
گزارش
آرمان شاه ایرانیان چه کار خواهد کرد؟

»کیخســرو« فرزنــد »ســیاوش« و »فرنگیــس« و 
نــوه »کیکاووس« و »افراســیاب« از ایــران و توران، 
آرمان شــاه ایرانیانی است که معتقدند روزی از غیبت 
خود باز خواهد گشــت تــا همچون مســیح )ع( به 

قیام کننده موعود مسلمانان بپیوندند.
به گزارش ایسنا، داستان سیاوش و فرزند او کیخسرو 
که به خونخواهی پدر قیــام و پدربزرگ مادری اش را 
قصاص کرد، یک ســوم شاهنامه را به خود اختصاص 
می دهد. این حکایت پیش از اســام و حتی پیش از 
متن های پهلوی ریشــه دارد اما جالــب آنکه تا باور 
شــیعیان تداوم یافته اســت؛ شــیعیانی که معتقدند 
کیخســرو نیز هنگام ظهور قائــم آل محمد )ص( باز 

گشته، در رکاب او قرار خواهد گرفت.
کیخسرو که زمان قتل پدرش سیاوش - در سرزمین 
توران و به دســتور پدربزرگش افراســیاب - در شکم 
مــادرش فرنگیس بود، در ماجرایی شــبیه موســی 
)ع( نجــات یافــت و در سرنوشــتی همانند کوروش 
هخامنشی، شــاه آرتور، هملت، اردشــیر ساسانی و 
شخصیت هایی از شــرق دور تا غرب که از این دست 
هســتند، به ظاهر برای انتقام خون پدر و درواقع برای 

برقراری عدالت قیام کرد و در جنگ هم پیروز شد.
شــاه آرمانی در منظر ایرانیان باستان، شهریار دینیار 
بود. یعنی کســی که جامع مقام دین و دولت اســت. 
چنیــن فردی، برخــوردار از فّر ایــزدی، پیرو خرد و 
هماهنگ با کیش اهورامزداســت. با هــر آنچه بدی 
و پلیدی اســت می جنگد و دوســتدار هر آن چیزی 
اســت که فضیلت نامیده می شــود؛ پاک و درســت 
پیمان، عادل، دلیر و نیرومند اســت. چنین شــاهی 
مایه برکت برای مردم و کشــور خویش است. ریزش 
باران و فراخی نعمت و آبادانی کشــور همه به وجود 
دینیار و عدالت ورز او وابسته است )فتح اهلل مجتبایی، 
شهر زیبای افاطون و شاهی آرمانی در ایران باستان، 

انجمن فرهنگ ایران باستان، ۱۳۵۲(
از او به عنوان پادشــاهی دادگستر یاد می شود که پس 
از مدت طوالنی ســلطنت، از نظرها پنهان شد و دیگر 
هیچگاه به میان مردم بازنگشــت. پس از غیبت او این 
باور پیش آمد کــه روزی برای برقراری مجدد عدالت 
بازخواهد گشــت. چند قرن بعد هم این باور در میان 
مردم فــات مرکزی ایران قوت گرفت که کیخســرو 
هروقــت که امام دوازدهم شــیعیان )عج( ظهور کرد، 
به یاری او بــاز خواهد گفت.در منطقــه کهگیلویه و 
دامنه های کوه دنا، نام و نشــان بســیاری از آبادی ها، 
تپه ها، کوه ها، گردنه ها، غارها و چشــمه ها با داستان 
کیخسرو و پنهان شدن وی از انظار ارتباط پیدا می کند 
و مــردم هر منطقه معتقدند نقطه ای که این پادشــاه  
خداترس و مردم دوســت از دیده ها نهان شده، نزدیک 
والیت آن هاست. توجه و دلبستگی توام با حرمت مردم 
نسبت به این پادشاه تا آنجاست که او را در شمار پاکان 
و جاودانان می شــمارند و معتقدند که همچون خضر 
نبــی زندگانی جاوید دارد. عــده ای حتی خضر و او را 
شخصیتی واحد می دانند و گویند هنگام ظهور حضرت 
صاحب )ع( به جمع یاران آن حضرت می پیوندد و در 
رکاب وی خواهد بود. )سیدابوالقاسم انجوی شیرازی، 

مردم و قهرمانان شاهنامه، علمی، ۱۳۶۳(
و بدین گونــه کیخســرو که در متــون دینی یکی از 
جاودانــان و یاوران سوشــیانس - موعود زرتشــتی 
- اســت، در اعتقادات شــیعیان از یاوران امام زمان 
- موعود تشــیع - در می آید. )افســانه خاتون آبادی، 

کیخسرو آرمان شاه ایرانیان، جهان کتاب، ۱۳۹۱(.

دریچــــه
چند روزی تا آغاز بزرگ ترین رویداد ورزشی نمانده است، 
جام جهانی فوتبال قطر به زودی آغاز می شود و تمام دنیا 
را درگیر خود می کند. به همین بهانه در این گزارش تاش 
خواهیم کرد نگاهی توصیفی به آثار سینمایی و تلویزیونی 
ورزشــی داشــته باشــیم. آثاری که یا موضوع اصلی آن 
ورزش)با تمرکز بر فوتبال( بوده اســت، یا در کنار موضوع 

محوری خود به صورت جنبی به فوتبال هم پرداخته اند.
بــه گزارش فــارس، در ایران فیلم های ورزشــی به ندرت 
ساخته می شوند و کارگردانان و نویسندگان غالباً انگیزه ی 
چندانی بــرای ورود به این ژانر ندارند. هر چند که در این 
میان تعداد معدودی ســینماگر در مقاطع مختلف زمانی 
ریســک این کار را به جان خریده و ســمت ساخت فیلم 

سینمایی ورزشی ایرانی رفته اند.

ژانر ورزشی، محبوب اما کم پیدا در ایران
فوتبال به عنوان پرطرفدارتریــن ورزش  جهان همواره در 
کانون توجه بســیاری از فیلمسازان در کشورهای مختلف 
بوده اســت. دامنه این بذل توجه به شکلی چشمگیر بوده 
که آنها در فیلم هایشــان، مستقیم و غیرمستقیم به فوتبال 
و حواشی آن پرداخته اند.در واقع امروزه سینمای دنیا ژانر 
ورزشــی را کامًا به رسمیت شــناخته و برای طرفداران 
پرشــمار آن با باالبردن سطح کمی و کیفی تولیدات خود 

در این زمینه احترام ویژه ای قائل است.
بــرای پی بــردن به ایــن حقیقت فقط کافی ســت تاریخ 
ســینمای جهان را مرور و بررســی کنیم تا در یک چشم 
به هم زدن متوجه شــویم که تعداد زیادی فیلم ورزشی تا 
کنون در سطح جهان ســاخته شده که تم آنها رشته های 
مختلف ورزشی و حتی زندگینامه ورزشکاران معروف است. 
این در حالی ســت که در ایران فیلم های ورزشی به ندرت 
ساخته می شوند و کارگردانان و نویسندگان غالباً انگیزه ی 
چندانی بــرای ورود به این ژانر ندارند. هر چند که در این 
میان تعداد معدودی ســینماگر در مقاطع مختلف زمانی 
ریســک این کار را به جان خریده و ســمت ساخت فیلم 
سینمایی ورزشی ایرانی رفته اند.در واقع باید اقرار کرد که 
بر خاف سینمای جهان، فیلم سینمایی ورزشی ایرانی به 
تعداد محدودی ساخته شده است و اساساً این ژانر در ایران 
توســط کارگردانان به نوعی با بی مهری مواجه شده است. 
با این وجود سریال هایی که در تلویزیون با موضوع فوتبال 
ساخته شده اند بیشتر از فیلم هایی است که در حوزه سینما 
با همین مضمون ساخته شده و مورد توجه قرار گرفته اند.

فوتبال در سینمای جهان
شــاید بتوان گفــت معروف ترین فیلم های ســینمایی با 

موضوع فوتبال، فیلم »فرار به ســوی پیروزی« اســت که 
در آن چندین بازیکن معــروف فوتبال جهانی چون پله و 
بابی مور و نیمی از بازیکنان تیم فوتبال ایپسویچ تاون که 
ســال ۱۹۷۸ قهرمان شد، در کنار هنرپیشه هایی همچون 

سیلوستر استالونه ایفای نقش کرده اند.
در خاصه داســتان ایــن فلیم آمده اســت: »در حالیکه 
اســرای متفقین در حال آماده شــدن برای برگزاری یک 
مسابقه فوتبال با تیم ملی آلمان در پاریس اشغالی هستند، 
نیروی مقاومت فرانسه و افسرهای بریتانیایی در حال طرح 
ریزی نقشــه ای برای فرار آنها هستند...«از دیگر فیلم های 
ســینمایی که دربــاره فوتبال و بازیکنان فوتبال ســاخته 

شده اند.
می توان به »بازی بزرگ« محصول ۱۹۵۳ انگلیس و ساخته 
موریس الوی، »دار و دســته« محصول ۱۹۸۹ انگلیس به 
کارگردانی آلن کارک که این فیلم در سال ۲۰۰۹ توسط 
نیک الو بازسازی شــد، »لگدزنان و جیغ کشان« محصول 

۲۰۰۵ آمریکا، »کفشــدوزک« محصــول ۱۹۹۲، »دختر 
گریگوری« محصــول ۱۹۸۱، »ترس دروازه بان از پنالتی« 
به کارگردانی ویم وندرس محصول ســال ۱۹۷۲، »ساکر 
مام« محصــول ۲۰۰۸، »مثل بکام کات دار بزن« محصول 
۲۰۰۲ و انیمیشن های سینمایی »فوتبال دستی« محصول 

۲۰۱۳ و »انسان نخستین« محصول ۲۰۱۸ اشاره کرد.

فوتبال در سینمای ایران
فیلم ســینمایی »فوتبالیست ها« شــاید مشهورترین فیلم 
ایرانی باشــد که درباره فوتبال ساخته شده است. این فیلم 
شــاید تنها فیلمی باشد که به صورت مســتقیم به مربی 
گری و بازی فوتبال پرداخته است که علی پروین و حمید 
اســتیلی در آن ایفای نقش کرده اند. ایــن فیلم محصول 
۱۳۷۹ علی اکبر ثقفی اســت و فاطمه گودرزی و مرحوم 

جمشید اسماعیل خانی نیز در آن حضور داشتند.
از فیلم های دیگر سینمای ایران که به صورت غیرمستقیم 

بــه فوتبال پرداخته و موضوعات حاشــیه ای چون زندگی 
شــخصی و مافیای فوتبال را تصویر کرده است می توان به 
»یادم تو را فراموش« علی عطشــانی، »عرق سرد« سهیل 
بیرقی، »زاپــاس« برزو نیک نژاد، فیلــم »ازدواج غیابی« 
کاظم معصومی، »آفســاید« جعفر پناهــی، فیلم »مثلث 
آبی« به کارگردانی هادی صابر و سریال های »پژمان«،»به 
ســوی افتخار«،»آخرین بازی« و »لژیونر« اشــاره کرد که 
بازیکنــان فوتبالی چون مرحوم مجید ســبزی، غام فتح 
آبادی، احمدرضا عابدزاده، پژمان جمشــیدی، مرحوم علی 
انصاریــان، بهروز رهبری فرد، وحید شمســایی، حســین 
یاریار، کریم باقری، آرش برهانی، جواد زرینچه و ... در آنها 

ایفای نقش کردند.
فیلم های ورزشــی ساخته شده در ســینمای ایران به دو 
دســته تقسیم می شوند. دســته ای فیلم ورزشــی درباره 
ســتارگان و زندگینامه ورزشکاران اســت و دسته دیگر، 
فیلم سینمایی درام ورزشــی که در دل قصه ای اجتماعی 

و متفاوت تم ورزشی اثر هم مشهود است.
دســته ای ازمعروف ترین فیلم های ورزشــی ساخته شده 

سینمای کشورمان در این زمینه از قرار زیر هستند.
۱. فیلــم خط پایــان ۲. فیلم یاس های وحشــی ۳. فیلم 
شیرهای جوان 4. فیلم آفساید ۵. فیلم دیوار ۶. فیلم عرق 
ســرد ۷. مس تند صفر تا ســکو ۸. فیلــم غامرضا تختی 
۹. فیلم ســونامی ۱۰. فیلــم الله. در بین آثار شــناخته 
شــده و معروف این ژانر،  برخی از آثار بهانه ای شــده اند 
برای نقد وضع موجود، که درســت همان آثار مورد توجه 
جشــنواره های خارجی قرار گرفته اند. آثاری که با ســیاه 
نمایی چشمشــان را بر روی افتخارات ملی کشــورمان در 

سال های بعد از انقاب اسامی بسته اند. 

ورزش در آنتن سیما و پرده سینما
به نظر می رسد با توجه به جوان بودن کشورمان و استقبال 
خیره کننده و در خور ستایش جوانان ایرانی از رشته های 
مختلف ورزشی به ویژه کشــتی، فوتبال، رشته های رزمی 
و ... این نیاز به روشــنی مشــخص اســت که فیلمسازان 
و کارگردانان ایرانی بایســتی به صورت ویــژه به این ژانر 
ورود پیدا کرده و ســطح کمی و کیفی تولیدات خود را در 
رشته های مختلف ورزشی با توجه به نیاز مخاطب امروزی 
ارتقــاء دهند. هر چند تاش های صورت گرفته تا کنون به 
رغم برخــی انتقادات در خور تقدیر اســت اما همچنان با 
توجه به نیاز جامعه در این زمینه پاســخگوی مناسبی از 
سوی صدا و سیما و سینمای ایران در زمینه تولید فیلم ها 
و سریال های ورزشی را شــاهد نبوده ایم که امید است در 

ادامه این نقیصه به صورت اساسی مرتفع گردد.
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مستطیل سبز در تسخیر سیما و سینما 

فرار به سوی پیروزی

 همکاری ساترا و پلتفرم ها 
برای انجام تنظیم گری تعاملی

فرزاد آذری پور تاکید کرد: عاوه  بر ســامانه ســاپرا برای دریافت شکایت 
مردمی )Sapra.ir(، اکثر پلتفرم ها سامانه هایی برای دریافت انتقادات و 
شکایات دارند که استفاده از این ظرفیت برای پیگیری آن ها، نیازمند یک 

همکاری بین پلتفرم ها و ساترا است.
برنامــه »گفت وگوی فرهنگــی« به تهیه کنندگی رقیه زهــرا پرندآور و با 
اجرای لیا سلمانی با موضوع چالش های تنظیم گری اجتماعی در فضای 
مجازی چهارشــنبه ساعت هشت شــب با حضور محمدحسن خلعتبری 
سرپرست معاونت توسعه بازار و کسب و کار ساترا و ارتباط تلفنی با فرزاد 
آذری پور مدیرعامل پلتفرم هاشــور، احسان رستگار منتقد سینما و دکتر 
محمدصادق افراسیابی معاون کاربران و تنظیم گری اجتماعی ساترا روی 

آنتن رادیو گفت و گو رفت.
در ابتدای برنامه، سرپرســت معاونت توســعه بازار و کســب و کار ساترا 
درخصوص تعریف تنظیم گری اجتماعی گفت: از زمانی که دولت_ملت ها 
پدید آمدند حجم زیادی از ترافیک کارها به سمت دولت های بزرگ رفت. 
دولت ها روز به روز بزرگ تر شــدند و در علوم سیاسی نظریه تنظیم گری 
به وجــود آمد که دولت ها بر مبنــای آن از تصدی گری بر امور مختلف به 

سمت تنظیم گری حرکت کنند.
خلعتبــری درباره  چالش های تنظیم گری اجتماعی صوت و تصویر فراگیر 
تاکید کرد: عدم همگرایی نهــادی در برخی الیه های دولت، نابالغ بودن 
برخی بخش های خصوصی و عمومی و آماده نبودن نسبی بخش فرهنگ 
عمومی جزو چالش های جدی تنظیم گری اجتماعی هســتند. همچنین 
در دســتگاه های دولتی، زمانی که قرار است تقسیم کار شود همه طالب 
شــرکت در آن هســتند اما زمانی که به مرحله مسئولیت پذیری و عمل 

می رسد، برخی دستگاه ها از انجام مسئولیت خود سر باز می زنند.
وی افزود: امروزه تنظیم گری اجتماعی در اکثر کشورها در حال اجرا است 
و ساترا هم مبتنی بر آن با نگاه بلندی که ریاست سازمان صدا و سیما به 
موضوع تنظیم گری داشته است، بخش های ساختاری متناسب با توسعه 
بازار و همچنین تنظیم گری اجتماعی را در خود دیده اســت و ســاختار 

ساترا مبتنی بر نیازهای بازار، صنعت و کسب و کارها است.
خلعتبری در ادامه با تاکیــد بر اینکه مردم نقش محوری در تنظیم گری 
اجتماعی دارند، ادامه داد: تنظیم گری یک نیاز اجتماعی است که از طرف 
مردم حس می شــود و نهاد تنظیم گر زمانی موفق اســت که بتواند این 
نیاز را رفع کند. ما در ســاترا، سامانه  ساپرا را باال آوردیم که در آن مردم 
می توانند مشــکات، گزارش تخلفات و پیشنهادات خود مبنی بر ارتقای 

محتوای ارائه شده را مطرح کنند.
در ادامه ی این برنامه، فرزاد آذری پور روی خط تلفنی برنامه آمد ودرباره 
موضــوع برنامه گفت: عاوه  بر ســامانه ســاپرا )Sapra. ir( که اشــاره 
شــد برای دریافت شکایت های مردمی ایجاد شــده است، اکثر پلتفرم ها 
ســامانه هایی برای دریافت انتقادات و شــکایات دارند که استفاده از این 
ظرفیت برای پیگیری شــکایات و انتقادات، نیازمنــد یک همکاری بین 

پلتفرم ها و ساترا اســت. درمجموع باید گفت بحث تنظیم گری با تعامل 
ساترا و پلتفرم ها بهتر پیش  می رود.

وی افزود: خصوصا رســانه های کاربر محور نیــاز دارند ابزار الزم را برای 
تنظیم گری ایجــاد کنند. از طرفی هم پلتفرم ها و هم نهاد تنظیم گر باید 
به هم کمک کنند تا آن مســئولیت اجتماعی اتفاق بیفتد. همه پلتفرم ها 
راه های مختلفی را برای ارتباط با مخاطبان را دارند تا نظرات شان را بیان 

کنند. در واقع این یک چرخه بین مخاطبان، تنظیم گر و پلتفرم  است.
در ادامه این گفت وگو، احسان رستگار منتقد سینما که مهمان تلفنی این 
برنامه بود، راجع به نظارت روی محتوای پلتفرم ها گفت: در حوزه سینما 
و شــبکه نمایش خانگی، الزم است نظارت بر پلتفرم ها به شکل پیشینی 
باشــد. تنظیم گر باید یک سند راهبردی داشــته باشد و یکپارچه باشد؛ 
یعنی ساترا یک نهاد است که صوت و تصویر فراگیر را سامان دهی می کند 
و تمام چرخ دنده هایی را که برای تولید و توزیع محتوا فعال هســتند را 

تنظیم گری می کند.
رســتگار در ادامه با انتقاد از برخی موضع گیری های سیاسی دبیر انجمن 
صنفی شرکت های نمایش ویدئوی برخط گفت: ساترا باید بتواند در قبال 
خروجی هایش پاســخگو باشد. اگر در مدیریت فرهنگی شاهد یکپارچگی 
در امر تنظیم گری نباشــیم، قطع به یقین دیگر مدیریت فرهنگی اتفاق 
نمی افتد و انتقاد من نســبت به موضع گیری های سیاســی دبیر انجمن 
صنفی شــرکت های نمایش ویدئوی برخط به این دلیل اســت که ایشان 
خواســتار چند پاره کردن امر تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر است که 

ایده ایشان در نهایت به عدم تنظیم گری ختم می شود.
در ادامــه ی برنامــه، دکتر محمد صادق افراســیابی معــاون کاربران و 
تنظیم گــری اجتماعی ســاترا؛ دیگر مهمان تلفنــی برنامه »گفت وگوی 
فرهنگی« گفت: موضوع اصلی در این برنامه رادیویی، موضوع تنظیم گری 
اجتماعی است. یکی از مباحث مرتبط با تنظیم گری اجتماعی، مسئولیت 
اجتماعی پلتفرم ها اســت. هر پلتفرمی نســبت به مجوزی که از ســاترا 
دریافــت می کند هم در قبال قانون مســئولیت دارد و هم در قبال مردم 
و کاربران خود یک نوع مســئولیت اجتماعــی دارد. گاهی اوقات برخی 
ســریال های نمایش خانگی کــه هم اکنون از پلتفرم هــا در حال پخش 
هســتند، مجوز تولید خود را از ســازمان ســینمایی دولت قبل دریافت 
کردند که البته ســاترا اکنون در حوزه پخش آثار ماموریت و تکلیف خود 
را در خصوص ممیزی انتشــار انجام می دهد اما پلتفــرم هم می تواند با 
هوشمندی مســئولیت اجتماعی خود را در قبال مردم طوری انجام دهد 
که آســیبی در هیچ یــک از حوزه های فرهنگی، اقتصــادی، اجتماعی و 

سیاسی متوجه جامعه و مردم نشود.
وی خاطرنشــان کــرد: از ابتــدای زنجیــره تولید که فیلمنامه نوشــته 
می شــود تا زمانی که پلتفرم می خواهد یک اثــر را پخش کند، می توان 
برای فیلمنامه نویس، تهیه کننده، کارگردان و پلتفرم ها یک مســئولیت 
اجتماعی در نظر گرفت که اساســا آیا این فیلمنامه ای که نوشته می شود 
منجــر به افزایش امید در نســل جوان، نوجوان و عموم مردم می شــود 
یا خیر؟ آیا ســریال های شــبکه نمایش خانگی در کشور منجر به آینده 
بهتری برای کشــور می شود؟ با تاکید بر مســئولیت اجتماعی پلتفرم ها 

حتما می توان مسیری را دنبال کرد که آینده بهتری را رقم بزنیم.

دیوارنگاره میدان ولیعصر)عــج( تهران روایتگِر بدرقه ی 
تیم ملی فوتبال ایران از سوی پهلوانان ایران زمین است.
دیوار نگاره میدان ولیعصر)عج( بــار دیگر تغییر کرد تا 
این بار تصویری برای بدرقه ی تیم ملی فوتبال کشورمان 

به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر روی آن نقش ببندد.
این دیوارنگاره تصویری از قهرمانان ایران زمین را نشان 
می دهــد کــه در راه روِی وروِد تیم ها بــه زمین فوتبال 
ایســتاده اند و بازیکنان تیم ملــی فوتبال ایران را بدرقه 
می کنند.طراحی این دیوارنگاره هوشــمندانه انجام شده 

و بــرای مخاطبان حِس همدلی و میهن پرســتی را در 
پی دارد. چهره ی پهلوانــاِن حاضر در تصویر به گونه ای 
انتخاب شــده که شــخصیت هایی مانند رستم، سهراب 
و دیگــر قهرماناِن اســاطیرِی ایــران را در ذهن متبادر 
می کند. از این روســت کــه می توان بــه طراحان این 
دیوارنگاره تبریک گفت که اثــری خلق کرده اند که در 

اوضاع کنونی می تواند به اتحاد ملی کمک کند.
دیوارنگاره میدان ولیعصر تهران با هشتِگ #برای_ایران 

رونمایی شده است.

بدرقه تیم ملی فوتبال ایران با حضور پهلوانان ایران زمین
فیلم سینمایی »بخارست« به کارگردانی مسعود اطیابی 

از ۲4 آبان روی پرده سینماها می آید.
به گزارش مهر، بیســتمین جلسه شورای صنفی نمایش 
در روز یکشــنبه ۲۲ آبان در خانه ســینما تشکیل شد. 
در این جلسه مقرر شــد فیلم سینمایی »بخارست« به 
کارگردانی مسعود اطیابی و تهیه کنندگی علی طلوعی 
به ســرگروهی پردیس آزادی از روز سه شنبه ۲4 آبان 
همزمان با روز ارایه بلیت ها به صورت نیم بها اکران شود
پیش از این علی طلوعی تهیه کننده »بخارست« اعام 

کرده بود: »این فیلم اولین فیلمی اســت که در مراحل 
تولید شــاهد عرضه آن در فرابــورس بودیم و این اتفاق 
پیش تر در ســینمای ایران سابقه نداشته است. با توجه 
به منافع سهامداران خردی که در فرابورس بر روی این 
فیلم سرمایه گذاری کرده بودند، مجموع جمع بندی مان 
بــا توجه به رایزنی هایی که با فرابورس داشــتیم به این 
نتیجه رســید که فعًا اکران فیلم را متوقف کنیم.« به 
همین ترتیب قرار اســت این فیلم بــا یک هفته تاخیر 

روی پرده بیاید.

»بخارست« باالخره به سینماها می آید

آگهــی موضــوع ماده 3 قانون مــاده 13 آیین نامــه قانون تعیین تکلیــف و وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

هیــات حــل اختالف مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک منطقه یــک قم تصرفات 
مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشــکیلی طبق قانون، تعیین تکلیف را بر اســاس 
گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آرای ذیل تایید نموده 

اند.
کالســه  پرونــده   140160330001003062 شــماره  رای   -1
1400114430001001082 ســید محمدرضا رضویان فرزند علی در 5276/3 سهم 
مشــاع از یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت ششــدانگ 304706/34 مترمربع پالک 
شــماره 10512 اصلــی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملــک اداره یک قم مبایعه نامه 

عادی مع الواسطه از سید محمد باقر تولیت. )م الف 15181 (
کالســه  پرونــده   140160330001003061 شــماره  رای   -2
1400114430001001081 ســیدجالل رضویــان فرزند آقاعلی در 5276/3 ســهم 
مشــاع از یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت ششــدانگ 304706/34 مترمربع پالک 
شــماره 10512 اصلــی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملــک اداره یک قم مبایعه نامه 

عادی مع الواسطه از سید محمد باقر تولیت. )م الف 15182 (
کالســه  پرونــده   140160330001003060 شــماره  رای   -3
1400114430001001080 مجتبــی رضویــان فرزنــد جالل در 29019/65 ســهم 
مشــاع از یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت ششــدانگ 304706/34 مترمربع پالک 
شــماره 10512 اصلــی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملــک اداره یک قم مبایعه نامه 

عادی مع الواسطه از سید محمد باقر تولیت. )م الف 15183(
کالســه  پرونــده   140160330001003059 شــماره  رای   -4
1400114430001001079 سیدصدرالدین رضویان فرزند حسن در 29019/65 
ســهم مشــاع از یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ششــدانگ 304706/34 مترمربع 
پالک شــماره 10512 اصلی واقع در قم بخش یــک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه 

نامه عادی مع الواسطه از سید محمد باقر تولیت. )م الف 15184 (
کالســه  پرونــده   140160330001003057 شــماره  رای   -5
1400114430001000863 علی نیکو گفتار فرزند عباســعلی در 29019/65 سهم 
مشــاع از یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت ششــدانگ 304706/34 مترمربع پالک 
شــماره 10512 اصلــی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملــک اداره یک قم مبایعه نامه 

عادی مع الواسطه از سید محمد باقر تولیت. )م الف 15185 (
کالســه  پرونــده   140160330001003056 شــماره  رای   -6
1400114430001000725 ســیدرضا رضویان فرزند ســیدمحمد در 29019/65 
ســهم مشــاع از یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ششــدانگ 304706/34 مترمربع 
پالک شــماره 10512 اصلی واقع در قم بخش یــک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه 

نامه عادی مع الواسطه از سید محمد باقر تولیت. )م الف 15186 (
کالســه  پرونــده   140160330001003055 شــماره  رای   -7
1400114430001000681 مصطفی رضویان فرزند سیدمحمد در 29019/65 متر 
از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ششدانگ 304706/34 مترمربع پالک 
شــماره 10512 اصلــی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملــک اداره یک قم مبایعه نامه 

عادی مع الواسطه از سید محمد باقر تولیت . )م الف 15187 (
کالســه  پرونــده   140160330001003053 شــماره  رای   -8
1400114430001000225 ســیدکمال رضویان فرزند آقاعلی در 5276/3 ســهم 
مشــاع از یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت ششــدانگ 304706/34 مترمربع پالک 
شــماره 10512 اصلــی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملــک اداره یک قم مبایعه نامه 

عادی مع الواسطه از سید محمد باقر تولیت . )م الف 15188 (
کالســه  پرونــده   140160330001003054 شــماره  رای   -9
1400114430001000679 قدســی رضویان فرزند ســید محمــد در 14509/83 
ســهم مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ششدانگ 304706/34 
مترمربع پالک شماره 10512 اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم 

مبایعه نامه عادی مع الواسطه از سید محمد باقر تولیت. )م الف 15189 (
کالســه  پرونــده   140160330001007038 شــماره  رای    -10
1401114430001000508 ســیده فاطمه شریفی فرزند سیدرضا در ششدانگ یک 
باب ســاختمان به مساحت 297 مترمربع پالک شــماره 44 و 52 فرعی از 10614 اصلی 
واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره یک قم 1- مبایعه نامه عادی از محمد مهدی نیری 
ســند مالکیت مشــاعی صادره در دفتر 302 صفحات 258 و 379 نســبت به 220 سهم 
و بیســت و نه ، چهار صدم ســهم مشــاع 2- سند مالکیت مشــاعی صادره در دفتر 302 

صفحات 262 و 382 . )م الف 15190 (
کالســه  پرونــده   140160330001006559 شــماره  رای    -11
1400114430001001867 محمدمیثــم انصــاری صفــت فرزنــد محمــد بشــیر در 
ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 66/95 مترمربع پالک شماره 10303 اصلی 
واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم ســند رســمی شــماره 35338 مورخ 

1400/12/03 دفترخانه 40 قم . )م الف 15191(
کالســه  پرونــده   140160330001004666 شــماره  رای    -12
1391114430001010374 امیــر زارعــی فرزنــد عبــاس در ششــدانگ یــک باب 
ســاختمان به مســاحت 107 مترمربع پالک شــماره  10923/1 اصلی واقع در قم بخش 
یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری از علی نادری و علی رمضانی 
خاوه خریداری به موجب ســند رسمی شــماره 22736 مورخ 1335/12/24 دفترخانه 

16 قم . )م الف 15193 (
کالســه  پرونــده   140160330001007051 شــماره  رای    -13
1401114430001000582 داود کرمانــی فرزنــد عبــاس در ششــدانگ یــک باب 
ساختمان به مساحت 60/50 مترمربع پالک شماره 11535/17 اصلی واقع در قم بخش 
یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواســطه از محمد حســین محسن 

زاده سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 356 صفحه 578 . )م الف 15232 (
کالســه  پرونــده   140160330001006415 شــماره  رای    -14
1401114430001000544 هدیه طهماســبی پشتکوهی فرزند حسن در ششدانگ 

یک باب ساختمان به مساحت 102 مترمربع پالک شماره 7545 اصلی واقع در قم بخش 
یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم ســند مالکیت مشــاعی صادره در دفتر 71 صفحه 82 
خریداری به موجب سند رسمی شماره 43276 مورخ 1387/02/21 دفترخانه 24 قم 

. )م الف 15233 (
که مورد تایید قرار گرفته و از آنجایی که مقرر گردیده پس از نشر آگهی و انقضای 
مورد مقرر ســند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشــخاص ذینفع اعتراضی داشــته 
باشــند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشــار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت 
اســناد منطقه یک قم تســلیم و رســید آن را اخذ و ظرف مدت یک ماه پس از تســلیم 
اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم و 
گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح اســت که صدور ســند بر اساس 

قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/23 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/09/09
مهرداد میرشکرائی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم

آگهــی موضــوع ماده 3 قانون مــاده 13 آیین نامــه قانون تعیین تکلیــف و وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه 
مفروزی متقاضیان پرونده های تشــکیلی طبق قانون، تعیین تکلیف را بر اساس گزارش 

کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آرای ذیل تایید نموده اند.
کالســه  پرونــده   140160330002010920 شــماره  رای   -1
1401114430002000650 رحمعلی رضائی فرزند مرتضی در ســه دانگ مشــاع از 
ششــدانگ یــک قطعه زمین کــه در آن احداث بنا گردیده اســت به مســاحت 102/30 
مترمربع در قســمتی از پالک شماره 232 فرعی از 2169 اصلی واقع در قم بخش حوزه 
ثبت ملک اداره دو قم مالکیت رســمی متقاضی که در صفحه 37 دفتر 228 بنامش ثبت 

گردیده است. )م الف 15229(
کالســه  پرونــده   140160330002010921 شــماره  رای   -2
1401114430002000651 راحله فریور خواه فرزند محبوب در ســه دانگ مشاع از 
ششــدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا گردیده به مســاحت 102/30 مترمربع 
در قسمتی از پالک شماره 232 فرعی از 2169 اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک 
اداره دو قــم مالکیت رســمی متقاضی که در صفحه 37 دفتــر 228 بنامش ثبت گردیده 

است. )م الف 15230 (
کالســه  پرونــده   140160330002011044 شــماره  رای   -3
1401114430002000438 عباس محمدی فرزند حشــمت در ششــدانگ یک قطعه 
زمین که در آن احداث بنا گردیده است به مساحت 104/25 مترمربع در قسمتی از پالک 
شــماره 2 فرعی از 2282 اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت 
رســمی متقاضی که در دفتر الکترونیکی امالک به شماره 140020330002004147 

بنامش ثبت گردیده است . )م الف 15231 ( 
کالســه  پرونــده   140160330002010755 شــماره  رای   -4
1400114430002001538 عبــاس مغانــی فرزند غیبعلی در ششــدانگ یک قطعه 
زمیــن که در آن احداث بنا گردیده اســت به مســاحت 88/05 مترمربع در قســمتی از 
پالک شماره فرعی از 2181 اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه 
نامه عادی مع الواســطه از آقای سیداحمد فاتحی مالک رسمی طبق سند قطعی موجود در 

پرونده ثبتی به شماره 12744 - 1341/06/21 دفتر 14 قم . )م الف 15234 (
که مورد تایید قرار گرفته و از آنجایی که مقرر گردیده پس از نشر آگهی و انقضای 
مورد مقرر ســند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشــخاص ذینفع اعتراضی داشــته 
باشــند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشــار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت 
اســناد منطقــه دو قم تســلیم و رســید آن را اخذ و ظــرف مدت یک ماه پس از تســلیم 
اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم و 
گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح اســت که صدور ســند بر اساس 

قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/08/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/09/09
عباس پور حسنی حجت آبادی - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

آگهی مفقودی
اصل سند برگ سبز خودروی سواری پژو 405 به شماره انتظامی  91 492 س85وبه 
شــماره  شاسی NAAM01CEXGK432570 و به شماره  موتور 124K0936118 به نام  

میر هادی  عباسی الریجان مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. پارس آباد مغان
***************************************************************

برگ ســبز سواری پژو تیپ ROA مدل 1387 به شماره پالک ایران62-267ط26 
به شــماره شاسی NAAB31AA79H066166 شــماره موتور 11687048267 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
***************************************************************

گواهی می شــود پیش فاکتور اتاق به شــماره 14001039961 به شــماره شاسی 
AR515651 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
***************************************************************

کلیه اســناد و بنچاق-ســند مالکیت و سند کمپانی ســواری هاچ بک پژو207 مدل 
1390 شــماره پالک ایران62-959ط25 شماره موتور 15090038261 شماره شاسی 

NAAR03FEXBJ961688 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
***************************************************************

کارت و برگ سبز خودروکشــاورزی-تراکتور سیستم ام اف تیپ285 مدل 1388 
رنگ قرمز روغنی شــماره موتور LFW00520V شــماره شاسی G17881 شماره انتظامی 
46-571ک11 به نام فریدون شــعبان زاده باللمی مفقود شــده و از درجه اعتبار ساقط 

می گردد. ساری


