
  ارزيابي شما به عنوان هنرمندي كه دست كم 
سه دهه حضور به نسبت فعالي در زمينه بازي 
در آثار جنگي داش�ته، از عملكرد سينماي 

ايران در حوزه دفاع مقدس چيست؟
واقعيت اين اس��ت كه بس��ياري از ابعاد و زواياي دفاع 
مقدس مغفول مانده است؛ مثل رابطه جنگ با اقتصاد 
و اجتماع، يا بحث حضور و نقش آفريني زنان در جنگ 
تحميلي. به دستاوردهايي كه در جنگ داشتيم، چه در 
بُعد داخلي و چه به لحاظ بين المللي هم نپرداخته  ايم. آيا 
فيلمي س��اخته ايم درباره محروميت هايي كه فرزندان 
ش��هدا با آن مواج��ه بوده اند؟ بس��ياري از وجوه جنگ 
را بازگو نكرده ايم. بيش��تر بر وقايع خ��ود جنگ و ايثار 
رزمندگان متمركز بوده ايم و از ابعاد ديگر دفاع مقدس 
غافل مانده ايم. در چند اثر معدود هم نگاهي طنزآلود به 
جنگ داش��تيم اما چقدر به توانايي هاي صنعتي ايران 
طي آن س��ال  ها پرداخته ايم؟ مثالي برايتان مي زنم؛ ما 
در عمليات خيبر، ۱۳ كيلومتر پ��ل متحرك زديم كه 
دنيا را حيرت زده ك��رد. در مورد جنگي ك��ه در خليج 
فارس با دشمنان داشتيم هم كار خاصي نكرديم؛ فقط 
يك فيلم »جنگ نفتكش ها«ي محمد بزرگ نيا بود، آن 
هم سال ها پيش. چرا تا به امروز فيلمي ساخته نشده كه 
نشان دهد ما بسياري از اسلحه ها و ادوات نظامي را بدون 
كارشناسان و مستشاران نظامي امريكا در جنگ به كار 
گرفتيم و استفاده كرديم؟ تا به امروز فقط برخي از مسائل 
جنگ منعكس شده، آن هم نه در حدي كه بايد و شايد، 
اما به خيلي از موضوعات هم اصاًل پرداخته نشده است. 
۳0 سال پيش جنگي با همه خوبي ها و بدي هايش اتفاق 
افتاد و در پايانش اين مسئله مهم به دشمنان اثبات شد 
كه ممكن است شروع كننده جنگ آنها باشند اما پايانش 
ديگر با خودشان نيست. از وقتي هم اين را فهميدند ديگر 
جرئت آغاز جنگي دوباره را عليه ايران نداشته و ندارند. 

اوضاع امروز سينماي دفاع مقدس را چگونه 
مي بينيد؟

همه چيز بر اس��اس اختيارات و س��اليق مديراني است كه 
مي آيند و مي رون��د. آيين نامه و ضوابط��ي در اين خصوص 
نداريم. هر مديري يك نوع ژانر را مي پسندد و درصدد تقويت 
همان برمي آيد. فيلم دفاع مقدسي نياز به حمايت دارد. بعضي 
از مديران اعتقاد دارند كه چون كشور در حال حاضر در مرحله 
ثبات است ديگر نيازي نيس��ت مردم را با جنگ درگير نگه 
داريم يا بايد به بحران هاي جديدي كه دشمنان براي كشور 
پديد آورده اند بپردازيم. همين اعمال سليقه ها باعث شده كه 

سينماي دفاع مقدس به اين حال و روز بيفتد. 
 اما فرام�وش نكنيد ك�ه فرات�ر از مديران، 
بس�ياري از كارگرداناني كه سابقه طوالني 
در س�ينماي دفاع مقدس دارن�د هم ديگر 
تمايلي براي فعاليت در اي�ن عرصه از خود 

نشان نمي دهند. 

اگر بيايند بودجه و امكانات در اختيار كارگردان بگذارند 
چرا فيلم دفاع مقدسي نسازند؟!

 مثالش مي ش�ود آق�اي حاتمي كيا كه چند 
فيلم آخرش را ب�ا س�ازمان اوج كار كرده و 
طبيعتاً مش�كل مالي آنچناني نداش�ته، اما 

فيلم دفاع مقدسي هم نساخته است. 
اصاًل فرض كنيم حاتمي كيا به طور كل كنار كش��يده 
است. ما كارگردانان زيادي را داريم كه در سينماي دفاع 
مقدس فعال بودند و حاال به دليل نبود بودجه و نداشتن 
امكانات خانه نشين شده اند. خود من آخرين فيلمي كه 
بازي كرده ام »معراجي ها« بوده است. پنج سال است كه 
بيكارم. سليقه مديران به سمت ژانر كمدي آن هم از نوع 
سخيفش رفته است. ما بايد جريان كلي سينماي دفاع 
مقدس را ببينيم. بايد نگاهي جامع داش��ت. وقتي من 
كارگردان مي بينم حمايتي نمي شود طبيعي است كه به 
سمت كارهاي ديگر بروم. چقدر پروژه نيمه تمام داريم 
كه در اين س��ال ها به علت نبود اعتبار، خوابيده است. 
مديري كه قدرت دارد، اعمال سياس��ت مي كند. وقتي 
هدف فروش است، فيلم كمدي در اولويت قرار مي گيرد 
حتي از نوع سخيفش. مشخص است كه در اين شرايط 

فيلم دفاع مقدسي خوب نمي فروشد. 
 البت�ه مخاطبان س�ينما هم در چند س�ال 
گذش�ته هرگاه فيلم دفاع مقدس�ي خوبي 
اكران شده اس�تقبال به نس�بت پرشوري 

داشته اند. 
اصاًل اين حرف را قبول ندارم. 

نمونه آخرش همين فيلم »رد خون« يا قبلش 
»تنگه ابوقريب«... 

اينها انگشت شمار است. شما ببين در دهه ۷0 چقدر فيلم 
دفاع مقدسي ساخته مي شد. 

 مي خواهم بگويم مخاطب�ان از همان يكي، 
دو فيلم كه ساالنه در ژانر دفاع مقدس اكران 

مي شود هم استقبال كمي نمي كنند. 

سليقه مردم را به سمت و س��وي ديگري سوق داده اند. 
مخاطب را به چيز ديگري ع��ادت داده اند. اين را حتماً 
بنويس. اولويت ها هم عوض ش��ده اس��ت. ديگر پول و 
بودجه اي ب��راي كارهاي فرهنگي نمي ماند. بر اس��اس 
ساليق، سياس��ت ها هم تغيير مي كند. مسئولي كه در 
رأس كار است مي تواند ساليقش را تحميل كند. جديداً 
فيلمي ديدم كه خيلي غصه ام گرفت. رزمندگان را دزد و 
كالهبردار نشان داده بودند. صدا و سيما هم كه تله فيلم 

را تعطيل كرده است. 
 اگر موافق باشيد از اين بحث فاصله بگيريم 
و كمي به س�ير حرف�ه اي و كارنامه هنري 
ش�ما بپردازيم. با وجودي كه طيف وسيعي 
از مردم ش�ما را ب�ا نقش آفريني هايتان در 
آثار جنگي به ي�اد مي آورند اما در ژانرهاي 
مختل�ف كار كرده ايد. اين س�ؤال را از نظر 
حرفه اي مي  پرس�م: آي�ا حض�ور نهادينه 
شده در فيلم هاي دفاع مقدسي و در قالب 
يك كاراكت�ر خاص را به لح�اظ كاري، يك 
فرصت براي خودت�ان مي دانيد يا چالش و 

فرصت سوزي؟
ورود و حضور من در فيلم هاي دفاع مقدس به اين نيت 
بود كه ياد و خاطره رفقايم را زن��ده نگه دارم. به تعبير 
رهبر معظم انقالب، زنده نگه داش��تن ياد شهدا كمتر 
از شهادت نيس��ت. دغدغه مالي هم نداشتم. در ايران 
برخالف ساير نقاط دنيا، وقتي يك بازيگر در نقشي جا 
بيفتد ديگر بيرون آمدنش با كرام الكاتبين است. يك 
مرتبه كارگرداني با من تماس گرفت كه بيا نقش��ي را 
دو، س��ه روزه برايم بازي كن. گفتم نه نمي آيم، خيلي 
تكراري است. جواب داد كه اگر بخواهم اين نقش را به 
بازيگر ديگري بدهم بايد كلي براي شخصيت پردازي 
و دادن پيشينه از كاراكتر به مخاطب هزينه كنم اما تو 
كه باشي بيننده مي داند از كجا آمده اي و چه سابقه اي 
داري. كارگردان و تهيه كننده هم به دنبال لقمه آماده 
مي گردند. من رفتم در يك س��ريال ۹0 قسمتي بازي 
كردم با يك سوم دستمزدي كه هميشه مي گرفتم، فقط 
براي اينكه اين تصوير كليشه وار از خودم را بشكنم اما 
نشد. هركسي كه مرا مي ديد مي گفت برگرد به همان 
نقش هاي قبلي ات. من كه نمي  توانم به انتظار نقش هاي 

دفاع مقدسي خانه نشين شوم. 
 البته در همان نقش هاي دفاع مقدسي تان 
هم تن�وع را مي  توان مش�اهده ك�رد؛ مثل 
نقش�ي ك�ه در فيل�م »گاه�ي به آس�مان 

نگاه كن« داشتيد. 
بله، اما متأس��فانه همه به آماده خوري عادت كرده اند. 
نقش هاي ديگري به من پيش��نهاد نشد. خيلي عالقه 
داشتم كه در ژانر تاريخي كار كنم؛ مثاًل دوست داشتم 
در سريال »مختارنامه« بازي كنم اما كسي ما را دعوت 

نكرد. يكي از كارگردانان حرف قشنگي به من زد؛ گفت 
تو در رگ همه به عن��وان يك رزمنده رس��وب كرده 
و جا افتاده اي. ب��ه او گفتم اين مدلي ك��ه فقط تكرار 
مي شوم اما او پاس��خ داد كه تكرار هم كه باشد، تكرار 

درستي است. 
 ش�اخص ترين كاراكتري كه در آث�ار دفاع 
مق�دس ايفاگرش بوديد و خيلي دوس�تش 

داريد كدام است؟ 
نمي دانم؛ تا حاال بهش فكر نكرده بودم. 

 احتماالً اصغر »آژانس شيشه اي« نيست؟
ابراهيم حاتمي كي��ا يك كاراكتر را خلق كرد به اس��م 
اصغر كه از »مهاجر« شروع شد و تا »آژانس شيشه  اي« 

ادامه پيدا كرد. 
 نگاهي به كارنامه هنري شما نشان مي دهد 
كه هرچه از دهه 70 فاصل�ه گرفته و به دهه 
۸0 نزديك ش�ده ايم، به ب�ازي در فيلم هاي 

اجتماعي روي آورده ايد. 
بازيگر مثل دختري اس��ت كه در خانه مي نشيند تا به 

خواستگاري اش بيايند. 
 مي خواهم بپرسم انتخاب شخصي تان بود؟

نه؛ به هر حال من هم زندگي و دغدغه معيش��ت دارم. 
آن زمان مثاًل خانه هم نداش��تم و مجبور بودم برخي از 

نقش ها را بازي كنم. 
 جالب آن كه در آن مقط�ع زماني حتي ژانر 

كودك را هم تجربه كرديد. 
منظور فيلم »سالم بر فرشتگان« بود. 

اما در همين فيلم هم همان كاراكتر هميشگي را بازي 
كردم. 

 شما در ژانر دفاع مقدس با فيلمسازان زيادي 
كار كرده ايد. آيا كارگرداني هست كه دوست 
داش�ته باش�يد با او هم هم�كاري كنيد اما 

فرصتش مهيا نشده باشد؟
بله، خدابيامرز رسول مالقلي پور كه قسمت نشد با هم 
كار كنيم. خيلي دوست داشتم با رسول كار كنم. جوان 
كه بودم دلم مي خواست نقش حاج همت را بازي كنم كه 

آن هم قسمت نشد. 
 پيش آمده در حال تماشاي يك فيلم دفاع 
مقدسي به خودتان بگوييد اين نقش را من 

بايد بازي مي كردم؟
بله؛ مثاًل نقشي كه آتيال پس��ياني در فيلم »هيوا« بازي 
كرده بود. نقش هادي حجازي فر در فيلم »كاتيوشا« را 

هم دوست داشتم. 
 مي دانم اين پرسش بارها با شما مطرح شده، 
اما واقعًا چ�را در فيلم هاي آخ�ر حاتمي كيا 

حضور نداشتيد؟
يك بازيگ��ر معموالً در س��ينما چه��ار دهه را از س��ر 
مي گذراند. ۱0 سال طول مي  كش��د تا تو را بشناسند. 
براي ۱0 سال پشت س��ر هم نقش مي گيري. ۱0 سال 
بعدي را تك و توك پيش��نهاد داري و در ۱0 سال آخر 
هم يك عصا به دستت مي دهند و مي شوي استاد اصغر 
نقي زاده. در مراسم ها روی صندلي رديف اول مي نشيني 
و روبان پاره مي كني. ۱0 سال آخر من آغاز شده است. 
بعد از آژانس شيش��ه اي خيلي پيشنهاد كاري داشتم؛ 
آن قدر كه نمي توانستم صبر كنم تا حاتمي كيا بخواهد 
فيلمي بس��ازد و دعوتم كند. به همي��ن دليل، فرصت 

همكاري دوباره فراهم نشد. 
 يعني پيشنهاد همكاري از طرف حاتمي كيا 

وجود داشت؟
بله، حتي يك بار براي سريال »خاك سرخ« تست گريم 
هم ش��دم اما به علت حضور در كار پرويز شيخ  طادي 
نتوانستم بروم. ديگر گذش��ت تا پس از ۱2-۱0 سال 
رسيد به فيلم »گزارش يك جش��ن« كه من همزمان 
در سريال »وضعيت سفيد« حميد نعمت اهلل مشغول 
بازي ب��ودم. حاتمي كيا زن��گ زد كه پاش��و بيا. گفتم 
بايد با نعم��ت اهلل هماهن��گ كني. هماهن��گ كرد و 
رفتم س��ر پروژه. البته اين را هم بايد در نظر گرفت كه 
كاراكتر اصغر ديگر خيلي در كارهاي آخر حاتمي كيا 

نداشت. جايي 
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اولويت ها عوض ش�ده است. ديگر پول 
و بودج�ه اي ب�راي كاره�اي فرهنگي 
نمي ماند. بر اساس ساليق، سياست ها 
هم تغيير مي كند. مسئولي كه در رأس 
كار اس�ت مي تواند ساليقش را تحميل 
كن�د. جدي�داً فيلمي ديدم ك�ه خيلي 
غص�ه ام گرف�ت. رزمن�دگان را دزد و 
كالهبردار نشان داده بودند. صدا و سيما 

هم كه تله فيلم را تعطيل كرده است

ط�ي س�ال هاي اخي�ر اس�الم در روس�يه چه 
جايگاهي دارد؟

بعد از آزادي دين، اديان مختلف فعال شدند. درباره اسالم 
هم فرقه هاي متعددي ورود پيدا كرده ان��د اما چون مردم 
ش��ناختي از اس��الم حقيقي ندارند همه اينها را به عنوان 
مسلمان مي بينند لذا بايد اس��الم واقعي كه ديني منطقي 
و عقالني است را به مردم روسيه معرفي كرد تا در انتخاب 
دچار كج فهمي نشوند. به نظر من رس��الت شيعيان بسيار 
سنگين است، نبايد كوتاهي كنند و اال وهابيون و داعشي ها 

ديني وارونه از اسالم را به مردم ارائه خواهند داد. 
چه كس�اني مي توانند اين رس�الت را به عهده 

بگيرند؟
انديشمندان و نخبگان شيعه بهترين افراد براي عرضه اسالم 
واقعي و عقالني هستند؛ افرادي كه قدرت تحليل و مناظره 
در زمينه ه��اي گوناگون را دارن��د و مي توانند چهره واقعي 
اسالم را نشان بدهند اما متأسفانه گاهي انديشمندان كاري 
به اسالم ندارند و گاهي هم مبلغان در سطح نخبگي نيستند 

و تنها راوي اسالم هستند كه اقناع كننده نيست. 
يكي از دوستان رهيافته روسي مي گفت در كشور 
روسيه بت پرستي هم باب شده است؛ صحت دارد؟

روس��يه بزرگ جمعيتي بيش از ۱۷0 ميليون نفر دارد كه 
به خصوص بعد از فروپاشي شوروي و آزادي دين، فرقه هاي 
متعددي جوالن پيدا كرده اند. متأس��فانه وجود گروه هاي 
بت پرست را نمي توان منكر شد براي همين نياز به مبلغان 
ديني آگاه و متخصص داريم. مبلغاني كه به روسيه مي آيند 
بايد سطح سواد زيادي داشته باشند تا بتوانند با اين جهل 

مردم به خوبي برخورد كنند. 
بعضًا كش�ورهاي الئيكي چون هلند و سوئيس 
را با كش�ورهاي اس�المي مقايس�ه مي كنند و 
مي گويند آنها مسلمان نيستند ولي تابع قانون 
هستند. شما س�ال ها در اين كش�ورها زندگي 

كرده ايد نظرتان چيست؟ 
اين قياس غلط و اشتباهي است چون هر كشوري فرهنگ و 
مشخصه هاي خودش را دارد. اتفاقاً در اين كشورها هرچند 
نظام سرمايه داري رش��د خوبي كرده اما در مقابل اخالق و 

معنويت در سطح پاييني است. 
بهترين كش�وري كه تاكنون رفته اي�د و رفتار 
درستي با مسلمانان داشته اند كدام بوده است؟

تفاوت مي كند؛ ش��ما اگر به هركدام از كشورهاي اروپايي 
برويد و به عنوان كارمند يا كارگر س��اده باشيد آنجا امن و 
راحت است اما چون نگاه به اسالم خوب نيست برخوردها 
متفاوت مي ش��ود؛ مثاًل خانمي در آلمان مسلمان شده بود 
براي حجاب كاله سر مي كرد وقتي اطالع دادند كه او چون 
مسلمان است مو هايش را زير كاله گذاشته بالفاصله اخراج 
شد. در بلژيك هم زن باحجاب بايد جريمه بدهد. متأسفانه 

در غرب نسبت به اسالم نگاه و برخورد درستي نمي شود. 
ش�ما به عنوان يك فعال در حوزه هاي مختلف 
اس�المي اگر بخواهيد انديشمندان را به اسالم 

دعوت كنيد چطور وارد عمل مي شويد؟

همان طور كه گفتم بايد روي اين افراد سرمايه گذاري كرد 
زيرا قدرت تأثيرگذاري بااليي دارند زيرا دين اس��الم ديني 
جامع و عقل گرا و منطقي اس��ت. بايد با اي��ن افراد بحث و 
گفت وگو كرد تا به خوبي متوجه مفاهيم اس��المي بشوند؛ 
در پاكستان سازمان انديش��مندان اسالمي 20سال پيش 
تشكيل شد. انديشمندان مس��لمان در حوزه هاي مختلف 
علمي موضوعات قرآن را به بح��ث و تحليل مي گذارند كه 
به نظرم كار بس��يار خوب و اثرگذاري است. بايد از ظرفيت 
باالي دين اسالم و به خصوص قرآن در ارتباط با انديشمندان 
بهره برد. در پاكستان هرچند مشكالت اقتصادي زياد است 
ولي نخبگان اسالمي بسيار فعال و پويايي دارد كه مفاهيم 
و آيات قرآني را به زبان علم با توجه به ش��رايط روز اثبات و 
تحليل مي كنند. كتاب قرآن را فقط يك كتاب ساده در نظر 
نمي گيرند و همين را براي تبليغ اسالم استفاده مي كنند اما 
چون جمعيتش زياد است اين شخصيت هاي برجسته ديده 
نمي شوند. تأليفات زيادي هم به زبان اردو و بعضاً انگليسي 
دارند اما متأسفانه به دليل كمبود بودجه خروجي بين المللي 

به سطح وسيع را ندارند. 
خود ش�ما ه�م تفاس�ير را ب�ه روس�ي ترجمه 

كرده ايد؟
بله ترجمه تفس��ير الميزان به زبان روس��ي به چاپ پنجم 
رسيده اس��ت. براي ادامه كار به من گفتند بودجه نداريم؛ 
درحالي كه در روسيه درخواس��ت براي ترجمه زياد است. 
تفسير الميزان عالمه طباطبايي از ديدگاه منطقي و علمي 
بسيار خوب است و مقبوليت زيادي هم دارد. تفسير نمونه 
آيت اهلل مكارم ش��يرازي را هم ترجمه ك��رده ام همچنين 
تفس��ير نهج البالغه را كه تا به حال چهار مرتبه چاپ كردم 
و منتظر چاپ پنجم هستم. نهج البالغه كتاب ارزشمندي 
است كه معناي آن براي عموم مردم روس قابل فهم نيست 
و بايد روان تر به زبان روسي باش��د. اميدوارم عالقه مندان 

بيشتري را با اين كتاب مهم آشنا كنم. 
ش�ما بيش�تر از همه روي تفس�ير نهج البالغه 
فعال هستيد. كدام قسمت آن را بيشتر دوست 

داريد؟
نامه امام علي به مالك اشتر حاوي نكات بسيار ارزشمندي 
اس��ت ولي در كل نهج البالغه از ديدگاه علمي و فني كتاب 
مهمي است كه نگاه بلند امام علي را به تصوير مي كشد آن 
هم به زبان س��اده و روان. امام علي هنرمندانه ۱400 سال 
پيش موارد مه��م علمي را به زباني س��اده براي مردم عصر 

خويش بيان كرده اند. 
تفس�ير نهج البالغه ش�ما بي�ن دانش�مندان 

بازخوردي هم داشته است؟
بله؛ خيلي ها بودند كه كتاب را دوست داشتند. اسقف سن 
پترزبورگ به دلي��ل اينكه كتاب را ج��زو كارهاي تقريب 
مذاهب دانس��ت جايزه اي به من داد دوس��تان مس��يحي 
خيلي از كتاب اس��تقبال كردند. اكثر مسلمانان در روسيه 
مهاجر هس��تند كه نهج البالغه را مي شناسند ولي فهمش 
برايشان مشكل است براي همين تفسير روسي آن با اقبال 

خوبي مواجه شد.

سینما از ابعاد مختلف دفاع مقدس غافل مانده است
در گفت وگوي »جوان« با اصغر نقي زاده درباره سينماي دفاع مقدس مطرح شد

    محسن محمدي
اصغر نق�ي زاده حض�ور در جلوي دوربي�ن را با فيلم 
»مهاجر« ابراهيم حاتمي كيا آغاز كرد و دست كم براي 
يك دهه شد بازيگر ثابت آثار او. اين هنرپيشه البته 
همكاري ب�ا كارگردانان ديگري همچ�ون احمدرضا 
درويش، كمال تبريزي و س�عيد س�هيلي زاده را نيز 
در كارنام�ه هنري خ�ود دارد. با اين ح�ال، به اذعان 
خودش همه از او انتظ�ار همان كاراكت�ر رزمنده اي 
را دارند كه سال هاس�ت ايفا مي كند و گرفتار آمدن 
در چارچوب اين ش�خصيت، فرصت هاي ديگر را در 
عرص�ه بازيگري از او گرفته اس�ت. وص�ل نيكان، از 
كرخه تا راين، سرزمين خورشيد، آژانس شيشه اي، 
مردي از جنس بلور و گاهي به آسمان نگاه كن ازجمله 
آثار ش�اخص دفاع مقدس�ي اس�ت كه نقي  زاده در 
آنها هنرنمايي كرده اس�ت. اين بازيگر همچنين در 
مجموعه ه�اي تلويزيوني همچون وضعيت س�فيد، 
مدرس�ه ما و خوش ركاب ني�ز جل�وي دوربين رفته 
اس�ت. »جوان« با او درباره وضعيت امروز س�ينماي 
دفاع مقدس و تأملي بر مس�يري كه خود او در مقام 
يك بازيگر در اين عرصه پيموده گفت وگو كرده است.

در گفت وگوي »جوان« با دكتر عبدالكريم تاراس رهيافته روسي مطرح شد

 شیعیان سستي كنند 
اسالم وهابی و داعشی در روسیه ترويج مي شود

 اسقف سن پترزبورگ به دليل اينكه ترجمه تفسير نهج البالغه را 
جزو كارهاي تقريب مذاهب دانست جايزه اي به من اهدا كرد

 آگهى مناقصه عمومی یک مرحله اي 
شماره : 2098005014000031

 www.setadiran.ir
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نوبت دوم آگهی فقدان سند مالكیت
آقای احمد شه باستناد دو برگ استشهاد محلی كه به امضا شهود 
و به گواهی دفتر اسناد رس�می ش�ماره 6 زاهدان رسيده مدعی 

است كه 
 مالكيت 14 سهم از مشاع از ۸۸ سهم از 

ششدانگ يك قطعه زمين پالك 2307/40۸ اصلی واقع در بخش 
يك بلوچستان شهر زاهدان – بلوار خليج فارس –جاده زاهدان به 
خاش مورد ثبت دفتر الكترونيك 139520222001002214بعلت 
جابه جايی از بين رفته درخواست سند صدور سند مالكيت المثنی 
نموده لذا مراتب باستناد تبصره يك ماده 120آيين نامه ثبت در يك 
نوبت آگهی می شود تا چنانچه كسی مدعی وجود سند مالكيت نزد 
خود يا انجام معامله نس�بت به ملك مرقوم می باشد از تاريخ نشر 
اين آگهی ظرف 10 روز اعتراض خود را ضميمه اصل سند مالكيت 
يا س�ند معامله باين اداره اعالم و رس�يد دريافت نمايند تا مورد 
رس�يدگی قرار گيردواال پس ار انقضای مدت مذكور و نرس�يدن 
واخواهی و يا در صورت اعتراض اصل س�ند ارائه نشود نسبت به 

صدور سند مالكيت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. 
 حسينعلی ماليی
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان زاهدان
م الف 674

برگ سبز، برگ بنچاق، سند کارخانه و برگ نقل و انتقال خودرو 
سوزوکی گرند ویتارا 2000 

رنگ سفيد روغنی - مدل ۱۳88
NAAs09kE9AK008506  :شماره شاسی

j20A666993 شماره موتور
 به شماره انتظامی65۷م 5۷ ايران 68

متعلق به خانم امنه لپه چی به شماره ملی 0۳2۱۷۷۷4۷6مفقود گرديده واز درجه 
اعتبار ساقط می باشد.

پرايدمدل13۸۸ب�ه  خودروس�واری  س�بز  ب�رگ 
ش�ماره  انتظامی۸54ن63ايران3۸ب�ه  ش�ماره 
موتور2790124وشماره شاسی    s14122۸۸925239بنام 
سيد علی بيدكی به ش�ماره ملی 4469932035مفقود 

گرديده واز درجه اعتبار ساقط ميباشد.

برگ سبز خودرو سواری تيپ 131sEبه رنگ سفيد روغنی 
به ش�ماره انتظامی ۸23ب62ايران 19به ش�ماره موتور 
50۸3604وشماره شاسی NAS411100E1013903بنام 
حسين فلك ناز به ش�ماره ملی 325771۸357مفقود 

گرديده واز درجه اعتبار ساقط ميباشد.

   معصومه طاهري
عبدالكريم تاراس چرنينكو اولين مترجم نهج البالغه به 
زبان روسي است كه هم اكنون مشغول شرح آن به زبان 
روسي نيز هست. وي متولد شهر سن پترزبورگ روسيه 
اس�ت و اوايل فروپاشي كمونيسم در روس�يه به اسالم 
گرويد و مذهب اهل بيت)ع( را برگزيد. دكتر تاراس داراي 
چند مدرك دانشگاهي در رش�ته هاي رياضي، اقتصاد 
و هوافضاس�ت و درحال حاضر هم در كرس�ي استادي 
دانش�گاه ش�هر پراگ پايتخت جمهوري چك تدريس 
مي كند. يكي از تخصص هاي دكتر تاراس، امور بانكداري و 
مالي است. همين حضور وي در كشورهاي مختلف سبب 
شده به زبان هاي انگليسي، عربي، اردو و فارسي تسلط 
يابد. »ج�وان« با همكاري انجمن ش�هيد ادواردو آنيلي 
با اين انديشمند و رهيافته روسي گفت وگو كرده است. 


