
هارهاربهریشمردممیخندند!
حسین دهباشــی در واکنش به ماجرای 
گم شــدن یک میلیارد یــورو ارز دولتی 
در وزارت بهداشت، در صفحه توییترش 
نوشت: »با فرماندهی که در میداِن جنگ، 
گردانــش را گم کند، چــه می کنند؟ با 
وزیری کــه در اوج تحریم ها یک  میلیارد 
یورو از بودجه درمان کشــور را گم کند، 
همان کنید! مملکتداری مسخره بازی نیست که یک  گروه جانشان را بگذارند 
کف دستشان در دریا با دشمن درگیر شوند، یک  عده هارهار به ریش مردم 

بخندند!«

وزارتداللی
در پی انتشــار اخباری مربوط به تشکیل 
بازرگانی توســط دولت، کاربران  وزارت 
فضای مجازی با هشــتگ های #وزارت_

داللی #وزارت_ واردات نســبت به این 
تصمیم دولت اعتــراض کردند. در ادامه 
چند نمونه از پیام  های منتشر شده توسط 
کاربران را می خوانید: »از عجایب روزگار 
این است که کنترل قیمت را به دست مردم می سپارند و کنترل واردات را به 
دست دالل... طبق آمار کارشناسان، تأسیس وزارت بازرگانی دست کم نیاز به 
2000 میلیارد هزینه دارد، هزینه کردن این رقم در حالی که مردم با مشکالت 

معیشتی درگیر هستند کاری معقوالنه به نظر نمی رسد«.

اینعکسدردناکاست!
کاربران فضای مجازی در واکنش به انتشار 
تصاویر حضور نیروهای سپاه روی عرشه 
نفتکش توقیف شده انگلیس و باال بردن 
پرچم کشورمان در این نفتکش، هشتگ 
#سپاه_ پاسداران و #سپاه_مقتدر را در 
توییتر فارسی داغ کردند. یکی از کاربران 
در این باره نوشــته است: »این تصاویر به 
اندازه هزاران برجام برای کشور عزت و اقتدار به بار می آورد«. کاربر دیگری هم 
نوشته است: »این تصاویر برای 400 سال استعمار پیر انگلیسی که فرایندهای 
بعضاً 100 ساله برای ویرانی و استعمار کشورها برنامه ریزی می کرده، خیلی 

سخت و دردناکه. چه کردید شما پاسدارها با این روباه پیر؟«

نمایندهنژادپرست
روز گذشــته فیلمی از اظهارات بی سابقه 
جلیل رحیمــی جهان آبــادی، نماینده 
اصالح طلب تربت جام خطــاب به جواد 
کریمی قدوسی، نماینده اصولگرای مشهد 
منتشر شد که واکنش تند کاربران فضای 
مجازی را به دنبال داشت. آقای نماینده 
خطاب به نماینده مشهد گفته بود: »چه 
کسی به شما شناسنامه ایرانی داده؟ آن زمان که اجداد شما از افغانستان به 
ایران حمله می کردند شما کجا بودید؟« یکی از کاربران با هشتگ #جلیل_

رحیمی در توییتر نوشته است: »اونایی که برای تخریب کریمی قدوسی دارند 
نژاد افغان را می زنند، بدانند که یک شهید فاطمیون شرف دارد به مجلسی که 

پر از #جلیل_ ر حیمی  های نژادپرست است«.

مجیدتربتزاده:فکر اینجایش را نکرده بودند! از همان 
روز اولی که جنگ ســخت و بعدها نرم را علیه ما شروع 
کردند، برگ برنده شان ماهواره، شبکه های خبری، انواع 
رسانه و بعدها هم شبکه های اجتماعی و پیام رسان هایی 
بود که تازه داشتند جای خودشان را توی دل کوچک و 
بزرگ باز می کردند. حساب کرده بودند، سرنخ ها و کنترل 
این ابزار نو فقط دســت خودشان است و با آن می توانند 
افــکار و رفتار مــردم جهان را مدیریــت کنند، انقالب 
رنگی راه بیندازند، خیلی نرم رئیس جمهور عوض کنند، 
داعش سازی راه بیندازند، شعار آزادی فردی و بیان بدهند 
و هزار جور کار دیگر بکنند. فکر اینجایش را نکرده بودند 
که می شود یک روز در همین پیام رسان ها و شبکه های 
مختلــف اجتماعی، پته آن هــا را روی آب ریخت. امروز 
هم مدعیان آزادی بیان و دموکراســی انگار برای همین، 
ذره بین دستشــان گرفته اند و راه افتاده اند توی توییتر، 
اینســتاگرام و... و پشت ســرهم ُمهر تعلیق به حساب 
کاربری ایرانی ها می زنند و هرچه عکس و پست افشاگرانه 

می بینند، حذف می کنند.

 آزار و اذیت
تعجب نکنید اگر شنیدید در میان توییت های یکی، دو 
هفته اخیر فالن خبرگزاری ایرانی حتی یک کلمه درباره 
»بهائیت« پیدا نمی شــود، اما توییتر حساب کاربری این 
خبرگزاری را به خاطر »آزار و اذیت بهائیان« معلّق کرده 

است!
البته اجازه دارید از این ماجرا متأســف شوید بخصوص 
اگر تا پیش از این، پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی آن 
طرف آبی را مصداق آزادی و جریان گردش آزاد اطالعات 
می دانستید. منتها یادتان باشد که قلع و قمع حساب ها، 
پست ها و محتواهایی که ممکن است به مذاق امپراتوری 
رســانه و فضای مجازی خوش نیایــد، از مدت ها پیش 
آغاز شــده و در حالی که داعش و دیگر تروریســت های 
بین المللی در همین فضا، آموزه هایشــان را منتشــر و 
عضوگیــری می کنند، من و شــما حــق نداریم چیزی 
بنویسیم که در آن تعریف و تمجیدی از »سلیمانی« باشد 
یا به فالنی و فالنی  های نورچشــمی غرب، بگوییم باالی 

چشمتان ابروست!
»بهائیت« و حمایت های پشــت پرده از آن، البته بحث و 
مقوله جدیدی نیست، اما چیزی که اربابان توییتر آن را 
»بهائــی آزاری« قلمداد کرده و آن را بهانه کرده اند برای 
قلع و قمع حساب   های کاربری ایرانیان، می تواند رویکرد 
جدیدی حســاب شود که جای موشکافی هم دارد. برای 
این موشکافی هم مجبوریم، سرراست برویم سراغ بهائیت 

و رابطه آن با رژیم صهیونیستی. 

 ایران – لندن – تل آویو
این را قطعاً می دانید و پیش از این هم در همین صفحه 
گفته ایم که حکایت »بهائیت« و یا درافتادن با آن در ایران، 
حرف تازه ای نیست. برخالف آنچه امروز عده ای آن را در 
بوق و کرنای فضای مجازی کرده و تالش دارند این فرقه 
را به جای دین و آیینی ریشــه دار جا بزنند و پیروانش را 
هم آد م های مظلومی معرفی کنند که از آزادی و امنیت 
محروم شد ه اند، طرفداران »علی محمد باب« و آن هایی 
که بعدها بــه »بهاءاهلل« گرویده و بــه ورطه بهائی گری 
افتادند، همان سال های نخست پیدایششان بعد از اینکه 
کار را از انحراف فکری و دینی به جنایت عملی و قتل در 
برخی شهرهای ایران کشاندند، سرانشان، حسابی توسط 
»امیرکبیر« ادب شدند تا شاید اعدام آن ها درس عبرتی 
برای بقیه فرقه گرایان بشود. فرقه سازها و آن هایی که در 

عربستان »وهابیت« را راه انداخته بودند و برای ایران هم 
»بهائیت« را تراشیده بودند، قصد نداشتند به این آسانی 
میدان را خالی کنند. یعنــی اگر برگردیم کمی عقب و 
سر نخ های ماجرای »بهائیت« را پیدا کنیم و همین طور 
ســرنخ به دست، بیاییم جلو، از لُژ های فراماسونری عبور 
کنیم، به لندن و لیره های استرلینگی که در این راه هزینه 
کرد هم فعالً کاری نداشته باشیم، از نفوذ بهائی ها در میان 
شخصیت های سیاســی و فکری و فرهنگی دوره پهلوی 
هم بگذریم، ته ماجرا می رسیم به »تل آویو« و حسابی که 
صهیونیست  ها روی »بهائیت« باز کرده بودند. این حساب 
البته هنوز هم فعال است و نه بهائیان و نه صهیونیست  ها 
برخالف گذشــته ها، تالشی برای پنهان کردن یا کتمان 

آن ندارند.

 بیت العدل
اصالً اجازه بدهید باز هم واضح تر و شــفاف تر بنویسیم: 
»بهاءاهلل، بنیان گذار فرقه بهائیــت، برای خودش کتاب 
احــکام هم داشــت و در همین کتاب هم از تأســیس 
بیت العدل اعظم حرف زده بود. اما راه اندازی آن ماند برای 
سال ها بعد که »شــوقی افندی« ریاست و رهبری فرقه 
را در دســت گرفت و تالش کرد ایده رهبر فرقه شــان را 
عملی کند. اول شورای بین المللی راه انداخت و اقدامات 
بعدی اش در انگلیس و جاهای دیگر ســبب شد در سال 
1963، نخســتین انتخابات برای تأســیس و تأسیس 
بیت العدل اعظم را در صدر کارهــای خود قرار داد و در 
دورانی که مسئولیت اداره جامعه بهائی را به عهده داشت 
به تقویت و گسترش نظام اداری بهائی پرداخت تا آمادگی 
الزم برای انتخابات و تشکیل بیت العدل اعظم در جامعه 
ایجاد شود. امروزه بیت العدل، در واقع شورای بین المللی 
و باالترین مقام تصمیم گیری در این فرقه است. اعضای 
آن که 9 نفر هستند هر پنج سال یک بار توسط اعضای 
تمامی محفل هــای ملی بهائی سراســر جهان انتخاب 

می شوند. 
نکته  گفتنی تر هم اینکه ساختمان اصلی بین العدل اعظم 
در دامنه کوه کرمل در بندر حیفا واقع شــده و گویا خوِد 
بهــاءاهلل این مکان را در ســال 1۸90 میالدی برای این 

منظور انتخاب کرده است!

 جاسوسان گرامی!
ماجرا خیلی تابلو تر از آن است که کسی بخواهد ادعا کند 
رهبر فرقه بهائیت بدون هیچ روابط پشت و جلو پرد ه ای، 
بخشی از فلسطین اشــغالی را برای جا نمایی بیت العدل 
انتخاب کرده اســت. اصوالً از همــان دوره هم خیلی از 
شــخصیت های سیاســی و دینی در ایران، در ماجرای 
راه اندازی و بعد هم بقای »بهائیت« انگشت اتهام را پس 
از انگلیس به سمت صهیونیست ها می گیرند. نمونه اش 
امام خمینی)ره( که در ماجرای الیحه انجمن های ایالتی 
و والیتــی معتقدند این الیحــه در اصل برای نفوذ رژیم 
صهیونیستی و بهائیت در ایران تهیه شده است. امام)ره( 
بعدها هم در نا مه ای به علمای شــهر یزد می نویســند: 
»آقایان  باید توجه  فرمایند که  بســیاری  از پســت های  

حساس  به  دست  این  فرقه  است  که  حقیقتاً عمال  اسرائیل  
هستند. خطر اسرائیل  برای  اسالم  و ایران  بسیار نزدیک  
است . پیمان  با اســرائیل  در مقابل  دول  اسالمی  یا بسته  
شده  یا می شــود. علمای  اعالم  و خطبای  محترم ، سایر 
طبقات  را آگاه  فرمایند که  در موقعش  بتوانیم  جلوگیری  
کنیم«. سایت مرکز اسناد انقالب اسالمی چند سال پیش 
نوشــت: »روابط  بهائیان  و رژیم صهیونیستی به  پیش از 
جنگ  جهانی  اول  برمی گردد. دومین  رهبر بهائیان  عباس  
افندی  )عبدالبهاء( به  ســبب  جاسوسی  برای  انگلیس  و 
خدماتی  که  در جنگ  جهانی  در »عکا« به  سپاه  انگلیس  
در مقابل  مسلمانان  عثمانی  کرد، به  لقب  »سر« مفتخر شد 
و مدال  قهرمانی  »نایت  هود« را دریافت  کرد. عباس  افندی  
که  همواره  تحت  حمایت  نیروهای  انگلیســی  مستقر در 
عثمانی  و فلسطین  زندگی  می کرد، پس  از مرگ  در حیفا 
دفن  شد تا چند سال بعد و با استقرار دولت صهیونیستی، 
شهر حیفا به عنوان مرکز فعالیت بهائیت انتخاب شود... 
پروفسور نرمان  تیویج  یکی  از شخصیت های  سیاسی  رژیم 
صهیونیستی در تجلیل از پیروان این فرقه می نویسد: »امر 
بهائی که  مرکز آن  حیفا و عکاست  و این  دو مدینه  زیارتگاه 
 پیروان  آن  است  به  درجه ای  از پیشرفت  و تقدم  نایل  گشته  
که  مقام  دیانت  جهانی  و بین المللی  را نموده  است به  همین  
دلیل بهائیان  در بسیاری  از کشورها به  نفع  دولت  اسرائیل  

جاسوسی  می کنند...«.

  سرنخ  های دیگر
اگــر خیلی بــا واژه تخصصی »فرقه« موافق نیســتید، 
امروزی تر آن می شود »تشکیالت«! بهائیت با آنچه درباره 
پیشینه و اصل و نســب »انگلیسی - صهیونیستی« اش 
گفتیم، امروزه بیشــتر یک تشکیالت به حساب می آید 
که برای بقا و فعالیت بیشــتر، سازوکار خودش را دارد و 
غرب و صهیونیست  ها نیز هر از چندی در مقاطع مختلف 
از این تشکیالت برای اهداف خودشان استفاده می کنند. 
این تشــکیالت البته در فضای مجازی هم بشدت فعال 
است و احتماالً شما نمونه فعالیت های آن ها را در پیام ها و 
پست هایی که از ضرورت اعطای آزادی بیشتر به بهائیان 
در ایران حرف می زنند و آن ها را پیروان بی آزار یک آیین 
معرفی می کنند، دیده اید. با این همه دقت کنید فعالیت 
این فرقه در ایران، با همه ممنوعیتش به این حد خالصه 
نمی شود. همین چند سال پیش خبرگزاری خودمان از 
شر کت  ها و فروشــگاه های بزرگ و شیک تجاری حرف 
می زدند که با ســرمایه گذاری پشــت پــرده بهائیت در 
مجتمع های تجاری شهر تهران فعالیت می کردند و گویا 
بخش زیادی از درآمد آنان به تبلیغات رندانه برای بهائیت 
در فضای مجازی و حتی عضوگیری اختصاص یافته بود.

همه این حرف ها را زدیم تا دوباره برگردیم به اول مطلب و 
درباره، تعلیق حساب  های کاربری خبرگزاری ها و اشخاص 
مختلف ایرانی توسط توییتر و آن هم به بهانه اینکه این 
اشــخاص حقیقی و حقوقی سبب آزار و اذیت بهائیان و 

سلب آزادی آن ها شده اند! 
یعنی اگــر تا اینجا برایتان این پرســش پیش آمده که 
منفعت و کاربرد بهائیت برای غرب و صهیونیست  ها تا چه 
حد و اندازه ای ادامه پیدا می کند؟ در ماجرای اخیر توییتر 
می توانید یک نمونه کوچک از آن را مشاهده کنید. این را 
هم فراموش نکنید که سر نخ  های این ماجرا فقط تا »حیفا« 
و سرزمین های اشغالی ادامه ندارد. سر نخ  های دیگر از یک 
سو به سرورهای »فیس بوک، اینستاگرام، توییتر و...«، از 
سوی دیگر به سازمان های امنیتی کشورهای غربی و در 
خیلی از موارد حتی می رسد به مقر و پایگاه منافقین در 

 گوشه ای از این کره خاکی!  

هنوزهمسایهخوبپیدامیشود!
محمِدحامد:همه ماجراهایی که پدربزرگمان از رابطه خودشان با همسایه ها 
تعریف می کرد، برای ما که چیزی جز مردم آزاری از همسایه هایمان ندیده ایم، 
بیشتر شبیه افســانه بود و یک وقت هایی به شوخی بعد از پایان حرف هایش 
می گفتیم: از کتاب پنگوئن ها پرواز می کنند! با چیزهایی که ما از همسایه ها 
دیده بودیم حق هم داشتیم باور نکنیم که دو همسایه این قدر با هم ایاغ شوند 
که از حیاط شان به هم راه باز کنند یا سحرهای ماه رمضان زنگ در خانه هم 
را بزنند که خواب نمانند. اما به باور ما، افسانه های پدربزرگ یک روز به خودش 
رنگ واقعیت گرفت، آن هم وقتی که برای خانه زوار دررفته کلنگی روبه روی 
ما مشــتری پیدا شد. خانه ای که از صحبت های میان بنگاه دار و مالک جدید 
فهمیدیم که قرار است جایش یک آپارتمان سبز شود. صداِی نخراشیده و نکره 
سگ همسایه سمت راســتی و جیغ و دادهای خانِم خانه سمت چپی برسر 
فرزندش کم بود که حاال باید صدای داد و فریاد کارگرهای ســاختمانی و فرز 
و کامیــون و آهن آالت را تحمل کنیم. تقریباً یکی، دو روز بعد مالِک جدید و 
جواِن خانه نه فقط ما که همه 15 خانواده کوچه را به صرف شیرینی و شربت 
دعوت کرد به حیاط باصفای همان خانه زوار در رفته. یک عالمت تعجب بزرگ 
در ذهنمان نقش بسته بود که دلیل این دعوت همسایه تازه وارد که سرجمع 
یک بار بیشتر ندیدیمش و هنوز فامیلش را هم نمی دانیم، چیست؟ خالصه که 
دعوتش را قبول کردیم و روز موعود بعد از آشنایی مختصر با همسایه جدید، 
تازه فهمیدیم که این دورهمی، میهمانی عذرخواهی اســت. آقای محمودی، 
مالِک جدیِد همان خانه زوار در رفته، قبل از تخریب همه را دعوت کرده بود 
که پیشاپیش به خاطر مشکالت و ســروصداهای احتمالی عذرخواهی کند. 
البته این فقط پایان ماجرا نبود، آقای محمودی به کارگرهایش سپرده بود که 
در ساعت استراحت  اهالی کوچه که همه کارمند بودند، کار نکنند. شب هایی 
که قرار بود آهن آالت خالی کنند، خودش می آمد زنگ تک تک همسایه ها را 
می زد و اجازه می گرفت و مطمئنم اگر کسی نه می گفت، بعید بود آن شب کار 
ساختمان سازی اش را انجام بدهد. یکی، دو روز بعد از تخریب و گودبرداری هم 
با هزینه خودش کارگر خبر کرده بود که خانه ما و یکی دو همسایه دیگر که 
بیشتر از همه غرق خاک شده بود را تمیز کند. مقاومت ما هم هیچ فایده ای 
نداشت و آقای محمودی کار خودش را می کرد. تکه کالمش این بود: در عالم 
همسایگی این کارها وظیفه ام است. برایتان مزاحمت درست کردم و زندگی تان 
را مختل کرده ام، باید جبرانش کنم. آپارتمان آقای محمودی یک سال نشده 
تمام شــد. بدون ذره ای مزاحمت و آزار. راستش اصالً نفهمیدیم که دارند در 
چند متری مان پنج طبقه آپارتمان می ســازند. فقط فهمیدیم که حرف های 
پدربزرگ از همســایه داری قدیمی ها افسانه و قصه نیست و هنوز هم در این 
شهر درندشت همسایه خوب پیدا می شود. هرچند که باید در انبار کاه دنبال 

سوزن بگردیم!

 مجازآباد
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ورزش
سومینبازیکنمازادکالدرونچهکسیاست؟

عالیشاه چمدانش را بست

»بیل«دریکقدمیجداییازرئالوپیوستنبهلیگچین

 حقوق یک میلیون پوند 
در هفته می خواهی؟!

آخرینساختهنرگسآبیارازنگاهدومنتقدسینما

»شبی که ماه ...« در بوته نقد

ازآنچهدرآینهمیبینید،نزدیکتراست
رقیهتوســلی:تلفــن را که قطع 
می کنم باعجله بخشی از وجودم شروع 
می کند به تجزیــه و تحلیل ماجرا...

نکند شوخی شــان گل کرده، دارند 
سربه ســرمان می گذارند و کل قصه 

بلوفی بیش نباشد؟
اصالً چرا بین این همه اتومبیِل شیک 

و خوش قیافه که توی خیابان پارک است باید بیایند سروقت ماشین او؟ قضیه 
اگر خدای نکرده درســت باشد، شک ندارم باز پای حواس شلخته و شلوغش 
وسط اســت... به احتمال قوی گاف داده دوباره و دزدگیر را نزده... یعنی تا به 
حال به پلیس خبر داده و رفته برای تشکیل پرونده...فکرش هم خشم آور است 

که عده ای، مال آدم را بگذارند روی کولشان با نیش گشوده، بروند که بروند...
اخبارِ بد هم انگار عالمی دارد. کامل مغزت را می پوشاند و فلج تکلّم می گیری. 
آن هم وقتی خواهِر مالباخته به حســاب بیایی و بدانی اخوی ات افتاده وسط 
گله اسب ها. اسب های وحشی فکر و خیال سارق جماعت چقدر به قوم مغول 
می مانند؛ می آیند، تاراج می کنند، می سوزانند و می برند.چه کسی گفته زخم ها 
و دردها آدمیزاد را بزرگ می کند. آن ها فقط تخصصشان در لِه کردن روحیه، 
تولید سکته و ضرب و جرح اعصاِب بخت برگشته های دوپاست. دست از حرص 
خوردن و آسمان ریسمان بافتن برمی دارم و تماس می گیرم. شماره برادر دزد 

زده، اِشغال است... شماره خواهری اِشغال است... خانه هم اِشغال است.
مجبورم منتظر بمانم. پشت پنجره اداره می ایستم. خیابان پُر از اتومبیل است

با خودم ُغرولند می کنم یعنی چند راننده از این بین، سرمایه شان را دودستی 
چسبیده اند و سهل انگاری را گذاشته اند کنار؟ آن هم برای خود و آن آهن پاره ای 
که هر شب بیرون خانه می خوابد.دلم بشدت می خواهد سردر بیاورم صاحبان 
چند عدد از این اتول های براق و نشســته، دستشــان آمده سرقت، تصادف و 

آتش سوزی از آنچه در آینه می بینند به خودرویشان نزدیک تر است؟

نرودمیخآهنیندرسنگ!
م.ظرافتی:قتل، جنایت و آدم کشی شــوخی بردار نیست؛ خصوصاً اگر پای 
سیاستمدار تقریباً کار کشته ای در میان باشد که با شلیک چند گلوله به سمت 
همسرش، همه چیزش را باخته و از عرش به فرش رسیده است! با این وجود 
اما وقتی وکیل آقای نجفی با وجود پذیرفتن قتل توســط متهم، با ادعاهایی 
نظیر: وسط بودن پای یک قاتل دیگر، غیرعمدی بودن یا شبه عمد بودن قتل، 
موجبات خنده و شادی مردم را فراهم می کند، ما هم مجبور می شویم ادعاهای 

احتمالی آقای وکیل در جلسات بعدی دادگاه را بررسی و تحلیل کنیم:
ادعایاول: آقای وکیل ممکن اســت در جلسه بعدی ادعا کند که شهردار 
سابق تهران قصد سوراخ کردن دیوار با میخ و نصب آینه قدی در حمام منزل 
را داشــته، اما از آنجایی که جنس  سنگ  های اســتفاده شده در کاشی کاری 
دیوارهــای حمام خیلی خوب بوده و با عنایت بــه این موضوع که نرود میخ 
آهنین در سنگ، تصمیم گرفته دیوار را با اسلحه سوراخ کند، اما گلوله پس از 
کمانه کردن، به پنج قســمت تقسیم شده که دو تا از آن ها به مقتول برخورد 

کرده است.
ادعایدوم: متهم قصد آب بازی با مقتول را داشته و با نیتی کامالً خیرخواهانه 
به سمت مقتول رفته، اما به دلیل مشغله های فکری که به ما مربوط نیست، 
به جای تفنگ آب پاش، کلت کمری را با خودش برده و به هوای آب پاشی، به 
صورت متوالی پنج گلوله شلیک کرده و موجب قتل شبه عمِد خیلی شبیه به 

عمد از نوع سوم شده است!

»محمدبلبلی«درگفتوگوباقدس:

 استقالل جوان شده 
و به فکر قهرمانی است

میان تازه واردهای استقالل نام جذابی را می بینیم به نام محمد بلبلی. بازیکن 
21 ساله ای که در تیم سپیدرود رشت چهره شد و استقاللی ها نیز خیلی زود 
او را از چنگ این تیم درآوردند تا شاید به ستاره تیمشان در لیگ نوزدهم بدل 
شود. بلبلی حاال در استقالل قدری بیشتر جا افتاده و برای شروع رقابت های 

لیگ برتر لحظه شماری می کند. 
هفتههاســتدرتمریناتاســتقالل
حضورداری.فضابرایتودراینروزها

چهطوربودهاست؟
صادقانــه می گویــم که خیلــی بهتر از 
چیــزی بود کــه تصــورش را می کردم. 

همــه بازیکنان به خصوص فرشــید 
اســماعیلی فضای خیلی خوبی 

را برایم رقــم زدند تا راحت تر 
خودم را با شــرایط وفق دهم. 
برای  ایجاد شــده  فضایی که 
من خیلی امیدوارکننده است.

بازیدراســتقاللآمادگی
ذهنــیوروانــیمطلوبی
آماده را خودت میخواهد.

اینچالشبزرگکردی؟

باور می کنید؟

روزمره نگاری

تحلیل و ته دیگ

چراتوییترسنگفرقهبهائیترابهسینهمیزند

بهانه های شیک صهیونیستی!
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حمیدرضا عرب: میان تازه واردهای اســتقالل نام جذابی 
را می بینیم بــه نام محمد بلبلی. بازیکن 21 ســاله ای که در 
تیم سپیدرود رشت چهره شد و اســتقاللی ها نیز خیلی زود 
او را از چنگ این تیم درآوردند تا شاید به ستاره تیمشان در 
لیگ نوزدهم بدل شود. بلبلی حاال در استقالل قدری بیشتر 
جا افتاده و برای شــروع رقابت های لیگ برتر لحظه شماری 

می کند. 

هفته هاست در تمرینات استقالل حضور داری. فضا 
برای تو در این روزها چه طور بوده است؟

صادقانه می گویم که خیلی بهتر از چیــزی بود که تصورش 
را می کردم. همه بازیکنان به خصوص فرشــید اســماعیلی 
فضای خیلی خوبــی را برایم رقم زدند تــا راحت تر خودم را 
با شــرایط وفق دهم. فضایی که ایجاد شده برای من خیلی 

امیدوارکننده است.

بازی در اســتقالل آمادگی ذهنی و روانی مطلوبی 
می خواهد. خودت را آماده این چالش بزرگ کردی؟

من در حال حاضر بازیکن یکی از بزرگ ترین تیم های آسیا 
هستم و بازی دراستقالل باعث می شود تا انتظارات نیز از من 
باال برود. اینجا می دانم که باید خیلی بیشــتر تمرین و تالش 
کنم. من با ذهنی قوی خودم را برای موفق بودن در استقالل 
آماده می کنم. برای رسیدن به اهدافم هم باید مثل چند سال 

گذشته بدون حاشیه به کارم بپردازم. 

 ازکار با استراماچونی راضی هستی؟
باید بگویم که در همین فاصله کم آقای اســتراماچونی ثابت 
کردند که بارفنی بســیار خوبی دارند. قطعاً کسی که در تیم 
بزرگی مثل اینترمیالن ایتالیا سرمربیگری کرده توانایی های 
فوق العاده ای دارد. من هم خوشــحالم که این شانس را پیدا 
کردم که با ایشــان کار کنم. قطعاً تالش می کنم توانایی های 

خودم را به ایشان ثابت کنم.

استقالل با جوان ها راهی لیگ نوزدهم خواهد شد. به 
این تیم امیدواری؟

من مطمئنم استقالل با مدیریت باشــگاه، درایت سرمربی، 
تالش بازیکنان و حمایت هواداران روزهای بســیار خوبی در 
انتظارش خواهد بود. این اســتقالل حرف های زیادی برای 

گفتن خواهد داشت.

فکر می کنی استقالل شانس رسیدن به جام را داشته باشد؟

وقتی در اســتقالل بازی می کنی باید باور کنی که هواداران 
از تو جام می  خواهند. استقالل باید تحت هرشرایطی مدعی 
باشد و ما این موضوع را درک کرده ایم. ما به دنبال قهرمانی 
در لیگ هستیم. به جام حذفی هم فکر می کنیم و برای لیگ 
قهرمانان آســیا هم برنامه داریم. با همین جوانان می شــود 
به سه گانه فکر کرد. مطمئن باشــید اگر به این مهم برسیم 
خیلی از بازیکنان استقالل مورد توجه تیم های اروپایی قرار 

می گیرند. استقالل می تواند سکوی پرتاب ما باشد. 

قبل از اینکه به سپیدرود بروی بازیکن سایپا بودی. 
ظاهراً سپیدرود برای تو بسیار خوش یمن بود.

بله، من بازیکن سایپا بودم و حتی با بزرگساالن هم تمرین کردم 
که آقای دایی من را نپسندید و از بازی ام خوشش نیامد. من اما 
تالشم را بیشتر کردم ودر سپیدرود توانستم خودم را جا بیندازم. 
سپیدرود برای من یک فرصت بزرگ بود که علی آقا کریمی این 
فرصت را برای من ایجاد کرد و بعد هم آقای دست نشان به من 

بازی داد. خیلی خوشحالم که پیراهن استقالل را می پوشم. 

»محمدبلبلی« در گفت و گو با قدس:

استقالل جوان شده و به فکر قهرمانی است

آرمین سهرابیان به سایپا پیوست
ورزش: مدافع وســط فصل گذشــته اســتقالل تهران با نظــر ابراهیم صاقی 
نارنجی پوش شد.به نقل از روابط عمومی شرکت فرهنگی ورزشی سایپا؛ آرمین 
سهرابیان که سابقه حضور در تیم های سپاهان اصفهان و استقالل تهران را در 
کارنامه خود دارد با نظر ابراهیم صادقی و توافق با مسئوالن باشگاه سایپا با عقد 
قراردادی یکساله به تیم فوتبال سایپا پیوست. سهرابیان در دو سال حضور خود 
در استقالل به صورت ثابت به میدان می رفت اما در اتفاقی عجیب او قراردادش 

را با آبی ها فسخ کرد.

باقری مسافر »شهر خودرو« شد
ورزش: روح اهلل باقری مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال استقالل پس از گرفتن رضایت نامه 
خود از این باشگاه به مشهد آمد. باقری با قراردادی سه ساله به تیم فوتبال شهر خودرو 
پیوست تا سومین بازیکنی باشد که فرهاد حمیداوی مالک باشگاه شهر خودرو از استقالل 
جذب کرده است. حمیداوی که به دنبال بستن تیمی قدرتمند برای فصل آینده در لیگ 
برتر و لیگ قهرمانان آسیاست تا اینجا خواسته های گل محمدی سرمربی تیم خود را 
برآورده کرده است.بعد از مهدی رحمتی و فرشاد محمدی مهر، روح اهلل باقری سومین 

بازیکن پیشین استقالل است که به شهرخودرو پیوست.

860 هزاردالر قرارداد کی روش برای دو فصل
ورزش: سرانجام صبح دیروز و پس از زایمان همسر استنلی کی روش، این مهاجم به اردوی 
طالیی پوشان ملحق شد. این در شرایطی بود که هفته های اخیر صحبت های زیادی در 
مورد احتمال عدم بازگشت استنلی شنیده می شد و به همین دلیل هم مدیران باشگاه تا 
پای امضای قرارداد با اوساگونا مهاجم فصل گذشته ذوب آهن پیش رفتند که در نهایت 
کی روش برای بازگشت پاسخ مثبت داد. پس از اینکه قرارداد دو ساله با کی روش امضا شد، 
مدیرعامل سپاهان اعالم و تاکید داشته که این مهاجم برای دو سال حضور در سپاهان با 

مبلغ 860 هزار دالر توافق کرده است؛ یعنی برای هر سال 430 هزار دالر. 

 خلیل زاده: در جدایی سروش دخالت نکردم
ورزش: مدافع تیم پرسپولیس به شایعاتی که درباره او به راه افتاده است، واکنش نشان داد. 
شجاع خلیل زاده در گفت وگو با فارس درباره جدایی سروش رفیعی از پرسپولیس تصریح 
کرد: اینکه چه بازیکنی در تیم باشد یا چه بازیکنی از تیم جدا شود در حیطه اختیارات 
سرمربی است و من به عنوان یک بازیکن نمی توانم در این مسئله دخالت کنم. وی در مورد 
شایعاتی مبنی بر ناراحتی او از کنار گذاشتن سروش رفیعی از پرسپولیس گفت: این چه 
حرفی است؟ من بازیکن پرسپولیس هستم و به هیچ عنوان به خودم اجازه نمی دهم که به 

مسائلی که به من ارتباط ندارد دخالت کنم.

ورزش: سرمربی پرسپولیس سومین بازیکن مازاد تیم را به 
باشگاه پرسپولیس اعالم کرد. گابریل کالدرون که در اردوی 
ترکیه تصمیم به کنار گذاشتن سروش رفیعی و شایان مصلح 
از لیست بازیکنان این تیم برای فصل آینده گرفت، سومین 
بازیکن را نیز برای خروج از جمع سرخپوشان به باشگاه معرفی 
کرده و نام این بازیکن را با مدیران باشگاه نیز در میان گذاشته 
است که به احتمال زیاد طی امروز و فردا مشخص خواهد شد. 
اما اتفاقات پیش آمده بین امید عالیشاه و پرسپولیس ممکن 
است بر خالف میل کالدرون سبب جدایی این بازیکن از جمع 

سرخپوشان شود.

مشکالت مالی 
عالیشاه در سال 92 به پرسپولیس پیوست و اکنون با سابقه 
حضور 6 ساله در جمع سرخپوشان باتجربه ترین بازیکن این 
تیم محسوب می شود. در هفته های اخیر اتفاقاتی رخ داده 
که گالیه پنهان این بازیکن را در پی داشــته است. باشگاه 
پرســپولیس در مقطع ابتدایی فصل و زمانی که ماجرای 
مربوط به جدایی برانکو ایوانکوویچ داغ شده بود، جمعی از 
بازیکنان را به باشگاه فرا خوانده بود و با آن ها به توافق مالی 
دست یافت و بخشی از مطالبات پیش فصل و فصل آینده را 
نیز به آن ها پرداخت کرد. در این میان باشگاه بدون توجه به 
کسوت عالیشاه و مطالباتی که این بازیکن از چندین فصل 
قبل نیز از باشگاه داشــت، اقدامی برای دعوت از او به عمل 
نیاورد. موضوعی که باعث ناراحتی این بازیکن شده و در چند 
جلسه ای که او نیز قصد مالقات و جلسه با مدیران تیم را داشت 
نیز موفق به این مسئله نشد. عالیشاه اکنون قصد دارد با توجه 
به اقداماتی که باشگاه در خصوص دیگر بازیکنان صورت داده، 
با حضور در باشگاه و مذاکره پیگیر مطالبات کامل خود باشد.

 جذب دو بازیکن رقیب
باشگاه پرسپولیس در شــرایطی اقدام به حضور در نقل و 
انتقاالت کرد که همواره این بحث وجود داشــته که نفرات 
جذب شده بدون هماهنگی با گابریل کالدرون بوده است. 
فرشــاد احمدزاده زمانی به پرسپولیس بازگشت که هنوز 
توافقی با کالدرون صورت نگرفته بود و وحید امیری نیز بدون 
هماهنگی با این مربی آرژانتینی به توافق با پرسپولیس رسید. 
با این حال اکنون ترافیک بزرگی در خط میانی پرسپولیس 

شکل گرفته که سبب خواهد شد مدعیان این پست با دردسر 
بزرگی مواجه شوند. فارغ از سه بازیکن )کمال کامیابی نیا، 
احمد نوراللهی و محسن ربیع خواه( و بدون در نظر گرفتن 
بازیکنان جوان مدعی حضور در ترکیب، دیگر نفرات در این 
خط سیامک نعمتی، فرشاد احمدزاده، امید عالیشاه، وحید 
امیری، آدام همتی، بشار رسن  و مهدی ترابی حضور دارند. 

لیستی عجیب که همگی آن ها می توانند 
داعیه حضوری فیکس در ترکیب را داشته 
باشند. در پست امید عالیشاه در حال حاضر 
تمامی مدعیان حضور دارند و هرچند این 
بازیکن مدعی شده که از رقابت واهمه ای 
ندارد و با توجه به اعتمادی که به کیفیت 

فنی خود دارد، قادر است شرایط حضور 
در ترکیب را ایجاد کند اما نگرانی بزرگ 
بابت حواشــی احتمالی خواهد بود 
که نیمکت نشینی هر کدام از این 

بازیکنان شکل خواهد داد.

امروز پایان فرصت برای امید
کاپیتان سوم کنونی پرسپولیس 
اکنون در حال باال و پایین کردن 
شرایط اســت تا تصمیم قطعی 
خود درباره آینــده اش را اتخاذ 
کند. این بازیکن از سه تیم داخلی 
و مطــرح و دو تیم خارجی )لیگ 

ترکیه و کره جنوبی( پیشنهاد دارد 
و البته تصمیم قلبی اش ادامه حضور در 

پرسپولیس است. با این حال او قصد دارد 
طی ساعات آتی در جلســه ای با مدیران 

پرسپولیس به توافق الزم هم در زمینه مالی 
و هم وجهه خود دست یابد و در نهایت شاید 
تصمیمی جز ادامه حضور در پرســپولیس 
بگیرد. موضوعی که در رونــد مذاکرات با 
پرسپولیس به آن دست خواهد یافت. با این 
حال باید منتظر ماند و دید بعد از جدایی شایان 

مصلح و سروش رفیعی در نهایت باید دید اقدام 
بعدی باشگاه چه خواهد بود.

امیرمحمد سلطان پور: رئال مادرید و گرت بیل در تالشند 
تا هرچه زودتر قضیه پیچیده خروج این ســتاره ولزی از 
پایتخت اســپانیا را فراهم آورده و به نظر تنها راه فرار بیل 
لیگ چین است. البته وقتی 
در مــورد راه فرار صحبت 
می کنیم مسلماً آنچنان 
به جنبه هــای منفی آن 
نمی اندیشیم. درست است 
که بیل فرصت بازی در یکی 
از بهترین باشگاه ها و 
لیگ های جهان را از 
دست می دهد اما 
باشگاه بیجینگ 
گوان پیشــنهاد 
حقوق یک میلیون 
پوند در هفته را داده 
که بازیکن ســابق تاتنهام 
را با اختالف بــه پردرآمدترین 
فوتبالیســت جهــان تبدیل 

می کند.

رابطه تلخ بازیکن و مدیر 
برنامه با یک مربی 

بیــل،  میــان  رابطــه 
مدیربرنامه هــای او یعنی 
جاناتان بارنت و ســرمربی 
رئال یعنی زین الدین زیدان 
به کلی از هم پاشــیده است، در 
حدی که بارنت رفتار و صحبت های 
اخیر زیدان در مورد بیل را شــرم 
آور لقــب داده و تأیید کرده خروج 
موکلش از سانتیاگو برنابئو بزودی 
اتفاق خواهد افتاد.زیدان بعد از کنار 
گذاشتن نام بیل از فهرست تیمش 
برای دیدار تدارکاتی با بایرن به رفتار 
سردش نســبت به او که از دوران 

نخست حضورش بر روی نیمکت رئال وجود داشت ادامه 
داد و تأکید کرد که هر چه زودتر این بازیکن از تیمش خارج 
شود بهتر است. البته یکی از کارهای بسیار زیادی باید برای 
خروج بیل انجام گیرد که یکی از این تأخیرهای احتمالی 
نبود عالقه بیل به خروج از سطح نخســت فوتبال اروپا در 

30 سالگی است.

باید بروی اما نه رایگان!
دلیل دیگری که می تواند ســبب به هم خوردن خروج 
بیل باشد این است که رئال با وجود اصرار به خروج این 
بازیکن و رهایی پیدا کردن از قرارداد سنگین 350 هزار 
پوند در هفته ای او، تأکید دارد که هر باشگاهی باید برای 
او پول زیــادی پرداخت کند، تا بتوانــد مقداری از پول 
برای خرید پوگبا از منچســتریونایتد را نیز فراهم کند؛ 
در حالی که موکل بیل تالش دارد خــروج رایگان او را 
ممکن کند تا اگر یک باشــگاه اروپایی سرشناس بیل را 
خواست، بتواند قراردادی با حقوقی نزدیک به آنچه که 
در مادرید می گیرد تنظیم کند. البته بازهم 17 میلیون 
یورو حقوق سالیانه او نه در توان بایرن است و نه تاتنهام، 
همچنین یونایتد با وجود داشتن توانایی مالی عالقه ای 
به خرید او ندارد. نکته سخت برای این پرونده این است 
که چینی ها حتی اگر در پرداخت حقوق او موفق باشند، 
با وجود 100 درصد مالیاتی که دولت برای پرداخت رقم 
خرید از باشگاه های خارجی در نظر گرفته، مسلماً برای 
رقم درخواستی رئال دچار مشکل می شوند و اوضاع وقتی 
پیچیده تر می شود که تنها یک هفته به پایان پنجره نقل 

و انتقاالتی چینی ها باقی مانده است.
با همه این ها نبــا ید فراموش کنیم که بیل در 6 ســال 
حضور خود در رئال مادرید افتخارات زیــادی را با این 
تیم بدســت آورد. او در 231 بازی برای ســپید پوشان 
102 گل و 65 پاس گل داشت و 14 جام معتبر از جمله 
چهار قهرمانی اروپا را بدست آورد که با گلزنی در برخی 
از فینال های این مســابقات همراه بود. بعضی، از نحوه 
برخورد رئال و زیدان با بیل و خدماتش انتقاد می کنند 
اما هر چه که باشد دوران موفق جادوگر ولزی در رئال به 

شکلی تلخ در حال پایان پذیرفتن است.

سومین بازیکن مازاد کالدرون چه کسی است؟

عالیشاه چمدانش را بست
»بیل« در یک قدمی جدایی از رئال و پیوستن به لیگ چین

حقوق یک میلیون پوند در هفته می خواهی؟!
ضد  حمله

خطیر از معاونت باشگاه استقالل استعفا داد
ورزش: علی خطیر معاون ورزشــی باشگاه اســتقالل از سمت خود 
اســتعفا داد. به نقل از میزان، خطیر در این خصوص اظهار داشت: با 
توجه به مشکالت خانوادگی تصمیم گرفتم تا استعفای خود را تقدیم 
مدیرعامل باشگاه اســتقالل کنم. فعال دوست ندارم صحبت خاصی 
کنم اما تمام آرزوی من موفقیت باشــگاه بزرگ استقالل و بازیکنان 

و استراماچونی است.

سقوط سه پله ای ایران در رده بندی فیفا
ورزش: به نقل از ســایت football-rankings، رده بندی ماه جوالی 
2019 فدراسیون بین المللی فوتبال هنوز منتشر نشده است ولی با توجه به 
نتایجی که در رقابت های جام ملت های آفریقا و آمریکا به دست آمد، نتیجه 
نهایی رده بندی فیفا مشخص شده و بر این اساس تیم ملی فوتبال ایران با سه 
پله سقوط در این رده بندی در رده 23 جهان و نخست آسیا قرار دارد. تیم 
ملی فوتبال الجزایر با 28 پله صعود به خاطر جام ملت های آفریقا و قهرمانی 
در آن به رده 40 جهان صعود کرد. کلمبیا بــا هدایت کارلوس کی روش 
سرمربی سابق ایران نیز که بدون باخت در وقت های قانونی از کوپا حذف 
شد با پنج پله صعود در رده 8 جهان قرار گرفت و در نهایت بلژیک همچنان 

به عنوان بهترین تیم جهان در رده بندی فیفا باقی ماند.

بازگشت سربازان ذوب آهن به خانه
ورزش: سه بازیکن سرباز ذوب آهن اصفهان با اتمام دوران خدمت خود در 
باشگاه تراکتور، به این تیم اصفهانی بازگشتند. دانیال اسماعیلی فر، احسان 
پهلوان و مهدی مهدی پور سه بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان بودند که 
برای گذراندن دوران خدمت سربازی در تیم تراکتور حضور داشتند. در پایان 
فصل گذشته مسابقات لیگ برتر، خدمت سربازی این بازیکنان به اتمام رسید 
و بنا به درخواست باشگاه ذوب آهن این سه بازیکن به اصفهان بازگشتند تا 

دست علیرضا منصوریان برای بازی با االتحاد عربستان بازتر شود.

ماهینی خروجش از لیست پرسپولیس را 
تکذیب کرد

ورزش: بازیکن تیم پرسپولیس از حدود 25 روز دیگر می تواند برای این تیم 
به میدان برود. در حالی که شایعه مصدومیت جدی و خروج بازیکن شماره 
13 پرسپولیس از لیست این باشگاه منتشر شده اما ماهینی تأکید کرد که 
مشکل جدی ندارد و طبق نظر پزشکان از دو هفته دیگر می تواند تمرینات 
خود را با پرسپولیس آغاز کند. این بازیکن همچنین می تواند از حدود 25 روز 
دیگر برای پرسپولیس به میدان برود و با این شرایط به نظر می رسد ماهینی 

مشکلی برای همراهی سرخ پوشان نخواهد داشت.

منهای فوتبال

پست شدیداللحن سعید معروف
ورزش: بعد از انتشــار شــایعاتی در خصــوص پناهندگی معروف 
در آمریکا، کاپیتان تیم ملی والیبال در پســتی اینســتاگرامی به 
تندی نوشت: این ستم بزرگی اســت به بازیکنان و کادر تیم ملی و 
زحمتکشان و عاشــقان والیبال که بهترین پیروزی ها و تالش های 
آن ها نادیده گرفته شود. گرچه عادت کرده ایم که بعد از مسابقات، 
بعضی ها فرصت عرض اندام داشــته باشند و مهمل ببافند و اگر چه 
از بزرگان توصیه شده که جواب این ابلهان خاموشی است، اما وقتی 
پا فراتر می گذارند و وارد زندگی خصوصی مان می شوند چاره ای جز 
واکنش مناسب نیست . چشمشان از فرط حسادت و بخل و فالکت 
چنان کم ســو شــده که موفقیت های والیبال را نمی بینند و مثل 
آدم های فرتوت و بی مصرف )مفــت خور( فقط نق می زنند و لفاظی 
می کنند. بروید دم در صدا و سیما بخوابید شاید نوبتتان برسد و چهار 

کلمه حرف ناحسابی بزنید و پزش را به دورو بری هایتان بدهید.

دبیر: برخالف رسول وارد کارهای ریز می شوم
ورزش: علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی  در مراسم معارفه اش 
در سخنانی اظهار کرد: بعد از 15 ســال به فدراسیون آمدم که این 
اتفاق خیلی بدی اســت. دیشــب هم به عباس جدیــدی گفتم به 
فدراسیون بیا تا بقیه هم بیایند. من آمدم که این چیزها نباشد و درب 

فدراسیون به روی همه باز است.
دبیر در ادامه با اشاره به مدیریت رسول خادم گفت: فرقی که با رسول 
خادم دارم این اســت که وارد ریز کارها می شوم. دوستانی که با من 

صادقانه کار کنند در خدمتشان هستم. 

شکایت کاندیداهای وزنه  برداری به دیوان 
عدالت اداری

ورزش: کاندیداهای انتخابات وزنه  برداری با گرفتن وکیل قصد دارند 
تا چند روز آینده رسماً به دیوان عدالت شکایت کرده و تقاضای ابطال 
انتخابات وزنه  برداری را مطرح کنند. انتخاباتی که به دلیل ابهام در 
کسب اکثریت مطلق )نصف + 1( توسط علی مرادی با چالش مواجه 

شده است.
سجاد انوشیروانی کاندیدای انتخابات ریاست فدراسیون وزنه  برداری 
که پس از علی مرادی بیشترین رأی را داشت، درباره شکایت به دیوان 
عدالت اداری گفت: ما به وزیر ورزش نامه ارسال کردیم اما وزیر پاسخ 
نداد. ما وکیل گرفته ایم و داریم موضوع را پیگیری می کنیم. تا چند 

روز آینده هم به دیوان عدالت اداری رسما شکایت می کنیم. 

از 10 میلیون تا یک میلیارد
بلبلی ابتداي تابســتان با قراردادی سه ساله با 
فوالد خوزستان امضا کرد و این قرارداد در حالی 
امضا شــد که باشگاه ســپیدرود مدعی بود این 
بازیکن با آن ها قرارداد دارد و بدون رضایت نامه 
باشگاه نمی تواند در تیم دیگری بازی کند.اما این 
پایان ماجرا نبود و این بار محمد بلبلی به عنوان 
خرید جدید استقالل معرفی شد و پدیده فصل 
گذشته سپیدرود این بار از میز مذاکره با باشگاه  
استقالل ســر درآورد وقراردادي نزدیک به یک 

میلیارد امضا کرد.
جالب اینکه طباطبایی اعالم کرد قرارداد فصل 
گذشــته محمد بلبلی 10 میلیــون تومان بوده 
اســت، که قطعاً رقم جدید قرارداد این بازیکن 

میلیاردی خواهد بود.

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
حوزه ثبتى فريدونكنار

ــمى مصوب  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س ــتور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و س ــر به دس نظ
1390,9,20 ،امالك متقاضيانى كه در هيات موضوع ماده يك قانون مذكور مستقر در واحد ثبتى فريدونكنار 
ــده جهت اطالع عموم به  ــال معارض آنان محرز و راى الزم صادر گردي ــيدگى و تصرفات مالكانه و ب ــورد رس م

شرح ذيل آگهى مى گردد :
امالك متقاضيان واقع در فريدونكنار پالك اصلى 66 بخش 2

ــبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت  829 فرعى آقاى محمد زمان برادران كنارى نس
100.36 متر مربع خريدارى مع الواسطه از محمداسماعيل خبازى كنارى مالك رسمى.

ــاحت  ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مس ــبت به شش ــوته نس 837 فرعى خانم خديجه قلى پور س
202.53 متر مربع خريدارى مع الواسطه از عبدالمجيد رزم پوشه مالك رسمى.

ــاحت  ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مس ــبت به شش ــى آقاى مهدى باباپوررزكنارى نس 901 فرع
174.18 متر مربع خريدارى مع الواسطه از رحيم افصح مالك رسمى.

ــبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 162.53  1042 فرعى آقاى امين مهدى تبار نس
متر مربع خريدارى مع الواسطه از على نقى عزيزى كنارى مالك رسمى.

1042 فرعى خانم عذرا فرج زاده نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 90.46 متر 
مربع خريدارى مع الواسطه از مير على نقى عزيزى كنارى مالك رسمى.

1551 فرعى آقاى حسين توپال نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 349.56 متر 
مربع خريدارى مع الواسطه از محمد على ديلمى مالك رسمى.

1653 فرعى رقيه خاتون رنگيان نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 132.86 متر 
مربع خريدارى مع الواسطه از هوشنگ استاد نصراله مالك رسمى.

2101 فرعى آقاى منصور مسعودى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 111.53 
متر مربع خريدارى بدون واسطه از شركت كيمياكاران مالك رسمى.

ــبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 110.02 متر  ــعودى نس 2101 فرعى منصور مس
مربع خريدارى بدون واسطه از شركت كيمياكاران مالك رسمى.

2371 فرعى آقاى غالمحسين نجاتى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 51.69 
متر مربع خريدارى بدون واسطه از بنياد مستضعفان مالك رسمى.

ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت  ــبت به شش 2754 فرعى آقاى يداله يزدان خواه كنارى نس
186.61 متر مربع خريدارى بدون واسطه از بنياد مستضعفان مالك رسمى.

ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 235.40  ــبت به شش 3355 فرعى آقاى عزيزاله ترحمى نس
متر مربع خريدارى بدون واسطه از بنياد مستضعفان مالك رسمى.

ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به  ــبت به شش ــمعيل پور كريمى نس ــعلى اس 3579 فرعى آقاى عباس
مساحت 146.05 متر مربع خريدارى مع الواسطه از يزدان كليج مالك رسمى.

ــاحت 100 متر  ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مس ــبت به شش 3579 فرعى آقاى ميالد خاكپور نس
مربع خريدارى مع الواسطه از نور على عباس زاده مالك رسمى.

6081 فرعى خانم زينب مريجى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 131.36 متر 
مربع خريدارى بدون واسطه از بنياد مستضعفان مالك رسمى.

9285 فرعى آقاى اسداله قربانى منقارى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 187 
متر مربع خريدارى بدون واسطه از مالك رسمى.

باقيمانده 3904 فرعى خانم نرگس گلى كنارى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
137.05 متر مربع خريدارى مع الواسطه از رجب نادعليان مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در فريدونكنار پالك اصلى 119 بخش 2
53 فرعى آقاى مجتبى شاكرى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 107.72 متر 

مربع خريدارى بدون واسطه از مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در فريدونكنار پالك اصلى 1 بخش 11

185 فرعى خانم زهرا غيايى طبرى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 221 متر 
مربع خريدارى بدون واسطه از مالك رسمى.

ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 239 متر  ــبت به شش 215 فرعى خانم معصومه ناج كار نس
مربع خريدارى بدون واسطه از مالك رسمى.

ــمى و ماده 13  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
آئين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق اين روزنامه محلى / كثيراالنتشار در شهرها 
منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهى، راى هيات الصاق تا در صورتيكه اشخاص ذينفع به آراى اعالم شده 
اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض 
ــيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم  ــليم و رس خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تس
ــت به دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت  اعتراض مبادرت به تقديم دادخواس
ــت و در صورتى كه  ــل دهد كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه اس ــل تحوي مح
ــت به دادگاه عمومى محل ارائه نكند  اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواس
ــند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه  ــند مالكيت مى نمايد و صدور س اداره ثبت مبادرت به صدور س
نيست. بديهى است برابر ماده 13 آئين نامه مذكور در مورد قسمتى از امالكى كه قبال اظهار نامه ثبتى پذيرفته 
ــده، واحد ثبتى با راى هيات پس از تنظيم اظهارنامه حاوى تحديد حدود، مراتب را در اولين آگهى نوبتى  نش
ــابقه  ــبت به امالك در جريان ثبت و فاقد س ــاند و نس و تحديد حدود به صورت همزمان باطالع عموم مى رس

تحديد حدود، واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت اختصاصى منتشر مى نمايد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398,05,01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398,05,15

م .الف : 98/130/8688  آ-9805410
مرتضى خواجوى

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك فريدونكنار

آگهى مزايده كالسه 9600231   
به موجب پرونده اجرائى كالسه 9600231 ششدانگ پالك باقيمانده هزار و هشتصد و نه فرعى از ده فرعى از بيست و 
دو اصلى- اصلى بخش 7 درگز كه ذيل ثبت 10095 دفتر 65 صفحه 370 به نام مجيد صفائيان ثبت و سند مالكيت 
ــماره دفتر اسناد رسمى 4 درگز در رهن بانك كشاورزى شعبه  ــپس برابر سند رهنى  24299-96/4/13 ش صادر و س
ــورد وثيقه طبق نظر هيات  ــالغ آن به مديونين نهايتاً م ــاى مرتهن و صدور اجرائيه و اب ــرار گرفته كه با تقاض ــز ق درگ
ــيصد و نود ميليون ريال)مورد ارزيابى واقع  ــت ميليارد و س ــمى به مبلغ 8/390/000/000 ريال(هش ــان رس كارشناس
ــركت تعاونى روستايى نبش  ــانى درگز خيابان مدرس روبروى ش ــدانگ پالك فوق به نش ــت و شش و قطعيت يافته اس

ــند داراى  ــكونى كه طبق س ــناس پالك فوق به صورت يك باب منزل مس مدرس 18 پالك يك بوده و برابر نظر كارش
ــهردارى به شماره 147033913733 تاريخ 85/8/24 داراى 376/82 متر  339/45 متر مربع عرصه و طبق پايانكار ش
مربع اعيانها كه شامل پاركينگ،همكف،نيم طبقه و راه پله ها مى باشند. قدمت بناى مذكور حدود 13 سال مى باشد. 
ــپزخانه داراى كابينت ام دى اف،سقف سيستم طاق  ــاختمان كفپوش و ديوارها پنل چوبى و كاغذ ديوارى و آش كف س
ــمالى و ديواراطراف محوطه حياط سنگ تراورتن و سيستم برودتى شامل سه دستگاه كولر  ــرقى و ش ضربى و نماى ش
ــتگاه پكيج و كف حياط باغچه و موزائيك فرش داراى  ــتم حرارتى شامل دو دس ــتگاه كولر گازى و سيس آبى  ودو دس
ــكونى دو بلكس  ــاختمان موجود بصورت يك واحد مس امتيازات آب و دو عدد كنتور برق و يك كنتور گاز مى باشد،س
ــتاجر مى باشد كه به مبلغ 8/390/000/000 ريال (هشت ميليارد و سيصد و  ــد و از حيث تصرفات در يد مس مى باش
ــاعت 9 الى 12 روز يكشنبه مورخ 98/5/27 در شعبه اجراى  ــت. لذا مزايده از س نود ميليون ريال) ارزيابى گرديده اس
ــد. مزايده از  ــناد درگز واقع در بلوار امام رضا بين امام رضا 7 و 9 از طريق مزايده به فروش مى رس ثبت اداره ثبت اس
ــيصد و نود ميليون ريال)شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً  ــت ميليارد و س مبلغ 8/390/000/000 ريال(هش
ــت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب،برق ،گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و  ــود.الزم به ذكر اس فروخته مى ش
مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده 
ــد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه  ــده باش ــده يا نش اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم ش
ــر و حق مزايده نقداوصول  ــد و نيم عش ــترد خواهد ش پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مس
ــاعت و مكان  ــمى گردد ،مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان س مى گردد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رس

مقرر برگزار خواهد شد.9805407
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى درگز- ناصر حسن زاده

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه:139804006228000077/1(9800083)
ــماره شناسنامه208 متولد  ــماره ملى 0779442326 و ش ــيله به حيدرعلى قوامى ارتيان فرزند غالمرضا به ش بدينوس
ــه 139804006228000077/1 كه برابر گزارش مامور پست شناخته نگرديده ايد  1335/9/10 بدهكار پرونده كالس
ابالغ مى گرددكه برابر چك شماره 144152-98/2/21 بانك صادرات بين شما و موسسه ملل مبلغ پنجاه و نه ميليون 
و نهصد و هشتادو دو هزار و نهصد و سى ويك ريال بدهكار مى باشيدكه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست 
ــه فوق در اين اجراءمطرح مى باشد لذا طبق ماده  ــريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالس صدور اجرائيه نموده پس از تش
ــار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه  ــما ابالغ مى گردد از تاريخ انتش ــمى بش ــناد رس 18/19 آئين نامه اجرائى مفاداس
محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در 

غير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.9805408
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى درگز – ناصر حسن زاده

شماره نامه: 1398027000226852       شماره پرونده: 9709985870200676
شماره بايگانى پرونده: 977112             تاريخ تنظيم: 1398/04/30

آگهى مزايده نوبت اول
ــاد ايزدى به ضمانت ابوالفضل حافظيان محكوم اند به  ــه 112 977 آقاى عماد ايزدى و فرش در پرونده اجرايى به كالس
ــناس در حق  ــى و تاخير و تاديه و هزينه كارش پرداخت به مبلغ 130/462/007ريال بابت محكوم به و هزينه دادرس
ــبت به پرداخت محكوم به هيچ  محكوم له و بيداهللا بهمن با عنايت به اين كه محكوم عليه و ضامن در موعد مقرر نس
اقدامى معمول نداشته است لذا حسب تقاضاى محكوم له از اموال تعرفه شده از سوى ضامن محكوم عليه و شرح ذيل 
توقيف و توسط كارشناس رسمى دادگسترى به ارزيابى گرديده است حال پس از سير مراحل قانونى مقرر گرديده مورد 
ــاعت08/30 صبح از طريق مزايده حضورى نوبت اول در محل اجراى احكام  ــنبه 1398/05/28س توقيفى در روز دوش
مدنى شوراى حل اختالف بجنورد به فروش برسد. بنابراين متقاضيان شركت در جلسه مزايده مى توانند پنج روز قبل 
ــرر در اين اجرا حاضر و از كم و كيف موضوع مطلع و در صورت تمايل از مورد مزايده بازديد نمايند. ضمناً  ــد مق از موع
ــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار خواهد شد همچنين از برنده مزايده%10  ــده ش مزايده از قيمت ارزيابى ش
ــد چنانچه الباقى مبلغ مزايده ظرف  ــنهادى(مصوب) اخذ و مابقى مبلغ نيز ظرف يك وصول خواهد ش قيمت مبلغ پيش

يك ماه و صول نشود پس از كسر هزينه هاى مزايده در حق دولت ضبط خواهد شد.
ــيله نقليه و رنگ  ــماره انتظامى ايران26-263 ب 71 مدل 1388 مدل وس ــخصات مورد توقيف: پرايد 141 بش  مش
پريدگى هاى اطراف خودرو و متوسط بودن وضعيت ظاهر و وضعيت الستيك و وضعيت الستيك فاقد بيمه بوده و000 

مجموعا قيمت روز آن حدود225/000/000ريال توسط كارشناس برآورده گرديده است.9805406
دادورز اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف شهرستان بجنورد - نوروزى

آگهى ابالغ مفاد صورت جلسه افرازى
پيرو اخطاريه شماره 1318 مورخ 98/2/29 بدينوسيله صورتجلسه افرازى پالك 4263 فرعى از 276 اصلى بخش 13 
ــاعى پالك مذكور چنانچه به مورد افراز و نحوه ان اعتراض  ــرح ذيل اگهى شايسته است كليه مالكين مش ــهد به ش مش
دارند واخواهى خود را ظرف مدت ده روز پس از انتشار اگهى به دادگاه صالحه محل تسليم و رونوشت ان را به اين اداره 

ارسال نمايند در صورت عدم واخواهى سند مالكيت مفروزى به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. 
صورت مجلس افرازى 

ــاع  ــن زاده يزدى مالك مش ــماره 1027 مورخ 98/2/18 ذيل تقاضاى افراز اقاى جواد حس ــتور ادارى ش در اجراى دس
ــاع كل ششدانگ پالك 4263 فرعى از 276 اصلى واقع در اراضى  ــهم مشاع از سيصد و شصت سهم مش موازى 60 س
ــاعى وى ثبت دفتر الكترونيكى 139720306022003638 ثبت و  ــهد كه تمامى مالكيت مش فريمان بخش 13 مش
ــليم شده است. لذا پس از ارجاع موضوع افراز به اينجانبان اسماعيل ميرزايى و امير بلوچ به سمت  ــند ان صادر و تس س
ــراز از طريق مامور اجرا  ــن نامه قانون افراز و ابالغ اخطار اف ــردار ثبت فريمان در اجراى ماده 2 ايي ــه ب ــده و نقش نماين
ــماره 1318 مورخ 98/2/29 در موعد مقرر در اخطار ابالغ به محل وقوع ملك مورد تقاضا عزيمت و پس  طى نامه ش
ــه بردارى از قطعه مورد افراز اقدام  ــند صادره نسبت به نقش ــتقرار در محل و انجام تطبيق محل مورد تقاضا با س از اس
ــماره 1885 مورخ 98/3/31 به شهردارى فريمان ارسال گرديد  ــه ترسيمى مورد افراز طى نامه ش گرديد كه بعدا نقش
ــته و اعالم داشته كه با  ــماره 3297 مورخ 98/4/5 افراز مورد تقاضا را بالمانع دانس ــهردارى فريمان برابر نامه ش كه ش
توجه به متراژ زمين كاربرى صرفا بايستى تجارى باشد و مالك محترم جهت ساخت و ساز بايد نسبت با اخذ مجوزات 
مربوطه اقدام نمايد و نقشه ارسالى را نيز به مهر شهردارى ممهور نموده است. ضمنا از سوى شعبه بايگانى براى مورد 
افراز پالك 18709 فرعى منظور شده است لذا ذيال نخست حدود و مشخصات قطعه مورد افراز و سپس حدود قطعه 

باقيمانده بدين شرح اعالم مى گردد.
حدود و مشخصات قطعه مورد افراز:

1-ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 60 مترمربع داراى پالك 18709 فرعى مجزى شده از 4263 فرعى از 276 
ــماال بطول 10 متر مرزيست به باقيمانده پالك شرقا  ــهد به حدود اربعه ش اصلى واقع در اراضى فريمان بخش 13 مش
ــت به پالك مجاور غربا بطول 6 متر بديوار  ــت به خيابان جنوبا بطول 10 متر مرزيس بطول 6 متر محل درب و ديواريس

باقيمانده پالك حقوق ارتفاقى ندارد(كه در سهم اختصاصى اقاى جواد حسن زاده يزدى قرار مى گيرد) 
ــاحت 300 متر مربع داراى پالك باقيمانده  ــدانگ يك باب منزل به مس ــخصات قطعه باقيمانده: شش 2-حدود و مش
4263 فرعى از 276 اصلى واقع در اراضى فريمان بخش 13 مشهد به حدود اربعه شماال بطول 24/50 متر مرزيست به 
پالك 4264 فرعى شرقا بطول 19 متر درب و ديواريست به خيابان جنوبا در سه قسمت به طولهاى 1-بطول 10 متر 

ــرقى دارد) ديواريست به قطعه مورد افراز پالك  ــت به مورد افراز پالك 18709 فرعى 2-بطول 6 متر (حالت ش مرزيس
18709 فرعى متصرفى جواد حسن زاده يزدى 3-بطول 15/30 متر به پالك 4263 فرعى غربا بطول 13 متر ديوار به 

ديوار پالك 3463 فرعى حقوق ارتفاقى ندارد ( كه در سهم ساير مالكين مشاعى قرار مى گيرد) 
مالك مورد تقاضاى افراز( جواد حسن زاده يزدى)    نقشه بردار ثبت(بلوچ)    نماينده ثبت(ميرزايى)    

ــور گزارش مى  ــتور مقتضى به حض ــت صدور هر گونه دس ــه قانون افراز جه ــه ماده 4 ايين نام ــتند ب ــذا مراتب مس ل
گردد.9805405

رئيس ثبت اسناد و امالك فريمان – محمد رضا رجايى مقدم 

آگهى مزايده اموال غير منقول كالسه 96/68
ــند رهنى شماره 8460 – 1393/10/22 دفتر اسناد رسمى شماره يك اجراييه  ــتناد س صندوق كار آفرينى اميد به اس
ــه هاى 96/96 الى 96/68 در قبال جمعا بمبلغ 7/128/606/222 ريال(هفت ميليارد و يكصد و بيست  اى تحت كالس
و هشت ميليون و ششصد و شش هزار و دويست و بيست و دو ريال) عليه آقاى غالم محمد غالمى حسين آباد فرزند 
ــادر كه پس از ابالغ اجراييه در مورخ 96/3/30 و  ــماره ملى 0849533805 (بعنوان مديون و راهن) ص غالمحيدر بش
ــمى الزم االجرا و تقاضاى بستانكار مبنى بر ارزيابى  ــناد رس در پايان مهلت هاى مقرر و آيين نامه هاى اجراى مفاد اس
و مزايده تمامت ششدانگ يكباب مغازه نوع ملك بمساحت 49/7 (چهل  و نه متر و هفتاد سانتيمتر) متر مربع پالك 
ــى و دو ) فرعى از 276(دويست و هفتاد و شش)  ــيصد و س ــصد و نه) فرعى از 332 (س ثبتى 5609 (پنج هزار و شش
ــهد به آدرس فريمان خ شهيد رجايى نبش رجايى 2 به مبلغ 10,500,000,000 ريال  ــيزده) مش اصلى بخش 13 (س
ــرح  ــخصات و توصيف اجمالى ملك بدين ش ــد ميليون ريال)ارزيابى و قطعيت يافته كه حدود مش ــارد و پانص (ده ميلي

مى باشد: 
شماال اول بطول 5/55 متر دوم بطول 1/90 متر بطور پخى درب و ديواريست به ميدان 

شرقا بطول 5/40 متر درب و ديواريست بخيابان 
جنوبا اول بطول 3 متر بطور پخى دوم بطول 3/20 متر درب و ديواريست بخيابان

غربا بطول 11/80 متر ديواريست اشتراكى با دكان 5610  فرعى 
ــهيد رجايى نبش رجايى 2 داراى مساحت 49/7  ــت واقع در فريمان خ ش ملك مورد مزايده يك باب مغازه تجارى اس

متر مربع داراى سند مالكيت ثبتى 332/5609 فرعى از 276 اصلى بخش 13 مشهد بوده 
نظريه ارزيابى:

ارزش ششدانگ واحد تجارى فوق به مبلغ 10,500,000,000 ريال تعيين و پيشنهاد ميگردد.
حقوق ارتفاقى ندارد 

ــتان فريمان از طريق  ــاعت 9 الى 12 ظهر در محل اجراى ثبت فريمان واقع در شهرس مزايده در روز 98/06/11 از س
ــروع و به  ــد و مزايده از مبلغ 10,500,000,000 ريال (ده ميليارد و پانصد ميليون ريال)ش مزايده نقدا بفروش ميرس
ــه آب-برق-گاز-اعم از حق  ــد ضمنا بدهيهاى مربوط ــد نقدا فروخته خواهد ش ــته باش باالترين قيمت كه خريدار داش
ــهردارى وغيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى  ــتراك و مصرف و نيز بدهى مالياتى و عوارض ش ــعاب و اش انش
ــده بعهده برنده مزايده است.ضمنا چنانچه روز مزايده با تعطيلى مصادف گردد روز بعد در همان  ــده يا نش آن معلوم ش
ــر دولتى و هزينه هاى قانونى طبق تبصره 6 ماده 12  ــد و حق مزايده و نيمعش ــاعت و محل مقرر برگزار خواهد ش س

بعهده برنده مزايده مى باشد.9805405
رئيس ثبت اسناد و امالك فريمان – محمد رضا رجايى مقدم

آگهى مشمولين سه ماهه اول سال 1398خورشيدى
حوزه ثبتى شهرستان شيروان

بدستورماده 12وماده59آئين نامه مذكور اشخاص كه نسبت به امالك مجهول المالك واقع در بخشهاى 5قوچان حوزه 
ثبتى شهرستان شيروان تاآخرخردادماه 1398تقاضاى ثبت نموده آمد و همچنين مواردى كه آگهى آن برابرتبصره يك 

ماده25 اصالحى ثبت بايد تجديد گرددبانوع ملك مورد تقاضا براى اطالع عموم بشرح ذيل اعالم مى گردد
بخش 5قوچان واقع در قطعه يك شيروان

2فرعى از 68اصلى شهردارى شيروان ششدانگ يك قطعه زمين
قطعه چهار شيروان بخش 5قوچان پالك 1اصلى سه يك آب

2878فرعى از 58فرعى بانو محدثه حدادعليزاده ششدانگ يكباب منزل
ــد ويا اينكه بين  ــده در باال معترض مى باش ــبت به امالك آگهى ش ــتور مواد16و17قانون ثبت هركس نس ــه دس لذاب
متقاضيان ثبت و ديگرى اقامه دعوى شده ودر جريان است مى بايستى اعتراض ويا گواهى مشعربرجريان دعوى خود 
ــى روز  ــبت به آگهى نوبتى ظرف نودروز ودرمورد آگهى اصالحى درمدت س ــارنوبت اول اين آگهى نس را از تاريخ انتش
ــناد و امالك شيروان تسليم ورسيد دريافت نموده ودراجراى تبصره 2ماده واحده قانون تعيين تكليف  به اداره ثبت اس
ــت اعتراض خودرابه  ــليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يكماه دادخواس ــده هاى معترض ثبت معترضين ازتاريخ تس پرون
ــليم نمايند ضمنأ حقوق ارتفاقى  ــى الزم از مراجع مذكور اخذ وبه اين اداره تس ــالح قضايى تقديم وگواه ــع ذيص مراج
درموقع تحديد حدود درصورت مجلس تحديدى منظور ميگردد واز تاريخ تنظيم  صورت مجلس تحديدى تا سى روز 

قابل اعتراض خواهد بود.9805358
تاريخ انتشار نوبت اول:98/05/01           تاريخ انتشار نوبت دوم:98/06/02

صمد ابراهيم زاده
رئيس ثبت اسناد و امالك شيروان

آگهى فقدان سند مالكيت
ــهاديه گواهى امضاءشده  ــند مالكيت ملك مورد آگهى وباتسليم استش ــدن س ــم بااعالم مفقود ش آقاى اميرمحتش
ذيل شماره يكتا 139702151266000055 وشماره ترتيب19271 مورخ98/4/11 دفتراسناد رسمى شماره600 
ــند مالكيت  ــورخ98/4/15 تقاضاى صدورالمثنى س ــت وارده139785601046002219م ــران و طى درخواس ته
ــرح زيرآگهى ميگردد 1. نام ونام  ــب دراجراى ماده120آيين نامه قانون ثبت بش ــت كه مرات تك برگى رانموده اس
ــماره پالك : 567فرعى از114*  ــدانگ عرصه واعيان زمين3. ش ــم2. ميزان مالكيت : شش خانوادگى : اميرمحتش
ــدن به  ــوا 5. علت ازبين رفتن : مفقود ش ــوخته پيش اصلى مفروزازپالك162* محل وقوع: واقع دربخش بهنام س
ــاحت200 مترمربع ذيل ثبت9720  ــدانگ يك قطعه زمين به مس دليل جابجايى 6. خالصه وضعيت مالكيت : شش
ــت درضمن بموجب  ــماره چاپى398012 صادرگرديده اس ــندبه ش ــم ثبت وس دفتر79صفحه314 بنام اميرمحتش
ــندرهنى شماره7243مورخ92/12/7دفترخانه26ورامين دررهن بانك تجارت شعبه ورامين قرارگرفت لذاباتوجه  س
ــت صدورسند المثنى تك برگى آن مراتب اعالم تاهركس  ــند مالكيت ملك فوق الذكرو درخواس به اعالم فقدان س
نسبت به ملك موردآگهى معامله اى كرده كه درقسمت ششم اين آگهى ذكرنشده يامدعى وجود اصل سند مالكيت 
ــنادوامالك پيشوا مراجعه و اعتراض  ــاراين آگهى به اداره ثبت اس ــد ظرف مدت ده روزپس ازانتش نزد خود مى باش
ــليم نمايد وچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد  ــند معامله تس ــند مالكيت ياس كتبى خودراضمن ارائه اصل س
ــود اداره ثبت نسبت به صدورسند المثنى مالكيت  ــند معامله ارائه نش ــند مالكيت ياس ويادرصورت اعتراض اصل س
ــوا خ شريعتى طبقه فوقانى  ــانى ثبت محل : پيش ــليم خواهد كرد./ نش طبق مقررات جارى صادر وبه متقاضى تس

درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالك پيشوا 158م/ الف
ازطرف رييس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س ــون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس ــون وماده13آيين نامه قان ــوع ماده3قان ــى موض آگه
ــماره 139860301060001511هيات اول/موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى  ــمى برابرراى ش رس
ــمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامين تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى  ــاختمانهاى فاقد سندرس وس
ــدانگ يك باب خانه به  ــنامه 3266 صادره ازكياكال در شش ــماره شناس ــين فضيلى فرزند نورمحمد بش آقاى حس
ــوزه ثبت ملك  ــه باغرين تهران بخش ح ــماره1708فرعى از2 اصلى واقع درقري ــالك ش ــع پ ــاحت 98مترمرب مس
ــت لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به  ــودابه باجمالورستمى محرز گرديده اس ورامين ازمالكيت خانم س
ــبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند  ــود در صورتى كه اشخاص نس فاصله15روز آگهى مى ش
مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت 
ــت خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى  ــليم اعتراض دادخواس يك ماه ازتاريخ تس

مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد251ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/5/1   تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/5/16  

ازطرف رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س ــون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس ــون وماده13آيين نامه قان ــوع ماده3قان ــى موض آگه
ــف وضعيت ثبتى  ــون تعيين تكلي ــوع قان ــماره139860301046000201هيات اول/موض ــرراى ش ــمى براب رس
ــوا تصرفات مالكانه بال معارض  ــتقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيش ــمى مس ــاختمانهاى فاقد سندرس اراضى وس
ــنامه1297صادره ازدرششدانگ يك باب خانه به  ــماره شناس ــن بش متقاضى آقاى مهدى هداوند فرزند محمد حس
ــوا خريدارى ازمالك رسمى  ــاحت97/90مترمربع ازپالك571فرعى از112 اصلى واقع درحوزه ثبت ملك پيش مس
آقاى محمد حسن شيرازى جعفرى محرز گرديده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز 
ــته باشند مى توانند  ــبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داش ــخاص نس ــود در صورتى كه اش آگهى مى ش
ــيد ظرف مدت يك  ــليم وپس ازاخذ رس ــاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تس ازتاريخ انتش
ــليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت  ماه ازتاريخ تس

مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد 163ث/م الف  
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/5/1 تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/5/16

رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س ــون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس ــون وماده13آيين نامه قان ــوع ماده3قان ــى موض آگه
ــماره139860301046000161هيئت اول/ موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى  ــمى برابرراى ش رس
ــتقردر واحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيشوا تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى  ــاختمانهاى فاقد سندرسمى مس وس
خانم زرين تاج اركان فرى فرزند يداله بشماره شناسنامه5 صادره ازدرششدانگ يك باب خانه به مساحت102/93 
ــين  ــمى آقاى محمد حس ــوا خريدارى ازمالك رس ــع پالك1فرعى از6 اصلى واقع درحوزه ثبت ملك پيش مترمرب
ــيركوند محرزگرديده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهى مى شود در صورتى  ش
ــند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى  ــند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باش ــبت به صدورس ــخاص نس كه اش
ــليم اعتراض  ــيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس ــليم وپس ازاخذ رس به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تس
دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكورو عدم وصول اعتراض 
ــار نوبت اول: 98/4/17تاريخ انتشارنوبت  ــد 156ث/م الف  تاريخ انتش ــند مالكيت صادر خواهد ش طبق مقررات س

دوم: 98/5/1 
رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س ــون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس ــون وماده13آيين نامه قان ــوع ماده3قان ــى موض آگه
ــماره139860301046000016هيئت اول/موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى  ــمى برابرراى ش رس
ــوا تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى  ــاختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيش وس
ــه فراهانى فرزند حسين بشماره شناسنامه1 صادره ازمركزى درششدانگ يك باب خانه مسكونى  آقاى جواد زرنوش
به مساحت97/23مترمربع قسمتى ازپالك1فرعى از6 اصلى واقع درحوزه ثبت ملك پيشوا خريدارى ازمالك رسمى 
آقاى محمد رضا شيركوند محرز گرديده است لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روزآگهى مى 
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشار  ش
اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم 
اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكورو عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد153ث/م الف
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/4/17 تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/5/1 

رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا
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آگهی تغییرات شرکت مجتمع انبارهای پایبار شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 26759 و شناسه ملی 10380421696

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,02,10 و نامه شماره 982,128,3976 مورخ1398,03,22 اداره کل میراث فرهنگی صنایع 
دس��تی و گردش��گری استان خراس��ان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای عزیزاله راستگو به ش��ماره ملی2659943338 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای س��ید کاظم حس��ینی س��ود خوری به ش��ماره ملی0946384509 به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای 
جمش��ید علی پور به ش��ماره ملی5539839064 به س��مت عضو هیئت مدیره ومدیر عامل ش��رکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . 

کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد آور بانکی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )540489(
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آگهی تغییرات شرکت کیمیا در آسان توس شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 61448 و شناسه ملی 14006769059

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1397,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - آقای مهدی نعیم��ی پور به کد ملی 
4432694270 به س��مت رئیس هیئت مدیره 2- آقای محمد علی هیرس��ائی به کد ملی 0941846148 به س��مت نائب رئیس 
هیئ��ت مدیره 3- آقای قاس��م صباغ مق��دم به کد ملی 0889007896 به س��مت مدیر عامل و عضو هیئ��ت مدیره برای مدت 
دوسال انتخاب گردیده اند .و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )540349(

آگه�ی تغییرات ش�رکت مه�ر آوند 
مش�هد ش�رکت س�هامی خ�اص به 
ش�ماره ثبت 15423 و شناسه ملی 

10380310525
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مورخ 1398,03,04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - 
روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های 
ش��رکت تعیین شد. 2- موسس��ه حسابرسی تراز 
محاس��ب ماندگار به شناسه ملی 14004773042 
به س��مت ب��ازرس اصلی و آقای فره��اد مرتضوی 
ن��ژاد به کد ملی 0937953989 به س��مت بازرس 
عل��ی الب��دل ب��رای مدت یک س��ال مال��ی انتخاب 

گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )540483(
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آگهی تغییرات شرکت فردوس برین 
الها ش�رکت با مس�ئولیت محدود به 
ش�ماره ثبت 57086 و شناسه ملی 

10320389462
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی 
س��الیانه م��ورخ 1396,04,07 تصمیمات ذیل 
اتخ��اذ ش��د : 1 - صورتهای مال��ی و ترازنامه 
س��ال مال��ی منته��ی ب��ه اس��فند م��اه 1396 
تصویب گردید 2- روزنامه قدس جهت درج                      

اگهی های شرکت تعیین شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)540470(
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آگهی تغییرات ش�رکت کارگزاری و 
بورس اوراق بهادار رضوی ش�رکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 23150 

و شناسه ملی 10861642000
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی س��الیانه 
م��ورخ 1398,02,18 و نام��ه ش��ماره 122,49339 م��ورخ 
98,3,18 اداره امور کارگزاران س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - موسسه حسابرسی 
مفید راهبر به عنوان بازرس اصلی ش��رکت برای س��ال 
مالی منتهی ب��ه 1398,12,29 انتخ��اب گردید - روزنامه 
کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
شد. -صورت های مالی سال مالی منتهی به 1397,12,29 

مورد تصویب قرار گرفت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )540467(
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پیش�گامان  ش�رکت  تغییرات  آگهی 
توس�عه ارتباط�ات س�ناباد ش�رکت 
تعاونی به ش�ماره ثب�ت 38766 و 

شناسه ملی 10380544048
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی 
س��الیانه مورخ 1397,04,09 و نامه شماره 129818 
م��ورخ 1397,07,02 مدیری��ت تع��اون کار و رف��اه 
اجتماعی شهرس��تان مش��هد تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : - مرتضی رئیس زاده اردکانی با شماره ملی 
4432596821 به س��مت ب��ازرس اصلی و محمود 
داناف��رد با ش��ماره ملی 4432016787 به س��مت 
بازرس عل��ی البدل برای مدت یک س��ال انتخاب 
شدند. - صورتهای مالی سال 1396 تصویب شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )540382(
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آگهی تغییرات شرکت تامین و توزیع 
کااله�ای پدی�ده ش�اندیز ش�رکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 50786 

و شناسه ملی 14003916503
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی س��الیانه 
مورخ 1398,03,12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - روزنامه 
کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
ش��د. - ترازنام��ه و صورتهای س��ود و زیان س��ال مالی 
1397 مورد تصویب قرار گرفت. � مؤسس��ه حسابرس��ی 
وخدم��ات مدیریت دایا رهیافت به عنوان بازرس اصلی 
و مؤسس��ه حسابرس��ی و خدمات مدیری��ت آگاهان تراز 
توس به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال 

مالی تعیین گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )540366(
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آگهی تغییرات شرکت مصرف کارکنان صداو سیمای شرکت تعاونی
 به شماره ثبت 1959 و شناسه ملی 10380161545

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,08,23 و نامه شماره 274591 مورخ 1397,12,12 مدیریت تعاون 
کار و رفاه اجتماعی شهرس��تان مش��هد تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - آقای محمد رضا بهرامی فر به ش��ماره ملی 0938505726 به سمت 
ب��ازرس علی البدل و آقای ناصر اصل کرمانی به ش��ماره مل��ی 0937871796 به عنوان بازرس اصلی برای س��ال مالی انتخاب گردیدند. 
- س��رمایه ش��رکت از مبلغ 2190497000 ری��ال به مبلغ 2640893000 ریال افزای��ش یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح گردید. 

-صورتهای مالی سال 1396 تصویب شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )540436(
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آگهی تغییرات شرکت کیمیا در آسان توس شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 61448 و شناسه ملی 14006769059

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی بط��ور ف��وق الع��اده م��ورخ 1397,12,05 تصمیمات ذی��ل اتخاذ ش��د : 1 - آقای��ان مهدی                                   
نعیمی پور4432694270 محمد علی هیرس��ائی 0941846148 و قاس��م صباغ مقدم 0889007896 به س��مت اعضای اصلی هیئت مدیره 
برای مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 2- موسس��ه حسابرس��ی و خدمات مدیریت رایمند امین به شناسه ملی 10380563595 به سمت 
ب��ازرس اصل��ی و آقای مه��رداد گلمکانی 0946241694 به عنوان بازرس علی البدل جهت س��ال مالی منتهی به 29 اس��فند 1397 انتخاب 

شدند . 3. روزنامه قدس برای مدت یک سال جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )540429(
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آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی اترک شیمی شرق شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 25858 و شناسه ملی 10860189580

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,02,07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
آقای مهدی نعیمی پور به شماره ملی4432694270 به عنوان رئیس هیئت مدیره 
و مدیر عامل و خانم صابره ابوطالبی به شماره ملی 4432342404به عنوان نایب 
رئی��س هیئ��ت مدیره و خانم نعیمه نعیمی پور به ش��ماره مل��ی4431801944 به 
عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند وکلیه اوراق بهادارواس��ناد تعهد آور 
رس��می وبانکی شرکت با امضاء مدیر عامل وبه همراه مهر شرکت معتبر می باشد 
و کلی��ه اوراق اداری ب��ا امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مهر ش��رکت معتبر 

خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )540364(

آگهی تغییرات ش�رکت آری�ا دوام 
س�از شرق شرکت س�هامی خاص به 
ش�ماره ثبت 28442 و شناسه ملی 

10380438186
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی س��الیانه 
مورخ 1398,03,12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - روزنامه 
کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
شد. -� موسس��ه حسابرس��ی وخدمات مدیریت آگاهان 
تراز توس به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی 
و خدم��ات مدیریت دایا رهیافت به س��مت بازرس علی 
البدل ش��رکت برای س��ال مالی منتهی ب��ه 1398,12,29 
انتخاب گردیدند . -صورتهای مالی ش��رکت برای س��ال 

مالی منتهی 1397,12,29مورد تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )540357(

س
,9
80
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آگه�ی تغیی�رات ش�رکت مجتم�ع 
انبارهای پایبار شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 26759 و شناسه ملی 

10380421696
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی بط��ور                                                                                                                                       
فوق العاده مورخ 1397,11,01 و نامه شماره 982,128,3881 
م��ورخ 1398,03,20 اداره کل می��راث فرهنگ��ی صنای��ع 
دس��تی و گردشگری استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : موسس��ه حسابرس��ی و خدمات مال��ی آگاهان 
بهروش پارس دارنده شناسه ملی 10100647159 و شماره 
ثبت 2923 به س��مت ب��ازرس اصلی و آق��ای رضا علیزاده 
به ش��ماره ملی 0941976947 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )540355(

س
,9
80
53
20

مجتم�ع  ش�رکت  تغیی�رات  آگه�ی 
انبارهای پایبار ش�رکت س�هامی خاص 
به ش�ماره ثبت 26759 و شناس�ه ملی 

10380421696
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 

فوق العاده مورخ 1398,02,10 و نامه شماره 982,128,3976 
مورخ1398,03,22 اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی 
و گردشگری استان خراس��ان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د : - اعضاء هیئ��ت مدیره به قرار ذیل ب��رای مدت دو 
س��ال انتخاب گردیدند: آقای جمش��ید علیپور به ش��ماره 
مل��ی 5539839064 و آقای عزیزاله راس��تگو به ش��ماره 
ملی 2659943338 و آقای سیدکاظم حسینی سودخوری 

به شماره ملی 0946384509
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)540354(

س
,9
80
53
19

آگهی تغییرات ش�رکت حمل و نقل 
بین المللی ش�باهنگ آذین شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 8867 

و شناسه ملی 10380246264
عموم��ی                      مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه 
ف��وق العاده م��ورخ 1398,04,03 به اس��تناد 
نامه شماره 2235 مورخ 1398,04,03 انجمن 
صنف��ی ش��رکتهای حم��ل و نقل بی��ن المللی 
خراس��ان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 
1 - نام ش��رکت به »ش��باهنگ آذین« تغییر 
یاف��ت و م��اده مربوطه در اساس��نامه اصالح 

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

)540350(

س
,9
80
53
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فرهنگ و هنر

خبر

واكنش هنرى به يك جوسازى
«ملكه كشتى ُربا» 

سوژه كاريكاتوريست ها مى شود
فرهنگ و هنر: مسعود شجاعى 
طباطبايى از برپايى نمايشــگاه 
كارتــون و كاريكاتــور «ملكــه 
كشــتى ُربا» با موضــوع دزديده 
شــدن نفتكش ايرانى خبر داد. 
مسعود شجاعى طباطبايى، مدير 

مركز هنرهاى تجســمى حوزه هنرى با اشاره به اقدام رسانه اى غرب در 
نمايش چهره اى متفاوت از ايران پس از اقدام سپاه توضيح داد: غرب با كار 
وسيع رسانه اى و با كارتون و كاريكاتور تالش كرده است يكطرفه و بدون 
اينكه ماجراى دزديدن نفتكش ايرانى را مطرح كند، تنها به موضوع توقيف 
نفتكش انگليســى توســط ايران بپردازد و با اين اقدام درصدد است اين 
جريان به فراموشى سپرده شود؛ بنابراين ضرورى بود كه ما نيز وارد ميدان 
شويم و به اين موضوع واكنش نشان دهيم. اين نمايشگاه در نگارخانه اسوه 

با نمايش 35 تا 40 اثر از 14 هنرمند با اين رويكرد برگزار خواهد شد.

جراحى ساختارى بزرگ در وزارت ارشاد
مهــر: وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى در حال بررسى جدى براى 
ادغام سه مؤسسه مهم در معاونت 
فرهنگى خود شامل خانه كتاب، 
مؤسسه نمايشــگاه هاى فرهنگى 
ايران و بنياد شعر و ادبيات داستانى 

است. اصالح ساختار ادارى و يا كاهش هزينه هاى دولتى، هر كدام از اين دو و 
يا شايد هر دو آن ها در نهايت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى را به صرافت يك 
جراحى بزرگ در ساختار تشكيالتى زيرمجموعه هاى تابع خود در معاونت 
فرهنگى اش انداخته و در همين راستا گام هايى جدى نيز برداشته شده است.
در اين زمينه خبرنگار مهر كســب اطالع كرده اســت كه با پيگيرى و نظر 
شخص سيدعباس صالحى، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى، برنامه ادغام سه 
مؤسسه شبه دولتى اين معاونت شامل مؤسسه نمايشگاه هاى فرهنگى ايران، 
خانه كتاب و بنياد شعر و ادبيات داستانى در دستور كار قرار گرفته و با حضور 
شخص وزير تاكنون دو جلسه نيز در اين زمينه برگزار شده و مراتب اين كار 
در دست پيگيرى است. اين اتفاق به معنى كوچك و البته چابك سازى اين 
معاونت و در كنار آن ادغام برخى از وظايف اين مؤسسه ها در يكديگر و ايجاد 

ساختارى تازه است.

 فرهنگ و هنر/صبا كريمى  «شبى كه ماه كامل 
شــد» تازه ترين ســاخته نرگس آبيار اين روزها در 
حالى به فروش نزديك به 14 ميلياردى خود ادامه 
مى دهد كه با صدرنشينى در جدول هفتگى فروش، 
همچنان مورد استقبال و توجه سينمادوستان است. 
قدس با دو تن از منتقدان سينما درباره نقاط ضعف 
و قوت اين فيلم به گفت وگو نشســته است كه در 

ادامه مى خوانيد.
رضا درستكار، منتقد سينما درباره اين فيلم مى گويد: 
من فيلم هاى پيشــين خانم آبيار را دوست نداشتم 
و از هيــچ يــك از آن ها حس ســينمايى دريافت 
نمى كردم، اما وقتى فيلم «شبى كه ماه كامل شد» 
را ديدم حس كردم تجربه هاى فيلم ســازى ايشان، 
به درجه اى رســيده كه مى توان دربــاره اين فيلم 
و كارگردانى آن صحبــت كرد. فراموش نكنيم كه 
بخش مهمى از جريان سينما از طريق تجربه كسب 
مى شود، بويژه براى كارگردان هايى مانند خانم آبيار 
كه از حوزه ديگرى مانند نويسندگى به فيلم سازى 
قدم گذاشــته اند و ساختارهاى سينمايى را بخوبى 
نمى شناسند؛ اما مى بينيم كه ايشان پس از ساخت 

سه چهار فيلم، يك اثر قابل قبول را توليد كرده اند.

  فيلمبردار «شبى كه ماه كامل شد» روح 
مستند را در فيلم دميده است

ايــن منتقد افــزود: در 
مورد اجرا هــم با اتفاق 
روبــه رو  فوق العــاده اى 
هستيم، بويژه صحنه هاى 
بــاز و تعقيب و گريزهــا 
اما  بسيار خوب هستند. 

آن چيزى كه فيلمســاز به صــورت تجربى به آن 
رســيده بهره گيرى از دو المان بسيار مهم است؛ 
نخســت اينكه از فيلمبردار سينماى مستند براى 
اين پروژه اســتفاده كرده، علتش هم اين است كه 
فيلمبردار مستند توانســته جنبه هاى اسنادى را 
بخوبى ببيند و روح مستند شدن را در فيلم دميده 
اســت. يكى از ستون هاى مهم اين فيلم كه حتماً 
بايد ديده و قدردانى مى شد، فيلمبردارش است كه 
ايــن اثر را به چيزى كه بايد، تبديل كرده اســت. 
يك فيلمبردار كالسيك شــروع به رنگ آميزى و 
دستكارى محيط مى كند؛ اما آن چيزى كه اينجا 
وجود ندارد دستكارى به مفهوم يك فيلم روايتگر 
كالســيك است و روش تهاجمى كه فيلمبردار در 
اين فيلم به ما نشان مى دهد محصول روح همكارى 
بين كارگردان و فيلمبردار است و فيلمبردار نقش 
مهم و تعيين كننده اى در اين ميان داشــته است. 
وى در ادامه تصريح كرد: اما اينكه چرا از نظر فنى 
و داســتانى اين فيلم را مى پذيريــم، به تدوينگر 
برمى گردد كه به نظرم او هم نقش بســيار مهمى 

دارد. به نظرم تدوينگر «شــبى كه ماه كامل شد» 
كارش را بســيار خوب انجام داده؛ بســيار به فيلم 
كمك كرده و بخوبى اندازه نماها، شــكل تهاجمى 
فيلم بــردارى و روح آن را درك كرده اســت. وى 
اظهــار كــرد: آنچه بســيارى از منتقــدان درك 
نمى كنند اين است كه آن ها مى خواهند سينما را 
از قالب شعورمند خود تهى و تبديل به يك بلندگو 
و تريبون فحاشى و شعارگونه كنند. كارى كه خانم 
آبيار انجام داده درست نقطه مقابل اين نگاه است. 

فيلم توانســته خود را از آفت شعارى و سفارشى 
شــدن حفظ كند و آن را در يك نســبت قابل 
قبولى نگــه دارد. مردم مــا مى فهمند كه نبايد 
حــرف برخــى از منتقدان را گــوش كنند. اين 
منتقد در پايان خاطرنشــان كرد: اما در نهايت 
ممكن اســت عده اى به جنبه هايى از اين فيلم 
ايراد بگيرند؛ من معتقــدم 90 درصد اين فيلم 
در جهت منافع ملى و بدون شــعار و 10 درصد 
آن در خدمت روايت مســتقيم اين ماجراســت. 
بايد ايــن 10 درصد را به 90 درصد بخشــيد. 
در مجموع با فيلم قابل قبولى روبه رو هســتيم 
و از همه مهم تر اينكه يك فيلمســاز تازه نفس 
به ســينماى ما اضافه شده كه به جاى ساختن 
فيلم هاى كمدى ســخيف، دســت كم مى توان 

منتظر فيلم بعدى اش ماند.

  يك پروژه بزرگ و جسور
در ادامه كيوان كثيريان، منتقد سينما نيز اظهار كرد: 

«شبى كه ماه كامل شد» 
پروژه بزرگ و جســورى 
است كه به يك موضوع 
معاصر مى پردازد؛ فيلمى 
خوش ســاخت است و 
كارگردانــش يــك قدم 

به جلو  برداشــته و نسبت به آثار قبلى وى با فيلم 
پيشروترى روبه رو هســتيم. البته بحث هايى روى 
مســائل تكنيكى مانند فيلم بردارى وجود دارد كه 
بايد به آن پرداخت. از طرفى ديگر اشــكاالتى هم 
در فيلم نامه ديده مى شــود كه محل ســؤال است؛ 
البتــه به دليل اينكه اين فيلــم را دوبار ديده ام اين 
ضعف ها بيشتر به چشم من آمده، اما فكر مى كنم 
بخش هايى از فيلم نامه مى توانست كم ايرادتر باشد 
كه به بهتر شــدن فيلم كمك مى كرد و با توجه به 
اينكه خانم آبيار داستان نويس بوده اند و درام را خوب 

مى شناسند، توقع بيشترى از فيلم نامه مى رفت.
وى در ادامه افزود: به نظرم طرح مباحث ايدئولوژيك 
كه حول فيلم مطرح مى شود بسيار بى مبناست و 
اينكه فيلم طرف ريگى قرار مى گيرد خيلى از مسير 
فيلم پرت اســت. از طرفى ديگر در برخى صحنه ها 
فيلــم قوت الزم را در قصه نــدارد، به طور مثال در 
سكانس فرارى دادن فائزه و يا فرار نكردن خودش در 
جايى ديگر از فيلم با منطق روايى روبه رو نيستيم و 

اين صحنه در نمى آيد.
كثيريان گفت: مورد ديگرى كه مى توان به آن اشاره 
كرد، جايى است كه فيلم اساساً از فائزه جدا و روى 

برادرش شهاب متمركز مى شود. معموالً ما همه جا 
با فائزه هســتيم و دوربين سمت فائزه است و او را 
رها نمى كند، اما زمانى كه در بخشى از داستان فائزه 
رها مى شــود و با برادرش همراه مى شويم به لحاظ 
روايى فيلم را دچار اشكال مى كند؛ يا سكانسى كه 
قرار اســت وزارت اطالعات فائزه را فرارى دهد، اما 
او امتنــاع مى كند و نمى رود؛ به نظرم حتى اگر اين 
مسئله ريشه در واقعيت هم داشته باشد اما مخاطب 
با منطق فيلم طرف است و اين مسئله براى او قابل 
پذيرش نيســت. صرف نظر از اشكاالتى كه وجود 
دارد و شايد فيلم را كمى آزار بدهد، اما در مجموع 
با فيلم خوبى روبه رو هستيم و يك گام بزرگ براى 

كارگردانش محسوب مى شود.

  نقص جسمى فائزه
 كاركرد دراماتيك ندارد

كثيريان نقش آفرينى بازيگران را حساب شده و در 
خدمت فيلــم ارزيابى كرد و گفت: به نظرم بازى ها 
بسيار خوب است، اما يكى از ايرادهاى مرتبط با بازى 
و همچنين كارگردانى، اين اســت كه وقتى نقص 
جسمى در يك كاراكتر قرار داده مى شود، بايد مورد 
استفاده هم قرار گيرد. شايد فقط يك جا مى بينيم 
كه الناز شاكردوست لنگ مى زند، در حالى كه اين 
مســئله كمكى به ماجرا نمى كند و تأثيرى هم در 
داســتان ندارد. فقط در صحنه تعقيب و گريز اين 
مســئله به وضوح ديده شود كه به نوعى حتى اين 
صحنه هم زائد است و به جايى از ماجرا ارجاع داده 

نمى شود، در حالى كه فائزه در يك صحنه هايى هم 
اصالً نمى لنگد.  نقص جسمى فائزه بايد يك كاركرد 
دراماتيك مى داشــت، فقط اينكه نشان دهد پايش 
مى لنگد، كفايت نمى كند و مى توانســت استفاده 
عملى ترى در پيشبرد داستان داشته باشد، مثل اينكه 
او قصد فرار داشت، اما به دليل نقص جسمى گرفتار 
مى شود. از طرفى ديگر چنين صحنه هايى فيلم را 
طوالنى كرده، در حالى كه كارگردان مى توانست با 
يك روتوش ســختگيرانه تر مدت زمان فيلم را هم 

كمتر كند.
كثيريان در ادامه به فيلم بردارى اشاره كرد و افزود: 
به نظرم فيلم بردارى در برخى صحنه ها چشــم را 
اذيت مى كند و دوربين لرزش هــاى زيادى دارد، 
امــا در تعقيب و گريزها خوب عمل كرده اســت. 
ضمن اينكه فيلم بــردارى در حد قابل قبول فيلم 
هســت اما گاهى از باب اينكه ادعا مى شــود فيلم 
همسو با واقعيت و منطبق بر آن است در اجرا اثر 
را خراب مى كند. مثًال جايى كه قرار اســت ريگى 
با تفنگ دوربين دار كشــته شود، مخاطب در چند 
صحنه احســاس مى كند تيرانــداز در اين لحظه 
فرصت هايى دارد و مى تواند شــليك كند و گلوله 
به بچه اى هم كه در آغوش اوست اصابت نمى كند، 
اما در كمال تعجب مى بينيم كه او شليك نمى كند. 
اين مى تواند مخاطب را عصبى كند، چون با اتفاق 
ســاده اى مواجهيم و آن شليك مى توانست مسير 
تاريــخ را عــوض كند؛ اجرا هم به گونه اى اســت 
كه در چند صحنه احســاس مى كنيد كه تيرانداز 
مى تواند براحتى او را هــدف قرار بدهد، اما از اين 
كار امتناع مى ورزد. در حالى كه اتفاقاً نقل قولى از 
آقاى اصفهانى كه ماجرا را ديده و نوشته وجود دارد 
كه گفته، من هنوز خواب اين را مى بينم كه چرا به 
او شليك نكردم. يا بايد شليك مى كرد يا نبايد اين 
صحنه را در فيلم قــرار مى داد، چون وقتى به اين 
صحنه فكر مى كنيم، نه تنها روند فيلم بلكه تاريخ 
معاصر هم تغيير مى كند؛ با اين اتفاق كار پيچيده 
شــده و سؤالى در ذهن تماشاچى به وجود مى آيد 
كه برطرف هم نمى شــود، بنابراين بايد يك دليل 
منطقى براى آن بياوريم و صرف اينكه خون روى 
بچه نپاشد دليل قانع كننده اى نيست، چرا كه شما 
با اين كار جان هزاران بچه ديگر را نجات نداده ايد!

وى در پايان تصريح كرد: با اين اوصاف «شبى كه ماه 
كامل شد» فيلم خوبى است و اينكه با فروش خوبى 
هم مواجه شده نكته مثبتى است. در مقابل فيلم هاى 
كمدى كه تنها اســم كمدى را يدك مى كشند و 
بيشتر سردستى و سطحى اند، خيلى بهتر است كه 
مردم اين فيلم را ببينند، اما به نظرم دوز خشــونت 
فيلم هم كمى باالســت، با وجود اين در مجموع به 
فيلم نمره قبولى مى دهم و بسيار خوشحالم كه اين 

روزها خوب مى فروشد.

صفحاتساعتتاریخروزردیف

٢و٣ میهن �رینی٤-٢٠٨/٣٠ فروردیندوشنبه١

٣ میهن ٢ خراسان �رینی٣-٢١٩سه شنبه٢

١و٢و٣ میهن   ٢ خراسان  �رینی٣-٢٢١٠/٢٠چهارشنبه٣

٢٣پنجشنبه٤

٢٤جمعه٥

٢خراسان  ٣ میهن ٧ اقتصاد٣-٢٥١٠شنبه٦

٢خراسان  ٣ میهن ٧ اقتصاد٣-٢٦٩/٤٥یکشنبه٧

٢خراسان  ٣ میهن ٧ اقتصاد٣-٢٧١٠دوشنبه٨

٢خراسان  ٣ میهن ٧ اقتصاد٣-٢٨١٠سه شنبه٩

٢خراسان  ٣ میهن ٧ اقتصاد٣-٢٩١٠/٤٠چهارشنبه١٠

٣٠پنجشنبه١١

٢خراسان  ٣ میهن ٧ اقتصاد٣-٣١١١/١٥جمعه١٢

٢و٣ خراسان  ٣ میهن ٧ اقتصاد٣-١١٠/٣٠ اردیبهشتشنبه١٣

٢و٣ خراسان  ٣ میهن ٧ اقتصاد٣-٢١٠یکشنبه١٤

٢و٣ خراسان  ٣ میهن ٧ اقتصاد٣-٣١٠/٣٠دوشنبه١٥

٢و٣ خراسان  ٣ میهن ٧ اقتصاد٣-٤١١سه شنبه١٦

٢و٣ خراسان  ٣ میهن ٧ اقتصاد٣-٥٩/٣٠چهارشنبه١٧

٦پنجشنبه١٨

٢و٣ خراسان  ٣ میهن ٧ اقتصاد٣-٧١٠/٣٠جمعه١٩

٢و٣ خراسان  ٣ میهن ٧ اقتصاد٣-٨١٠شنبه٢٠

٢و٣ خراسان  ٣ میهن ٧ اقتصاد٣-٩١٠/٣٠یکشنبه٢١

٢و٣ خراسان  ٣ میهن ٧ اقتصاد٣-١٠١٠دوشنبه٢٢

١١سه شنبه٢٣

١٢چهارشنبه٢٤

١٣پنجشنبه٢٥

١٤ ادب ١٦ ایستگاه   ٣ خراسان٣-١٤١٠/٣٠جمعه٢٦

١٤ ادب ١٦ ایستگاه   ٣ خراسان٣-١٥٩/٣٠شنبه٢٧

١٤ ادب ١٦ ایستگاه   ٣ خراسان٣-١٦١٠/٣٠یکشنبه٢٨

١٤ ادب ١٦ ایستگاه   ٣ خراسان٣-١٧١١دوشنبه٢٩

١٤ ادب ١٦ ایستگاه   ٣ خراسان٣-١٨١٢/٢٠سه شنبه٣٠

١٤ ادب ١٦ ایستگاه   ٣ خراسان٣-١٩١٢چهارشنبه٣١

٢٠پنجشنبه٣٢

*طرح ویژه نیمه شعبان

آخرين ساخته نرگس آبيار از نگاه دو منتقد سينما

«شبى كه ماه ...» در بوته نقد

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن 

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك سنگر
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

آگهى موضوع  ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى واراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

ــماره 139760318018004985 -  97/12/20 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى  برابر راى ش
ــنگر ، تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى  ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك س ــاختمانهاى فاقد س و س
ــدانگ يك باب خانه و محوطه  ــنامه 6405 در شش ــماره شناس خانم زهرا صفر پور يكتاى قاضيانى فرزند كرمعلى بش
ــده از پالك 77 فرعى از 24 اصلى واقع در قريه قاضيان  ــكونى مجزى ش ــاحت 409/02 متر مربع با كاربرى مس به مس
ــن جان آذرى  ــمى حس ــده خريدارى از مالك رس ــماره 450 فرعى در نظر گرفته ش بخش 12 گيالن كه براى آن ش

قاضيانى محرز گرديده است .
ــبت به صدور  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميش
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  اعتراض خود را به 
ــيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى  ــليم و پس از اخذ رس اين اداره تس
ــند مالكيت صادر  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س تقديم نمايند. بديهى اس

خواهد شد. م الف 1601 آ-9805370 
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/01

تاريخ انتشار نوبت دوم : 16 /1398/05 
سيد روشن آقازاده 

رئيس ثبت اسناد و امالك سنگر

شماره پرونده: 139804006092001725/1
شماره بايگانى پرونده: 9802727

شماره ابالغيه: 139805106092006550
تاريخ صدور: 1398/04/29

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه پرونده 9802727
ــماره ملى: 0920259529 شماره شناسنامه:  ــولى نام پدر: على تاريخ تولد: 1368/04/06 ش ــيله به رضا رس بدين وس
ــماره ملى:  ــين تاريخ تولد: 1378/04/01 ش ــود كه خانم- معصومه معنوى نام پدر: حس ــالغ مى ش 0920259529 اب
0924861584 شماره شناسنامه: 0924861584 جهت وصول يكصد و چهارده سكه طال تمام بهار آزادى به استناد- 
سند ازدواج: شماره سند: 19966، تاريخ سند: 1397/02/17، دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج 22 و طالق 87 
ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9802727 در اين اداره  ــهر مشهد استان خراسان رضوى عليه ش ش
ــرح متن سند حضور نداشته، لذا  ــده و طبق گزارش مورخ 98/4/20 مأمور پست محل اقامت مديون به ش ــكيل ش تش
ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار  بنا به تقاضاى بس
محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت 

بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9805234 م.الف 318

شماره پرونده: 139804006092001215/1   شماره بايگانى پرونده: 9801898
شماره ابالغيه: 139805106092006431   تاريخ صدور: 1398/04/26

دفترخانه ازدواج شماره 5 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه

بدين وسيله به ورثه مرحوم حسين تيمورى اوغاز عبارت از:
ــماره شناسنامه:  ــماره ملى: 0937763632 ش ــين تاريخ تولد: 1347/02/07 ش خانم منير تيمورى اوغاز نام پدر: حس
229، و صادق تيمورى اوغاز نام پدر: حسين تاريخ تولد: 1349/03/03 شماره ملى: 0937799807 شماره شناسنامه: 
ــماره ملى: 0048161527 شماره شناسنامه:  ــين تاريخ تولد: 1341/10/07 ش 438، هادى تيمورى اوغاز نام پدر: حس
ــماره  ــماره ملى: 2296768571 ش ــين تاريخ تولد: 1344/07/11 ش ــر تيمورى اوغاز نام پدر: حس ــى اصغ 2539، عل
ــماره ملى: 0938083228  ــخ تولد: 1361/05/20 ش ــين تاري ــنامه: 1144، محمد تيمورى اوغاز نام پدر: حس شناس
ــود كه خانم نازگل طيمورى بادخور نام پدر: اسماعيل تاريخ تولد: 1338/07/30  ــماره شناسنامه: 1454 ابالغ مى ش ش
ــماره شناسنامه: 579 جهت وصول بيست عدد سكه طال تمام بهار آزادى از ورثه زوج  ــماره ملى: 0871691779 ش ش
ــند: 1393/12/05، دفترخانه  ــند ازدواج: شماره سند: 27547، تاريخ س ــتناد س ــليم گردد به اس وصول و به زوجه تس
ــما اجرائيه صادر نموده و  ــتان خراسان رضوى عليه مورث ش ــهر مشهد اس ــماره 5 ش صادركننده: دفترخانه ازدواج ش
پرونده اجرائى به كالسه 9801898 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1398/03/22 مأمور، محل اقامت 
ــرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 19 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك  ــما به ش ش
ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه  ــار محلى آگهى مى ش مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــبت به پرداخت بدهى مورث خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.  ــوب مى گردد، نس روز ابالغ محس

آ- 9805236 م.الف 319
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره مزايده: 139804306092000056
تاريخ ثبت: 1398/03/01

متن آگهى مزايده
آگهى مزايده اموال منقول پرونده 9701527

ــخ تولد: 1365/1/5  ــاء قوچانى نام پدر: حميدرضا تاري ــا ضي ــه 9701527 خانم پريس به موجب پرونده اجرائى كالس
شماره ملى: 0872927997 به استناد سند نكاحيه به شماره 7575 مورخ 1393/6/6 دفتر ازدواج 45 مشهد اجرائيه 
فوق الذكر جهت وصول مهريه خود به تعداد 114 عدد سكه طالى تمام بهار آزادى عليه: آقاى محسن موذنى نام پدر: 
ــنامه: 1815 صادر كه پس از ابالغ اجرائيه در  ــماره ملى: 0938804324 شماره شناس رضا تاريخ تولد: 1357/1/4 ش
ــماره 9571- 1397/3/30 خودرو سوارى پژو 405 مدل  ــب درخواست بستانكار وارده به ش مورخه 1397/3/17 حس
1392 به شماره انتظامى 949 ط 25- ايران 36 متعلق به مديون مذكور در قبال تعداد 10 عدد سكه تمام بهار آزادى 

بازداشت كه توسط كارشناس رسمى دادگسترى بشماره وارده 24004 مورخ 1397/7/5 با مشخصات اعالم شده:
مشخصات وسيله نقليه:

GLX /XU 7  405 شماره انتظامى: 949 ط 25- ايران 36 نوع وسيله نقليه: سوارى سيستم: پژو
ــماره شاسى: -NAAMOLCAXDK 624568 شماره موتور  ــترى متاليك مدل 1392 ظرفيت 5 نفر ش  رنگ: خاكس

124K 0230668
كارشناسى و ارزيابى:

ــدگى مختصر  ــن وضعيت بدنه: خوردگى مختصر جلو دارد- رنگ ش ــوخت: بنزي ــداد محور: 2 تعداد چرخ: 4 نوع س تع
ــيل: نامعلوم الستيكها: سالم آينه ها: سالم چراغها: سالم شيشه ها: سالم  دارد موتور: خاموش گيربكس: نامعلوم ديفرانس

صندلى ها: سالم داشبور: سالم سپرها: جلو ترك دارد جلو پنجره: سالم
قيمت پايه كارشناسى غيراوراقى: 300/000/000 ريال معادل سى ميليون تومان تمام.

ــتان عمومى و انقالب مشهد  ــماره 240047- 1397/07/05 و نماينده دادس با توجه به گزارش مأمور اجرا وارده به ش
ــد و با توجه به قطعيت ارزيابى مزايده در روز دوشنبه  خودرو مذكور در زمان بازديد در پاركينگ تيراژه متوقف مى باش
ــه مزايده اتومبيل مذكور در آدرس مشهد پاركينگ تيراژه  ــاعت 9 صبح الى 12 ظهر جلس مورخه 1398/06/25 از س
ــته باشد نقداً فروخته خواهد شد (طبق  ــروع و به باالترين قيمتى كه خريدار داش از مبلغ پايه 300/000/000 ريال ش
رأى هيئت نظارت اقدام گردد) ضمناً مبلغ 15/000/000 ريال نيم عشر دولتى و مبلغ 18/000/000 ريال حق مزايده 
ــد. همچنين در  ــد و طبق ماده 121 آئين نامه اجرا هزينه هاى قانونى طبق مقررات از خريدار وصول خواهد ش ميباش
ــده برگزار ميگردد. آ- 9805237 م.الف  ــاعت تعيين ش ــمى در س صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از تعطيل رس
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رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139804006092001390/1
شماره بايگانى پرونده: 9802157

شماره ابالغيه: 139805106092006518
تاريخ صدور: 1398/04/29

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 9802157
ــين آرزه نام پدر: عين اله تاريخ تولد: 1358/06/30 شماره ملى: 6359241528 شماره  ــيله به آقاى اميرحس بدينوس
شناسنامه: 650 بدهكار پرونده كالسه 9802157 كه برابر گزارش مأمور ابالغ به آدرس متن سند شناخته نگرديده ايد 
ــماره 22650- 1380/07/15 بين شما و خانم زكيه شجعى مطلق تعداد 214  ــند ازدواج ش ابالغ مى گردد كه برابر س
عدد سكه تمام بهار آزادى بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس 
ــد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى  ــه فوق در اين اجراء مطرح مى باش ــريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالس از تش
مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت 
در روزنامه.... چاپ.... درج و منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت 

بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. آ- 9805238 م.الف 321

شماره مزايده: 139804306092000094       تاريخ ثبت: 1398/03/30
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده اموال غيرمنقول پرونده 9605177
ــن تاريخ تولد: 1363/01/09  ــتوفى دربان نام پدر: حس ــه 9605177 خانم- فاطمه مس به موجب پرونده اجرائى كالس
ــند: 4293، تاريخ سند:  ــند ازدواج: شماره س ــتناد- س ــنامه: 351 به اس ــماره شناس ــماره ملى: 0943071933 ش ش
1379/12/20، دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج شماره 21 شهر مشهد استان خراسان رضوى اجرائيه فوق الذكر 
ــرخ روز 1/943/459/766 ريال و تعداد  ــبه ن ــول مهريه خود به مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال با محاس ــت وص جه
ــكه طالى تمام بهار آزادى عليه: ورثه مرحوم سيداميررضا سعيد موسوى (مهال سعيد  ــت و پنجاه (250) عدد س دويس
موسوى نا م پدر: اميررضا تاريخ تولد: 1384/05/29 شماره ملى: 0927710196 شماره شناسنامه: 0927710196- 
ــماره  ــماره ملى: 0960756345 ش ــيداميررضا تاريخ تولد: 1392/12/20 ش ــوى نام پدر: س ــادات سعيدموس مليناس
ــيدمحمد تاريخ تولد: 1325/05/10 شماره ملى:  ــوى نام پدر: س ــن سعيدموس ــنامه: 0960756345- سيدحس شناس
ــخ تولد: 1337/09/09  ــين تاري ــنامه: 42493- مرحوم منصوره رزم جو نام پدر: حس ــماره شناس 0932794191 ش
ــن سعيدموسوى  ــنامه: 33491) ورثه مرحوم منصوره رزم جو (سيدحس ــماره شناس ــماره ملى: 0931971810 ش ش
ــماره ملى: 0932794191 شماره شناسنامه: 42493- نورى اسدى  ــيدمحمد تاريخ تولد: 1325/05/10 ش نام پدر: س
ــماره ملى 0940147629 شماره شناسنامه: 327- سيدمحمد  مرصع نام پدر: مرحوم على تاريخ تولد: 1317/3/23 ش
سعيد موسوى نام پدر: سيدحسن تاريخ تولد: 1370/6/8 شماره ملى 0921722966- سيدعليرضا سعيد موسوى نام 
ــن تاريخ تولد: 1366/10/25 شماره ملى 0945008066- شماره شناسنامه 20946- سيدحجت سعيد  پدر: سيدحس
ــماره شناسنامه 314- سيده مريم  ــن تاريخ تولد: 61/1/1 شماره ملى 0942516982- ش ــوى نام پدر: سيدحس موس
سعيد موسوى نام پدر: سيد حسن تاريخ تولد: 53/1/1 شماره ملى 0930772873- شماره شناسنامه: 77326- سيد 
حسين سعيد موسوى نام پدر: سيد حسن تاريخ تولد: 59/9/4 شماره ملى 0942477456- شماره شناسنامه 2646) 
ــت حسب درخواست  ــه فوق صادر كه پس از ابالغ اجراييه 97/11/15 صحت ابالغ مورد گواهى اس اجرائيه اى به كالس
ــهد ملكى  ــالك ثبتى 768 فرعى از 233- اصلى بخش 9 مش ــماره 18422- 97/5/24 پ ــتانكار وارده به ش وكيل بس
ــوى در قبال مبلغ 1/943/459/766 ريال و تعداد 136 عدد سكه طالى تمام بهار  ــعيد موس ــيد اميررضا س مرحوم س
آزادى بازداشت گرديد. منزل مورد نظر توسط كارشناس محترم دادگسترى 5832- 98/2/11 به آدرس: مشهد- 5 راه 

سناباد- قائم 20- پالك 269 بازديد و معاينه محلى به عمل آمد و نظريه كارشناسى به شرح ذيل مى باشد:
1- ارزيابى ملك با فرض عدم بدهى مالك به كليه مراجع ذيصالح تهيه شده است.

2- ارزيابى ملك با فرض عدم بازداشت و نيز آزاد بودن ملك داده شده است.
3- اين كارشناسى بر اساس تصاوير غيرمصدق مدارك ارايه شده تهيه گرديده است.

ــناد مشهد  ــى صرفاً جهت قيمت گذارى و ارزش گذارى براى فروش ملك از طرف اداره محترم ثبت اس 4- اين كارشناس
تهيه شده است و قابليت استفاده به هر عنوان براى وثيقه ها و سپرده گذارى ها و تضمين ها و يا موارد مشابه را ندارد.

ــك مورد نظر در  ــماره 24404/1 مورخ 82/10/8 مل ــكار كلى ملك) به ش ــهردارى (پايان ــق كپى پايانكار ش 5- مطاب
ــت. طبقه  ــده اس ــاخته ش ــازى 14- 30- 6-1 در چهار طبقه و چهار واحد س منطقه با تراكم كاربرى زياد با كد نوس
ــارى و 37/8 مترمربع تجارى و  ــه و 10 مترمربع انب ــرويس پل ــامل: 128 مترمربع پيلوت و 12 مترمربع س ــف ش همك
ــك واحد و به متراژ هر واحد 150  ــد. طبقه اول الى چهارم هر طبقه ي ــع انبار تجارى در نيم طبقه مى باش 13 مترمرب

مترمربع مسكونى مى باشد.
ــد كه  ــكونى و يك دربند مغازه مى باش طى گزارش مأمور اجرا 4887- 98/2/8 ملك فوق الذكر داراى چهار واحد مس

مغازه و دو واحد از آپارتمانها در تصرف مستأجر و دو واحد ديگر در تصرف برادران مرحوم مى باشد.
شرح مورد كارشناسى:

ــت.  ــقف به همراه يك دربند مغازه تجارى اجرا گرديده اس ــى در چهار طبقه چهار واحد در پنج س ملك مورد كارشناس
ــد. انباريها در پيلوت اجرا گرديده  ــمالى است. داراى آسانسور تمام اتومات مى باش ــد. ملك ش پيلوت فاقد واحد مى باش
ــپزخانه و حمام و توالت و هال و پذيرايى مى باشند. داراى  ــد. داراى سه خواب و آش ــت. بدنه ها كاغذ ديوارى مى باش اس
ــيون داخلى واحدها بعضاً تغييرات  ــعابات آب و برق و گاز و تلفن مى باشد. دكوراس ــد. داراى انش ــنگى مى باش نماى س
ــد. طبقه چهارم عالوه بر كولر آبى  ــرمايش كولر آبى و گرمايش پكيج و رادياتور مى باش ــبت به هم دارند. س جزيى نس

داراى كولر گازى نيز مى باشد.
ــدانگ ملك مورد نظر در چهار طبقه و چهار واحد به همراه مغازه تجارى  نظريه ارزيابى: در حال حاضر ارزش كل شش
ــوابق، جوانب امر،  ــخصات فوق با توجه به كليه س ــده فوق جنوبى با مش ــخصات ذكر ش ــيه خيابان با مش واقع در حاش
ــى و مصالح بكار رفته، مساحت عرصه  ــى، ممر دسترس ــكل هندس ــاختمان، حدود اربعه، ش موقعيت مكانى، قدمت س
ــر در قيمت گذارى و  ــاير عوامل مؤث ــا در نظر گرفتن كليه حق و حقوقات تجارى و س ــم و كاربرى و ب ــى، تراك و اعيان
ــى هاى ميدانى با امتيازات انشعابات منصوب در وضع موجود چهل و هشت ميليارد و سيصد ميليون ريال معادل  بررس

چهار ميليارد و هشتصد و سى ميليون تومان برآورد گرديد.
حدود اجمالى ملك برابرنامه مسئول بايگانى اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه 3 مشهد براساس پرونده ثبتى بدين شرح 

ميباشد: به حدود: شماالً: ديواريست به زمين خليلى مطلق، شرقاً: در طرفين ديوار بديوار و در وسط ديواريست به منزل 
على محمد باقرزاده، جنوباً: درب و ديواريست به خيابان، غرباً: ديوار بديوار منزل آقاى طلوع.

يك مورد بازداشت دائم به موجب دستور شماره 139705806092005180 مورخ 97/5/24 صادره از مسئول محترم 
ــد. ضمناً مبلغ 364/182/000 ريال حق  ــناد مشهد نسبت به پالك ثبتى فوق الذكر مى باش ــعبه دوم اداره اجراى اس ش
ــد و  ــر بمبلغ 455/227/500 ريال كه طبق تبصره ماده 121 آئين نامه اجرا بعهد برنده مزايده ميباش مزايده و نيم عش
لذا برابر با گزارش مأمور اجرا مزايده تعداد 94/25 (نود و چهار و بيست و پنج صدم) سهم مشاع از 100 سهم مشاع از 
500 سهم ششدانگ پالك ثبتى فوق الذكر در قبال مبلغ مزايده به مبلغ 9/104/550/000 ريال از ساعت 9 صبح الى 
ــعبه دوم اجراى ثبت به آدرس خيابان امام خمينى، خيابان  ــنبه مورخه 1398/06/06 در محل ش 12 ظهر در روز 4ش
ــهد برگزار ميگردد. مزايده از مقدار و مبلغ اعالمى شروع و به باالترين قيمت كه  ــمى مش ــناد رس ثبت اداره اجراى اس
خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهيهاى مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب و يا حق 
ــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آنها معلوم شده يا  ــتراك و نيز بدهيهاى مالياتى و عوارض ش اش
نشده به عهده برنده مزايده است و هزينه هاى قانونى طبق مقررات وصول خواهد شد همچنين در صورت تعطيلى روز 

مزايده در روز بعد از تعطيل رسمى در ساعت تعيين شده برگزار مى گردد. آ- 9805239 م.الف 322

شماره پرونده: 139504006091000051/1
شماره بايگانى پرونده: 9500180

شماره آگهى ابالغيه: 139803806091000024
تاريخ صدور: 1398/04/26

ابالغ اخطاريه ارزيابى كالسه 9500180
بدينوسيله به

ــد زاده اصفهانى نژاد به كدملى 0946627320 و  ــد زاده اصفهانى نژاد احد از وراث محمود محم ــين محم 1- اميرحس
تاريخ تولد 1366/03/01 و

ــم محمد زاده اصفهانى نژاد احد از وراث محمود محمد زاده اصفهانى نژاد به كدملى 0942622456 و تاريخ  2- قاس
تولد 1362/11/09 و 

3- محسن محمد زاده اصفهانى نژاد احد از وراث محمود محمد زاده اصفهانى نژاد به كدملى 0946614407 و تاريخ 
تولد 1362/05/09 و

ــه محمد زاده اصفهانى نژاد احد از وراث محمود محمد زاده اصفهانى نژاد به كدملى 0931517745 و تاريخ  4- فهيم
تولد 1355/06/12 و

ــس محمد زاده اصفهانى نژاد احد از وراث مرحوم محمود محمد زاده اصفهانى نژاد به كدملى 0942349539  5- نرج
و تاريخ تولد 1352/10/28

ــين به كدملى  ــوم محمود محمد زاده اصفهانى نژاد نام پدر: غالمحس ــار احمدآبادى احد از وراث مرح ــس افش 6- نرگ
0939159147 و تاريخ تولد 1319/05/02

ابالغ ميگردد كه ششدانگ پالك ثبتى 13 فرعى از 22 اصلى بخش 9 مشهد به مبلغ 4/800/000/000 ريال ارزيابى 
گرديده است كه مورد وثيقه سند رهنى 163914- 1388/12/26 دفترخانه 70 مشهد له شركت تعاونى اعتبار افضل 
ــى داريد طبق ماده 101 آئين نامه اجراى ثبت  ــد. چنانچه به مبلغ فوق الذكر اعتراض توس عليه افراد فوق الذكر مى باش
ــه ميليون ريال بابت هزينه  ــار آگهى مهلت داريد اعتراض خود را كتباً به انضام مبلغ س ظرف مدت 5 روز از تاريخ انتش
كارشناسى به صورت على الحساب به اين شعبه تحويل دهيد. ضمناً به اعتراض خارج از مهلت مقرر يا بدون پرداخت 

هزينه كارشناسى ترتيب اثر داده نخواهد شد. آ- 9805240 م.الف 323
رياست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره 27881 تاريخ 98/4/29
آگهى ابالغ رأى عدم افراز

در خصوص تقاضاى خواهان خانم منصوره سپهرى يزديان به طرفيت طاهره سپهرى يزديان مبنى بر افراز پالك ثبتى 
ــاعى آن صادر و تسليم گرديده با توجه به اينكه ملك  ــهد كه اسناد مش ــماره 4 فرعى از 2951- اصلى بخش 3 مش ش
مورد تقاضا برابرنامه شماره 2/98/7256- 98/2/17 شهردارى منطقه دو با توجه به عدم دارا بودن حد نصاب تفكيكى 
ــيدگى در اداره ثبت اسناد و امالك خارج ميباشد و بدين وسيله  ــد لذا عمًال موضوع از صالحيت رس قابل افراز نميباش
ــار ظرف مدت  ــاعى پالك فوق الذكر اعتراض دارند از تاريخ انتش مراتب يك نوبت آگهى تا چنانچه متقاضى يا مالك مش
ــيد آنرا به اين اداره ارائه نمايند الزم به ذكر است كه مأمور  ــليم و رس ــتان تس ده روز اعتراض خود را به دادگاه شهرس
ــده است.  ــايى نش ابالغ اين اداره جهت ابالغ رأى عدم افراز به محل اقامت نامبردگان باظهار مراجعه كه در محل شناس

آ- 9805241 م.الف 324
رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه يك مشهد- محمد نخعى

شماره پرونده: 139704001089000022/2
شماره بايگانى پرونده: 9702176

شماره ابالغيه: 139805106092006480
تاريخ صدور: 1398/04/29

آگهى اخطاريه ماده 101- اموال منقول
ــه 9702176 له  ــش اعالم مى گردد در خصوص پرونده اجرايى كالس ــه: آقاى زين العابدين محمدى من ــيله ب بدينوس
ــمى دادگسترى به  ــناس رس ــماره 54927- 1397/12/28 كارش خانم معصومه داوطلب مزينان به موجب گزارش ش
ــت، پالك ثبتى 983 فرعى از 65 اصلى بخش 9 مشهد به مبلغ 7/450/000/000 ارزيابى گرديده  ــرح تصوير پيوس ش
ــيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت پنج روز از تاريخ ابالغ  لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باش
اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر به مبلغ 4/508/600 ريال به دفتر اين اجرا تسليم 
ــد ترتيب اثر داده  ــناس تجديدنظر باش ــتمزد كارش نماييد ضمناً به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دس

نخواهد شد. آ- 9805242 م.الف 325

شماره پرونده: 139704006092006026/1
شماره بايگانى پرونده: 9709967

شماره ابالغيه: 139805106092006472
تاريخ صدور: 1398/04/29

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده شماره: 9709967
ــماره ملى: 0919577466 شماره  ــيله به آقاى محمد چرمگى نام پدر: نصرت اله تاريخ تولد: 1354/01/01 ش بدينوس
ــهد متعلق به شما در قبال طلب  ــنامه: 5 اعالم مى گردد: پالك ثبتى 29220 فرعى از 176 اصلى بخش 10 مش شناس
ــت گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بشما اخطار ميشود ضمناً هرگونه نقل  ــعيبى بازداش خانم مريم ش
انتقالى از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نميشود. در ضمن اين آگهى در يك نوبت 

در روزنامه... چاپ... منتشر گرديده است. آ- 9805243 م.الف 326
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- زهرا تاهماى كالغ آباد و عليرضا لعلى

شماره بايگانى پرونده: 9802133   شماره ابالغيه: 139805106092006464  تاريخ صدور: 1398/04/29
آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 9802133

ــم حيدرى آبروان نام پدر: محمدرضا تاريخ تولد: 1362/01/01 شماره ملى: 0943973597  ــيله به آقاى هاش بدينوس
ــند شناخته  ــه 9802133 كه برابر گزارش مأمور ابالغ به آدرس متن س ــنامه: 15 بدهكار پرونده كالس ــماره شناس ش
ــماره 8726-  ــند طالق ش ــماره 11921- 1392/01/29 و س ــند ازدواج ش ــردد كه برابر س ــالغ مى گ ــد اب نگرديده اي
ــماعيل پور تعداد 55 عدد سكه تمام بهار آزادى بدهكار مى باشيد كه بر اثر  ــما و خانم فاطمه اس 1398/03/18 بين ش
عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين 
اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين 
آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه.... چاپ... درج و منتشر مى گردد ظرف مدت ده 
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات  روز نس

عليه شما تعقيب خواهد شد. آ- 9805244 م.الف 327

شماره مزايده: 139804306092000102    تاريخ ثبت: 1398/04/12
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده مال غيرمنقول پرونده اجرايى كالسه 9502229
ــهد خانم نرگس  ــمى مش ــناد رس ــعبه دوم اداره اجراى اس ــه 9502229 مطروحه در ش بموجب پرونده اجرايى كالس
ــنامه: 1085 عليه آقاى  ــماره شناس ــماره ملى: 3620985499 ش تدينى نام پدر: مجيد تاريخ تولد: 1344/06/25 ش
ــماره ملى: 3670185194 شماره  ــاه تاريخ تولد: 1350/06/25 ش ــجادى نام پدر: سيداقبال ش ــيد عبدالمهدى س س
ــماره 43 تاريخ 1383/03/19 دفترخانه ازدواج شماره 61 شهر زاهدان  ــنامه: 18634، به استناد سند ازدواج ش شناس
ــتان مبادرت به صدور اجرائيه در قبال بخشى از مهريه به تعداد 350 عدد سكه طالى تمام  ــتان سيستان و بلوچس اس
بهار آزادى نموده و طى نيابت اجرائى پرونده به كالسه 9502229 در اداره اجراى شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى 
ــهد تشكيل كه پس از ابالغ اجرائيه در تاريخ 1395/07/26 به درخواست وكيل بستانكار طى وارده 93005929-  مش
ــدانگ عرصه و اعيان پالك ثبتى 13406 فرعى از 191 اصلى مفروز و مجزى شده از 4042 فرعى  1395/08/17 شش
ــت كه برابر گزارش كارشناس رسمى دادگسترى  ــكه بهار آزادى بازداش ــهد در قبال تعداد 350 عدد س بخش 10 مش

وارده به شماره 7477- 1398/02/19:
قرار: ارزيابى پالك ثبتى 13406 فرعى از 191 اصلى بخش ده مشهد به نشانى: بلوار صارمى- صارمى 8 (هشت) پالك 

5 (پنج) طبقه اول سمت چپ (واحد 3)
ــرح مندرج در آن: ششدانگ  ــماره دفترچه 842409 الف 16/88 و بش ــند مالكيت به ش ــتندات: الف) س مدارك و مس
ــع در طبقه اول جنوبى واحد  ــصت و هفت صدم 91/67 مترمربع واق ــاحت نود و يك مميز ش ــاب آپارتمان به مس يكب
ــت فرعى از  ــوم تفكيكى داراى پالك ثبتى باقيمانده چهار هزار و چهل و دو فرعى از باقيمانده يكصد و هفتاد و هش س
ــده 191/155/178- اصلى) بخش  ــد و نود و يك اصلى (باقيمانده 4042 باقيمان ــد و پنجاه و پنج فرعى از يكص يكص
ــتاى استانداردسازى  ــت ملك 1395/08/19 در راس ــهد بانضمام انبارى- توضيحاً طبق تصويرنامه بازداش 10 (ده) مش
ــاختمان 9/53370- 85/8/30 و  ــالك 13406 منظور گرديد. تصوير گواهى پايان س ــت باقيمانده 4042 فرعى پ جه

فيش عوارض نوسازى
ــرويس بهداشتى، پذيرايى،  ــپزخانه، س ــرح بازديد: از موقعيت آپارتمان مذكور بازديد بعمل آمد داراى دو خواب، آش ش
ــاز نبوده و در حال بهره برداريست. حدود اجمالى با تقريب با سند  ــراميك، فاقد آسانسور، نما اصلى سنگ، نوس كف س

مالكيت مطابقت و در تصرف بستانكار است.
ارزيابى: با عنايت به موقعيت ملك، قدمت و كيفيت بنا، بازار فعلى و بدون لحاظ ديون ملك، ارزش ششدانگ آپارتمان 
ــارد و پانصد ميليون ريال معادل چهارصد و پنجاه ميليون تومان)  ــور به مبلغ 4/500/000/000 ريال (چهار ميلي مذك

برآورد مى گردد.
با توجه به گزارش مأمور اجرا وارده به شماره 7550- 1398/02/21 ملك در تصرف بستانكار مى باشد.

ــهد وارده به شماره 17066-  ــش مش ــناد و امالك ناحيه ش ــئول بايگانى اداره ثبت اس حدود اجمالى آن برابرنامه مس
1398/04/11 بدين شرح مى باشد:

ــانتيمتر مربع (3/34 متر) ديوار بديوار طبقه  اول شمالى و2/1 و 1/3 و  ــى و چهار س ــه متر و س ــماالً به طولهاى س ش
ــوار باقيمانده 155 فرعى جنوباً به طولهاى هفتاد  ــرقاً بطول 9/9 متر ديوار بدي ــر درب و ديوار به راه پله ش 1 و 3/7 مت
ــانتيمتر و پنج متر و پنجاه سانتيمتر مربع (0/7 و 1/3 و 5/5 مترمربع) (بصورت قوس) و  ــى س ــانتيمتر يك متر و س س
ــانتيمتر (1/3 و 0/7) پنجره و ديوار و لبه تراس به فضاى حياط غرباً بطول ده متر  ــانتيمتر هفتاد س ــى س يك متر و س
ــماره 17066- 1398/4/11 پالك  ــانتيمتر (10/5) ديوار بديوار 4043 فرعى و برابرنامه واحد ثبتى وارده ش و پنجاه س

ثبتى داراى بازداشت ديگرى نمى باشد.
ــى مذكور در قبال مبلغ  ــدانگ پالك ثبت ــتانكار و هزينه ها شش ــه به قطعيت ارزيابى و با توجه به مطالبات بس ــا توج ب
ــاعت 9 صبح الى 12 ظهر در محل  ــنبه مورخ 1398/7/7 از س ــق مزايده در روز يكش ــال از طري 4/500/000/000 ري
ــهد واقع در خيابان امام خمينى(ره) اداره اجراى ثبت مشهد به باالترين قيمت كه خريدار  ــعبه دوم اجراى ثبت مش ش
داشته باشد به فروش خواهد رسيد. ضمناً مبلغ 180/000/000 ريال حق مزايده و مبلغ 225/000/000 ريال نيمعشر 
مى باشد كه طبق تبصره 6 ماده 121 آئين نامه اجرا پرداخت بدهيهاى مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب و يا 
حق اشتراك و نيز بدهيهاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آنها معلوم شده 
يا نشده بعهده برنده مزايده است و هزينه هاى قانونى طبق مقررات وصول خواهد شد همچنين در صورت تعطيلى روز 
مزايده در روز بعد از تعطيل رسمى در ساعت تعيين شده برگزار ميگردد. مزايده در آدرس خيابان امام خمينى، خيابان 

ثبت اداره اجراى اسناد رسمى مشهد شعبه دوم اجراى ثبت برگزار مى گردد. آ- 9805246 م.الف 328

آگهى نوبتى سه ماهه اول سال 1398 حوزه ثبتى مه والت
ــخاصى كه نسبت به امالك مجهول المالك واقع  ــامى اش وفق ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آئين نامه قانون مزبور اس
ــال 1398 تقاضاى ثبت نموده اند با نوع ملك مورد تقاضا  ــتان مه والت كه تا آخر خرداد ماه س در حوزه ثبتى شهرس

براى اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى شود 
شهرستان مه والت -بخش دو مه والت

اراضى دوغ آباد پالك 5-اصلى
1-پالك 2611 فرعى متصرفى خانم كلثوم زال دوغ آبادى شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت

ــده فوق متعرض مى  ــبت به امالك اگهى ش   23/ 121691 متر مربع لذا وفق مواد 16 و 17 قانون ثبت هركس نس
باشد و يا اينكه بين متقاضيان ثبت و ديگرى اقامه دعوى شده و در جريان است ميبايستى اعتراض يا گواهى مشعر بر 
جريان دعواى خود را از تاريخ انتشار نوبت اول اين آگهى نسبت به آگهى نوبتى ظرف مدت 90 روز به اداره ثبت اسناد 
ــيد دريافت نموده و در اجراى تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين و تكليف پرونده هاى  ــليم و رس و امالك مه والت تس
معترض ثبتى معترضين از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت يك ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع 

ذيصالح قضايى تقديم و گواهى الزم را از مرجع مزبور اخذ و به اين اداره تسليم نماييد .9805371
تاريخ انتشار نوبت اول98/5/1
تاريخ انتشار نوبت دوم98/6/2

على اكبر شجاعى
رديس ثبت اسناد و امالك شهرستان مه والت
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