
حج امسال متفاوت است
روز گذشته جمعى از كاربران عراقى و 
يمنى توييتــر، تالش كردند تا با توليد 
محتــوا در ايــن شــبكه اجتماعى، به 
هجمه هاى اخير عليه ســفر حج پاسخ 

دهند. 
كاربــران فارســى زبــان هــم پس از 
مدتى به اين كمپين پيوســتند. يكى 
از كاربران ايرانى در قالب هشــتگ #الكعبه_تجمعنا نوشــته است: «از 
حج خونين در ســال 66 تاكنون شــاهد تعرضات مختلفى از سعودى ها 
بوديم كه در سال 94 به اوج رسيد. اما حج امسال متفاوت است، چراكه 
به خاطر رشادت هاى محور مقاومت، سعودى ها جرئت ابراز هيچ واكنشى 

ندارند».

شناسنامه اى با مهر قرمز
محمدرحيم آقايى پور، ســفير ســابق 
جمهورى اسالمى ايران در اسلوونى از 
جمله شهداى فاجعه منا بود كه در سال 
94 در مكه به شــهادت رســيد. دختر 
دردناكى  روايت  ديپلمات شــهيد  اين 
از ســفر حج پــدرش در اينســتاگرام 
خود منتشر كرد و نوشت: «جرعه  آخر 
شــير را سر مى كشــى و مى روى توى اتاق به نوشتن وصيت و سه نامه 
بــراى مادر و برادر جان و فاطمه بانو! ســر صبحانــه نامه ها را مى دهى 
دســت مادر و مى گويى:« فقط وقتى رفتم نامه ها رو بخونيد». مادر ريز 
مى خندد و مى گويد:«عجبا! دارى كارى مى كنى كه بيشــتر دلمون برات 

تنگ بشه».
بيستم مهرى كه قرار بود برگردى مى شد 18 روز پس از شهادتت! همان 

روز شناسنامه ات با مهر قرمز دلخراش آمد دم خانه».

فرقى بين آقازاده ها و مردم عادى نيست
وزارت كشــور يمن روز گذشــته خبر 
الحوثى،  بدرالديــن  ابراهيم  شــهادت 
برادر رهبر انصاراّهللا يمن را اعالم كرد. 
كاربران فضاى مجــازى در واكنش به 
اين خبر، هشتگ #ابراهيم_بدرالدين_

الحوثــى را در توييتر داغ كردند. يكى 
از كاربران نوشــته اســت: «يمنى ها با 
جون و دل دارن از كشور و انقالبشون دفاع مى كنن. در اين راه فرقى هم 
بين آقازاده ها و مردم عادى نيست. اون ها با هم طعم قحطى رو مى چشن 

و با هم داغ شهادت نزديكانشون رو مى بينن».

حسودى مى كنيم!
اميرحســين ثابتى در صفحه شــخصى 
توييترش نوشــت: «دكتــر روحانى در 
جمــع مســئوالن وزارت خارجه گفته، 
عده اى نتوانســتند با هشت سال مذاكره 
مشكل هســته اى را حل كنند و حاال به 

ما حسودى مى كنند! 
بله ما حسودى مى كنيم كه نتوانستيم به 
دست خودمان در قلب راكتور اراك سيمان بريزيم و بعد هم تحريم ها عليه 

ايران بيشتر بشود. اين هنرى بود كه هركسى نداشت!»

 محمد تربت زاده  شما را نمى دانيم، اما ما رسانه ها 
خســته شديم از بس هر سال در روزهاى پس از اعالم 
نتايج كنكور، به سوژه هاى نخ نما شده «حذف كنكور»، 
«ســهميه ها» و «مؤسسات آموزشــى» پرداخته ايم. 
امســال اما انگار عالوه بر تمام اين ها، ســوژه ديگرى 
به نام «نابرابرى آموزشــى» هم نقل فضاى مجازى و 
صحبت هاى داوطلباِن هميشــه معترض كنكور شده 
اســت. موضوع داغى كه با استناد به سوابق تحصيلى 
داوطلبان، مى گويد سيستم آموزش و پرورش طبقاتى 
شده و مسئوالن اين وزارتخانه هرچقدر هم خودشان 
را بــه آن راه بزنند، هيچ جوره نمى توانند آمارى را كه 
مى گويد بيش از 90 درصــد رتبه هاى برتر كنكور در 
مدارس غيردولتى يا مــدارس خاص درس خوانده اند، 

كتمان كنند.

  سمپادى ها
حواشــى كنكور معموالً هر ســال از چند روز پيش از 
برگزارى اين آزمون آغاز مى شــود و تا روزهاى پس از 
اعالم نتايج ادامه پيدا مى كند. حواشــى امسال اما يك 
روز پيش از اعالم نتايج آغاز شــد؛ زمانى كه ســازمان 

سنجش اسامى نفرات برتر كنكور 98 را اعالم كرد. 
پس از انتشار اسامى 10 نفر نخست كنكور سراسرى در 
رشته هاى علوم رياضى و فنى، تجربى، انسانى و پنج نفر 
نخست رشته هاى زبان انگليسى و هنر، موج انتقادهايى كه 
از جاى خالى دانش آموزان مدارس دولتى عادى در صف 
اول نفرات برتر كنكور گاليه داشتند، آغاز شد. بر اساس 
آمار سازمان ســنجش، در ميان 40 نفر نخست كنكور 
سراسرى، 19 دانش آموز اهل تهران اند كه 66 درصدشان 
در مدارس غيردولتى و نمونه دولتى و 33درصد در مدارس 
سمپاد درس خوانده اند. اين البته فقط آمار تهرانى هاست 
و اگر قصد داشته باشيم بيشتر روى ماجرا دقيق شويم، 
بايد بگوييم بيش از 90 درصد نفرات برتر شهرستان ها، در 

مدارس خاص درس خوانده اند.

   موضوِع جديدى نيست
هرچند ماجراى «عدالت آموزشى» براى نخستين بار 
سوژه رسانه ها شده اما اگر نگاهى به فهرست نفرات برتر 
كنكور در سال هاى گذشته بيندازيم، متوجه مى شويم 
كه هرچند اوضاع به وخامت امسال نبوده اما تقريباً هر 
سال درصد بااليى از نفرات برتر، دانش آموزان مدارس 
خاص بوده اند؛ موضوعى كه حتى مسئوالن هم به آن 
معترف اند. مثالً على زرافشان، معاون پيشين متوسطه 
وزارت آمــوزش و پــرورش درباره عدالت آموزشــى 
مى گويد: «تشكيل و توسعه مدارس خاص و جداسازى 
نفــرات برتر مدارس عادى دولتــى و تجميع آن ها در 
مدارس خاص طبيعتاً موجب مى شــود ظرفيت هاى 
كنكور در اختيار عده محــدودى از دانش آموزان قرار 
بگيرد. در ســال 76 كه هنوز مدارس نمونه، شــاهد، 
استعداد هاى درخشان و حتى مدارس غيردولتى مثل 
امروز توســعه نيافته بودند من بررســى اى انجام دادم 
كه نشــان داد اين گروه از مــدارس خاص كه نزديك 
به 10 درصد مدارس شهر تهران را تشكيل مى دادند، 
سهمشان در دانشگاه بيش از 9 برابر ظرفيتشان است، 
به اين معنى كه حدود 90 درصد ورودى دانشگاه ها از 
اين نوع مدارس انتخاب مى شدند. پس اين اتفاق دست 
كم 20 سال سابقه دارد و رويداد جديدى نيست، ولى به 
نظر مى رسد در سال هاى اخير اين بى عدالتى ها تشديد 

شده است».

  وزارتخانه سرراهى
كارشناس هاى اين زمينه مى گويند از دست رفتن عدالت 
آموزشى در آموزش و پرورش ريشه در سياست گسترش 
مدارس غيردولتى در اين وزارتخانه دارد؛ سياســتى كه 
اگرچه در گذشته به صورت غيرعلنى دنبال مى شد، اما اين 
روزها تبديل به يكى از اصلى ترين سياست هاى آموزش و 

پرورش شده است.
كارشناســان درباره اينكه چرا خصوصى سازى در اولويت 
آموزش و پرورش قرار گرفته هم مى گويند: همه چيز زير 
سر مديران است! البته منظور كارشناس ها فقط مديران 
دانه درشت نيست. آن ها مى گويند چه مديران باالدستى 
و چــه مديران ميانى به دليل فشــار هايى كه از ســمت 
باالدســتى ها به آن ها اعمال مى شود يا به دليل باورهاى 
شــخصى خودشان، اعتقاد دارند آموزش و پرورش بايد با 
گسترش مدارس غيردولتى به سمت خصوصى سازى برود.
البته مديران تنها عامالن افزايش بى عدالتى در آموزش و 
پرورش نيستند. كارشناس ها مى گويند تمام دولت ها چه 
اين طرفى و چه آن طرفى، معتقد بوده و هستند كه آموزش 
و پرورش بودجه زيادى را مصرف مى كند كه اين بودجه 
بايد كاهش پيدا كند. به همين خاطر است كه در دو دهه 
اخير بودجه آموزش و پرورش در همه دولت ها يا افزايش 
پيدا نكرده  يا از لحاظ عددى افزايش پيدا كرده  است، اما با 
در نظر گرفتن تورم و افزايش قيمت ها، در واقع عقب گرد 

داشته اند!

 تا آرنج!
ماجراى وزارت آمــوزش و پرورش و بودجه ناچيزش كار 
را به جايى رســانده كه خيلى از كارشناس ها بگويند ما 
اصالً مدرسه دولتى نداريم! ابراهيم سحرخيز، معاون سابق 
وزارت آموزش و پرورش در اين باره مى گويد: «به نظر من 
تفاوت مدارس با يكديگر هيچ ربطى به كيفيت آموزشى 
ندارد و تنها تفاوت مدارس دولتى با مدارس غيردولتى و 
سمپاد و غيرانتفاعى در نحوه و مقدار پول گرفتن خالصه 
مى شــود. يعنى در يك نوع مدرســه بخش ســودبرنده 
آموزش فقط نوك انگشــتش را در جيب مردم فرو كرده 
است و در نوع ديگر دستش تا آرنج در جيب مردم است! 
بــه همين دليل هم مى گويم در حال حاضر تقريباً مردم 
هستند كه هزينه آموزش و پرورش را مى دهند. ما در دهه 
نخست انقالب عدالت آموزشى را به گواه و تأييد خيلى از 
كارشناســان به خوبى اجرا كرديم، اما بعد كم كم شكاف 
آموزشى و شكاف طبقاتى در آموزش و پرورش به شدت 
افزايش پيدا كرد و به هر حال كسى هم كه گندم مى كارد 
جو درو نمى كند! وقتى سياست ها، طبقاتى كردن آموزش 
است بايد امروز هم اين چهره را ببينيم كه براى كشورى 
مثل ما كه ساختار آموزشى اش را اهداف انقالب اسالمى 

مى بيند واقعاً زشت است»!

  مافياى چندوجهى
نمى شود همه چيز را انداخت گردن وزارتخانه آموزش و 
پرورش و مسئوالنش و بى خياِل مافياى كنكور شد. البته 
مافيا نه به آن معنايى كــه در ذهن خيلى هايمان نقش 
بسته است. مافياهايى كه چند وجهى به حساب مى آيند. 
يعنى ابتدا مؤسسات آموزشى مى سازند، بعد مى زنند توى 
خط چاپ كتاب كمك درســى براى كنكور و پس از آن 
هم شاخك هايشان را بنِد مدرسه سازى مى كنند. بعد هم 
باتوجه به ســرمايه گذارى هاى نجومى شان در اين زمينه، 
تا مغز اســتخوان به اليه هــاى مديريتى نفوذ مى كنند و 
عالوه بر گرفتن مجوز براى فعاليت هاى فوق آموزشى در 

مدارسشان، جلو حذف كنكور را هم مى گيرند.
حاال حســابش را بكنيد سروصدايى كه از چند روز پيش 
راه افتاده، چند هزار خانواده را متقاعد مى كند كه ســال 
آينده قيد مدارس عمومى را بزنند و با پرداخت هزينه هاى 
هنگفت، فرزندانشان را به مدارس خاصى كه اغلب توسط 

مافياى كنكور اداره مى شوند، بفرستند.
كارشــناس ها مى گويند ايــن مدارس خــاص، ويژگى 
منحصربه فردى ندارند جز اينكه با تبليغات زياد، دبيرهاى 
برتر هر شــهر را جذب مى كنند تــا دانش آموزان نخبه 
را براى درس خواندن در مدارسشــان تشويق كنند. اين 
حرِف كارشناس ها را آمارها هم تأييد مى كنند. طبق آمار، 
2 ميليون دانش آموز در مدارس خاص تحصيل مى كنند 
كه از اين شمار، به تعداد انگشت هاى دست، در صف اول 
قبولى هاى كنكور قرار مى گيرند كه همان نخبگان هستند. 
اين يعنى مدارس خاصى كه توسط مافياها اداره مى شوند، 
با ايجاد جو روانى و با پشتيبانى دانش آموزان نخبه، تمام 
امكانات آموزشى را در مدارس خودشان جمع مى كنند و 
از اين طريق به بى عدالتى در سيســتم آموزش و پرورش 

دامن مى زنند.

  باز هم آموزش و پرورش
تمام اين شرايط دست به دست هم مى دهند تا معلمان 
خاص و دانش آموزان خاص، با رد و بدل شــدن پول هاى 
نجومى در مدارس خاصى دور هم جمع شوند و از آن طرف 
دانش آموزانى كه وضعيــت مالى چندان مطلوبى ندارند، 
مجبور به تحصيل در مدارس دولتى شــوند. مدارسى كه 
تمام سال با كمبود بودجه، دبير و امكانات دست و پنجه 

نرم مى كنند.
قاسم احمدى الشكى، نايب رئيس كميسيون آموزش و 
تحقيقات مجلس درباره مدارس دولتى مى گويد: «آموزش 
و پرورش دنبال اين نيست كه پول و بودجه اجراى قانون 
تعيين تكليف را از ســازمان بودجــه بگيرد و نتيجه اين 
مى شــود كه اول مهر معلمانى را سر كالس مى فرستيم 
كه حقوق به آن ها نمى دهيم، عيد حقوق ندارند، ريزگردها 
كه مدرســه را تعطيل كرد باز حقوق ندارند؛ با چه انگيزه 
و آرامشى بايد سركالس بروند؟ معلمان سه نوع هستند، 
يك جور درس مى دهند، اما سه جور حقوق مى گيرند. در 

كاردانش هم برون سپارى مى كنند».

  چهره زشت بى عدالتى
حاال كه مافياى كنكور قصد ندارد دست از سر دانش آموزان 
بردارد و كنكور هم قرار نيســت حاال حاال ها شرش را كم 
كند، به نظر مى رسد تنها راه همان پيشنهادى است كه 
كارشناسان در روزهاى اخير مطرح كرده اند. پيشنهادى كه 
مى گويد حاال كه در دو دهه اخير خيرى از خصوصى سازى 
نديده ايم، تمام مدارس كشــورمان را دوباره دولتى كنيم.  
در ايــن صورت ديگر هيچ مدرســه اى وجود ندارد كه به 
بهانه هاى مختلــف، امكانات الكچرى بــه دانش آموزان 
خاصش ارائه دهد و از آن طرف هيچ مدرسه اى هم وجود 
ندارد كه به دليل كمبود بودجه، كارآموز حق التدريسى سر 
كالس بفرستد. موضوعى كه هم با اصول آموزشى جديد 

همخوانى دارد و هم با اصل 30 قانون اساسى.
با اين همه اما خيلى ها هنوز مى گويند رتبه هاى برتر كنكور 
امســال زشت ترين شــكل ممكن از بى عدالتى آموزشى 
بودند كه با ادامه فعاليت هاى مافياى كنكور و ادامه روند 
خصوصى سازى، احتماالً در سال هاى آينده شدت بيشترى 
پيــدا خواهند كرد و تــا ســال هاى دور و دراز از حافظه 

داوطلبان كنكور پاك نخواهند شد.

عرضه «نخل و نارنج» در باغ كتاب از ابتداى انتشار
مجموعه «باغ كتاب تهران» در پى انتشار پست اينستاگرامى «وحيد يامين 
پور» در روزنامه قدس، جوابيه زير را براى اين روزنامه ارسال كرده است: وحيد 
يامين پور، نويسنده، پژوهشگر و فعال رسانه اى در 17 مرداد در اعتراض به اينكه 
گفته مى شود كتاب تازه او به نام «نخل و نارنج» فروش دولتى و سازمانى داشته 
كه توانسته در جايگاه سوم پرفروش ترين كتاب هاى طرح تابستانه كتاب قرار 
بگيرد، در صفحه شــخصى  اينستاگرامش  نوشت كه از اين نوع فروش كتاب 
خبرى نيســت و حتى مجموعه هايى مثل «باغ كتاب» هم كتاب او را تحريم 
كرده اند. او نوشت كه با وجود اين تحريم ها، مردم اما كتابش را خريده اند. باغ 
كتاب تهران بدين وســيله به استحضار اين نويسنده محترم و عالقه مندان به 
آثار ايشان مى رساند كه كتاب «نخل و نارنج» از انتشارات جمكران بر اساس 
اســناد موجود از اواخر سال گذشته و همزمان با عرضه آن به بازار كتاب، در 
قفسه هاى كتاب فروشى بزرگسال باغ كتاب (سروستان) قرار گرفته و همچنان 
هم در دسترس عالقه مندان به كتاب و كتابخوانى است. به منظور رفع دغدغه 
نويســنده اين كتاب، اين موضوع بالفاصله از سوى باغ كتاب تهران به اطالع 
يامين پور هم رسيد و ايشان هم ضمن تشكر از اين مجموعه در صفحه شخصى  

اينستاگرامشان عرضه اين كتاب در سروستان باغ كتاب تهران را اعالم كرد.

 مجازآباد
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ورزش
مكزيك هم حريف ذخيره هاى واليبال ايران نشد

امروز ساعت 20:30
دوئل صعود با روس ها

نگرانى هايى براى تيم يحيى و نيمكتش

«شهرخودرو» 
در محاصره مازادها؟

 گفت و گوى قدس با نغمه مستشار نظامى،  دبير جشنواره شعر گوهرشاد

شاعران از شهداى عفاف سرودند

ديدن يا ديده شدن؟
ما دوســت داريم مثل همه نباشيم؛ دوســت داريم بگوييم فرق مى كنيم. از 
كودكى اين حس در همه ما هســت؛ مدام به دنبال تمايزيم و اين تمايز بايد 
يك جايى خودش را نشان بدهد وگرنه شكست خورده ايم. شكست خورده ها 
گرفتار چرخه هاى خودتخريبى مى شوند. مدام از خودشان بد مى گويند و به 
كارهايى دســت مى زنند كه به آن ها آسيب مى زند. لباس خوب نمى پوشند، 
سيگار مى كشند، به داروهاى مخدر رو مى آورند، ولگردى و خالصه هر كارى 
مى كنند تا باز بر تمايز خود تأكيد كنند. اما نمى دانند آدم هايى كه شــب ها 
در گرمخانه هاى شهردارى مى خوابند و آن ها كه هنوز موسيقى هاى غمگين 
داريوش را گوش مى دهند، همه همان متمايزهاى شكست خورده اند كه حاال از 
شكست برند ساخته اند. برندى كه هيچ فايده اى ندارد جز اينكه احساس تمايز 

آن ها را در خيال خودشان ارضا مى كند. اما چرا اين طور مى شود؟ 
ما بايد ياد بگيريم كه اصالً نيازى به متمايز بودن نيســت. ما از وقتى به دنيا 
مى آييم، متمايز هستيم. هر كداممان يكى يكدانه  اى؛ اما درد اينجاست كه اين 
يكى يكدانه خلقت، چندان ديده نمى شود. البته آن كه بايد ما را ببيند، خودمان 
هســتيم و كسى اين نكته را به ما نياموخته است. پرسش مهم اين است كه 
چطور بايد خودمان را ببينيم؟  آيا بايد جلوى آينه بايستيم يا عكس خودمان 
را به ديوار بكوبيم؟ ديدار با خود جز با ديدن ديگرى ممكن نمى شــود. اگر ما 
ديگران را لحظه لحظه ببينيم به ديدار خودمان رفته ايم. اگر اشيا، سنگ، كوه 
و چشمه را درست ببينيم، خودمان را درست ديده ايم. كسى كه به چيزهاى 
كوچــك توجه دارد متوجه حضور خودش در ميان حضور اشــيا هســت. او 
نمى تواند از خودش غافل شود. ديدن ديگران هم توجه به اين نكته است كه 
آن ها هستند و بايست هايى دارند. مراعات بايست هاى هستى ديدار درست با 
خود ماست. بايســت هاى ديگران بايست هاى ما هم هستند. دريا بايد آبى و 
بيكران باشــد و همسايه بايد بتواند در كنار ما آرام باشد؛ به همين سادگى ما 
خودمان را داريم مى بينيم و مراعات مى كنيم. رســاله حقوق امام سجاد(ع) از 
متن هاى زيبايى است كه بايد هاى ما نسبت به ديگران را فهرست كرده است و 
اين بايدها در كنار هم جورچينى مى سازند كه ما را به خودمان نشان مى دهد. 
ما همان هستيم كه با كودكان اين گونه رفتار مى كنيم و با بزرگساالن اين گونه، 
ما همان هستيم كه حق دستمان را اين طور رعايت مى كنيم و حق چشممان 
را اين طور. كسى كه مدام به دنبال ديده شدن باشد در همه حال ناديده خواهد 

ماند و آن كه ديدن را آغاز كند به طور طبيعى ديده خواهد شد.

الكچرى ها در صف اول نفرات برتر كنكور 98

جايى براى 
مسعود ريگى در گفت و گو با قدس:معمولى ها  نيست!

براى تيم ملى
 به استقالل پيوستم

مسعود ريگى قراردادش با استقالل را در هيئت فوتبال ثبت كرد. او حاال 
رسماً بازيكن استقالل اســت. هرچند كه پيش از اين هم بود اما بعد از 
عقد رسمى قرارداد است كه با قطعيت مى توان گفت ريگى استقاللى 

شده اســت. بازى هاى خوب در 
تيم شــهرخودرو او را به يكى 
از گزينه هــاى مهــم در نقل 
وانتقاالت ليــگ نوزدهم بدل 
ســاخت و باشــگاه استقالل 
نيز بى آنكه معطل كند، براى 

به خدمــت گرفتن اين بازيكن 
با ظرفيــت اقدام كــرد. ريگى 
سرشــار از انگيزه اســت. اين 

وضعيــت را مى توان از 
لحن گفتــارش بعد از 
عقد رسمى قرارداد با 
استقالل كامالً متوجه 
شد. ريگى مى خواهد 

بازيكن ...

سنا
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جوابيه

باور مى كنيد؟

 روزنوشته هاى على محمد مؤدب

كليدها

بيشتر از «صاحبخانه خوب»
فؤاد آگاه: صاحبخانه خوبى بود وقتى 
هنوزهشتِگ «صاحبخانه خوب» اختراع 
نشده بود! «محمد عمومحمدى» بيشتر 
از 22 ســال اســت كه صاحبخانگى 
مى كند و روش و مرام مخصوص به خود 
را هم دارد. يعنى، كار از خوب بودن هم 

گذشــته و بايد بگويم آقاى «عمومحمدى» در صاحبخانه بودن، پديده غيرقابل 
تصورى است. تمام خواسته و اميدش هم فقط به دعاى خيرى است كه مستأجران 
بدرقه راهش مى كنند. درســت حدس زده ايد، او خانه اش را به صورت صلواتى در 
اختيار مستأجرانى مى گذارد كه تازه عروس و دامادند و آه چندانى در بساط ندارند 
و يا آدم هاى آبرودارى كه به هر دليل، چرخ زندگى شــان لنگ مانده و بى سرپناه 
شده اند. مجله «فارس پالس»  ديروز درباره عمومحمدى نوشت: «يك خانه سه 
طبقه دارد؛ هر طبقه 80 متر. در يك طبقه خودش زندگى مى كند و دو طبقه ديگر 
را براى رضاى خدا صلواتى اجاره مى دهد به خلق خدا. ثمره سال ها تالش و كاسبى 
و ارثيه پدرى اش پنج خانه نقلى ديگر گوشــه و كنار پايتخت است كه مى گويد 
ميزبانانش مستأجران من نيستند و ميهمان اوستا كريم اند. در نازى آباد تهران به 
محمد كبابى شهره است و سال ها همه او را به انصافش مى شناسند و در مرام و 

منش كاسبى بى شباهت به مرشد چلويى معروف نيست».
عمو محمدى فقط با ثواب خانه صلواتى اش حال نمى كند. كيفور مى شود وقتى 
مى بيند زوج هاى جوانى كه روزگارى مستأجر صلواتى اش بوده اند، حاال با پس انداز 
و تالش خودشــان صاحبخانه هم شــده اند. ماجراى خانه هــاى صلواتى اش هم 
برمى گردد به 22 ســال پيش  كه در نازى آباد تهران، مغازه كبابى داشت: «زمين 
100 متــرى خريده بودم و پس از گرفتن مجوز، مغازه اى ســاختم و يك طبقه 
مسكونى هم براى زندگى. يك روز از طرف شهردارى نامه اى آمده بود، از محتواى 
نامه سر در نياوردم، نامه را به يكى از دوستانم نشان دادم و او گفت شهردارى مجوز 
ساخت دو طبقه ديگر را هم به شما جايزه داده است... عالقه اى به ساخت و ساز 
دوباره و دردسر بنايى نداشتم تا اينكه يكى از دوستان قديمى ام گفت بيا و خانه ات را 
بساز به نيت اسكان زوج هاى جوان. به پيشنهادش فكر كردم. استخاره كردم و خوب 
آمد. دو طبقه ديگر روى خانه ام ساختم به همان نيت. ساخت خانه كه تمام شد به 
مسجد رفتم و گفتم خدا اين دوطبقه خانه از من مستأجرانش با تو، بنده اى كه گره 
به كارش افتاده و سرپناهى ندارد ميهمان خانه من كن. در چشم به هم زدنى و از 

طريق يك واسطه، نخستين مستأجر خانه صلواتى جلو راهم سبز شد...».  
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سینا حسینی: تیــم فوتبال شــهر خودرو با جذب 
سروش رفیعی فعالیت خود در حوزه نقل و انتقاالت 
را پایان داد تــا یحیی گل محمدی بــا همین نفرات 
تیمش را برای حضور در آسیا و دفاع از جایگاه سال 
قبل خود روانه میــدان کند. هرچند اضافه شــدن 
ســروش رفیعی جرقه امیــدواری را میان هواداران 
شــهرخودرو زد اما با نگاهی اجمالــی به خریدهای 
تیم شــهر خودرو در فصل نقل و انتقاالت هنوز این 
پرســش در ذهن عالقه مندان به این تیم وجود دارد 
که آیا این تیم ظرفیت حضور در ســه جام را دارد یا 
اینکه تیم یحیی فقط به11 نفر ختم می شود و بس!

خروجی های عجیب
یحیی گل محمــدی برای فصل نوزدهــم بازیکنانی 
چون مرتضی منصوری دفاع تنومند خود را از دست 
داد تا او به ســپاهان اصفهان ملحق شــود، مسعود 
ریگی و عبداهلل حسینی هم از جمع شاگردان یحیی 
جدا شــدند تا به ترتیب در اســتقالل و سایپا حضور 
پیدا کنند. محمد قاســمی نژاد کــه بازیکن دونده و 
تنــد و تیزی به شــمار می رفت و یکــی از بازیکنان 
تأثیرگذار ایــن تیم در فصــل هجدهم بــود نیز از 
جمع قرمزپوشــان شــهرخودرو جدا شد تا در فوالد 

به میدان برود.
بهنام بــرزای که در نیم فصــل دوم لیگ هجدهم به 
جمع شاگردان گل محمدی پیوســته بود نیز از این 
تیم جدا شــد، همچنین دو دروازه بان شــهرخودرو 
نیز به واســطه نبود تمایل کادر فنی از این تیم جدا 
شدند. فرشــاد هاشــمی نیز دیگر بازیکن خروجی 
شــهرخودرو بود. امــا آخریــن بازیکــن خروجی 
شــهرخودرو نیز رضا ناصحی کاپیتان با ســابقه این 
تیم بود که به واســطه نبود نیاز گل محمدی به وی، 
او نیز مجبور شد پس از سال های طوالنی قید حضور 
در این تیم را بزند و مشــهد را به مقصد تیم دســته 

اولی شهر کرج ترک کند.

خریدهای کم تعداد
با خروج این نفرات شــهر خودرویی ها با خرید سید 
مهدی رحمتی دروازه بان سرشناس استقالل خیال 
خود را نســبت به حفاظت و مراقبت از دروازه راحت 
کردند.همچنین در کنار جذب ایــن بازیکن منادی 
دروازه بان جوان سایپا را نیز به خدمت گرفتند تا در 

کنار رحمتی یک گلر جوان هــم در ترکیب این تیم 
حضور داشته باشد.

دو بازیکن دیگر از جمع بازیکنان مازاد اســتقالل هم 
به مشهد آمدند تا جمع استقاللی های سابق در مشهد 
جمع شود. فرشاد محمدی مهر و روح اهلل باقری پس از 
آنکه متوجه شدند در فهرســت دلخواه استراماچونی 
جایی ندارند رو به روی فرهاد حمیداوی نشســتند تا 

زیر برگه قرارداد با او را امضا کنند.
علی علیــزاده و فرشــاد فرجی بازیکنــان فصل پیش 
نساجی مازندران دو خرید دیگر شهرخودرو بودند که 
برای حضور در ترکیب تیم یحیی به حمیداوی پاســخ 
مثبت دادند. آخرین بازیکن لیــگ برتری هم بازیکن 
مازاد تیم فوتبال پرسپولیس بود که به دلیل نبود تمایل 
کالدرون به وی از این تیم جدا شــد. با اضافه شدن نام 
ســروش رفیعی به ترکیب تیم یحیی به نظر می رسد 
پازل تاکتیکی گل محمدی تکمیل شــده  و حاال باید 
دید آیا او می تواند به رؤیای بزرگش که موفقیت در لیگ 
نوزدهم و درخشش در آسیاست دست پیدا کند یا نه؟

ورود مازادها
شاید خرید ســید مهدی رحمتی، سروش رفیعی در 
وهله نخســت برای عالقه مندان بــه فوتبال دهان پر 
کن و پرطمطراق به حســاب آید امــا در واقع جدا از 
مســائل فانتزی مورد عالقه رســانه ها و هواداری این 
خرید ها زیاد چنگی به دل نمی زنند. مقایسه ظرفیت 
و توانمنــدی بازیکنانی نظیر مســعود ریگی، مرتضی 
منصــوری، محمد قاســمی نژاد بــا خریدهای جدید 
شهرخودرو نشان می دهد که بازیکنان تازه وارد از نظر 

توانمندی فنی با بازیکنان قبلی قابل قیاس نیستند.
با این حال ممکن اســت کادر فنی شــهر خودرو در 
دفاع از فرایند خرید بازیکنان جدید، مدعی شود که 
آن ها با پازل تاکتیکی گل محمدی هماهنگ هستند 
اما نمی تــوان منکر این حقیقت شــد کــه بازیکنان 
تازه وارد پدیــده بخش قابــل توجهی از فهرســت 
بازیکنان مــازاد تیم هــای لیگ برتری را تشــکیل 
می دهنــد، همانند روح اهلل باقری، فرشــاد محمدی 
مهر که بازی زیادی در فصل گذشــته خود نداشتند 

در حالی کــه بازیکنان جدا شــده همگی در ترکیب 
ثابت شــهرخودرو حضور داشــتند و جزو بهترین و 
تأثیرگذارترین بازیکنان فوتبال ایران قرار داشتند.

دست های بسته یحیی
مســئله مهم دیگری کــه در حال حاضــر می تواند 
شــهرخودرو را با بحران مواجه کند، این است که در 
صــورت مصدومیت هر یک از بازیکنــان قبلی و تازه 
واردها چه کسی قرار اســت جانشین فرد مصدوم در 
ترکیب ثابت یحیی باشــد؟ تیم یحیی همان طور که 
فصل گذشــته نیمکت با ثباتی نداشت در فصل پیش 
رو نیــز از این مســئله رنج می برد، شــهرخودرو در 
فصل آینده باید فشــار حضور در سه جام پر تالطم و 
ســخت را به جان بخرد از این رو احتمال مصدومیت 
بازیکنان به نسبت سال گذشته افزایش پیدا می کند 
اما نیمکت شــهرخودرو خالی تر از هر زمانی است تا 
دغدغه هواداران نســبت به این مســئله دو چندان 

شود؟

نگرانی هایی برای تیم یحیی و نیمکتش

»شهرخودرو« در محاصره مازادها؟

شغل جدید برای آقای خاص
ورزش: ژوزه مورینیو از دسامبر گذشته که از یونایتد اخراج شد، بدون تیم است. انتظار 
می رفت او فصل جدید هدایت یک تیم بــزرگ را برعهده بگیرد اما این اتفاق رخ نداد. 
مورینیو سال گذشته در شبکه روسی RT تفسیر بازی های جام جهانی را برعهده داشت 
و پس از اخراج از منچستر نیز برای شبکه »بین اسپورتس« فعالیت می کرد. در نهایت 
دیروز »اسکای اسپورتس رسما خبر از شروع همکاری اش با آقای خاص داد و او از بازی 
تیم های سابقش یعنی منچستریونایتد و چلسی که امشب در اولدترافورد برگزار خواهد 

شد، کارش در این شبکه تلویزیونی مشهور را شروع می کند.

لمپارد: هدفم از انتقال داوید لوئیز قدرت نمایی نبود
ورزش: سرمربی چلسی می گوید فروش 8 میلیون پوندی داوید لوئیز ستاره این تیم به آرسنال 
بر خالف شایعات، به دلیل تالش او برای قدرت نمایی یا مخالفت با بازیکن ساالری نبوده است. 
فرانک لمپارد می گوید: »این شایعات که من بخواهم قدرت نمایی  کنم و قدرتم را به رخ بکشم 
به نظرم ساده لوحانه است. من احتیاجی به این کار ندارم. من هر روز آنطور که صالح می بینم و 
به نظرم درست می رسد رفتار می کنم. من نحوه تمرین بازیکن ها را تماشا می کنم، واکنش های 
آن ها را در رختکن می بینم و روحیه آن ها را بررسی می کنم و بعد تصمیم می گیرم. من سعی 

می کنم تیمی بسازم که با تصویری که در ذهن دارم مطابق باشد.«

دوری ۴ تا ۶ هفته ای آلیسون از میادین
ورزش: دروازه بان برزیلی سرخپوشان مرسی ساید حداقل یک ماه قادر نیست لیورپول را 
همراهی کند. آلیسون بکر که در جریان برتری 4 بر یک شب جمعه شب لیورپول مقابل 
نوریچ سیتی در هفته  نخست لیگ برتر انگلیس از ناحیه ساق پا مصدوم شد و در دقیقه 38 
جای خود را به آدرین 32 ساله داد، حداقل یک ماه خانه نشین خواهد بود. نشریه »دیلی میل« 
انگلیس دیروز خبر می دهد که نتیجه بررسی های اولیه در خصوص مصدومیت دروازه بان 
برزیلی لیورپول مثبت نیست. بر اساس این گزارش، آلیسون از ناحیه عضالت ساق پا دچار 

پارگی شده و بین 4 تا 6 هفته قادر به همراهی لیورپول نخواهد بود.

والورده: روی راکیتیچ حساب می کنم
ورزش: ســرمربی بارسا حاضر نشــد ماندنی شــدن ایوان راکیتیچ را در این تیم 
تضمین کند. ارنســتو والورده می گوید:»او بازیکن بســیار مهمی برای ماست. تا 
االن که اینچنین بوده ولی نمی دانم اینچنین خواهــد ماند یا خیر. او تا همین جا 
در بازی های پیش فصل دو گل زده است و عملکردش در تمرینات هم عالی بوده 
است. روی او مثل دیگر بازیکنانم حســاب می کنم ولی نمی دانم با ما خواهد ماند 
یا از بارسا می رود. فعال به اینکه او را دیگر نخواهیم داشت، فکر نمی کنم تا ببیینم 

چه پیش می آید.«

حمیدرضاعرب: مسعود ریگی قراردادش با استقالل را 
در هیئت فوتبال ثبت کرد. او حاال رسماً بازیکن استقالل 
است. هرچند که پیش از این هم بود اما بعد از عقد رسمی 
قرارداد است که با قطعیت می توان گفت ریگی استقاللی 
شده است. بازی های خوب در تیم شهرخودرو او را به یکی 
از گزینه هــای مهم در نقل وانتقاالت لیــگ نوزدهم بدل 
ساخت و باشگاه اســتقالل نیز بی آنکه معطل کند، برای 
به خدمت گرفتن این بازیکن با ظرفیت اقدام کرد. ریگی 
سرشــار از انگیزه اســت. این وضعیت را می توان از لحن 
گفتارش بعد از عقد رسمی قرارداد با استقالل کاماًل متوجه 
شــد. ریگی می خواهد بازیکن متفاوتی باشد. او حتی تیم 

ملی را هم هدف قرار داده است.

  سرانجام قراردادت را به طور رسمی با استقالل 
منعقد کردی. چه حسی داری؟

در این مدت تمرینات منظمی با استقالل پشت سرگذاشتم 
و کاماًل آماده حضور در ترکیب هستم. درباره عقد قرارداد 
هم باید بگویم که خوشحالم رسماً بازیکن استقالل شدم. 
به هر حال استقالل تیم بزرگی است و هر بازیکنی در ایران 
آرزو دارد بــرای چنین تیمی بازی کنــد. من وقتی برای 
نخستین بار پیشنهاد اســتقالل رسید خیلی جدی روی 
آن فکر کردم و تصمیم گرفتم نخستین نفری باشم که با 

استقالل قرار داد می بندم که همین کار را کردم. 
دیروز هم در هیئت فوتبال بــه این قرارداد 
جنبه رسمی بخشیدیم. امیدوارم شایسته 
این اعتماد باشــم و بتوانم برای استقالل 

بازی های خوبی انجام دهم.

  تو در 28 سالگی به نظر می رسد به 
اوج پختگی رسیدی که مربیان استقالل 

این گونه روی بازی کردنت در ترکیب 
اصلی حساب کرده اند.

در پدیده به تجربیات خوبی 
رسیدم. آنجا ما بازی های 

ســختی را پشــت 
سرمی گذاشتیم و 
تیم خوبی داشتیم. 
پدیــده فصــل 
پیــش یکــی 
از مدعیــان 
قهرمانی بود 
و این نشان 

می دهــد که 
چه تیم قابل 
مــی  ا حتر ا

داشتیم. من آماده ام که در هر شرایطی برای استقالل بازی 
کنم. تجربه اش را دارم و در بازی های تدارکاتی نیز به آمادگی 
و هماهنگی رسیدم. َجو استقالل خیلی خوب است. تیم نسبتاً 
جوانی داریم که اغلب بازیکنانش تجربه بازی در استقالل را 
ندارند. می خواهیم دست به دست هم بدهیم و این تیم را پس 
از سال ها قهرمان کنیم هرچند که می دانیم کار سختی است.

  قهرمانی در لیگ نوزدهم برای استقالل که 15 
بازیکنش را از دست داده دشوار نیست؟

این تغییرات بی گمان نیاز به زمان دارد تا جبران شــود. 
همان طورکه گفتم بازیکنان جدیدی به استقالل ملحق 
شده اند اما ُحسن کار ما این بوده که تمرینات را خیلی زود 
شروع کردیم. وقتی تیمی کارش را ســریع آغاز می کند 
به لحاظ ذهنی هــم آمادگی بیشــتری در قیاس با دیگر 
تیم ها دارد. البته شرایط مسابقه فرق می کند اما ما سعی 
می کنیم بهترین عملکرد را داشــته باشیم و با وجود این 
همه تغییرات برای قهرمانی وارد لیگ شویم. هواداران از 
ما انتظارهای زیادی دارنــد. باید بدانیم پیراهن چه تیمی 
را پوشیده ایم. اســتقالل تیم بزرگی است که باید همیشه 

مدعی قهرمانی باشد.

  تو در پستی بازی می کنی که استقالل بزرگان 
زیادی در آن داشته اســت. فکر می کنی 
توان کافی برای رساندن خودت به این 

نام ها را داری؟
من برای خودم این طور هدفگذاری کردم که 
با همه وجود برای اســتقالل بازی کنم. وقتی 
بازیکنی کم نگذارد بی گمان عملکردش بهتر 
می شود. همان طور که گفتید استقالل بزرگان 
زیادی داشته است. بازیکنانی که همگی ملی پوش 
بودند اما محض اطالع شما باید بگویم که 
من هم برای ملی پوش شدن 
به اســتقالل پیوسته ام. 
می خواهم از استقالل 
به تیــم ملی برســم 
چون خیلــی از هم 
پست های قبلی من 
که همگی بازیکنان 
قابــل احترامی 
هــم بوده اند در 
تیم ملــی بازی 
 . نــد د می کر
امیــدوارم بتوانم 
جای آن هــا را به 

خوبی پر کنم.

امیرمحمد سلطان پور: در فوتبال این روزها، تکمیل قرارداد 
خرید یک بازیکن شرایط پیچیده ای پیدا کرده است. حاال با 
اضافه شدن بازار سودهای تجاری بیشتر ستارگان، این شرایط 
بدتر از گذشته نیز شده است. هفته گذشته دو تیم مطرح 
انگلیسی یعنی منچستریونایتد و تاتنهام برای خرید پائولو 
دیباال از یوونتوس تالش کردند اما اصلی ترین مشکل برای 
امضای قرارداد پیش روی هر دو تیم داستان حق تصویر این 
ستاره آرژانتینی بود. این اتفاق باعث شد که نگاه ها دوباره به 
این عامل مهم در ترانسفرهای فوتبالیست های امروزی جلب 
شود و Daniel Geey وکیل مطرح ورزشی در زیر توضیح 
می دهد که حق تصویر بازیکن دقیقاً چیست و چگونه باعث 

شد انتقال دیباال تحت تأثیر آن قرار بگیرد.

حق تصویر چیست؟
در شکل سنتی، باشــگاه ها به بازیکنان فقط برای بازی 
کردن در زمین فوتبال پول می دهنــد. اما اکنون ارتباط 
میان باشــگاه ها و بازیکنان تکامل پیدا کرده و به اشکال 
جدیدی ربط پیدا کرده اســت. امروز اقتصاد و برندینگ 
یکی از تعیین کننده ترین عوامل در باشگاهداری است و 
مسئوالن هر باشگاه تمام تالش خود را می کنند تا از جهات 
مختلف پول در بیاورند. به همین دلیل باشــگاه ها وارد 
همکاری با برندهایی می شوند که در تعامل با باشگاه های 
دیگر و همچنین بازیکنان متفاوتی هستند. به عنوان مثال 
بعضی از باشــگاه های لیگ برتر انگلیس تا 60 اسپانسر و 
همکاری با برندهای مختلف دارند که تمامی این برندها در 
تالش هستند تا از تصویر ستاره های بازیکنان این باشگاه ها 
در تبلیغات خود استفاده کنند. تصویر یک بازیکن شامل 
نام، لقب، شباهت ها، تصویر، عکس، امضا، نماد، جزئیات 
بدنی، صدا و دیگر مصادیق مرتبط با بازیکن اســت. اگر 
خالصه بخواهیم توضیح دهیم هــر چیزی از بازیکن که 

بتوان از آن در راه تبلیغات و تجارت اســتفاده کرد شامل 
حق تصویر می شود. به همین دلیل به تازگی، باشگاه ها و 
بازیکنان قرارداد جدیدی برای استفاده از این مشخصات 

امضا می کنند.

چرا داستان حق تصویر دیباال پیچیده شد؟
گفته می شــود حق تصویر دیباال تحت مالکیت شــرکت 
ثالثی به نام »تصویر ستاره« قرار دارد. آن زمانی حق تصویر 
دچار پیچیدگی می شود که باشگاه می خواهد از بازیکنان 
در راه های تجاری خاصی به عنوان مثال برای تبلیغ لباس 
جدید تیم، یا استفاده در فروشــگاه باشگاه ها و سایت ها و 
شبکه های اجتماعی خود استفاده کند. به همین دلیل اگر 
دیباال نتواند حق این تصویرها را به شرکت ثالث خود بفروشد 
خود باشگاه باید برای هر کدام از این عوامل به سراغ شرکت 
تصویر ستاره برود و احتماالً مجبور شود که هزینه بیشتری 

به آن پرداخت کند.

لزوم امضای قرارداد حق تصویر برای باشگاه
تمامی لیگ های معتبر قوانین و محدودیت های خاص خود 
را برای حق تصویر بازیکنان دارند. به عنوان مثال لیگ برتر 
انگلیس تأکید دارد که تعداد دفعات استفاده از چهره یک 
بازیکن در تبلیغات شریک های تجاری باشگاه نباید بیشتر 
از میانگین کل بازیکنان اصلی تیم باشــد. به همین دلیل 
باشگاه ها قرارداد جداگانه ای با عنوان حق تصویر با بازیکن 
امضا می کنند تا این محدودیت ها را از میــان بردارند و در 
مواجهه با اسپانسرها کنترل بیشتری در این قضایا داشته 
باشند. اگر باشگاه این کار را نکند به صورت مداوم تحت فشار 
اسپانسرهای خود قرار می گیرد تا فقط از یک ستاره دائماً برای 
تبلیغات خود استفاده کند و بازیکنانی که کمتر شناخته شده 

هستند هیچ گاه معرفی نمی شوند.

مسعود ریگی در گفت و گو با قدس:

برای تیم ملی به استقالل پیوستم
»حق تصویر« جدیدترین ابزار ستاره های دنیای فوتبال

قبل از اینکه عکس بگیری به من پول بده!

نگرانی هواداران پس از دیدارهای تدارکاتی پرسپولیس

2 برد در پنج مصاف لیگ برتری
مکزیک هم حریف ذخیره هایمان نشد

امروز ساعت 20:30؛ دوئل صعود با روس ها

خبر

فوتسال قهرمانی باشگاه های آسیا
 مس سونگون در دومین بازی صعودش را 

قطعی کرد
ورزش: تیم فوتسال مس سونگون ایران در دومین دیدار مرحله گروهی 
مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاه های آسیا از ساعت 17 دیروز در تایلند 
به مصاف تیم الظفره امارات رفت که این دیدار با پیروزی 5 بر صفر تیم 
مس سونگون به پایان رسید. در این دیدار محمد شجری، مهدی جاوید 

)2گل(، علیرضا وفایی و فرهاد فخیم برای تیم مس گلزنی کردند.
با این نتیجه شاگردان اســماعیل تقی پور با 6 امتیاز در صدر جدول 
گروه D جای گرفتند و به همراه تیم ناگویا اوشــنز ژاپن صعودشان 
به مرحله یک چهارم نهایی مســابقات را مسجل کردند. مسی ها در 
آخرین دیدار مرحله گروهی فردا به مصاف تیم ناگویا اوشــنز ژاپن 

خواهند رفت.

توافق ابراهیمی برای جدایی از االهلی
ورزش: روز جمعــه دو روزنامه قطــری خبر از این دادنــد که امید 
ابراهیمی بازیکن ملی پوش ایرانی به دلیل پربودن ســهمیه این تیم 
در مســیر جدایی قرار دارد تا االهلی بتواند با شین لوری مدافع پرث 
گلوری قرارداد خود را منعقد کنــد. دیروز نیز روزنامه قطری ادعا کرد 
تیم االهلی قطر با امید ابراهیمی برای فسخ قرارداد به توافق رسیده و 
این بازیکن را باید به احتمال قوی از این تیم و شاید از لیگ ستارگان 
قطر جدا دانست. در صورت قطعی شدن می توان ابراهیمی را شاه مهره 
نقل و انتقاالت در ایران دانست که شــاید چند تیم برای پیوستن این 

ستاره به تیمشان تالش کنند.

سقوط پرسپولیس، استقالل و ذوب آهن 
در رنکینگ جهانی

ورزش: وب ســایت های مختلف با استفاده از شــاخصه های گوناگون 
رنکینگ تیم های جهانی را اعالم می کنند که یکی از آن ها »کالب ورلد 
رنکینگ« است. طبق رتبه بندی این وب سایت باشگاه بارسلونا در صدر 
بهترین تیم های جهان است و تیم ریورپالته آرژانتین باالتر از تمام بزرگان 
قرار گرفته و در رتبه دوم جای دارد.در لیگ ایران پرسپولیس همچنان در 
رتبه نخست جای دارد اما آن ها نسبت به ماه قبل 6 رده سقوط را تجربه 
کردند و حاال در رده 194 قرار گرفته اند. نکته جالب اینکه پرسپولیس 
پس از صعود به فینال آسیا به جمع 130 تیم برتر جهان نیز رسید اما در 
ماه های اخیر حذف از لیگ قهرمانان آسیا و تعویق در شروع لیگ سبب 

شده تا سقوطی معنادار را تجربه کند.
دومین تیم ایرانی ذوب آهن است. تیم علیرضا منصوریان بعد از اوج گیری در 
لیگ و کسب نتایج خوب در آسیا توانست جای استقالل را بگیرد اما شکست 
برابر االتحاد سبب شد تا این تیم نیز به رده 273 سقوط کند. استقالل سومین 

تیم ایران هم در رده 305 جای دارد.

براساس تحلیل و بررسی بیست شاخص اصلی تیم ها
جاللی: سپاهان شانس نخست قهرمانی است

ورزش: مجیدجاللی در روزهایی که هدایــت تیمی را به عهده ندارد 
مشغول کارهای پژوهشی و تحقیقی فوتبال است. درباره شرایط امسال 
لیگ برتر گفت: »ما در یک برنامه تحقیقی 16 تیم لیگ برتر را در 20 
شاخصه اصلی که می تواند باعث موفقیت یا ناکامی تیم ها شود بررسی 
می کنیم.« او اضافه کرد: »این بررســی ها می تواند یک جور آگاهی و 
پیش بینی نسبت به شرایط تیم ها در مســابقات به ما بدهد. براساس 
این بررسی هایی که انجام داده ایم در حال حاضر شانس سپاهان برای 
قهرمانی در رقابت های لیگ نوزدهم بیشــتر از دیگر تیم هاست. البته 
رقابت بسیار نزدیک است و تیم های استقالل ، پرسپولیس و تراکتور 
نیز شانس زیادی براساس این تحلیل دارند، اما با درصد جزئی سپاهان 

شانس بیشتری دارد«.

حدادی فر در تیم منتخب ای اف سی
ورزش: ای اف ســی تیم منتخــب دیدارهای رفــت مرحله یک 
هشــتم نهایــی در منطقه غــرب آســیا را انتخاب کــرده که در 
بین 11 بازیکــن نام قاســم حدادی فر  بــه عنوان تنهــا نماینده 
ایــران بــه چشــم می خورد.محمــد الشمســی)الوحده(، محمد 
المنهالی)الوحده(، زیاد السهفی)االتحاد(، بسام الراوی)الدحیل(، 
عبدالرحمن العبید)النصر(، لوئیــز خیمنز)االتحاد(، عبدالرحمان 
عســیری)االهلی(، قاســم حدادی فــر)ذوب آهــن(، یوســف 
مســاکنی)الدحیل(، گومیس)الهالل(و عبدالرزاق حمداهلل)النصر( 

این تیم را تشکیل می دهند.

خبر

منصوریان: ایرانی مرد روزهای سخت است
ورزش: علیرضا منصوریان، سرمربی  ذوب آهن ظهر پیش از سفر تیمش به 
قطر برای مصاف با االتحاد عربستان اظهار کرد: تا آنجایی که 30-25 سال 
سابقه ام در فوتبال اجازه می دهد باید بگویم ایرانی مرد روزهای سخت است. 
او ادامه داد: برای ما دعا کنید. صعود به مرحله بعد دور از دسترس نیست. 
امیدوارم بتوانیم این پرچم را محکم به امانت نگه داریم. ذوب آهن فردا در 
بازی برگشت از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا به مصاف 
االتحاد می رود. دیدار رفت دو تیم با پیروزی 2 بر یک االتحاد به پایان رسید.

رضاوند: مصدوم نیستم
ورزش: آرش رضاوند پس از ثبت قراردادش با استقالل در هیئت فوتبال 
درباره اینکه گفته  می شد دچار مصدومیت شدیدی است، گفت: اصاًل 
چنین چیزی نبود. از فردای مصدومیتم کارم را دوباره آغاز کردم اما کادر 
فنی تصمیم گرفت در یک بازی حضور نداشته باشم. بازیکن تیم فوتبال 
استقالل در پاسخ به این پرسش که استراماچونی از او در چه پستی استفاده 
می کند؟ گفت:  طبق صحبتی که با من شده، قرار است در پست پشت 

فروارد بازی کنم.

افتتاحیه با حضور تماشاگران
ورزش: به نقل از روابط عمومی باشگاه پرسپولیس، محرومیت تیم فوتبال 
پرسپولیس از حضور تماشاگران، تعلیقی است و هواداران برای نخستین 
بازی فصل جدید که برابر تیم پارس جنوبی جم انجام می شود، منعی برای 
حضور در ورزشگاه و تشویق تیم محبوب خود ندارند. بخش حقوقی باشگاه 
در این ارتباط با توجه به بعضی مطالب انتشار یافته در رسانه ها و شبکه های 
اجتماعی، تأکید کرد؛ هواداران پرسپولیس مشکلی برای حضور در ورزشگاه 
نخواهند داشت و در عین حال باشگاه در حال پیگیری احکام صادره از 

سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال است.

پاداش 22 هزار دالری برای ملی پوشان والیبال
ورزش: تیم ملی بانوان ایران برای مسابقات قهرمانی آسیا عازم کشور کره 
جنوبی می شود. افشین داوری سرپرست فدراسیون والیبال به همراه علی 
فتاحی، حرمت السادات زبردست و مهدی اسالمی در محل تمرین تیم ملی 
بانوان ایران حاضر شد. سرپرست فدراسیون دقایقی تماشاگر تمرین تیم 
ملی بود و پس از آن در جمع بازیکنان تیم ملی گفت: امیدوارم شما مانند 
تیم جوانان موفق به تاریخ سازی شوید و کاری انجام دهید که تا به حال در 
والیبال بانوان ایران رخ نداده است. ما در قبال شما وظایفی داریم. مقرر شد 
تا با تصمیم کادرفنی، برای بردهای شما پاداش مشخص شود و در نهایت 
22 هزار دالر پاداش برای تیم بانوان در نظر گرفتیم. از شما در کره جنوبی 

انتظار زیادی دارم.

مدال طالی حاجیان در جام جهانی چین
ورزش: حسین حاجیان نماینده دوچرخه سواری کشورمان در سومین 
دوره مسابقات جام جهانی آتش نشانان در کشور چین صاحب مدال با ارزش 
طال شد. این مسابقات صبح شنبه در ماده کریتریوم برگزار شد و حاجیان 
آتش نشان دوچرخه سوار کشورمان که برای نخستین بار در این مسابقات 
حاضر شده است در رقابت با 67رکابزن توانست روی سکوی اولی این دوره 

از مسابقات قرار بگیرد.

اعزام جوان های کشتی آزاد در دقیقه ۹۰
ورزش: تیم کشتی آزاد جوانان ایران پس از مساعدت وزیر امور خارجه 
راهی استونی شد. در پی مشکل اخذ روادید کشتی گیران جوان اعزامی به 
رقابت های قهرمانی جهان به دلیل نداشتن سفارت کشور مقصد در ایران، 
علیرضا دبیر رئیس فدراسیون در تماسی با محمدجواد ظریف وزیر امور 

خارجه خواستار پیگیری و مساعدت او در این موضوع شد.

سهراب مرادی در بیمارستان هانوفر چه می کند؟
ورزش: وزنه بردار مصدوم ایرانی همچنان در هانوفر آلمان مشغول درمان 
کتف و شانه مصدوم خودش است. با اینکه حدود 10 روز از آغاز مراحل 
درمانی سهراب مرادی در هانوفر می گذرد، هنوز مشخص نیست او در 
چه وضعیتی به سر می برد. پرسش مهم اینجاست که امید نخست کسب 
مدال طالی وزنه برداری ایران در المپیک 2020 باید جراحی کند یا بدون 
جراحی می تواند به تخته بازگردد. دکتر داوود باقری، رئیس کمیته پزشکی 
فدراسیون وزنه برداری که با دکتر امینی، پزشک معالج سهراب مرادی 
در آلمان در ارتباط است، در تشریح وضعیت این وزنه بردار از احتماالت 
مختلف مثل رســیدن به جهانی 2019 تایلند که یک ماه دیگر برگزار 

می شود تا از دست دادن المپیک 2020 سخن گفته است!

ورزش: پرسپولیس برای لیگ نوزدهم گابریل کالدرون آرژانتینی را روی نیمکت خود 
می بیند. این تیم اردوی پیش فصل خود را در ترکیه برپا کرد و در این اردو نتوانست 
بازی دوستانه  قابل قبولی هم داشته باشد. پس از آمدن از ترکیه اما پرسپولیسی ها 
تالش کردند با برگزاری بازی های دوستانه تیم خود را محک بزنند و آماده  حضور در 
لیگ نوزدهم شوند. آن ها ابتدا در جام شهدا شرکت کردند. در بازی نخست خود در 
این جام مقابل سایپا تن به شکست 2 بر صفر دادند تا از رسیدن به فینال باز بمانند. 
شاگردان کالدرون در بازی رده بندی تیم دســته اولی نیروی زمینی را با چهار گل 

شکست دادند.
پرسپولیسی ها پس از جام شهدا مقابل چهار تیم لیگ برتری هم قرار گرفتند. آن ها 
ابتدا پیکان را با یک گل شکست دادند. پس از پیروزی مقابل شاگردان حسین فرکی، 

مقابل نفت مسجد ســلیمان هم به پیروزی 2 بر صفر رسیدند. نماینده دیگر استان 
خوزستان فوالد حریف بعدی پرسپولیسی ها بود که در آن بازی شاگردان جواد نکونام 
با دو گل از سد پرسپولیس گذشتند. پس از شکست مقابل فوالد، شاگردان کالدرون 

به مصاف نساجی رفتند که در این بازی به تساوی 2 بر 2 رسیدند.
پرســپولیس کالدرون پس از آمدن از اردوی ترکیه مقابل پنــج تیم لیگ برتری به 
میدان رفته اســت که در این پنج بازی دو پیروزی، دو شکست و یک تساوی کسب 
کرده است. با وجود اینکه بازی های دوستانه محکی برای حضور هر چه بهتر تیم ها 
در لیگ برتر است اما پرســپولیس کالدرون در این بازی ها کمی متزلزل نشان داده 
است و باعث نگرانی هوادارانش شده است. کالدرون البته در این بازی ها تالش کرده به 
همه بازیکنانش فرصت بدهد و از این دیدارها برای شناخت تیمش هم استفاده کند.   

حمید رضا خداشناس: تیم ملی والیبال ایران که نخستین بازی اش را در انتخابی 
المپیک توکیو توانســته بود از کوبا ببرد عصر دیروزدر دومین دیــدار خود در این 
رقابت ها در سن پترزبورگ به مصاف مکزیک رفت و توانست در یک بازی یکطرفه با 
نتیجه 3 بر صفر به برتری برسد. ایگور کوالکوویچ سر مربی تیم ملی کشورمان با توجه 
به بازی حساس امروز با روسیه در این بازی به بازیکنان اصلی اش استراحت داده بود 
و با ترکیب جواد کریمی، پوریا یلی، فرهاد قائمی، محمدجواد معنوی نژاد، مســعود 
غالمی، علی اصغر مجرد و محمدرضا موذن به میدان آمدند که عملکرد جوانان تیم 
ملی کشورمان سبب برتری ایران بر مکزیک شد.والیبالیست های تیم ملی کشورمان 
ست اول را با حساب 25 بر 18 ، ست دوم را 25بر21 و ست سوم را 25بر27به سود 

خود به اتمام رساندند.

جدال با روسیه برای رسیدن به المپیک
ملی پوشــان کشــورمان که دو گام از ســه گانه رســیدن به توکیو را محکم 
برداشــته اند حاال در ســومین و آخرین دیدار خود در این مرحله از مسابقات 
بــرای راهیابی بــه المپیــک 2020 توکیو امشــب و از ســاعت 20:30 در 
ســن پترزبورگ به مصاف میزبان مســابقات یعنی روســیه مــی روند. برنده 
خوشــبخت این بازی که به نوعی فینال این مسابقات اســت، یکی از سهمیه 
های المپیک را کســب خواهد کرد امــا در صورتی که ایــران نتواند در بازی 
امشب بلیت توکیو را بدست آورد، باید در مســابقات انتخابی قاره آسیا دوباره 
شــانس خود را امتحان کند. مســابقات انتخابی المپیک در آسیا از 16 تا 22 

دی با حضور هشت تیم برتر قاره برگزار می شود. 

اکبر صادقی: فرقی نمی کند 
بازوبند را من ببندم یا رحمتی

ورزش: اکبر صادقی معتقد است: بستن 
بازوبند کاپیتانی برایش اهمیت زیادی 
ندارد و مهم موفقیت تیمش است. اکبر 
صادقی کاپیتان جدید شــهرخودرو 
در گفت  و گو با ایســنا، راجع به اینکه 
بازوبنــد کاپیتانی جلوتــر از مهدی 
رحمتی، به او رسید، گفت: این چیزها 
برای بازیکنان ما فرقــی ندارد. این 
مسائل اهمیت زیادی نه برای من دارد 
و نه برای سایر بازیکنان مانند مهدی 
رحمتی، حســین مرادمند و یا امین 
قاسمی نژاد. مشکلی در این خصوص 
نداریم و همه با هم رفیق هســتیم و 
یحیی گل محمدی هم مانند پدر باالی 
سر ماست. امیدوارم هر کسی بازوبند 

را می بندد برای تیم مثمرثمر باشد.

      صفحه 10

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى
 فاقد سند رسمى و مشاعى 

ــناد و امالك منطقه دو قم تصرفات مالكانه مفروزى متقاضيان پرونده هاى  ــتقر در اداره ثبت اس هيأت حل اختالف مس
ــتناد مدارك موجود در پرونده به شرح آراء ذيل  ــاس گزارش كارشناسان و به اس ــكيلى طبق قانون مذكور را براس تش

تاييد نموده اند. 
1ـ رأى شماره 139860330002012916 مربوط به پرونده كالسه 1395114430002000168 آقاى عباس شجاع 
ــده به مساحت 64/80 مترمربع پالك شماره  ــدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا ش ــمتى از /شش فرزند باقر در قس

فرعى از 2472 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم سند رسمى داراى مالكيت مى باشد. (م الف 2374)
ــه 1397114430002000669 آقاى حمداله  ــوط به پرونده كالس ــماره 139860330002012985 مرب 2ـ رأى ش
ــدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 34/30  ــيدلرى فرزند عبداله در قسمتى از شش ــكندرى س اس
مترمربع پالك شماره 91 فرعى از 2596 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى /سند رسمى /سند مالكيت 

مشاعى مع الواسطه از بهرام تاجدارى خريدارى كرده است. (م الف 2375)
ــه 1391114430002017567 آقاى غفار  ــده كالس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330002012982 مرب 3ـ رأى ش
ــمتى از /ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 90 مترمربع پالك  جعفرپور فرزند مهديقلى در قس
شماره  فرعى از 1971 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايه نامه عادى/ سند رسمى /سند مالكيت مشاعى مع الواسطه 

از سيد احمد فاتحى خريدارى كرده است. (م الف 2376)
ــه 1391114430002017408 آقاى اسمعلى  ــماره 139860330002010987 مربوط به پرونده كالس 4ـ رأى ش
گزلخانى فرزند محمد على در قسمتى از/ششدانگ به مساحت 143/50 مترمربع پالك شماره فرعى از 1788 و 1787 
ــاعى مع الواسطه از رضا ترابيان  ــند مالكيت مش ــمى /س ــند رس اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى /س

خريدارى كرده است. (م الف 2377)
ــه 1397114430002002698 آقاى محمد  ــه پرونده كالس ــوط ب ــماره 139860330002012556 مرب 5ـ رأى ش
پيشنمازاهرى فرزند عيسى در قسمتى از /ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 1297 مترمربع 
ــمى داراى مالكيت مى باشد.  ــند رس ــماره 6031 فرعى از 2566 و 2567 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم س پالك ش

(م الف 2378)
ــه 1397114430002001925 آقاى مرادعلى  ــماره 139860330002009145 مربوط به پرونده كالس 6- رأى ش
مرادى كاوه فرزند قربانعلى در قسمتى از/ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 132/42 مترمربع 
ــند  ــمى/ س ــند رس ــده 1750 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ س ــماره  فرعى از باقيمان ــالك ش پ
ــنگ بند كه به نام خانوادگى (خرمى نيك) تغيير نام داده است. (م  ــطه از حسين كاشى س ــاعى مع الواس مالكيت مش

الف 2379)
مورد تاييد قرار گرفته و از آنجائيكه مقرر گرديده است پس از نشر آگهى و انقضاء موعد مقرر سند مالكيت رسمى صادر 
گردد با توجه به عدم دسترسى به مالكين مشاعى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى تا چنانچه اشخاص ذينفع 
اعتراضى داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار آگهى نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو 
ــيد آن را اخذ و ظرف مدت يكماه پس از تسليم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست  ــليم و رس قم تس
ــند بر اساس  ــت كه صدور س خود را به مرجع قضائى تقديم و گواهى آنرا به اين اداره تحويل نمايند الزم به توضيح اس

قانون مذكور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. (گويه و قدس)9806284
تاريخ انتشارنوبت اول: 1398/5/20
تاريخ انتشارنوبت دوم: 1398/6/4

مرتضى نورانى آرانى ـ رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو قم

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و مشاعى 
ــناد و امالك منطقه دو قم تصرفات مالكانه مفروزى متقاضيان پرونده هاى  ــتقر در اداره ثبت اس هيأت حل اختالف مس
ــتناد مدارك موجود در پرونده به شرح آراء ذيل  ــاس گزارش كارشناسان و به اس ــكيلى طبق قانون مذكور را براس تش

تاييد نموده اند. 
ــن  ــه 1398114430002000333 آقاى محس ــماره 139860330002009876 مربوط به پرونده كالس 1ـ رأى ش
ــده به مساحت 63/50  ــدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا ش ــمتى از/شش مخلص ابادى فراهانى فرزند على در قس
مترمربع پالك شماره 1 فرعى از 1882 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه /سند رسمى سند /مالكيت مشاعى 

مع الواسطه از وارث اسداله محمدى شيخى خريدارى كرده است. (م الف 2398)
ــين  ــه 1396114430002001879 آقاى حس ــماره 139860330002007975 مربوط به پرونده كالس 2ـ رأى ش
ــاحت 71/45 مترمربع  ــده به مس ــدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا ش ــمتى از/شش قراگوزلو فرزند ذبيح در قس
ــمى /سند مالكيت مشاعى  ــند رس ــماره فرعى از 2323 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى /س پالك ش
ــن و طوبى و فاطمه و زهره هنديانى فرزندان صفيه كه صفيه هنديانى ورثه محمد رضا هنديانى  ــطه از حس مع الواس

خريدارى كرده است. (م الف 2399)
ــه 1393114430002000398 آقاى حميد  ــه پرونده كالس ــوط ب ــماره 139860330002012758 مرب 3ـ رأى ش
شامخى جوان فرزند محمد در قسمتى از/ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 117 مترمربع 
ــند رسمى/ سند مالكيت مشاعى  ــماره 1 فرعى از 2100 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ س پالك ش

مع الواسطه از توران ميرئى خريدارى كرده است. (م الف 2400)
4ـ رأى شماره 139860330002012738 مربوط به پرونده كالسه 1397114430002001316 آقاى وحيد بازوكار 
ــاحت 65 مترمربع پالك  ــده به مس ــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا ش ــمتى از/شش فرزند ابوالفضل در قس
ــطه از مرتضى زند خريدارى  ــماره 1/44 فرعى از 2269 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى مع الواس ش

كرده است. (م الف 2401)
5ـ رأى شماره 139860330002010988 مربوط به پرونده كالسه 1398114430002000547 آقاى حسن فركى 
فرزند على در قسمتى از/ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 21 مترمربع پالك شماره فرعى از 

1688 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم سند رسمى داراى مالكيت مى باشد. (م الف 2402)
ــه 1396114430002000539 آقاى نگهدار  ــوط به پرونده كالس ــماره 139860330002007510 مرب 6- رأى ش
ــاحت 110/98 مترمربع  ــدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمس ــمتى از/شش ــينلو فرزند هدايت در قس حس
پالك شماره فرعى از 2391 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ سند رسمى/ سند مالكيت مشاعى مع 
ــداله و محمد هادى و محمد  ــن و معصومه و بتول زرين اقبال ورثه اس ــطه از رضا و عبداله و اصغر و محمد و حس الواس
تقى و محمد حسن و شمس و خديجه و زهرا و نرگس زرين اقبال و رباب بابا آبيار و يداله رمضانى ورثه حسين زرين 

اقبال نامبرده ورثه اسداله زرين اقبال خريدارى كرده است. (م الف 2403)
ــه 1391114430002013566 آقاى برات  ــده كالس ــوط به پرون ــماره 139860330002010736 مرب 7- رأى ش
ــمتى از/ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 72/11 مترمربع پالك  ــلطانى فرزند صفدر در قس س
ــمى/ سند مالكيت مشاعى مع  ــند رس ــماره 2 فرعى از 2335 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ س ش

الواسطه از اقدس ميرئى خريدارى كرده است. (م الف 2404)
ــه 1397114430002000930 آقاى سيد على  ــماره 139860330002011751 مربوط به پرونده كالس 8ـ رأى ش
حسينى فرزند سيد حسن در قسمتى از /ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 100 مترمربع پالك 

شماره 1 فرعى از 2636 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم سند رسمى داراى مالكيت مى باشد. (م الف 2405)
ــه 1392114430002003105 آقاى احمد  ــده كالس ــوط به پرون ــماره 139860330002011031 مرب 9ـ رأى ش

ــدانگ قطعه زمين  كه در آن احداث بنا شده بمساحت 50 مترمربع  ــمتى از/شش غالميان حكمت فرزند محمد در قس
ــمى/ سند مالكيت مشاعى  ــند رس ــماره  فرعى از 2304 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ س پالك ش

مع الواسطه از عروجعلى قزلقاش خريدارى كرده است. (م الف 2406)
ــه 1397114430002002758 خانم پرى  ــه پرونده كالس ــماره 139860330002011283 مربوط ب 10- رأى ش
ــدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 73 مترمربع پالك  ــمتى از/شش ــمى فرزند صبرعلى در قس هاش
ــند رسمى /سند مالكيت مشاعى پرى  ــماره 1 فرعى از 1777 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى /س ش

هاشمى 60 مترمربع و مع الواسطه 13 مترمربع از براتعلى گل محمدى خريدارى كرده است. (م الف 2407)
ــه 1397114430002002632 آقاى حميد  ــوط به پرونده كالس ــماره 139860330002011050 مرب 11- رأى ش
اسمخانى فرزند داود در قسمتى از/ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 75 مترمربع پالك شماره 
ــمى/ سند مالكيت  ــند رس 1212/2959 فرعى از 2567 و 2566 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ س

مشاعى مع الواسطه از مرتضى قربانى دولت آبادى خريدارى كرده است. (م الف 2408)
ــه 1397114430002001069 آقاى مصطفى  ــماره 139860330002011230مربوط به پرونده كالس 12- رأى ش
فراهانى فرزند على در قسمتى از/ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 120 مترمربع پالك شماره 
ــمى/ سند مالكيت مشاعى مع الواسطه از  ــند رس فرعى از 1755 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ س

مسيب شاهواروقى فرهانى و حيدرعلى حيدرى خريدارى كرده است. (م الف 2409)
مورد تاييد قرار گرفته و از آنجائيكه مقرر گرديده است پس از نشر آگهى و انقضاء موعد مقرر سند مالكيت رسمى صادر 
گردد با توجه به عدم دسترسى به مالكين مشاعى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى تا چنانچه اشخاص ذينفع 
اعتراضى داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار آگهى نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو 
ــيد آن را اخذ و ظرف مدت يكماه پس از تسليم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست  ــليم و رس قم تس
ــند بر اساس  ــت كه صدور س خود را به مرجع قضائى تقديم و گواهى آنرا به اين اداره تحويل نمايند الزم به توضيح اس

قانون مذكور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. (گويه و رويش ملت )9806285
تاريخ انتشارنوبت اول: 1398/5/20
تاريخ انتشارنوبت دوم: 1398/6/4
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شماره نامه: 139804906091000515        تاريخ نامه: 1398/05/13
شماره پرونده: 139304006091000454/1     شماره بايگانى پرونده: 9301044

آگهى اصالحى ابالغ اجرائيه كالسه 9301044
ــادات  ــوم فاطمه س ــطر س ــماره آ- 39115 مورخه 1393/12/14 روزنامه قدس در س ــره ش احتراماً پيرو آگهى منتش
ــح مى گردد. آ-  ــيله تصحي ــد كه بدينوس ــفنديارى صحيح مى باش ــاى محمدجواد اس ــت پدرش آق ــفنديارى بوالي اس

 9806209
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

مدير اجرا شعبه اول اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- احمد افشون پورسربندى

شماره نامه: 139804906091000514                تاريخ نامه: 1398/05/13
شماره پرونده: 139304006091000552/1            شماره بايگانى پرونده: 9301299

آگهى اصالحى ابالغ اجرائيه كالسه 9301299
ــادات  ــوم فاطمه س ــطر س ــماره آ- 39116 مورخه 1393/12/14 روزنامه قدس در س ــره ش احتراماً پيرو آگهى منتش

اسفنديارى بواليت پدرش آقاى محمدجواد اسفنديارى صحيح مى باشد كه بدينوسيله تصحيح مى گردد.
 آ- 9806208

رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى
مدير اجرا شعبه اول اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- احمد افشون پورسربندى

آگهى مزايده اموال غير منقول(اسناد رهنى)
ــطه به  ــدانگ يك باب/قطعه پالك 5859 فرعى از  ثبت و صادر و مع الواس ــه فوق شش به موجب پرونده اجرائى كالس
خانم زهرا آهنگرى منتقل شده است طبق سند رهنى شماره 30838 دفترخانه 26 در قبال مبلغ 600,000,000ريال 
در رهن بانك سپه قرار گرفته و طبق نظر كارشناس رسمى به مبلغ 3,500,000,000 ريال ارزيابى شده و پالك فوق 
داراى 239/97 مترمربع عرصه و اعيانى 400 متر مربع اعيانى در 2طبقه با قدمت حدودا 10 سال داراى انشعابات آب 
ــاعت 9 الى 12 روز يكشنبه مورخ 98/6/10 در  ــد پالك فوق از س و برق  كه برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مى باش
اداره ثبت و امالك واقع در خيابان از طريق مزايده به فروش مى رسد مزايده از مبلغ 3,500,000,000 ريال شروع و 
به باالترين قيمت پيشنهادى نقدا فروخته مى شود الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب ، برق ، گاز اعم 
از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتيكه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض 
ــده باشد به عهده برنده مزايده است و  ــده يا نش ــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم ش ش
ــد و  ــترد خواهد ش نيز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مس
ــمى گردد ، مزايده روز ادارى بعد از  ــر و حق مزايده نقدا وصول مى گردد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رس نيم عش

تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. 9806259 تاريخ انتشار: 98/5/20   م الف:631

آگهى آراء هيات حل اختالف موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

ــامى افرادى كه اسناد عادى يا رسمى آنان در  ــده اس  در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد ش
هيات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شيروان رسيدگى و تاييد قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 

روز در دو نشريه آگهى هاى ثبتى (كثير االنتشار و محلى) بشرح ذيل آگهى مى گردد.
ــيدعباس در ششدانگ يك دربندمغازه تجارى به مساحت   ــه پرونده 130-98خانم رضوان هاشميان فرزند س 1-كالس
ــمى از ذيل  ــماره 2734  فرعى 13  اصلى باغات و حومه خريدارى از مالك رس ــمتى ازپالك ش 55/50متر مربع قس

مالكيت على اكبرصناعتگراول
2-كالسه پرونده 132-98 آقاى بهزادرجب زاده  فرزند بهنام   در ششدانگ يك باب مغازه به مساحت 43/70متر مربع 

قسمتى از پالك2734 فرعى از 13 اصلى باغات و حومه خريدارى از مالك رسمى از مالكيت على اكبرصناعتگراول
ــده ابالغ مى گردد چنانچه اعتراضى  ــندگان و مالكين مشاعى و اشخاص ذينفع در آراى اعالم ش ــيله به فروش اين وس
دارند بايد از انتشار آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك 
تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترضين بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه 
ــد. در صورتى كه اعتراض در مهلت  ــت به اداره ثبت محل تحويل دهن ــى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواس عموم
قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور 

سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.9806283
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/05/20   تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/06/05

صمد ابراهيم زاده
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى فاقد سند  آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
ــماره 139860301060001510هيات اول/موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  رسمى برابرراى ش
ــتقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامين تصرفات مالكانه بال  ــمى مس ــاختمانهاى فاقد سندرس اراضى وس
معارض متقاضى خانم خديجه پازوكى فرزند على بشماره شناسنامه 1صادره ازورامين ششدانگ يك قطعه 
زمين بابناى احداثى درآن به مساحت523/60 مترمربع پالك 2709فرعى از8 اصلى واقع درقريه جعفرآباد 
ــت لذابه منظوراطالع  ــاعى متقاضى بنام خديجه پازوكى محرزگرديده اس ــوان خريدارى از مالكيت مش اخ
ــند  ــبت به صدورس ــخاص نس ــود در صورتى كه اش عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهى مى ش
مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه 
ــليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع  اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند  قضايى تقديم نمايند بديهى اس

مالكيت صادر خواهد شد 255ث/م الف  آ-9806258
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/5/5  تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/5/20 

ازطرف رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى فاقد سند  آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
ــماره 139860301060001271هيات اول/موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  رسمى برابرراى ش
ــتقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامين تصرفات مالكانه بال  ــمى مس ــاختمانهاى فاقد سندرس اراضى وس
ــدانگ يك باب  ــنامه21صادره ازدرشش ــماره شناس معارض متقاضى آقاى دانيال افروغ فرزند رحم خدا بش
ــاد تهران بخش حوزه  ــى از12 اصلى واقع درقريه خيرآب ــاحت 89/40 مترمربع پالك 72فرع ــه به مس خان
ــت لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به  ثبت ملك ورامين ازمالكيت ايوب خانى محرز گرديده اس
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته  فاصله15روز آگهى مى ش
ــاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ  ــند مى توانند ازتاريخ انتش باش
ــيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى  رس
ــد  ــند مالكيت صادر خواهد ش ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س اس

263ث/م الف  آ-9806258
تاريخ انتشارنوبت اول:98/5/5  تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/5/20  

رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى فاقد سند  آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
ــماره 139860301060001508هيات اول/موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  رسمى برابرراى ش
ــتقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامين تصرفات مالكانه بال  ــمى مس ــاختمانهاى فاقد سندرس اراضى وس
معارض متقاضى خانم نيره اللهى فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه5 صادره ازورامين درششدانگ يك باب 
ــماره269فرعى از110 اصلى واقع درقريه باغ نصرت تهران بخش  ــاحت 50 مترمربع پالك ش خانه به مس
ــت لذابه منظوراطالع عموم  حوزه ثبت ملك ورامين ازمالكيت محمد على نوذرى تهرانى محرز گرديده اس

ــبت به صدورسند مالكيت  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهى مى ش
ــاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين  ــته باشند مى توانند ازتاريخ انتش متقاضى اعتراض داش
ــت خودرابه مراجع  ــليم اعتراض دادخواس ــيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس ــليم وپس ازاخذ رس اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند  قضايى تقديم نمايند بديهى اس

مالكيت صادر خواهد شد 264ث/م الف  آ-9806258
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/5/5  تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/5/20  

رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى فاقد سند  آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
ــمى برابرراى شماره 139860301046000234هيات اول/ موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  رس
ــوا تصرفات مالكانه بال  ــمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيش ــاختمانهاى فاقد سندرس اراضى وس
معارض متقاضى آقاى على رحيمى جعفرى فرزند حسين بشماره شناسنامه493صادره ازتهران درششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعى به مساحت11615/45مترمربع قسمتى ازپالك1فرعى از112 اصلى درحوزه ثبت 
ــمى آقاى ابوطالب قارونى محرز گرديده است لذابه منظوراطالع عموم  ــوا خريدارى ازمالكيت رس ملك پيش
ــند مالكيت  ــبت به صدورس ــخاص نس ــود درصورتى كه اش مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهى مى ش
ــاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين  ــته باشند مى توانند ازتاريخ انتش متقاضى اعتراض داش
ــت خودرابه مراجع  ــليم اعتراض دادخواس ــيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس ــليم وپس ازاخذ رس اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند  قضايى تقديم نمايند بديهى اس

مالكيت صادر خواهد شد 164ث/م الف  آ-9806258
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/5/5 تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/5/20 

رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى فاقد سند  آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
ــماره 139860301060001509هيات اول/موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  رسمى برابرراى ش
ــتقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامين تصرفات مالكانه بال  ــمى مس ــاختمانهاى فاقد سندرس اراضى وس
معارض متقاضى خانم زهره جعفربالغتى فرزند منصوربشماره شناسنامه16979صادره ازتهران در ششدانگ 
ــماره174فرعى از100 اصلى واقع  ــاحت 135مترمربع پالك ش يك قطعه زمين بابناى احداثى درآن به مس
درقريه عمروآباد تهران بخش حوزه ثبت ملك ورامين ازمالكيت على اكبرامينى مصلح آبادى وخانم فاطمه 
ــت لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روزآگهى  حاتم آبادى فراهانى محرز گرديده اس
ــند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند  ــبت به صدورس ــود درصورتى كه اشخاص نس مى ش
ــليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت  ــاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تس ازتاريخ انتش
ــت خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت  ــليم اعتراض دادخواس يك ماه ازتاريخ تس

انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد 288ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/5/20  تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/6/4   آ-9806258

رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

آگهى فقدان سند مالكيت
ــهاديه گواهى  ــليم استش ــند مالكيت ملك مورد آگهى وباتس ــدن س كريم حميدى خواه بااعالم مفقود ش
ــده ذيل شماره يكتا 139702151266002313 وشماره ترتيب5071 مورخ 98/4/17 دفتراسناد  امضاءش
ــورخ 98/4/17 تقاضاى  ــت وارده139785601046002313م ــوا و طى درخواس ــماره3 پيش ــمى ش رس
ــراى ماده120آيين نامه قانون ثبت  ــت كه مراتب دراج ــند مالكيت تك برگى رانموده اس ــى س صدورالمثن
ــدانگ يك  ــم حميدى خواه2. ميزان مالكيت : شش ــردد 1. نام ونام خانوادگى : كري ــرح زيرآگهى ميگ بش
ــماره پالك : 1345فرعى از114* اصلى4. محل وقوع: واقع دربخش بهنام سوخته  ــتگاه آپارتمان3. ش دس
ــدانگ يك  ــدن به دليل جابجايى 6. خالصه وضعيت مالكيت : شش ــوا 5. علت ازبين رفتن : مفقود ش پيش
دستگاه آپارتمان به مساحت 57/03 مترمربع ذيل دفترالكترونيكى 139520301046000902 بنام كريم 
ــماره چاپى388680 صادرگرديده است درضمن بموجب سند رهنى شمار ــند به ش حميدى خواه ثبت وس
ــوا دررهن بانك مسكن پيشوا قرارگرفت لذاباتوجه به اعالم فقدان سند  ه7208مورخ94/4/9دفترخانه2پيش
مالكيت ملك فوق الذكرو درخواست صدورسند المثنى تك برگى آن مراتب اعالم تاهركس نسبت به ملك 
ــمت ششم اين آگهى ذكرنشده يامدعى وجود اصل سند مالكيت نزد  موردآگهى معامله اى كرده كه درقس
خود مى باشد ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراين آگهى به اداره ثبت اسنادوامالك پيشوا مراجعه و اعتراض 
ــند مالكيت ياسند معامله تسليم نمايد وچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض  كتبى خودراضمن ارائه اصل س
ــود اداره ثبت نسبت به صدورسند  ــند معامله ارائه نش ــند مالكيت ياس ــد ويادرصورت اعتراض اصل س نرس
ــوا خ  ــانى ثبت محل : پيش ــليم خواهد كرد./ نش المثنى مالكيت طبق مقررات جارى صادر وبه متقاضى تس

شريعتى طبقه فوقانى درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالك پيشوا 172م/ الف آ-9806281
 ازطرف رييس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

شماره پرونده: 139804006092002268/1  شماره بايگانى پرونده: 9803593
شماره ابالغيه: 139805106092007895

تاريخ صدور: 1398/05/15
آگهى ابالغ اجرائيه پرونده اجرايى كالسه 9803593

بدين وسيله به آقاى بابك آقازاده مسرور نام پدر: عادل تاريخ تولد: 1352/05/22 شماره ملى: 
ــماره شناسنامه: 5154 ابالغ مى شود كه خانم فاطمه ذبيحى جهت وصول  0072459611 ش
ــند ازدواج شماره 13890-  ــتناد مهريه مندرج در س ــكه طالى بهار آزادى به اس 113 ربع س
ــماره 33 و طالق  ــه ازدواج ش ــالق 1010- 1383/10/16 دفترخان ــند ط 1379/04/09 و س
ــماره 5 مشهد عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9803595 در اين  ش
ــده و با توجه به مجهول المكان بودن شما طبق سند طالق لذا بنا به تقاضاى  ــكيل ش اداره تش
ــك مرتبه در يكى از روزنامه هاى  ــق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط ي ــتانكار طب بس
ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز  ــار محلى آگهى مى ش كثيراالنتش
ــوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان  ابالغ محس

خواهد يافت. آ- 9806228 م.الف 610

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــماره 23500 مورخ 1398/05/02  ــاروت كوب برابر وكالتنامه ش ــر به اينكه آقاى احمد ب نظ
ــهد بوكالت از طرف آقاى محمد حسين نظرى توكلى باستناد 2 برگ فرم  دفترخانه 200 مش
ــت اول به اين اداره  ــند مالكيت المثنى نوب ــهاديه منضم به فرم تعهد جهت دريافت س استش
ــدانگ يك باب منزل به شماره پالك 6439  ــت سند مالكيت شش مراجعه نموده و مدعى اس
ــهل انگارى مفقود  ــد به علت س ــهد كه متعلق به نامبرده ميباش فرعى از 5 اصلى بخش 9 مش
ــت. با بررسى دفتر امالك، معلوم شد مالكيت نامبرده در ذيل شماره ثبت 62647  گرديده اس
ــماره چاپى  ــند به ش ــين نظرى توكلى ثبت و س دفتر 336 صفحه 44 بنام آقاى محمد حس

539679 ب 91 صادر گرديده است. دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد.........
ــت آگهى و متذكر ميگردد هر  ــاده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوب ــتناد م لذا به اس
ــند مالكيت نزد خود  ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س كس نس
ــار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست  ــد، بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتش ميباش
ــليم نمايد. بديهى است در صورت  ــند معامله رسمى به اين اداره تس ــند مالكيت يا س اصل س
ــند  ــند مالكيت يا س ــراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه س ــدم وصول اعت ع
معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. 

آ- 9806229 م.الف 611
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه سيد محمد حسينى باستناد دو برگ استشهاديه گواهى شده منضم به تقاضاى 
ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه كرده و مدعى است  كتبى جهت دريافت س
سند مالكيت 4 ساعت مشاع از 16 ساعت از 12 شبانه روز ششدانگ پالك 178- اصلى واقع 
ــت با  ــده اس ــد بعلت نامعلومى مفقود ش در درگز بخش 7 قوچان كه متعلق به نامبرده ميباش
ــى دفتر امالك معلوم شد 4 ساعت مشاع از 16 ساعت از 12 شبانه روز ششدانگ پالك  بررس
فوق بنام سيد محمد حسينى ثبت و سند مالكيت چاپى 1587 صادر و تسليم گرديده است 
ــاده 120 آئين نامه قانون ثبت  ــتناد مفاد م ــر امالك بيش از اين حكايتى ندارد لذا به اس دفت
ــورد آگهى معامله اى  ــبت به ملك م ــب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نس مرات
ــد بايستى ظرف ده روز از تاريخ انتشار  ــند مالكيت نزد خود باش انجام داده يا مدعى وجود س
ــند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين  ــت اصل س اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوس
ــت مقرر و يا وصول  ــت در صورت عدم وصول اعتراض در مهل ــد بديهى اس ــليم نماي اداره تس
ــبت به صدور سند وفق مقررات  ــند معامله رسمى نس ــند مالكيت يا س اعتراض بدون ارائه س

اقدام مى گردد.9806269
ناصر حسن زاده 

 رئيس ثبت اسناد و امالك درگز
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فرهنگ و هنر

گزارش اكران

«شبى كه ماه كامل شد» همچنان در صدر
 صبا كريمــى: فيلم 
سينمايى «تگزاس 2» با 
پشت سر گذاشتن «ما همه با هم 
هستيم» و فروش 23 ميلياردى تا 
اين لحظــه پرفروش ترين كمدى 
سال 98 لقب گرفته و فيلم «قسم» 

نيز در آستانه پيوستن به باشگاه ميلياردى ها قرار گرفت.
با آغاز اكران فيلم هاى جديد، اين روزها ســينما رنگ و بوى ديگرى به خود 

گرفته است و فيلم هايى در ژانر اجتماعى وزنه سنگين ترى پيدا كرده اند.
براين اساس «ايده اصلى» به كارگردانى آزيتا موگويى كه از چهارشنبه گذشته 
اكران خود را آغاز كرده، تا روز گذشته 244 ميليون تومان فروش داشته است. 
همچنين فيلم سينمايى «قصر شيرين» به كارگردانى رضا ميركريمى نيز كه 
در دومين هفته اكران خود به سر مى برد تا روز گذشته يك ميليارد و 566 
ميليون تومان فروش داشته است. اما «شبى كه ماه كامل شد» در حالى كه 
در آســتانه دهمين هفته اكرانش قرار دارد و به نمايش خود در سينماهاى 
زير گروه ادامه مى دهد هنوز هم فروش بااليى را تجربه مى كند و طى هفته 
گذشــته توانســته با فروش 751 ميليون تومانى صدرنشين جدول فروش 
هفتگى باشد و در نهايت مجموع فروشش را به 16 ميليارد و 730 ميليون 
تومان برساند. اين هشتمين هفته اى است كه فيلم آبيار در صدر جدول قرار 
گرفته اســت. «ايكس الرج»  نيز طى هفته گذشته با فروش 663 ميليون 
تومانى فاصله  اندكى با «تگزاس 2» با فروش 641 ميليون تومانى داشــت و 
فيلم اطيابى را به رده سوم جدول سوق داد. «ايكس الرج» پس از چهار هفته 
اكران در مجموع  4 ميليارد و 425 ميليون تومان فروش داشته است. «قصر 
شــيرين» نيز با 1/5 ميليارد فروش در دو هفته اخير در رده چهارم جدول 
قرار گرفت و «سرخ پوست» و «زهرمار» با فروش 12 ميليارد و 816 ميليون 

تومانى و 5 ميلياردى به ترتيب در رده پنجم و ششم جدول قرار گرفتند.
فيلم سينمايى «قسم» به كارگردانى محسن تنابنده نيز يك هفته است كه 
اكران خود را  آغاز كرده و تا روز گذشــته 515 ميليون تومان فروش داشته 
است. همچنين فيلم سينمايى «جانان» به كارگردانى كامران قدكچيان در 
نخستين هفته اكرانش فروش نااميدكننده اى را تجربه كرده و تنها 22 ميليون 
تومان فروخته اســت. «تپلى و من» فيلمــى در ژانر كودك و به كارگردانى 
حســين قناعت پس از دو هفته اكران در 118 سالن سينما، 661 ميليون 
تومان فروش داشته است. «نيوكاســل» به كارگردانى محسن قصابيان در 
ســومين هفته فروش خود 294 ميليون تومان فروش داشته و در مجموع 
به فروش يك ميليارد و 237 ميليون تومان دســت پيدا كرده است. يادآور 
مى شود، فروش فيلم ها تا روز گذشته در حالى به ارقام مذكور ثبت شده كه 
سينماهاى سراسر كشور روز جمعه 18 مرداد ماه تا ساعت 17 تعطيل بوده اند.

 فرهنگ و هنر/ فاطمه عامل نيك  مســجد گوهرشاد 
و وقايــع تاريخــى آن در حافظه ايرانيان حضــور پررنگى 
داشــته اســت. حضورى كه تداوم آن در نســل هاى بعدى 
مســتلزم پرداخت هنرى به اين موضوع است. بدون شك با 
شــكل گيرى آثارى در خور اين قيام كه توانايى بيان بزرگى 
آن و تأثير مذهبى و تاريخى اش را داشــته باشــد، مى توان 
به ماندگارى حماســه مردمى  گوهرشاد اميدوار بود. دومين 
دوره مســابقه شعر حماسه گوهرشــاد با همكارى مؤسسه 
فرهنگى پارســى زبانان و جبهه فرهنگى انقالب اسالمى با 
هدف توليد آثار برجسته شعرى با محوريت قيام گوهرشاد 
برگزار مى شود. نغمه مستشــار نظامى،  دبير جشنواره شعر 
گوهرشــاد در گفت وگو بــا خبرنگار قدس اظهار داشــت: 
نخســتين دوره اين مسابقه در ســال 95 برگزار شد كه با 
استقبال خوبى از طرف شاعران كه شمارى از آن ها از افراد 

برجسته اين عرصه بودند، مواجه شد.
وى با اشاره به استقبال اهالى شعر و شاعران برجسته كشور 
در اين دوره اعالم كرد، مؤسســه فرهنگى پارســى زبانان و 
جبهه فرهنگى انقالب اســالمى با توجه به استقبال خوب 
شاعران ايرانى و همچنين شــاعران پارسى زبان در سراسر 
جهان تصميم به برگزارى اين جشنواره تا چهار سال آينده 

گرفتند. 
مستشــار نظامى  در مــورد كيفيت آثارى كــه تاكنون به 
دبيرخانه ارســال شــده اســت، اظهار داشــت: با توجه به 
حضور شــعرا و بزرگان اين عرصه در اين دوره جشــنواره 
مانند دوره ابتدايى مســابقه حماســه گوهرشــاد، كيفيت 
آثار ارســال شــده تاكنون قابل توجه بوده و اميد است كه 
در اين دوره مانند دوره گذشــته به مجموعه اى ارزشــمند 
دست يابيم. وى خاطرنشــان كرد: شركت در اين فراخوان 
براى كليه گروه هاى ســنى و مقاطع تحصيلى آزاد اســت. 
تاكنون 195 اثر از شــاعران ايرانى و شــاعران پارسى زبان 
در كشــورهاى ديگر به دست ما رســيده است. اين آثار در 
قالب هاى متعدد شعرى از كالسيك تا نيمايى و سپيد قرار 
دارند. هر شــركت كننده مى تواند تا پنج اثر براى شركت در 

رقابت ارسال كند. 
مستشارنظامى  با اشاره به حضور بانوان شاعر در اين دوره اظهار 
داشــت: امســال عالوه بر موضوع محورى حماسه گوهرشاد، 
مضمون حجاب و عفاف هم جزو موضوعات كنگره اعالم شده 
و در كنار شــاعران مرد، حضور بانوان شاعر كه در اين مضمون 

اشعارى را سروده اند، قابل توجه است. 
دبير جشنواره شعر گوهرشــاد با اعالم جوايز اين جشنواره 
گفت: به 10 نفر از كسانى كه باالترين امتياز را كسب كنند 
لوح تقدير و هديه نقدى به مبلغ يك ميليون تومان تقديم 
مى شــود و آثار رســيده در كتابى مســتقل چاپ و منتشر 
خواهند شــد. در دوره گذشته هم اشــعار در كتابى با نام 
«حماسه گوهرشــاد» به انتخاب عليرضا قزوه منتشر و در 
نمايشگاه كتاب امسال رونمايى شد. با وجود حضور استادان 
برجسته و شاعران تراز اول معاصر، كيفيت اشعار جمع آورى 
شده درخور بود و پس از رونمايى اين اثر در نمايشگاه كتاب 
امسال، بازخورد هاى مثبتى را دريافت كرد و مورد استقبال 

مخاطبان قرار گرفت. 

  چاپ مجموعه شعرى با موضوع قيام گوهرشاد 
پس از 81 سال

اين شاعر با بيان اينكه در دوره گذشته رضا اسماعيلى، اميرى 
اســفندقه، انصارى نژاد، بيابانكى، ســعيدى راد، رجبعلى زاده 
كاشانى، على داوودى، عباس خوش عمل، خدابخش صفادل، 
محدثى خراســانى، رضا نيكوكار، فريبا يوســفى، عبدالحميد 
ضيايى و ســعدآبادى از شاعرانى بودند كه اشعارشان در كتاب 
درج شــده است، ابراز داشــت: با همكارى استادان ارزشمند، 
مسئله گوهرشاد كه به گفته رهبر انقالب، مظلوم واقع شده بود، 
مورد توجه قرار گرفت، به گونه اى كه تا به حال در تاريخ ادبى 
كشورمان اين ميزان شــعر براى گوهرشاد سروده نشده بود و 
پس از گذشت 81 سال از اين حماسه، براى نخستين بار چنين 
كتابى منتشر شد. همان طور كه گفتم اغلب اشعار اين مجموعه 
كيفيت درخورى را دارا هستند. اشعار كتاب بيشتر با محوريت 

قيام گوهرشاد سروده شده اند.
 هر كدام از اين اشعار از زاويه جديدى به اين قيام نظر انداخته اند 
و منظر جديدى را پيش روى مخاطبان گسترده اند. به عنوان 
مثال يكى از اشــعار برگزيده دوره گذشته، شعر محمدحسين 
ملكيان بود كه در نيمه ماه مبارك رمضان سال 97 در محضر 

رهبر انقالب قرائت شد و مورد تحسين معظم له قرار گرفت.
وى با اشاره به هدف اين جشنواره عنوان كرد: اين قيام به گفته 
رهبر انقالب جزو حوادث تاريخى است كه مورد مظلوميت واقع 
شده و همايش حماسه گوهرشاد بر اين اساس شكل گرفت كه 
كارى از طرف جامعه ادبى براى ماندگارى اين قيام صورت گيرد. 
هدف اصلى اين همايش ملى، زنده نگه داشتن ياد و نام مردان 
و زنانى است كه براى حفظ عفت و ارزش هاى خود با ايستادگى 

در مقابل استبداد در آن دوران شهيد شدند. 
مستشار نظامى  با اشاره به استقبال از اين جشنواره بيان داشت: 
اين پيشنهاد وجود دارد كه در قالب هاى ديگر هم اين مسابقه 
برگزار شود. به طور مثال دكتر سعيدى راد اين پيشنهاد را عنوان 
كرده اند كه در قالب قطعه ادبى و داســتانك هم اين مســابقه 
برگزار شود كه احتماالً در ســال هاى آينده و دوره هاى بعدى 
جشنواره اين اتفاق صورت بگيرد. البته در اين حوزه حرف هاى 

ناگفته بسيارى وجود دارد و جا دارد در قالب هاى ديگر هنرى 
مانند فيلم  هم به اين حماسه پرداخته شود، منتها با توجه به 
حوزه تخصصى انجمن فارسى زبانان شعر پارسى، تمركز ما در 

همين حوزه خواهد بود. 
مستشــارنظامى  در پاســخ به اين پرســش كه شعر تا چه 
اندازه مى تواند در بازنمايى يك حادثه تاريخى مؤثر باشــد، 
بيان كرد: شــعر هنر اول ما ايرانيان اســت و همه دنيا ما را 
با شــعرمان مى شناســند، علتش هم اين است كه شاعران 
ايرانى و شــاعران پارســى زبان در بيان عواطفشان در قالب 
شعر بســيار موفق بوده و هستند. شــعر رسانه ارزشمندى 
اســت كه در طول زمان دســتخوش تغيير نخواهد شــد و 
بــه همين دليل فراموش نخواهد شــد، درحالى كه ســاير 
گونه هاى هنرى ممكن اســت تحت تأثير زمان كهنه شده 
يا دســتخوش تغييرات شــوند و كمتر ديده شوند، اما شعر 
هنرى اســت كه ما آن را پس از 700 ســال مى خوانيم و 
مى بينيم كه همان تازگى اوليه خود را حفظ كرده اســت. 
اين ويژگى به اين خاطر اســت كه ماندگارى شــعر وابسته 
به توانمندى و قدرت آن اســت و هرچه قدرتمندتر باشــد، 
مى تواند ماندگارتر شود. بنابراين اگر شعر از جهت تكنيك و 
فنون بالغت و مضمون در كيفيت باال سروده شود، مى تواند 
رســانه اى باشد كه براى چندين نســل كاربردش را حفظ 
كند، در حالى كه فرزند زمانه خودش هم هســت و حرف ، 

سخن و پيامش را براى آيندگان هم به يادگاربگذارد.

  هيچ اثر ماندگارى با سفارش صرف توليد نمى شود
اين شاعر با اشــاره به اينكه مضمون يكى از مواردى است كه 
مى تواند در خالقيت شــاعر تأثيرگذار باشد، بيان كرد: درست 
است كه ما مى شنويم شاعر توانمند شاعرى است كه بتواند در 
مضامين مختلف طبع آزمايى كند اما اين اتفاق مســتلزم اين 
است كه مضمون دغدغه خود شاعر هم باشد و مضمون مورد 
نظر احساسات شــاعر را برانگيخته كرده باشد. از طرف ديگر 
تصور من اين است كه موضوعاتى مانند حماسه گوهرشاد كه 
جزو مضمون هاى ارزشــى است، جزو دغدغه شاعران ما بوده و 
اگر تاكنون به ســراغ آن نرفته اند در ذهنشان اين گونه نبوده 
اســت كه در مورد اين قيام اثرى را بسرايند اما زمانى كه اين 
مضمون در قالب يك جشــنواره مطرح مى شود، دريچه اى به 
سمت شاعر باز شده و موجب مى شود احساسات نهفته شاعر 
برانگيخته شده و به اثر تبديل شود. به نظر من به اين گونه اشعار 
نمى توان به عنوان اثرى دستورى نگاه كرد، چون آثارى هستند 
كه از احساس شاعر نشأت گرفته اند. اگر از زاويه اى ديگر بخواهم 
اين را بيان كنم بايد بگويم هيچ اثر ماندگارى با سفارش صرف 
توليد نمى شود و ماندگارى يك اثر مستلزم اين است كه جزو 
دغدغه هاى اصلى شاعر باشد و آنچه يك اثر را ماندگار مى كند، 

غليان احساسى و برانگيختگى ذهنى يك شاعر است. 

برش

اين  كشورمان  ادبى  تاريخ  در  حال  به  تا 
ميزان شعر براى واقعه گوهرشاد سروده 
از  از گذشت 81 سال  و پس  بود  نشده 
از  كتابى  بار  نخستين  براى  حماسه،  اين 
حماسه  اين  درباره  شاعران  سروده هاى 

منتشر شد

 گفت و گوى قدس با نغمه مستشار نظامى،  دبير جشنواره شعر گوهرشاد

شاعران از شهداى عفاف سرودند

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/06/04      صفحه 12

آگهى ابالغ اخطاريه عدم افراز
ــماره 1398/7840 مورخ 1398/02/28 تقاضاى افراز دو دانگ سهم  ــكيانى طى درخواست وارده به ش آقاى نادر زواش
ــهد را  ــدانگ پالك 43988 فرعى از 1602 از 182 اصلى واقع در اراضى وكيل آباد بخش 10 مش ــاعى خود از شش مش
ــتفاده از اختيارات حاصله از ماده 18  ــاعى اطالعى ندارد. لذا با اس ــاير مالكين مش ــته از اقامتگاه س نموده و اعالم داش
آئين نامه اجرايى مفاد اسناد الزم االجرا اقدام به نشر آگهى به منظور ابالغ اخطاريه به كليه مالكين مشاعى و اشخاص 

حقيقى و حقوقى ذينفع مى گردد. اين آگهى در يك نوبت به همراه نظريه رياست ثبت آگهى خواهد شد.
تصميم واحد ثبتى:

مرجع رسيدگى كننده: اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه 6 مشهد
ــدانگ  ــاع از شش ــكيانى مبنى بر افراز دو دانگ مش ــت آقاى نادر زواش ــخ 1398/03/20 در خصوص درخواس در تاري
ــى از 182 اصلى بخش 10  ــماره پالك 43988 فرع ــدانگ 297/50 مترمربع به ش ــاحت شش يك قطعه زمين به مس
ــماره 1398/11261 مورخه 1398/03/20 نماينده و نقشه بردار بشماره 11261-  ــهد با توجه به گزارش وارده ش مش
ــدانگ مورد ثبت از طرف ورثه  ــاع از شش ــند انتقال اجرايى مقدار دو دانگ مش 1398/3/20 اعالم ميدارند كه برابر س
ــند الكترونيكى  ــال كه به نامش ذيل دفتر 2566 صفحه 172 ثبت و داراى س ــكيانى انتق ــك به متقاضى نادر زواش مال
ــند الكترونيكى 13972030627000262 بنام  ــدانگ ذيل س ــهم مشاع از 54 سهم شش ــد و نسبت به 12 س ميباش
ــهم بنام حبيب چرمچى و نسبت به 6 سهم  ــهم از 54 س ــبت به 12 س ــند صادر گرديده و نس ناصر چرمچى ثبت و س
ــدانگ بنام مريم چرمچى برابر  ــهم شش ــهم از 54 س ــبت به 6 س ــمن چرمچى و نس ــدانگ بنام ياس ــهم شش از 54 س
ــناد مالكيت  ــهم افراد فوق قرار گرفته كه منجر به صدور اس انحصار وراثت 94/952/13/110 مورخ 1397/1/19 در س
ــماره هاى 110/13/952094 مورخه 1396/02/26 و 110/13/960135 مورخه  ــت توضيحاً برابر نامه بش نگرديده اس
ــتان مشهد و  ــعبه 13 اجراى احكام مدنى شهرس 1396/02/31 و 9510117791300877 مورخه 1395/07/15 ش
ــعبه 6 اجراى احكام سهم وراث خانم طاهره كامكار  9510117790600616 مورخه 1395/08/10 دادورز محترم ش

كريم زاده بازداشت مى باشد به دستور ذيل گزارش صدراالشاره به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد:
نقشه بردار ثبت سيدمحمد حجازى نماينده ثبت مجتبى نقدى دولو  

متقاضى افراز نادر زواشكيانى
تصميم اين واحد ثبتى

ــتند به سوابق ثبت نظر به اينكه برابر نامه شهردارى منطقه 11  ــه بردار منتخب مس با عنايت به گزارش نماينده و نقش
ــهم مشاع مورد نظر حسب شرايط و در اجراى ماده 154 اصالحى قانون  ــماره 11/98/8574 مورخه 1398/3/1 س بش
ــته پالك 43988 فرعى از 1602 فرعى از 182 اصلى بخش 10  ــهردارى اعالم داش ثبت و ماده 101 اصالحى قانون ش
ــتناد ماده 5 آيين نامه قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب 1357 رأى به رد  ــهد قابل افراز نمى باشد لذا به اس مش
افراز ملك مرقوم صادر و اعالم مى گردد و در اجراى ماده 2 قانون افراز و فروش امالك مشاع اين تصميم ظرف مدت ده 
روز از تاريخ انتشار قابل اعتراض در دادگاه شهرستان محل وقوع ملك خواهد بود و گواهى مربوطه را به اين اداره ارائه 

فرمايند بديهى است پس از مهلت مقرر عمليات ثبتى وفق مقررات ادامه خواهد يافت. آ- 9806241م.الف 620
رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 6 مشهد مقدس- هادى ريحانى

شماره آگهى: 139803906220000018   تاريخ آگهى: 1398/05/16 شماره پرونده: 139704006092003862
آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد ذمه)

ــلطان به موجب  ــه 139704006092003862 (9700245) له فاطمه اقنوم فرزند س به موجب پرونده اجرائى كالس
ــماره 4067- 1381/12/02 جمعاً در قبال 100 عدد سكه تمام بهار آزادى كه به مبلغ تسعير شده  ــند ازدواج به ش س
ــنيان فرزند غالمعلى اجرائيه صادر و  ــل طلب به انضمام حقوق دولتى عليه محمود محس ــال) اص 4/850/000/000 ري
ــپس به درخواست بستانكار يك دانگ مشاع از ششدانگ پالك 1589 فرعى  اجرائيه در مورخه 1395/08/05 ابالغ س
از 93- اصلى بخش 6 طرقبه شانديز به مساحت كل ششدانگ 4230 مترمربع به نام محمود محسنيان در دفتر 666 
صفحه 286 ذيل ثبت 119284 ثبت شده و بازداشت گرديد. برابر نظريه كارشناسى و با توجه به جميع موارد و با در 
نظر گرفتن موقعيت مكانى و جغرافيايى ابعاد و مساحت عرصه و ممر دسترسى و متراژ اعيان با كاربرى هاى موجود و با 
وضعيت موجود و بدون در نظر گرفتن طرح تعريض و هرگونه بدهى ها و بدون در نظر گرفتن تخلفات احتمالى و بدون 
مدنظر قرار دادن سهم هر يك از مالكين مشاع و ساير عوامل ششدانگ به مبلغ 18/000/000/000 ريال و ارزش يك 

دانگ مشاع از ششدانگ پالك مذكور مبلغ 3/000/000/000 ريال ارزيابى و قطعى گرديد.
با حدود و مشخصات:

شماالً: پى است بطول 45/65 متر به كال
شرقاً: پى مشترك بطول 90 متر به شماره 1590 فرعى

جنوباً: پى است بطول 45 متر به خيابان به عرض دوازده متر
غرباً: پى مشترك بطول 98 متر به شماره 1587

ــهم همسر متوفى گواهى نامه بهاى ثمن عرصه و اعيان سه دانگ مشاع از ششدانگ صادر  ــبت به س حقوق ارتفاقى: نس
ــانديز و ايستگاه پمپ گاز لذا مقدار يكدانگ مشاع از شش دانگ پالك فوق از  ــانديز بعد از پديده ش گرديد به آدرس ش
ــنبه 1398/06/23 از طريق مزايده به فروش مى رسد. مزايده از مبلغ 3/000/000/000 ريال  ــاعت 9 الى 12 روز ش س
ــنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق،  ــروع و به باالترين قيمت پيش ش
گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى 
و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده 
است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد 
ــمى گردد، مزايده روز ادارى بعد از  ــر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد. ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رس و نيم عش
ــد. با توجه به مشاعى بودن ملك اين اداره تعهدى بابت تخليه  ــاعت و مكان مقرر برگزار خواهد ش تعطيلى در همان س

و تحويل ملك ندارد. آ- 9806207 م.الف 621
رئيس ثبت اسناد و امالك طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

آگهى فقدان سند مالكيت
ــتند به  ــطه مس ــت 98/4219 مورخ 1398/04/17 آقاى ابراهيم توكليان جاغرق بالالواس ــر به اينكه برابر درخواس نظ
ــتناد به دو برگ  ــاى على ده نبى اس ــر 31 طرقبه از طرف آق ــورخ 1398/02/22 دفت ــماره 42160 م ــه ش وكالت نام
استشهاديه گواهى اعالم مى دارد ميزان سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك 287 فرعى از 27- اصلى بخش شش طرقبه 
ــت با بررسى دفتر امالك معلوم شد مالكيت مشاع مذكور از ششدانگ  ــانديز كه به علت سهل انگارى مفقود شده اس ش
ــند قطعى 20880- 1386/5/1 دفتر  پالك فوق الذكر ذيل ص 217 دفتر 450 از نام رجبعلى توكليان جاغرق برابر س
ــوابق ثبتى بيش از اين  ــريال 046431 صادر و س ــماره س ــند به ش 31 طرقبه بنام آقاى على ده نبى منتقل، ثبت و س
ــال 1380 مراتب يك نوبت  ــتناد ماده 120 آيين نامه اصالحى قانون ثبت مصوب بهمن ماه س حكايتى ندارد لذا به اس
آگهى و متذكر مى گردد هر كس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود 
باشد بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند 
معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض 
بدون ارائه سند مالكيت يا معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى نوبت اول و تسليم آن به متقاضى اقدام 

خواهد شد. آ- 9806242 م.الف 622
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

شماره پرونده: 139604006091000235/2     شماره بايگانى پرونده: 9700063
شماره ابالغيه: 139805106220000284    تاريخ صدور: 1398/05/12

آگهى
ــماره 139- 1398/02/14 به موضوع پرونده  ــه به عمليات اجرايى وارده به ش ــيدگى به اعتراض واصل در خصوص رس
ــماره ملى  ــرمدى فرزند ابراهيم ش ــادرات عليه مهدى س ــه بانك ص ــه 139604006091000235 ل ــى كالس اجراي
ــرمدى فرزند ابراهيم شماره  ــماره ملى 0941821919- عليرضا س ــرمدى فرزند ابراهيم ش 0941807789- احمد س
ــند رهنى شماره 165095- 1393/02/28 دفترخانه 15 مشهد، نظريه رئيس ثبت به  ملى 0943316618 موضوع س
شرح بين الهاللين به شما ابالغ مى گردد. مقتضى است در صورتى كه به نظريه مذكور اعتراض داريد، ظرف مدت 10 
ــارج از موعد مقرر واصل گردد ترتيب  ــالغ كتباً به اين اداره اجرا اعالم نماييد. ضمناً به اعتراضى كه خ ــخ اب روز از تاري
ــانديز اعالم مى دارد در اجراى ماده  ــخ به گزارش مميز و متصدى اجراى ثبت طرقبه ش ــد. (در پاس اثر داده نخواهد ش
169 آيين نامه اجرا به نظر اينجانب چون در تاريخ تنظيم سند رهنى تنظيمى فيمابين مؤسسه مالى و اعتبارى ميزان 
ــرى امتيازات خاص امتياز بانكها  ــمول قانون تس ــه مذكور زير نظر بانك مركزى نبوده لذا مش با بدهكاران فوق مؤسس
ــماره 4787- 1393/02/28 شوراى عالى ثبت نمى گردد.  ــات اعتبارى غيربانكى مجاز و رأى وحدت رويه ش به مؤسس

مستند به مواد موصوف سود و خسارت تأخير به پرونده مذكور تعلق نمى گيرد. آ- 9806243 م.الف 623
رئيس واحد اجراى اسناد رسمى طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

آگهى فقدان سند مالكيت
ــماره 18/8412-  ــت 98/4118 مورخ 1398/04/16 خانم اكرم كتابدار برابر معرفى نامه ش نظر به اينكه برابر درخواس
98/3/22 به نمايندگى از طرف بنياد مسكن انقالب اسالمى استناد به دو برگ استشهاديه گواهى اعالم مى دارد ميزان 
صد و پنجاه و چهار مميز نود و پنج صدم سهم مشاع از سه ميليون و چهارصد و دو هزار و هشتصد و ده سهم ششدانگ 
ــت با بررسى دفتر امالك معلوم  ــده اس ــهل انگارى مفقود ش ــانديز كه به علت س پالك 179- اصلى بخش ده طرقبه ش
شد مالكيت مشاع مذكور از ششدانگ پالك فوق الذكر به شماره شناسه الكترونيكى 139520306004004976 بنام 
ــريال 602433 صادر و سوابق ثبتى بيش از اين حكايتى ندارد  ــالمى ثبت و سند به شماره س ــكن انقالب اس بنياد مس
ــال 1380 مراتب يك نوبت آگهى و متذكر  ــتناد ماده 120 آيين نامه اصالحى قانون ثبت مصوب بهمن ماه س لذا به اس
ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود باشد بايستى  مى گردد هر كس نس
ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى 
ــت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه  ــليم نمايد بديهى اس به اين اداره تس
ــند مالكيت المثنى نوبت اول و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد  ــمى نسبت به صدور س ــند مالكيت يا معامله رس س

شد. آ- 9806244 م.الف 624
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

آگهى تحديد حدود اختصاصى
ــهد مبنى بر درخواست  ــجر پالك 935 فرعى از 182 اصلى بخش 6 مش ــدانگ يك قطعه مش چون تحديد حدود شش
ــاعت  ــين جنگى و غيره متقاضى ثبت و با رعايت مواد 15 و 14 قانون ثبت عمليات تحديد حدود آن در س آقاى حس
ــار اين آگهى  ــيله با انتش ــروع و به عمل خواهد آمد لذا بدين وس ــنبه مورخه 98/6/13 در محل ش 9 صبح روز چهارش
ــانند و هر  ــاعت مقرر فوق در محل حضور به هم رس ــود تا در روز و س از متقاضى و صاحبان امالك مجاور دعوت مى ش
ادعايى نسبت به حدود مرقوم يا حقوق ارتفاقى آن دارند به نماينده محدد اظهار و ابراز دارند و چنانچه كسانى به علت 
عدم حضور در محل نسبت به عمليات تحديد حدود اعتراض داشته باشند ميتوانند طبق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 
ــت خود را به مراجع ذيصالح قضائى ارائه و گواهى آن را به اين اداره  تنظيم صورتمجلس تحديدى تا 30 روز دادخواس

تسليم نمايند. آ- 9806245 م.الف 625
رئيس ثبت اسناد و امالك طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

آگهى ابالغ گواهى رد درخواست افراز
ــهد كه  ــمى مبنى بر افراز پالك ثبتى 1979- اصلى واقع در بخش 3 مش ــيدهادى قاس در خصوص تقاضاى آقاى س
ــليم گرديده است و سهام هادى و  ــيدهادى قاسمى سند مالكيت صادر و تس ــاعى بنام ابراهيم شيردل و س ــناد مش اس
رحيم و نسرين شهرت همگى آقائى سند صادر نگرديده با توجه به نامه شماره 12822- 98/4/20- شهردارى منطقه 
ــناد و امالك خارج و با تفهيم  ــيدگى در اداره ثبت اس ــهد كه با افراز موافقت ننموده لذا موضوع از صالحيت رس 3 مش
ــاعى پالك فوق الذكر اعتراض دارند از  ــاده 6 آئين نامه افراز مراتب يك نوبت آگهى تا چنانچه متقاضى يا مالكين مش م
ــتان تسليم و رسيد آنرا به اين اداره ارائه نمايند الزم  ــار ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به دادگاه شهرس تاريخ انتش
ــماره -98/5/16 صادر گرديده كه حسب درخواست متقاضى  ــت اين آگهى پيرو آگهى رد درخواست افراز بش بذكر اس
ــاعى در اجراى ماده 18 آئين نامه مفاد اسناد رسمى مراتب ابالغ  ــاير مالكين مش ــى به آدرس س به لحاظ عدم دسترس

گرديد. آ- 9806236 م.الف 616
ثبت اسناد و امالك منطقه يك مشهد- محمد نخعى

شماره پرونده: 139804006092000227/1       شماره بايگانى پرونده: 9800300
شماره ابالغيه: 139805106092007940   تاريخ صدور: 1398/05/16

آگهى اخطاريه ماده 87 پرونده اجرايى كالسه 9800300
ــيله به آقاى مصطفى عنابستانى نام پدر: محمد تاريخ تولد: 1364/02/01 شماره ملى: 1062953991 شماره  بدينوس
ــان PU 1 OHVG CNG مدل 1394 به شماره انتظامى 679 د  ــنامه: 245 اعالم مى گردد: خودرو وانت آريس شناس
ــما در قبال طلب خانم راحله عنابستانى بازداشت گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى  37 ايران 74 متعلق به ش
ــود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر  ــما اخطار ميش مراتب بش

داده نمى شود. آ- 9806238 م.الف 617

شماره پرونده: 139804006092001768/1  شماره بايگانى پرونده: 9802780
شماره ابالغيه: 139805106092007988

تاريخ صدور: 1398/05/16
دفترخانه ازدواج شماره 110 شهر مشهد استان خراسان رضوى

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 9802780
بدينوسيله به آقاى امير اكبرى نام پدر: رحمت تاريخ تولد: 1362/05/26 شماره ملى: 0942586514 شماره شناسنامه: 
ــناخته نگرديده ايد ابالغ  ــند ش ــه 9802780 كه برابر گزارش مأمور ابالغ به آدرس متن س 2165 بدهكار پرونده كالس
ــماره 7150- 1383/09/09 بين شما و خانم سودابه زرين رو تعداد 200 عدد سكه  ــند ازدواج ش مى گردد كه برابر س
تمام بهار آزادى بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات 
ــناد  ــد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اس ــه فوق در اين اجراء مطرح مى باش قانونى اجرائيه صادر و بكالس
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- 9806239 م.الف 618

شماره مزايده: 139804306092000049
تاريخ ثبت: 1398/02/26

متن آگهى مزايده
آگهى مزايده مال منقول پرونده كالسه 9708164

ــهد خانم فريبا حسن زاده بنابيدى  ــعبه دوم اجراى ثبت مش ــه 9708164 مطروحه ش به موجب پرونده اجرايى كالس
ــنامه: 242 باستناد سند ازدواج  ــماره شناس ــماره ملى: 0779499621 ش نام پدر: محمد تاريخ تولد: 1352/06/01 ش
ــماره 71 شهر مشهد جهت وصول تعداد 350 عدد سكه تمام  ــماره 26513-1381/03/08 تنظيمى دفتر ازدواج ش ش
ــن تاريخ تولد: 1352/06/08 شماره ملى: 0940744961 شماره  ــين عظيمى نام پدر: حس بهار آزادى عليه آقاى حس
ــه فوق صادر كه پس از ابالغ اجراييه حسب درخواست بستانكار وارده به شماره  ــنامه: 1341 اجرائيه اى به كالس شناس
ــهد ملكى مديون در  ــى از 182 اصلى بخش 10 مش ــگ پالك ثبتى 23792 فرع ــش دان 47300- 1397/11/13 ش
ــناس رسمى  ــت كه برابر گزارش 3- 98- ث- 1398/02/03 كارش ــكه تمام بهار آزادى بازداش قبال تعداد 65 عدد س

دادگسترى:
ــهد بولوار معلم- معلم 63 تقاطع صدف 30 پالك 62 طبقه همكف بازديد و معاينه فنى  پالك ثبتى فوق واقع در مش
ــى 23792 فرعى مفروز و مجزى از 43168  ــخص گرديد حدود اجمالى آن منطبق بر پالك ثبت ــه عمل آمد كه مش ب
ــگرى مستأجر مى باشد و نظريه كارشناسى  ــهد مذكور و در تصرف خانم طاهره عس فرعى از 182 اصلى بخش 10 مش

به شرح ذيل به استحضار مى رساند:
ــماره سريال سند 280396 عرصه و اعيان آپارتمان طلق به مساحت 51/2 در  ــخصات ملك طبق سند مالكيت: ش مش
ــهم از عرصه و سار مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه آن به  ــمت جنوبى همكف با قدرالس س

مالكيت آقا حسين عظيمى فرزند حسن به شماره شناسنامه 1341
ــت. واحد  ــانت قرار گرفته اس ــخصات ظاهر ملك: طبقه همكف يك آپارتمان 8 واحدى 2 طبقه با نماى آجر 3 س مش
ــراميك و ديوارها نقاشى و آب و برق و  ــپزخانه اپن، كابينت فلز و كف س مورد نظر داراى حياط خلوت، يك خواب، آش
گاز ميباشد كاربرى مسكونى و در حال حاضر در تصرف مستأجر خانم طاهره عسگرى تا تاريخ 1398/12/29 به مبلغ 

100/000/000 ريال رهن و ماهانه 5/500/000 ريال ميباشد.
ارزيابى ملك:

ــداد واحد، ابعاد،  ــى، طبقه، تع ــه و موقعيت مكانى ملك، معابر دسترس ــى هاى انجام گرفت ــه به بازديد و بررس ــا توج ب
ــهم آپارتمان مورد ارزيابى، مبلغ  ــخاص، ارزش اعيان و قدرالس عمر، بنا، امتيازات و با فرض عدم بدهى به ارگانها و اش
ــروع شده و به  ــد مزايده از مبلغ ارزيابى ش ــت ميليون ريال) ارزيابى ش ــه ميليارد و دويس 3/200/000/000 ريال (س

باالترين قيمت پيشنهادى نقداً واگذار مى شود.
ــه طبق تبصره ماده 121  ــر به مبلغ 160/000/000 ريال ك ــغ 128/000/200 ريال حق مزايده و نيم عش ــاً مبل ضمن
ــنبه مورخه 1398/7/8 در  ــاعت 9 صبح الى 12 ظهر در روز دوش ــد و از س ــه اجرا بعهده برنده مزايده ميباش آئين نام
محل شعبه دوم اجرا شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهى هاى 
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 
ــت و هزينه هاى قانونى طبق مقررات  ــده بعهده برنده مزايده اس ــده يا نش مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آنها معلوم ش
ــمى در ساعت تعيين شده برگزار  ــد همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از تعطيل رس وصول خواهد ش
ــمى مشهد شعبه دوم اجراى ثبت  ــناد رس ميگردد. مزايده در آدرس خيابان امام خمينى، خيابان ثبت اداره اجراى اس

برگزار مى گردد. آ- 9806240 م.الف 619

آگهى تحديد حدود اختصاصى
ــر گرديده اينك  ــيروان پيرو آگهى تحديد حدود قبلى كه به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتش  حوزه ثبتى ش
ــتند به ماده مذكور و ماده 61 آيين نامه قانون ثبت تحديد حدود يك قسمت از امالك  ــب درخواست واصله مس برحس
ــيروان  ــرح زير : پالك 9 اصلى واقع در قريه باغرضوان قطعه 3 ش واقع در بخش 5 قوچان حوزه ثبتى اين واحد به ش
ــدانگ يك قطعه زمين غيرمحصور در روز سه شنبه 1398,06,12  ــين نوريان شش بخش 5 قوچان 45فرعى آقاى حس
ــالك و مجاورين  ــون ثبت امالك به صاحبان ام ــذا بموجب ماده 14 قان ــد . ل ــل از ظهر انجام خواهد ش ــاعت 9 قب س
ــاعت مقرر باالدر محل حضور بهم رسانند  ــله ى اين آگهى اخطار مى گردد كه در روز و س ــماره هاى فوق الذكر بويس ش
ــند مطابق ماده 15 قانون مذبور  ــك از صاحبان امالك يا نماينده ى قانونى آنها در موقع مقرر حاضر نباش ــه هري چنانچ
ــد و اعتراضات مجاورين نسبت به حدود و  ــده از طرفين مجاورين تحديد خواهد ش ملك مورد آگهى با حدود اظهار ش
ــع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 30 روز از  ــى و نيز صاحبان امالك كه در موق ــوق ارتفاق حق
تاريخ تحديد حدود پذيرفته خواهد شد و در اجراى تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى معترض ثبتى 
ــليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يكماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح  ــت از تاريخ تس ، معترضين ميباس

تقديم و گواهى الزم از مرجع مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايد .9806267تاريخ انتشار: 1398,05,19 
صمد ابراهيم زاده رئيس ثبت اسناد و امالك شيروان

آگهى فقدان سند مالكيت
نظريه اينكه آقاى رضا خادم احدى از ورثه مرحوم محمدعلى خادم مشهد طرقى     فرزند محمدحسين بشماره شناسنامه 
ــده منضم به تقاضاى كتبى  جهت دريافت سندمالكيت المثنى نوبت اول به  ــهاديه گواهى ش ــتناد دوبرگ استش 3به اس
اين اداره مراجعه نموده ومدعى اند كه سند مالكيت ششدانگ  پالك  538فرعى از31اصلى مشهدطرقى  واقع در قطعه 
ــهدطرقى كه متعلق به موروث ايشان مى باشد بعلت نامعلومى مفقود  ــيروان بخش 5قوچان به آدرس روستاى مش دو ش
شده است با بررسى دفتر امالك معلوم گرديده كه سند مالكيت آن بشماره چاپى 061778 ذيل دفتر173صفحه 373 
بشماره ثبت40575بنام نامبرده صادروتسليم گرديده است برابرسندرهنى88012-93/12/11دررهن بانك بانك مركزى 
قرارگرفته است وبرابرسند رهنى 17809- 96/07/26دررهن بانك كشاورزى قرارگرفته است وبرابرسند شماره 94832- 
97/08/12دراجاره آقاى حاتم خادم مشهدطرقى به مدت 9سال قرارگرفته است دفتر امالك بيش ازاين حكايتى ندارد 
لذا به استناد تبصره يك اصالحى ماده 120آئيننامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى ومتذكر ميگرددهركس نسبت به 
ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سندمالكيت نزد خود مى باشد بايستى ظرف 10روز ازتاريخ انتشار 
آگهى اعتراض خود را به همراه اصل سند مالكيت يا سندمعامله رسمى به اين اداره تسليم نمائيدبديهى است درصورت 
عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند 

مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.986280 تاريخ انتشار:98/05/20
صمد ابراهيم زاده  /  رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوي
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك قوچان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتي  ــماره 139860306010001381-1398/05/09 هيات اول موضوع قان برابر راي ش
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمي مس ــند رس ــاختمانهاي فاقد س اراضي و س
ــنامه 125 صادره از قوچان درششدانگ يك باب خانه  ــماره شناس متقاضي آقاي ابوطالب بابايي يامي فرزند ابراهيم بش

ــمتى از پالك شماره 169 اصلى بخش دوقوچان  واقع در اراضى كالته مصطفى  و از  ــاحت 198 مترمربع در قس به مس
محل مالكيت آقايان خليل فوالدسر و سيد حسين بهره مند و موسى قوچانيان محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است 

در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9806271
كالسه 1398114406010000119

تاريخ انتشار نوبت اول : 98/5/20
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/6/04

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوي
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك قوچان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتي  ــماره139860306010001429-1398/05/12 هيات اول موضوع قان ــر راي ش براب
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمي مس ــند رس ــاختمانهاي فاقد س اراضي و س
ــنامه 0860561143 صادره از قوچان در ششدانگ  ــعلي بشماره شناس ــتاني فرزند عباس متقاضي آقاي عليرضا نخلس
ــمتى از پالك شماره 4 فرعى از 172 اصلى بخش دوقوچان  واقع  ــاحت 127,78 مترمربع در قس يك باب خانه به مس
ــخانه  محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم  ــلطانى قوش دراراضى نظرآباد و از محل مالكيت آقاى على اصغر س
ــند مالكيت متقاضي  ــبت به صدور س ــخاص نس ــود در صورتي كه اش مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است 

در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9806273
كالسه 1398114406010000111

تاريخ انتشار نوبت اول : 98/5/20
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/6/04

عباس برق شمشير / رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

((آگهى فقدان سند مالكيت)
ــت سند مالكيت  ــليم دو برگ گواهى نامه مصدق مدعى اس ــماعيل.با تس نظر به اينكه آقاى يداله انصارى كيا فرزنداس
ــماره چاپى 652964 كه در صفحه 428دفتر  ــدانگ پالك 473 فرعى از 174/ اصلى واقع در بخش 3 طبس به ش شش
29.ذيل شماره 4859به ثبت رسيده، بعلت جابجائى مفقود و تا كنون پيدا نشده است از اين اداره تقاضاى صدور سند 
مالكيت المثنى نموده، لذا به موجب تبصره يك اصالحى ماده 120 – آيين نامه قانون ثبت اسناد وامالك مراتب طى 
يك نوبت آگهى و به اطالع عموم رسانيده ميشود تا هركس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده و يا مدعى 
ــد تا ده روز پس از انتشار اين آگهى به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن  ــند مالكيت نزد خود ميباش وجود س
ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله اعالم نمايد. در غير اينصورت پس از گذشت مهلت مذكور نسبت به پالك مورد 

تقاضا سند مالكيت المثنى نوبت اول صادر وبه مالك تسليم خواهد شد.
ــند مالكيت بنام  ــند مالكيت وثبت وصفحه دفتر امالك قيد وس ــند ثبتى و اظهارمالك در س معامالتى كه به حكايت س
مالك فوق الذكر صادر وتسليم گرديده به قوت خود باقى وسلسله نقل وانتقاالت بعدى برابر سند رسمى شماره 7068 
مورخ 1393/4/24 دفتر 50 دستگردان طبس در رهن بانك ملت قرار گرفته وتاكنون فسخ نگرديده است.9806270

تاريخ انتشار : 1398/5/20
غالمرضا كدخدايى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان طبس

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 9702401طبق ماده 18 آيين نامه اجراى 
اسنادرسمى 

ــه ملى : 4051220524،  ــنامه : 2563 ، شماره /شناس ــاداله ، شماره شناس ــوقى ، نام پدر : ش ــيله به داود ش بدينوس
ــه  ــع البرز واحد9 بدهكار پرونده كالس ــد13 مترى گلزارمجتم ــهرك الون ــانى : همدان ش ــد : 1352/8/9، به نش متول
ــتناد چك  ــناخته نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه باس ــر گزارش 97/12/12 ش ــه براب 139704026033002274/1ك
ــما مبلغ 243/709/788 ريال اصل طلب و  ــما و بانك مهر اقتصادهمدان ش ــماره 388374 عهده بانك رفاه بين ش ش
ــتانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از  ــيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه پس 5درصد حقوق دولتى بدهكار مى باش
تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد 
ــما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در  ــناد رسمى بش اس
روزنامه كثيراالنتشار درج ومنتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و درغير اين صورت 

بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.( م الف 721)9806263
تاريخ انتشار:1398/5/20

رئيس اداره اجراى اسناد رسمى همدان - جالل حدادى

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك سربيشه 

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س
ــماره  139860308308000054 مورخه 1398/05/15 هيات اول موضوع قانون تعيين  ــمى            برابر راى ش رس
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سربيشه تصرفات  تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد محسن شيخ راده فرزند محمد  بشماره شناسنامه 5 صادره از دريك باب منزل 
ــه  ــاحت 430/76 متر مربع پالك 2902  فرعى از 19 فرعى از 28 ـ اصلى واقع در بخش 6 سربيش ــكونى به مس مس
ــى شربت دار فرزند محمد حسين محرز گرديده است لذا به منظور اطالع  ــمى مرحوم موس خريدارى از وراث مالك رس
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است 

در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9806260
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/05/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/06/04

محمد حسين مصلحى  / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سربيشه 
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