
تواضع شهید چمران
صادق خرازی، دیپلمات سابق، با انتشار 
پستی در صفحه شخصی خود نوشت: 
»این عکس چند روز پیش از شهادت 
ــا آن  شهید چــمــران اســـت. چــمــران ب
عظمت علمی و شخصیت ویــژه ملی 
و اسالمی که از لبنان تا ایران نامش  بر 
زبان ها بود و فعالیت هایش او را تبدیل به اسطوره کرده بود، با حوصله و 
متانت دارد به حرف های من که یک جوان 20 ساله با مسئولیت کوچک در 
میدان جنگ در منطقه عملیاتی مالکیه دهالویه هستم، گوش می دهد«.

بر اساس بدبینی مذاکره کردیم
ســیــد عــبــاس عــراقــچــی در صفحه 
اینستاگرامش نوشت: »رهبر انقالب 
هــیــچ گــاه نسبت بــه مــذاکــره و نیت 
نبودند...  طرف های مقابل خوشبین 
البته مشخص هــم شــد کــه حــق با 
ایشان بود و در همه  موارد این مسئله 
روشن شد. ما هم طبق فرمایش رهبر انقالب، بر اساس بدبینی مذاکره 
کردیم. توصیه ای که ایشان همواره به ما داشتند این بود که حتماً با 
بدبینی و عدم اعتماد نسبت به طرف مقابل مذاکره کنید... ولی در 
عین حال همیشه از نفس مذاکره و تیم مذاکره کننده حمایت کردند«.

دقت کنید
از زمان شیوع کرونا به همه دردسرها و 
مشکالت ماسک زدن فکر کرده بودیم به 
جز مشکالتی که ماسک برای ناشنوایان 
ملکی،  نیکی  حجت  می کند.  ایــجــاد 
سخنگوی ستاد اجرایی فرمان امام در 
توییتی نوشت: این روزهای کرونایی به 
همه سخت می گذرد. ولی برای دوستان ناشنوا شرایط سخت تر است 
چون دیگر امکان لب خوانی ندارند. لطفاً اگر کسی را با این ماسک ها دیدید 
بدانید که ناشنواست. یا حرف هایتان را برایش بنویسید و یا با حفظ فاصله 

به اندازه کافی، ماسک خود را پایین بکشید و صحبت کنید.

روزی روزگاری هندوستان
قدیمی  بــا عکس های  بــازی  خــاطــره 
فقط مخصوص به خانه و عکس های 
اینکه  ضمن  نمی شود.  خــانــوادگــی 
عکس ها  ــن  ــ ای از  مـــی شـــود  گــاهــی 
گــرفــت.  عــبــرت  درس  خــاطــره هــا  و 
کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان 
غذا و دارو در توییتی نوشت: کاربران هندی با انتشار این عکس 
سیلین  پنی  محموله  هند  بهداشت  وزیــر   ۱۹۴۷ سال  نوشته اند، 
اهدایی صلیب سرخ کانادا را دریافت کرد، اما اینک، کانادا، مشتری 
واکسن های هندی کروناست و بیش از نیمی از واکسن های جهان 

در هند تولید می شود... زمانه تغییر می کند!

 محمد تربت زاده  از همان 6-5 سال پیش که ایده 
ــدازی اینترنت ماهواره ای در جهان مطرح شد،  راه ان
فضای  در  زدن  پرسه  بــرای  را  دلمان  خیلی هایمان 
مجازی به وسیله اینترنت باکیفیت و سرعت باال 
صابون زدیــم. از همان زمــان سرعت پایین، قطعی 
مــداوم و بی کیفیتی اینترنتی که توسط اپراتورهای 
داخلی ارائه می شود، همه را چشم انتظار اینترنت 
ماهواره ای نگه داشته است. اینترنتی که شایعه های 
مجازی می گفتند قرار است رایگان در اختیار همه 
مردم جهان قرار گیرد! اگرچه ایده اینترنت ماهواره ای 
نظر  به  غیرممکن  کمی  پیش  تا همین چندسال 
می رسید، اما پروژه راه اندازی آن تقریباً از دوسال پیش 
آغاز شد. پیشرفت های سریع این پــروژه در همین 
مدت  زمان کوتاه در کنار دلگرمی دادن به طرفداران 
فضای مجازی، اما این نگرانی را برای مسئوالن ایجاد 
کرده که امنیت این سرویس اینترنتی چطور تأمین 

خواهد شد؟

از سال 2015»
در بــاره اینترنت ماهواره ای تا دلتان بخواهد شایعه 
مجازی وجود دارد. واقعیت اما آن است که در سال 
20۱5، اسپیس اکس، شرکت فضایی متعلق به ایالن 
ماسک اعالم کرد در حال توسعه سرویس اینترنت 

ماهواره ای است که استارلینک نام دارد.
ماهواره های پروژه استارلینک ایالن ماسک حدود 260 
کیلوگرم وزن دارند. این ماهواره ها از طریق موشک های 
فالکون ۹ اسپیس به فضا پرتاب می شوند و پس از 
رسیدن به مدار زمین، یک صفحه خورشیدی بزرگ 
برای دریافت انرژی خورشیدی از ماهواره بیرون می آید 
تا انرژی الزم را تأمین کند. بخش اصلی بدنه ماهواره 
آنتن بسیار قدرتمند که  استارلینک توسط چهار 
اینترنت را مخابره می کنند، احاطه شده است. عالوه 
بر این، لیزر هایی روی بدنه آن ها تعبیه شده که هر 
ماهواره را به چهار ماهواره دیگر در مدار زمین متصل 
می کند. از این جا به بعد ماجرا کمی پیچیده می شود 
اما اگر هنوز عالقه دارید درباره عملکرد این ماهواره ها 
بدانید، بد نیست سری به وب سایت این پروژه بزنید. 
البته خود ماسک قبالً در صفحه توییترش توضیح 
از گاز کریپتون استفاده  داده رانشگرهای یونی که 
می کنند، به ماهواره ها اجــازه می دهند بــرای مدتی 

طوالنی تر در مدار زمین باقی بمانند.

42 هزار ماهواره»
خود  آزمایشی  ماهواره های  نخستین  کمپانی  ایــن 
را در سال 20۱۸ به فضا پرتاب کرد. پس از این هم 
شاهد ارسال 60 ماهواره رسمی استارلینک در سال 
20۱۹ بودیم. درحال حاضر اسپیس اکس حدود هزار 
ماهواره به مدار زمین فرستاده است. آخرین پرتاب ها 
نیز در ژانویه و فوریه 202۱ انجام شدند. البته به مرور 
زمــان، اسپیس اکس می خواهد هر سه ماه یک بار 
دست کم یک موشک فالکون به مدار زمین بفرستد 

که 60 ماهواره در هر کدام تعبیه شده است.
فعالیت های این شرکت فناوری با جواز کمیسیون 

می گیرد.  صــورت   )FFC( آمریکا  فـــدرال  ارتــبــاطــات 
اسپیس اکس تاکنون بــرای ارســال ۱2 هــزار ماهواره 
ایــن شرکت  مــدیــران  امــا  گرفته  استارلینک مجوز 
می گویند ممکن اســت در آیــنــده حــدود ۴2 هــزار 

ماهواره را در مدار زمین قرار دهند! 

آلودگی های نوری»
آلودگی   پـــروژه،  ایــن  از مشکالت احتمالی در  یکی 
از  اســت. بسیاری  مــاهــواره هــای استارلینک  نــوری 
اخترشناسان نگرانند با قرار گرفتن ۱2 هزار ماهواره 
نـــوری بیش  آلــودگــی  استارلینک در مـــدار زمــیــن، 
در  اختالل  ایجاد  و موجب  یابد  افزایش  انـــدازه  از 
عملکرد تلسکوپ  های فضایی شود. اسپیس اکس 
هم در واکنش به این موضوع اعالم کرده در تالش 
است آلودگی نوری ماهواره هایش را کاهش دهد. در 
همین راستا روند ایجاد الیه ای مشکی رنگ روی بدنه 
ماهواره های استارلینک آغاز شده است. این البته 
تنها مشکل پیش روی پــروژه استارلینک نیست. 
مــوردی است  نیز دیگر  زباله های فضایی  افــزایــش 
که اینترنت های ماهواره ای را دچار چالش کرده اما 
اسپیس اکس دراین باره هم مدعی شده که مشکل 
ماهواره های در حال سقوط را می توان خیلی ساده به 
کمک رانشگرهایی که آن ها را از مدار خارج می کنند و 

سپس سوزاندنشان در اتمسفر زمین حل کرد.

رایگان نیست»
اما  استارلینک  اینترنت  ــاره  دربـ شایعه  مهم ترین 
موضوع رایگان بودن این فناوری است. این سرویس 
 free internet اینترنتی از همان ابتدای معرفی اش به
معروف شد که موجب ایجاد سوءتفاهماتی شده 
رایگان  اینترنت   free internet از  منظور  اســت. 
نیست اما در برخی از صفحات مجازی این شایعه 
منتشر شده بود که اینترنت ماهواره ای استارلینک در 
تمام زمین رایگان است! حتی طبق آخرین گمانه زنی ها 
شما باید ۴۹۹ دالر برای خرید تجهیزات ثابت هزینه 
کنید و ماهانه حداقل ۹۹ دالر هم هزینه اینترنت 
بدهید. اما منظور اصلی از free internet، اینترنت 
آزاد است. به این معنا که اینترنت استارلینک هیچ 
گونه محدودیتی ندارد. البته از اعالم این خبر مدت 
زیادی نگذشته بود که سخنگویان پروژه استارلینک 
چیزی خالف آن را اعالم کردند. از آنجایی که طبیعتاً 
اسپیس اکس نمی تواند بدون اجازه دولت ها اینترنت 
خود را به دست مــردم برساند و بــرای دریافت این 
اجازه هم نیاز دارد به قوانین مربوط به هر کشوری 
احترام بــگــذارد، مدتی پیش اعــالم کــرد در راستای 
همکاری با دولت ها با قوانین آن ها کنار خواهند آمد.

جدی تر از همیشه»
از چند صباح پیش به این طرف بحث ها درزمینه 
اینترنت ماهواره ای از همیشه جدی تر شده و طبق 
سطح  در  استارلینک  سرویس دهی  پیش بینی ها، 

جهان به زودی آغاز خواهد شد.
همزمان با این اتفاق، این پرسش در اذهان عمومی 

ایــن سرویس  امنیت  وظیفه حفظ  که  ایجاد شد 
اینترنتی بــه عهده چــه نــهــادی خــواهــد بـــود. دبیر 
شورای عالی فضای مجازی هم در همین راستا اعالم 
کرده است:»برای آنکه با ورود این فناوری، حکمرانی 
فضای مجازی خدشه دار نشود، باید تدابیری صورت 
داد«.  او همچنین با بیان اینکه کارگروهی در مرکز 
ملی فضای مجازی برای مواجهه با خدمات اینترنت 
ماهواره ای تشکیل شد، توضیح داده است: »به هر 
حال برای مواجهه با این فناوری راه حل های مختلفی 

وجود دارد که آن را بررسی و پیگیری می کنیم«.

مخابرات و وزارت ارتباطات مقصر اند»
حاال سؤال اینجاست چه اقداماتی قرار است از سوی 

شورای عالی فضای مجازی صورت گیرد. 
فیروزآبادی توضیح داده: قرار است شرکت هایی برای 
ارائه خدمات استارلینک به وجود بیایند که فعالیتشان 
فقط با مجوز دولتی مجاز خواهد بود. همچنین قرار 
شده کسانی که قصد استفاده از اینترنت استارلینک 
را دارند، ابتدا مجوز آن را از نهادهای قانونی کسب و 
سپس به اینترنت ماهواره ای دسترسی پیدا کنند. در 
کنار این موارد، چیزی که خود مسئوالن به آن اذعان 
ــد، کیفیت نه چندان مطلوب اینترنت داخلی  دارن
است. موضوعی که می تواند به راحتی موجب گرایش 
گسترده مردم به سمت استفاده از اینترنت ماهواره ای 
شود. مسئوالن البته قول داده اند برای جلوگیری از 
این اتفاق، شبکه اینترنت ثابت کشور را تقویت کنند. 
دبیر شورای عالی فضای مجازی دراین باره گفته است: 
»شبکه ثابت اینترنت کشور دچار نقص است. با 
آمدن اینترنت ماهواره ای ممکن است به یکباره کل 
شبکه ملی اطالعات زیر سؤال برود؛ اگر شبکه ملی 
اطالعات نتواند خدمات بهتر، ارزان تر و با سرعت و 
تنوع بیشتر ارائه دهد، عمالً شبکه ملی، تحت تأثیر 
شبکه های جهانی اینترنت ماهواره ای که عمدتاً هم 
آمریکایی هستند قرار خواهد گرفت. بنابراین نیاز 

است شبکه اینترنت ثابت کشور را توسعه دهیم«.
فیروزآبادی درباره دالیل ضعف در سرویس اینترنت 
ارتباطات در  ــت:»وزارت  اســ ثابت کشور هم گفته 
این زمینه کوتاهی دارد و مقصر است. در این حوزه 
 FCP شبه انحصار مخابرات را در مقابل شرکت های
داریم و در بخشی از قسمت های شبکه، مانند کابل، 
شاهد انحصار هستیم. در این راستا یا باید انحصار 
شکسته شود و یا مخابرات ایران بپذیرد با سرعت 

کافی، سرویس های الزم را ارائه دهد«.
ــن وجـــود، طبق گفته خـــودِ فــیــروزآبــادی رونــد  بــا ای
توسعه شبکه اینترنت ثابت به کندی پیش می رود. 
این درحالی است که فناوری اینترنت ماهواره ای به 
احتمال بسیار زیاد تا پایان سال جاری میالدی در 
سطح جهان گسترش خواهد یافت. موضوعی که 
عالی فضای مجازی،  دبیر شـــورای  بــراســاس گفته 
امنیت فضای مجازی کشور را به شدت تحت تأثیر 
قرار خواهد داد. در همین راستا امیدواریم پیش از 
آنکه دیر شود مسئوالن اقداماتشان در زمینه افزایش 

کیفیت اینترنت ثابت در کشورمان را آغاز کنند.

تا ابد حق با شماست
رقیه توسلی: صدایم می کند »ریحان«.

آدم دیگری. بشوم  بگذار یک مدتی هم بشوم  دارد؟  اشکالی  چه 
ریحان... ریحانِ مادرم. 

هرچند اوضاع جوری چرخیده که یک خط درمیان، خودم را دیگر 
به جا نمی آورم اما شاکرم و این حال را هم دوست دارم.

روایاتش من دختر  توی  تعریف خاطرات.  به  گذاشته  بنا  »عزیز« 
بزرگه ام. همان که توی آبــادان، همدمش بود و زندگی در جنوب را 

برایش گرم تر کرده بود. 
بی حرف اضافه حاضرم. حاضرم پابه پای حافظه اش بروم. روبه روی 
آلزایمرش بنشینم و دل به دل صدایش بدهم. حاضرم او مرا جابه جا 
کند. از ته تغاری بودن بردارد و بگذارد جای سومین فرزندش. حاضرم 
برای لحظه ای لبخند چشم هایش، قید زادگاهم فومن را بزنم و از 
دهان او بشنوم آبادانی ام. بفهمم که در زمان های دور، کشته مُرده 
پاکوره و امگشت بوده ام. تاریخم را پاک کنم و رؤیاها و قصه های او 
را باور کنم. قید جنگل و برنج و سیر و کلوچه را بزنم و بشوم دختر 
حکایت او. دختری که جانش برای بازار ته لنجی و اروندرود و نفنوف 
و عبایه، ضعف می رفت. دختری که بلد بود خوزستانی های خونگرم 
را بشنود و ترجمه کند. بلد بود حنابندان را. خاطرخواهی عینک 

آفتابی و نخل های سر به فلک کشیده را بلد بود.
امروز روز دیگری است. عزیزِ خودمان رفته و عزیز تازه ای نشسته به 
گپ. می پرسد: چرا برایش لباس نمی دوزم؟ از آن گیپورهای یشمی 
ماکسی. چرا چهار تا عکس نمی اندازم از جمعمان؟ چرا توی خودم 
چمباتمه زده ام عین الک پشت؟ چرا یک سینی قیمه پلو نمی کشم 
ببرم برای همسایه؟ کتاب چرا از دستم افتاده؟ ماسک گلدار چرا 

نمی بندم؟ 
قربان نگاه کردنش می روم و از دور ۱00 تا بوسه می فرستم برای زنی 
که عاشق است؛ حتی در گــرداب بی حواسی. برای او که دارد پوز 

آلزایمر را به خاک می مالد.
می گویم: اطاعت؛ تا ابد حق با شماست.

به خــودم که می آیم، می بینم باز از سر عاشق شــده ام. عاشق زن 
تردستی که از خودِ همیشگی، جدایم کرد امروز. اجازه داد ریحان 
باشم. ریحانی که خیاطی اش انگار بدک نیست، ماسک گل گلی 
می زند، عکاس است، الک پشت نیست، کتاب می خواند و مهربانی 

و همسایه داری سرش می شود. 
سنجاق: »به راستی مادر با دل آدمیزاد همان کند که بهار با درخت 

و پیرهن با یعقوب...«.

 مجازآباد
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ورزشورزش
 امشب بارسا - پی اس جی 

در لیگ قهرمانان به مصاف هم می روند

جنگ ستارگان در نوکمپ

1+5 در حوالی نیمکت استقالل

هیئت مدیره عذر فکری 
را خواست؟!

 نگاهی به سیمای زنان در شاخص ترین آثار سینمای ایران 

بی مهری سینما به زن مسلمان ایرانی

به خیر گذشت

انگار  نه  انگار  که  گرمی  شب های  همین  از  ــود؛  ب قبل  شب  چند 
زمستان است. با عباس آقا رفته بودیم کتاب فروشی و در راه برگشت 
رسیده بودیم نزدیک خانه. باید از سمت راست خیابان می رفتیم اما 
عباس آقا فکر کرد سمت مقابل خیابان، مسیر دوچرخه دارد برای 

همین رفتیم آن طرف از مسیر دوچرخه تردد کنیم که امن تر است.
عباس آقا عجله داشت که زودتر به خانه برسد، برای همین تند رکاب 
با سرعت می رفتم. رسیدیم به جایی  می زد و من بفهمی نفهمی 
ناگهان نور چراغ  را قطع می کرد.  که ورودی کوچه مسیر دوچرخه 
ماشینی را دیدم و پس از آن پرت شدنم و پرت شدن عباس آقا را و 
صدای اصابت کاله ایمنی اش را با سطح خیابان شنیدم. به پشت 

افتاده بود، انگار نمی توانست از جایش بلند شود.
 راننده بنز قدیمی سریع پیاده شد و خودش را رساند باالی سر ما.
اول من را بلند کرد و به درخت تکیه داد و بعد به عباس آقا گفت: 
»آقا چجوری من را ندیدی؟ خیلی سرعت داشتی!« کمک کرد تا 
عباس آقا بلند شود. عباس آقا همان طور که می لنگید و کالهش را 
از سرش بیرون می آورد گفت:»شما حواست کجاست که همون جور 
می آی؟« خالصه هر کدام چیزی گفتند و حق را به خودشان دادند. 
مرد گفت: »اگه الزمه زنگ بزنم اورژانس یا پلیس«. عباس آقا همان 
طور که دستش را به پای راستش گرفته بود، گفت:»نه دوست عزیز 
برو!« و این برو را جوری گفت که انگار برو که نبینمت و مرد هم البته 

بعد از خداحافظی رفت و ما دو نفر ماندیم.
به خیر گذشته بود، نه کاله شکسته بود و نه سر عباس آقا. هر چند 
در لحظه برخورد کاله با آسفالت چنان صدایی بلند شد که فکر 
کردم کاله خرد و خاکشیر شده که نشده بود. یاد حرف های عباس آقا 
افتادم که چند روز قبل با دوستی می گفت:»حتی اگر قراره از خونه تا 
سر کوچه هم بری، حتماً کاله سرت بگذار. برای سرت هزینه کن! نگو 
حاال همین کاله هم خوبه، کاله خوب بخر« خودش اگر این توصیه را 
جدی نگرفته بود حتماً حاال توی بیمارستان بود و من گوشه پارکینگ 
افتاده بودم. خالصه پس از دو سه دقیقه دوباره راه افتادیم. عباس 
آقا داشت غر می زد:»بی انصاف... این قدر باسرعت پیچیده... بعد 

به من میگه سرعت داشتی...«.

 سید جالل: محرومیت آل کثیر و کنعانی زادگان 
روی ما فشار آورد

 باید بیشتر با هواداران 
کار فرهنگی کنیم

همه چیز درباره ورود اینترنت ماهواره ای به ایرانهمه چیز درباره ورود اینترنت ماهواره ای به ایران

 از مرزهای حکمرانی مجازی از مرزهای حکمرانی مجازی
 غفلت نکنیم غفلت نکنیم

روزمره نگاری

خاطرات یک دوچرخه

عباسعلی سپاهی یونسی
annotation@qudsonline.ir
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بارسلونا و پی اس جی امشب در نوکمپ به مصاف هم 
خواهند رفت در حالی که آبی اناری ها بر خالف سه ماه 

پیش، اکنون کامالً خوشبین به صعود هستند.
ــا، مـــاه دســامــبــر و پــس از شکست  بــه نقل از مــارک
خانگی  3 بر صفر بارسا از یوونتوس اگر از هــواداران 
قهرمانان چه  لیگ  در  که  بارسلونا ســوال می کردید 
دورنمایی برای تیم محبوب شان متصورند، قطعاً کمتر 
کسی با امیدواری حرف می زد اما سه ماه بعد، شرایط 
تغییر کرده است.در ماه های ابتدایی فصل، مصدومیت 
بازیکنانی چون آنسو فاتی، جرارد پیکه، سرجی روبرتو 
و فیلیپ کوتینیو نیز مزید بر علت شد تا تیم رونالد 
کومان به خوبی شکل نگیرد.باشگاه کاتاالن که تا به 
اینجای فصل در اللیگا به خاطر شروع بسیار بدش، 20 
امتیاز از دست داده و فاصله با اتلتیکوی صدرنشین 
را زیاد می بیند، با شروع سال میالدی جدید پوست 

انداخته و به تیمی متفاوت تبدیل شده است.

4 دلیل برای رؤیاپردازی#
 پس از قرعه کشی یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان 
و برخورد بارسا با پی اس جی، حریف پاریسی شانس 
اول صعود محسوب می شد چرا که در بهترین فرم 
اکنون  و هوادارانش  بارسلونا  اما  قرار داشت  خودش 

دالیل بسیار خوبی برای خوشبینی دارند:

1- نمایش های دیدنی#
هــواداران بارسلونا مدتی است که بار دیگر از تماشای 
بازی تیم محبوبشان به وجد می آیند. بارسا در یک ماه 
و نیم اخیر هفت برد متوالی در اللیگا کسب کرده و در 
کوپا دل ری نیز به نیمه نهایی رسیده؛ هرچند بازی رفت 

را با دو گل به سویا واگذار کرد. بارسا در اللیگا و کوپا 
دل ری نمایش هایی جذاب داشته و چند بازی را نیز در 
حالی برد که ابتدا عقب افتاده بود ولی در دقایق پایانی 
کامبک زد و ورق را برگرداند. می توان به بازی برابر گرانادا 

و رئال بتیس اشاره کرد

2- بازگشت لیونل مسی به فرم ایده آل#
نیست؛  فصل  ابتدای  بازیکن  دیگر  مسی  لیونل 
کسی که به جدایی فکر می کرد و تمرکز الزم را در 
زمین نداشت. مسی تا به اینجای فصل در اللیگا 
15 گل زده از جمله دبل برابر آالوس که با دو شوت 
از راه دور بود. وقتی مسی روی فرم باشد، بارسلونا 
بــرد. بی تردید  هر کــاری را ســاده تر پیش خواهد 

انگیزه و مشتاق، خطری جدی برای  با  یک مسی 
پی اس جی خواهد بود.

3- پیشرفت عمومی در تیم#
نیز  بارسا  بازیکنان  دیگر  که  مسی  لیونل  تنها  نه 
آنتوان گریزمان  به  اند. می توان  اوج گرفته  او  کنار 
و فرانکی دی یونگ اشاره کرد که در دو ماه اخیر 
رونــالــد  اســـت.  بـــوده  کننده  خــیــره  شــان  پیشرفت 
کومان سرمربی بارسا با تغییر پست دی یونگ او 
را به دروازه حریف نزدیک تر کرد و تاکنون توانسته 
از گذشته  باشد. گریزمان هم بیشتر  زننده 6 گل 
 2021 در  بارسا  بازیکنان  کیفی  سطح  می زند.  گل 

قابل قیاس با نیمه دوم 2020 نیست.

4- مصدومیت های جدی پاریسی ها#
پی اس جی برای بازی سه شنبه شب، نیمار و آنخل دی 
ماریا را در اختیار ندارد. به خصوص مصدومیت هفته 
قبل نیمار برابر کان در جام حذفی خبری کابوس وار 
برای خودش و پاریسی ها بود. او حتی مشخص نیست 
به بازی برگشت می رسد یا خیر. غیبت دی ماریا نیز 

قطعاً برابر بارسا به چشم خواهد آمد.

رجزخوانی   پوچتینو#
سرمربی آرژانتینی پی اس جی ایمان دارد که برابر بارسا 
تیمی سرحال و آماده خواهند بود. مائوریسیو پوچتینو 
سرمربی پی اس جی در نشست خبری پس از بازی با 
نیس گفت:» باید برابر بارسا آماده باشیم و معتقدم تیم 
تا روز بازی چنین خواهد بود. در مورد ترکیب تیم برای 
آن بازی هنوز تصمیم نگرفته ام. تا زمانی که وارد هتل 
نشویم و شرایط بازیکنان را ارزیابی نکنم، خبری از اعالم 
ترکیب 11 نفره نخواهد بود.تمرکز من روی ریکاوری بدنی 
و ذهنی بازیکنان خواهد بود. باید گزینه ها و راهبردهای 
مختلف را بررسی کنیم. در ساوتهمپتون و تاتنهام برنامه 
من چنین بود و می خواهم پی اس جی را نیز تبدیل به 
تیمی کنم که به چند شیوه مختلف بازی کند. باید کاری 
کرد که بازیکنان در سیستم های مختلف، با اطمینان و 

آگاه بازی کنند«.
پوچتینو در مورد مصدومیت مارکو وراتی گفت:» او 
پس از بازی با مارسی دچار مصدومیتی جزئی شد 
شرایطی  چه  بارسا  برابر  نیست  مشخص  هنوز  و 
خواهد داشت. باید همه بازی ها را پیروز شد. بدون 
توجه به نام حریف و اینکه چه بازیکنانی در دسترس 

هستند«.

امشببارسا-پیاسجیدرلیگقهرمانانبهمصافهممیروند

جنگ ستارگان در نوکمپ

درخششیکایرانیدیگردرلیگپرتغال
از هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های پرتغال، تیم پورتیموننز که برای 
نخستین بار جعفر سلمانی را در ترکیب خود داشت، برابر ژیل ویسنته به 
برتری چهار بر یک دست یافت. به گزارش مهرسلمانی گل دوم تیمش را در 
دقیقه 33 به ارمغان آورد. گل نخست هم در دقیقه نخست با پاس سلمانی 
و ضربه مائوریسیو بدست آمد. جعفر سلمانی بازیکن 2۴ ساله اهل شادگان 

است که در تیم های پایه باشگاه صنعت نفت آبادان رشد کرد است.

پیشنهادتمدیدسهسالهترابزونبهحسینی
یک خبرنگار ترکیه خبر داد باشگاه ترابزون برای تمدید قرارداد مدافع ایرانی اش 
رسماً اقدام کرد. به نقل از فارس بوراک زیهنی، خبر داد مسئوالن باشگاه با 
مدیربرنامه مجید حسینی بازیکن ایرانی جلسه گذاشتند و پیشنهاد تمدید 
قرارداد دو تا سه ساله را ارائه کردند. قرار است مدیر برنامه این بازیکن ایرانی 
پیشنهادهای دیگر را هم بررسی کند. به نظر این بازیکن با توجه به پستی که 

اکنون بازی می کند در اولویت نقل و انتقاالت ترابزون باشد. 

عمرانزاده۵۰۰میلیونتومانمحکومشد
با شکایت نساجی در کمیته  از سوی عمران اده  قــرارداد  فسخ یکطرفه 
تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال مواجه شده که بعد از بررسی اسناد 
و مــدارک، این کمیته عمران زاده را به علت فسخ غیرقانونی قــراردادش 
محکوم کرده و او موظف به پرداخت 500 میلیون تومان غرامت به نساجی 
و همین طور 10 میلیون و ۹00 هزار تومان هزینه دادرسی به این کمیته 

است.

محمدیورضاییاننامزدبهترینبازیکنهفتهلیگقطر
دو بازیکن ایرانی در لیست نامزدهای بهترین بازیکن هفته شانزدهم لیگ 
ستارگان قطر قرار گرفتند. به گزارش سرویس ورزش سازمان لیگ ستارگان 
قطر با اتمام مسابقات هفته شانزدهم لیگ فوتبال این کشور به معرفی 
6 نامزد بهترین بازیکن هفته پرداخت. در همین راستا مهرداد محمدی 
ایرانی در  بازیکن  العربی و رامین رضاییان هافبک السیلیه دو  مهاجم 

لیست نامزدهای بهترین بازیکن هفته لیگ قطر قرار گرفتند.

سید جالل حسینی درباره شرایط پرسپولیس گفت: 
خــدا را شکر بــازی هــای سختی انجام دادیــم و دوره 
کوتاهی شرایط برای ما سخت شد. بازیکنان جدید 
خودشان را پیدا کردند و بازی های خوبی انجام دادیم. 
امتیازات خوبی گرفتیم و بازی سختی مقابل گل گهر 
داریم. امیدوارم ریکاوری خوبی داشته باشیم و بازی 

خوبی مقابل گل گهر ارائه کنیم.
کاپیتان پرسپولیس که با برنامه »تهران ورزشی« رادیو 
تهران گفت وگو می کرد، درباره خط حمله پرسپولیس 
خاطرنشان کرد: یک اشتباه بچگانه عیسی آل کثیر 
باعث شد پرسپولیس و مهاجمان تیم دچار  مشکل 
شوند. آرمــان رمضانی بچه بسیار خوبی اســت، اما 

محرومیت عیسی باعث شد فشار روی مهاجمان 
خیلی زیاد شود و رمضانی به مشکل خورد.

غیبت  درخــصــوص  پرسپولیس  کاپیتان 
کرد:  اظهار  کنعانی زادگان  محمدحسین 
غیبت کنعانی زادگان در دفاع باعث شد کار 
پرسپولیس سخت شود. کمال کامیابی نیا 

هم خیلی تالش می کند. او هافبکی 
است که در شرایط حمله 

بازی می کند، اما خیلی 
خــوب درک کــرد و با 
بـــاالی خــود،  تمرکز 
ــادی به  ــ کــمــک زیـ
ــس  ــیـ ــولـ ــپـ ــرسـ پـ
کـــرد. امــیــدوارم 
کنعانی زادگان 
زودتـــــــــــــــر بـــه 
میادین بازگردد 

و به پرسپولیس کمک کند.
ــه ایــن  حــســیــنــی در پـــاســـخ بـ
پرسش که آیا پرداختی باشگاه 
پرسپولیس، مطلوب بوده است 

یا خیر، عنوان کرد: مشکالتی وجود دارد که به راحتی 
روی  پرونده هایی  که  بودند  کسانی  نمی شود.  حل 
میز گذاشتند و این موضوع، هر هفته کار را سخت 
باید حل شــود و  ایــن مشکالت هر هفته  می کند. 
بازیکنانی هم که تالش می کنند، کمترین دستمزد را 
می گیرند. نمی دانم مشکالت چه زمانی حل می شود 
و تاکنون 20 درصد دریافتی داشتیم. وی با بیان اینکه 
سمیعی و شکوری قول دادند مشکالت را در اولین 
فرصت حل کنند، گفت: ما بازی های سوپرجام، لیگ 
قهرمانان آسیا، لیگ برتر و جام حذفی را پیش رو داریم 
و کار را برای ما سخت می کند. از سمیعی و شکوری 
می خواهم تالش و برنامه ریزی کنند تا پرونده ها بسته 

و مشکالت حل شود.
کاپیتان پرسپولیس درباره اقدامات هواداران 
دو  ساختمان  ــای  درهـ مقابل  سرخابی ها 
ایــن کارها درســت نیست  باشگاه گفت: 
این  به  می خواهم  باشگاه ها  مدیران  از  و 
مسئله ورود کنند. آن هــا باید با هــواداران 
فرهنگی  کــار  بیشتر  باید  و  کنند  صحبت 
کنیم. نمی دانم این کارها از کجا 
نشأت می گیرد و خیلی زشت 
بــرخــی صحبت های  اســـت. 
مدیران و پیشکسوتان باعث 
می شود هواداران احساسی 
از   دور  کــارهــایــی  و  شــونــد 
انجام  باشگاه  یک  شــأن 
امیدوارم هواداران  دهند. 
کنند.  درک  را  شرایط 
حـــس مــی کــنــم ایــن 
ــیــشــتــر از  ــا ب ــ ــاره ــ ک
ســوی هــــواداران جــوان 
امیدوارم تکرار  و  رخ می دهد 

نشود.

مدیره  هیئت  حالی  در  دیــروز  سیناحسینی:عصر 
استقالل برای تعیین تکلیف محمود فکری تشکیل 
البته  و  مــجــازی  فضای  در  همزمان  کــه  داد  جلسه 
ــاره  ــادی دربـ ــ ســایــت هــای خــبــری گمانه زنــی هــای زی
جانشین وی به گوش می رسید. این در حالی است که 
پس از جلسه هیئت مدیره استقالل شنیده ها حاکی 
از آن بود که مسئوالن باشگاه عذر محمود فکری را 

خواسته اند و به دنبال جانشین وی هستند.
هرچند هیچ یک از مدیران ارشد باشگاه در خصوص 
برکناری فکری حرفی به زبان نیاوردند، اما گفته می شود 
یکی از اعضای شاخص هیئت مدیره با وزیر ورزش 
مالقات داشته تا به وی اعــالم کند هیئت مدیره به 

جمع بندی رسیده اند که فکری برکنار شود .
ایــن نشست مسعود سلطانی فر از نماینده  امــا در 
مــورد نظر شما  هیئت مدیره ســؤال می کند گزینه 
برای مربیگری کیست که وی پاسخ روشنی نمی دهد 
به همین دلیل وزیر تأکید می کند به دلیل جلوگیری 
سرمربی  ابتدا  استراماچونی  دوره  اتفاقات  وقــوع  از 

جایگزین معرفی شود.

 1+5 در اتاق انتظار #
حــاال ســؤال اینجاست که هیئت مدیره 
برای مربیگری در این باشگاه به سراغ کدام 
گزینه خواهند رفت، منابع خبری نزدیک 
به باشگاه مدعی اند فهرست کاندیداهای 

مربیگری استقالل معروف به 1+5  شانس 
فعالیت در این کادر را دارند اما از 

میان آن ها یک نفر مشکل 
دارد،  کشور  بــه  ورود 

ســه مــربــی در حال 
حاضر تیم دارنــد و 
دو مــربــی دیــگــر به 
دلــیــل نــاکــامــی در 

ادوار اخیر تیمی ندارند به همین دلیل انتخاب یک نفر 
از میان آن ها کار بسیار سختی است .

با این حال باید منتظر بود و دید آیا از میان تقوی، 
قلعه نویی، نکونام، خطیبی، مجیدی و منصوریان آیا 
فردی انتخاب خواهد شد یا اینکه برابر اخبار موجود 
بار دیگر و برای دو بازی به سرمربی کنونی تیم فرصت 
داده می شود تا مشکالت فنی استقالل را برطرف کند 

و همچنان به عنوان سرمربی باقی بماند.

مجتبی حسینی در سیرجان!#
یک روز پس از برگزاری بازی های هفته پانزدهم لیگ 
برتر گمانه زنی ها درباره انتقال مربیان لیگ برتری 
به اوج رسید، تا جایی که مجتبی حسینی سرمربی 
از  منتظره  غیر  اقدامی  در  سلیمان  مسجد  نفت 
ادامه همکاری با این تیم انصراف داد و قراردادش 
قــرارداد  با فسخ  کــرد،  به صــورت یکطرفه فسخ  را 
او برای حضور در  حسینی بسیاری مدعی شدند 
امــا یکی از  کــار را انجام داده اســت  ایــن  اصفهان 
نزدیکان وی مدعی شد مقصد بعدی او اصفهان 
از  یکی  تماس  از  پس  بلکه  بــود  نخواهد 
مدیران ارشد باشگاه گل گهر سیرجان 
حسینی به احتمال زیاد راهی سیرجان 
خواهد شد تا به جای قلعه نویی روی 

نیمکت این تیم بنشیند.
فرهاد  نزدیکان  خبر  ایــن  بــا  همزمان 
مجیدی در گفت و گو با چند رسانه 
مدعی شدند مذاکرات 
ــران  ــ ــدیـ ــ مـ بـــــا  او 
ارشــــد کــارخــانــه 
ذوب آهــــــــــن بــه 
نهایی  مراحل 
رســـــــــیـــــــــده 

است.

سیدجالل:محرومیتآلکثیروکنعانیزادگانرویمافشارآورد

باید بیشتر با هواداران کار فرهنگی کنیم
1+۵درحوالینیمکتاستقالل

هیئت مدیره عذر فکری را خواست؟!
ضد  حمله

آزمونازلیستلژیونرهایزنیت
خارجمیشود

مهاجم  آزمون  داد سردار  روسیه خبر   »sportsdaily« سایت
ایرانی زنیت سن پترزبورگ روسیه به زودی از لیست لژیونرها 
خارج می شود و به عنوان بازیکن داخلی)روس( در لیست تیم 
قانونی وضع  این  از  وزارت ورزش روسیه پیش  قرار می گیرد. 
کرده که ورزشکاران کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا می توانند 
به عنوان بازیکن داخلی در لیست تیم های روسیه قرار بگیرند 
در  بــود.  نخواهند  ایــن کشور مشغول  در  لژیونر  عنوان  به  و 
همین رابطه اخیرا در دیدار مقامات ایرانی با مسئوالن کشور 
روسیه قرار شد ایران در سال جدید میالدی به اعضای اتحادیه 
اوراسیا ملحق شود. در صورت پیوستن ایران به این اتحادیه 

دیگر آزمون لژیونر زنیت به شمار نمی آید.

CAS در پی تجدیدنظر خواهی فوالدی ها در
بلبلیدردسرجدیداستقاللیها

ایران باشگاه فوالد  کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال 
و  نقل  پنجره  از  بلبلی  محمد  مــاجــرای  ســر  بــر  را  خوزستان 

انتقاالتی محروم کرد.
انجام شده  رایزنی های  با  ایلنا باشگاه خوزستانی  به گزارش 
موفق شد به طور موقت پنجره خود را باز کند تا در فصل 
باشگاه  این  پنجره  اما  کند.  جذب  بازیکن  انتقاالت  و  نقل 
مجدد بسته شد و حاال در فصل نقل و انتقاالت زمستانی و 
در آستانه دیدار با العین امارات در چارچوب مرحله پلی آف 
و  مـــدارک  تیم  ایــن  مــدیــران  و  آذری  سعید  قهرمانان  لیگ 
مستندات خود را به دادگاه ورزشی CAS ارسال کردند تا در 

خصوص محرومیت این تیم تجدید نظر شود. 
اما در این میان پای باشگاه های سپیدرود رشت و استقالل 
تهران و محمد بلبلی نیز به میان آمده که هیچ یک از آن ها 
هزینه الزم برای اعاده دادرسی پرداخت نکرده اند و مدارک 
خود را در خصوص این پرونده به این دادگاه ارائه ندادند. از 
طرفی باشگاه فوالد هزینه الزم را پرداخت کرده تا این پرونده 
در جریان باشد. به همین دلیل همین موضوع می تواند برای 
گران  بلبلی  محمد  شخص  و  سپیدرود  و  استقالل  باشگاه 

تمام شود. 

گزارش روز
هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال
سفرفرشآرابهاصفهان
برایتثبیتصدرنشینی

حمیدرضاخداشناس: هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال کشورمان 
عصر امـــروز بــرگــزار مــی شــود کــه در مهم ترین بــازی هــا فــرش آرا 
صدرنشین گروه ب این رقابت ها در اصفهان میهمان کوثر است 
و مس سونگون نزدیک ترین تعقیب کننده فرش آرا با راگا دیدار 
خواهد کرد و در گروه الف نیز گیتی پسند و کراپ الوند تیم های 

دوم و سوم این گروه دیداری 6 امتیازی را برگزار خواهند کرد. 

فرش آرا به دنبال تثبیت صدرنشینی #
فرش آرای مشهد بدون شک یکی از با ثبات ترین سال های حضور 
خود در لیگ برتر را پشت سر می گذارد، آن هم در شرایطی که 
نسبت به فصول گذشته چند مهره تأثیرگذار خود را از دست 
داده است، اما اعتماد به بازیکنان بومی و البته اضافه کردن چند 
بازیکن مفید به این تیم سبب شده تا هواداران مشهدی امیدوارتر 
از همیشه در این فصل برای قهرمانی باشند. شاگردان مجید 
مرتضایی در این فصل تنها یک بار و آن هم در سونگون مقابل 
مس شکست خورده اند و اگر کمی خوش شانس بودند اکنون با 
اختالفشان با دو تیم مدعی دیگر این گروه یعنی مس و سن ایچ 
بیشتر هم بود. فرش آرا در این هفته و عصر امروز از ساعت 15 
میهمان کوثر اصفهان است و کسب 3 امتیاز این بازی بدون شک 
تثبیت صدرنشینی شاگردان مرتضایی در پایان هفته یازدهم 
خواهد بود. هر چند این بازی برای فرش آرا ساده نخواهد بود چرا 
که در بازی رفت و در مشهد یک بار مقابل این تیم اصفهانی 
غافلگیر شده اند و در حالی که امید زیادی به پیروزی داشتند 
در نهایت با نتیجه ۴بر۴ مقابل کوثر متوقف شدند. پیروزی در 
این بازی برای فرش آرا با توجه به اینکه یک بازی بیشتر از مس و 
سن ایچ دارد و در هفته های آینده با قرعه استراحت مواجه خواهد 
شد بسیار مهم خواهد بود. به طوری که مجید مرتضایی سرمربی 
فرش آرا از این بازی به عنوان یک فینال یاد کرده که می تواند حکم 

صدرنشینی نماینده خراسان را در هفته پایانی امضا کند.
برنامه بازی ها: سهشنبه 28 بهمن 13۹۹س

کراپ الوند-گیتی پسند / فردوس قم-مقاومت البرز / شهروند 
ساری-شهید منصوری/ راگا-مس سونگون / حفاری اهواز 

-سن ایچ ساوه / کوثر اصفهان-فرش آرا

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای مرتضی تاجیک دارای شناسنامه شماره 0740034340 به شرح دادخواست به کالسه 4/9900358 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان تاج گل شیزنی به شناسنامه 1 در 

تاریخ 1398/9/23 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- غالم موال تاجیک به ش ملی 0749427205 متولد 1313/11/5 همسر متوفی
2- غالم فاروق تاجیک به ش ملی 0749794062 متولد 1366/4/1 فرزند متوفی

3- اعظم تاجیک به ش ملی 0749365935 متولد 1354/1/1 فرزند متوفی
4- امیر تاجیک به ش ملی 0740178598 متولد 1372/2/5 فرزند متوفی

5- کریم تاجیک به ش ملی0748417834 متولد 1356/6/20 فرزند متوفی
6- غالمرسول تاجیک به ش ملی 0749383178 متولد 1359/10/1 فرزند متوفی

7- مرتضی تاجیک به ش ملی 0740034340 متولد 1368/9/20 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد. آ-9912004
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم خاور فقیر دارای شناسنامه شماره 582 به شرح دادخواست به کالسه 4/9900511 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالم موال عثمانی تونه ئی به شناسنامه 470 در 

تاریخ 1395/4/26 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- خاور فقیر به ش ملی 0748976922 متولد 1344/1/4 همسر متوفی

2- محمد عثمانی تونه ئی به ش ملی 0740310763 متولد 1375/5/2 فرزند متوفی
3- قمر عثمانی تونه ئی به ش ملی0749914475 متولد 1364/3/30 فرزند متوفی

4- حنیفه عثمانی تونه ئی به ش ملی 0740241321 متولد 1373/4/13 فرزند متوفی
5- عایشه عثمانی تونه ئی به ش ملی 0740582909 متولد 1381/10/18 فرزند متوفی

6- زهرا عثمانی تونه ئی به ش ملی 0748980334 متولد 1362/5/20 فرزند متوفی
7- صبری عثمانی تونه ئی به ش ملی 0749714905 متولد 1360/1/1 فرزند متوفی

8- عیسی عثمانی تونه ئی به ش ملی 0740241311 متولد 1370/4/10 فرزند متوفی
9- راحله عثمانی تونه ئی به ش ملی 0749914947 متولد 1365/6/31 فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9912005
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای نادر اختر پورش��یرخانی دارای شناسنامه ش��ماره 0749803381 به شرح دادخواست به کالسه 
9900468 از ای��ن ش��ورا درخواس��ت گواهی حص��ر وراثت نموده و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان عبدالباقی 
اخترپورش��یرخانی به شناسنامه 0730053865 در تاریخ 1371/1/1 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- گل افشان رحمانی شیرخانی با کد ملی 0748784462 صادره از تایباد همسر متوفی

2- محمود اخترپورشیرخانی با کد ملی 0748790705 صادره از تایباد پسر متوفی
3- علی اخترپورشیرخانی با کد ملی 0749554551 صادره از تایباد پسر متوفی

4- موسی اخترپورشیرخانی با کد ملی 0749884071صادره از تایباد پسر متوفی
5- نادر اخترپورشیرخانی با کد ملی 0749803381 صادره از تایباد پسر متوفی

6- شایسته اخترپورشیرخانی با کد ملی 0748790691 صادره از تایباد دختر متوفی
7- عایشه اخترپورشیرخانی با کد ملی 0748792732 صادره از تایباد دختر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9912006
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم لیلی شرمنده دارای شناسنامه شماره 0748896716 به شرح دادخواست به کالسه 9900323 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیدحامد عالیمقام به شناسنامه 0748893849 
در تاریخ 1392/11/2 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به:

1- لیلی شرمنده استادی با کد ملی 0748896716 فرزند قلی محمد صادره از تایباد همسر متوفی
2- سیدبنیامین عالیمقام با کد ملی 0740647709 فرزند سیدحامد صادره از تایباد فرزند متوفی

3- سیده آرام عالیمقام با کد ملی 0740992252 فرزند سیدحامد صادره از تایباد فرزند متوفی
4- فاطمه السادات عالیمقام با کد ملی 0740383108 فرزند سیدحامد صادره از تایباد فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شدآ-9912007
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم صدیقه رحیم زاده دارای شناس��نامه ش��ماره 0748390030 به ش��رح دادخواس��ت به کالسه 
9900413 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان زهرا اکبری به 
شناس��نامه 0749335122 در تاری��خ 1399/7/27 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
1- صدیقه رحیم زاده با کدملی 0748390030 فرزند غالم قادر صادره از تایباد فرزند متوفی

2- عبدالقادر اکبری با کدملی 0748377255 فرزند رجب صادره از تایباد برادر متوفی
3- عبدالواحد اکبری با کدملی 0749345871 فرزند رجب صادره از تایباد برادر متوفی

4- صفر اکبری با کدملی 0748393072 فرزند رجب صادره از تایباد برادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شدآ-9912008
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

»آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد«
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش 14 مش��هد واحد ثبتی شهرستان 
تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهی می گردد:
آقای کریم حسنی به شناسنامه شماره 2471 کدملی 0748697985 صادره تایباد فرزند یوسف در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ پاساژ به مساحت 295/30 مترمربع پالک شماره 264 فرعی از 276 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 
14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت مرحوم دین محمد حسنی کاریزی )سهم االرثی یوسف 

ادریس ایران حسنی کاریزی( و قسمتی از پالک کالسه 99-178
آقای صفی اهلل حس��نی به شناس��نامه شماره 955 کدملی 0749875623 صادره تایباد فرزند ادریس در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ پاساژ به مساحت 295/30 مترمربع پالک شماره 264 فرعی از 276 اصلی واقع در خراسان رضوی 
بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت مرحوم دین محمد حسنی کاریزی )سهم االرثی 

یوسف ادریس ایران حسنی کاریزی( و قسمتی از پالک کالسه 99-82
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت مح��ل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ-9912009
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/28         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/13
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

»آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد«
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر  در بخش 14 مش��هد واحد ثبتی شهرستان 
تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهی می گردد:
آقای صفی اهلل حس��نی به شناسنامه شماره 955 کدملی 0749875623 صادره تایباد فرزند ادریس در ششدانگ 
یکباب منزل و دکاکین به مس��احت 785 مترمربع پالک ش��ماره 264 فرعی از 276 اصلی واقع در خراسان رضوی 
بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت دین محمد حسنی کاریزی و قسمتی از پالک 

کالسه 99-83
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ-9912010
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/13 تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/28   

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

اگهی انحصار وراثت
اقای اس��حق پرورش بش��ماره شناس��نامه 3580596101 به شرح دادخواست به کالس��ه 1045/99 از این دادگاه 
درخواست نموده و چنین توضیح داده که شادروان  الل بخش پرورش به شماره شناسنامه 3591125709 در تاریخ 
1398/10/10 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ، ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به :1- متقاضی 
ب��ا مش��خصات فوق فرزند ذکور متوفی 2- محمد تقی پرورش بش��ماره مل��ی 7030144562   3- عرفان پرورش 
بشماره ملی 7030043170    4- ابراهیم پرورش بشماره ملی 3580829610   5- اسماعیل پرورش بشماره ملی 
3580829548    6-ایرج پرورش بش��ماره ملی 3580517082 فرزندان ذکور متوفی 7-امنه بامری بش��ماره ملی 
3590980631 همس��ر متوفی ، متوفی ورثه دیگری ندارد . اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
دریک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف 

یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد . آ-9911998
عظیم بامری –رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان

اگهی انحصار وراثت
خانم آرزوملک یوسفزهی  بشماره شناسنامه 3591152862 به شرح دادخواست به کالسه 1119/99 از این دادگاه 
درخواست نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد عبدالهی   به شماره شناسنامه 3591153710 در تاریخ 
1399/7/19 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ، ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به :1- متقاضی 
با مش��خصات فوق همس��ر  متوفی 2- عبدالرحمن عبدالهی  بشماره ملی 3580354310   3- عبدالعزیز عبدالهی  
بشماره ملی 3580634364    4- عبدالخالق عبدالهی  بشماره ملی 3580752456   5- ارمین عبدالهی  بشماره 
مل��ی 3581170851 فرزندان ذکور متوفی 6-ثریا عبدالهی بش��ماره مل��ی 3580520466    7-عصمت عبدالهی  
بشماره ملی 3580866508   8-فاطمه عبدالهی بشماره ملی 3581122847   9-ستایش عبدالهی بشماره ملی 
3581465787   10-نیایش عبدالهی بشماره ملی 3581465795   11- ثنا عبدالهی بشماره ملی 7370045730 

فرزندان اناث متوفی  ، متوفی ورثه دیگری ندارد

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد . آ-9911999

عظیم بامری –رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان

آگهی  تحدید حدود اختصاصی
 پی��رو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتش��ر گردیده، اینک بر 
حسب درخواست واصله مستند به ماده مذکور و ماده 61 آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود قسمتی 

از امالک واقع در بخش 11 حوزه ثبتی این واحد به شرح ذیل
بخش 11 قاینات

قطعات مفروزه مزرعه کهناب پالک 1266-اصلی
2951 فرعی حمیده فالحت ششدانگ قسمتی از یک باب منزل در روز  1399/12/23

انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره فوق الذکر به 
وسیله این آگهی اخطار میگردد که در موعد مشخص شده فوق ساعت 8 الی 10 صبح در محل وقوع ملک 
حضور به هم رسانند، چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقررحاضر نباشند؛ 
مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.و 
اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده 
اند؛ مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 30 روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد.و برابر ماده 86 
آیین نامه اصالحی قانون ثبت ، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و 
امالک قاینات ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم 
از مرجع مذکور أخذ و به این اداره تسلیم نمایند، در غیر این صورت متقاضی 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 می دهد.  تاریخ انتش��ار: 1399/11/28 آ-9911997

علی  صفایی  فر - رئیس اداره  ثبت  اسناد وامال ک  شهرستان  قاین

آگهی مزایده اموال غیر منقول) اسناد ذمه(
بستانکار: خانم زهره رحمانی    بدهکار: آقای حسین ارحامی

مورد مزایده و محل آن: برابر درخواست بستانکار به شرح وارده به شماره 21682- 1399/11/14 نسبت به مزایده دو 
سهم مشاع از بیست و چهار سهم عرصه و اعیان به استثناء ثمنیه عرصه و اعیان یک باب منزل به مساحت ششدانگ 
)287.9مترمربع( دویست و هشتاد و هفت متر و نود دسیمتر مربع دارای پالک ثبتی شماره 966) نهصد و شصت 
و ش��ش( فرعی از 167) یکصد و ش��صت و هفت( اصلی مفروز و مجزا شده از 70 ) هفتاد ( فرعی واقع در بخش دو 
بجنورد که سند مالکیت اصلی با شماره دفتر بازداشتی الکترونیک 139905807115000409 بخش مذبور به نام 
آقای حس��ین ارحامی نام پدر: گل محمد تاریخ تولد: 1371/06/01 شماره ملی: 5240072231 شاره شناسنامه : 

5240072231 صادر  و تسلیم شده است محدود به حدود زیر:
شماال: به طول 29/20 متر به دیوار اشتراکی با منزل 69 عباسعلی.شرقا: به طول 7/30 متر درب و دیواریست به ممر 
عام جنوبا یک در دو قسمت اول به طول 15/50 متر دیواریست به باقی مانده 70 فرعی. دوم به طول 5/40 متر به 
دیوار پالک مزبور) این قسمت شرق محسوب است( دوم به طول 13/70 متر به دیوار منزل 39 فرعی . غربا: به طول 

12/80 متر دیواریست به زمین 40 علی اکبر. حقوق ارتفاقی ندارد.
در قبال تعداد 300 س��که طالی تمام بهار آزادی معادل مبلغ )30/750/000/000 ریال( س��ی میلیارد و هفتصد و 
پنجاه میلیون ریال طلب خانم زهره رحمانی موضوع سند نکاحیه شماره 8065-1393/07/07 دفتر خانه ازدواج 6 
و طالق 3 بجنورد و به انضمام یک تا دو عشر اضافه که به آن افزوده می گردد بازداشت و مورد ارزیابی قرار گرفته 
و دو سهم مشاع از بیست و چهار سهم عرصه و اعیان به استثناء ثمنیه عرصه و اعیان یک باب منزل پالک مذکور 
به مبلغ )2/647/421/875 ریال( دو میلیارد و شش��صد و چهل و هفت میلیون و چهارصد و بیس��ت و یک هزار و 
هش��تصد و هفتاد و پنج ریال قیمت گذاری و نظریه ارزیابی قطعی گردیده اس��ت . ملک در روز یکش��نبه مورخه 
1399/12/10 از س��اعت 9 تا 12 ظهر در محل اداره اجرای اس��ناد رسمی بجنورد واقع در بجنورد خیابان شریعتی 
ش��مالی 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 شده و در جلسه شرکت نمایند، مزایده فقط در یک نوبت برگزار می 
گردد و از مبلغ )2/647/421/875 ریال( دو میلیارد و شش��صد و چهل و هفت میلیون و چهارصد و بیس��ت و یک 
هزار و هش��تصد و هفتاد و پنج ریال ش��روع و به باالترین قیمت پیش��نهادی از طرف خریدار نقدا فروخته می شود 
و طبق ماده 136 - اصالح آیین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می الزم االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات 
اجرائی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به 

حساب سپرده ثبت و حضور
خریدار با نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 
پنج روز از تاریخ مزایده به حس��اب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به 
حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت، 
عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و با 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 شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
خواهد شد و تیم عشر و حق مزایده نقدأ 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 مشخصات ملک مطابق نظریه کارشناس : ملک 
مورد ارزیابی منزل به شماره 966 فرعی از 167 اصلی مفروز و مجزا شده از 70 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 
2 حوزه ثبت ملک منطقه یک بجنورد استان خراسان شمالی به مساحت 287/9مترمربع حدودات اربعه مطابق پاسخ 
استعالم شماره 139985607115004509-1399/09/29دفتر امالک ناحیه یک بجنورد شماال بطول 290/20 متر 
به دیوار اشتراکی بامنزل 69 عباسعلی شرقا بطول 7/30متر درب و دیواریست به ممر عام جنوبا یک در دو قسمت 
اول بطول 15/50 متر دیواریس��ت به باقی مانده 70 فرعی دوم بطول 5/40متر به دیوار پالک مزبور ) این قس��مت 
شرق محسوب است ( دو بطول 13/70 متر به دیوار منزل 39 فرعی غرب بطول 12/1280متر دیواریست به زمین 
40 علی اکبر حقوق ارتفاقی ندارد مالکیت حس��ین ارحامی فرزند گل محمد به شماره شناسنامه 5240072231 
تاریخ تولد 1371/06/01 صادره از مانه و سملقان دارای شماره ملی 5240072231 با جز سهم 2 از کل سهم 24 
به عنوان مالک دو سهم مشاع از بیست و چهار سهم عرصه و اعیان به استثناء ثمنیه عرصه و اعیان محدودیت یک 
مورد بازداشت دائم بموجب دستور ش��ماره 139905807141001276 مورخ 1399/04/139614صادره از واحد 

اجرای اسناد رسمی بجنورد در تاریخ 1399/04/15 به نفع زهره رحمانی در قبال 300 سکه طالی تمام بهار آزادی 
و5% اجرایی صندوق دولت بازداشت می باشد در حال حاضر پالک مورد نظر دارای بنای قدیمی با سقف شیروانی 
بصورت یک واحد مسکونی به مساحت حدود 100 متر مربع می باشد و همسر گل حسن ارحامی در آن سکونت دارد 
انشعاب برق ، آب ، گاز و تلفن نصب می باشد با توجه به موقعیت مکانی ملک نوع کاربری مسکونی وضعیت ساخت 
و ساز و قدمت بنا مساحت عرصه و اعیان با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر در ارزیابی از جمله بافت فرهنگی و 
اجتماعی منطقه و عرف محل و قیمت روز بازار ارزش ششدانگ عرصه و اعیان ملک بدون در نظر گرفتن هر گونه 
بدهی و دیون احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی و بصورت تخلیه به شرح ذیل ارزیابی می گردد جمع کل ارزش 
شش��دانگ عرصه و اعیان ملک با انش��عابات منصوبه جمعا به مبلغ36/307/500/000 ریال )به حروف سی و شش 
میلیارد و سیصد و هفت میلیون و پانصد هزار ریال ( تعیین می گردد مطابق دستور صادره اداره اجرای اسناد رسمی 
سهم آقای حسین ارحامی دو سهم مشاع از بیست و چهار سهم عرصه و اعیان به استثنا تمنیه عرصه و اعیان از ملک 
مورد ارزیابی می باشد لذا سهم مدیون پرونده از فروش ملک مورد ارزیابی مبلغ 2/647/421/875 ریال ) دو میلیارد 
و ششصدو چهل و هفت میلیون و چهارصد و بیست و یک هزار و هشتصد و هفتاد و پنج ریال ( خواهد بود نشانی 
ملک جهت بازدید: بجنورد خیابان امام خمینی )غربی( بعد از میدان مادر مقابل تامین اجتماعی کوچه رازی سمت 
چپ پالک ...می باشد و طبق صورتجلسه مامور اجرا در مورخه 1399/10/25به صورت یکباب منزل ویالیی با قدمت 
باالی 40 سال ساخت که در حال حاضر خانم گل حسن ارحامی در آن ساکن می باشد.م الف2362 آ-9911984

حمید عزیزی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

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

براب��ر آرأی ش��ماره 139960313010002873 هی��أت اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمد قریشی آذر فرزند احمد بشماره شناسنامه 418 صادره از میاندوآب در ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی 
و تجاری به مس��احت 40 / 68 مترمربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 2064 فرعی از 130 – اصلی واقع در بخش 
17 شهرستان بوکان بلوار جمهوری اسالمی نزدیک پاسگاه شماره یک خریداري از آقای ابوبکر مهتدی مالک رسمی 
پالک مذکور مع الواسطه محرز گردیده که براي آن پالک 14566 فرعي از 130 -  اصلي تعیین و اختصاص یافته 
است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد . آ-9911521
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/11/28 تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/11/13  

هادی حبیبی – رئیس ثبت اسناد و امالک بوکان

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش 14 مش��هد واحد ثبتی شهرستان 
تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهی می گردد:
آقای حس��ن یحیائی به شناسنامه ش��ماره 1516 کدملی 0748525092 صادره تایباد فرزند ابراهیم در ششدانگ 
یکباب منزل به مس��احت 726/58 مترمربع پالک ش��ماره 340 فرعی از 175 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 
14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت رسمی و مشاعی غالمحیدر یحیائی جوزقانی و قسمتی 

از پالک کالسه 512- 96
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه  عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ-9911518
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/28 تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/13  

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
آقای محمد ولی پور به شناسنامه شماره 686 کدملی 0748789073 صادره تایباد فرزند فیض محمد در ششدانگ 
یکباب منزل به مس��احت 134/34 مترمربع پالک ش��ماره 4263 فرعی از 251 اصلی و 179 و 180 فرعی از 251 
اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت حبیب اله خسروی 
و ش��اد محمد ولی پور ماکو )مقدار 131/14 مترمربع از پالک 179 و 180 فرعی و 3/20 مترمربع از پالک 4263 

فرعی( کالسه 157- 98
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه  عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ-9911519
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/28 تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/13  

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

هیئت موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و م��اده 13 آیین نامه قانون  تعیین و تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی  برابر رای ش��ماره 139960318603010774مورخ 1399/09/17 
هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رش��ت ، تصرفات مالکانه بالمعارض وراث مرحوم ش��فیع امیدی 
خولکی برابر انحصار وراثت به ش��ماره 9709971325602844 مورخ :1397/12/19 ش��ورای حل 
اختالف ش��عبه 16 حصر وراثت رش��ت باسامی شوکت علی محمدی س��یاهرودی )همسر( و خانمها 
افس��انه و اکرم و لیال و رقیه و بلور جملگی امیدی خولکی)دختران( و جواد و مهدی و بهرام جملگی 
امیدی خولکی )پس��ران( در قریه خس��بخ در شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر ساختمان به 
مس��احت 47/77 متر مربع پالک فرعی 22140 از اصلی 12 مفروز مجزی از پالک 10 باقیمانده از 
اصلی 12 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقایان محمد رضا و محمد علی بیانی 
محرز گردیده اس��ت،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود 
در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید 
ظرف مدت یکماه 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 3203 آ-9911511
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/11/13

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/11/28 
حسین اسالمی کجیدی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

آگهی آراء هیئت 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 ش��ده اس��امی افرادی که اسناد عادی 
یا رس��می آنان در هیئت مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالک ش��یروان رسیدگی و تایید قرار گرفته 
جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش��ریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتش��ار و محلی( 

بشرح ذیل آگهی می گردد.
1-برابررأی ش��ماره 139960307114003215  آقای  رمضان التماس��ی  فرزند محمد حس��ن در 
شش��دانگ یک باب منزل به مس��احت 66/85 متر مربع قس��متی از پ��الک 7167فرعی از13اصلی 
باغات وحومه واقع درخراس��ان ش��مالی  بخش 5قوچان ازمحل مالکیت مشاعی خودمتقاضی رمضان 

التماسی
2- برابررأی شماره 139960307114003064 آقای بهنام تقوی فرزند  محمد ابراهیم   در ششدانگ 
یک باب مغازه به  مس��احت 50/15 متر مربع قس��متی از  پ��الک 599 اصلی واقع دربخش5قوچان 

خریداری از مالک رسمی آقای محمدتقی تقوی
3-برابررأی ش��ماره 139960307114002045  خانم زهرا ولی نژاد مطلق اوغاز   فرزند  حیدر  در 

شش��دانگ یک باب منزل مسکونی به مس��احت122 متر مربع قسمتی از پالک  10فرعی از5 اصلی 
میرزابیگ خریداری از مالک رسمی آقای حسین عابدینی

 به این وس��یله به فروش��ندگان و مالکین مش��اعی و اش��خاص ذینفع در آرای اعالم ش��ده ابالغ می 
گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از انتش��ار آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید 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 به اداره ثبت محل تحویل دهند. در صورت��ی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عموم��ی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 
به صدور س��ند خواهد نمود .ضمنا صدور س��ند مالکی��ت مانع از مراجعه متضرر ب��ه دادگاه نخواهد 

بود.آ-9911509
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/13

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/11/28
اکبراقبالی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

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

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد ش��ده اس��امی افرادی که اسناد عادی 
یا رس��می آنان در هیئت مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک بجنورد مورد رس��یدگی و تائید قرار 
گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش��ریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار 

و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 169-اصلی اراضی صدرآباد

1-شش��دانگ یکب��اب خانه از پ��الک 123 فرعی از 169 اصلی فوق به مس��احت 176/04 متر مربع 
ابتیاعی آقای فیروز قلی پور از محل مالکیت رسمی ورثه قلی زبیحی )مرضیه و نبات( برابر رای شماره 

3166-99 مورخه 1399/10/25 کالسه 98-0271
لذا بدینوس��یله به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد 
چناچه اعتراضی دارندبایداز تاریخ انتشار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض 
خود رابه اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسیداخذ نمایندمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایندوگواهی تقدیم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهنددرصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی 
تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهدنمود 

ضمنا صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود. آ-9911514
تاریخ انتشارنوبت اول1399/11/13   
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/11/28

علیخان نادری
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد
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 ب���رگ س���هم ش���رکت آبادان���ی و مس���کن الهی���ه 
خراس���ان از ش���ماره 59048 ال���ی 59052 بن���ام 
محمد علی حریمی فرزند عباس علی به ش���ماره 
شناس���نامه 49187 مفق���ود گردی���ده و از درج���ه 

اعتبار ساقط است  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ کمپان���ی موتور س���یکلت ایردوک���و قرمز  
 /525 پ���اک  ش���ماره  95ب���ه  150ccم���دل 

59949 و ش���ماره موتور NBD003086 0149 و
 Vin: IRAEA9513XF502532 مفق���ود گردی���ده 

واز درجه اعتبار ساقط می باشد
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6
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ س���بز خودرو س���واری پ���ژو به رنگ خاکس���تری 
متالی���ک م���دل 95 به ش���ماره انتظامی ای���ران 99 _ 
384 و18 وش���ماره موت���ور 1۶5A0039189 وش���ماره 
شاس���ی NAAp03EEXGJ804۶01 مفق���ود گردیده 

واز درجه اعتبار ساقط می باشد.
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3
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

اص���ل ب���رگ س���بز خ���ودروی س���واری س���مند م���دل 
 ، ای���ران 397 ب 95   52  : انتظام���ی  بش���ماره   90
ش���ماره موت���ور: 12490240939 ، ش���ماره شاس���ی: 
NAACN1CMXCF00518۶ متعل���ق ب���ه جناب آقای 
رامی���ن رحمان پ���ور مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. ,ع
99

12
00

1
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

ب���رگ س���بز خ���ودروی  پ���ژو405 م���دل 1393 رن���گ 
نق���ره ای متالی���ک ب���ه ش���ماره انتظام���ی 743ق54 
ای���ران 32  ش���ماره موتور 124K040۶325 و ش���ماره 
شاسی NAAM01CA7ER031503 به مالکیت سید 
ابوالفضل س���عادت مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
99

11
99

3
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

سندمالکیت )برگ سبز ( نوع موتورسیکلت  سیستم 
ن���ام مالك:س���ید علیرض���ا   CDI125 تی���پ مهت���اب 
 156FMI0903063 : حس���ینی فقیه ش���ماره موت���ور
شماره شاسي N2N***125M8910588 شماره پاك 
:22424-7۶2 م���دل 89مفق���ود گردی���ده واز درج���ه 

اعتبار ساقط می باشد  ,ع
99

11
99

0
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

س���ند کمپانی موتور س���یکلت دینو م���دل 1394 رنگ 
  777  / انتظام���ی 41973  ش���ماره  ب���ه  خاکس���تری 
تن���ه  ش���ماره  و   0125NBY۶90812 موت���ور  ش���ماره 
NBY***125A9400648 مفق���ود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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99
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1
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

س���ند کمپانی  سواری سیس���تم  پراید  تیپ جی تی 
ایکس آی نام مالك:مجید مجیدی راد شماره موتور 
 S1412285782732 1443787 ش���ماره شاس���ی :
ش���ماره پاك :3۶ایران 249 ج37 مدل 85 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
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99

11
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1
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

پال���س  باج���اج  س���یکلت  موت���ور  کمپان���ی  س���ند 
1395 رنگ مش���کی ب���ه ش���ماره انتظامی  م���دل 
29747  ش���ماره موت���ور JEZCGD18270 و   /134
ش���ماره تن���ه NSP***150H9547163 ب���ه مالکی���ت 
حامد عابدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
99

12
00

0
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 1094648

آگهی تغییرات شرکت صنعتی الما الکترونیک سهامی خاص به شماره ثبت 7494 و شناسه ملی 10380232900 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,09,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- صورتهای مالی وترازنامه 
سال1398 به تصویب رسید . -- موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیربعنوان بازرس اصلی به شناسه ملی10320721862والهام مشیریان 
به شماره ملی 0939674084بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه قدس بعنوان روزنامه 
کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. - آقایان احمد توکلی به شماره ملی0703505718 و محمود توکلی به 
شماره ملی0701998849 و خانم مژگان بیضایی به شماره ملی1062725840 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت2سال 

انتخاب شدند. 

س
,  9

91
20

24

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1094654(

آگهی تغییرات شرکت صنعتی الما الکترونیک سهامی خاص به شماره ثبت 7494 و شناسه ملی 10380232900 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,09,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای احمد توکلی به شماره ملی 0703505718 به 
عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل - آقای محمود توکلی به شماره ملی0701998849 به عنوان رئیس هیئت مدیره خانم 
مژگان بیضایی به شماره ملی1062725840 به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. و کلیه اوراق بهادار )شامل 
چک،سفته وبرات( و نیز کلیه قراردادهای بیرونی شرکت با امضای مشترک آقایان محمود توکلی و احمد توکلی همراه با مهر شرکت 
با  با امضای منفرد احمدتوکلی)مدیرعامل( همراه  باشد، سایر مکاتبات اداری و قضایی و قراردادهای داخلی و پرسنلی  معتبر می 

مهرشرکت معتبر است. 
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26

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد )1095862(

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان و تاسیسات نگین راه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2062 و شناسه ملی 10340057477 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,11,19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حمید زمانی به شماره ملی 1286967139 
آقای  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به   4622491605 ملی  شماره  به  نوروزیان  بهنام  آقای  مدیره  هیئت  عضو  و  مدیرعامل  سمت  به 
حسین فرجی کیا به شماره ملی 1552058018 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مجید یوسفیه به شماره ملی 0073264024 به 
سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای محمدرضا دانشور به شماره ملی 1288017855 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای بابک                     
حسین نژادی به شماره ملی 2410964303 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه چک و سفته 

ها و اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بروات و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد )1095857(

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان و تاسیسات نگین راه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2062 و شناسه ملی 10340057477 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,11,19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 26 اساسنامه بدین شرح اصالح 
گردید: »شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از حداقل سه نفر و حداکثر ده نفر که برای مدت دوسال از طرف مجمع عمومی 
قانونی  انقضای دوره تصدی هیئت مدیره مادام که تشریفات  از  اداره خواهد شد و پس  تعیین میگردند  بین سهامداران  از  عادی 

مربوط به انتخاب اعضاء جدید صورت نگرفته هیئت مدیره سابق وظایف خود را طبق ماده 126 قانون تجارت انجام میدهند.« 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد )1095863(

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان و تاسیسات نگین راه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2062 و شناسه ملی 10340057477 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,11,19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای بهنام نوروزیان به 
شماره ملی 4622491605 ،آقای حمید زمانی به شماره ملی 1286967139 ، آقای حسین فرجی کیا به شماره ملی 1552058018 ، 
آقای مجید یوسفیه به شماره ملی 0073264024 ، آقای محمدرضا دانشور به شماره ملی 1288017855 و آقای بابک حسین نژادی به 
شماره ملی 2410964303 بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت 

درج و نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
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   سه شنبه 28 بهمن 1399 

4 رجب 1442 16 فوریه 2021  سال سی و چهارم  شماره 9468 

سیما و سینماسیما و سینما

خبر

آخرین اخبار از سریال حضرت معصومه)س(  

چهره حضرت نمایش داده نمی شود 
رئیس رسانه ملی در دیدار با 
تولیت آستان مقدس حضرت 
آخرین  دربـــاره  معصومه)س( 
وضعیت تولید سریال حضرت 
معصومه)س( توضیحاتی ارائه 
کرد. به گزارش قدس به نقل از 

روابط عمومی این پروژه تلویزیونی؛ آیت هللا سعیدی، تولیت آستان 
مقدس حضرت معصومه)س( در دیدار علی عسکری، رئیس رسانه 
ملی در حرم مطهر حضرت معصومه)س( با اشاره به جایگاه ویژه این 
بانوی مطهره، گفت: این بانوی شاخص جایگاهی دارد که با معرفی 
آن می توان به تبیین جایگاه زن در اسالم پرداخت و رسانه ملی به 

طور خاص از ظرفیت بسیار باالیی برای این کار برخوردار است. 
وی با اشاره به تدارک رسانه ملی برای ساخت مجموعه تلویزیونی 
و تالش  دقــت مضاعف  دربـــاره حضرت معصومه)س( خواستار 
شایسته سازمان صدا و سیما برای به سرانجام رساندن این سریال 
شد. علی عسکری، رئیس رسانه ملی هم در این مالقات با اشاره 
به برنامه های خوبی که در ایام محرم و صفر از این حرم مطهر روی 
آنتن رسانه ملی رفت، ضمن قدردانی از همکاری و پشتیبانی تولیت 
آستان مقدس حضرت معصومه)س(، خواستار حمایت آستان 
مقدس حضرت معصومه)س( از سریال این بانوی مکرم اهل بیت)ع( 
شد. وی با ارائه گزارشی در خصوص وضعیت تولید این سریال، با 
بیان اینکه کار نگارش فیلم نامه در حال تکمیل است، گفت: این 

سریال را در  سطح سریال های الف فاخر ویژه در نظر گرفته ایم.
رئیس صداوسیما با اشاره به عملکرد رسانه ملی در مقاطع حساس، 
بر عزم رسانه برای تبیین و پیگیری اجرایی شدن بیانیه گام دوم 

انقالب اسالمی تأکید کرد.
معاون صدای  علی بخشی زاده؛  معاون سیما،  شــاه آبــادی؛  حمید 
سازمان صدا و سیما، حجت االسالم والمسلمین محمد لطفی نیاسر؛ 
مدیرکل صدا و سیمای استان قم و همچنین جمعی از مسئوالن 

آستان مقدس کریمه اهل بیت)ع( در این نشست حضور داشتند.
همچنین معاون فرهنگی حرم مطهر کریمه اهل بیت)ع( در این دیدار 
در سخنانی اظهار کرد: فیلم نامه سریال حضرت معصومه)س( در 
30 قسمت ارائه می شود که تاکنون 10 قسمت آن توسط جواد افشار 
کارگردان سریال ارائه و با تالش های آیت هللا احمد عابدی از استادان 
سطوح عالی حوزه علمیه قم به عنوان مشاور دینی سریال مورد 
بررسی قرار گرفته است.  حجت االسالم مهدی احمدی از مشارکت 
مطلوب دست اندرکاران سریال حضرت معصومه)س( در راستای 
تاریخی قدردانی کرد و گفت: چهره حضرت  ارائــه سریال فاخر 

معصومه)س( در این سریال نمایش داده نمی شود.

 اعالم فراخوان سی و هشتمین
 جشنواره جهانی فیلم فجر

جهانی  جــشــنــواره  دبیرخانه 
فــیــلــم فــجــر فـــراخـــوان ســـی و 
رویـــداد  ایـــن  دوره  هشتمین 
سینمایی را منتشر کــرد و بر 
این اساس این دوره جشنواره 
 – )فیزیکی  ترکیبی  شیوه  به 

مجازی( از ۵ خرداد 1۴00 در تهران آغاز می شود.
از تاریخ ۵ تا  سی و هشتمین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر 
1۲خرداد 1۴00 به دبیری محمدمهدی عسگرپور؛ نویسنده، کارگردان 

و تهیه کننده سینما در تهران برگزار می شود.
جشنواره جهانی در این دوره، شیوه برگزاری ترکیبی را برگزیده و 
تاکنون نمایش فیلم های جشنواره به شکل فیزیکی و برگزاری بازار 

فیلم به شکل مجازی را در برنامه های خود در نظر گرفته است.
در چارچوب مقررات منتشره، مدت نام نویسی فیلم های متقاضی 
شرکت در این رویداد سینمایی در درگاه اینترنتی جشنواره از ۲۷ 

بهمن تا ۲۵ اسفند 13۹۹ قید شده است.
همچنین صاحبان آثار تا ۲۷ اسفند سال جاری مهلت دارند نسخه 

فیزیکی فیلم خود را به دفتر جشنواره تحویل دهند.
این رقابت سینمایی در بخش های اصلی و جانبی برگزار خواهد 
شد و فیلم هایی که مراحل تولید را در سال های ۲1-۲0۲0 میالدی به 
پایان برده باشند، امکان حضور در بخش های رقابتی اصلی شامل 
سینمای سعادت )مسابقه بین الملل( و جلوه گاه شرق )سینمای 

کشورهای آسیایی و اسالمی( را خواهند داشت.

صدور مجوز برای 6 فیلم جدید
در جلسه اخیر شورای پروانه 
فیلم   6 سینمایی،  ســاخــت 
ــه ســاخــت  ــ ــروان ــ ســیــنــمــایــی پ

گرفتند.
به گزارش قدس به نقل از روابط 
عمومی سازمان سینمایی، در 

جلسه اخیر شورای پروانه ساخت سینمایی،  فیلم های »لختگی« 
به نویسندگی حمید یونسی سینکی، کارگردانی کاوه دهقان پور و 
تهیه کنندگی مهدی ودادی، انیمیشن »یــوز، بازگشت به خانه« 
به نویسندگی و کارگردانی رضا ارجنگی و تهیه کنندگی احسان 
کاوه، »تار و پود عشق« به تهیه کنندگی علی بــرادری و کارگردانی 
و نویسندگی رهبر قنبری، »ارثیه فامیلی« به تهیه کنندگی مهدی 
احمدی، کارگردانی حامد رضی و نویسندگی محبوبه گشایشی اول، 
»نشان« به تهیه کنندگی سیدرضا محقق، کارگردانی قربان نجفی و 
نویسندگی سولماز اعتمادزاده، »آتش در کشتزارهای نیشکر« به 
نویسندگی مشترک مرضیه خدیو و ابراهیم اشرف پور، کارگردانی 
ابراهیم اشرف پور و تهیه کنندگی سعید شاهسواری مجوز ساخت 

گرفتند.

دو  با  فیلم  دو  امسال  نیک:  عامل  فاطمه 
اکــران   3۹ فجر  جــشــنــواره  در  زن  قهرمان 
شدند. دو قهرمان زنی که جزو ستاره های 

جشنواره فجر بودند و دیده شدند. 
یــدو فیلمی اســت دربـــاره آبـــادان روزهـــای 
جنگ که نقش مرکزی آن را ستاره پسیانی 
برعهده داشت و تی تی که داستان آن در 

ــران جــریــان داشـــت و بــا حضور  شــمــال ایـ
همراه  اصلی  نقش  در  شاکردوست  الناز 
بود. هر ساله حدود ۲00 فیلم در سینمای 
ایران تولید می شود و در این بین آثاری که 
در هر سال و بهتر است بگوییم هر دهه 
هستند.  انــدک  باشند،  پرداخته  زنــان  به 
نگاه  یا  هم  شــده  داده  نمایش  چهره های 

مــادری  نقش  در  را  زن  و  داشته  به سنت 
مطالبه گر  تــصــویــر  یـــا  و  داده انــــــد  ــشــان  ن
تصویر  قربانی  جایگاه  در  را  زن  و   داشته 

کرده اند. 
دیده  کمتر  ایــران  سینمای  پــرده  در  آنچه 
نشده  تصویر  بگوییم  است  بهتر  یا  شده 
که  اســـت  کنشگر  مــســلــمــان  زن  تــصــویــر 

و  وظــایــف همسری  بــه  پــرداخــتــن  در عین 
و  بــوده  دارای شخصیت مستقلی  مــادری 
بی تفاوت  نیز  اطرافش  حــوادث  به   نسبت 

نیست. 
ایـــن چـــهـــره ای اســـت کــه مــا در الــگــو هــای 
حضرت  مانند  خــود  برجسته  و  مــقــدس 
زهــــــرا)س( و حــضــرت زیـــنـــب)س( ســـراغ 

داریم و بارقه هایی از آن در زنان ما چه در 
از آن در دوران دفاع  انقالب و پس  دوران 
ســازنــدگــی  زمـــان  در  همچنین  و  مــقــدس 
شکل گرفته است، اما هنوز در پرده سینما 
ایــن بهانه  بــه  ــم.  ــده ای ــدی ن را  جــلــوه هــایــش 
نگاهی به شاخص ترین آثار سینمای ایران 

با محوریت حضور زنان خواهیم داشت. 

نگاهی به سیمای زنان در شاخص ترین آثار سینمای ایران 

بی مهری سینما به زن مسلمان ایرانی

باشو، غریبه کوچک
سفر  روایتگر  بیضایی  بهرام  ماندگار  فیلم 
نــوجــوانــی جــنــگ زده از جــنــوب بــه شمال 
است. او در این سفر با زنی به نام »نایی« 
آشنا می شود که با دو فرزندش و در غیاب 
سرآغاز  این  و  می کند  کار  و  زندگی  شوهر 
شکل گیری نقشی ماندگار با بازی سوسن 

تسلیمی در سینمای ایران است. 
 نــکــتــه: مـــی تـــوان گــفــت حــضــور سوسن 
تسلیمی روی پرده سینما یکی از نخستین 
حضورهای قدرتمند قهرمان زن در سینمای 

ایران است. »مادیان« دیگر فیلم این بازیگر است که در آن به عنوان نقش 
اصلی حضور دارد و روایتگر زندگی سخت یک زن روستایی است. 

بانوی  اردیبهشت
عاشقانه ای متفاوت از رخشان بنی اعتماد 
با  فیلم هایی  زمـــره  در  آثـــارش  بیشتر  کــه 
سال  در  هستند  اجتماعی  مضمون های 
سینما  مخاطبان  از  خیلی  دل  بــه  ــران  اکـ
از  گوشه ای  نمایش  همه  ایــن  با  نشست. 
دین  ادای  نوعی  به  شهید  مـــادران  زندگی 

فیلم به مادران هم بود. 
 نکته: می توان گفت این اثر از معدود آثار 
فیلمسازان زن است که چهره مردان فیلم 
این  مــرد عاشق  نیست،  تــار  و  تیره  آن  در 

فیلم نیز با اینکه تصویرش هرگز نمایش داده نمی شود و ما صدای او را 
می شنویم، حضور مؤثری با عشقش در داستان دارد.

میم مثل مادر
که حس های  بــود  فیلمسازی  پــور،  مالقلی 
را به خوبی می شناخت به همین  انسانی 
خاطر آثارش در حوزه حس قوی تر هستند 
و البد به همین خاطر است که »میم مثل 
را  این قدر احساسات مخاطبان  او  مــادر« 
درگیر کرد و به دل خیلی ها نشست. او در 
این فیلم وجه مادری زن را در حد اعال به 
نمایش می گذارد هر چند نگاهی به وجوه 

زنانه شخصیت هم دارد. 
 نکته: درام میم مثل مادر همان چیزی بود 

که اکثریت جامعه از زن توقع دارند، مادری فداکار و مهربان که از خودش 
می گذرد تا فرزندش ببالد. 

پری
این فیلم اقتباسی از رمان »فرانی و زویی« 
ــرای  و داســتــان  کــوتــاهِ »یـــک روزِ خـــوش ب
موزماهی« نوشته »جروم دیوید سالینجر« 
از  یکی  را  کریمی  نیکی  ــوان  مــی ت اســـت. 
ستاره های خوش شانس سینما دانست؛ او 
به فاصله دو سال توانست در شمایل دو 

قهرمان زن در فیلم ها حضور پیدا کند. 
متفاوت  »پـــری«  هر چند عصیان   نکته: 
از »ســارا« بود اما در این اثر هم مخاطب با 
داســتــان زنــی مواجه اســت که دوســت دارد 

خالف جریان جامعه حرکت کند و نه مادر است و نه همسر، زنی است در 
جست وجوی حقیقت زندگی. پری به اندازه »سارا« تشویق نشد.

خون بازی
اســت.   80 دهــه  در  بنی اعتماد  ــر  اث دیــگــر 
فیلمی که مادر دردمند دیگری را با بازی بیتا 
فرهی معرفی می کند. دیگر بازیگر زن این 
بــاران کوثری است که نقش دختری  فیلم 
معتاد را ایفا کرده است. این فیلم فرصتی 
دوباره برای بازی چالشی و به یادماندنی به 

هر دو بازیگر داد. 
 نکته: درست است که تالش بیتا فرهی 
به عنوان یک مادر که درگیر اعتیاد فرزندش 
چهره  ترسیم  امــا  اســت  ستودنی  اســـت، 

یک پدر دائم الخمر که از خانواده جدا شده است انتقادهایی را به دنبال 
داشت، دیگر مردان فیلم هم بیشتر سودجو و ضربه زننده هستند.

ناهید
است  زن  کارگردانان  از  یکی  پناهنده  آیــدا 
را به دهه ۹0 سینما  زنانه  که داستان های 
سینمایی  فیلم  نخستین  ناهید  و  آورده 
آیدا پناهنده در مقام کارگردان است. او با 
شمال  در  را  زنانه اش  داستان های  اثر  این 
کشور کلید زد و پس از »اسرافیل« امسال 
»تی تی« را در جشنواره سی ونهم داشت. 

 نکته: ناهید، مادری متفاوت در سینمای 
ــه خــاطــر عــشــق مـــادری  ــه ب ایــــران اســـت ک
مجبور است چشم بر عشق ببندد اما او 

نمی خواهد به این اجبار تن بدهد و سعی دارد در عین اینکه مادری دلسوز 
و تمام عیار است زنی عاشق هم باشد. 

نرگس
از  پــس  را  ــرگــس«  »ن بنی اعتماد  رخــشــان 
ساخت سه فیلم در سال 13۷0 ساخت. این 
با واکنش های بسیاری  فیلم در زمــان خود 
مواجه شد اما رخشان بنی اعتماد برای آن 
کرد.  دریــافــت  را  کــارگــردانــی  بهترین  جایزه 
بلورین  سیمرغ  نقش  ــن  ای بـــرای  فرجامی 

بهترین بازیگر زن را دریافت کرد. 
 نکته: در این فیلم حضور دو زن تأثیرگذار 
است. یکی نرگس و دیگری آفاق با بازی به 
یادماندنی فریماه فرجامی که پس از گذشت 

سال ها بیشتر از عاطفه رضوی و ابوالفضل پورعرب در خاطره مخاطبان سینما 
مانده است.

شیار 143
ما روزهـــای مــادری الفت را تا زمــان جنگ 
دنبال می کنیم و همراه او همه دلواپسی های 
فیلم  ــن  ای در  آبــیــار  می بینیم.  را  ــه  ــادران م
خواسته رنج و انتظار مــادران شهید را که 
دســت  از  جــنــگ  در  را  دارایـــی شـــان  تنها 

داده اند تصویر کند. 
کارگردانانی  از  یکی  آبــیــار  نرگس   نکته: 
ــه ۹0 بــه قــهــرمــانــان زن  ــت کــه در دهـ اسـ
آبیار  کــه  ــادر شهیدی  مـ اســـت.  پــرداخــتــه 
اینکه بسیار  با وجــود  کــرده اســت  ترسیم 

دیده شد اما درگیر کلیشه های مرسوم است. او زنی معمولی است که در 
سکوت انتظار می کشد.

لیال
 لیالی داریوش مهرجویی دیگر فیلم زنانه 
در دهه ۷0 است که بسیار مورد توجه قرار 
گرفت. درست است که مهرجویی پیش از 
این فیلم آثار دیگری با محوریت قهرمانان 
وجه  حاتمی  لیال  حــضــور  ــا  ام داشـــت  زن 

دیگری به این اثر بخشیده بود. 
 نکته: حضور جمیله شیخی دیگر زن مؤثر 
اثر بود که به نوعی نماینده تفکر مردساالرانه 
به حساب می آمد. بسیاری نمایش لیال را به 
عنوان زنی که قربانی است و بسیار دیر در 

مقابل وضعیت خود واکنش نشان می دهد، به نوعی ضدزن خواندند اما این 
اثر همچنان پس از گذر سال ها عالقه مندان خود را دارد. 

ویالیی ها
به جمع های  را  ما  اثــر  ایــن  منیر قیدی در 
زنانه می برد که درگیر جنگ و مصائب آن 
که جنگ  آسمانی  زیــر  در  باید  و  هستند 
تیره اش کرده و پر از ترس است فرزندانشان 

را بدون پدر اداره کنند. 
 نکته: منیر قیدی سعی کرده است در این 
اثر چند نوع زن را تصویر کند و چهره های 
متفاوتی از زنان منتظر که می توانند عاشق 
و معترض باشند یا همراه و مدیر یا تمام 
مــادر باشند را به بیننده نشان  دهــد. این 

نمایش زنانه توانسته جلوه های متفاوتی از زنانگی را در زیر سایه جنگ 
به تصویر بکشد. 

سارا
زنانه  مــی تــوان دهــه طغیان های  را  دهــه ۷0 
نامید. در این دهه چند اثر با محوریت زنان 
ساخته شد که ســارای داریــوش مهرجویی 
یکی از معروف ترین های این فهرست است. 
نیکی کریمی که پس از فیلم عروس تبدیل به 
نخستین زن سوپراستار پس از انقالب شده 

بود در این فیلم ایفاگر نقش اصلی بود.
 نکته: سارای مهرجویی با اینکه عصیانگر 
است اما برخالف سایر زنان آثار او وجهه ای 
علیه  در شمایلی سنتی  و  نداشت  مــدرن 

سنت عصیان کرد. یاسمین ملک نصیر دیگر بازیگر زن این فیلم بود که 
برای بازی متفاوتش برنده سیمرغ زن مکمل شد. 

سگ کشی
 این فیلم در سال 1380 اکران و پرفروش ترین 
فیلم سال شد. منتقدان بسیاری این فیلم 
نوآر  مؤلفه های سینمای  با  اثری جنایی  را 
بیضایی همیشه  آثــار  در  زنــان  خوانده اند. 
هم  فیلم  این  در  داشته اند.  پررنگی  چهره 
مژده شمسایی در مقام قهرمان اصلی ظاهر 

شده و به جنگ با سیاهی جامعه می رود.
بسیاری  فیلم  ســاخــت  ــان  زمـ در   نکته: 
محتوای تیره فیلم را اغراق آمیز دانستند اما 
این نکته مغفول ماند که قهرمان زن همه 

سختی های فیلم را برای نجات همسر )بی وفایش( به جان خرید و این 
شمایلی جدید از یک زن می تواند باشد.

دربند
نقش آفرینی  نخستین  در  بیاتی  نــازنــیــن 
مهم سینمایی خود، قهرمان فیلمی از پرویز 
ــدگــی دانشجویی  ــا زن شــهــبــازی مــی شــود ت
شهرستانی را ترسیم کند. در دهه ۹0 چند 
فیلم با محوریت دختران نوجوان ساخته شد 
که از آن میان می توان به »درساژ«، »فراری« و 

»الک قرمز« اشاره کرد. 
 نکته: تمامی این فیلم ها تعارض های نوجوانان 
را در مقابل جامعه نشان می دهد. دخترانی که 
معموالً از سوی خانواده هایشان درک نمی شوند 

و تنها چیزی که خانواده برای آن ها دارد محدودیت است و آن ها باید به تنهایی به 
مبارزه برخیزند و در عوض راهکاری هم ارائه نمی دهند. 

دو زن
میالنی هم از جمله فیلمسازان زنی بود که در 
دهه ۷0 کارش را آغاز کرد. دو زن، نیمه پنهان 
و همچنین واکنش پنجم آثار او هستند که 
در آن با بازی گرفتن از نیکی کریمی به بیان 
مشکالت زنان پرداخته است. البته »دو زن« 

در این فهرست از همه مشهورتر است. 
 نکته: کمتر پیش می آید که نام زنی روی 
قرار  مــرد  هنرپیشه  از  باالتر  فیلم  پوستر 
بگیرد. نیکی کریمی از هنرپیشگانی است 
از سایر  اتفاق را چند باری بیشتر  این  که 

هنرپیشه های زن تجربه کرده است. هر چند این درخشش و حضور به 
خاطر بازی در فیلم های تهمینه میالنی نصیبش شده است.

سربه مهر
ــت  اولــیــن فیلم هـــادی مــقــدم دوســـت روای
زندگی دختر مجردی است که تنها زندگی 
وبالگی  در  را  زندگی اش  داستان  و  می کند 

روایت می کند. 
 نکته: لیال حاتمی در دهه ۹0 در فیلم های 
»من«، »رگ خواب« و »سر به مهر« نقش 
از  این فیلم ها  ایفا کرد.  را  سه قهرمان زن 
به دختران مجرد  که  اســت  ــاری  آث معدود 

تنها و دغدغه هایشان پرداخته است. 
هر چند هیچ کدام از این فیلم ها به دالیل 

تجرد نپرداختند اما در نقطه مقابل فیلم »سهیال« توانسته است علل 
این ماجرا را به نمایش بگذارد. 

دارکوب
 پایان این فهرست یکی از معدود قهرمانان 
زن منفی در سینمای ایران است. شعیبی 
ــی کــارتــن خــواب که  ــر داســتــان زن ــن اث در ای
روایــت  کــرده  نابود  را  چیزش  همه  اعتیاد 
می کند. این فیلم نامزد 10 سیمرغ بلورین 
از جمله سیمرغ بلورین بهترین فیلم سی و 
ششمین دوره جشنواره فیلم فجر شده  بود 

که موفق به دریافت دو سیمرغ شد.
 نکته: آنچه زن نابود شده فیلم را وادار می کند 
برخیزد و مبارزه کند مادری  است. پررنگ ترین 

غریزه انسانی که در زنان به آن توجه شده است. سارا بهرام  یکه، یک رانده شده به 
تمام معناست که می خواهد برخیزد و حق مادری اش را پس بگیرد.

1385
 ســــــــــــــال
 تــــولــــیــــد

1396
 ســــــــــــــال
 تــــولــــیــــد

1377
 ســــــــــــــال
 تــــولــــیــــد

1371
 ســــــــــــــال
 تــــولــــیــــد

گیالنه
با  بنی اعتماد  رخــشــان  اثـــر  دیــگــر  گیالنه 
اصلی  نقش  در  زن  قهرمان  یــک  معرفی 
»گیالنه« جزو  مدعی شد  می توان  اســت. 
که  است  ایــران  سینمای  فیلم های  معدود 
هنرپیشه زن فیلم محور اصلی داستان و 
قهرمان کلیدی آن است. این فیلم برنده سه 
سیمرغ بلورین از جشنواره فیلم فجر شد. 

 نکته: برای ساخت یک قهرمان ماندگار، 
هــنــرپــیــشــه تــوانــمــنــد یــکــی از مــهــم تــریــن 
ملزومات است، معتمدآریا یکی از بازیگرانی 

است که این موقعیت را به کارگردانان می دهد، به همین خاطر گیالنه را 
بدون او نمی توان تصور کرد. او در این فیلم تماماً مادر است و دیگر هیچ.

1383
 ســــــــــــــال
 تــــولــــیــــد

1391
 ســــــــــــــال
 تــــولــــیــــد

من ترانه 15 سال دارم
ــان قهرمان سینما، دخــتــران هم  در میان زن
حضور اندکی دارند. رسول صدرعاملی جزو 
نخستین کارگردانانی بود که چهره دختران 
را به سینما آورد. »من ترانه 1۵ سال دارم«، 
»دیشب  و  کتانی«  کفش های  با  »دخــتــری 
باباتو دیدم...« آثار این کارگردان هستند که در 
دهه 80 به زندگی دختران نوجوان پرداختند. 

 نکته: سال 80 سینمای ایــران یک ترانه 
1۵ ساله هم دارد که به اندازه یک زن بالغ 
کنشگر است و نمی پذیرد قربانی باشد و به 

همان اندازه مادر هم هست و با وجود ایستادگی در برابر شرایط تحمیلی 
جامعه نمی توان نام یاغی را برایش گذاشت چون معصوم هم هست. 

1380
 ســــــــــــــال
 تــــولــــیــــد

1396
 ســــــــــــــال
 تــــولــــیــــد

1375
 ســــــــــــــال
 تــــولــــیــــد

1370
 ســــــــــــــال
 تــــولــــیــــد

1380
 ســــــــــــــال
 تــــولــــیــــد

1391
 ســــــــــــــال
 تــــولــــیــــد

1385
 ســــــــــــــال
 تــــولــــیــــد

1393
 ســــــــــــــال
 تــــولــــیــــد

1373
 ســــــــــــــال
 تــــولــــیــــد

1364
 ســــــــــــــال
 تــــولــــیــــد

1376
 ســــــــــــــال
 تــــولــــیــــد

1392
 ســــــــــــــال
 تــــولــــیــــد
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