
حجت من حسين بن على است
پس از اينكه رسانه ها اعالم كردند فيلم هاى 
ســينمايى «روز واقعــه» بــه كارگردانى 
شــهرام اســدى و تهيه كنندگى مرتضى 
شايسته و «پرواز در شــب» به كارگردانى 
و تهيه كنندگى زنده ياد رسول مالقلى پور 
همزمــان با ماه محرم در پرديس ســينما 
آزادى اكران ويژه مى شــوند، مژده لواسانى، 
مجرى صداوسيما در اينستاگرامش نوشت: «پرده هاى سينما آزادى، پس از 20 
سال، راوى «روز واقعه» مى شوند. روز واقعه، اثر ماندگار شهرام اسدى با نويسندگى 
بهرام بيضايى، پس از 20 سال، بار ديگر همزمان با ماه محرم از دهم شهريور 1398 
در پرديس ســينمايى آزادى اكران شده است. اكران مجدد اين فيلم خاطره ساز 
طرح مشترك بنياد سينمايى فارابى و پرديس آزادى است. نسخه اى كه به نمايش 
درخواهد آمد كيفيتى بسيار مطلوب از لحاظ فنى دارد و مخاطبان و دوستداران 
اين فيلم عاشــورايى را غافلگير خواهد كرد. تكمله: چقدر دوست دارم روي پرده 

ببينم و بشنوم كه: همه حجت مسلماني من، حسين بن علي (ع) است».

بوريِس منفور!
ظاهراً مردم انگليس آنچنان دل خوشــى 
از بوريس جانســون نخســت وزير جديد 
كشورشــان ندارند، چون پس از انتشــار 
ويدئويى از گفت و گوى نخســت وزير جديد 
انگليس با يك شهروند انگليسى، هشتگ 
#pleaseleavemytown (لطفاً شــهر 
من را ترك كــن) را تبديل به ترند جهانى 
توييتر كردند. در اين ويدئو مردى به بوريس جانســون مى گويد: لطفاً شهر مرا 
ترك كن. جانسون هم در جواب مى گويد، خيلى زود ترك خواهد كرد. در ادامه 
چند نمونه از توييت هاى منتشر شده توسط كاربران انگليسى توييتر را مى خوانيد: 
«در اين فيلم عجب انسان برجسته اى را ديديم. البته منظورم تو نيستى بوريس، 
منظورم مردى اســت كه ضايعت كرد...عاشق اين مرد شدم، او قهرمان افسانه اى 
من اســت... اين فيلم، هديه اى است از طرف يك مرد دانا به يك مرد دست و پا 
چلفتى كه اشتباهى نخست وزير بريتانيا شده است... بوريس هيچ كس تو را دوست 
ندارد. پيشنهاد مى كنم به جاى ترك شهر آن مرد، كشور انگليس و قاره اروپا را 

ترك كنى»!

عكس تزئينى است!
حسام نواب صفوى چند روز پيش پستى 
را به مناســبت فرارسيدن ايام محرم در 
صفحه شــخصى اينستاگرام خود منتشر 
كــرد كه اين روزها بــه يكى از داغ ترين 
ســوژه هاى فضاى مجازى تبديل شــده 
است. آقاى بازيگر در اين پست، تصويرى 
از خود را در شــمايل شــناخته شده از 
حضرت عباس(ع)، با يكى از تابلوهاى اســتاد فرشچيان تركيب كرده است. 
نواب صفوى در توضيح اين تصوير ضمن تسليت به مناسبت فرارسيدن ماه 
محرم نوشته اســت، اين عكس تزئينى است! از آنجايى كه انتشار اين گونه 
عكس ها پيگرد قانونى دارد و حســام نواب صفوى هم بارها خودش را يك 
وكيل تراز اول معرفى كرده، كاربران حســابى اين اقدام آقاى بازيگر را زير 
سؤال برده اند. در ادامه نمونه اى از كامنت هاى اعتراضى در زير پست حسام 
نــواب صفوى را مى خوانيد: «شــما كه ادعاى وكالــت مى كنيد در جريانى 
نيــروى انتظامى اعالم كرده عكــس تزئينى محرم و گل مالى ماشــين و 

قمه زنى جرمه...»؟

 مجيد تربت زاده مســئله، مسئله جنگ نرم بود. 
بنى اميه سال ها پس از پيامبر(ص)، وقتى در جنگ 
و رويارويى آشــكار با على(ع) راه به جايى نبردند، 
جنــگ نرم را آغاز كردنــد. تبليغ و هجوم فرهنگى 
آن ها فقط به همين محدود نشــد كه اميرالمؤمنين 

را بر منبرهاى شام، لعن و نفرين كنند. 
در دوران امامــت حســنين(ع) هم تا توانســتند 
بــا تبليــغ و حديث و روايت ســازى، اهــل بيت و 
شيعيانشــان را شورشــى جا زدند و براى خودشان 
وجاهت و مشروطيت تراشــيدند. خيلى از آن ها را 
كه با روايت و حديث جعلى تســليم نمى شــدند، با 
پول و وعده مقام فريفتند و يا دهانشــان را بستند. 
حاصل سال ها تبليغ و ترويج سبك زندگى و اسالم 
جعلى بنى اميه، رخوت و سستى حيرت انگيزى بود 
كه بر جامعه ســايه انداخت، برخى را به چاه ترديد 
انداخــت و خيلى ها را به كنج عزلــت، رفاه طلبى، 
مصلحت انديشى و... كشاند. آن قدر كه حتى از نگاه 
كردن به صحنه اين جنگ نرم و جنگ ســختى كه 
در ادامه آن داشــت در مى گرفت، اِبا داشــتند چه 
برســد به اينكه به تشــخيص و تميز حق از باطل 

بينديشند.

  حكايت بى دل و دماغ شدن
البته همــه چهره هاى حاضر در صحنــه كربال در 
نوع خودشــان شگفتى ســاز بودند اما بــا توجه به 
مقدمه اى كه باالتر گفتيم، شگفتى سازى «زهيربن 
قين» حكايت جالب تر و شــنيدنى ترى دارد. مردى 
كــه تقريباً عمرى را دور از اهــل بيت(ع) و جدا از 
شــيعيان زيســته بود و فكر مى كرد دل خوشى از 
اين جماعت ندارد، همــه تبليغات و جار و جنجال 
بنى اميه اگرچه تأثير كمى رويش گذاشــته بود اما 
حوصله و دل و دماغ نگريســتن به صحنه رويارويى 
حــق و باطل را نداشــت و اين اواخر تبديل شــده 
بود به كســى كه از واقع شــدن بر سر دوراهى ها يا 
چندراهى هاى مختلف وحشت دارد. بنابراين خود را 
از همه معركه ها كنار كشــيده و سعى مى كرد جلو 

چشم هيچ كدام از دو طرف ماجرا پيدايش نشود. 
گروهى از هم قبيله اى هايش كه در سفر با او همراه 
بودنــد، روايت كرده اند كه: «مــا با زهير بن قين از 
مكه بازمى گشــتيم... در راه همزمان با حسين(ع) 
و همراهانش طــى طريق مى كرديم، هــرگاه امام 
در منزلى فــرود مى آمد، ما عمــداً در جاى ديگر 
منزل مى كرديم تا با او و يارانش چشــم در چشــم 

نشويم...».

  آرامش پيش از توفان
بزرگ قبيله، از آدم هاى خوشنام كوفه، با سابقه در 
جنگ و جهاد و حتى بر اســاس برخى اسناد شايد 
افتخار حضور در مياديــن جنگ زمان پيامبر(ص) 

را هم داشت. 
آن قدرها هم شم سياسى و نظامى داشت كه بداند 
سرنوشت كسانى كه كنار حسين(ع) و طرفدارانش 

بمانند به كجا ختم خواهد شد. 
آدم كم نام و نشــان و راه گم كــرده اى هم نبود كه 
بر حسب اتفاق در مســير كاروان امام قرار گرفته، 
در رودربايســتى مانده و بى دســت و پا و بى اراده 
پيوسته باشد به ياران نوه پيامبر(ص). تنها مشكلش 

اين بود كه در جريان كشــته شــدن خليفه سوم، 
حيلــه و تبليغات امويان را باور كــرده و فكر كرده 
بود شــايد علــى(ع) هم دخالتى در ماجرا داشــته 
است. همين سبب شــده بود راهش را از دو طرف 
جدا كرده و ســرش را گرم زندگى خود كند. حاال 
هم كه كار بنى اميــه و امام(ع) باال گرفته بود، البد 
دوســت نداشت آرامش زندگى و عبادت و سفر حج 
را برهم بزند و خودش را به دردســر بيندازد. اصًال 
خلوت گزيده را به تماشا چه حاجت است؟ بگذار دو 
طرف سنگ هايشــان را با هم وابكنند و «زهير» هم 
بر ســر دين و ايمان خود باقــى بماند. عافيت طلب 
نبود اما فراز و فرود اين همه ســال  و دوراهى هايى 
كــه تجربه كرده بود، انگار دل و دماغ هيچ كارى را 

برايش باقى نگذاشته بود.

  با اخم رفت
خستگى راه، بيابان هاى بى آب و علف و بدون سايه 
و سرســبزى و ســايه هاى مختصرى كه پشت سر 
و پيــش روى كاروان بود، آن قــدر فريبنده به نظر 
مى رســيد كه زهير و همراهانش با اينكه مى ديدند 
حسين(ع) و يارانش آنجا بار گشوده و خيمه زده اند، 
الجرم به محض رســيدن، بار و بنديل ها را باز كرده 
و به قول قديمى ها رحل اقامت افكندند. جز خنكاى 
ســايه و آب كه اينجا اندكى پيدا مى شد، همه چيز 
داشتند و نياز نبود براى چيزى، متوسل به كاروان و 

خيمه هاى همسايه شوند. 
تازه پاى ســفره ناهار نشســته بودند و طعم غذا و 
استراحت را مزه مزه مى كردند كه فرستاده اى رسيد. 
وقتى خودش را معرفى كرد كه از سوى حسين بن 
على(ع) آمده است، بيش از همه سگرمه هاى زهير 
توى هم رفت! تِه دلش مى دانست كه پيك سعادت 
آمده و دارد در خانــه اقبالش را مى كوبد، لجاجتى 
كه اين همه سال به خرج داده بود اما نمى گذاشت 

اخم هايش از هم باز شوند. 
نگاهــش را از درگاه خيمــه دزديد و ســرش را با 
لقمه اى كه در دســت داشــت گرم كرد. فرستاده 
حســين(ع) با صداى بلند گفت: سالم بر زهير بن 
قيــن... آمده ام بگويم كه ابا عبداهللا تو را مى خواند... 
گويــا صحبتى با تــو دارد... افراد حاضر بر ســفره 
حيرت زده شــدند... چنــد نفرى حتــى لقمه ها از 
دستشــان افتــاد... زهير هم لقمه به دســت مانده 
بود... نه به فرســتاده حســين(ع) نگاه مى كرد و نه 
پاسخى مى داد... سكوت كه طوالنى شد، همسرش 
به حرف آمد: «ســبحان اهللا...زهير! پسر رسول خدا 
تو را به حضور پذيرفته... دعوتت كرده... چطور دلت 
مى آيد ســر باز بزنى؟ اصًال درنگ در چنين مواقعى 
جايز اســت؟ برخيز مرد...»! زهير لقمه را انداخت... 
دســت و دهانش را پاك كرد، با همان اخم و ترديد 
سنگين، رفت تا ببيند فرزند على(ع) چه براى گفتن 

دارد؟

  گل از گلش شكفت
بايــد چيزى در وجودش مى داشــت. بايد آهنى در 
وجودش مى بود كه جاذبه دوســت داشتنى امام آن 

را جذب كند. 
زهيــر و گذشــته اش، زهيــر و ايمانــش، با همه 
دلخورى هاى سياسى و اعتقادى، هنوز در وجودش 

آن قدرها از مردانگى، شــرافت و ديندارى مانده بود 
كه با ديدن حســين(ع) بتواند عطر نبوت و شميم 
اهل بيت(ع) را استشــمام كند. همين برايش كافى 
بود. همين مى توانست حجت ايمان دوباره اش بشود. 
چه برســد به اينكه دو زانو برابر امام(ع) بنشيند، به 
ســخنانش گوش بدهد و جسم و جانش را زير اين 
باران شنيدنى و زيبا بشويد. تاريخ چيزى از سخنان 
رد و بدل شــده ميان امام(ع) و زهير ننوشته است. 
اصًال شايد سخن چندانى هم رد و بدل نشده باشد. 
اصًال شــايد فقط يك ديدار كوتاه الزم بود كه زهير 

به يقينى ناب برسد. 
وگرنه چطور مى شود كه مرد اخمو و شايد غضبناك 
قبيلــه، چند دقيقه بعد، انگار گل از گلش شــكفته 
باشد، سرحال و قبراق، خندان و شادمان برگردد و 
بگويد: «من تصميم گرفته ام همراه حسين(ع) بروم 
و با تمــام وجود از او محافظــت و جانم را فدايش 
كنم... هر كس دوســت دارد راه خدا را برگزيند، با 
من همراه شود و به حسين(ع) بپيوندد، در غيراين 
صورت، اين آخرين ديدار ما خواهد بود و من، همه 

شما را به خدا مى سپارم».

  خاطره اى دور
آخرين بندهاى تعلق به دنيا را از پايش باز مى كند. 
اموالش را مى بخشــد، همســرش را كه سبب خير 
شده آزاد مى گذارد، طالقش مى دهد تا زن خيرخواه 
مجبور نباشــد پــاى عهد و پيمان زن و شــوهرى 
مشقت حضور در صحنه كربال را تحمل كند، آن قدر 
شيفته حسين(ع) شده كه پِر همسر را باز مى كند، 
مبادا عالقه و عشــق به او، پايــش را در همراهى با 
حسين(ع) سســت كند... پا به راهى گذاشته كه به 
هيچ قيمتى حاضر به بازگشت از آن نيست. خيمه ها 
را جمع مى كند و نزديك اردوگاه ياران حسين (ع) 
دوباره برپايشان مى كند. همين قدر نزديك بودن به 

حجت خدا هم غنيمت است.
از ايــن مرحلــه به بعــد، زهيــر ديگــر آن زهير 
گوشه نشــين و فرارى از هياهو نيســت. دوســت 
دارد عقب ماندگى هاى اين چند ســال را در همين 
روزهاى پيش رو جبران كند. لحظه اى از حسين(ع) 
غافل نمى شــود. با شيرينى تمام، خاطره اى قديمى 
را براى دوستانش تعريف مى كند:« در معيت رسول 
خــدا(ص) از جنــگ بازمى گشــتيم و از پيروزى و 
غنيمت هايى كه نصيبمان شــده بــود بال درآورده 
بوديم...سلمان فارسى رسيد و گفت آيا بابت غنايم 
خوشــحالى مى كنيد؟ گفتيم: آرى... سلمان گفت: 
شــادمانى تان را بگذاريــد براى روزى كــه افتخار 
جنگيدن كنار سرور و آقاى جوانان بهشت نصيبتان 
مى شــود... من امروز اين افتخار و شادمانى نصيبم 

شده است...».
آن هايى كه خاطره زهير را شنيدند، در روزهاى بعد 
از ايثار و فداكارى اش در صحنه نبرد، از اينكه هنگام 
نمازجماعت حاضر شــد خودش را ســپر تيرهاى 
دشــمن كند، از اينكه فرماندهى جناح راست سپاه 
به او واگذار شــد و از اينكه بعد شــهادتش امام(ع) 
بر بالينــش آمد و گفت: «اى زهيــر! خداوند تو را 
از رحمتش دور نگردانــد و قاتالنت را لعنت كند» 
حيرت نكردند. زهير با يك نگاه، با يك كالم امام(ع) 

همه شك و ترديدهايش را شسته بود.

 مجازآباد
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ورزش
آغاز ماجراجويى تيم ملى براى رسيدن به جام جهانى2022

حمله ايران  به َهنگ «هنگ كنگ»

خطر جدى بيخ گوش پنج كشتى  گير ايرانى

قرعه نحس صهيونيستى

 ترجمه روسى كتاب دفاع مقدسى«گلستان يازدهم» نشان طاليى جايزه اوراسيا را بدست آورد 

دنيا شيفته قصه مظلوميت ما

در مجلس ماه

رقيه توسلى: چهار زانو مى نشينيم در برابر ماه... ماه هاشمى... ماهِ علمدار.
دست بر سينه مى ايستيم در برابر سقا... سقايى كه امان نامه پس مى فرستد.

روضه خوان دارد از شما مى گويد حضرت باب الحوائج(ع). رفته آن دورترها. به مدينه 
و نخلستان هاى آفتاب خورده. رفته در خانه اميرالمؤمنين(ع). پيش شيدايى طفالن 
 ام البنين بانو. دارد از وفا و دالوريتان باخبر مى كند مجلس را... دارد از دســت ها و 
چشم هايتان مى گويد سرورم... ياعباس و ياعباس گويان حنجره اش را نذر شما كرده 
تا جمع زيبايى و جراحت روى زمين نماند... شريعه و عطش روى زمين نماند... از 
اخا مى گويد... از بى بى دو عالم و از مادر طيار... از مير و مشك... از دلباختگى هاى 

حضرات خواهر و برادر.
برق ها خاموش اســت اما نام شما را كه مى برند، تاريكى بى معنا مى شود... از بس 
كه نور و روشــنى است تار و پودتان. آقاجان! روضه خوان ميانه هق هق هايش نجوا 
مى كند: جاى شما باشــم قبِل زيارت عاشورا، دو سالم درخشان را بر خود واجب 

مى كردم.

واكاوى رفتار و شخصيت «زهير بن قين» 
در واقعه عاشورا

رهايى 
از چاه ترديد

امروز ايران - فيليپين به اميد شكست چين

تيم ملى بسكتبال 
در بزنگاه صعود 
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روايت مجازى

نذر ارباب

دستفروش نخبه!
قدس زندگى: اگر از اهالى اينســتاگرام باشيد ردخور ندارد كه در اين چند روز، 
فيلم صحبت هاى رتبه اول كنكور كارشناسى ارشد در برنامه زنده «تهران 20» را 
نديده باشــيد. در اين فيلم جوانى با برنامه تماس گرفته و ادعا مى كند رتبه اول 
كنكور كارشناسى ارشد است و درحال حاضر در يكى از بهترين دانشگاه هاى تهران 
درس مى خواند. اين جوان در بخشــى از صحبت هايش اعالم مى كند، كارشناس 
رشــته اقتصاد و عالقه مند به پژوهش در حوزه آسيب هاى اجتماعى است اما به 
دليل شرايط بد اقتصادى مجبور به دستفروشى در مترو شده است! بالفاصله چند 
ســاعت پس از برنامه، فيلم صحبت هاى اين جــوان روى آنتن زنده نقل محافل 
مجازى شــد. كار حتى به جايى رسيد كه بسيارى از خبرگزارى ها و روزنامه هاى 
كشور هم در صفحه اولشان به موضوع نخبه دستفروش پرداختند و او را رتبه اول 
كنكور كارشناسى ارشد رشته اقتصاد در سال 97 معرفى كردند. البته اين روزنامه ها 
و خبرگزارى ها انگار زياد به خودشان زحمت نداده اند تا با يك جست وجوى ساده 
در اينترنت، متوجه شــوند رتبه يك كارشناسى ارشد اقتصاد در سال 97 جوانى 
است به نام «محمد رشاد اصفهانى» كه روحش هم از ماجراى دستفروشى در مترو 

تهران خبر نداشته است!
در ميان گزارش هايى كه رســانه هاى مختلف از اين ماجرا منتشــر مى كنند اما 
خبرگزارى «ايسنا» به سراغ رتبه يك كنكور ارشد رفته تا ابعاد مختلف اين پرونده 
عجيب و غريب يك بار براى هميشه مشخص شود. محمد رشاد اصفهانى، جوان 
قزوينى كه اين روزها در دانشگاه صنعتى شريف درس مى خواند، درباره اين ماجرا 
گفته است: «نخستين بار خبر را در اينستاگرام به عنوان پست پيشنهادى ديدم. ابتدا 
برايم جنبه شــوخى داشت تا اينكه دقايقى بعد با موجى از پيام و تماس از طرف 

دوستان و اقوام روبه رو شدم، همه مى پرسيدند چرا رفتى سراغ دستفروشى؟!» 
رشاد اصفهانى مى گويد، با بسيارى از رسانه هاى مجازى و حقيقى تماس گرفته و 
اعالم كرده كه ماجراى دستفروشى اش صحت ندارد، اما اين رسانه ها اصالً تحويلش 
نگرفته انــد! جوان قزوينى مى گويد: «من رتبه برتر اقتصاد و عالقه مند به تدريس 
هستم، تاكنون نيز در مدارس مختلفى تدريس كردم، همچنين در مركز نابارورى 
جهاد دانشگاهى قزوين و پارك علم و فناورى قزوين نيز فعاليت داشتم، بنابراين 
نيازى به دستفروشى ندارم و هر زمانى كه بخواهم مى توانم از طريق تدريس كسب 
درآمد كنم. پيشنهاد تدريس در كالس كنكور با درآمد ساعتى 100 هزار تومان 
دارم، رتبه يك هر رشــته اى مى تواند به راحتى كسب درآمد كند، در مورد خبرى 
كه در فضاى مجازى منتشــر شده است جنبه شخصى آن برايم اهميت ندارد و 
با خنده و شــوخى به دوستان و اقوام پاسخ دادم، اما با اين خبر چشم انداز رشته 
اقتصاد زيرسؤال رفته است. مردم انگار دنبال خبر منفى هستند، فردى بدون مدرك 
دانشگاهى در برنامه زنده حرفى را زده كه مورد تأييد همگان قرار گرفته است؛ اما 
من كه تكذيب مى كنم، مورد تأييد قرار نمى گيرد و اين جاى تعجب دارد. به مديران 
برخى از كانال ها گفتم اين خبر را برداريد اشتباه است، اما اين اتفاق نيفتاد و ويدئو 

با همين عنوان به اشتراك گذاشته شد».
البته رشاد اصفهانى در پاسخ به برخى رسانه هاى آن طرفى كه هنوز اصرار دارند 
ماجراى دستفروش نخبه واقعى اســت و كسى كه با برنامه شبكه تهران تماس 
گرفته، نخبه ديگرى اســت كه او هم رتبه يك كنكور ارشــد بوده، گفته اســت: 
«دانشگاه صنعتى شريف دو گرايش اقتصاد انرژى و اقتصاد نظرى دارد و دانشگاه 
تهران نيز گرايش هاى مختلفى دارد كه همه زيرمجموعه علوم اقتصادى اســت، 
بنابراين تنها فردى كه در ســال 97 رتبه يك كنكور كارشناسى ارشد اقتصاد را 
كسب كرده است من هستم». از آن طرف اما على مروى، مجرى برنامه تهران 20 
كه اين قسمت از برنامه اش با جنجال روبه رو شده همچنان اصرار دارد كه ماجراى 
دستفروش نخبه واقعى است! آقاى مجرى ادعا كرده كه اين دستفروش كارنامه اش 
را براى برنامه ارسال كرده و طبق كارنامه ارسالى اش، رتبه يك كارشناسى ارشد در 
يكى از زيرمجموعه هاى علوم اجتماعى است. آقاى مجرى گفته است: «در برنامه 
تصريح مى شود كه ايشان كارشناسى اقتصاد خوانده و رتبه يك كارشناسى ارشد 
ســال 97 را كسب كرده، اما چون رشته كارشناسى ارشد را نمى گويد اين شائبه 
ايجاد شده است كه رشته اقتصاد را مى گويد درحالى كه منظورش رتبه يك  در يكى 

از زيرشاخه هاى علوم اجتماعى است»!

در بزنگاه صعود 
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علی عبداحد: ملی پوشان بسکتبال ایران حاال به همراه چین، 
تنها تیم های آسیایی هســتند که در جام جهانی به پیروزی 
دست یافتند. البته چینی ها در یک نبرد حساس آسیایی برابر 
کره جنوبی با اختالف چهار امتیازی دومین برد خود را کسب 
کردند. از آنجایی که فقط یک تیم از آسیا از طریق جام جهانی به 
المپیک صعود خواهد کرد، رقابت بین چین و ایران در روز آخر 
وجود خواهد داشت. شاگردان مهران شاهین طبع امروز آخرین 
بازی خود را از ساعت ۱۶:۳۰ برابر فیلیپین برگزار می کنند و برای 
اینکه شانسی داشته باشند تا عنوان برترین تیم قاره کهن را کسب 
کنند، محکوم به شکست این حریف آسیایی هستند. فیلیپین که 
همواره یکی از رقبای سرسخت ایران در آسیا بوده، همان تیمی 
است که ایران با شکست آن در خانه حریف توانست حضور خود 

در جام جهانی را تا ۹۰ درصد قطعی کند.

چشمامیدبهآفریقاییها
از سوی دیگر چین که یک پیروزی در مجموع از ایران بیشتر دارد، 
با نیجریه روبه رو خواهد شد. این بازی همزمان با دیدار ایران و 
فیلیپین برگزار می شود و در صورتی که نماینده آفریقا بتواند چین 
را از پیش رو بردارد، ایران شانس صعود به المپیک را با شکست 
دادن فیلیپین پیدا می کند. در صورت برد چین در این مسابقه 
ایران حتی با بردن بازی امروز هم شانسی برای رسیدن به المپیک 
نخواهد داشت. نیجریه البته تیم بسیار قدرتمندی است. این تیم 
مدعی کسب سهمیه المپیک برای قاره آفریقاست.  حاال اگر ایران 
بازی خود را ببرد و چین بازنده باشد، کار به تفاضل گل خواهد 
کشید. از این نظر هم کار به اما و اگر کشیده می شود. تفاضل ایران 
هم اکنون ۱۳- ثبت شده و چین با تفاضل ۳+ به کارش ادامه 
می دهد. در واقع چین باید با حدود ۱۰ اختالف امتیاز شکست 
بخورد و ایران با همین اختالف برنده بازی با فیلیپین شود. کار 
برای بسکتبالیست های ایرانی سخت شده و در واقع در حال حاضر 
چین شانس نخست گرفتن سهمیه المپیک از طریق جام جهانی 

۲۰۱۹ به حساب می آید.

از17تا32
رده بندی کلی تیم های ۱۷ تــا ۳۲ جام جهانی از طریق 
امتیاز، تعداد برد و تفاضل آن ها در گروه های چهارگانه 

مشخص خواهد شــد که هر تیمی از آســیا در جایگاه 
بهتری قــرار بگیــرد، راهی المپیک ۲۰۲۰ می شــود. 
در گروه M تیم های چین، نیجریه، ســاحل عاج، کره 
جنوبی و در گــروه N تیم های ایــران، آنگوال، تونس و 
 ،N و M فیلیپین حضور دارند. در نخستین دیدارهای
چین با نتیجــه نزدیک ۷۷ بر ۷۳ کــره جنوبی را برد و 
ایران توانست مقابل آنگوال با نتیجه ۷۱ بر ۶۲ نخستین 
پیروزی خود را دشــت کند تا همــراه چین یک گام به 

المپیک ۲۰۲۰ نزدیک شود. 

فرصتتمامنمیشود
شاید الزم باشــد بدانیم فدراسیون 
جهانــی بســکتبال ســال آینــده 

هم میادین گزینشــی بــرای توزیع 
ســهمیه های باقی مانده المپیک 
برگزار خواهد کرد، که امیدواریم 
تیم ملــی ایران از جــام جهانی 

صاحب سهمیه شود تا  کار به 
رقابت های سال آینده 

کشیده نشود.

دیدارهای برنامه
امــروزیکشــنبه

98/6/17
گــروه N ایــران- 
فیلیپیــن ســاعت 

۱۶/۳۰
گــروه M چیــن- 
نیجریه ساعت ۱۶/۳۰

ورزش: جوزپ ماریا بارتومئو، رئیس باشگاه بارسلونا، در مصاحبه با 
تلویزیون این باشگاه تأیید کرد که لیونل مسی می تواند در تابستان 
آینده این باشگاه را ترک کند. به تازگی نشریه ال پائیس فاش کرد 
براساس بندی که در قرارداد مسی با بارسا وجود دارد، او می تواند 
در پایان هر فصل از این باشگاه جدا شود. بند مهم قرارداد مسی 
این است که او از اول ژانویه ۲۰۲۰ یعنی چند ماه دیگر می تواند 
با هر باشگاهی وارد مذاکره شود. هدف مسی از گنجاندن این بند 
اطمینان از شرایط بدنی خود برای ادامه حضور در بارسا و نیز آزادی 
برای تصمیم گیری در مورد آینده اش بود. مسی از سال ۲۰۰5 که 
نخستین قرارداد حرفه ای خود را به ثبت رساند، در هشت موقعیت 
دیگر نیز قراردادش را تمدید کرد که آخرین آن به دو سال قبل 
برمی گردد. تمدیدی که پــس از حرف وحدیث های 
بسیار انجام شد. اکنون بارتومئو تأیید کرد که ستاره 
آرژانتینی ممکن است در تابستان ۲۰۲۰ نیوکمپ 
را ترک کند. او به بارسا تی وی گفت: »مسی دو سال 
پیش قرارداد جدیدی امضا کرد و برای چهار سال 
قراردادش را تمدید کرد. او پیش از فصل ۲۰۲۰-۲۱ 
می تواند بارسا را ترک کند، از فوتبال بازنشسته شود 
یا هرجایی که دوست دارد بازی کند. اینیستا، ژاوی و 
پویول هم این بند را در قراردادشان داشتند. در مورد آن 
بازیکنان و همین طور مسی ما نگرانی نداشتیم. من تردید دارم 
که او بخواهد برای باشگاه دیگری بازی کند اما او این آزادی را در 
مورد آینده اش دارد. او هوادار سرسخت بارساست و من تردیدی 
ندارم که او می خواهد تا سال ۲۰۲۱ به بازی برای بارسا ادامه بدهد 
و ما امیدواریم که یک سال بعد هم شرایط همین باشد.« مسی البته 
چند ماه پیش احتمال رخ دادن چنین اتفاقی را باال ندانست چرا که 
شرایط زندگی در آرژانتین به گونه ای نیست که او بتواند همسر و 
فرزندانش را نیز به آنجا ببرد. خانواده مسی در بارسلونا بسیار راحت 

هستند و مسی قصد ندارد در این مورد ریسک کند.

دوبارهنیمار
در همین حال خیلی ها تالش برای جذب نیمار را در راستای 

جایگزینی مسی عنوان کردند. بارسلونا در این تابستان 
تالش زیادی برای خرید نیمار انجام داد و حتی تا آخرین 
روزهای پنجره نقل و انتقاالت تابستانی، احتمال بازگشت 

این ستاره برزیلی به بارسا وجود داشت اما در نهایت این اتفاق رخ 
نداد. اما بارتومئو تأکید کرد که این باشگاه در تابستان ۲۰۲۰ بار 
دیگر برای خرید نیمار اقدام خواهد کرد.» در بازار نقل و انتقاالت 
زمستانی، او گزینه ما نیست. برنامه ریزی برای فصل آینده در 
ژانویه و فوریه صورت می گیرد. آن زمان بار دیگر در مورد موضوع 
انتقال نیمار صحبت می کنیم. اما اگر باز هم پی اس جی چنین 
مبلغ باالیی بخواهد. ما شنیدیم که نیمار می خواهد پی اس جی 
را ترک کند و زمانی رسید که لئوناردو درها را برای انتقال باز کرد. 
برای سایر باشگاه ها هم ما نتوانستیم این معامله را انجام بدهیم 
زیرا نمی توانستیم درخواست پی اس جی را برآورده کنیم. خرید 
نیمار یک تصمیم ورزشی است. وقتی نیمار در بازار بود، آبیدال، 
پالنس و والورده، تیم فنی باشــگاه به ما گفتند که باید برای 

خرید او اقدام کنیم.« گفته می شد بارسا آماده 
است تا بازیکنانی مانند راکیتیچ، دمبله، 
تودیبو و کوتینیو را به عنوان بخشی از 
مبلغ انتقال نیمار، به پاری سن ژرمن 
واگذار کند اما والــورده در این مورد 

گفت: »بارسا هیچ وقت نامی را 
اعالم نکرد. آن ها بازیکنانی 
بودند که از سوی پی اس 

جی مطرح می شدند. 
ما نمی توانســتیم 

خواســته آن ها 
بــرآورده  را 

کنیم.«

امروز ایران - فیلیپین به امید شکست چین

تیم ملی بسکتبال در بزنگاه صعود 
رئیس باشگاه بارسلونا:

مسی می تواند سال آینده برود

پروین: دنبال حضور در هیئت مدیره پرسپولیس نیستم
ورزش: علی پروین شایعه بازگشتش به باشگاه پرسپولیس به عنوان یکی از اعضای هیئت 
مدیره را رد کرد و اظهار داشــت: از انتخاب محمدحسن انصاری فرد به عنوان مدیرعامل 
پرسپولیس استقبال کردم و هز زمان که شاگردانم در جایی سمت می گیرند خوشحال 
می شوم. همیشه هم به آن ها گفته ام هر زمانی که کمکی بخواهند در خدمتشان هستم اما 
با توجه به سن و سالم اصاًل به بازگشت به پرسپولیس در هر سمتی فکر نمی کنم.وی افزود: 
از من گذشــته که بخواهم به مربیگری یا مدیرعاملی و حضور در هیئت مدیره فکر کنم. 
فقط در حدی که بتوانم تجربیاتم را در اختیار شاگردانم قرار دهم، در خدمت آن ها هستم. 

روزبه چشمی با استقالل تمدید کرد
ورزش: روزبه چشمی که مدتی بود با مدیران استقالل مذاکره کرده بود با حضور 
در این باشگاه قرارداد خود را با آبی پوشان تمدید کرد.چشمی پیش از این مورد 
توجه چند باشگاه خارجی قرار گرفته بود اما در نهایت تصمیم گرفت یک فصل 

دیگر به حضورش در استقالل ادامه بدهد.
روزبه چشــمی بازیکنی است که هم در پست دفاع وســط و هم در پست 
هافبک دفاعی می تواند بازی کند و با حضور او بخش دفاعی آبی ها تکمیل 

می شود.  

فرزاد حاتمی باشگاه استقالل را هم محکوم کرد
ورزش: کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص 
تعدادی از پرونده های مطروحه اعالم کرد. براســاس رأی صادر شــده در پرونده 
شکایت فرزاد حاتمی از باشگاه اســتقالل تهران ، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک 
میلیارد ریال اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین در خصوص هزینه 
دادرسی با اعالم نظر به عدم مطالبه، کمیته با تکلیفی مواجه نیست. حاتمی در حالی 
باشگاه استقالل را محکوم به پرداخت مطالبات خود کرد که ۱۰ روز پیش نیز باشگاه 

پرسپولیس را به پرداخت ۲ میلیارد ریال بابت مطالباتش محکوم کرده بود.

پانادیچ: پرونده شکایت ما از پرسپولیس در فیفاست
ورزش: مربی سابق پرسپولیس نسبت به اظهارات مدیرعامل جدید این باشگاه برای مذاکره با مربیان 
کروات، واکنش نشان داد. انصاری فرد در نخستین روز حضورش در پرسپولیس درباره طلب برانکو و 
دستیارانش عنوان کرد: قصد دارد با برانکو و دستیارانش جلسه ای برگزار کند تا درباره مطالباتشان از 
پرسپولیس، با آن ها صحبت کند.  درباره این موضوع، ایگور پانادیچ که در کنار برانکو به عنوان مربی 
دروازه بانان فعالیت می کرد، به خبرنگار ایسنا گفت: مشکلی برای مذاکره نیست. پرونده ما االن در 
فیفا درحال پیگیری است البته اگر این موضوع با توافق حل شود که خوب است اما اگر حل نشود، 

پرونده ما در فیفا در جریان است.

حمید رضا خداشناس: تیم ملی کشــورمان عصر سه شنبه از 
ساعت ۱۷ نخســتین دیدار خود در مرحله مقدماتی جام جهانی 
۲۰۲۲ قطر را برابر تیم ملی هنگ کنگ برگزار می کند. ملی پوشان 
کشــورمان  در مرحله اول گروهی مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ با 
کشورهای عراق ، بحرین، هنگ کنگ و کامبوج همگروه هستند و 
نخستین بازی خود در این گروه را باید برابر هنگ کنگی برگزار کنند 
که در نخستین بازی اش در برابر کامبوج به تساوی یک بر یک رسید.

هنگکنگ؛حریفینهچنداندشوار
با نگاهی به نخســتین حریف ایران و بازی این تیم برابر کامبوج 
شاید روی کاغذ هنگ کنگ  حریف دردسر سازی به نظر نرسد. 
هنگ کنگ با هدایت پاتالینین فنالندی در دیدار اولش در مقابل 
کامبوج، در خاک این کشور به تساوی یک بر یک رسید و نمایش 
جالبی در برابر تیم ضعیف کامبوج نداشــت و بــه احتمال زیاد 
ویلموتس و شاگردانش با دشت هر سه امتیاز این بازی به خانه 
برگردند، اما به هر حال نباید هیچ حریفی را دست کم گرفت.  در 
دوره های گذشته بارها دیده ایم که بعضی بازی های به ظاهر آسان 
تبدیل به بازی های دشوار شده اند. نمونه اش سوریه در دوره گذشته 
که ایران را متوقف کرد. با این وصف بازی با هنگ کنگ در این کشور 
و همچنین بازی با رقبای سنتی عراق و بحرین می تواند آزمون های 

دشواری در نخستین سال مربیگری ویلموتس به حساب بیاید.

شروعکاربافرمولکیروش
تیم  ایران در این دیدار به احتمال فــراوان از بیرانوند در درون 

دروازه بهره می برد، در دفاع میانی   دو نفر از بین پورعلی گنجی و 
مجید حسینی و کنعانی زادگان در ترکیب قرار خواهند گرفت،  
ودر دفاع راست از میان رامین رضاییان و وریا غفوری یکی در 
دفاع راست خواهد ایستاد. در سمت چپ دفاع، میالد محمدی 
و احسان حاج صفی گزینه های سمت چپ خط دفاع هستند در 
خط هافبک و در پست هافبک دفاعی با نبود سعید عزت اللهی 
رقابت در این پست بسیار زیاد است و گزینه های متعددی را 
برای این پست می شود در نظر گرفت.از حاج صفی و ابراهیمی 
گرفته تا نوراللهی و علی کریمی و حتی مسعود شجاعی که در 
سال های اخیر در این پست بازی می کند.در نوک خط حمله  
سردارآزمون احتماالً بازی می کند . پشت سر او امیری، دژاگه، 
ترابی، جهانبخش و حتی کریم انصاری فرد از گزینه های پست 
وینگر و هافبک هجومی  هستند. با نگاهی به این ترکیب متوجه 
می شویم ویلموتس با یکی دو تغییر نسبت به تیم کی روش پای 

به مسابقات انتخابی جام جهانی می گذارد.

سرمربیهنگکنگ:ایرانفراترازآسیاست
مکسی پاتالینن پنجاه و هفت ساله که چند ماهی می شود هدایت 
تیم چند ملیتی هنگ کنگ را برعهده دارد با اشاره به اینکه رقیب 
قدرتمندی مقابل آن ها خواهد ایســتاد از این مصاف به عنوان 
آزمونی مهم و بزرگ نام برد.پاتالینن گفت:»ایران دارای تیمی بسیار 
قدرتمند، بازیکنان سرعتی و قهار با تاکتیک تیمی فراتر از کامبوج، 
حریف نخست ماست. آن ها تیمی کامالً فراتر از فوتبال آسیا هستند 

که مقابله با چنین تیمی اصالً آسان نخواهد بود«.

سینا حسینی: پیش از شروع رقابت های لیگ نوزدهم، رئیس 
فدراسیون فوتبال و رؤسای ارکان قضایی این مجموعه در اقدامی 
هماهنگ و کاماًل از پیش تعیین شده برای کاهش فشارهای 
دستگاه های نظارتی در گفت و گو با رسانه های خبری و نوشتاری 
ادعا می کردند در لیگ جدید بــه هیچ عنوان با بد اخالقی ها و 
هنجارشکنی ها مماشات نخواهیم کرد و به محض کوچک ترین 
اتفاق و بد اخالقی فرد خاطی را به ارکان انضباطی دعوت می کنیم 
و او را جریمه خواهیم کرد تا بد اخالقی، خشــونت در فوتبال 

ریشه کن شود.
حاال پس از گذشت دو هفته و بروز برخی اتفاقات ناشایست از 
سوی برخی بازیکنان رئیس فدراسیون فوتبال در چرخشی 
سؤال برانگیز در قبال رفتار زشت بیرانوند دروازه بان ملی پوش 
پرسپولیس در جریان دیدار پرسپولیس - تراکتورسازی با وجود 
ثبت تصاویر این اتفاق و انتشار وسیع آن در شبکه های اجتماعی 
و شکایت باشگاه تراکتورسازی، مدعی است که عذرخواهی بهتر 
از تنبیه است و بهتر است این فرهنگ در جامعه ورزشی و فوتبال 
نهادینه شود. پدیده ابداعی مهدی تاج در ماست مالی این اتفاق 
سرآغاز یک قانون گریزی وسیع در فوتبال ایران خواهد بود، حاال 
با چشمپوشی از رفتار غیر اخالقی بیرانوند این مجوز به سایر 
باشگاه ها و بازیکنان اخالق گریز هم داده می شود که خبری 

از محرومیت نیســت بلکه با یک عذرخواهی ساده می توانند 
رفتارهای غیر اخالقی و غیر قانونی خود را پوشش دهند. بدون 
تردید اگر فردا بازیکنی از تراکتورسازی، سپاهان، شهرخودرو یا 
هر باشگاه لیگ برتر دیگری چنین رفتار ناشایستی را مرتکب شد 
این حق را برای خود قائل می داند که با یک عذرخواهی ساده از 

بند محرومیت فرار کند.
رئیس فدراسیون هم با چنین رفتاری نمی تواند بر اجرای قانون 
اصرار ورزد چون هر آنکه قرار به اجرای قانون باشــد متخلف 
و باشــگاه طرف قرارداد او تصمیم امروز تــاج را مالک عمل 
قرار می دهند و با اشــاره به تصمیم رئیس در قبال دروازه بان 
پرســپولیس مدعی می شــود که چه تفاوتی میان بیرانوند و 

بازیکنان دیگر است؟
با این وجود آقای رئیس ژست دلسوزانه می گیرد و مدعی است 
که مردم از این اتفاقات خسته شده اند برای همین باید فرهنگ 
عذرخواهی بابت اشــتباه را در فوتبال نهادینه کنیم اما به این 
مسئله اشــاره نمی کند که همین مردم توقع دارند رفتارهای 
دوگانه و قانون گریزی از فوتبال ریشه کن شود تا فضا برای حضور 
خانواده ها در استادیوم ها مهیا شود، بی گمان با چنین رفتاری 
هرگز نمی توان شــاهد فضایی به دور از تنش و رفتارهای غیر 

اخالقی در استادیوم ها را شاهد بود.

آغاز ماجراجویی تیم ملی برای رسیدن به جام جهانی2022

حملهایرانبههنگ»هنگکنگ«
هنجار شکنی کن، عذرخواهی کن و تنبیه نشو

یکبامودوهوایتاجبرایریشهکنیبداخالقی
ضد  حمله

بازگشت هافبک پرویی به تمرینات تراکتور
ورزش: ویلیان میمبال کاسرس هافبک پرویی تراکتور که در بازی با پرسپولیس 
نخستین حضورش در ترکیب تیم آذربایجانی را تجربه کرد، بعد از چند روز غیبت 
در تمرینات تیمش حضور یافت.تمرینات تراکتور بعد از چند روز تعطیلی از سه شنبه 
آغاز شد، اما میمبال از کادرفنی تراکتور مرخصی گرفته بود تا چند روز دیرتر به 
تمرینات اضافه شود که این اتفاق روز گذشته رخ داد و او در کنار سایر شاگردان 

مصطفی دنیزلی کارش را برای دیدار با ذوب آهن استارت زد.

اختالف برانکو با سعودی ها علنی شد
ورزش: به نظر می رسد اختالف برانکو با مدیران باشگاه االهلی عربستان 
به صورت جدی است و شایعات مطرح شده به واقعیت نزدیک است.دیروز 
ماجد الطویرقی، مدیر باشــگاه االهلی درباره این شایعات در مصاحبه با 
نشریه »الریاضیه« گفت: نمی توانم این موضوع را انکار کنم ما اختالفاتی 
با برانکو داریم اما این اختالف در حدی نیســت که باعث نزاع و درگیری 
شود.برانکو بعد از چهار سال مربیگری در پرسپولیس سه ماه پیش هدایت 
االهلی عربستان را برعهده گرفت ولی عدم کسب نتایج مناسب در ابتدای 

راه سرمربی کروات را با سعودی ها دچار مشکل کرده است.

فیفا توپ های دربی استار را تأیید کرد
ورزش: توپ های لیگ نوزدهم، یکی از مواردی است که بازیکنان و مربیان 
لیگ برتری بارها به کیفیت آن اعتراض کردند. در همین راســتا، صادق 
درودگر، رئیس سازمان اقتصادی فدراســیون در رابطه با این موضوع به 
سایت فدراسیون فوتبال گفت: طبق استعالم رسمی فدراسیون فوتبال  
از فیفا  و پاسخ نیکوالس اونس، رئیس  گروه برنامه کیفیت و تکنولوژی و 
خالقیت فیفا تنها سازمان جهانی تأیید استاندارد توپ در دنیا که تصمیمات 
و تأییدات آن برای تمامی فدراســیون های فوتبال جهان دارای رسمیت 
است، توپ دربی استار که در لیگ ایران استفاده می شود دارای تأییدیه و 

استاندارد جهانی است.

قوی سپید به مازیار و پژمان رسید
ورزش: باشــگاه ملوان انزلی بعد از یک دوره کوتاه پرچالش قرار است با 
مالکیت جدیدش کار کند. دیروز و در جلسه شورای تأمین شهربندرانزلی 
که در محل فرمانداری این شهر برگزار شد ، دادستان انزلی قرار محسن 
میرابی با باشگاه ملوان را فسخ شده اعالم نمود.اما نکته قابل توجه اینکه در 
این جلسه با انتقال موقت باشگاه ملوان به پژمان نوری و مازیار زارع موافقت 
شده و قرار است در جلسه آتی هیئت مدیره دراین خصوص تصمیم گیری 
شود. حضور پژمان نوری و مازیار زارع دو تن از محبوب ترین چهره های 
فوتبال انزلی و دو تا از قدیمی های ملوان می تواند باردیگر زندگی را به قوی 

سپید شهر انزلی بازگرداند.

منهای فوتبال

احسان حدادی 
در فینال دایموند لیگ ششم شد

ورزش: فینال مسابقات دوومیدانی دایموند لیگ در بروکسل برگزار شد و 
احسان حدادی، نماینده پرتاب دیسک ایران  با پرتابی به طول ۶4.۷5  ششم 
شد. در این مسابقه ۹ ورزشکار از کشورهای مختلف حضور داشتند که در 
پایان دانیل استاهل از سوئد با پرتابی به طول ۶8.۶8 به مقام قهرمانی رسید. 

پسران تکواندو ایران در راه »چیبا«
ورزش: پسران ملی پوش تکواندو ایران برای حضور در مرحله دوم مسابقات 
گرندپری ۲۰۱۹، دوشنبه شب ایران را به مقصد »چیبا« ژاپن ترک می کنند. 
مرحله دوم مسابقات گرند پری در سال ۲۰۱۹ از روز جمعه ۲۲ شهریورماه 
با حضور ۳۲ تکواندوکار برتر جهان در هر چهار وزن المپیکی مردان و زنان 
در »چیبا« ژاپن آغاز و به مدت سه روز ادامه دارد. آرمین هادی پور و فرزان 
عاشورزاده در وزن 58- کیلوگرم، میرهاشم حسینی و سروش احمدی در 
وزن ۶8- کیلوگرم و سجاد مردانی و سعید رجبی  در وزن 8۰+ کیلوگرم 
نفرات اعزامی ایران به این دوره از رقابت ها هستند. هدایت این تیم برعهده 
فریبرز عسکری به عنوان سرمربی و علی محمد بسحاق به عنوان مربی است.

بیانیه انجمن خبرنگاران و عکاسان ورزشی 
در خصوص رفتار رئیس هیئت تکواندو

ورزش: در پی برخورد نامناسب رئیس هیئت تکواندو استان خراسان رضوی 
با خبرنگاران و ترک برنامه زنده توسط ایشان انجمن خبرنگاران و عکاسان 
ورزشی بیانیه را صادر کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: »رسانه های 
استان گاه با سکوت و چشمپوشی از خطاها و مشکالت عمیق رشته های 
ورزشــی اجازه نداده اند بدخواهان از آب گل آلود ماهی بگیرند. رسانه در 
تمام این سال ها کوشیده تا با نورافکنی بر زوایای پنهان هیئت های ورزشی 
تاریک خانه اشباح را نابود و با گزارش ها، نقدها و گفت و گوهای خود راه را بر 

خرابی های بیشتر ببندد و صدای صادق موافقان و مخالفان باشند.
با این حال جمعه شب آقای حسین زاده، رئیس محترم هیئت تکواندو که 
با میل خویش دعوت همکاران رســانه ای ما در برنامه تلویزیونی »ورزش 
خراسان« را قبول کرده، با بی احترامی به همه بیننده های محترم تلویزیونی 

به هنگام تقابل با یکی از کارشناسان رشته تکواندو برنامه را ترک می کند.
لذا بخش حقوقی »انجمن خبرنگاران و عکاسان ورزشی« ضمن محکوم 
کردن این نوع بی اخالقی ها از مدیر کل محترم ورزش و جوانان درخواست 
برخورد با این فرد را داشته و مراتب را جهت پیگیری به فدراسیون تکواندو 
جمهوری اسالمی ایران منتقل می نماید. ضمناً جناب حسین زاده هم تا 
زمان عذرخواهی رسمی از جامعه رسانه استان تا اطالع ثانوی در بایکوت 

خبری و تصویری قرار دارند.

ورزش: مسابقات جهانی کشتی ۲۰۱۹ از ۲۳ تا ۳۱ شهریورماه به 
میزبانی قزاقستان برگزار می شــود. اتحادیه جهانی کشتی اسامی 
کشتی گیران حاضر در این رقابت ها را منتشر کرده و پس از این اتفاق 
یک نگرانی بزرگ برای فدراسیون و اهالی کشتی ایران به وجود آمده 
است. رژیم صهیونیستی با ۶ کشتی گیر در قزاقستان حاضر می شود 
که پنج نفر از آن ها در بخش مردان روی تشــک خواهند رفت. این 
کشتی گیران که گفته می شود بیشتر روسی االصل هستند، از شانس 
بد در اوزانی حضور دارند که ایرانی ها از شــانس باالیی برای کسب 
مدال برخوردار هستند. سه کشتی گیر رژیم صهیونیستی در بخش 
آزاد در اوزان کشتی گیران همچون رضا اطری)5۷ کیلوگرم(،  بهمن 
تیموری)۷۹ کیلوگرم( و حسن یزدانی)8۶ کیلوگرم( حضور دارند.در 

کشتی فرنگی هم دو نماینده رژیم صهیونیستی در اوزان کشتی گیرانی 
همچون محمدعلی گرایی)۷۷ کیلوگرم( و ســعید عبدولی)8۲ 
کیلوگرم( حاضر هستند. بی گمان نفراتی همچون رضا اطری، حسن 
یزدانی، محمدعلی گرایی و سعید عبدولی جزو شانس های اصلی 
کسب مدال در مسابقات جهانی هستند و این نگرانی وجود دارد که 
با قرعه نحس مواجه شوند. با نگاهی به کارنامه کشتی گیران رژیم 
صهیونیستی به این نکته پی می بریم که بیشتر آن ها حرف زیادی برای 
گفتن ندارند و در مسابقاتی که در یکی،  دو سال اخیر شرکت کردند، 
مقام خاصی بدست نیاوردند. با این حال در صورتی که در دوره های 
اول و دوم کشتی گیران ایرانی در قرعه کشی با این نفرات برخورد کنند، 

بدشانسی آوردند، اما بی گمان روی تشک حاضر نمی شوند.

خطر جدی بیخ گوش پنج کشتی  گیر ایرانی

قرعهنحسصهیونیستی

شماره پرونده: 139704006093000771/2 شماره بايگانى پرونده: 9800299
شماره ابالغيه: 139805106216000672    تاريخ صدور: 1398/06/11

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده شماره: 139704006093000771/2
ــهد  ــمتى از پالك يك فرعى از 230- اصلى بخش 7 مش ــيله اعالم مى گردد قس بدينوس
ــماره  ــعادت به ش ــوزه ثبتى چناران متعلق به خانم نرگس آذربويه فرزند س ــع در ح واق
ــت  ــى 0939468948 متولد 1340/01/02 در قبال طلب بانك اقتصاد نوين بازداش مل
گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بشما اخطار مى شود ضمناً هرگونه نقل 
ــت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود.  ــما نسبت به مورد بازداش انتقالى از طرف ش
در ضمن اين آگهى در يك نوبت در روزنامه چاپ و منتشر گرديده است. آ- 9807409 

م.الف 713
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك چناران- ابوالقاسم نظام زاده

شماره پرونده: 139804006092002348/1   شماره بايگانى پرونده: 9803746
شماره ابالغيه: 139805106092009605     تاريخ صدور: 1398/06/13

دفترخانه ازدواج 107 و طالق 62 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه

ــد: 1348/01/05  ــف تاريخ تول ــاى ابراهيم ضربى زاده نام پدر: يوس ــيله به آق بدين وس
ــود كه خانم خديجه  ــماره شناسنامه: 167 ابالغ مى ش ــماره ملى: 2754614060 ش ش
ــماره  ــماره ملى: 0937098523 ش بهائين نام پدر: نصراله تاريخ تولد: 1354/06/10 ش
ــال (ده ميليون ريال) مقوم به نرخ 97  ــنامه: 159 جهت وصول 10/000/000 ري شناس
ــماره سند:  ــند ازدواج: ش ــتناد مهريه مندرج در س معدل 1/461/808/943 ريال به اس
9002، تاريخ سند: 1369/07/12، دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج 107 و طالق 
62 شهر مشهد استان خراسان رضوى عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به 
كالسه 9803746 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 98/6/7 مأمور، محل 
ــما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18  اقامت ش
ــار محلى  ــه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش آئين نام
ــوب  ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس آگهى مى ش
ــد، عمليات اجرائى جريان خواهد  ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمايي مى گردد، نس

يافت. آ- 9807411 م.الف 714
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره مزايده: 139804306091000035  تاريخ ثبت: 1398/02/08
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده اموال غيرمنقول كالسه 9302809
ــماره 185505- 1392/11/08 دفترخانه 70  ــى ش ــند رهن ــتناد س ــينا به اس بانك س
ــه 1393/12/10 در قبال مبلغ  ــه 9302809 در مورخ ــه اى تحت كالس ــهد اجرايي مش
ــيصد و  ــتصد و پانزده هزار و س ــيزده ميليون و هش ــصد و س 613/815/388 ريال شش
هشتاد و هشت ريال (شامل: اصل طلب: 534/408/670 ريال سود: 75/407/332 ريال 
خسارت تأخير تأديه: تا تاريخ: 1393/12/10 مبلغ 3/999/386 ريال و روزانه 3 ريال به 
ــه هزار ريال تا روز مزايده) عليه تهمينه محمديان باغى فرزند نصراله ش ش  ازاى هر س
ــهد ش ملى 0942621956 صادر كه پس از ابالغ اجراييه در پايان  5717 صادره از مش
مهلت هاى مقرر در آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا و تقاضاى بانك مبنى 
ــدانگ يك واحد آپارتمان واقع در طبقه سوم شمالى به  بر ارزيابى و مزايده تماميت شش
مساحت نود و شش متر و شصت و شش دسيمترمربع داراى پالك ثبتى 19471 (نوزده 
هزار و چهارصد و هفتاد و يك) فرعى از 3496 (سه هزار و چهارصد و نود و شش) فرعى 
از 184 (يكصد و هشتاد و چهار) اصلى بخش 10 مشهد، ملكى خانم تهمينه محمديان 
باغى واقع در مشهد- صياد شيرازى 61- پالك 9- طبقه سوم به مبلغ 3/380/000/000 

ريال ارزيابى و قطعيت يافته است گزارش كارشناس بشرح ذيل مى باشد:
ــكونى داراى سهم العرصه بمساحت 41/92 مترمربع (چهل و  آپارتمانى است ملكى مس

ــانتيمتر) كه در منطقه با تراكم متوسط در حاشيه شمالى خيابان  يك متر و نود و دو س
ــيصد و هفتاد و پنج متر و چهار  ــاحت 375/04 مترمربع (س 10 مترى و در زمينى بمس
ــاحت مفيد 96/66 مترمربع (نود  ــده و اعيان آن 6 سال ساخت بمس ــانتيمتر) واقع ش س
ــوم مجموعه اى 8 واحدى مى باشد.  ــش متر و شصت و شش سانتيمتر) در طبقه س و ش
همانگونه كه در تصاوير ضميمه مشاهده مى شود ساختمان داراى اسكلت فلزى و سقف 
ــراميك ساده 60*60، درب هاى پيش ساخته، آشپزخانه  كمپوزيت، دو خواب، كف ها س
ــتم گرمايش پكيج رادياتور و سرمايش كولر آبى،  ــاده، سيس اوپن و كابينت ام دى اف س
ــنگ بوده، شامل تراس  ــش ديوارها رنگ روغنى، پنجره هاى آلومينيومى و نماى س پوش
ــاحت 2/49  ــانتيمتر)، انبارى به مس ــع (يك متر و نود و دو س ــاحت 1/92 مترمرب بمس
ــته، پاركينگ مستقل، آسانسور  ــانتيمتر) واقع در خرپش مترمربع (دو متر و چهل و نه س
ــتقل و داراى گواهى پايانكار بهره بردارى بشماره  ــعابات آب و برق و گاز و تلفن مس و انش
ــد. الزم بذكر است: الف-  ــهردارى منطقه 9 مى باش 9/149612 و تاريخ 1392/4/8 از ش
ــى و مورد تأييد اينجانبان قرار گرفت.  مطابقت پالك ثبتى فوق با محل وقوع ملك بررس

ب- هم اكنون ملك در تصرف مستأجر مى باشد.
ــى و كاربرى، عرض معبر و ابعاد  ــك: با توجه به موقعيت مكانى، نوع دسترس ــى مل ارزياب
عرصه و اعيان، نوع و قدمت و كيفيت بنا، امتيازات و متعلقات، تحقيقات محلى و ارزش 
ــدانگ عرصه و اعيان ملك فوق  ــابه و لحاظ جميع جوانب ارزش كل شش روز امالك مش
ــى و هشت ميليون تومان برآورد و پيشنهاد  ــيصد و س 3/380/000/000 ريال معادل س

مى گردد.
حدود اجمالى پالك مذكور بر اساس پرونده ثبتى به شرح ذيل مى باشد:

شماالً: در سه قسمت كه قسمت دوم آن غربى است. اول ديوار و پنجره است بطول 5/70 
ــانتيمتر به فضاى تراس دوم نيم ديوار جلوى بالكن بطول 1/92 يك  پنج متر و هفتاد س
ــانتيمتر به فضاى تراس سوم ديواريست بطول 5/61 پنج متر و شصت  متر و نود و دو س

و يك سانتيمتر به فضاى ملك مجاور
ــمت دوم آن جنوبى است. اول  ــمت كه قسمت چهارم آن شمالى قس ــرقاً: در پنج قس ش
ــانتيمتر به فضاى ملك مجاور دوم ديوار  ــت س ــت بطول 4/80 چهار متر و هش ديواريس
ــانتيمتر به فضاى نورگير مشاعى سوم  ــت س ــصت و هش ــت بطول 0/68 ش و پنجره اس
ــانتيمتر به فضاى نورگير مشاعى چهارم ديوار و  ــت بطول 0/41 چهل و يك س ديواريس
پنجره است بطول 0/75 هفتاد و پنج سانتيمتر به فضاى نورگير مشاعى پنجم ديواريست 

بطول 4/70 چهار متر و هفت سانتيمتر به فضاى ملك مجاور
ــم آن شرقى قسمت دوم آن غربى  ــمتهاى چهارم و شش ــمت كه قس جنوباً: در هفت قس
ــانتيمتر به راه پله مشاعى دوم  ــتاد س ــت بطول 2/80 دو متر و هش ــت. اول ديواريس اس
ــوم ديواريست بطول 1/62 يك متر  ــت بطول 0/90 نه سانتيمتر به آسانسور س ديواريس
ــت بطول 1/69 يك متر و شصت  ــانتيمتر به آسانسور چهارم ديواريس ــصت و دو س و ش
ــتاد و  ــت بطول 1/86 يك متر و هش ــور پنجم درب و ديوار اس ــانتيمتر به آسانس و نه س
ــت بطول 0/15 پانزده سانتيمتر به راهرو هفتم  ــش سانتيمتر به راهرو ششم ديواريس ش
ــترك بطول 5/03 پنج متر و سه سانتيمتر به آپارتمان مسكونى قطعه 6  ديواريست مش
ــت متر و سى و هشت سانتيمتر به درز انقطاع مورد  ــت به طول 8/38 هش غرباً: ديواريس

تفكيك كه ماوراى آن فضاى ملك مجاور قرار دارد. 
ــت بطول (1/51) يك متر و  ــماالً: ديواريس ــاحت 2/49 به حدود اربعه: ش انبارى به مس
ــت بطول (2/08) دو متر و هشت  ــرقاً: ديواريس ــته ش ــانتيمتر به خرپش پنجاه و يك س
ــته جنوباً: درب و ديوار است بطول (0/86) هشتاد و شش سانتيمتر  ــانتيمتر به خرپش س
ــت. اول ديواريست  ــمت دوم آن جنوبى، اس ــه قسمت، كه قس ــت بام غرباً: در س به پش
ــته دوم ديواريست بطول (0/65) شصت و پنج سانتيمتر به  بطول (1) يك متر به خرپش
ــته سوم ديواريست بطول (1/80) يك و هشت سانتيمتر به خرپشته پاركينگ به  خرپش
ــاعى است بطول  ــماالً: خط فرضى به محوطه مش ــاحت 12/5 متر به حدود اربعه: ش مس
ــانتيمتر شرقاً: خط فرضى به محوطه مشاعى است بطول (5)  (2/50) دو متر و پنجاه س
ــول (2/50) دو متر و پنجاه  ــت بط ــاعى اس ــج متر جنوباً: خط فرضى به محوطه مش پن
ــاعى است بطول (5) پنج متر حقوق ارتفاقى:  ــانتيمتر غرباً: خط فرضى به محوطه مش س

رعايت قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه اجرايى آن الزامى است. ملك موصوف برابرنامه 
ــماره 139885606272003185- 1398/06/09 دفتر امالك بازداشتى سابقه اى از  ش
ــتى مشاهده نگرديد. مزايده بصورت ششدانگ به مبلغ مورد ارزيابى شده در قبال  بازداش
ــال) ريال در روز  ــتاد ميليون ري ــيصد و هش ــه ميليارد و س مبلغ 3/380/000/000 (س
ــعبه رهنى اجراى  ــاعت 9 الى 12 ظهر در محل ش ــنبه مورخه 1398/07/08 از س دوش
ــداران 3/1 اداره اجراى اسناد  ــهد واقع در خيابان پاسداران نبش پاس ــناد رسمى مش اس
ــنهادى نقداً واگذار ميگردد الزم  ــمى مشهد (رهنى) شروع و به باالترين قيمت پيش رس
ــعاب و يا حق  ــت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش به ذكر اس
ــد و نيز بدهى هاى مالياتى  ــتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باش اش
ــده يا  ــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم ش و عوارض ش
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 و نيم عشر و حق مزايده 
نقداً وصول مى گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد، مزايده روز ادارى بعد 

از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. آ- 9807412 م.الف 715
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139804006092001261/1   شماره بايگانى پرونده: 9801972
شماره ابالغيه: 139805106092009461     تاريخ صدور: 1398/06/11

دفترخانه ازدواج شماره 97 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه

ــن تاريخ تولد:  ــادق زاده ذاكرى نام پدر: محمدحس ــيله به آقاى محمدتقى ص ــن وس بدي
1341/01/07 شماره ملى: 0932905481 شماره شناسنامه: 53623 ابالغ مى شود كه 
خانم منصوره خاتمى مشهدى جهت وصول 20 عدد سكه بهار آزادى و هزينه يك سفر 
ــتناد مهريه مندرج در سند ازدواج شماره 24100 دفتر 1368/11/22  حج واجب به اس
عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9801972 در اين اداره تشكيل 
ــرح متن سند  ــما به ش ــده و طبق گزارش مورخ 1398/04/04 مأمور، محل اقامت ش ش
شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط 
ــود و چنانچه ظرف  ــار محلى آگهى مى ش يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى 

خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9807413 م.الف 716
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006092001317/1   شماره بايگانى پرونده: 9802056
شماره ابالغيه: 139805106092009563     تاريخ صدور: 1398/06/12

دفترخانه ازدواج شماره 81 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى

ــدر: على محمد تاريخ تولد: 1371/08/28  ــيله به آقاى محمود قربان نژاد نام پ بدين وس
ــماره ملى: 0922076944 شماره شناسنامه: 0922076944 ابالغ مى شود كه خانم  ش
مريم قربان نژاد نام پدر: غالمرضا تاريخ تولد: 1382/06/17 شماره ملى: 0926720546 
ــنامه: 0926720546 جهت وصول 500 عدد سكه بهار آزادى به استناد  ــماره شناس ش
مهريه مندرج در سند ازدواج شماره 24726- 1395/08/14 دفتر 81 مشهد عليه شما 
ــكيل شده و  ــه 9802056 در اين اداره تش اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس
ــرح متن سند شناخته  ــما به ش طبق گزارش مورخ 1398/03/29 مأمور، محل اقامت ش
ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك  ــده، لذا بنا به تقاضاى بس نش
ــود و چنانچه ظرف مدت  ــار محلى آگهى مى ش مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود 

اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9807414 م.الف 717

آگهى اعالن نظر فراز 
ــماره 3233 ب 98 مورخ 1398/6/16و نقشه پيوستى و بر طبق ماده 5 آئين نامه قانون افراز ،راى بر افراز  ــاس صورتمجلس ش بر اس
ــاحت پنج هزار (5000) متر مربع به پالك ثبتى 537 / 128 واقع در اراضى بهار بخش چهار  ــهمى آقاى على وزينى ضمير به مس س
همدان صادر گرديده است. لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرايى اسناد الزم االجراء جهت اطالع مالكين مشاعى و اشخاص ذوى 
ــه وصورتمجلس افرازى، چنانچه به نظريه افرازى صادره  ــناد و امالك بهار و مالحظه نقش الحقوق آگهى تا با مراجعه به اداره ثبت اس

اعتراضى داشته باشند ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسليم نمايند
ــد.                          ــرازى به نام مالك فوق اقدام خواهد ش ــند مالكيت قطعه اف ــبت به صدور س ــليم اعتراض، نس ــت در صورت عدم تس ــى اس بديه

(م الف 209)  آ-9807480
رئيس اداره ثبت اسناد امالك بهار – هادى يونسى عطوف

︑﹢﹜﹫︡ی  ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️   ﹩﹎آ
﹁﹫ـ︡ار ︫ـ﹫﹞﹩ ︎︀رس ︫ـ︣﹋️ 
︫ـ﹞︀ره  ︋ـ﹥  ︠ـ︀ص   ﹩﹞︀︨ـ
︔︊ـ️ ۵٩٧٠۶ و ︫﹠︀︨ـ﹥ ﹝﹙ـ﹩ 

١۴٠٠۶٢۶٠٧١١
︻﹞﹢﹝ــ﹩  ﹝︖﹞ــ︹  ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥  ا︨ــ︐﹠︀د  ︋ــ﹥ 
︻ــ︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٠,١٣٩٨,٠۵ 
︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : ︑︣از﹡︀﹝﹥ و ︧︀ب 
                                  ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ︀ن ︫ــ︣﹋️ ︋ــ︣ای ︨ــ︀ل︨ــ﹢د و ز

٢٩ , ١٢, ١٣٩٧ ﹝﹢رد ︑︭﹢︉ ﹇︣ار ﹎︣﹁️ .
 اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
 ︪︡﹞ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری 

(۵٨٩١٢۵)

س
,۹
۸۰
۷۴
۵۹

ـ︣﹋️ ﹝︖︐﹞ـ︹ ا﹡︊︀ر﹨︀ی  آ﹎ـ﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
︀︎︊︀ر ︫︣﹋️ ︨ـ︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ 

٢۶٧۵٩ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۴٢١۶٩۶
﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٣,٠٣ و ﹡︀﹝﹥ ︫﹞︀ره ۵٨٧۶,٩٨٢,١٢٨ 
﹁︣﹨﹠﹍ــ﹩                 ﹝﹫ــ︣اث  اداره   ١٣٩٨,٠۴,٢۵ ﹝ــ﹢رخ 
﹝﹫ــ︣اث ﹁︣﹨﹠﹍ــ﹩ ︮﹠︀ــ︹ د︨ــ︐﹩ و ﹎︣د︫ــ﹍︣ی 
 ﹏﹞ - : ︫︡ ︀ذ︑ا ﹏︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ
︫ــ︣﹋️ ︋﹥ آدرس ﹝︪ــ︡، ﹁︣ا﹝︣ز︻︊︀︨﹩ ، ︋﹙﹢ار 
︗︀﹡︊ــ︀ز ، ︠﹫︀︋ــ︀ن ︗︀﹡︊ــ︀ز ︫ــ﹞︀﹜﹩ ٢ - ﹝︖︐﹞︹ ︎︀ژ ، 
 ٩ ﹋︡ ︎︧︐﹩ ٩١٩٧٩٩٣١١٠ ︡١٠ ، وا ﹤﹆︊︵ ، E ک﹢﹚︋
︑︽﹫﹫︣ ︀﹁️ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ︋︪ــ︣ح 

.︡ق ا︮﹑ح ﹎︣د﹢﹁
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره 

(۵٨٩١٠٨) ︪︡﹞ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︀﹨ ️﹋︫︣ ️︊︔

س
,۹
۸۰
۷۴
۵۸

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫ـ︣﹋️ ﹋﹫︀ن دا︑﹫︦ 
︀ص   ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ا﹜︊︣ز︫ 

︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۶٢٢٣٠
 و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۶٩٨۶۶٣٢

︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی 
 ١٣٩٧,٠۵,٢٣ ﹝ــ﹢رخ  ا﹜︺ــ︀ده  ﹁ــ﹢ق  ︋︴ــ﹢ر 
︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذــ﹏ ا︑ــ︀ذ ︫ــ︡ : ︠︀﹡ــ﹛ ﹁︀︵﹞﹥              
﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙ــ﹩ ٠٩۴۴١۴٠۴٢۴  ︧ــ﹟ ﹡ــ︥اد︋ 
 ﹟︧ ﹟︧ــ﹞ ︨ــ﹞️ ︋︀زرس ا︮﹙﹩ آ﹇︀ی ﹤︋
﹡︥اد ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴۵٣٣۵۴١۵ ︋﹥ ︨﹞️ 
ــ︀ل ﹝︀﹜﹩   ︨﹉ ︣ای ﹝︡ت ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل︋ 

ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡.
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره 

(۵٨٩١٠٠) ︪︡﹞ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︀﹨ ️﹋︫︣ ️︊︔

س
,۹
۸۰
۷۴
۵۷

ـ︣ق  ـ︣﹋️ ا︣ان︫  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
﹡﹫︪ـ︀︋﹢ر ︫ـ︣﹋️ ︨ـ︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ 
︫ـ﹞︀ره ︔︊ـ️ ٢٣۶ و ︫﹠︀︨ـ﹥ ﹝﹙﹩ 

١٠٣٨٠٠۴٠۴۵۶
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر 
 ﹏ــ﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,٠۴,٢۵ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹁
ا︑ــ︀ذ ︫ــ︡ : - ︮﹢ر︑ــ︀ی ﹝︀﹜ــ﹩ ﹝﹠︐﹩ ︋﹥ ︨ــ︀ل 
١٣٩۶,١٢,٢٩ ﹝﹢رد ︑︭﹢︉ ﹇︣ار ﹎︣﹁️ . - ﹝﹢︨︧﹥ 
 ︀ــ️ ار﹇︀م ﹡﹍ــ︣ آر︣︡﹞ ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ︠︡﹝ــ︀ت
︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠١٠٠۶١٧۶٣٢ ︋﹥ ︨﹞️ ︋︀زرس ا︮﹙﹩ 
و آ﹇ــ︀ی ︻﹙﹩ ا﹋︊︣ زرو﹡︡ی ﹋︡ ﹝﹙﹩ ۶۴۴٠٠۶٧٣٨٩ 

︋﹥ ︨﹞️ ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡ .
 اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ 
︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹡﹫︪︀︋﹢ر (۵٨٩٠۶۶)

س
,۹
۸۰
۷۴
۵۶

س
,۹
۸۰
۷۴
۶۶

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︻﹞︣ا﹡﹩ و ︋︀زر﹎︀﹡﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︮︀درات 
و واردات ︵﹢︨︀ ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص 

︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢١٧٩٠ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣٧٢٧٧١
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫ــ️ ﹝︡ــ︣ه ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠٢,١۵ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : 
 ️﹫﹨ ︦﹫ار︠﹢دی ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٧۴٨٨۴٣۴٢۶ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ر ﹩︀﹆﹛ ︀︲١-آ﹇ــ︀ی ︻﹙﹩ ر
 ️﹝  ︨﹤ ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٧۴٩٠۴٨٩٣١︋   ︫︀ ــ﹢د︠︣ی︋  ــ︀دات ︧ــ﹫﹠﹩︨  ﹝︡︣ه و︠︀﹡﹛ ﹝︣︲﹫﹥︨ 
﹡︀︉ ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه و آ﹇︀ی ﹝﹞︡ر︲︀ ︧﹫﹠﹩ ︋︀ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٢۴٠٣۶٩١۵ ︋﹥ ︨﹞️ 
︻︱ــ﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ﹝︡︣︻︀﹝﹏ ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨ــ︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡ــ︡ و آ﹇︀ی ︻﹙﹩ ر︲︀ 
︫ــ︊︀﹡﹩ ︋︀ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۶۴۴٩١٠۴٠١۵ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹇︀﹛ ﹝﹆︀م ﹝︡︣︻︀﹝﹏ ﹝﹠︭﹢ب ︫︡﹡︡ . ﹋﹙﹫﹥ 
︀ ا﹝︱︀ء وا︡ و ﹝﹠﹀ــ︣د ﹝︡︣︻︀﹝﹏ و  ︀﹊﹩ از   ︋﹩﹊﹡︀ ــ︀دار و ︑︺ــ︡ آور︋  اوراق و ا︨ــ﹠︀د︋ 

ا︻︱︀ی ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹝︣ ︫︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د .
 اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

(۵٨٩٢۴١) ︪︡﹞ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری 
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آگهی تغییرات شرکت سیلیس فرآور جام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1078 و شناسه ملی 10861583342
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,04,16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای احمد سراج احمدی به شماره ملی 0731612612 
به س��مت رئیس هیئت مدیره آقای مس��عود سراج احمدی به ش��ماره ملی 0731559541 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد 
س��راج احمدی به ش��ماره ملی 0720279666 به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای عباس محدثی خراس��انی به ش��ماره ملی 0940575094 
به س��مت مدیرعامل )خارج از اعضای هیئت مدیره( برای مدت دو س��ال انتخاب ش��دند. کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی 
ش��رکت با امضاء ثابت آقای مس��عود س��راج احمدی ) نائب رئیس هیئت مدیره ( و متغیر آقای عباس محدثی خراس��انی )مدیرعامل( و یا 
آقای احمد س��راج احمدی ) رئیس هیئت مدیره ( همراه با مهر ش��رکت دارای اعتبار خواهد بود. - بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ93,1,17 به هیئت مدیره در خصوص افزایش س��رمایه ضمن رعایت کلیه تش��ریفات قانونی س��رمایه ش��رکت از 
مبلغ 40000000000ریال به مبلغ 60000000000 ریال از محل تبدیل مطالبات حال شده سهامداران مورد تصویب قرار گرفت و با عنایت به 
اظهارنامه تنظیمی و همچنین س��ند حس��ابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هیئت مدیره 
شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 20000000000 ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور 
گردیده است در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصالح می گردد : ماده 5 اصالحی : سرمایه شرکت مبلغ 60000000000 ریال منقسم 

به60000 سهم1000000ریالی با نام می باشد که تمامًا پرداخت گردیده است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت جام )588966(
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آگهی تغییرات شرکت سیلیس فرآور جام شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 1078 و شناسه ملی 10861583342

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 1398,04,04 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - صورت های مالی س��ال 1397 تصویب شد. 
- آقای احمد س��راج احمدی به ش��ماره ملی 0731612612 و آقای مسعود س��راج احمدی به شماره ملی 0731559541 و آقای محمد سراج 
احمدی به ش��ماره ملی 0720279666 بعنوان اعضای جدید هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب ش��دند. - موسسه آئین پژوهان به 
شناسه ملی 14006282050 به شماره ثبت 5235 به سمت بازرس اصلی و خانم عفت قاسمی تونه به شماره ملی 0740254138 به سمت 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت جام )589010(
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آگهی تغییرات شرکت صنایع پروفیل سینا شرق شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 16145 و شناسه ملی 10380317589

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398,03,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - موسسه حسابرسی ارقام پویا بعنوان 
ب��ازرس اصل��ی و آقای رامین حکمتی با کدملی 0942323106 بعنوان بازرس علی البدل برای یک س��ال مال��ی انتخاب گردیدند . -آقای 
عباس پژوم با شماره ملی 0937462845 آقای محمود پژوم با شماره ملی 0937597511 آقای بهمن پژوم با شماره ملی 0941838331 
آقای محمدرضا تنجو با ش��ماره ملی 6519309001 و ش��رکت آهن و فوالدشرق با شناسه ملی 10380398299 برای مدت دو سال به سمت 

اعضا اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. - روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )589007(
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آگهی تغییرات شرکت صنایع پروفیل سینا شرق شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 16145 و شناسه ملی 10380317589

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره م��ورخ 1398,03,20 تصمیمات ذی��ل اتخاذ ش��د : آقای عباس پ��ژوم با کدمل��ی 0937462845 
بعن��وان رئیس هیئت مدی��ره آقای محمود پژوم با کدمل��ی 0937597511 بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آق��ای بهمن پژوم با کدملی 
0941838331 بعن��وان مدی��ر عامل و عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا تنجو با کدمل��ی 6519309001 بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای 
به��زاد پ��ژوم باکدملی 0942427963 بعنوان نماینده ش��رکت آهن و فوالد ش��رق بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو س��ال 
انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت 

مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )588974(
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آگهی تغییرات شرکت ثمین آذرخش مشهد نیکان شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 61069 و شناسه ملی 14006678683

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398,03,25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - ترازنامه و صورت های مالی منتهی 
به 1397,12,29 به تصویب رس��ید 2 - آقای محمود محمد پور به ش��ماره ملی 5229157909 به عنوان بازرس اصلی و خانم س��عیده رهبر 
زارع به ش��ماره ملی 0323576230 به عنوان بازرس علی البدل برای یک س��ال مالی انتخاب گردیدند . 3 - اعضا هیئت مدیره به قرار 
ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : - آقای امیر خوش اندام اصفهانی به شماره ملی 0937885266 - آقای هادی تقوی به شماره 

ملی 0939604787 - آقای حمید رضا صفاررضوی به شماره ملی 0943233305
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )588970(

س
,9
80
77
47
0

آگهی ادغام شرکتهای نان آوران رضا به شماره ثبت 59342و شناسه ملی 10380426988
و روش��ن دانه باختر به ش��ماره ثبت 40766 و شناس��ه ملی 10380565846 در ش��رکت احیانان ایرانیان ش��رکت س��هامی خاص به ش��ماره ثبت 40813 و شناس��ه 
ملی 10380565831 به اس��تناد صورتجلس��ه مش��ترک مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,05,09 ش��رکتهای نان آوران رضا به ش��ماره ثبت 59342و شناس��ه ملی 
10380426988و شرکت روشن دانه باختر به شماره ثبت 40766 و شناسه ملی10380565846 شرکت احیانان ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 40813 
و شناسه ملی 10380565831تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : به موجب آیین نامه اجرایی بند )الف ( لغایت )و (ماده 111قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366با آخرین 
اصالحات و الحاقات مصوب س��ال 1380و آیین نامه اجرایی آن به ش��رح مذکور در بند )ز(انتقال کلیه اموال و دارایی ها و مطالبات و دیون و تعهدات ش��رکتهای نان 
آوران رضا وش��رکت روش��ن دانه باختر )به عنوان شرکتهای ادغام شونده (به قیمت دفتری درشرکت احیا نان ایرانیان)به عنوان شرکت ادغام پذیر(ادغام گردید و 

سرمایه شرکت احیانان ایرانیان )شرکت موجود (پس از ادغام و تجمیع مبلغ55670000000 ریال منقسم 5567000 سهم با نام10000 ریالی بانام می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )589302(
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آگهی ادغام شرکتهای نان آوران رضا به شماره ثبت 59342و شناسه ملی 10380426988و روشن دانه باختر به شماره ثبت 40766 و شناسه ملی 10380565846
در ش��رکت احیانان ایرانیان ش��رکت سهامی خاص به شماره ثبت 40813 و شناسه ملی 10380565831 به استناد صورتجلسه مشترک مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1398,05,09 شرکتهای نان آوران رضا به شماره ثبت 59342و شناسه ملی 10380426988و شرکت روشن دانه باختر به شماره ثبت 40766 
و شناس��ه ملی10380565846 ش��رکت احیانان ایرانیان شرکت سهامی خاص به ش��ماره ثبت 40813 و شناسه ملی 10380565831تصمیمات ذیل اتخاذ 
گردید : به موجب آیین نامه اجرایی بند )الف ( لغایت )و (ماده 111قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366با آخرین اصالحات و الحاقات مصوب سال 1380و 
آیین نامه اجرایی آن به ش��رح مذکور در بند )ز(انتقال کلیه اموال و دارایی ها و مطالبات و دیون و تعهدات ش��رکتهای نان آوران رضا وش��رکت روش��ن 
دانه باختر )به عنوان شرکتهای ادغام شونده (به قیمت دفتری درشرکت احیا نان ایرانیان)به عنوان شرکت ادغام پذیر(ادغام گردید و سرمایه شرکت 

احیانان ایرانیان )شرکت موجود (پس از ادغام و تجمیع مبلغ55670000000 ریال منقسم 5567000 سهم با نام10000 ریالی بانام می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )589192(
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آگهی تغییرات شرکت فرش سیرمان خراسان شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 12042 و شناسه ملی 10380277366

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,05,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد حسن مزدستان باشماره ملی0859240606به 
س��مت رئیس هیئت مدیره آقای مرتضی مزدس��تان با ش��ماره ملی0653165171 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد حس��ن 
مزدس��تان باش��ماره ملی0859240606 به س��مت مدیر عامل خانم زینب مزدستان با ش��ماره ملی 0850021308عضو اصلی هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند. امضای اوراق و اس��ناد تعهدآور وچکها و بروات وس��فته ها و اس��ناد وسایر اسناد تعهد آور شرکت با مدیرعامل ویکی 
از اعض��ای هیئ��ت مدیره با مهر ش��رکت ودرمورد مکاتبات عادی امضای مدیرعامل ویا اش��خاص مجاز از طرف وی معتبر می باش��د. کلیه 

اختیارات مندرج در ماده 39 اساسنامه باستثنای بند 23 به مدیر عامل تفویض گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )589144(

تغیی�رات ش�رکت مدیریت  آگه�ی 
زنجیره تأمین رضوی شرکت سهامی 
خ�اص به ش�ماره ثب�ت 64835 و 

شناسه ملی 14007662581
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,02,21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شعبه ای از شرکت به نشانی 
تهران به آدرس تهران - شهرک غرب - میدان صنعت 
- بلوار خوردین- بعد از چهارراه هرمزان - نرسیده به 
چهارراه ایران زمین – پالک 5 - سازمان اقتصاد رضوی 
و کدپستی 1465771999 تاسیس گردد و آقای علیرضا 
پیمان پاک به شماره ملی 0064586243 بعنوان مدیر 
ش��عبه انتخاب گردید و ماده مربوطه در اساس��نامه به 

شرح مذکور اصالح گردید
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )589298(
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آگهی تغییرات شرکت شایان ترابر ایرانیان 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 57767 و 

شناسه ملی 14005732448
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره م��ورخ 
1398,02,03 و براب��ر نام��ه ش��ماره 18275مورخ 
اجتماع��ی  ورف��اه  ،کار  تع��اون  1398,2,19اداره 
شهرس��تان مش��هد تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د : 
شعبه ای از شرکت در شهرستان جوین به آدرس 
:شهرس��تان جوی��ن - حکم آباد – ش��هرک - جاده 
نقاب - کنار باس��کول به کدپستی 9648115205 
تاس��یس گردید و آقای الیاس شیرزاد به شماره 
ملی 0703958720 بعنوان مدیر ش��عبه بمدت 3 

سال انتخاب گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )589236(
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پیش�گامان  ش�رکت  تغییرات  آگهی 
رایان�ه و ادوات هوش�مند آرش�یت 
ش�رکت س�هامی خ�اص به ش�ماره 
مل�ی  شناس�ه  و   45898 ثب�ت 

10380618600
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور 
ف��وق الع��اده م��ورخ 1398,05,27 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : 1 - خانم س��هیال محمدیان لطف آبادی 
به ش��ماره ملی 0046586733 به عنوان بازرس 
اصل��ی ، خانم نجمه س��پهری نژاد به ش��ماره ملی 
0043478468 به عنوان بازرس علی البدل برای 

یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )589185(
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فرهنگ و هنر

پيشنهاد امروز

استناد به بيش از 100 منبع معتبر اهل سنت و تشيع در كتاب
« از زبان حسين  حسين»

 درس ها و عبرت هاى عاشورا
كتــاب  فرهنــگ و هنــر: 
«حسين(ع) از زبان حسين (ع)»، 
چند روزى است كه رونمايى شده 
است. حجت االسالم والمسلمين 
محمد محمديان، مؤلف اثر در اين 
كتاب از روايــات و احاديثى بهره 

برده اســت كه تماماً به سند صحيح از كتاب هاى معتبر شيعى و حتى اهل 
ســنت روايت شده است. كارشناسان، زبان روان كتاب را  از برجستگى هاى 
مهم آن برشــمرده اند. مؤلف اثر پيش تر از اين كتــاب هم، كتابى با عنوان 
«على(ع) از زبان على (ع)» را به  چاپ رسانده بود كه با اقبال بسيارى مواجه 
شد. حجت االسالم والمسلمين محمديان در مراسم رونمايى از اين كتاب كه 
چند روز پيش برگزار شد، گفت: درباره كتاب بايد به دو نكته اشاره كنم؛ اول 
اينكه مطالب فراوانى در مورد امام حسين(ع) نوشته شده كه بسيار ارزشمند 
است، ولى به طور طبيعى در 1400 سال مطالب ضعيف هم گاهى مخلوط 
مطالب مستند شده كه بعضاً يا گاهى از اين مطالب از باب محبت بوده است. 
در حالى كه امانتدارى اقتضا مى كند آنچه اصل و اســاس دارد، منتقل شود. 
تــالش بنده نيز اين بود تأليف كتاب از منابع معتبر اهل فن صورت گيرد و 
اميدوارم در اين تالش موفق شده باشم. براى تأليف كتاب «حسين(ع) از زبان 
حسين(ع)»   بيش از 100 منبع اصلى از كتاب هاى شيعه و سنى قبل از قرن 
هفتم را بررســى كرده ام، بيش از 100 كتاب را ديده ام و ســعى كردم از آن 
منابع معتبر نقل كنم. در بخشى از كتاب اين گونه آمده است: «اى اباهره! آيا 
واقعاً اطالع ندارى! بنى اميه مرا به ناحق تصرف كردند و من صبر كردم.اهانت 
كردند و من شــكيبايى كردم و در نهايت مى خواستند خونم را بريزند و من 
ناگزير از حيطه قدرت آنان گريختم. ولى به خدا سوگند! اين گروه ستمكار در 
نهايت مرا خواهند كشت و خداوند نيز به جزاى اعمالشان لباس خوارى و ذلت 
همه جانبه بر آنان خواهد پوشاند». كتاب «حسين(ع) از زبان حسين(ع)» 
نوشته حجت االسالم والمسلمين محمد محمديان در 272 صفحه و در نشر 
معارف منتشر شده است.  اين كتاب در هشت فصل دوران والدت امام حسين 
(ع) تا شــهادت آن حضرت و پس از آن را روايت مى كند. همچنين ماجراى 
اسارت كاروان تا بازگشت به كربال و سپس مدينه از زبان حضرت زينب (س) 
روايت مى شــود. فصل هاى اين كتاب عبارت اند از: «دوران رسول خدا(ص)، 
دوران اميرالمومنين (ع)، دوران امام حســن (ع)، امامت، آغاز مبارزه آشكار 
با حاكميت اموى، از مكه تا كربال، و تو چه مى دانى كربال چيســت، پس از 

شهادت امام حسين(ع)».

 فرهنــگ و هنر/ خديجه زمانيان مســائل 
زيادى دســت به دســت هم داده تا قابليت هاى 
فرهنگى كشور ما براى دنيا ناشناخته باشد. زبان، 
محدوديت هاى جغرافيايى، تصويرى كه از ايران به 
دنيا معرفى شده و عدم تعهد ما به معاهده كپى 
رايت موجب شده است، آثار ما به سختى به بازار 
جهانى راه پيدا كند. در اين وضعيت، موفقيت يك 
كتاب در عرصه جهانى غنيمتى است كه بايد قدر 

آن را دانست.
در خبرها خوانديم بعد از دو كتاب «مردگان باغ 
سبز» نوشــته محمدرضا بايرامى  و «سه كاهن» 
نوشته مجيد قيصرى، كتاب «گلستان يازدهم» 
نوشــته بهناز ضرابى زاده توانســته نشان طاليى 
جايزه ادبى اوراسيا در بخش گنجينه نثر خارجى 

را به خود اختصاص دهد.  
«گلستان يازدهم» پيش از اين توسط انتشارات 
صدرا در كشــور مقصد به زبان روسى ترجمه و 
منتشر شده بود. گرفتن اين جايزه نشان مى دهد 
ترجمه هم خوب از كار درآمده و توانســته است 

توجه داوران را به خود جلب كند. 

  روايت زندگى عاشقانه«عقرب زرد»
«گلستان يازدهم» خاطرات زهرا پناهى روا، همسر 
ســردار شهيد على چيت ســازيان، به قلم بهناز 
ضرابى زاده است كه توسط انتشارات سوره مهر در 
دسترس مخاطبان قرار گرفت. اين كتاب با زبانى 
صادقانه به شــرح زندگى يك سال و هشت ماهه 
مشترك شهيد چيت سازيان و همسرش پرداخته 
است. فرمانده اى كه در جبهه به دليل مهارت هاى 
رزمى  و شــجاعتش به عقــرب زرد معروف بود، 
در خانه با مادر و همســرش به اندازه اى با مهر و 
محبت رفتار مى كرد كــه گويى اين قلب رئوف 
هيچ گاه سابقه حضور در حرب و قتال را نداشت. 
«گلستان يازدهم» توانسته است قسمت مهمى  
از نيمه پنهان زندگى شــهيد چيت سازيان را به 

مخاطبان معرفى كند. 

كتاب با مقدمه نويســنده آغاز مى شــود، جايى 
كه بهناز ضرابــى زاده مى فهمد منــزل خانواده  
چيت سازيان درست در مقابل خانه اش قرار داشته 
و او سال ها از آن بى خبر بوده است. جايى كه در  
آن بسيارى از اتفاقات تلخ و شيرين داستان ثبت 
و ضبط شده و نويسنده تا آن زمان از آن بى خبر 
بوده است. پس از اين مقدمه، فصل نخست كتاب 
با نام «خاطراتم فيلم مى شــود» آغاز مى شــود. 
نويسنده دســت به خرق عادتى در عرصه روايت 
زده اســت و با ظرافت، داستان زندگى مشترك 
زهرا پناهى روا و شــهيد على چيت سازيان را از 
پايان مادى زندگى مشترك و شهادت شهيد آغاز 
مى كند. همين ابتكار نويســنده موجب جذابيت 
هرچه بيشتر كتاب شده و خواننده را در آغازين 
فصل كتاب با هجومى  از احساسات راوى مواجه 

مى كنــد، در جايى كه راوى فرزند خود را به دنيا 
آورده و مانند هر زنى پس از زايمان بيشترين نياز 
عاطفى و حمايتى را به همسرش دارد، اما ناگهان 
به ياد مى آورد كه شوهرش 37 روز قبل در منطقه  
ماووت شهيد شده و بايد بدون حضور فيزيكى او 

زندگى اش را با تنها يادگارش ادامه دهد. 

بهناز ضرابى زاده توانسته است دقت در جزئيات و 
توصيف كامل احساسات يك دختر، يك همسر و 
يك مادر را در لحظه لحظه حوادث كتاب حفظ 
كند و به خوبى مخاطبان كتاب را از ابتدا قدم به قدم 
با خانم زهرا پناهى روا همراه ســازد. نويسنده به 
خوبى توانســته از نگاه منحصر به فرد زنانه  خود 
و راوى كتــاب در ايجاد حــس همذات پندارى 
مخاطب اســتفاده كند و توأمان عشق زمينى و 
آسمانى را در فرمى  مناسب توصيف كند. كتابى 
كه در ابتدا با يك عشق زمينى مخاطب را همراه 
مى سازد هرچه به انتها نزديك مى شود به شكلى 
زيبا، اين عشق را به عشقى آسمانى بدل مى كند. 

  دنيا صداى ما را بشنود
اين بيان و قلم توجه داوران روسى را هم به خود 
جلب كرده و توانسته كتاب را بعد از موفقيت هاى 
داخلى كه مهم ترين آن تقريظ رهبر معظم انقالب 
بر اين كتــاب بود، با موفقيتى بين المللى روبه رو 

كند. 
بهناز ضرابــى زاده از موفقيت كتاب «گلســتان 
يازدهم» بسيار خوشحال اســت. وى مى گويد: 
نخستين بار است كه يك اثر ايرانى توانسته نشان 
طاليى اوراسيا را بدست آورد، چون آثار برگزيده 
قبلى نشــان نقره اين جايــزه را از آن خود كرده 
بودنــد چه بهتر كه اين موفقيــت از آن اثرى در 

حوزه دفاع مقدسى شد. 
نويسنده «دختر شينا» ادامه مى دهد: موفقيت آثار 
دفاع مقــدس در عرصه هاى جهانى از آن جهت 
اهميت دارد كه دنيا صداى ما را مى شــنود و از 

ظلمى  كه بر ما رفت، آگاه مى شود. 
بهناز ضرابــى زاده كه دوران نوجوانــى اش را در 
ســال هاى جنگ گذرانده هميشــه مى خواسته 
صداى مظلوميت مردم ايران را به گوش جهانيان 
برساند و حاال با ترجمه روسى «گلستان يازدهم» 
بــه اين هدف رســيده اســت. وى مى گويد: در 
جنگ ايران و عراق، مصايب زيادى بر ما تحميل 

شــد. دغدغه من در كودكى و نوجوانى اين بود 
كه چرا جهان نســبت به ما بى تفاوت است و در 
مقابل ظلمى  كه بر ما تحميل مى شــود، سكوت 
مى كند. من نوجوان بودم كه محله ما بمباران شد 
و بســيارى از دوستانم شهيد شدند. همان زمان 
آرزو مى كردم دنيا، مظلوميت ما را ببيند و امروز 

متوجه شدم صداى مظلوميت در گلوى من نمانده 
و مرزها را درنورديده است. من مى خواستم دنيا 
قصه مردان و زنان مبــارز ما را بخوانند و بدانند 
آن ها با چنگ و دندان از مرزهاى كشورشان دفاع 
كردند و حاال روس ها قصه شهيد چيت سازيان را 

خوانده اند.

برش

اثر  يك  كه  است  بار  نخستين 
طاليى  نشان  توانسته  ايرانى 
چون  آورد،  بدست  را  اوراسيا 
آثار برگزيده قبلى نشان نقره اين 
جايزه را از آن خود كرده بودند  
چه بهتر كه اين موفقيت از آن 

اثرى در حوزه دفاع مقدسى شد

به  چراغ هاى اجراى نمايش «غريبه شــام»  فارس: 
كارگردانــى كوروش زارعى در تماشــاخانه ســنگلج 
روشــن شد. نمايش آيينى و مذهبى «غريبه شام» به 
نويسندگى حسين فدايى حسين و كارگردانى كوروش 
زارعى، روز گذشته اجراى خود را در تماشاخانه سنگلج 
آغاز و كوروش زارعى و جواد انصافى چراغ هاى اجراى 
اين نمايش را روشــن كردند. اين نمايش شــنبه ها و 
همين طور در ايام عزادارى سومين امام شيعيان، امام 
حسين(ع) در تماشاخانه سنگلج اجرا مى شود. محوريت 
اصلى اين داستان زندگى حضرت رقيه(س) است. اين 
نمايش در شب هاى تاسوعا و عاشوراى حسينى پذيراى 

مخاطبان است.

بازيگــران اين نمايش كاظم نظــرى، انوش معظمى، 
وفا طرفه،  حســن اردستانى، ســيدحميد الجوردى، 
محمدجواد پيروزى، ليال سادات موسوى، مريم سادات 
صدرپور، فائزه ســادات حسينى، ســنا زارعى، نگين 
ســادات رســولى، فائقه حاجى مهدى، سوگند مقدم، 
حديث تقى زاده و... و محمدرضا خويى نيز مديرتوليد 
پروژه است. زارعى درباره اين نمايش عنوان كرد: نمايش 
«غريبه شام» با پيشنهاد شــهرام كرمى براى محرم 
سفارش داده شــد. در اين نمايش تالش شد يك كار 
آيينى مرتبط با وقايع كربال و متصل به دغدغه هاى روز 
دنيا به صحنه آورده شود، به همين دليل هم يك قصه 
امــروزى از مدافعان حرم را در نظر گرفتيم و به روايت 

كربال نزديك كرديم. داســتان نمايش درباره دخترى 
است كه پدرش مدافع حرم سوريه و بسيار از رفتن پدر 
خود نگران و ناراحت است، مدتى مى شود كه از سوريه 
و پدر خبرى نمى شود به همين دليل هم اين خانواده 
راهى سوريه مى شوند تا نامى از پدر خانواده پيدا كنند، 
در اين مسير اتفاقاتى براى اين دختر و خانواده مى افتد 

كه مرتبط به كربال مى شود. 
اين نمايش هر شــب ســاعت 18:30 در تماشاخانه 
ســنگلج به صحنه مى رود. همچنين نمايش «پشت 
ديوار عمــارت» به نويســندگى و كارگردانى حميد 
ابراهيمى در تماشاخانه سرو اجرا خواهد شد. به گزارش 
فارس نمايش «پشــت ديوار عمارت» كه با محوريت 

قيام انسان ساز حضرت اباعبداهللا الحسين(ع) است، از 
يكشــنبه 24 شــهريور به مدت يك ماه از ساعت 20 
در تماشاخانه سرو انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس 

ميزبان عالقه مندان خواهد بود. 

اجرا در 
تاسوعا و عاشوراى حسينى

«غريبه شام» 
به سنگلج رسيد

تئاتر

ترجمه روسى كتاب دفاع مقدسى«گلستان يازدهم» نشان طاليى جايزه اوراسيا را بدست آورد  

دنيا شيفته قّصه مظلوميت ما

برش

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــون تعيين تكليف وضعيت  ــات اول موضوع قان ــماره 139860306010001556-1398/05/28 هي ــر راى ش       براب
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض 
ــدانگ  يك باب خانه به  ــنامه 227 صادره از تهران درشش ــماره شناس متقاضى آقاى مصطفى بيات فرزند نعمت اله بش
مساحت 200 مترمربع در تمامت پالك 3264 فرعى از 169 اصلى و قسمتى از پالك 169 اصلى بخش دوقوچان  واقع 
در اراضى كالته مصطفى خريدارى از مالك رسمى آقاى حسن حداديان (پالك 3264 فرعى از 169 اصلى )و از محل 
مالكيت آقاى على محمد موسى پور فرخانى (پالك 169 اصلى ) محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى  ــود در صورتى كه اش در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش داش
رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در 

صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.آ-9806722
كالسه 1398114406010000096

تاريخ انتشار نوبت اول : 98/6/02
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/6/17

عباس برق شمشير
 رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
ــماره 139860306010001451-1398/05/14 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  ــمى برابر راى ش رس
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى رضا محمدى بيرك عليا فرزند محمد بشماره شناسنامه 226 صادره از قوچان در ششدانگ يك باب خانه 
به مساحت 251,24مترمربع در قسمتى از پالك شماره 169 اصلى بخش دو قوچان واقع در اراضى كالته مصطفى و از 
محل مالكيت الچين مرحوم محمد فرخانى  محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع 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 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 قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
كالسه 1398114406010000038  آ-9806724

تاريخ انتشار نوبت اول : 98/6/02
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/6/17

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
ــمى  برابر راى شماره 139860306010001529-1398/05/26 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  رس
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض 
ــنامه 1867 صادره از قوچان درششدانگ  يك باب  ــماره شناس متقاضى آقاى محمد فرخى فرخانى فرزند رجبعلى بش
خانه به مساحت 145,77 مترمربع در قسمتى از پالك شماره 411 فرعى از 166 اصلى و قسمتى از 166 اصلى  بخش 
ــين قربانى و براتعلى صدقيانى  ــين كريميان و حس دو قوچان اراضى فرخان عليا  و از محل مالكيت آقايان محمد حس
ــت.لذا به  فرخانى (پالك 411 فرعى از 166 اصلى ) و على اكبر بگ پور فرخانى (پالك 166 اصلى ) محرز گرديده اس
ــخاص نسبت به صدور سند  ــود در صورتى كه اش منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين  ــته باش مالكيت متقاضى اعتراضى داش
ــليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى  ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس اداره تس
ــند مالكيت صادر  ــاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در صورت انقض ــم نمايند.بديهى اس تقدي

خواهد شد. كالسه 1398114406010000089   آ-9806737
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/6/02
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/6/17

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

ــات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860306015003124- 1398/04/20 هي برابر راى ش
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
ــول در  ــماره 9257 كد ملى 0748432159 صادره تايباد فرزند رس ــنامه ش ــن حيدرزاده كاريزى به شناس آقاى حس
ششدانگ يكباب منزل به مساحت 201,50 متر مربع پالك شماره 683 فرعى از 250 اصلى واقع در خراسان رضوى 
بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت سهم االرثى خانم حميرا غفارى و از محل قسمتى 
از مالكيت رسمى و مشاعى مرحوم عبدالرسول غفارى و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
ــند مالكيت متقاضى  ــبت به صدور س ــخاص نس ــود در صورتى كه اش مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 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 قضايى تقديم نمايند. بديهى است 

در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9806744
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/02 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/17

مهدى حسين زاده  
 كفيل ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــى اراضى و  ــن تكليف وضعيت ثبت ــون تعيي ــوع قان ــات اول موض ــماره 139860306015003216 هي ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضيان  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س س
1- آقاى عبدالكريم برشكن كالته و به شناسنامه شماره 3 كدملى 0732262356 صادره تربت جام فرزند مصطفى در 
يكدانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 91728,79 مترمربع پالك شماره 277 اصلى واقع در 
خراسان رضوى بخش 14مشهد حوزه ثبت ملك تايباد قسمتى از مالكيت مشاعى متقاضى و قسمتى از پالك و 2- برابر 
ــكن به شناسنامه شماره 773 كدملى 0749411449 صادره تايباد  راى 139860306015003217 آقاى جليل برش
فرزند عبدالكريم در يكدانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 91728,79 مترمربع پالك شماره 
ــاعى متقاضى و  ــمتى از مالكيت مش ــهد حوزه ثبت ملك تايباد قس ــان رضوى بخش 14مش 277 اصلى واقع در خراس
ــكن به شناسنامه شماره 2773 كدملى  ــمتى از پالك و 3- برابر راى 139860306015003218 آقاى نعمت برش قس

0748701125 صادره تايباد فرزند عبدالكريم در يكدانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت
ــت ملك تايباد  ــهد حوزه ثب ــان رضوى بخش 14مش ــماره 277 اصلى واقع در خراس ــع پالك ش 91728,79 مترمرب
ــمتى از پالك و4- برابر راى 139860306015003219 آقاى نوراحمد  ــاعى متقاضى و قس ــمتى از مالكيت مش قس
ــماره 11 كدملى 0749553162 صادره تايباد فرزند عبدالكريم در يكدانگ مشاع  ــنامه ش ــكن كالته ئى به شناس برش
ــماره 277 اصلى واقع در خراسان  ــاحت 91728,79  مترمربع پالك ش ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مس از شش
ــمتى از پالك و 5- برابر  ــاعى متقاضى و قس ــمتى از مالكيت مش ــهد حوزه ثبت ملك تايباد قس رضوى بخش 14مش
ــكن كالته ئى به شناسنامه شماره 2771 كدملى 0748701109  راى 139860306015003220 آقاى رحمت برش

صادره تايباد فرزند
ــماره  ــاحت 91728,79 مترمربع پالك ش ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مس ــاع از شش عبدالكريم در يكدانگ مش
ــاعى متقاضى و  ــمتى از مالكيت مش ــهد حوزه ثبت ملك تايباد قس ــان رضوى بخش 14مش 277 اصلى واقع در خراس
ــنامه شماره 327 كدملى  ــكن به شناس ــمتى از پالك و 6- برابر راى 139860306015003222 آقاى خليل برش قس
ــاحت  ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مس ــاع از شش 0749869267 صادره تايباد فرزند عبدالكريم دريكدانگ مش
91728,79 مترمربع پالك شماره 277 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد قسمتى 
از مالكيت مشاعى متقاضى و قسمتى از پالك تأئيد محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 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 دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
ــت در صورت انقضاى  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس ــليم اعتراض، دادخواس يك ماه از تاريخ تس

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9806743
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/6/02 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/6/17 

رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد-غالمرضا آقازاده

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
آگهى ماده سه قانون و ماده 13 آيين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860318603001788مورخ 1398/04/10 هيات موض برابر راى ش
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه 2 رشت تصرفات مالكانه بالمعارض 
آقاى خداويردى كريمى فرزند اللهقلى به شماره شناسنامه 674صادره از مغان در قريه شالكو در ششدانگ يك قطعه 
ــاحت 179/20 متر مربع پالك فرعى 38224 از اصلى 77 مفروز مجزى از پالك  ــاختمان به مس ــتمل بر س زمين مش

2805 از اصلى 77 واقع در بخش چهار رشت خريدارى از مالك رسمى آقاى اسمعيل باقرى محرز گرديده است .
ــخاص نسبت به صدور  ــود در صورتى كه اش  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  اعتراض خود را  ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش س
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى 
ــند مالكيت صادر  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س تقديم نمايند. بديهى اس

خواهد شد.م الف 2521  آ-9806742
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/2

تاريخ انتشار نوبت دوم : 17 /1398/06 
حسين اسالمى كجيدى

مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت 

آگهى موضوع ماده 3قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

امالك واقع دربخش 14 يزد –  اسالميه  و توابع
ــاحت  ــاغ  پالك ثبتى برابر به مس ــدانگ ب ــاه شش ــى - آقاى محمد على دهقان پور فراش ــك – اصل ــى از ي 334فرع
ــالميه خريدارى  ــماره 139860321006001118مورخ 1398/05/09واقع در اس 1408/90مترمربع بموجب راى ش

عادى مع الواسطه از خان آقا قدسى زاده مالك رسمى  
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند، مى توانند از تاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 

و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
ــادر خواهد  ــند مالكيت ص ــق مقررات س ــول اعتراض طب ــدت مذكوروعدم وص ــورت انقضاى م ــت در ص ــى اس بديه

شد.9806745
تاريخ انتشارنوبت اول: شنبه 1398/06/02

تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1398/06/17
على محمد شبانيان تفتى / كفيل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت  

آگهى موضوع ماده 3قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

امالك واقع دربخش 16 يزد –  سانيج  و توابع
ــانيجى ششدانگ خانه باغچه بطور مفروز قسمتى از پالك  ــيد جعفر منتظرى س 1288فرعى از 24 – اصلى - آقاى س
ــورخ 1398/05/05واقع در  ــماره 139860321006001083م ــاحت 420مترمربع بموجب راى ش ثبتى برابر به مس

سانيج خريدارى عادى از اكبر دهقانى سانيج مالك رسمى
33 فرعى از 47 – اصلى - آقاى على اصغر فرشى ششدانگ زمين مشجر پالك ثبتى برابر به مساحت 264/30 مترمربع 

بموجب راى شماره 139860321006001000مورخ 1398/04/25واقع در سانيج خريدارى عادى مع الواسطه ازسيد 
على آيت اللهى مالك رسمى  

ــتكى  نسبت به 786/30سهم مشاع از 2100/30سهم ششدانگ  زمين  ــكينه  دش 219فرعى از 77 – اصلى – خانم س
مشجر پالك ثبتى برابر به مساحت ششدانگ 2100/30متر مربع بموجب راى شماره 139860321006001085مورخ 

1398/05/05واقع  در سانيج خريدارى عادى مع الواسطه از حسين دشتكى مالك رسمى
ــهم ششدانگ زمين مشجر  ــبت به 462سهم مشاع از 704س ــتكى نس ــين دش 278فرعى از 77 – اصلى –  آقاى حس
ــماره 139860321006001088مورخ  ــب راى ش ــع بموج ــدانگ 704 متر مرب ــاحت شش ــالك ثبتى برابر به مس پ

1398/05/05واقع در سانيج خريدارى عادى مع الواسطه از رقيه دشتكى مالك رسمى  
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند، مى توانند از تاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 

و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
ــادر خواهد  ــند مالكيت ص ــق مقررات س ــول اعتراض طب ــدت مذكوروعدم وص ــورت انقضاى م ــت در ص ــى اس بديه

شد.9806751
تاريخ انتشارنوبت اول: شنبه 1398/06/02

تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1398/06/17
على محمد شبانيان تفتى / كفيل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت 

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. 
ــماره 139860330002011845 مربوط به پرونده كالسه 1397114430002002623 آقاى سيد كريم  1ـ رأى ش
موسوى فرزند سيد عطوان در قسمتى از/ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 93/45 مترمربع 
ــطه از نادعلى داودآبادى  ــماره 43 فرعى از 1571 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى مع الواس پالك ش

فرهانى خريدارى كرده است. (م الف 2642)
ــماره 139860330002012786 مربوط به پرونده كالسه 1394114430002000535 آقاى سيدرسول  2ـ رأى ش
سجادى نسب فرزند حسن در قسمتى از/ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 155/55 مترمربع 
پالك شماره فرعى از باقيمانده 2382 اصلى تبديل به 2382/105 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى 

/سند رسمى /سند مالكيت مشاعى مع الواسطه از قدرت جعفرى افرا خريدارى كرده است. (م الف 2634)
ــه 1392114430002000270 آقاى كاظم  ــده كالس ــوط به پرون ــماره 139860330002008779 مرب 3ـ رأى ش
ــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 120  ــلم در قسمتى از/شش ــاهواروقى فراهانى فرزند مس ش
ــند رسمى/ سند مالكيت  ــماره فرعى از 1846 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ س مترمربع پالك ش

مشاعى مع الواسطه از تقى شاهواروقى فرهانى خريدارى كرده است. (م الف 2635)
ــماره 139860330002007121 مربوط به پرونده كالسه 1396114430002001741 آقاى داود صالح  4ـ رأى ش
ــاحت 692 مترمربع  ــده به مس ــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا ش ــمتى از/شش زاده فرزند قنبرعلى در قس
پالك شماره فرعى از 2131 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ سند رسمى/ سند مالكيت مشاعى مع 

الواسطه از محمد حسين علمى پور خريدارى كرده است. (م الف 2636)
ــداهللا  ــه 1393114430002000686 آقاى اس ــماره 139860330002012849 مربوط به پرونده كالس 5ـ رأى ش
ــدانگ 186/20 مترمربع پالك شماره فرعى از  ــه دانگ ازششدانگ بمساحت شش ــهدى خانى فرزند عبداهللا در س مش

2333 و 2334 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم سند رسمى داراى مالكيت مى باشد. (م الف 2637)
ــه 1393114430002000687 آقاى بيت اهللا  ــماره 139860330002012851 مربوط به پرونده كالس 6- رأى ش
ــدانگ 186/20 مترمربع پالك شماره فرعى از  ــه دانگ از ششدانگ بمساحت شش ــهدى خانى فرزند عبداهللا در س مش

2333 و 2334 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم سند رسمى داراى مالكيت مى باشد. (م الف 2638)
ــماره 139860330002011883 مربوط به پرونده كالسه 1397114430002002429 آقاى على نظرى  7- رأى ش
فرزند ذبيح اله در قسمتى از/ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 125/84 مترمربع پالك شماره 
ــطه از نبى اله قره گوزلو خريدارى  ــى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى مع الواس ــى از 2382 اصل 105 فرع

كرده است. (م الف 2639)
ــه 1392114430002002494 آقاى اكبر  ــده كالس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330002012784 مرب 8ـ رأى ش
ــدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 48/29 مترمربع پالك  ــمتى از /شش قراگوزلو فرزند غالم در قس

شماره فرعى از 2379 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم سند رسمى داراى مالكيت مى باشد. (م الف 2640)
9ـ رأى شماره 139860330002012766 مربوط به پرونده كالسه 1397114430002001956 آقاى مظفر رياضى 
ــاحت 100/53 مترمربع پالك  ــدانگ قطعه زمين  كه در آن احداث بنا شده بمس ــمتى از/شش ــنعلى در قس فرزند حس
ــند رسمى/ سند مالكيت مشاعى مع  ــماره 19 فرعى از 2380 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ س ش

الواسطه از حسن زنديه خريدارى كرده است. (م الف 2641)
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. (قدس ) آ-9806741
تاريخ انتشارنوبت اول: 1398/6/2

تاريخ انتشارنوبت دوم: 1398/6/17
مرتضى نورانى آرانى 

 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو قم

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــنامه شماره 6439522248 به شرح دادخواست به كالسه 980078 از  ــى داراى شناس نظر به اينكه خانم كبرى عباس
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمد هروى كاريزى به شناسنامه  ــورا درخواس اين ش
ــه حين الفوت آن مرحوم  ــى خود بدرود زندگى گفته و ورث ــگاه دائم ــخ 1397/7/30 در اقامت 0740146866 در تاري

منحصر است به : 
1-  محمود هروى كاريزى با كد ملى 0748688633 فرزند غالمرضا صادره از تايباد پدر متوفى 

2- كبرى عباسى با كد ملى 6439522248 فرزند غالمعلى صادره از احمدآباد بزوشك مادر متوفى
ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال 

گواهى صادر خواهد شد. 9807453 تاريخ انتشار : 1398/6/17 
سيدسعيد هرمزى

قاضى شورا شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

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

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139860306015003910- 1398/05/28 هيات اول موض ــر راى ش براب
ــت ملك تايباد  ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثب ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره 0741084015 كد  ــنامه ش ــمى اللهى به شناس تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى يونس قاس
ملى 0741084015 صادره تايباد فرزند سعيدمحمد در ششدانگ يكباب منزل به مساحت 210 متر مربع 
پالك شماره 283 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از 
مالكيت شكور شاكرى و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى  ــود در صورتى كه اش به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و  ــته باشند مى توانند از تاريخ انتش داش
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
ــند مالكيت  ــاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در صورت انقض ــد. بديهى اس نماين

صادر خواهد شد. 9807455
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/17 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/01

غالمرضا آقازاده  /  رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

{آمادگى واحد هاى ثبتى جهت تعويض اسناد مالكيت دفترچه اى با اسناد تك 
برگى در كمترين زمان ممكن}

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى حوزه ثبتى فريدونكنار
ــند رسمى مصوب  ــاختمانهاى فاقد س ــتور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و س نظر به دس
ــتقر در واحد ثبتى  ــك قانون مذكور مس ــات موضوع ماده ي ــى كه در هي ــالك متقاضيان 1390,9,20 ،ام
فريدونكنار مورد رسيدگى و تصرفات مالكانه و بال معارض آنان محرز و راى الزم صادر گرديده جهت اطالع 

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

ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت  ــبت به شش ــانى جم نس 1999 فرعى آقاى مهدى لواس
213.37 متر مربع خريدارى بدون واسطه از مالك رسمى.

ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به  ــبت به شش ــفلى نس 3581 فرعى آقاى مجتبى غضنفرى انى س
مساحت 192.75 متر مربع خريدارى مع الواسطه از رمضانعلى على زاده مالك رسمى.

ــبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت  4469 فرعى آقاى محمود فيروزيان اصل نس
165.42 متر مربع خريدارى مع الواسطه از حشمت اله قاسمى مالك رسمى.

ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت  ــبت به شش 4469 فرعى خانم كلثوم نيكويى بندرى نس
134.06 متر مربع خريدارى بدون واسطه از مالك رسمى.

ــبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ  ــاكرى كنارى و كرم رمضانى هر يك نس 13524 فرعى آقايان مهدى ش
ــطه از غالمعلى و رمضان  ــاحت 58.02 متر مربع خريدارى مع الواس يك قطعه زمين با بناى احداثى به مس

هر دو شجاع(بالسويه) مالك رسمى.
15497 فرعى خانم شمسه شيرى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 237.37 

متر مربع خريدارى بدون واسطه از رجبعلى اسدى مالك رسمى.
قطعه 39 پالك 13596 خانم فريده نعمتى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 

100.83 متر مربع خريدارى مع الواسطه از ميرشجاع حسينى مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در فريدونكنار پالك اصلى 119 بخش 2

ــان اصغريان ركنى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت  1947 فرعى آقاى احس
100 متر مربع خريدارى بدون واسطه از مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در فريدونكنار پالك اصلى 1 بخش 11
ــاحت  ــك قطعه زمين با بناى احداثى به مس ــدانگ ي ــبت به شش ــى آقاى قدرت اله فرهمند نس 215 فرع

220.30 متر مربع خريدارى بدون واسطه از مالك رسمى.
ــبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ يك  ــرمدى و پروين وحدانى هريك نس 215 فرعى آقايان على اصغر س

قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 220 متر مربع خريدارى بدون واسطه از مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در مهلبان پالك اصلى 13 بخش 11

ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت  ــيده زهرا يوسف نژاد نسبت به شش 513 فرعى خانم س
215.70 متر مربع خريدارى بدون واسطه از اسداله رشيدى مالك رسمى.

لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 
ــار در  ــه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق اين روزنامه محلى / كثيراالنتش ــن نام آئي
شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهى، راى هيات الصاق تا در صورتيكه اشخاص ذينفع به آراى 
ــته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا  ــده اعتراض داش اعالم ش
ــيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك  ــليم و رس دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تس
ــت به دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم  ــليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواس ماه از تاريخ تس
ــت موكول به ارائه حكم قطعى  ــه اداره ثبت محل تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات ثب ــت ب دادخواس
دادگاه است و در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواست به 
ــند مالكيت  ــند مالكيت مى نمايد و صدور س دادگاه عمومى محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور س
ــمتى از  ــت برابر ماده 13 آئين نامه مذكور در مورد قس ــت. بديهى اس مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيس
ــا راى هيات پس از تنظيم اظهارنامه حاوى  ــده، واحد ثبتى ب ــى كه قبال اظهار نامه ثبتى پذيرفته نش امالك
ــاند  تحديد حدود، مراتب را در اولين آگهى نوبتى و تحديد حدود به صورت همزمان باطالع عموم مى رس
و نسبت به امالك در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود، واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت 
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