
پیکر حبیب هللا صادقی ۸ مرداد 
تشییع می شود

مراسم تشییع زنده یاد حبیب اهلل صادقی روز شنبه 
۸ مرداد ماه از مقابل مؤسسه صبا فرهنگستان هنر 

تا موزه هنرهای معاصر فلسطین انجام می شود.
بابک پوریان مدیر موزه هنرهای معاصر فلســطین 
در گفتگو با مهر درباره مراسم تشییع و خاکسپاری 
زنده یــاد حبیب اهلل صادقی توضیح داد: مراســم 
تشــییع زنده یاد حبیب اهلل صادقی هنرمند نقاش، 
استاد دانشگاه، منتقد هنری و رئیس گروه هنرهای 
تجسمی فرهنگســتان هنر به دلیل اینکه پسر آن 
مرحوم ایران حضور ندارد، روز شــنبه ۸ مرداد ماه 
برگزار می شــود. وی گفت: مراسم تشییع و بدرقه 
پیکر مرحوم صادقی ســاعت ۹:۳۰ صبح از مقابل 
مؤسســه صبا فرهنگســتان هنر تا موزه هنرهای 
معاصر فلســطین انجام می شــود. پوریان در پایان 
بیان کــرد: پیکر زنده یاد حبیــب اهلل صادقی در 
قطعه هنرمندان بهشت زهرا )س( به خاک سپرده 

خواهد شد.

محفل عاشورایی سینما برپا می شود
بنیــاد ســینمایی فارابی در دهــه اول محرم ویژه 
برنامه »ســینما تکیه« محفل عاشورایی سینمای 

ایران را برگزار خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، در 
ویژه برنامه »سینما تکیه« محفل عاشورایی سینمای 
ایران که به مناســبت دهه اول محرم و ســوگواری 
سید و ســاالر شهیدان در بنیاد ســینمایی فارابی 
برگزار خواهد شد، فیلم های داستانی و مستند »روز 
واقعه« به کارگردانی شــهرام اســدی، »شب دهم« 
به کارگردانی جمال شــورجه، »به خاطر هانیه« به 
کارگردانی کیومرث پوراحمد، »دست های خالی« به 
کارگردانی ابوالقاسم طالبی و مستندهای »اربعین« 
به کارگردانــی ناصر تقوایی و »کربــا جغرافیایی 
یک تاریخ« بــه کارگردانی داریوش یاری به نمایش 
در خواهند آمــد. پرده خوانی، تحلیــل فیلمنامه و 
نشانه شناسی عاشــورا در ســینمای ایران، تحلیل 
و بررســی فیلم های منتخب عاشــورایی، تجلیل از 
خالقان آثــار و انتقال تجربه ســازندگان فیلم ها از 
جمله بخش های ویژه برنامه »ســینماتکیه« است. 
ویژه برنامه »ســینما تکیه« از شنبه ۸ تا پنجشنبه 
۱۳ مرداد ماه از ســاعت ۱۷ الی ۲۰ در ســاختمان 
شماره یک بنیاد ســینمایی فارابی واقع در خیابان 
جمهوری، خیابان ســی تیر ســالن زنده یاد عباس 

کیارستمی برگزار می شود.

اخبار گزارش

قلبش برای امام حسین)ع( می تپید. می گفت تا زمانی که 
قلبم تپش دارد، نیتم این اســت نقاشی هایی را با محوریت 
عاشورا خلق کنم. آخرین کارگاهش را چند ماه قبل برگزار 
کرد و در آثارش باز هم تاش کرد، نبرد تاریکی و روشنایی 

را به تصویر بکشد.
به گزارش ایسنا، حبیب اهلل صادقیـ  نقاش معاصر و انقابی 
کشورمان ـ روز چهارشنبه،پنجم مرداد ماه به دلیل ایست 
قلبی درگذشت. او تاش می کرد در آثارش راوی تاریخ در 

حوزه های مختلف ادبی، انقابی و باستانی باشد.
صادقــی اعتقاد داشــت، هنرهای دینی و معرفتی ریشــه 
در تاریخ بشــریت دارد و تاکید می کــرد که همچنان هم 
برخــی هنرمندان آثار زیادی در حوزه هنرهای دینی خلق 

می کنند که الزم است بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.
این هنرمند نقاش هر ســال شام غریبان یک اثر نگارگری 
را با محوریت عاشورا نقاشــی می کرد؛ می گفت: »دین ما 

به مهربانی و لطافت زیباســت و جهان همه از دولت قرآن 
زیباســت. اگر از عاشــورا صحبت می کنیم یکی از اضاع 
آن شــهادت است. شــهادت یعنی پیش رو بودن نه مرگ؛ 
شــهادت یعنی ایســتادن در راه خدا. ما باید بتوانیم این 
ترجمــه را از لحاظ فرهنگی و هنری خیلی هوشــمندانه 

نشان بدهیم.«
صادقــی معتقد بود باید زیبایی شــهادت و شــهامت امام 
حســین)ع( را معاصر کنیم؛ »ما باید مرثیه را بشناسیم اما 
بلد باشــیم تجلی و تعالی کار امام حسین)ع( را به زیبایی 
نشان دهیم. زیبا نشان دادن شجاعت و قهرمان پروری کار 
خوبی اســت که باید در اندیشه یک هنرمند شکل گرفته 

باشد و بتواند آن را به تصویر بکشد.«
ایده اصلی مجموعه نگارگری عاشورایی اش توسط مادرش 
شکل گرفته بود و در حقیقت به پیشنهاد او انجام شده بود.
صادقــی روایت می کرد: »ما در خانه پدری، هیأت و روضه 

داشــتیم و مادرم با نقاشی قهوه خانه ای آشنا بود. او معتقد 
بود یک پراکندگی در آثار هنری با این مضامین وجود دارد 
و باید یک کار کالبدی تک محوری انجام شــود. مادرم بعد 
از دیدن تابلوی »عصر عاشــورا« اثر محمود فرشچیان، این 
ذهنیت را در من تقویت کرد که این معنا را دنبال کنم.«

حبیــب اهلل صادقی برای این مجموعه، منابع جدی، متقن 
و قابل اعتمادی را جست وجو کرد و در نهایت امام حسین 
)ع(، حضــرت علی اصغــر )ع(، حضرت قاســم )ع(، قیس 
بن مســهر، مســلم بن عقیل، گودال قتلگاه، شرایط پس 
از شــهادت امام حســین )ع( و ... از مواردی است که در 

تابلوهای این مجموعه به آن ها پرداخته شده است.
این هنرمند نقاش درباره مبحث بیان معنویت به زبان هنر 
در دنیای معاصر، با اشــاره به اینکه »ذات و خاستگاه هنر 
از دیرباز زمینه مذهبی داشــته است«، اظهار کرده بود: در 
طــول تاریخ از عهد عتیق گرفته تا کســانی که پیرو دین 

حضرت موســی و عیســی )ع( بوده اند، بخش عظیمی از 
قدرت ها و امپراطوری ها و کســانی که تقدیر وجودی شان 
را در این مقدر می دانســتند که به کنیسه و کلیسا وفادار 

باشند، با هنر و نقاشی سر و کار داشته اند.
از نــگاه صادقی »به صورت کلی بشــر همواره خاســتگاه 
معرفتی را درباره مذهب می ســتاید و باور دارد.« در این 
زمینه مصداقی توضیح داده بود: به همین خاطر هم خیلی 
از قدرت هــا تا قــرن هفدهم و هجدهم میــادی به هنِر 
مذهبی متکی بوده اند. اما در تاریخ هنر دینی و اســامی 
ایران، هنر بدون فیگور رواج داشته است و قالب فیگوراتیو 
کــه فضائل خانــدان )ع( را دنبال می کنــد، پس از دوره 
صفویه در ایران به وجود آمد؛ قالبی که شعر و نقاشی قهوه 
خانه ای را در ســه بخش حماسی، رزمی و بزمی و مذهبی 
در کنار هم داشــت. در واقع می توان اظهار داشت که به 

شکلی معنای هنر مردمی از همین جا شکل گرفت.«
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حبیب هللا صادقی هم راهی شد 

قلبهنرمندیازتپشایستادکهبرایامامحسین)ع(میتپید

آگهــی موضوع ماده ۳ قانون و مــاده ۱۳ آیین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر آراء صــادره هیــات موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی شهرســتان مینودشت تصرفات 
مالکانــه و بال معــارض متقاضیان محرز گردیده اســت.لذا مشــخصات متقاضیان و امالک 
موردتقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله پانزده روز  از طریق 
روزنامه هاي کثیراالنتشــار و محلي آگهي می شود. در صورتي که اشخاص ذي نفع به آراء 
اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند از تاریخ الصاق در محل تا دو مــاه اعتراض خود را 
بــه اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معتــرض باید ظرف یک ماه 
از تاریــخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومي محل نماید 
و گواهــي تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت مینودشــت تحویل دهــد. در این صورت 
اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه است. در صورتي که اعتراض در مهلت 
قانونــي واصــل نگردد یا معترض، گواهي تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومي محل را 
ارائــه نکنــد، اداره ثبــت محل باید مبادرت به صدور ســند مالکیت نماید. صدور ســند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
آگهــی نوبتی و تحدید حدود  قســمتی از پالک 48-اصلی بخش نه محدوده شــهری 

مینودشت
۱- شماره رای ۱40۱60۳۱20060007۱5 مورخه ۱40۱/05/02 آقای حسین 
پســرکلو فرزند عروج در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
بمســاحت 2۳0 مترمربع را تشــکیل کــه آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از 48/۳29- 

اصلی می باشد .خریداری مع الواسطه از حاجیه نساء قره چماقلو  میباشد.
2- شماره رای ۱40۱60۳۱20060007۱4 مورخه ۱40۱/05/02 آقای حسین 
کرمــی فرزند عباس در ششــدانگ یک قطعــه زمین با بنای احداثی بمســاحت ۱25/09 
مترمربع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قسمتی از پالک 48/5۳5- اصلی   بخش 

9 می باشد.خریداری مع الواسطه از عبداله بشارتلو میباشد.
۳- شــماره رای ۱40۱60۳۱20060007۱۳ مورخــه۱40۱/05/02 آقــای علی 
فرامرزی پلنگر فرزند ســلمان در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 27 
مترمربع را تشکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قسمتی از پالک48/۳49-اصلی می باشد 

.خریداری از آقای عباس قره چماقلو میباشد.
4- شــماره رای ۱40۱60۳۱20060007۱2 مورخــه ۱40۱/05/02 خانم زهرا 
فرامرزی فرزند عبداله در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت ۱67/87 
مترمربــع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پــالک 48/۳22- اصلی می 

باشد. انتقالی مع الواسطه از فضل اهلل قره سفلو میباشد.
5- شــماره رای ۱40۱60۳۱20060007۱۱ مورخه ۱40۱/05/02 آقای حسن 
شــیخ فرزند علی اکبر در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 207/60 
مترمربع را تشکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قسمتی از پالک 48/۳08-اصلی می باشد 

.خریداری مع الواسطه از حسینعلی سنجونلی میباشد.
آقــای    ۱40۱/05/02 مورخــه   ۱40۱60۳۱2006000709 رای  شــماره   -6
اســمعیل قزل ســفلو فرزند عبداله درســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی بمســاحت ۱07/40مترمربع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قسمتی 

از پالک 48/۳58- اصلی می باشد.خریداری مع الواسطه از عبداله کرامتلو میباشد.
7- شــماره رای ۱40۱60۳۱2006000708 مورخه ۱40۱/05/02 آقای اصغر 
شاملو فرزند حجت در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 274 مترمربع 
را تشــکیل کــه آگهــی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پــالک 48/۳80- اصلی می باشــد.

خریداری مع الواسطه از عباسقلی بشارتلو میباشد.
آقــای   ۱40۱/05/02 مورخــه    ۱40۱60۳۱2006000707 رای  شــماره   -8
اســماعیل قاضی محســنی فرزند رســول در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
بمســاحت 95 مترمربع را تشکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قسمتی از پالک 48/427-

اصلی می باشد .خریداری مع الواسطه از حسین قره چماقلو میباشد.
9- شــماره رای ۱40۱60۳۱20060007۱6 مورخه ۱40۱/05/02 خانم مائده 
محبوبی نیا فرزند علی درســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
بمساحت 2۳0 مترمربع را تشکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قسمتی از پالک 48/۳29-

اصلی می باشد. خریداری مع الواسطه از حاجیه نساء قره چماقلو  میباشد
خانــم  مورخــه ۱40۱/05/02  رای ۱40۱60۳۱20060007۱7  شــماره   -۱0
خدیجه قره ســو فلو فرزند ولی در ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی بمســاحت ۱07/40 مترمربع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از 

پالک 48/۳58-اصلی می باشد. خریداری مع الواسطه از عبداله بشارتلو میباشد.
۱۱- شماره رای ۱40۱60۳۱20060007۱8 مورخه ۱40۱/05/02 خانم فاطمه 
رنجبر نیک قلعه فرزند خدا بخش درســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی بمســاحت 26۱ مترمربع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از 

پالک 48/۳۱۳-اصلی می باشد .خریداری مع الواسطه از  قربانعلی حسن پور میباشد.
۱2- شماره رای ۱40۱60۳۱20060007۱9 مورخه ۱40۱/05/02 آقای عظیم 
حسینی فرزند میرقاسم در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 229/08 
مترمربع را تشــکیل کــه آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پــالک 48/425-اصلی می 

باشد. خریداری مع الواسطه از ابراهیم لگ زائی می باشد.
۱۳- شــماره رای ۱40۱60۳۱2006000720 مورخــه ۱40۱/05/02  آقــای 
ابوالفضــل قــره ســفلو فرزند غالم علی در ششــدانگ یــک قطعه زمین با بنــای احداثی 
بمســاحت 90/60 مترمربــع را تشــکیل کــه اگهی نوبتــی و تحدیدی  قســمتی از پالک 

48/۳4۱/2242 اصلی میباشد.خریداری مع الواسطه از اسماعیل فرامرزی میباشد.
آقــای  مورخــه ۱40۱/05/02  رای ۱40۱60۳۱200600072۱  ۱۳- شــماره 
جــواد ابراهیم پور فرزند محمد در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعــه زمین  با 
بنای احداثی بمســاحت 26۱ مترمربع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از 

48/۳۱۳-اصلی می باشد. خریداری  مع الواسطه از قربانعلی حسن پور  میباشد.
خانــم  مورخــه ۱40۱/05/02  رای ۱40۱60۳۱2006000722  شــماره   -۱4
فاطمه قزلسفلی فرزند محمد علی در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 
۱۱6/05 مترمربع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قسمتی از پالک 297 فرعی از 

48-اصلی می باشد. خریداری مع الواسطه از خانقلی قره چماقلو میباشد.
۱5- شماره رای ۱40۱60۳۱200600072۳ مورخه ۱40۱/05/02 آقای ایوب 
قزلسفلی فرزند محمد کاظم در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت ۱۱7 
مترمربع را تشــکیل کــه آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پــالک 48/۳58-اصلی می 

باشد. خریداری مع الواسطه از آقای عبداله کرامتلو میباشد..
آگهــی نوبتــی و تحدید حدود قســمتی از پــالک۳5 اصلی بخش نه محدوده شــهری 

مینودشت
۱6- شماره رای ۱40۱60۳۱2006000706 مورخه ۱40۱/05/02 آقای محمد 
تقی مشــیدی فرزند محمد طاهر در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمســاحت 
۱49/80 مترمربع را تشــکیل که آگهی  نوبتی و تحدیدی قســمتی از پالک ۳5/۱۱5۱ 

اصلی میباشد خریداری مع الواسطه از داود چناشکی میباشد.
۱7- شــماره رای ۱40۱60۳۱2006000724 مورخه ۱40۱/05/02 آقای علی 
تیمــوری فرزند محمد در ششــدانگ یک قطعــه زمین با بنای احداثی بمســاحت 99/58 

مترمربــع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پــالک ۳5/8 اصلی بخش نه 
میباشد خریداری مع الواسطه از هاجر شیخی احدی از ورثه حسین شیخی میباشد.

آقــای  مورخــه ۱40۱/05/02  رای ۱40۱60۳۱2006000705  ۱8- شــماره 
رضا قزل ســفلی فرزند قربانعلی در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 
95/50 متر مربع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پالک ۳5/۱2 اصلی 

بخش نه میباشد. خریداری مع الواسطه از حسن قره جانلو میباشد.
آگهــی نوبتــی  و تحدید حدود قســمتی از پالک 26 اصلی بخش نه محدوده شــهری 

مینودشت
۱9- شماره رای ۱40۱60۳۱20060007۱0 مورخه ۱40۱/05/02 خانم فائزه 
ممشــلی فرزند علی اصغر به مقدار28 ســهم مشــاع از ۱20 سهم مشــاع و تنظیم اظهار 
نامه ثبتی به مقدار 92 ســهم مشــاع از ۱20 سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی بمســاحت 99/70 مترمربع را تشکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قسمتی از 
پالک 26 اصلی بخش نه حوزه ثبت مینودشت میباشد خریداری مع الواسطه از ذبیح اله 

قزلسفلو میباشد.
آقــای  مورخــه ۱40۱/05/02  رای ۱40۱60۳۱200600070۳  20- شــماره 
حســین ســنچولی فرزند غالم در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت ۱0000 
مترمربع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قسمتی از پالک 59  اصلی بخش نه حوزه 

ثبت مینودشت میباشد خریداری مع الواسطه از اتوزقلی اسکندرلی میباشد.
آگهــی نوبتی و تحدید حدود قســمتی از پــالک ۱9  اصلی بخش 9 محدوده شــهری 

مینودشت
آقــای  مورخــه ۱40۱/02/۱8  رای ۱40۱60۳۱2006000۳2۱  2۱- شــماره 
محمود ســعادت نیا فرزند بدیل در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت 970۳ 
مترمربع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پالک ۱9 اصلی بخش نه حوزه 
ثبت مینودشــت میباشــد خریداری  انتقالی مع الواســطه برابر ســند انتقال مالک اولیه 

بشماره سند 40946 مورخه ۱۳56/07/20  از آقای بهرام پسرکلو میباشد
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱40۱/05/06   تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱40۱/05/20  

م - الف : 9024
پورمند - رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان مینودشت

آگهــی موضــوع ماده ۳ قانــون و ماده ۱۳ آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره ۱40۱60۳۱200400۱970 مورخــه ۱40۱/04/06 موضوع 
کالســه ۱400۱۱44۱2004000285 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم آی جمال چرکزی فرزند صفر 
بشــماره شناسنامه 25۱ و شــماره ملی 20۳22۳5684 در ششــدانگ یک قطعه زمین 
احداث بنا شــده به مساحت ۱46.۱0 مترمربع جدا شــده از پالک شماره 6۱029 فرعی 
از ۱-اصلی واقع درگنبدکاووس -بالل حبشــی پارک داریوش بخش ۱0 حوزه ثبت ملک 
گنبد خریداری ملک بالواسطه از آقای اسماعیل مدرسی قوجق، لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص نســبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند ازتاریخ انتشار اولین 
آگهــی بــه مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف 
مــدت یــک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد. م-الف: 9008 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱40۱/05/06 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱40۱/05/20
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده ۳ قانــون و ماده ۱۳ آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره ۱40۱60۳۱200400۱947 مورخــه ۱40۱/04/05 موضوع 
کالســه ۱40۱۱۱44۱2004000۱0۱ هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم لطیفه آخوند زاده فرزند انه 
محمد بشــماره شناسنامه 2486 و شــماره ملی 497906498۱ در ششدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شده به مساحت ۱24 مترمربع جدا شده از پالک شماره 40544 فرعی 
از ۱-اصلی واقع درگنبدکاووس کمربندی خیابان بهارستان ۱2 متری پشت ایستگاه گاز 
بخــش ۱0 حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواســطه از دانیال صحنه، لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد. م-الف: 90۱2 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱40۱/05/06 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱40۱/05/20
رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی مفقودی
آقای علی اکبر زارعی نام پدر محمد موســی به شــماره ملــی 40۳۱585942 مالک 
خودروی ســواری سیســتم پژو تیــپ 405GLXI مدل ۱۳89 رنگ خاکســتری- متالیک 
به شــماره موتور ۱2488298684 و شــماره شاســی NAAM11CA9AK989218 به 
شــماره پــالک 2۱-954 ی ۱۳  بعلت فقدان اســناد فروش )ســند مالکیت برگ ســبز( 
تقاضای رونوشت المثنی ســند خودروی مذکور را نموده است. لذا چنانچه احدی ادعایی 
درخصــوص خــود روی فــوق دارد ظــرف مــدت ده روز به دفتــر منطقه ای ســاری واقع 
درکیلومتر5 جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند. بدیهی است پس از 

مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.گنبد
*****************************************************************************

 ITM ســند کمپانی و ســند مالکیت برگ ســبز خودرو تراکتور - کشاورزی سیستم
تیپ 285 رنگ قرمز-روغنی مدل ۱۳82 شــماره موتور LFW6442 و شــماره شاســی 
B04964 پــالک ایــران 59-494 ک ۱9 متعلق به محمد کریم کشــته نــام پدر غالمعلی 

به شماره ملی 4888765022 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. گنبد

 اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ایوانکی
 هیئــت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 

رسمی
 آگهــی موضوع ماده ۳ قانون  و ماده ۱۳ آیین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره ۱400۶0۳2۹0۱5000225-۱400/08/25 ورای اصالحی 
شــماره۱40۱۶0۳2۹0۱50000۷0  -۱40۱/۳/۱۱ هیــات اول  موضــوع قانــون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد 
ثبتــی حوزه ثبت  ملک ایوانکی تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای /خانم حجت 
اهلل ســعیدی فرزند حسین به شماره شناسنامه ۶0 صادره از ایوانکی در شش دانگ 
یک باب ســاختمان مشتمل بر ســه باب مغازه  در همکف و یک واحد مسکونی در طبقه 
اول به مســاحت  2۷۱/۳4 متر مربع جزو پالک ۶۶0۳ فرعی از ۱۶4 اصلی خریداری 
از مالک رسمی آقای علی سعیدی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت 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 .
تاریخ انتشار نوبت اول:۱40۱/4/2۱
 تاریخ انتشار  نوبت دوم:۱40۱/5/۶

شناسه آگهی ۱۳4۷۹۹۹
محمدرضا دهقانی اجرت آبادی رئیس ثبت و اسناد و امالک 

آگهــی موضــوع ماده ۳ قانــون و ماده ۱۳ آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره ۱40۱۶0۳۱20040002۳۶ مورخــه ۱40۱/0۱/20 موضوع 
کالســه ۱۳۹۹۱۱44۱2004000۷۹۶ هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی حوزه 
ثبت ملــک گنبدکاووس تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای بایرام محمد آغشــته 
فرزند عزیز بشــماره شناســنامه و شــماره ملی 202045۱۱۱5 در ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مســاحت 40000 مترمربع جدا شــده از پالک شــماره ۱۶-اصلی واقع 
درگنبدکاووس روســتای کورکلــی و آقچلی بخش ۱۱ حوزه ثبت ملــک گنبد انتقال ملک 
بالواســطه از مالک رسمی )آقای عزیز آغشته موضوع اسناد رسمی شماره 2۳۷۳۳ مورخ 
۱۳۷8/05/۱۱ تنظیمی دفترخانه اســناد رســمی شماره 8۷-شــهر گنبدکاووس و سند 
رســمی شــماره ۱2۳۱24 مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱5 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره 
۱8- شــهر گنبدکاووس( به متقاضی داشــته و تصرفات متقاضی نســبت به مورد تقاضا 
احــراز گردیده، لــذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصلــه ۱5 روز آگهی 
می شــود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند ازتاریخ 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 بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصــورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. م-الف: ۹0۱۷ 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱40۱/05/0۶ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱40۱/05/20
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضوع مــاده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره ۱40۱۶0۳۱200400۱۷58 مورخه ۱40۱/0۳/2۶ موضوع 
کالســه ۱400۱۱44۱2004000۱00 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ارازمحمد ســاالری فرزند 
نوبت بشماره شناسنامه ۱5۶4 و شماره ملی ۶24۹5۷۳۳۱۳ در ششدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شــده به مســاحت 8۷.4۳ مترمربع جدا شده از پالک شماره ۳2544 
فرعــی از ۱-اصلی واقع درگنبدکاووس خیابان مالنفس خیابان ســعدی کوچه ســعدی 
۱۳ بخــش ۱0 حــوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواســطه از ارکیــن بابایانی، لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شــود درصورتی 
که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
ازتاریــخ انتشــار اولین آگهی به مــدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و 
پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را 
بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصــورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. م-الف: ۹0۱4 
دوم:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ   ۱40۱/05/0۶ اول:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ 

۱40۱/05/20
رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

متن آگهی
به اطالع می رساند اینجانبان سید محمد مهدی موسوی و سید ایمان موسوی و سید 
صابرموســوی آهی از وراث و مالکین قســمتی از ششــدانگ پالک هــای ثبتی ۷۶-44-

4۳-۳2-45 فرعی از ۱۳ اصلی و ۷2 فرعی از ۱4 اصلی واقع در قریه آبعلی- رودهن 
به نشــانی دماوند آبعلی ســادات محله متقاضی تعیین بســتر و حرایم احتمالی رودخانه/

مســیل/ نهر درداخل و مجاورت پالک ثبتی فوق الذکر می باشــم و حسب اعالم امور آب 
دماونــد بر اســاس ضوابط ومقــررات جاری، تعیین بســتر و حریم منوط بــه مراجعه کلیه 
مالکین مشــاعی به امور آب و تکمیل پرونده می باشــد لذا از کلیه مالکین مشاعی تقاضا 
می شــود با در دســت داشــتن مدارک مالکیت خود ظرف مدت ۱0 روز از تاریخ انتشــار 
آگهی به امور آب دماوند به نشانی گیالوند. بلوار آیت اله خامنه ای. روبروی باشگاه ولی 
عصر مراجعه نمایند. بدیهی است عدم مراجعه مالکین مشاعی ظرف مهلت مقرر فوق نافی 
اقدامات شــرکت آب منطقه ای تهران )امور آب( نبوده وبســتر و حریم اعالمی برای کلیه 

مالکین مشاعی الزم الرعایه می باشد. ۷42۹
اداره امور آب دماوند

آگهی موضوع ماده ۳قانون ۱۳آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آرای صادره هیئت حل اختالف قانون مذکود مستقر در ادارعگه ثبت اسناد وامالک 
شهرستان خرم آبادبشرح ذیل:

ورای   ۱40۱۱۱4425400۱0000۷0 کالســه  پرونــده   
شــماره۱40۱۶0۳2500۱00۱4۹۳ مورخــه ۱40۱/۳/22 به تقاضــای آقای منوچهر 
همتی زاده   فرزند خیرعلی نســبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به ۶۶۹.۶۷ مترمربع  
مجــزی شــده از پــالک شــماره۱۱ فرعــی از۳ اصلــی  واقــع دربخش 4شهرســتان خرم 
آبادخروجــی ازمالکیت مالک اولیه خیرعلی همتی زاده رســیدگی وتائید وانشــاء  گردید.

مراتــب دراجرای مــاده ۳قانون تعییــن تکلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد سندرســمی 
در دونوبــت  بــه فاصلــه ۱5روز جهت اطالع مالکین وســایرصاحبان حقوقــی در روزنامه 
کثیراالنتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخد 
رســید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیــم نمایند.بدیهی اســت درصورت انقصای مدت مذکور وعــدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱40۱/4/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱40۱/5/۶

صیدآقانجفوند دریکوندی
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان خرم آباد

آگهی فقدان سند مالکیت
خانــم مهری ظاهری درکائــی با ارائه استشــهادیه شــماره ۷۹8۳-۱40۱/4/22 تنظیمی 
دفترخانه ۳8۳ آمل طی درخواست شــماره ۱40۱/۱4۱02-۱40۱/4/۷ تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی 55۳۷0۳ شش دانگ پالک شماره ۹ فرعی از ۶0 اصلی واقع در بخش یک ثبت 
آمل ثبت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شده را نموده است که دراجرای ماده ۱20اصالحی 
آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشر این آگهی در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار می نماید، 
چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف مدت ده روز 
پس از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به اداره 
ثبت محل ارایه و رســید دریافت نمایند . چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد 
یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود این اداره مطابق مقررات 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود.ضمنا دارای بازداشتی می باشد./
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل-فیض اله ذبیحی

آگهی فقدان سند مالکیت
خانــم مهری ظاهری درکائــی با ارائه استشــهادیه شــماره ۷۹82-۱40۱/4/22 تنظیمی 
دفترخانه ۳8۳ آمل طی درخواست شــماره ۱40۱/۱4۱0۱-۱40۱/4/۷ تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی ۶۹۶5۹4 سه دانگ پالک شماره 2۶ فرعی از 4۶8 اصلی واقع در بخش یک ثبت 
آمل ثبت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شده را نموده است که دراجرای ماده ۱20اصالحی 
آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشر این آگهی در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار می نماید، 
چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف مدت ده روز 
پس از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به اداره 
ثبت محل ارایه و رســید دریافت نمایند . چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد 
یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود این اداره مطابق مقررات 

اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود./
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل-فیض اله ذبیحی

آگهی مفقودی
بــرگ سبز)شناســنامه ( خــودرو ســواری هــاچ بــک سیســتم ســایپا تیــپ 111SX مدل 
 NAS431100C5731382 ۱۳۹۱برنگ سفید-روغنی بشماره موتور 48۱4۱2۳ شماره شاسی
و شماره پالک ایران 84-    85۶س۱۳به نام فاطمه احمدی کنی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد . بندرعباس
***************************************************

خانم زهرا بابائی نام پدر خانمحمد به شــماره ملی 48۶02۶8202 مالک خودروی ســواری 
سیســتم پژو تیپ پارس مدل ۱40۱ رنگ ســفید به شــماره موتور 124K1685226 و شــماره 
شاســی NAAN01CE8NK907182 بــه شــماره پــالک ۶۹-۱۹۷ ن ۹۱  بعلت فقدان اســناد 
فروش ) سند مالکیت برگ سبز( تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی مذکور را نموده است. 
لــذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص خود روی فوق دارد ظــرف مدت ده روز به دفتر منطقه ای 
ســاری واقع درکیلومتر5 جاده ســاری به نکا جنب شرکت شــمالیت مراجعه نمایند. بدیهی است 

پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.گنبد
***************************************************

خانــم  رقیه ســنچولی نام پدر اســمعیل به شــماره ملــی 488۹۹۶۶۳۹0 مالک خودروی 
ســواری سیســتم پژو تیــپ PARS XU7 مــدل ۱40۱ رنگ ســفید-روغنی به شــماره موتور 
124K1686145 و شماره شاسی NAAN01CE5NH439697  به شماره پالک ۶۹-۱۶5 ن ۹2  
بعلت فقدان اســناد فروش ) ســند مالکیت برگ سبز( تقاضای رونوشــت المثنی سند خودروی 
مذکور را نموده اســت. لذا چنانچه احدی ادعایــی درخصوص خود روی فوق دارد ظرف مدت ده 
روز به دفتر منطقه ای ســاری واقع درکیلومتر5 جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه 

نمایند. بدیهی است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. گنبد
***************************************************

مدرک فارع التحصیلی اینجانب جعفر شایســته بیگدیلو صادره از پارس آباد  به شماره کد 
ملــی  504۹0۹۱5۳5 دارای مدرک تحصیلی گواهینامه موقت مقطع کاردانی در رشــته صنایع 
فلزی صادره از دانشــگاه آزاد اســالمی واحد تبریز مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز به نشانی دانشگاه 

آزاد اسالمی تبریز ارسال نمایند.  پارس آباد مغان- نوبت سوم
***************************************************

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب محمد کهن ســال فرزند شــعبانعلی به شــماره شناســنامه 
2۳۱۷ صــادره از ســاری در مقطع کارشناســی رشــته زبان و ادبیات فارســی صــادره از واحد 
دانشــگاهی ساری  با شماره دانشگاه ازاد اسالمی404۹۷مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد.
از یابنده تقاضا میشــوداصل مدرک را به دانشــگاه ازاد اســالمی واحد ســاری به نشانی ساری 
کیلومتر ۷ جاده دریا مجتمع دانشــگاهی دانشگاه ازاد اسالمی واحد ساری ساختمان اداری طبقه 
دوم اداره دانش اموختگان و یا صندوق پستی۱۹4-48۱۶4  ارسال نمایند .نوبت دوم ساری 

***************************************************
این جانب غالمعلی سخن سنج مالک خودرو پژو 20۶ به شماره شاسی ۱08252۳۹   شماره 
موتــور ۱0۱۱۳08402۱۱۷۶  به علت فقدان اســناد فروش خودرو تقاضای صدور رونوشــت 
المثنی اســناد مذکــور را نموده ام چنانچه هرکــس ادعایی درمورد خــودروی مذکور دارد ظرف 
ده روز به دفتر حقوقی ســازمان فروش شــرکت ایران خودرو واقع در پیکان شــهر ســاختمان 
ســمند مراجعه نماید.بدیهی اســت پس از  انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد 

شد. ساری
***************************************************

کارت وانــت پیــکان مــدل ۱۳8۹ شــماره پــالک ایــران۶2-۷۹۶ط28 شــماره موتــور 
۱۱48۹00۱4۶4 شماره شاسی NAAA46AA1AG107648 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است. ساری
***************************************************

بــرگ ســبز کامیونت یخچال دار ایســوزو رنگ ســفید روغنــی مدل ۱۳8۷ شــماره موتور 
5۹۳۷0۳ شماره شاســی NAG087NKR55E04225 شماره پالک ایران۶2-۱۱۷ع۳۷ مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری

نبوی منتقد ســینما گفت: رسول ماقلی پور پیشگام در سینمای انسان شناسانه 
دفاع مقدس بود و نخســتین فیلم انسان شناســانه او فیلم »پرواز در شب« بود. 
تمام آثار جنگی با هر ایدئولوژی رنگ حماسی دارند، چون جنگ ها جوهره وجود 

انسان را می شناسانند.
به گزارش روابط عمومی بنیاد ســینمایی فارابی، نخستین برنامه »سینما پرتره« 
عصر سه شــنبه 4 مرداد ماه با حضور اکبر نبوی منتقد، نویســنده و پژوهشــگر 
ســینما و امیررضا نوری پرتو دبیر جلسه، با تحلیل »سیر اندیشه سینمایی رسول 
ماقلی پور« و نمایش فیلم سینمایی »پرواز در شب« در ساختمان شماره ۳ بنیاد 
ســینمایی فارابی برگزار شد. در شروع نشست امیررضا نوری پرتو با تشریح روند 
برگزاری این نشست ها گفت: در اولین نشست به سراغ زنده یاد رسول ماقلی پور 
رفتیم. برخی فیلم های او درام های اجتماعی بود، اما به جنگ و پس از جنگ نیز 
پرداخته بود. در این مجموعه نشســت ها ســیر اندیشه و دگرگونی فیلمسازان را 
بررسی خواهیم کرد. وی ادامه داد: کارنامه سینمایی ماقلی پور زمان طوالنی را 
در بر می گیرد که بیش از ۲5 سال بوده است. در این جلسه بیشتر به فیلمسازی 

او در دهه شصت می پردازیم.
در ادامه این نشســت اکبر نبوی منتقد، نویســنده و پژوهشگر سینما و از افراد 
نزدیک به مرحوم ماقلی پور با تشریح اندیشه این سینماگر در سینما عنوان کرد: 
رسول ماقلی پور به معنای درســت کلمه هنرمند بود. او جوشش هنری داشت 
و این جوشــش او را هدایت می کرد. هنرمند باید جوشش و سلوک داشته باشد؛ 
رســول ماقلی پور اینگونه بود و من این حرف را بر اساس آثار و دوستی که با او 

داشتم، می زنم. او با سوژه هایش زندگی می کرد.
وی ادامــه داد: هنر، ترجمه موقعیت های انســانی اســت و هنرمنــد باید آن را 
تجربه کند. رســول ماقلی پور با خودش خیلی صادق بود، شــاید در مواجهه با 
موقعیت های بد اجتماعی انسان تندی بود، اما با خود در صلح بود. رسول پیشگام 

در ســینمای انسان شناســانه دفاع مقدس بود و نخستین فیلم انسان شناسانه او 
»پرواز در شب« بود. تمام آثار جنگی با هر ایدئولوژی رنگ حماسی دارند، چون 
جنگ ها جوهره وجود انســان را می شناســاند که در حالت عادی شــناخت این 

جوهره امکان پذیر نیست.
نبوی افزود: او در ســینمای اجتماعی دفاع مقدس هم حرف هایی داشــته و آن 
را بیان کرده است. انســان موضوع رسول ماقلی پور بود و همیشه در فیلم ها به 

انسان پرداخته است. نگاه او به انسان یک نگاه توحیدی بوده است.
این نویسنده و پژوهشگر سینما گفت: در سینمای امریکا می بینیم که فیلمسازان 
و تفکــر حاکم بــر هالیوود، اس اس و گشــتاپو را از مردم آلمــان جدا کردند و 
فیلم هایی که بعد از جنگ جهانی ســاخته شــد به نحوی فقط اشاره به اس اس 
و گشــتاپو داشــت. ما هم همین موضع و دیدگاه را در فیلمسازی در ژانر دفاع 
مقدس درباره کشــور عراق داشتیم و حســاب مردم عراق از رژیم بعث صدام در 

فیلم های ما جداست.
وی ادامه داد: رســول ماقلی پور در ســال 65 به این موضوع رسیده بود و همه 
ارتش عراق را بعثی نمی دانســت. برخی معتقد بودند که چرا باید ترس را در ژانر 
دفاع مقدس به تصویر بکشــیم، اما رسول ماقلی پور خیلی هوشمندانه این ترس 
را به تصویر کشیده است، او انسان را الیه الیه می داند و در فلیم هایش ساحت های 

گوناگون انسانی را به تصویر کشیده است.
نبوی تصریح کرد: ســیری که رسول داشته است، سیر فکری و معرفتی است که 
حول یک باور چرخیده و صیقل خورده و کانون معرفتی او بسط پیدا کرده است. 

رســول در فیلم های پس از »نینوا« همان رسولی است که »نینوا« را ساخته، اما 
نگاه معرفتی او فربه شــده است. هم فردیت انســان و هم انسان در جمع برای 
ماقلی پور دارای اهمیت اســت. او کانال کمیل را به عنوان یک عنصر تألیفی در 
»ســفر به چذابه« تکرار می کند، اما این بار به گونه ای معرفتی بازگشــت داشته 
اســت. وی تصریح کرد: رسول ماقلی پور و ابراهیم حاتمی کیا عارف نیستند، اما 
هنرمند هســتند و جهانی فراتر از جهان مــاده را می بینند و این تفاوت هنرمند 

با دیگران است.
در ادامه نوری پرتو با اشاره به اینکه ماقلی پور جنبه انسانی به کاراکترهای دفاع 
مقدسی می داد، گفت: در فیلم های ماقلی پور شاهد یک نگاه ضد جنگ هستیم، 
وقتی به فیلم های او طی ۲5 ســال نگاه می کنیم اشــاره ای به خشونت ویرانگر 
جنگ و از طرفی نگاه انســانی در فیلم هایش دارد. او از دید یک انسان دوست به 
جنگ نگاه می کرد. آیا به واقع رگه هایی از دیدگاه ضد جنگ را در آثار ماقلی پور 

شاهدیم؟
نبوی در پاســخ بیان کرد: تمام آثار رســول ماقلی پور و ابراهیم حاتمی کیا ضد 
جنگ هستند. بدون استثنا تمام فیلم های خوب دفاع مقدس ما ضد جنگ است، 
تمام اشــعار مربوط به دفاع مقدس ضد جنگ است، تمام آثار هنری و کتاب های 
ما که به دفاع مقدس پرداخته اســت ضدجنگ است. هر ملتی که دفاع می کند، 
کار ضدجنگ انجام داده است. جنگ آمده که زندگی مردم را مختل کند، ناموس 
هســتی مبتنی بر صلح است و جنگ خاف ناموس هستی است، به همین دلیل 
هیچ انســان موحدی جنگ را تقدیس نمی کند. برخــی افراد آثاری را به عنوان 
فیلم ضدجنگ مطرح می کنند که ضد جنگ نیســت بلکه ضد دفاع است و این 
بد اســت. دفاع مقدس در نگاه رسول ماقلی پور و دیگر هنرمندان فعال در این 
عرصــه دو وجه دارد وجه توحیــدی و وجه دفاع میهنی. هر کس در هر نقطه از 

دینا از وطن خود دفاع کند دفاع مقدسی انجام داده است.

نخستین برنامه »سینما پرتره« برگزار شد 

نگاه رسول مالقلی پور به انسان توحیدی بود


