
پاسخ کاربران به توصیه های وزارت بهداشت
روز گذشته اظهارنظری از محسن فرهادی، 
معاون مرکز ســامت محیط و کار وزارت 
بهداشت، با عنوان »توصیه های بهداشتی 
به زائران اربعین« در فضای مجازی منتشر 
شد که آقای مســئول در این اظهارات از 
زائران کشورمان خواسته بود تا حد امکان 
از غذاهــای موکب های عراقی اســتفاده 
نکننــد. او همچنین در ادامه از زائران ایرانی خواســته بود از مواجهه با زائران 
پاکستانی و افغانستانی به دلیل اینکه ممکن است حامل میکروب های عفونی 
باشند، دوری کنند! کاربران در پاسخ به این اظهارات، هشتگ #حب_الحسین_ 
یجمعنا را در توییتر داغ کردند. یکی از کاربران نوشته است: »وزارت بهداشت در 
خصوص سفر مردم به نقاط خیلی تمیزی مثل آنتالیا و تایلند توصیه ای ندارد 

اما ناگهان یادش می آید درباره آلودگی میکروبی سفر اربعین هشدار دهد«.

نه دوربین مخفی است و نه تظاهر
داریوش فرضیایی یا همان عمو پورنگ، با 
انتشــار فیلمی از دختربچه ای که قبل از 
ورود به مدرسه، پرچم ایران را می بوسد، 
در اینستاگرامش نوشت: »این تصویر رو 
وقتی دیدم واقعاً متأثر شــدم، همان طور 
که می بینید نه دوربین مخفی هست نه 
تظاهر، دخترک مهربان به هنگام ورود به 
مدرسه پرچم کشورش را می بوسد، این یعنی بزرگ ترین درس برای تک تک 
ما، از مســئوالن گرفته تا همه ما! این فیلم مربوط به روستایی محروم به نام 

اللی در اطراف خوزستان است«.

پایان هژمونی آقازاده ها
انتشار خبر محکومیت پنج ساله »حسین 
فریدون« برادر حســن روحانی، بازخورد 
زیادی در فضای مجازی داشــته است و 
کاربران به همین بهانه هشــتگ مربوط 
به نام برادر رئیس جمهــور را در توییتر 
داغ کرده انــد. در ادامــه چنــد نمونه از 
پیام های منتشر شــده توسط کاربران را 
می خوانید:»رئیسی علم قیام علیه فساد رو بلند کرده و امروز با افرادی مبارزه 
می کنه که در گذشــته کسی جرئت نداشــت به آن ها »تو« بگوید... هرچند 
محکومیت از هفت به پنج سال کاهش یافت اما پرونده های اتهامی دیگر نیز 

در دادسرا باز است و این یعنی پایانی بر هژمونی آقازاده های فاسد«.

صدا چه می کنه با دل!
حســین ســلیمانی، بازیگر ســینما و 
تلویزیون، با انتشار پستی در اینستاگرام، 
خاطره ای از دوران کودکی اش را بازنشــر 
کرد. ســلیمانی در اینســتاگرام نوشته 
است: »مادربزرگم آخر تلفناش می گفت: 
کاری نداشتم، زنگ زده بودم صداتون رو 
بشنفم. ما هم که جوون بودیم و جاهل. 
چه می دونســتیم صدا با دل چه می کنه«! ســلیمانی همچنین از مخاطبان 
صفحه مجازی اش خواست آن ها هم جمله های ماندگاری را که از اطرافیانشان 
شنیده اند، به اشتراک بگذارند. آقای بازیگر در این باره نوشته است: »یه جمله 

که از بزرگ تراتون شنیدین و خیلی خاص بوده براتون رو اینجا بنویسید«.

توی  را  سرنگ  احمدی  پزشک  تربت زاده  مجید   
به  رگ زندانی خالی کرد و بعد خیلی مطمئن و آرام 
»آیرم« گفت: تمومه... چند دقیقه دیگه می تونین ولش 
کنین... رئیس کل شهربانی که تقاها و مقاومت زندانی، 
برد و  او  را کنار گوش  بود، سرش  را درآورده  حرصش 
پرسید: مطمئنی اونی که تزریق کردی سم بود؟ هنوز 
احمدی جوابی نداده بود که تقا و تاش دوباره زندانی 
شروع شد. رئیس زندان هم به کمک آمد بلکه زندانی 
بکند.  را  کار خودش  تا سم  کنند  آرام  را  جان  سخت 
»تیمورتاش« اما نمی خواست تسلیم سرنگ و محتویاتش 
شود. کار به ضرب و شتم رسید و وقتی او را خونین و 
مالین روی تخت انداختند چاره ای نبود جز اینکه بالش 
را روی دهانش بگذارند و آن قدر فشار دهند تا تمام کند... 
اگر آن شب کسی سر می رسید و نا غافل چشمش به 
دخمه زندان قصر می افتاد، باورش نمی شد کسی که دارد 
زیر دست پزشک احمدی، رئیس کل شهربانی، رئیس 
زندان و... جان می کند، وزیر قدرتمند و همه کاره چند 

سال پیش دربار رضاخان است.

 86 سال بعد
روایت باال، بیشــترش مــال »ایران تیمورتــاش« دختر 
»عبدالحســین تیمورتاش« اســت و ما موقع نوشتنش 
خیلی تاش کردیم آن قدرها که دختر تاش کرده، مرگ 
پدرش را قهرمانانه و تراژیک تعریف کند، ماجرا را قهرمانانه 
و مظلومانه ننویســیم. برخی از تاریخ نویسان هم ممکن 
است اصاً این داستان را قبول نداشته باشند، اما چه آن ها 
و چه دیگر تاریخ نویسان در این قضیه متفق القول اند که 

»تیمورتاش« در زندان مسموم و کشته می شود.
این نکته را هــم نباید فراموش کنیم که سیاســتمدار 
کارکشــته و قدرتمند دوره رضاخان بــا همه تعریف و 
تمجید هایی که خیلی ها از او کرده انــد و اصرار دارند او 
را فقط قربانی زد و بندهای پشــت پرده سیاست معرفی 
کنند، تا حدودی قربانی جاه طلبی و اشــتباهات خودش 
هم می شود. سرگذشت »تیمورتاش« و همچنین نقش و 
تأثیری که در برخی رخدادهای تاریخ معاصر داشت آن 
قدر جالب، جذاب و عبرت آموز هست که بشود به بهانه 
هشتاد و ششمین سالگرد قتل او در زندان قصر، نگاهی به 

زندگی و ویژگی های او انداخت.

 خاطرات خان زاده و شاهزاده ها
پســر کریمداد نردینی در روستای نردین از توابع فعلی 
شهرستان شاهرود به دنیا آمد. پدر از خان ها و زمینداران 
بزرگ نردین و جاجرم و همچنین حاکم ســبزوار بود و 
خان زاده پر شــر و شور را در ۱۳ ســالگی برای آموزش 
به عشــق آباد فرستاد. »عبدالحســین« پس از آموختن 
زبان روســی راهی سن پترزبورگ شــد و در آموزشگاه 
نظامی بــه پیگیری آموخته هایش پرداخــت. خان زاده 
ایرانی در همان روســیه به ســرعت زبان فرانسوی را هم 
آموخــت تا بعدها و در 24 ســالگی به عنوان مترجم در 
وزارت خارجه ایران مشــغول به کار شــود. این اما تنها 
دستاوردش از سفر طوالنی به روسیه نبود. به مدد هوش 
و ذکاوت و روحیه بلندپروازانه ای که داشت، توانسته بود 
با بسیاری از شــاهزادگان روسی طرح رفاقت و دوستی 
بریزد. البته اینکه در میان آن ها به »خان نردینســکی« 
مشــهور شد فقط به دلیل هوش و ذکاوتش نبود. رفقای 
روســی، از خوشگذرانی ها و عیاشی های خان زاده ایرانی 
نیز خاطرات زیادی داشــتند! روحیــات »تیمورتاش« در 
جوانی و پس از بازگشت به ایران جوری نبود که به همان 

 کارمندی و مترجمی بســنده کند. در زمان مشروطه به 
مشروطه خواهان پیوست وبعدها هم چند دوره به عنوان 
نماینده مردم خراســان به مجلس رفت. به جز این ها در 

پرونده اش حاکمی منطقه گیان را هم می شود دید.

 پیشرفت آسانسوری
بنابراین اگر روزی در عکس های او مدال یا نشانی را روی 
سینه اش دیده اید، می توانید چشم بسته حدس بزنید که 
یکی دو تا از آن ها ممکن است مربوط به درگیری هایش 
با نیروهــای انقابی قیام جنگل و دســتگیری و اعدام 
»دکتر حشمت« باشــد. البته »تیمورتاش« به جز این ها 
هم داغ های زیادی روی دل و روح مردم گیان گذاشت. 
آن قــدر که درنهایت و در اوج کینه و نفرت مردم گیان 
از این مقام برکنار شــد. تیمورتاش که سابقه فرماندهی 
نیروهای نظامی در خراســان را هم داشــت، در جریان 
کودتای ۱2۹۹ ســید ضیاءالدین طباطبایی بازداشت و 
به قم تبعید شــد و تا بر ســر کار آمدن احمد قوام هم 
در تبعید ماند... در دوره چهــارم مجلس و در راه اندازی 
حزب اصاح طلبان در کنار ســید حسن مدرس و سید 
محمد تدین قرار گرفت... در زمان عقد قرارداد ۱۹۱۹ از 
مخالفان سرسخت آن پیمان شد... در دولت مشیرالدوله 
وزیر عدلیه بود... در ۱۳۰۱ والی کرمان و بلوچستان... در 
کابینه سردار سپه، وزیر تجارت و فوائد عامه... درماجرای 
برانداختن قاجارها و به روی کار آوردن پهلوی ها بســیار 
پرتاش و کوشا... و با همین فرمان جوری جلو رفت که در 
نهایت به رضاخان بسیار نزدیک شد و توانست به وزارت 
دربار پهلوی اول برسد. جایگاهی که نشان از اعتماد بسیار 
زیاد شــاه به او داشت. به رضاشاه بسیار نزدیک و پس از 
پادشاهی نخستین شــاه پهلوی در 2۵ آذر ۱۳۰4 وزیر 

دربار شد.
در ۱۳۰۵ به حــل اختاف های میان شــوروی و ایران 
پرداخت. او از این پس نقش مهمی را در سیاست خارجی 
ایران بازی کرد. وی از همراهان محمدرضا پهلوی - که آن 

زمان ولیعهد بود - در سفر به سوئیس برای آموزش بود.

 نام پُرتکرار
نام »تیمورتاش« در میان سیاستمداران و رجال همدوره 
خودش یکی از پرتکرارترین و ماندگارترین نام هاســت. 
دلیل این ماندگاری اما شــباهتی به ماندگاری نام هایی 
چــون امیرکبیر، ســتارخان و... ندارد. یعنــی خان زاده 
جاه طلب اگرچه شخصیت باهوش و حتی پرتاشی است، 
امــا این هوش و ذکاوت و تاش های او آنچنان که باید و 
شــاید صرف خدمت و یا انجام کارها و اقدامات ماندگار 
برای کشورش نمی شود. اما تاریخ نگاران سه دلیل را برای 
ماندگاری نام او در صفحات تاریخ ذکر کرده اند. اول اینکه 
شخصیت تیمورتاش ترکیب و ملغمه ای عجیب و غریب از 
صفات مثبت و منفی است. دکتر قاسم غنی در خاطرات 
خود از اعتیاد او به الکل و قمار می گوید و تأکید می کند 
که غرایز جنســی تیمورتاش همه زندگــی او بود! این 
مورخ می نویسد: »هر کس شکی در مباحث فروید دارد، 
تیمورتاش مشکات علمی او را برطرف می سازد«. همین 
مورخ البته با سند و مدرک ثابت می کند تیمورتاش موقع 
انجام کار آن قدر جدی و پرتاش بوده است که برخی از 
اروپایی هایی که او را می شناختند، گفته اند حتی یک وزیر 
اروپایی را نمی شناسند که مثل او پرتاش باشد و این همه 
کار کند. دلیل دوم ماندگاری نام او، تاش های دخترش 
اســت که پس از ســقوط رضاخان به ایران برمی گردد، 
پرونده پدر را دوباره به جریان می اندازد، روزنامه منتشــر 

می کند، رد قاتل پدر را تا عراق می زند و او را برمی گرداند 
و تا سال های سال از پدرش و خونخواهی او می نویسد و 
هیچ وقت هم با پهلوی ها از سر آشتی در نمی آید. سومین 
دلیل هم البد از عرش به فرش رسیدن عجیب و غریب او 
است. هنوز هم روایت دقیق و کاملی از اینکه چرا چشم 
و چراغ و همفکر و مدافع رضاخان یکباره مغضوب دربار 

می شود، وجود ندارد.

 جاسوس شوروی
او و چنــد تحصیلکــرده و فرنگ رفته دیگــر، از جمله 
پشــتیبانان فرهنگی رضاخان هم به شمار می روند و در 
آنچه بعدها به مدرنیزاسیون رضاخانی معروف شد نقش 
پررنگی دارند. »تیمورتاش« اگــر نگوییم مغز متفکر اما 
یکی از ایده پردازان برنامه های به اصطاح نوســازی آن 
دوران اســت. بنابرایــن جای تعجب ندارد که در ســال 
۱۳۰8 و زمانی که هنوز رضاخان نتوانسته سناریو کشف 
حجاب را به اجرا بگذارد، تیمورتاش در باره زمینه سازی 
و مقدمه چینی برای بی حجابــی بگوید: »نباید این نوع 
اقدامات به یکباره اجرا شــود، بلکه این نوع تحوالت باید 
تدریجی اجرا شود. ما نباید چنین اقدامی را دفعتاً و آنی 

اجرا کنیم«.
با این همه دنیای سیاست، آن هم در اوضاعی که فرمانش 
دست آدمی مثل رضاخان اســت، بیش از حد بی رحم 
می شــود. در این دنیا، جادها اگر پایش بیفتد حتی به 
فرزند و پدر و مادرشــان رحم نمی کنند، چه برســد به 
جادی دیگر که ممکن است در آینده رقیبشان شود! بر 
همین اساس، مورخان ایرانی درباره سرنوشت تیمورتاش 
نظــرات مختلفی را ارائه کرده انــد. گروهی عقیده دارند 
تیمورتاش با روس ها سر و ســری داشته است. دلیلش 
را هم کتاب خاطرات »بوریس باژانف« دســتیار استالین 
می دانند که پس از فرار از شــوروی کتابی می نویســد و 
تیمورتاش را جاسوس روس ها معرفی می کند. طرفداران 
این ایده معتقدند رضاشــاه زمانی که در جریان این گونه 

روابط تیمورتاش قرار می گیرد او را عزل می کند. 

 عکس های یادگاری
گروهــی هم معتقدند رضاخان نگران ســلطنت خود و 
خانواده اش بوده اســت. یعنی وقتی می بیند شخصیت 
باسواد، توانا، مقتدر و بلندپروازی مثل تیمورتاش هست 
قطعاً ولیعهد شانســی برای رسیدن به سلطنت نخواهد 
داشت. بنابراین دنبال بهانه ای می گردد تا سر تیمورتاش 
را زیر آب کند. بعد هم دشــمنی گروهی از رجال داخلی 
و بدگویی های مداوم آیرام )رئیس کل نظمیه( به بدبینی 
شاه دامن می زند و ســرانجام موجب سقوط تیمورتاش 

می شود. 
اما روایت سوم هم که برمی گردد به حکایت معروف: »کار، 
کارِ انگلیسی هاســت«؛ یعنی مثاً سرسختی تیمورتاش 
در برابر درخواست انگلیسی ها در ماجرای تعیین تکلیف 
امتیاز دارسی)نفت( سبب می شود آن ها علیه تیمورتاش 
دسیسه بچینند و کار به عزل، زندانی شدن و قتلش برسد. 
نظریه چهارم هم که می توانید آن را متعلق به ما بدانید 
این اســت که هر سه عامل دست به دست هم می دهند 
و البته فســاد اخاقی و اقتصادی تیمورتاش نیز کمک 
می کند تا سیاســتمدار بلندپرواز، یکباره و در اوج، با سر 
به زمین سیاســت بخورد! همه سقوط او نیز فقط ۱۳۰ 
روز طول می کشــد. یعنی درست زمانی که در سفرهای 
خارجی اش داشت کنار موســولینی، استالین و مارشال 

هیندنبورگ عکس یادگاری می گرفت!

دربست قبرستان!
قدس زندگی: روزنامه »تیرانا 
معروف ترین  از  یکــی  تایمز« 
روزنامه های کشور آلبانی است. 
یکی از مقاالتی که این روزنامه 
بــه تازگی به چاپ رســانده، 
مرزهای  از  فراتــر  بازخوردی 
این کشــور داشته و در حجم 
گسترده ای در مطبوعات جهان 

و شبکه های اجتماعی بازنشر شده است. این مقاله در زمینه کمپ منافقین در 
یکی از شهرهای کوچک آلبانی است که از طریق مصاحبه با یکی از ساکنان 
محلی تهیه شده است. در ادامه بخش هایی از این مقاله جنجالی که خبرگزاری 

فارس آن را به فارسی ترجمه کرده است، می خوانید:
من یکی از اهالی روســتای مانز هستم که در نزدیکی تیرانا پایتخت آلبانی 
به همراه خانواده کشــاورزم زندگی می کنم. چند ســال پیش که بخشــی 
از زمین های کشــاورزی را از مردم اینجا خریدند و مشــغول ساخت کمپ 
مجاهدین شــدند، کسی از اهالی شــناختی از وضعیت ساکنان جدید آنجا 
نداشــت، ولی حاال این زنان و مردان سالخورده در کنار روستای مانز ساکن 
شــده اند. من به خاطر داشــتن یک وانت و یک مغازه کوچــک مواد غذایی، 
خدمات متنوعی به مجاهدین ارائه می دهــم. مثاً برای آن ها مواد غذایی یا 
مصالح و ابزارآالت می برم، گاهی هم آن ها را پشت وانتم سوار می کنم. وقتی 
با همشهری های خودم از این میهمان های ناخوانده صحبت می کنیم من از 
چیزهای عجیب و غریبی که دیدم برایشان تعریف می کنم؛ مثل اینکه توی 
کمپ هیچ کس موبایل ندارد، تلویزیون تماشا نمی کنند، روزنامه نمی خوانند، 
همسران از همدیگر جدا زندگی می کنند، کسی به تنهایی اجازه خروج ندارد 

و اصاً هیچ بچه ای در میان آن ها نیست.
مدت ها قبل زمانی که داشتم از ساحل دریا به روستا برمی گشتم، بین راه چند 
نفر از مجاهدین را دیدم. ایستادم تا کمکشان کنم. در مسیر از آنان پرسیدم 
چرا به کشــور خودتان بر نمی گردید؟ آنجا خانواده و اقوام شــما منتظرتان 
نیستند؟ یکی از پیرزن ها که شاید 6۵ ساله بود با طمأنینه لبخندی زد و گفت: 
به زودی رژیم ســرنگون است! پیروزی نزدیکه! ما با خواهر و برادر بازخواهیم 
گشت! پرسیدم: یعنی خواهر و برادرتون هم اینجا با شما هستند؟ خانم دیگری 
که کنارش نشســته بود خیلی جدی گفت: نه منظورش خواهر مریم و برادر 
مسعود است؛ این ها آرمان های ما هستند. من بافاصله متوجه اشتباه خودم 
شــدم؛ آخر، این دو نفر برای افراد کمپ مثــل خدا می مانند و نباید با آن ها 

شوخی کنم یا حرف نامربوطی بزنم.
دو روز بعد موبایلم زنگ خورد. پشت خط، دوستم حمید از مجاهدین کمپ 
بود. به من گفت فوری وانت را بردار و بیار. وارد کمپ که شــدم، مدت زیادی 
نگذشت که دیدم چند نفر از افراد میانسال یک تابوت را از خوابگاه خارج کردند 
و پشت وانت گذاشتند. به سمت قبرستان مانز حرکت کردیم. وارد قبرستان 
شدم و دیدم که گورکن محلی، قبری را آماده کرده و منتظر ماست. با سرعت 
و عجله جنازه را از پشت وانت برداشتند و بدون هیچ گونه تشریفات خاص وارد 
قبر کردند. گورکن هم سریع خاک ها را رویش ریخت و پولش را گرفت و رفت 

و ما هم به سرعت برگشتیم. شاید کل این خاکسپاری ۱۵ دقیقه هم نشد!
از آن شب شغل نعش کشی هم به سایر کارها و خدمات من به مجاهدین اضافه 
شــد. این خاکسپاری های بی سر و صدا و خاموش و حتی بدون برگزاری یک 
مراسم ساده آن قدر در طول این ماه ها ادامه یافت که تقریباً زمین خریداری 
شــده مجاهدین در قبرستان مانز پر شــد. یکی از دوستانم که از او چوب و 
تخته برای تابوت می خرم با خنده به من می گفت: اگر وضع همین طور ادامه 
داشته باشد ما باید همه درختان اطراف را برای ساخت تابوت ببریم و آن وقت 
بزرگ ترین خانه ســالمندان جهان به بزرگ ترین قبرستان مجاهدین تبدیل 

خواهد شد.

 مجازآباد
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گزارش قدس از مصائب تماشای دیدار هفته پنجم در مشهد

 خرید بلیت شهرخودرو
 در دست انداز اینستاگرام

 اینترمیالن - بارسلونا
 بزرگ ترین بازی امشب لیگ قهرمانان اروپا

 »کونته« و اقتباس 
از مورینیوی 2010 ؟

مدیر دفتر تولید تئاتر حرفه ای مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری در گفت و گو با قدس مطرح کرد

نمایش های ویژه برای جاماندگان اربعین

چه جور به نظر می رسم؟
باید  رقیه توسلی: »روشنایی 
از دل شروع شــود و به ذهن 
برســد. من برای چراغ موشی 
جمجمه برخــی آدم ها نگرانم. 
یعنی این روزها واقعاً کسی به 

بلندای ماه هم فکر می کند؟«
»عزیز« روی ویلچر است. بلوز و 

شلوار اتاق عمل را پوشانده ایم تنش. سوز پاییز دوروبرمان می پیچد وقتی زنان 
جراحی شده را هر نیم ســاعت می آورند به اتاق های کلینیک... حرف، حرِف 

چشم ها و بینی هاست... جوان ها و پیرها.
اتاقک تعویض لباس تَه راهرو است، همانجا که نشسته ایم. مادری قرمزپوش 

همراه دخترک نوجوانش می آیند.
خواهری، آفرینش و من نمی توانیم به هم ُزل نزنیم؛ وقتی مادرقرمزپوش، یک 
بند پشــِت تلفن، پُز عمِل زیبایی را می دهد... نمی توانیم سمت هم چراهای 
غلیظ پرتاب نکنیم که این صاحِب دماِغ آنکارِد سروشــکل نگرفته اینجا چه 
می کند؟ متخصــص کاربلد آیا برای این گزینه نباید تیغش را بگذارد پایین؟ 

چقدر این سال ها اهل مسابقه شده ایم؟
در ســرم انگار ِســنج می کوبند. ترجیح می دهم مثل عزیز که آب مروارید، 
خودش را انداخته وســط زندگی اش، ندیدن را خرج این صحنه کنم و نگاهم 
را بچپانم توی برگــه ای که برادرخان آورده و گویا لوازم مصرفی عمِل »عزیز« 
است. بعِد چند ثانیه سرم را که بلند می کنم، اوضاع ناخوشایندتری می بینم... 
دخترک تکثیر شده است... شده اند دو زیر 2۰ سالی که تندتند دارند استوری 
می گذارند... زنی جوان هم همراه همســر و کودکش می آید برای استفاده از 

اتاقک... بعد دو زن میانسال، پشت بندش دختر و پدری و... .
چرخ دنده های صبرم که از کار می افتند، مستأصل از آفرینش می پرسم: خوشگِل 
عمه، شما چقدر ِدُمده اید؟ بینی اورجینال کیلویی چند؟ وقِت عمل نمی خواهی؟

که خندان می گوید: الهی حاِل روح آدم ها خوب باشد... ما یک دماغ می خواستیم 
برای نفس کشیدن که شکر، عطا شده... کاً بنده، جهان بینی ام روی دماغ زوم 

نیست... در ضمن، زیبایی کاماً نسبی ست.
که از ایستگاه پرستاری می آیند برای بردن »عزیز«.

بینی نوشت: متأسفانه از هفت مراجعه کننده، آن زن که کودک سه ساله دارد، 
احوالش بدخیم است.

پس از بازگشت باشکوه به میادین

 عابدزاده: به تیم ملی 
برمی گردم

بازی های تیــم  ملی در جــام ملت ها و 
همچنیــن مصدومیت ســبب شــد امیر 
عابدزاده جایگاهی را که درون دروازه تیم 

ماریتیمو داشت از دست بدهد. عابدزاده در 
هفته ششــم و در بازی خارج از خانه 

برابر براگا قرار گرفــت. دروازه  بان 
ایرانــی ماریتیمــو در این بازی 
داشــت  درخشــان  عملکردی 
و عــاوه بــر مهــار پنالتی به 
همراه تیمــش یک امتیاز مهم 
را کســب کرد. او بــه عنوان 
بهترین بازیکن زمین، بهترین 
دروازه بــان هفته و همچنین 
مهــار پنالتی اش بــه عنوان 
بهترین ســیو هفته انتخاب 

شد. 

 باور می کنید؟

روزمره نگاری

نگاهی به زندگی و ماجرای مرگ » عبدالحسین تیمورتاش«

جالدها به هم رحم نمی کنند
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سینا حسینی: فرایند خرید بلیت الکترونیکی در فوتبال 
ایران با وجود تمام نکات مثبت به داستانی غم انگیز تبدیل 
شده است. اتفاقی که نه تنها مشکالتی را برای عالقه مندان 
به فوتبال به وجود آورده بلکه زمینه کاهش حضور هواداران 
در استادیوم ها را نیز به دنبال داشــته است. در این میان به 
دلیل نوپا بودن این سیستم گاهی باشگاه ها با ارائه اطالعات 
غلط هواداران را دچار گمراهی می کنند تا حدی که برخی از 

هواداران به کلی قید حضور در ورزشگاه را می زنند.

چالش دایرکت
برای بررســی چالش ها و معضالت موجود در این سیستم 
به عنوان یک هوادار بــرای خرید بلیــت الکترونیک وارد 
سایت باشگاه شهرخودرو شدیم تا بلیت دیدار این تیم برابر 

پرسپولیس را مورد بررسی دقیق قرار دهیم.
درنخستین گام برای خرید بلیت الکترونیک، ثبت اطالعات 
اولیه شامل کد ملی، شماره تلفن همراه، جنسیت، تاریخ تولد 
ضروری است تا گزینه ورود به مرحله بعدی فعال شود. در گام 
دوم کد ارسال شده به تلفن همراه شما بایستی به عنوان رمز 
عبور وارد شود. اما در این سایت خرید با وارد کردن کد ارسالی 

فرایند خرید متوقف می شود!
پس با شماره تلفن اعالم شــده برای ثبت شکایت تماس 
می گیریم. پیام ضبط شده روی سامانه ثبت شکایت اعالم 
می کند برای ارتباط با اپراتور عدد ســه را شــماره گیری 
کنید. وقتی به اپراتور اعالم می کنید که قادر به خرید بلیت 
الکترونیکی نیستید، به شما می گوید صفحه هواداری باشگاه 
در اینستاگرام را فالور کرده و اطالعیه ها را مطالعه کنید اگر به 
نتیجه نرسیدید از طریق دایرکت پیام دهید تا به شما توضیح 
داده شــود. وقتی به این مســئله اعتراض می کنید که چرا 
درخواست کننده بلیت به یک پیام رسان خارجی که هیچ 
مجوزی برای فعالیت در ایران ندارد ارجاع داده می شود در 

کمال تعجب به شما می گویند با کانون هواداران تماس بگیرید 
در صورتی که بر اساس اعالم فدراسیون فوتبال دیگر کانون 

هواداران باشگاه اجازه فعالیت ندارند.

فقط تیفوسی های شهرخودرو
با این حال دوباره با سامانه مذکور تماس می گیریم و این بار عدد  
دو را شــماره گیری می کنیم فردی که حتی شهامت ندارد و 
حاضر نیست خودش را معرفی کند یا مدیر کانون هواداران را پای 
تلفن فرا بخواند مدعی است تنها کسانی در حال حاضر می توانند 
بلیت خریداری کنند که بلیت دو بازی نخست شهرخودرو در 
مشهد را خریداری کردند در غیر این صورت 24 ساعت قبل از 
بازی باید نسبت به خرید بلیت اقدام کنند. وقتی موضوع تخلف 
ارجاع هواداران به اینستاگرام را به وی اعالم می کنیم وی مدعی 

می شود هیچ منعی برای این کار وجود ندارد. 

اینستاگرام یا سایت رسمی باشگاه؟
متصدیان این سایت به دلیل عدم آشنایی با شرایط حاکم 
در فوتبال و مقررات فوتبالی مســائلی را مطرح می کنند 
که هر یک به نوع خود می تواند زمینه پیدایش فســاد در 
حوزه بلیت فروشی شود. به عنوان مثال یکی از اتفاقاتی که 
می تواند سرمنشأ فساد باشد مراجعه هواداران به دایرکت 
صفحه باشگاه در یک پیام رسان غیر ایرانی است. شناسایی 
افرادی که نتوانستند بلیت تهیه کنند و زد و بندهای بعدی 
برای بازار سیاه یکی از این آفت هاست. از سویی دیگر کدام 
یک از مراجع قانونی به ارکان ســایت مجوز داده اند که از 
طریق این پیام رســان خارجی مخاطب جذب کنند در 
صورتی که به راحتی می توانند همین اطالعات را از طریق 
سایت رسمی باشــگاه در اختیار آن ها قرار دهند. چالش 
دیگر اینکه کسانی که امکان استفاده از تلفن های هوشمند 

و شبکه های اجتماعی را نداشته باشند به چه سرنوشتی 
گرفتار خواهند شد؟

طاری بخش: پرسپولیسی ها 11 مهر بلیت بخرند
 برای کســب اطالعات رســمی تر در این خصوص با جواد 
طاری بخش مدیر رســانه ای باشگاه شــهرخودرو تماس 
می گیریم.  وی ضمن اذعان به راهنمایی اشتباه اپراتور و اینکه 
طبق بخش نامه سازمان لیگ، کانون های هواداری منحل 
شده اند گفت: طبق پیشنهاد باشگاه شهرخودرو و موافقت 
مسئوالن برگزار کننده بازی برای شناسایی هواداران باشگاه و 
احترام به آن ها تا روز 11 مهر تنها هوادارانی که دو بازی نخست 
را همراه ما بودند می توانند از سایت خرید کنند و پس از آن 

سایت برای عموم و پرسپولیسی ها بازگشایی می شود.
 وی افزود: ما به دنبــال اجرای قانون 90 به 10 هســتیم و 
امیدواریم بتوانیم در همین بازه زمانی بانک اطالعاتی خوبی از 
هوادارانمان به دست بیاوریم. طاری بخش با بیان اینکه باشگاه 
دنبال جذب فالور برای خود نیست مراجعه به دایرکت را بر 
اساس دستور باشگاه تکذیب و اعالم کرد سایت رسمی باشگاه 
بهترین مرجع برای هواداران ماست و اپراتورهای شماره ثبت 

شکایت موظف به راهنمایی کامل و جامع هواداران هستند.

دبیر هیئت فوتبال: اولویت ما خرید آسان بلیت است
با این حال دبیر هیئت فوتبال خراسان رضوی هم از ایجاد 
تســهیالت ویژه برای خرید بلیت الکترونیکی خبر داد و 
گفت: تمام سعی ما این اســت که هواداران بتوانند بدون 
ازدحام و با احترام وارد استادیوم شوند. هیئت فوتبال به 
عنوان مجری بلیت فروشی با پیشنهادات باشگاه موافقت 
کرده تا بتوانیم شناسایی و ســازمان دهی خوبی در امور 
هواداران داشته باشیم. با این حال اولویت ما خرید آسان 

بلیت برای همه اقشار است.

گزارش قدس از مصائب تماشای دیدار هفته پنجم در مشهد

خرید بلیت شهرخودرو در دست انداز اینستاگرام

شایعه استعفای فتحی تکذیب شد
ورزش: دقایقی پس از برد تیم اســتقالل مقابل گل ریحان شــایعه اســتعفای 
امیرحســین فتحی مطرح و حتی عنوان شد وی اســتعفای کتبی اش را به وزیر 
ورزش و جوانان تقدیم کرده است؛ اما در نهایت مشخص شد که فتحی مدیرعامل 
باشگاه استقالل هیچ اســتعفایی نداده و وی همچنان به کار خود ادامه می دهد. 
قرار است عضو پنجم هیئت مدیره اســتقالل نیز پس از جدایی احمد سعادتمند 
به زودی معرفی شود و چندی پیش نیز وزیر ورزش و جوانان اعالم کرد که فتحی 

به کار خود با قدرت ادامه خواهد داد.

فقط بازیکنان قبلی به تیم ملی دعوت نشوند
ورزش: مهدی کیانی آرزوی خود را دعوت شدن به تیم ملی و کمک به آن می داند. کاپیتان تیم فوتبال 
سپاهان اصفهان در پاسخ به اینکه مهدی کیانی در چند هفته اخیر نقش بسیار زیادی در موفقیت های 
سپاهان داشته و این موضوع که درخشش این هفته ها سبب می شود به تیم ملی فکر کند، افزود: در 
همه بازی ها با تمام وجود برای تیمم بازی می کنم و برای موفقیتش از هیچ تالش و کوششی فروگذار 
نخواهم شد. وی خطاب به کادر فنی تیم ملی نیز گفت: نه تنها من بلکه بازیکنان زیادی وجود دارند که 
می توانند به تیم ملی کمک کنند ولی باید دیده شوند. این بازیکن سپاهان یادآور شد: امیدوارم فقط و 

فقط بازیکنان قبلی به تیم ملی دعوت نشوند و آنالیز بسیار خوبی از بازیکنان انجام شود.

خطیر با خاله زنک بازی سبب دعوای من و رحمتی شد
ورزش: حسینی درباره خطیر گفت: آن آقا تا پارسال رفیق صمیمی من بود. نمی دانم در 
عرض این چند ماه چطوری عوض شد. پارسال مدام درباره رحمتی به من بد می گفت. 
ایشــان باعث شــدند که دعوایی بین من و رحمتی پیش بیایند. به من زنگ می زد و 
می گفت رحمتی پشت تو این حرف ها را زده و به رحمتی زنگ می زد و می گفت من چه 
حرف هایی پشت سرش زده ام. این خاله زنک بازی های او سبب شد تا در نیم فصل پارسال 
بین و من رحمتی دعوا پیش بیاید. او به جویباری گیر می دهد که دست از سر استقالل 

بردارد اما مگر خود این آقا استعفا نداده است، پس چرا مدام مصاحبه می کند؟

شکست برابر سپاهان را فراموش کرده ایم
ورزش: هافبک تیم فوتبال پرسپولیس می گوید: تیمش شکست برابر سپاهان را فراموش کرده 
است و به آینده فکر می کند. مهدی ترابی در گفت  و گو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که پرسپولیس 
به دو تیم قدرتمند باالی جدول باخته است، آیا می تواند برابر شهر خودرو به پیروزی برسد؟ گفت: 
اگر منظورتان از دو تیم قدرتمند تراکتور و سپاهان است باید بگویم ما مقابل این دو تیم هم بازی های 
خوبی را به نمایش گذاشتیم. در دیدار با تیم سپاهان در واقع استحقاق شکست نداشتیم و روی دو 
اشتباه دروازه تیم باز شد. اکنون همه مسائل را فراموش کرده ایم و فقط به آینده فکر می کنیم. همه تیم 
هم قسم شدیم که بتوانیم با بهترین عملکرد بهترین نتایج را بگیریم و هواداران تیم را خوشحال کنیم.

ورزش: بازی های تیــم  ملی در جــام ملت ها و همچنین 
مصدومیت سبب شد امیر عابدزاده جایگاهی را که درون دروازه 
تیم ماریتیمو داشت از دست بدهد. عابدزاده در هفته ششم و 
در بازی خارج از خانه برابر براگا قرار گرفت. دروازه  بان ایرانی 
ماریتیمو در این بازی عملکردی درخشان داشت و عالوه بر مهار 
پنالتی به همراه تیمش یک امتیاز مهم را کسب کرد. او به عنوان 
بهترین بازیکن زمین، بهترین دروازه بان هفته و همچنین مهار 

پنالتی اش به عنوان بهترین سیو هفته انتخاب شد. 

   در بازگشت از جام  ملت ها مصدوم شدی و بازی های 
باشگاهی را از دست دادی. از این دوران بگو.

هیچ وقت دنبال بهانه نبودم. در فصل جدید مربی عوض 
شد و دروازه بانی پستی است که مربیان خیلی دیر در 
آن پست دست به تغییر می زنند، باید مصدومیت یا 
مشکلی جدی باشد، من وقتی از جام ملت ها آمدم 
این فرصت به دروازه بان برزیلی تیممان رسید، او با 
دو باخت شــروع کرد اما این به خاطر شرایطی بود 
که تیم داشت. با این حال بعد از پنج هفته به من 

فرصت بازی رسید و خدا را شکر توانستم 
خوب کار کنم.

  در بازگشــتت دو بــازی 
فوق العاده را پشت سر گذاشتی. 
بازی با براگا یک بازی خیلی سخت 
بود. خدا را شکر من در این بازی یک 
پنالتی را گرفتم و توانستم به تیمم 
کمک کنم. بعد از آن هم توانستیم 
به نخستین برد خانگی مان دست 

پیدا کنیم و به نوعی  یک 
شروع جدید داشته باشیم. 

  فکر می کنی این 
امیر عابدزاده بهتر و 

آماده تر از امیر 
گذشته  فصل 

است؟

من به شدت اعتقاد دارم که آدم نمی تواند در جا بزند و یا دارد 
پسرفت می کند یا پیشرفت. من دوست دارم فقط پیشرفت کنم 
و زمانی که بازی نمی کردم تمریناتم را جدی انجام می دادم. 
سعی کردم قوی تر باشم و نقطه ضعف هایم را برطرف و نقاط 

قوتم را تقویت کنم.

  در آخرین اردوی تیم ملی برای بازی با هنگ کنگ در 
لیست ویلموتس نبودی. آیا به تیم  ملی برمی گردی؟

صحبت هایی با مربی دروازه بان های تیم ملی قبل از اردوی 
قبلی داشــتم. این منطقی بود که چون کمی از فضای بازی 
دور بودم دعوت نشوم. من و بقیه بچه ها به کادر فنی تیم ملی 
اعتماد کامل داریم و می دانیم همیشه بهترین تصمیم 
را برای تیم ملی می گیرند. خیلی خوشــحالم که 
هنگ کنگ را بردیم چون مهم ترین چیز برای همه 
ما باید سربلندی تیم ملی باشد. من سعی می کنم 
بهترین عملکرد را داشته باشم تا دوباره به تیم ملی 

دعوت شوم.

  ایــن شــروع خوبی که 
داشته ایی را ادامه می دهی و 
باز هم شاهد درخششت 

خواهیم بود؟
همه تالشم را می کنم، 
وظیفه ام نسبت به 
قبل ســنگین تر 
شده و دوست دارم 
به تیمم کمک کنم. 
ما پنج هفته اول را 
خوب نبودیم اما در 
ایــن دو هفته نتایج 
خوبی گرفتیــم؛ دو بازی 
ســخت پیش رو داریم ابتدا باید با 
ستوبال در خانه و بعد از آن با پورتو 
دیدار کنیم. باید تمام تمرکزمان را 
بگذاریم تا از این دو بازی سخت 

سربلند بیرون بیاییم.

امیرمحمد سلطان پور: امشــب نیز رقابت های لیگ 
قهرمانان اروپا در هشت شــهر این قاره پیگیری خواهد 
شد تا تیم های گروه های E،F،G و H در دومین بازی 
مرحله گروهی، عیار خود را برای این فصل بیش از پیش 

نشان دهند. در زیر این بازی ها را دنبال می کنیم:

گروه E؛ مدافع عنوان قهرمانی به دنبال جبران
بازی های این گروه در حالی برگزار می شود که قرمزهای 
آنفیلــد قهرمان فصل گذشــته لیگ قهرمانــان اروپا، 
می خواهد خیلــی زود کابوس بازی نخســت در زمین 
ناپولی را پشت ســر بگذارند. آن ها در بازی نخست در 
ناپل با دو گل مغلوب شــدند تا شــروع ناامیدکننده ای 
داشته باشند اما امشب در آنفیلد مسلماً اوضاع در مقابل 
سالزبورگ در دیداری که از ساعت 22:30 آغاز می شود 
برای آن ها متفاوت خواهد بود. البته این را نباید فراموش 
کنیم که نماینده اتریش در بازی نخســت موفق شد با 
نتیجه کوبنده 6 بر 2 خنک را شکست دهد و صدرنشین 

است.
در دیگر بازی این گروه از ساعت 20:25 ناپولی در بلژیک 

میهمان خنک خواهند بود.

گروه F؛ تقابل غول های اسپانیا و ایتالیا
بزرگ ترین بازی امشب در ورزشــگاه نیوکمپ برگزار 
خواهد شــد، جایی که بارســلونا به مصاف اینترمیالن 
می رود. آبی و اناری پوشان که لیونل مسی را دوباره در 
تمرینات حاضر دیدند و از حضــور احتمالی او آرامش 
زیادی پیدا کرده اند، به مصاف اینترمیالنی می روند که 
در سری آ غیرقابل مهار اســت. شاگردان آنتونیو کونته 
در این فصل تمامی بازی های خــود را در لیگ ایتالیا با 
پیروزی پشت سر گذاشته اند تا امیدها برای پایان دادن 
به روند قهرمانی های پیاپی توســط یووه در این کشور 
زنده شده باشد. آبی و مشــکی پوشان در اروپا اما شروع 
خوبی نداشتند و در خانه در بازی نخست مقابل اسالویا 
پراگ متوقف شدند. بازی امشب می تواند یادآور تقابل 

فوق العاده دو تیم در مرحله نیمه نهایی سال 2010 باشد 
جایی که ژوزه مورینیو برای یکی از نخســتین ها روش 
توقف ستارگان مهارنشدنی بارسلونا را به همگان نشان 
داد و تیم خود را به فینال فرســتاد. قبل از این بازی در 
دیگر دیدار این گروه دورتموند که در بازی نخست مقابل 
بارسا با تساوی بدون گل به کار خود خاتمه داد در پراگ 

میهمان اسالویا خواهد بود.

گروه G؛ در انتظار درخشش دوباره آزمون
بازی های این گــروه که در میان آن هــا هیچ تیم غول 
اروپایی مشاهده نمی شود می تواند جذابیت های خاص 
خود را برای هواداران ایرانی داشته باشد. سردار آزمون 
که در بازی نخســت زنیت در زمین لیــون گلزنی کرد 
امیدوار اســت بتواند فرم نه چندان خوب اخیر در لیگ 
روسیه را بهبود بخشــیده و دوباره دراروپا این بار مقابل 
بنفیکا گلزنی کند. در دیگر بــازی این گروه، الیپزیش 
آلمان که عالوه بر عملکرد خوب در بوندس لیگای این 
فصل، در بازی نخست خود در اروپا بنفیکا را در لیسبون 
مغلوب کرد، میزبان لیون است. هر دو بازی این گروه از 

ساعت 22:30 برگزار می شود.

گروه H؛ صدرنشینان به هم رسیدند
جذاب ترین بازی امشب این گروه را نه دیدار لیل و چلسی 
بلکه می توان بــازی آژاکس و والنســیا در نظر گرفت. 
نماینده هلند که همان عملکرد عالی در فصل گذشته که 
آن ها را به نیمه نهایی رساند را در این فصل ادامه دادند، 
امشب میزبان والنسیا خواهند بود. آژاکس در بازی هفته 
نخست یکی از بهترین نتیجه ها را با پیروزی 3برصفر در 
مقابل نایب قهرمان فصل گذشــته فرانسه کسب کرد و 
امشب از ساعت 22:30 در مستایا میهمان خفاش هایی 
خواهد بود که آن ها نیز در بازی نخســت در استمفورد 
بریج چلسی را یک برصفر بردند. از همین ساعت در دیگر 
بازی گروه H دو تیم لیل و چلسی در فرانسه به مصاف 

یکدیگر خواهند رفت.

پس از بازگشت باشکوه به میادین

عابدزاده: به تیم ملی برمی گردم
اینترمیالن - بارسلونا بزرگ ترین بازی امشب لیگ قهرمانان اروپا

»کونته« و اقتباس از مورینیوی 2010؟
ضد  حمله

شکایت قشقایی از استقالل رد شد
ورزش: با اعالم کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، شکایت باشگاه 
قشقایی شیراز از استقالل مردود شده است. به نقل از سایت رسمی فدراسیون 
فوتبال براساس رأی صادر شده در پرونده شکایت باشگاه قشقایی شیراز از 
باشگاه اســتقالل در خصوص حق آموزش سید حسین حسینی، کمیته 
وضعیت این دادخواست را به دلیل عدم رفع نقص در مهلت معین، مردود 

دانسته است.

قرارداد نوراللهی دو ساله تمدید شد
ورزش: احمد نوراللهی در باشگاه پرسپولیس حضور پیدا کرد و پس از 
جلسه با محمد حسن انصاری فرد، مدیرعامل باشگاه توافق نهایی حاصل 

و عقد قرارداد انجام شد.
با این قرارداد، نوراللهی تا دو ســال دیگر برای پرسپولیس توپ خواهد 
زد و فعال تا پایان فصل 1400 - 1399 تحت قرارداد با سرخپوشــان 

تهرانی خواهد بود.

ساحلی بازان ایران نخست آسیا و پنجم جهان
ورزش: جدیدترین رنکینگ تیم های ملی فوتبال ســاحلی جهان 
)ماه ســپتامبر( در حالی اعالم شــد که تیم ملی فوتبال ســاحلی 
کشــورمان در رده پنجم رنکینگ جهانی قرار گرفته است. در این 
رده بندی، تیم های ملی فوتبال ســاحلی برزیل بــا 3هزار و 750 
امتیاز، پرتغال با 2هزار و 650 امتیاز، روسیه با 2هزار و 527 امتیاز، 
ایتالیا با 2هزار و 260 امتیار و ایران با 2هزار و 19 امتیاز در رده های 
نخست تا پنجم ایســتادند. ضمن اینکه تیم های پاراگوئه، اسپانیا، 
ســوئیس، تاهیتی و مکزیک در رده های ششــم تا دهم جهان قرار 
گرفتند. ساحلی بازان کشورمان در قاره آسیا نیز با اقتدار کامل در 
رده نخست قرار دارند و تیم های ژاپن و امارات رده های دوم و سوم 

قاره را به خود اختصاص داده اند.

استفاده VAR در لیگ قهرمانان آسیا منتفی شد
ورزش: یک رســانه سعودی مدعی شــد که AFC تصمیم گرفته از 
فناوری کمک داور ویدئویی در لیگ قهرمانان آســیا امســال استفاده 
نکند. نشریه »الریاضیه« عربستان خبر داد که کنفدراسیون فوتبال آسیا 
تصمیم گرفت که در این فصل از لیگ قهرمانان آسیا فناوری کمک داور 
ویدئویی)VAR( استفاده نشود. پیش از این قرار بود که در نیمه نهایی 
لیگ قهرمانان آسیا و فینال این رقابت از این فناوری استفاده شود ولی 
منبعی آگاه از AFC خبر داد که کمیته مسابقات با استفاده آن مخالفت 

کرده است.

خبر

سوئیس درخواست رستمی را نپذیرفت
وداع »رستمی«  و »حسینی« با المپیک؟

ورزش: کیانوش رستمی و علی حسینی در صورت مخالفت سوئیس با 
صدور روادید دیگر نمی توانند در المپیک توکیو شرکت کنند. چرا که بر 
اساس اخبار واصله تاکنون سوئیس همانند ایتالیا درخواست او برای حضور 
در رقابت های وزنه برداری را نپذیرفته است. کیانوش رستمی به دلیل اوت 
شدن در مســابقات جهانی باید تا پایان ماه اکتبر در یک گزینشی دیگر 
شرکت کند تا حضور در یک مسابقه گزینشی در دوره 6 ماهه دوم برای 
او ثبت شود. این وزنه بردار درخواست حضور در ایتالیا و سپس سوئیس 
را داشت اما مورد موافقت این دو کشــور قرار نگرفت و این وزنه بردار در 
حال حاضر حضور در المپیک را از دست داده است. دلیل پذیرفته نشدن 
درخواست رستمی این است که پس از اتمام مهلت ارسال اسامی درخواست 
حضور در مسابقات داده شده است. رستمی همچنین در حاشیه مسابقات 
جهانی صحبت هایی با تاماش آیان در این مورد که بتواند در این گزینشی ها 
شرکت کند داشته است. از طرفی سعید علی حسینی هم درخواست اعزام 
به مسابقات سوییس را داشت اما برای اعالم اسم او هم دیر شده و او هم اگر 
در مسابقات سوییس شرکت نکند به این معنی است در شش ماه دوره دوم 

در هیچ مسابقه ای حاضر نبوده و المپیک را از دست می دهد.

شکست والیبال ایران مقابل تیم روسیه جدید
ورزش: تیم ملی والیبال ایران در نخستین بازی خود از رقابت های جام جهانی 
2019 ژاپن به مصاف تیم ملی روســیه رفت و در حالی با نتیجه 3 بر یک 
)25-21، 25-1۸، 24-26 و 25-22( مغلوب شــد که روس ها با ترکیبی 
کامالً متفاوت نسبت به انتخابی المپیک در این رقابت ها حاضر شده اند. با 
تصمیم ایگور کوالکوویچ، ایران با ترکیب سعید معروف )کاپیتان(، امیر غفور، 
علی شفیعی، میالد عبادی پور، محمدرضا حضرت پور )لیبرو( و فرهاد قائمی 

بازی را آغاز کرد. 

سلطانی فر: جلو اعزام های غیرضروری را 
گرفته ایم

ورزش: مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در پایان دیدارش از اردوهای 
آمادگی ورزشکاران ناشنوا به مسابقات آسیایی هنگ کنگ و در جمع هیئت 
رئیسه فدراسیون ناشنوایان گفت: به شورای برون مرزی تأکید کردم جلو 
اعزام های غیر ضروری را گرفته ایم و برابر گزارش ها تــا 40 درصد در این 
بخش صرفه جویی داشــته ایم. وزیر ورزش و جوانان افزود: تمرکز بر روی 
فدراسیون های المپیکی است و برای ما کسب سهمیه و حضور موفق قهرمانان 

در بازی های المپیک توکیو در  اولویت هستند.

آگهى تعيين مساحت و متراژ
ــدانگ پالك 152 فرعى از 50- اصلى واقع در لطف آباد  ــت آقاى حامد مهربانى مالك شش برابر درخواس
ــاعت ادارى مورخه دوشنبه 98/7/29  ــه بردار اين اداره در س قطعه 4 درگز بخش 7 قوچان نماينده و نقش
ــد. مراتب جهت اطالع مجاورين ملك  ــه بردارى ملك فوق به محل عزيمت مى نماين ــت عمليات نقش جه

فوق آگهى مى گردد.آ9808597
تاريخ انتشار:98/7/10
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آگهى ابالغ اجرائيه 
كالسه:139804006228000069/1(9800075)

ــيله به نعيمه شايسته فرزند محمد به شماره ملى 0779546271 و شماره شناسنامه 875 متولد  بدينوس
1360/12/7 و ماهرخ بهبودى فرزند محمد على به شماره شناسنامه 9919 و شماره ملى 0778538192 
ــت  ــه 139804006228000069/1كه برابر گزارش مامور پس متولد 1335/12/1 بدهكاران پرونده كالس
ــند رهنى 26561-1394/12/10 بين شما و بانك ملت  ــناخته نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر س ش
مبلغ هشتصد ميليون و پانصد وسى هزار و هفتصد و هفتاد و هفت ريال كه روزانه مبلغ دويست و هفتاد و 
شش هزار و پانصد و بيست و يك ريال بدان اضافه خواهد گرديد بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت 
وجه بستانكار در خواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين 
ــناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از  ــد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اس اجراء مطرح مى باش
تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه منتشر مى گردد 
ــار آگهى ديگرى  ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتش ظرف مدت ده روز نس

عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.آ9808601
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى درگز

ناصر حسن زاده

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و سـاختمان هاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى 
ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 98/958 مورخ07/01/ 98 هيات اول موض ــمى/برابر راى ش ــند رس فاقد س
ــمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك اسدآباد  ــاختمان هاى فاقد سند رس وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماعيل صمدى فرزند ذبيح اله بشماره شناسنامه 4192 صادره  تصرف مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى اس
ــدآباد  در ششدانگ يك باب مغازه به مساحت 16/38 متر مربع در قسمتى از پالك 66 اصلى جهت  ازاس
ــهدا خريدارى  با واسطه از مالك  ــدآباد كمربندى ش الحاق به ملك مجاور پالك 66/303 اصلى واقع دراس
ــت. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به  ــمى آقاى وراث عيسى چنگيزى محرز گرديده اس رس
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى  ــبت به صدور س ــخاص نس ــود در صورتى كه اش فاصله 15روز آگهى مى ش

ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و  ــته باش داش
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
نمايند.بدهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف  351)/آ9808602
تاريخ انتشار اول  98/07/10
تاريخ انتشار دوم  98/07/25
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هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و سـاختمان هاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى 
ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 98/962 مورخ07/04/ 98 هيات اول موض ــمى/برابر راى ش ــند رس فاقد س
ــمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك اسدآباد  ــاختمان هاى فاقد سند رس وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره شناسنامه 47 صادره ازاسدآباد   تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى صفدر كرمى فرزند اكبر بش
ــاحت 252/65 متر مربع در قسمتى از پالك شماره1634 اصلى  ــدانگ يك باب ساختمان به مس در شش
ــدآباد شهرك پاسداران خريدارى با واسطه از مالك رسمى آقاى  وفاء اله فتوحى محرز گرديده  واقع دراس
است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــبت به صدور س نس
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بدهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و  اعتراض،دادخواس

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف  355)/آ9808603
تاريخ انتشار اول  98/07/10
تاريخ انتشار دوم  98/07/25
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هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و سـاختمان هاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى 
ــماره 94/3193 مورخ10/06/ 94 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف  ــمى/برابر راى ش ــند رس فاقد س
ــمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك اسدآباد  ــاختمان هاى فاقد سند رس وضعيت ثبتى اراضى و س
ــنامه 460 صادره  ــماره شناس ــى آقاى قربان حيدرى فرزند يارمراد بش ــرف مالكانه بالمعارض متقاض تص
ازتويسركان  در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 125/02 متر مربع در قسمتى از پالك 66 اصلى 
ــطه از مالك رسمى آقايان يداهللا  ــفى خريدارى  با واس ــهيد كاش ــدآباد بلوار 22 بهمن كوچه ش واقع دراس
ــت. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز  موذن و عبداهللا موذن محرز گرديده اس
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  آگهى مى ش
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.بدهى است 
ــد.( م  ــند مالكيت صادر خواهد ش در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س

الف  349)/9808604
تاريخ انتشار اول  98/07/10
تاريخ انتشار دوم  98/07/25
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رونوشت آگهى حصر وراثت
نظر به اينكه آقاى محمدامين  قدميارى  داراى شناسنامه   5740117674  به شرح دادخواست به كالسه 
ــادروان  محمد على  ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش ــورا درخواس 186 از اين ش
ــنامه   5192  در تاريخ  1398/6/29   در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و  قدميارى    به شناس

ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.   محمد امين  قدميارى   فرزند محمد على    ش.ش 5740117674  ت.ت  1378/10/8  نسبت فرزند مرحوم  

2.  مليحه   قدميارى    فرزند محمد على     ش.ش  5749864456  ت.ت  1363/6/24  نسبت فرزند مرحوم 
3.  على اكبر   قدميارى    فرزند  محمد على   ش.ش  1050031199  ت.ت 1368/3/1  نسبت فرزند مرحوم    

4.  حسين  قدميارى   فرزند  محمد على   ش.ش  5740088240  ت.ت  1376/1/7    نسبت فرزند مرحوم
5 .  زكيه   قدميارى  فرزند محمد على    ش.ش  5740046076   ت.ت  1372/9/11  نسبت فرزند  مرحوم

6. فاطمه  قدميارى    فرزند محمد على     ش.ش  5749904946   ت.ت  1365/6/30 نسبت  فرزند  مرحوم
7 . سميه  قدميارى   فرزند  محمد على    ش .ش 5749941825  ت.ت 1364/6/29  نسبت  فرزند  مرحوم          

8 .  زهرا  قدميارى  فرزند محمد  ش.ش  5749177521  ت.ت  1334/1/2  نسبت همسر مرحوم
ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
مى نمايد  تا هركسى 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. آ9808598
سيد حسن سامقانى

قاضى شورا شعبه  7 دشوراى حل اختالف شهر خرو 

آگهى دعوت افراز
چون آقاى حجت بخارائى  فرزند غالمعلى احدى از مالكين مشاعى پالك 4621 فرعى از يك- اصلى واقع   
ــتان زابل طبق درخواست شماره 11513- ز  مورخ 1398/7/1 تقاضاى افراز  ــتان شهرس در بخش 2 سيس
ــاع مصوب سال 1357 را از اين  ــتناد به قانون افراز و فروش امالك مش ــهمى خود را از پالك مرقوم باس س
اداره نموده ودر ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس 
آنها مشخص نمى باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا آگهى مى 
گردد و از ساير مالكين مشاع و كسانى كه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت 
ــنبه مورخ 1398/7/2 دراين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور  ــاعت 8 صبح روزش بعمل مى آيد تا در س

ــانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد، يادآور مى گردد عدم  حضور بهم رس
حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.آ9808595/ م الف:957

تاريخ انتشار : 1398/7/10 
مهدى پهلوانروى

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
ــاعى پالك 1/216-اصلى واقع   در  ــريف زاده فرزند محمدامير احدى از مالكين مش چون آقاى عليرضا ش
ــماره 10018- ز  مورخ 1398/6/10 تقاضاى افراز  ــتان زابل طبق درخواست ش ــتان شهرس بخش 2 سيس
ــاع مصوب سال 1357 را از اين  ــتناد به قانون افراز و فروش امالك مش ــهمى خود را از پالك مرقوم باس س
اداره نموده ودر ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس 
ــناد رسمى الزم االجرا آگهى  ــد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اس ــخص نمى باش آنها مش
ــاع و كسانى كه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند  ــاير مالكين مش مى گردد و از س
ــنبه مورخ 1398/8/13 دراين اداره و يا در محل وقوع  ــاعت 8 صبح روزدوش دعوت بعمل مى آيد تا در س
ــانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد، يادآور مى  ملك مزبور حضور بهم رس

گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد. م الف:850/آ9808596
تاريخ انتشار :  1398/7/10 

مهدى پهلوانروى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى فقدان سند مالكيت
ــتناد دوبرگ استشهاديه  ــنامه698به اس ــماره شناس نظريه اينكه آقاى بهروز دولتى فرزند على اصغر به ش
ــت اول به اين اداره مراجعه  ــندمالكيت المثنى نوب ــده منضم به تقاضاى كتبى  جهت دريافت س گواهى ش
ــيروان  ــدانگ پالك 444 فرعى از2اصلى  واقع در قطعه چهار ش ــند مالكيت شش نموده ومدعى اند كه س
ــان مى باشد بعلت نامعلومى مفقود شده است  ــى  كه متعلق به ايش بخش 5قوچان به آدرس خيابان فردوس
ــماره چاپى 186497ذيل دفترالكترونيكى  ــند مالكيت آن بش ــى دفتر امالك معلوم گرديده كه س با بررس
ــت   لذا به استناد تبصره يك اصالحى  ــليم گرديده اس 139520307114002234بنام نامبرده صادروتس
ــبت به ملك مورد آگهى  ماده 120آئيننامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى ومتذكر ميگردد  هركس نس
ــتى ظرف 10روز ازتاريخ انتشار  ــد بايس ــندمالكيت نزد خود مى باش معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
ــندمعامله رسمى به اين اداره تسليم نمائيدبديهى  ــند مالكيت يا س آگهى اعتراض خود را به همراه اصل س
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.آ9808593
تاريخ انتشار:98/07/10

صمد ابراهيم زاده / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

آگهى فقدان سند مالكيت
ــتناد دوبرگ استشهاديه  ــنامه698به اس ــماره شناس نظريه اينكه آقاى بهروز دولتى فرزند على اصغر به ش
ــت اول به اين اداره مراجعه  ــندمالكيت المثنى نوب ــده منضم به تقاضاى كتبى  جهت دريافت س گواهى ش
ــيروان  ــدانگ پالك 393 فرعى از2اصلى  واقع در قطعه چهار ش ــند مالكيت شش نموده ومدعى اند كه س
ــان مى باشد بعلت نامعلومى مفقود شده است  ــى  كه متعلق به ايش بخش 5قوچان به آدرس خيابان فردوس
ــماره چاپى 186498ذيل دفترالكترونيكى  ــند مالكيت آن بش ــى دفتر امالك معلوم گرديده كه س با بررس
ــت   لذا به استناد تبصره يك اصالحى  ــليم گرديده اس 139520307114002235بنام نامبرده صادروتس
ــبت به ملك مورد آگهى  ماده 120آئيننامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى ومتذكر ميگردد  هركس نس
ــتى ظرف 10روز ازتاريخ انتشار  ــد بايس ــندمالكيت نزد خود مى باش معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
ــندمعامله رسمى به اين اداره تسليم نمائيدبديهى  ــند مالكيت يا س آگهى اعتراض خود را به همراه اصل س
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.آ9808594
تاريخ انتشار: 98/07/10

صمد ابراهيم زاده
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

آگهى ابالغ ماده 101 آيين نامه اجرا پرونده 9800050
ــاورزى امام كبودراهنگ به موجب سند رهنى3170-91/11/11 دفترخانه 64  پيرو ابالغ اجرائيه بانك كش
ــاكن ايده  ــگ جهت وصول مبلغ 675/622/496 ريال بانضمام ديركرد روزانه عليه على زارعى س كبودراهن
ــرت ، كرمعلى ، احمد  ــنعلى، ابراهيم ، زهرى، فاطمه ، عش ــه عنوان وام گيرنده و پرى ، محمد ، حس ــو ب ل
ــهرت همگى زارعى فرزندان عباداله بعنوان وراث راهن به اطالع مى رساند پالك  ــن و مرضيه ش على ، حس
ــده لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى  277/48مورد وثيقه پرونده فوق به مبلغ1/850/000/000 ريال ارزيابى ش
معترض مى باشيد مراتب را ظرف 5 روز از تاريخ انتشار اين آگهى ضمن توديع مبلغ 3/000/000ريال به 
ــترى همدان اعالم نماييد ؛ در غير اينصورت وفق  ــاب 0104989226008 كانون كارشناسان دادگس حس

مبلغ ارزيابى مزايده خواهد شد. آ9808592 /تاريخ انتشار= 10 مهر 1398
محمد صادق بهرامى 

مدير اجرا واحد اجراى اسناد رسمى كبودر آهنگ 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان شمالى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو بجنورد

هيئت 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 
ــماره933-98  مورخ 98/5/30هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  ــمى/برابر راى ش فاقد سند رس

ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك منطقه دو بجنورد  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
ــماره شناسنامه 454 صادره از  ــيدرضا ميرزائى فرزند احمد بش تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى س
بجنورد در يك باب مغازه به مساحت 31/97 متر مربع از پالك 4945 فرعى از 173 اصلى اراضى معصوم 
زاده بخش دو بجنورد خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى آقاى =ضياء الدين نيكوزاده فرزند حسن محرز 
ــود در صورتى كه  ــت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش گرديده اس
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 
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و  اعتراض، دادخواس

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9807835
 تاريخ انتشار نوبت اول:98/06/26
 تاريخ انتشار نوبت دوم:98/07/10

 احمد اصغرى شيروان
 رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه دو بجنورد

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  ــت اول موضوع قان ــماره 139760306015009159- 1397/11/1 هيئ ــر راى ش براب
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات 
ــنامه شماره 327 كد ملى 0748480250 صادره  مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد كريمى به شناس
تايباد فرزند مصطفى در ششدانگ يكباب منزل به مساحت 490 متر مربع پالك شماره 284 اصلى واقع در 
خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت مرحوم محمد كريمى و 
قسمتى از پالك 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. 9807831
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/26 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/10

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

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139860306015003556- 1398/05/02 هيئت 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 5180 كد ملى  ــنامه ش ــيرخانى به شناس تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم گلى صاحبى ش
ــاحت 166,33  ــكونى به مس ــدانگ يكباب منزل مس 0749809426 صادره تايباد فرزند كميدان در شش
مترمربع پالك شماره 251 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل 
ــمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به  ــمى و مشاعى شيراحمد كريمدادى و قس ــمتى از مالكيت رس قس
ــبت  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،  ــليم و پس از اخذ رس ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــت در ص ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس دادخواس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9807832
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/06/26 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/10

غالمرضا آقازاده  / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

آگهى فقدان سند مالكيت موضوع ماده 120 آئين نامه قانون ثبت
خانم معصومه بيگداشى فرزند كرمعلى به شماره شناسنامه 16 و شماره ملى 524967562 صادره از مانه 
ــماره 98/30024 مورخه 98/07/07 با تسليم دو برگ استشهاديه كه صحت  ــملقان برابر مشروحه ش و س
ــتان بجنورد گواهى شده است مدعى  ــناد رسمى شماره 4- شهرس ــهود مذكور در آن در دفتر اس امضاء ش
شده اند كه سند مالكيت هفت سهم مشاع از 14 سهم ششدانگ پالك0- فرعى از 1914- اصلى واقع در 
ــماره چاپى 998877 به  ــماره دفتر الكترونيكى 139820307115003878 به ش بخش يك بجنورد به ش
ــت صدور سند المثنى نوبت اول نموده لذا طبق ماده 120 آئين  ــده است درخواس علت نامعلومى مفقود ش
ــبت به ملك مذكور  ــود تا هر كس مدعى انجام معامله نس ــون ثبت مراتب يك نوبت آگهى مى ش ــه قان نام
ــار آگهى به اين  ــد ظرف مدت 10 روز پس از انتش ــند مالكيت نزد خود مى باش بوده و يا مدعى وجود س
ــند معامله تسليم نمايد. بديهى است چنانچه  ــند مالكيت يا س اداره مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه س
ــند مالكيت المثنى اقدام  ــبت به صدور س ــد اداره ثبت طبق مقررات نس در ظرف مهلت مقرر اعتراض نرس

خواهد كرد.آ9808613
تاريخ انتشار: 1398/07/10

عليخان نادرى
رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه يك بجنورد

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى فاقد  آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س

سند رسمى            برابر راى شماره 139860308001002315 هيات اول / دوم  موضوع قانون تعيين تكليف 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند  تصرفات  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــينى   فرزند سيد محمد   بشماره شناسنامه  1 صادره از بيرجند   ــيد على حس مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى س
ــاحت 50. 164 مترمربع قسمتى از 1396 اصلى واقع در خراسان جنوبى  ــدانگ يكباب ساختمان  به مس در شش
ــت لذا به منظور اطالع  ــبحان انورى  محرز گرديده اس بخش دو حوزه ثبت ملك بيرجند  از محل مالكيت آقاى س
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت  ــود در صورتى كه اش عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره  ــته باش متقاضى اعتراضى داش
ــت خود را به مراجع قضايى  ــليم اعتراض،دادخواس ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس تس
ــند مالكيت  ــدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در صورت انقضاى م ــم نمايند. بديهى اس تقدي

صادر خواهد شد.9807755
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/06/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/10

على فضلى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى فاقد  آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س
سند رسمى            برابر راى شماره 139860308001002308 هيات اول / دوم  موضوع قانون تعيين تكليف 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند  تصرفات  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره شناسنامه  13454 صادره از بيرجند   ــرافراز فرزند محمد على بش مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مهدى س
ــاحت 60. 252مترمربع قسمتى از پالك 1707 فرعى از 20  ــدانگ يكباب منزل به مس ــاع از  شش در3 دانگ مش
فرعى 1427  اصلى بخش دو بيرجند  از محل مالكيت آقاى محمدعلى سرافراز   محرز گرديده است لذا به منظور 
ــبت به صدور سند  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه  ــته باش مالكيت متقاضى اعتراضى داش
ــليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع  ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس اين اداره تس
قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.9807765
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/06/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/10

على فضلى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

ــناد عادى يا  ــامى افرادى كه اس ــده اس ــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد ش ــراى م در اج
ــيدگى و تاييد قرار گرفته جهت  ــناد و امالك شيروان رس ــتقر در اداره ثبت اس ــمى آنان در هيئت مس رس
ــرح ذيل  ــار و محلى) بش ــريه آگهى هاى ثبتى (كثير االنتش اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش

آگهى مى گردد.
1-كالسه پرونده 193-98خانم بتول اسماعيل زاده بزآباد فرزند مظفر در ششدانگ يك باب منزل مسكونى 
ــماره 878 فرعى از13 اصلى باغات و حومه خريدارى از  ــاحت 103/80متر مربع قسمتى ازپالك ش به مس

مالك رسمى آقاى محمدعلى شبيرى
2-كالسه پرونده 018-98 خانم غنچه گل بهادرى فرزند نريمان  در ششدانگ يك باب منزل به مساحت 
ــمى از مالكيت  ــه يك آب خريدارى از مالك رس ــماره يك اصلى س ــمتى از پالك ش 65/90متر مربع قس

حميدقاسم زاده احدى از ورثه رجبعلى قاسم زاده
ــاحت  ــدانگ يك باب انبارى به مس ــاى اكبرمجرد فرزندقربانعلى  در شش ــده 206-98 آق ــه پرون 3-كالس
ــماره 403 فرعى ازيك اصلى سه يك آب خريدارى از مالك رسمى  ــمتى از پالك ش 187/80متر مربع قس

از مالكيت محمدعيسى عربخانى 
ــدانگ يك باب منزل مسكونى به  ــن در  شش ــه پرونده 163-98  خانم خديجه رعنائى فرزند حس 4-كالس
ــمتى از پالك شماره 6828 فرعى از2 اصلى مزرعه حصارخريدارى از مالك  ــاحت106/90متر مربع قس مس

رسمى ازذيل تمامى مالكيت مشاعى متقاضى
ــدانگ يكباب منزل مسكونى  به  ــن هدايتى فرزند براتعلى در  شش ــه پرونده 224-98  آقاى حس 5-كالس
ــمتى از پالك شماره 4146 فرعى از2 اصلى مزرعه حصارخريدارى از مالك  ــاحت164/90متر مربع قس مس

رسمى ازمالكيت براتعلى هدايتى
6-كالسه پرونده 279-98  آقاى على كشاورز شيروان فرزند حسين در ششدانگ يك باب منزل مسكونى  
ــمتى از پالك شماره 6865 فرعى از 2 اصلى مزرعه حصار خريدارى از  ــاحت 180/35 متر مربع قس به مس

مالك رسمى از مالكيت حسين كشاورزشيروان
ــدانگ يك باب منزل به  ــى توپكانلوفرزند عزيزاله در شش ــده 343-97 آقاى فرج اله وثوق ــه پرون  7-كالس
ــرط تجميع  ــماره 148 فرعى از 13 اصلى باغات و حومه به ش ــمتى از پالك ش ــاحت 34/58 مربع قس مس

باپالك 2541فرعى از 13اصلى خريدارى از مالك رسمى از   مالكيت خدانظرنظرى قلجق
ــاحت  ــدانگ يك قطعه باغ ميمى مس ــده 005-98آقاى ناصرمحمديانفرزندعزيزاله درشش ــه پرون 8-كالس
1276/35مترمربع تمامى پالك شماره 320 فرعى از 1 اصلى پيرشهيد خريدارى از مالك رسمى از تمامى 

مالكيت غالمحسين محمديان
ــه پرونده 162-97آقاى حشمت اله رمضانى باش محله  فرزند اسداله در ششدانگ يك باب منزل  9-كالس
مسكونى به مساحت 102/18متر مربع قسمتى ازپالك شماره 1145فرعى از 5 اصلى واقع درقطعه3شيروان 

خريدارى از مالك رسمى از ذيل تمامى مالكيت مشاعى متقاضى
ــن در تمامى ششدانگ يك باب منزل  ــه پرونده 202-98 آقاى ميالدحيدرى چوكانلوفرزند حس 10-كالس
ــاحت 200/00 متر مربع قسمتى از پالك شماره 1085 فرعى از  13 اصلى باغات وحومه  ــكونى به مس مس

خريدارى از مالك رسمى ازذيل تمامى مالكيت مشاعى متقاضى
ــدانگ يك باب منزل به مساحت  ــه پرونده 347-95 آقاى ايوب گوهرى فرزند غالمرضا در شش 11-كالس
103/90متر مربع قسمتى از پالك شماره 352و353فرعى از2اصلى مزرعه حصارخريدارى از مالك رسمى 

از مالكيت اسماعيل اژدرى
به اين وسيله به فروشندگان و مالكين مشاعى و اشخاص ذينفع در آراى اعالم شده ابالغ مى گردد چنانچه 
اعتراضى دارند بايد از انتشار آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ــليم اعتراض  ــيد اخذ نمايند. معترضين بايد ظرف يك ماه از تاريخ تس ــليم و رس ثبت محل وقوع ملك تس
مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحويل دهند. در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواست به 
ــند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالكيت  دادگاه عمومى محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور س

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.9807833
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/06/26

تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/07/10
صمد ابراهيم زاده

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى 

ــمى  ــاختمانهاى فاقدسندرس ــت اراضى وس ــن تكليف وضعي ــاده3 قانون تعيي ــف مقرردرم ــب تكالي حس
مصوب1390/09/20آراءصادره از هيئت موضوع ماده يك قانون مذكور مستقر در واحد ثبتى سبزوارتصرفات 

مالكانه و بال معارض اشخاص محرزو جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد:
بخش 2 سبزوار

ــاحت19/60متر مربع قسمتى از پالك  ــاختمان به مس ــدانگ يكباب س ــبت به شش - آقاى رضاكريمى نس
ــمى ثريا و طيبه  ــبزوار از محل مالكيت مالك رس 114 فرعى از 28 فرعى از3362 اصلى واقع در بخش2س

و بهجت همگى قلعه نويى
- خانم زهرا فيروز يزدى نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 16/70 متر مربع قسمتى از پالك 

4 فرعى از 2155اصلى واقع در بخش 2 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى عزت عشرتى
بخش 3 سبزوار

پالك 3 اصلى اراضى كالته سيفر
ــاحت 160/63 متر مربع  ــاختمان به مس ــدانگ يكباب س ــبت به شش - آقاى على اكبر اكبرى كرمانى نس
ــمى  ــبزوار از محل مالكيت مالك رس ــمتى از پالك باقيمانده 211فرعى از 3 اصلى واقع در بخش 3 س قس

رضا كالته سيفرى
پالك 5 اصلى اراضى قلعه نو

ــدانگ اعيانى يكباب ساختمان به مساحت 71/75 متر مربع قسمتى  ــبت به شش - آقاى غالمرضا بيدى نس
ــمى اداره اوقاف و امور  ــبزوار از محل مالكيت مالك رس از پالك 151 فرعى از 5اصلى واقع در بخش 3 س

خيريه
ــميرا كوشكباغى نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 121/20 متر مربع قسمتى از  - خانم س

پالك 273 فرعى از 5اصلى واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى ذبيح اله روانشناس
- آقاى محمد كسكنى نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 111/35 متر مربع قسمتى از پالك 

1375 فرعى از 5 اصلى واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى بتول كسكنى
- آقاى محمد حسن عباسى نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 183/85 متر مربع قسمتى از 

پالك 324 فرعى از 5اصلى واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى زهرا سلطانى
ــاحت 137/19 متر مربع قسمتى از  ــدانگ يكباب ساختمان به مس ــبت به شش - خانم معصومه عظيما نس
پالك 76 فرعى از 5 اصلى واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى معصومه و زهرا و فاطمه 

و سكينه و مريم شهرت همگى عباسى
ــاحت 83/70 متر مربع قسمتى از  ــى نسبت به ششدانگ يكباب منزل به مس ــين عباس - آقاى محمد حس

پالك 324 فرعى از 5 اصلى واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى زهرا سلطانى
- آقاى سيد حسين حسينى نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 81/97 متر مربع قسمتى از 

پالك 137 فرعى از 5اصلى واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى مهدى ذبيح الهى
- خانم فاطمه برغمدى نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 87/70 متر مربع قسمتى از پالك 

130 فرعى از 5 اصلى واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى رقيه اصغرى بونش
ــبت به ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 107/05 متر مربع قسمتى از  ــرو انجم نس - آقاى هادى خس
ــمى زهره چشمى و على  ــبزوار از محل مالكيت مالك رس پالك 1476 فرعى از 5اصلى واقع دربخش 3 س

رضا كالته سيفرى
- آقاى على اكبر زرقانى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 209/32 متر 
ــبزوار كه نسبت به پالك 336  ــمتى ازپالكهاى 336 و 287 فرعى از 5 اصلى واقع در بخش 3 س مربع قس
ــينى و نسبت به پالك287 فرعى مع الواسطه از محل  ــطه از محل مالكيت عباس مير حس فرعى مع الواس

مالكيت مالك رسمى محمد ترشيزى
ــاختمان به مساحت 209/32 متر  ــبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب س ــلم زرقانى نس - آقاى مس
ــبزوار كه نسبت به پالك 336  ــمتى از پالكهاى336 و 287 فرعى از 5 اصلى واقع در بخش 3 س مربع قس
ــبت به پالك 287فرعى مع الواسطه از محل  ــينى و نس ــطه از محل مالكيت عباس ميرحس فرعى مع الواس

مالكيت مالك رسمى محمد ترشيزى
- آقاى محمد رضا عباسى نسبت به سه دانگ مشاع يكباب ساختمان به مساحت 98/45 متر مربع قسمتى 
ــبت به پالك 159 فرعى  ــبزوار نس از پالكهاى 159 و4116 و 4117 فرعى از 5 اصلى واقع در بخش 3 س
ــينى و نسبت به پالك 4116 بالواسطه از محل مالكيت مالك  ــطه از محل مالكيت عباس ميرحس مع الواس
ــطه از محل مالكيت مالك رسمى  ــبت به پالك 4117 فرعى مع الواس ــريف و نس ــمى روح اله كيان ش رس

رضا شمس ابادى
ــه دانگ مشاع يكباب ساختمان به مساحت 98/45 متر مربع قسمتى  ــبت به س - خانم اعظم نيك ذات نس
ــبت به پالك 159 فرعى  ــبزوار نس از پالكهاى 159 و 4116و 4117 فرعى از 5 اصلى واقع در بخش 3 س
ــينى ونسبت به پالك 4116 بالواسطه از محل مالكيت مالك  ــطه از محل مالكيت عباس مير حس مع الواس
ــطه از محل مالكيت مالك رسمى  ــبت به پالك 4117 فرعى مع الواس ــريف و نس ــمى روح اله كيان ش رس

رضا شمس ابادى
ــدانگ يكباب ساختمان به مساحت 120/75 متر مربع قسمتى از پالك  ــبت به شش - خانم مريم كيفى نس

76 فرعى از 5 اصلى واقع در بخش3سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى على عباسى
پالك6 اصلى اراضى كلوت

ــبت به ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 107/08 متر مربع  ــن فالحتى طزرق نس - آقاى محمد حس
ــمى حاجيه  ــبزوار از محل مالكيت مالك رس ــالك 259 فرعى از6 اصلى واقع در بخش 3 س ــمتى از پ قس

عذرا علوى
- آقاى موسى الرضا كاشانى نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 195/15 متر مربع قسمتى از 

پالك 115 فرعى از6اصلى واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى غالمحسين سالمى
- خانم مرضيه مسكنى نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 92/85 متر مربع قسمتى از پالك 

98 فرعى از6 اصلى واقع در بخش3 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى قدرت اهللا مسكنى
- خانم زهرا شكوهى اصيل نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 111/36 متر مربع قسمتى از 

پالك 2 فرعى از6 اصلى واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالكيت رسمى خودش
ــاختمان به مساحت 123/5 متر مربع قسمتى از پالك  ــم قارزى نسبت به ششدانگ يكباب س - آقاى قاس

198 فرعى از6 اصلى واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى حسين كشكى
ــاختمان به مساحت 101/55 متر مربع قسمتى از  ــامى فر نسبت به ششدانگ يكباب س - آقاى احمد حس

پالك 29 فرعى از6 اصلى واقع در بخش 3 سبزوار ازمحل مالكيت مالك رسمى علينقى فقيه سبزوارى
ــاحت 103/26 متر مربع قسمتى از پالك  ــاختمان به مس ــدانگ يكباب س ــبت به شش - آقاى رضاقزى نس

9795 فرعى از6 اصلى واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالكيت مالك رسمى خودش
ــاختمان به مساحت107/51 مترمربع قسمتى از پالك  ــبت به ششدانگ يكباب س - آقاى عليرضا بدال نس

9795 فرعى از6 اصلى واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى خودش
- آقاى سيد محمود حسينى باغخيراتى نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 
ــبزوار از محل مالكيت مالك  ــمتى از پالك 259 فرعى از6 اصلى واقع در بخش3 س 87/16 متر مربع قس

رسمى حاجيه عذرا علوى سبزوار
ــدانگ يكباب ساختمان به مساحت  ــبت به سه دانگ مشاع از شش ــميه محمد پورقلعه نوئى نس - خانم س
ــبزوار از محل مالكيت مالك  ــمتى ازپالك 259 فرعى از6 اصلى واقع در بخش 3 س 87/16 متر مربع قس

رسمى حاجيه عذرا علوى سبزوار
ــاحت 96/12 متر مربع قسمتى  ــاختمان به مس ــدانگ يكباب س ــبت به شش ــرابى نس - خانم طاهره رودس
از پالك 35 باقيمانده فرعى از6 اصلى واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى احمد مهرى

ــاحت 100/23 متر مربع قسمتى از  ــدانگ يكباب ساختمان به مس ــبت به شش - آقاى عبداله زمانى فر نس
پالك 4776 فرعى از6اصلى واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى عبداله تقوى نسب

- خانم پروين غالمى نيا نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 98/60 متر مربع قسمتى از پالك 
29 فرعى از6 اصلى واقع در بخش3سبزوار ازمحل مالكيت مالك رسمى محسن فقيه سبزوارى

ــاحت103/50 متر مربع قسمتى  ــاختمان به مس ــدانگ يكباب س ــبت به شش - آقاى مهدى غالمى نيا نس

ــمى احمد رازقندى و  ــبزوار از محل مالكيت مالك رس ــى از6 اصلى واقع در بخش 3 س ــالك 29 فرع از پ
فخرالسادات فقيه سبزوارى و حبيب اله بهنامى فر

- آقاى محمدحسن شهرابادى نسبت به چهاردانگ مشاع ازششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 148/10 
ــمى  ــبزوار از محل مالكيت مالك رس ــمتى ازپالك 1055 فرعى از6 اصلى واقع در بخش3 س متر مربع قس

خودش
ــاختمان به مساحت 148/10  ــدانگ يكباب س ــاع ازشش ــبت به دو دانگ مش - خانم محترم بداغ ابادى نس
ــبزوار از محل مالكيت مالك رسمى  ــمتى از پالك1055 فرعى از6 اصلى واقع در بخش 3 س متر مربع قس

خودش
ــاحت 99/70 متر مربع قسمتى از  ــدانگ يكباب ساختمان به مس ــبت به شش - آقاى على اصغر زرقانى نس

پالك 4559 فرعى از6اصلى واقع در بخش 3 سبزوار ازمحل مالكيت مالك محمد وظيفه داريزد
ــاع از ششدانگ يكباب منزل به مساحت 150/43 متر مربع  ــعيد روشنى نسبت به سه دانگ مش - آقاى س

قسمتى از پالك 75فرعى از6 اصلى واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالكيت مالك عبدالحسين رمضانى
ــدانگ يك باب منزل به مساحت 150/43  ــه دانگ مشاع از شش ــبت به س ــنى نس - آقاى على محمد روش
ــبزوار ازمحل مالكيت مالك عبدالحسين  ــمتى از پالك75 فرعى از6 اصلى واقع در بخش 3 س متر مربع قس

رمضانى
پالك28 اصلى اراضى كسكن

ــجر به  ــاب باغ مش ــدانگ تمامت يك ب ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــبت به س ــى نس ــوكت دولت ــم ش - خان
ــماره پالك710فرعى از28اصلى واقع در بخش3 سبزوار از محل مالكيت  مساحت1470/87مترمربع به ش

مالك رسمى رقيه عدلى
ــه دانگ مشاع از ششدانگ تمامت يك باب باغ مشجر به مساحت  ــبت به س - آقاى محمدرضارفيعى فر نس
ــبزوار از محل مالكيت  ــماره پالك 710 فرعى از 28 اصلى واقع در بخش 3 س ــر مربع به ش 1470/87 مت

مالك رسمى رقيه عدلى
بخش 12 سبزوار

پالك 1 اصلى اراضى عميداباد
ــدانگ يكباب منزل به مساحت 69/92 متر مربع قسمتى از پالك  ــبت به شش - آقاى على اكبر ميرزائى نس

237 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى شوكت جراحى
ــدانگ يكباب ساختمان به مساحت 94/35 متر مربع قسمتى از پالك  ــبت به شش - آقاى مهدى نظرى نس

199 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش12سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى مريم نظرى
ــاحت 32/14 متر مربع قسمتى از پالك  ــدانگ يكباب مغازه به مس ــبت به شش - خانم صديقه جعفرى نس

4326 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 12 سبزوار ازمحل مالكيت مالك رسمى حسين متولى
- خانم حوريه خيرابادى نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 36/10 متر مربع قسمتى از پالك 

9748 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش12 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى عباس دولت ابادى
پالك2 اصلى اراضى عبدالرحمن

- آقاى حسن بهزادى كيا نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ يكباب ساختمان به مساحت93/80مترمربع 
ــمى محمد  ــبزوار از محل مالكيت مالك رس ــمتى از پالك138فرعى از 2 اصلى واقع در بخش 12 س قس

ترشيزى
ــاحت 101/63متر مربع قسمتى  ــدانگ يكباب ساختمان به مس ــبت به شش - آقاى ابوالفضل بيدخورى نس
ــاحت 29/34 متر مربع از  ــاحت 72/29 متر مربع و 3723 فرعى به مس ــاى173 باقيمانده به مس از پالكه
ــمى حسين قزى و مريم و عفت و معصومه و  ــبزوار ازمحل مالكيت مالك رس 2 اصلى واقع در بخش 12 س

محمد شهرت همگى وحيدى خباز
ــدانگ يكباب منزل به مساحت113/94 متر مربع قسمتى از پالك  ــانى نسبت به شش - خانم فاطمه ابويس
ــمى حسن برغمدى و مهدى  ــبزوار از محل مالكيت مالك رس 9949 فرعى از 2 اصلى واقع در بخش 12 س

رفيعى
- آقاى محمدرضاميان ابادى نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت126مترمربع قسمتى از پالك 

7 فرعى از 2 اصلى واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى فريبرز ناوى
ــت به فاصله 15 روز از  ــون و ماده13آيين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوب ــتناد مفاد ماده3 قان ــذا به اس ل
ــر ميگردد در صورتى كه اشخاص ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته باشند  طريق اين روزنامه منتش
ــار اولين آگهى درروزنامه و در روستاها از تاريخ الصاق راى در محل تا دو ماه  ــهرها بايد از تاريخ انتش در ش

اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم ورسيد اخذ نمايند
ــت به دادگاه عمومى محل  ــليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواس .معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تس
ــت را به اداره ثبت محل تحويل نمايد . در اين صورت اقدامات ثبت موكول  نمايد و گواهى تقديم دادخواس
به ارايه حكم قطعى دادگاه است و در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض ، گواهى 
ــند مالكيت مى  ــت به دادگاه عمومى محل ارائه نكند اداره ثبت محل مبادرت به صدور س تقديم دادخواس
ــن نامه مذكور در  ــت .برابر ماده 13 آيي ــت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيس ــند مالكي نمايد.صدور س
ــبت به آن ها اظهار نامه ثبتى پذيرفته نشده، واحد ثبتى طبق راى  ــمت از امالكى كه قبال نس موردآن قس

هيئت پس از تنظيم اظهار نامه ثبتى
حاوى تحديد حدود ملك ،مراتب را در اولين آگهى نوبتى و تحديد حدود به صورت همزمان به اطالع عموم 
ــبت به امالك در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را  ــاند و نس ميرس

به صورت اختصاصى منتشر مى نمايد.9807829
(م الف98/100/3036)

تاريخ انتشار نوبت اول : 98/06/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/07/10

على آب باريكى-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك سبزوار

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

هيأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو قم تصرفات مالكانه مفروزى متقاضيان پرونده هاى 
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. 
ــه 1391114430002008384 آقاى قربانعلى  ــماره 139860330002013627 مربوط به پرونده كالس 1ـ رأى ش

رضائى فرزند بهمن در قسمتى از/ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 71/68 مترمربع پالك 
شماره 24 فرعى از 1947 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ سند رسمى/ سند مالكيت مشاعى مع 

الواسطه از سيد حسين شمس الدينى (از طرف سيد حسن و سيد محمد) خريدارى كرده است. (م الف 2831)
ــه 1397114430002002750 آقاى ميثم  ــه پرونده كالس ــوط ب ــماره 139860330002015977 مرب 2ـ رأى ش
جليلى فرزند ابراهيم على در قسمتى از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 
ــماره 2302/6/265اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى خريدارى  ــدانگ 75/90 مترمربع پالك ش شش

مع الواسطه از مجيد منصورى ثبت شده در صفحه 267 دفتر 401. (م الف 2832)
ــه 1397114430002002750 آقاى رضا  ــده كالس ــوط به پرون ــماره 139860330002015980 مرب 3ـ رأى ش
ــاع از ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت  ــمتى از سه دانگ مش معصومى فرزند مرتضى در قس
ــدانگ 75/90 مترمربع پالك شماره 2302/6/265  اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى خريدارى  شش

مع الواسطه از مجيد منصورى ثبت شده در صفحه 267 دفتر 401. (م الف 2833)
ــه 1397114430002002634 آقاى حسين  ــماره 139860330002013429 مربوط به پرونده كالس 4ـ رأى ش
ــدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 114 مترمربع  ــمتى از/شش ــتمعلى در قس اصغريان فرزند رس
ــت.  ــماره فرعى از 2281 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى از بتول زند خريدارى كرده اس پالك ش

(م الف 2834)
ــه 1392114430002000578 آقاى حسين  ــماره 139860330002015935 مربوط به پرونده كالس 5ـ رأى ش
مختارى فرزند جواد در قسمتى ازششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 60 مترمربع پالك شماره 
ــت با سه دانگ از ششدانگ  ــاعى كه برابر اس ــند مالكيت مش 177 فرعى از 2595 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم س

پالك مذكور به نام متقاضى صادره در صفحه 528 دفتر 530.(م الف 2835)
ــه 1392114430002002328 آقاى تقى  ــده كالس ــوط به پرون ــماره 139860330002015549 مرب 6- رأى ش
گائينى فرزند على محمد در قسمتى ازششدانگ كه در آن احداث بنا شده بمساحت 108/50 مترمربع پالك شماره 

5 فرعى از 1567 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم سند رسمى/ سند مالكيت مشاعى.(م الف 2836)
ــه 1398114430002000065 آقاى منصور  ــماره 139860330002015902 مربوط به پرونده كالس 7- رأى ش
ــدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 15/30 مترمربع پالك  ــمتى ازشش رهبر فرزند صبرعلى در قس
ــطه از غالمحسين  ــماره 432 فرعى از 1878 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى خريدارى مع الواس ش

جمشيدى.(م الف 2837)
ــه 1397114430002002730 آقاى فرهاد  ــوط به پرونده كالس ــماره 139860330002012570 مرب 8- رأى ش
ــمتى ازششدانگ قطعه زمين  كه در آن احداث بنا شده بمساحت 69/24  ــبى وحيد  فرزند محرمعلى  در قس طهماس
ــطه از  ــماره 1 فرعى از 2184 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى خريدارى مع الواس مترمربع پالك ش

محمد على دولتى خريدارى  كرده است ( م الف 2838) 
ــماره 139860330002015106 مربوط به پرونده كالسه 1391114430002011534 آقاى على اصغر  9- رأى ش
جاللى رياض فرزند على اكبر   در قسمتى ازششدانگ قطعه زمين  كه در آن احداث بنا شده بمساحت 156 مترمربع 
ــهم طبق مبايعه نامه عادى خريدارى شده از  ــماره 0 فرعى از 2473 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم 78 س پالك ش
خانم مريم جاللى رياضى ثبت شده در صفحه 443 دفتر 436 ذيل ثبت 79679و 78 سهم ديگر طبق سند مالكيت 

مشاعى ثبت شده در صفحه 440 دفتر 436 ذيل ثبت 79679 واقعات در بخش دو ثبت قم ) ( م الف 2839) 
ــه 1397114430002001805 آقاى عباس  ــماره 139860330002015399 مربوط به پرونده كالس 10- رأى ش
ــده بمساحت 60 مترمربع پالك  ــدانگ قطعه زمين  كه در آن احداث بنا ش ــمتى ازشش اجاقى فرزند برجعلى   در قس
ــطه از حسن خطيبى  ــماره 0 فرعى از 2180 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى خريدارى مع الواس ش

ثبت شده در صفحه 256دفتر 67. ( م الف 2840) 
ــه 1396114430002000125 آقاى بهروز  ــماره 139860330002014766 مربوط به پرونده كالس 11- رأى ش
اكبرى حيدر  فرزند نقد على  در قسمتى ازششدانگ قطعه زمين  كه در آن احداث بنا شده بمساحت 120 مترمربع 
ــند مالكيت مشاعى ذيل ثبت 91282دفتر 535صفحه 387.  ــماره 2213 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم س پالك ش

( م الف 2841) 
ــيد  ــه 1391114430002005843 آقاى س ــماره 139860330002014924 مربوط به پرونده كالس 12-رأى ش
ــاحت  ــده بمس ــدانگ قطعه زمين  كه در آن احداث بنا ش ــمتى ازشش ــفيعى   فرزند مصطفى   در قس مهدى مير ش
59/20مترمربع پالك شماره 2483 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى خريدارى مع الواسطه از محمد 

و ملوس رشيد االسالمى .(م الف 2842) 
ــه 1396114430002001259 آقاى على  ــوط به پرونده كالس ــماره 139860330002015982 مرب 13- رأى ش
ــدانگ قطعه زمين  كه در آن احداث بنا شده بمساحت 75 مترمربع  ــمتى ازشش عمو رحيمى فرزند ابوالفضل   در قس
ــند رسمى به شماره 53281-1367/12/9- دفتر  ــماره 7 فرعى از 2609 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم س پالك ش

20 قم.( م الف 2843) 
ــه 1398114430002000647 آقاى جالل  ــماره 139860330002015832 مربوط به پرونده كالس 14- رأى ش
ــاحت 46/43 مترمربع  ــده بمس ــدانگ قطعه زمين  كه در آن احداث بنا ش ــمتى ازشش كريمى   فرزند كريم   در قس
پالك شماره 2244/1/3 اصلى  واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى خريدارى مع الواسطه از ابوالحسن دامن 

خشك ثبت شده ( م الف 2844) 
ــه 1393114430002000879  آقاى سجاد  ــماره 139760330002035709 مربوط به پرونده كالس 15- رأى ش
اميرى فرد   فرزند فتح اله  در قسمتى ازششدانگ قطعه زمين  كه در آن احداث بنا شده بمساحت 95( نود و پنج ) 
ــند رسمى/ سند مالكيت  ــماره  فرعى از 2093اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى /س مترمربع پالك ش
ــهم و اصغر جهانى به نسبت 1/5 سهم وو حسن جهانى به نسبت  ــطه از اكبر جهانى به نسبت 3 س ــاعى مع الواس مش

1/5 سهم داراى مالكيت مى باشد.( م الف 2845) 
ــند مالكيت رسمى  ــر آگهى و انقضاء موعد مقرر س ــت پس از نش مورد تاييد قرار گرفته و از آنجائيكه مقرر گرديده اس
صادر گردد با توجه به عدم دسترسى به مالكين مشاعى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى تا چنانچه اشخاص 
ــار آگهى نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد  ــند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتش ــته باش ذينفع اعتراضى داش
ــيد آن را اخذ و ظرف مدت يكماه پس از تسليم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و  ــليم و رس منطقه دو قم تس
دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم و گواهى آنرا به اين اداره تحويل نمايند الزم به توضيح است كه صدور سند 

بر اساس قانون مذكور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 9807865
تاريخ انتشارنوبت اول: 1398/6/26
تاريخ انتشارنوبت دوم: 1398/7/10

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

خبر

همدردی مردم هند با سیل زدگان خوزستان 
مستند شد

مهر: مؤسسه روایت فتح در مستند 
»مقطوع« به همدردی مردم هند با 

سیل زدگان خوزستان می پردازد.
»مقطوع«  مســتند  فیلم برداری 
بــه کارگردانی علــی نیکبخت و 
تهیه کنندگــی مؤسســه روایت 

فتح آغاز شــده است.این مستند که به نوعی نمایشگر بروز احساسات مردم 
هندوستان و دوستداران انقاب اســامی است، به ارسال کمک های مردم 
هندوســتان به سیل زدگان خوزستان از طریق نماینده رهبری و همچنین 
فعالیت جهادی عمرانی طاب این کشور در روستای مقطوع اشاره دارد. اعتبار 
ساخت پروژه های مسکن و مرکز درمانی انجام شده در روستای مقطوع ۱۰۰ 
میلیارد ریال است که همگی از طریق کمک های مردم هند تأمین شده است.

تولید مستند انیمیشن »من ایرانی ام«
فرهنگ و هنر: مستند انیمیشن 
بــه کارگردانی  ایرانــی ام«  »من 
علیرضــا کاویــان راد، وارد مرحله 
تولید و فیلم برداری شــد. به نقل 
از روابط عمومی مرکز گســترش 
سینمای مستند و تجربی، مستند 

انیمیشن »من ایرانی ام« از تولیدات جدید مرکز گسترش سینمای مستند و 
تجربی به کارگردانی علیرضا کاویان راد وارد مرحله تولید و فیلم برداری شد.

علیرضا کاویان راد درباره  موضوع این فیلم که با تکنیک دیجیتال پینتینگ 
ساخته می شــود، گفت: من به عنوان یک ایرانی ممکن است در هر جایی 
زندگی کنم و هر زبان و فرهنگی داشته باشم اما در نهایت یک ایرانی هستم. 
در مستند انیمیشن »من ایرانی ام« به این موضوع می پردازیم که ما متشکل 
از فرهنگ ها، قومیت ها و جغرافیاهای مختلف اما زیر یک پرچم هستیم. وی با 
بیان اینکه استوری بُرد این فیلم آماده شده، اظهار کرد: در این پروژه موسیقی 
جلوتر از تصویر حرکت می کند، به همین دلیل ساخت آن زودتر آغاز شد با 
این توضیح که بخش هایی از قطعات استادان موسیقی نواحی سراسر ایران، 

موسیقی این فیلم را تشکیل می دهد. 
کاویان راد درباره  عوامل تولید »من ایرانی ام« که قرار اســت تا پایان ســال 
آماده نمایش شود نیز گفت: کارگردان و تهیه کننده اثر خودم هستم. حانیه 
اردستانی، شهره حاجی پور و فاطمه عباسی کاراکترها را طراحی کرده اند و 

بهروز شهامت امور مربوط به موسیقی و صدا را انجام می دهد.

 فرهنگ و هنر/ صبــا کریمی  با توجه به 
اینکه در ایام اربعین اغلب سالن های سینما و 
تئاتر در کشور تعطیل است، حوزه هنری اقدام 
به اجرای دو نمایش دینی کرده تا عاقه مندان 
و کسانی که از سفر پیاده روی اربعین بازماندند 
بتواننــد در این ایام تعطیل از این تئاترها بهره 

ببرند.
امیرحســین شــفیعی، مدیردفتر تولید تئاتر 
حرفه ای مرکز هنرهای نمایشــی حوزه هنری 
با اشاره به برنامه های ویژه اربعین عنوان کرد: 
در ایام اربعین و آخر ماه صفر تماشــاخانه های 
مهر و ماه با محوریت عاشــورا برنامه خواهند 
داشت و به همین منظور نمایش »خاموشان« 
به نویســندگی خیراهلل تقیانی پور و کارگردانی 
علی سلیمانی از جمله این آثار است که از ۲۲ 
مهــر تا ۱۰ آبان در تماشــاخانه مهر و پس از 
پایان اجرای نمایش، »خاطرات فیات؛ تابستان 
۵۹« بــه کارگردانی محمد الرتی روی صحنه 
خواهد رفــت. همچنین نمایــش دیگری که 
از ۱۵ مهرماه جایگزیــن نمایش »فقط چهل 
روزه بودم« در تماشــاخانه ماه خواهد شــد، 
کارگردانی حسین  به  »غریبه های همیشگی« 
پرســتار اســت و تا ۱۰ آبان اجرا خواهد شد. 
همچنیــن حوزه هنری تولیــد نمایش هایی با 
محوریت پیاده روی اربعین را در دســتور کار 

خود قــرار داده که از جمله مهم ترین اتفاقاتی 
که مرکز هنرهای نمایشــی حوزه هنری اقدام 
به برگزاری آن ویژه این ایام می کند، چهارمین 
همایــش بین المللی تئاتر پیــاده روی اربعین 

است.
وی در ادامــه افــزود: با توجه بــه اینکه آخر 
ماه صفــر مصادف با ایام عزاداری و شــهادت 
امام رضــا)ع( و رحلــت پیامبــر)ص( اســت، 
اغلب ســالن های تئاتر تعطیل هســتند اما ما 
برنامه ریزی کردیم تماشــاخانه های مهر و ماه 
در آن ایام باز باشــند تا مــردم بتوانند از این 

نمایش های مذهبی نهایت استفاده را ببرند.
شــفیعی با اشــاره به دالیل انتخاب این بازه 
زمانــی عنوان کرد: اکثر مــردم در دهه اول و 
دوم محرم درگیر مراســم عزاداری هســتند 
و اغلب در مناســک مذهبی حضــور دارند و 
تجربه ســال های گذشته نشــان داده معموالً 
نمایش هایی که در این ایام اجرا می شــوند به 
دلیــل تداخل برنامه های مــردم چندان مورد 
اســتقبال قرار نمی گیرند. ضمن اینکه ترجیح 
ما اربعین تــا انتهای ماه صفر اســت تا برای 
مخاطبانی که از پیــاده روی اربعین بازماندند 
برنامه داشــته باشــیم. همچنین بــا توجه به 
تعطیات چند روزه ای کــه در پایان ماه صفر 
وجــود دارد و معموالً ســینما و ســالن های 

تئاتر تعطیل هســتند، فرصت خوبی است که 
بتوانیم مخاطبان بیشــتری را برای تماشــای 
تئاتر به حوزه هنری دعــوت کنیم. بر همین 
اســاس برنامه ریزی ما به این شــکل است در 
روزهایی که ســینما و تئاتر تعطیل هســتند، 
تماشاخانه های مهر و ماه حوزه هنری میزبان 

عاقه مندان تئاتر خواهند بود.
وی به استقبال مردم از تئاترهای مذهبی اشاره 
کرد و گفت: اســتقبال مخاطبان از تئاترهای 
مذهبی ارتباط مستقیمی با نمایش هایی دارد 

که اجرا می شــوند. تئاتر مذهبی مخاطب های 
مختلفی دارد. یک دسته کارگردانانی هستند 
کــه مخاطبان خودشــان را کامًا شناســایی 
کردنــد و از آن ها برای دیــدن نمایش دعوت 
می کننــد. گاهــی اوقات نمایش هــای موفق 
مذهبی داشــتیم که برای آن ها بلیت فروشی 
شده و با استقبال مخاطب روبه رو می شود اما 
عموماً مخاطبــان نمایش های مذهبی به ویژه 
در ایام محــرم و صفر میهمان ما هســتند و 
درهای ســالن ها برای عاقه منــدان به تئاتر 
دینــی به صورت رایگان باز اســت. پیش بینی 
کردیم در ایام شــهادت امام رضا)ع( و رحلت 
پیامبر اکرم)ص( مخاطبان بتوانند سه شب به 

صورت رایگان به تماشای نمایش ها بنشینند.

 در طول سال باید نمایش های 
ارزشمند داشته باشیم

مدیردفتر تولیــد تئاتر حرفه ای مرکز هنرهای 
نمایشی حوزه هنری تصریح کرد: به نظرم باید 
به ســمتی حرکت کنیم که آثار ارزشــمندی 
تولید شــود تا مخاطب برای تماشای آن بلیت 
تهیــه کند و بــرای دیدن آن با شــوق زمان 
بگــذارد و مهم تر اینکه این آثار سفارشــی و 
فرمایشــی نباشــند تا بتوانند با مخاطب خود 
ارتباط برقرار کنند. از ســویی دیگر تولید آثار 

دینی نبایــد فقط جنبه نمایشــی و ویترینی 
داشته باشد که چندان شایسته نیست تنها در 
ایام محرم و صفــر و ماه رمضان یادمان بیفتد 

که باید اثر مناسبتی تولید کنیم.
وی در ادامــه افزود: البته در طول ســال و با 
توجه به سیاســت های حــوزه هنری به تولید 
این گونه آثار اهتمــام می ورزیم و تولیدات ما 
محدود به مناسبت ها نیست. این وظیفه ذاتی 
ماســت که از این دســت موضوعات حمایت 
کنیم امــا عموماً دیده می شــود که تولیدات 
مذهبی شــکل ویترینی به خود می گیرند. در 
حالی که به نظــرم والدت ائمــه اطهار)ع( و 
جشن های شــیعیان نیز بهترین فرصت برای 
اجــرای نمایش های دینی و مذهبی اســت و 
معتقدم این گونه نمایش ها قرار نیســت فقط 
عــزاداری و ذکر مصیبت باشــد و می توان با 
زبانی خاقانه و به شــیوه ای نو نمایش هایی را 
تولید کرد که جنبه ســوگواری و غم نداشته 
باشند. ما حماسه هایی در بطن اسام و تشیع 
داریم که می توان در ایام ســرور و شادمانی به 
آن پرداخت و تئاتر دینی مختص ایام محرم و 

صفر و ماه رمضان نیست.
شــفیعی با اشاره به تولیدات دفتر تئاتر یادآور 
شــد: ما در دفتر تولید تئاتــر حرفه ای حوزه 
هنری پیگیر این سیاســت هســتیم و به این 
ســمت و سو حرکت می کنیم. این جای سؤال 
اســت چرا در مناسبت هایی مانند والدت امام 
زمان)عج( نباید نمایشی تولید شود یا در اعیاد 
قربان تا غدیر نمایش دینی نداریم که هم ایجاد 
نشاط کند و هم اندیشه های والیت مداری را به 
اشتراک بگذارد. خوشبختانه ما در حال حرکت 
به این سمت و سو هستیم و آغازگر این جریان 
خواهیم بود و در برنامه ریزی های ســال آینده 

پیش بینی آن را کرده ایم.
شــفیعی در پایان تأکید کــرد: حوزه هنری با 
ایجاد دفتر تولید تئاتر حرفه ای گام های مهمی 
برداشــته که بتواند در طول سال نمایش هایی 
که برای خانواده ها از هر حیث همچون قیمت 
بلیت، محتوا و رعایت شــرایط عرفی و اخاقی 
مناسب است را تولید کند، این نمایش ها فقط 
محدود به آثار دفاع مقدســی و دینی نیست. 
مــا آثاری را بــا مباحث اجتماعــی، کودک و 
کمدی تولید کردیم و تاشــمان این است که 
با کمترین هزینه بتوانیم شهروندانی را دعوت 
کنیم که شــاید توان خرید بلیت نمایش های 
بزرگ و الکچری را نداشــته باشــند و به این 
ســمت حرکت می کنیم که تماشاخانه مهر و 
ماه با کمترین هزینه برای مخاطبان باز باشــد 
و با هزینه اندک تئاتر در دسترس تولید کند.

برش

باید به سمتی حرکت کنیم که   
تا  شود  تولید  ارزشمندی  آثار 
بلیت  آن  تماشای  برای  مخاطب 
تهیه کند و برای دیدن آن با شوق 
زمان بگذارد و مهم تر اینکه این 
آثار سفارشی و فرمایشی نباشند 
با مخاطب خود ارتباط  تا بتوانند 

برقرار کنند
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مدیر دفتر تولید تئاتر حرفه ای مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری در گفت و گو با قدس مطرح کرد

نمایش های ویژه برای  جاماندگان اربعین

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى 
ــمى برابرراى شماره139860301046000350هيئت اول/موضوع قانون تعيين  فاقد سند رس
ــتقردرواحد ثبتى حوزه  ــمى مس ــاختمانهاى فاقد سندرس ــى اراضى وس ــف وضعيت ثبت تكلي
ــك فرزند ابراهيم  ــارض متقاضى آقاى محمد تاجي ــات مالكانه بال مع ــوا تصرف ثبت ملك پيش
ــماره شناسنامه327صادره ازورامين درششدانگ يك باب خانه به مساحت98/17 مترمربع  بش
ــوا خريدارى ازمالك  ــى از158 اصلى واقع درحوزه ثبت ملك پيش ــده پالك103فرع از باقيمان
ــت لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به  ــمى آقاى حسن انصارى محرزگرديده اس رس
ــند مالكيت متقاضى  ــخاص نسبت به صدورس ــود در صورتى كه اش فاصله15روز آگهى مى ش
اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين 
اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض  مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اس
ــد183ث/م الف  تاريخ انتشارنوبت اول: 98/6/26   ــند مالكيت صادر خواهد ش طبق مقررات س

تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/7/10 
رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى 
ــمى برابرراى شماره139860301046000351هيئت اول/موضوع قانون تعيين  فاقد سند رس
ــتقردرواحد ثبتى حوزه ثبت  ــاختمانهاى فاقد سندرسمى مس تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
ملك پيشوا تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى على رضا مزدآبادى فرزند حسين بشماره 
ــنامه2452صادره ازدرششدانگ يك باب دامدارى به مساحت988/12 متر مربع قسمتى  شناس
ــمى آقاى  ــوا خريدارى ازمالك رس ــى از112 اصلى واقع درحوزه ثبت ملك پيش ازپالك1فرع
ــتكار محرزگرديده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز  مهدى كش
ــبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته  ــود در صورتى كه اشخاص نس آگهى مى ش
ــاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم  ــند مى توانند ازتاريخ انتش باش
ــت خودرابه مراجع  ــليم اعتراض دادخواس ــيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس وپس ازاخذ رس
ــورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق  ــت در ص قضايى تقديم نمايند بديهى اس
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد184ث/م الف  تاريخ انتشار نوبت اول: 98/6/26   تاريخ 

انتشارنوبت دوم: 98/7/10 
رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى 
فاقد سند رسمى برابرراى شماره139860301060002501 هيئت اول/موضوع قانون تعيين 
ــتقردرواحد ثبتى حوزه ثبت  ــاختمانهاى فاقد سندرسمى مس تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
ــماره  ملك ورامين تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى مجتبى خزائى فرزند بابا مراد بش
ــتثناى بهاى ثمنيه اعيانى به  ــنامه696صادره ازفيروزان در ششدانگ يك باب خانه باس شناس
ــه خير آباد تهران بخش  ــماره484 فرعى از12 اصلى واقع درقري ــاحت101متربع پالك ش مس
ــه خانى محرزگرديده  ــت ناصرخانى احدى ازورثه على جمع ــوزه ثبت ملك ورامين ازمالكي ح
ــود درصورتى  ــب دردونوبت به فاصله15روز آگهى مى ش ــه منظوراطالع عموم مرات ــت لذاب اس
ــند مى توانند ازتاريخ  ــند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باش ــخاص نسبت به صدورس كه اش
ــليم وپس ازاخذ رسيد ظرف  ــاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تس انتش
ــليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى  مدت يك ماه ازتاريخ تس
ــند مالكيت صادر  ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س اس

خواهد شد389ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول:98/6/26 تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/7/10

ازطرف رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

اجراييه
ــانى محل اقامت : پيشوا معين آباد كوچه  ــخصات محكوم له : شكوفه سبحانى نام پدر: سبحان نش مش
ــيد كمال طباطبايى نام پدر:  ــبحانى مشخصات محكوم عليه : س ــيرازى منزل شخصى على اصغرس ش
عبداله نشانى محل اقامت : مجهول المكان// محكوم به : بموجب راى432درتاريخ 97/11/21حوزه يك 
ــوا ودادنامه دادگاه عمومى شهرستان پيشواكه قطعيت يافته است  ــوراى حل اختالف شهرستان پيش ش
ــت : بپرداخت نفقه معوقه از تاريخ1374/12/25لغايت92/9/20 جمعا بمبلغ  .محكوم عليه محكوم اس

ــت ميليون تومان وايضا مبلغ770000ريال(معادل هفتاد وهفت هزار تومان )بابت هزينه دادرسى  بيس
ــعه اقتصادى.  ــوم توس ــتناد ماده19آيين نامه اجرائى ماده189قانون برنامه س درحق محكوم له // باس
اجتماعى. فرهنگى.محكوم عليه مكلف است تاازابالغ اين اخطاراجرايى ظرف ده روزمفادآنرااجرا بگذارد 
ــى براى پرداخت محكوم به وياانجام تعهدمفاد راى رابدهد درغير اينصورت پرونده جهت اقدام  وياترتيب

مدنى براى اجراى احكام دادگسترى شهرستان پيشوا تحويل خواهد شد
رييس شعبه يك شوراى حل اختالف شهرستان پيشوا

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى فاقد  ــى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس آگه
ــون تعيين تكليف  ــماره 139860301060001498هيات اول/ موضوع قان ــمى برابرراى ش ــند رس س
ــتقردر واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامين  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى وس
ــماره شناسنامه14صادره ازورامين  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم فرزانه تات فرزند ناصر بش
ــى واقع درقريه  ــماره37 فرعى از3 اصل ــاحت108مترمربع پالك ش ــدانگ يك باب خانه به مس درشش
ــت لذابه  ــيركوند محرز گرديده اس ــران بخش حوزه ثبت ملك ورامين ازمالكيت بهرام ش ــزك ته كهري
ــبت  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهى مى ش
ــند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت  ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراض داش به صدور س
ــليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض  دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم  ــت خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اس دادخواس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد436ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/7/10 تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/7/25

رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

{در اجراى ماده 11 قانون جامع حدنگاركليه اسناد دفترچه اى مى بايست به سند تك برگ تبديل گردد}
آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

حوزه ثبتى فريدونكنار
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب 
ــتقر در واحد ثبتى  ــى كه در هيات موضوع ماده يك قانون مذكور مس ــالك متقاضيان 1390,9,20 ،ام
ــيدگى و تصرفات مالكانه و بال معارض آنان محرز و راى الزم صادر گرديده جهت  فريدونكنار مورد رس

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

ــبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت  766 فرعى آقاى ايرج اصغرى آميچى نس
ــون گرگانى مالك  ــى تبارو آقاى افالط ــطه از ام البنين حاج ــع خريدارى مع الواس ــر مرب 115.14 مت

رسمى.
ــف نژاد اميركاليى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به  833 فرعى آقاى عباس يوس

مساحت 137.46 متر مربع خريدارى مع الواسطه از فرخ لقا بهرامى مالك رسمى.
833 فرعى خانم محترم قربان زاده كوهى خيلى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 

مساحت 87 متر مربع خريدارى مع الواسطه از خانم فرخ لقا بهرامى مالك رسمى.
ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به  ــرمه نسبت به شش ــمانه ابراهيم زاده ش 917 فرعى خانم س
ــطه از على مراد محمدى و حرمت جور سرا (بالسويه)  ــاحت 137.92 متر مربع خريدارى مع الواس مس

مالك رسمى.
ــبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به  1549 فرعى آقاى محمد زمان برادران كنارى نس

مساحت 192.08 متر مربع خريدارى مع الواسطه از قاسم باباپور جويبارى مالك رسمى.
ــاحت  ــك قطعه زمين با بناى احداثى به مس ــدانگ ي ــبت به شش ــى آقاى احمد منفرد نس 1786 فرع

158.04 متر مربع خريدارى مع الواسطه از ذوالفقار ضربى مالك رسمى.
1999 فرعى خانم عاطفه يوسفى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 244 

متر مربع خريدارى بدون واسطه از مالك رسمى.
2010 فرعى خانم اكرم همراهى اشلقى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 

250 متر مربع خريدارى بدون واسطه از مالك رسمى.
ــاحت  ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مس ــبت به شش 4398 فرعى آقاى رحيم رحمانى نس

198.65 متر مربع خريدارى بدون واسطه از مالك رسمى.
ــبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت  ــين پور نس 4398 فرعى خانم كلثوم حس

210.57 متر مربع خريدارى بدون واسطه از محمدعلى محسنى مالك رسمى.
ــدانگ يك قطعه زمين با بناى  ــبت به شش ــى آقاى نور محمد غالمعلى تبار فيروزجائى نس 4469 فرع
ــى تبار مالك  ــطه از محمد صادق حاج ــع خريدارى مع الواس ــاحت 346.31 متر مرب ــى به مس احداث

رسمى.
ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به  ــيده رقيه حسينى سوته نسبت به شش 5086 فرعى خانم س

مساحت 170.70 متر مربع خريدارى بدون واسطه از مالك رسمى.
ــگر سوته نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت  9036 فرعى آقاى جابر كفش

400 متر مربع خريدارى بدون واسطه از مالك رسمى.
ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت  ــلطانى نسبت به شش 12142 فرعى خانم فاطمه س

499.02 متر مربع خريدارى بدون واسطه از مالك رسمى.
ــاحت  ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مس ــبت به شش 13596 فرعى خانم فاطمه فرجى نس

177.22 متر مربع خريدارى مع الواسطه از مير شجاع حسينى مالك رسمى.
ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت  ــيد شهباز نسبت به شش 15497 فرعى آقاى جمش

94.54 متر مربع خريدارى مع الواسطه از آقاى رجبعلى اسدى فر مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در فريدونكنار پالك اصلى 119 بخش 2

26 فرعى آقاى على اصغر ولى پور نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 589 
متر مربع خريدارى بدون واسطه از مالك رسمى.

349 فرعى اقاى عليرضا اسماعيل زاده نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
232 متر مربع خريدارى بدون واسطه از مالك رسمى.

2259 فرعى آقاى زين العابدين سليمان تبار بيشه نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 
به مساحت 121 متر مربع خريدارى بدون واسطه از مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در فريدونكنار پالك اصلى 1 بخش 11
215 فرعى خانم زهرا غالمى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 230 متر 

مربع خريدارى بدون واسطه از مالك رسمى.
ــاحت  ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مس ــبت به شش 215 فرعى خانم مريم حاج زينلى نس

237.70 متر مربع خريدارى بدون واسطه از مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در فريدونكنار پالك اصلى 2 بخش 11

309 فرعى آقاى حامد اسفنديارى كنارى و خانم سيده معصومه مير قربانى نسبت به سه دانگ مشاع 
ــطه  ــاحت 367.50 متر مربع خريدارى بدون واس ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مس از شش

از مالك رسمى.
ــه دانگ مشاع ازششدانگ يك قطعه  ــبت به س 321 فرعى خانم ها بهار ياورى ومريم ياورى هر يك نس

زمين با بناى احداثى به مساحت 101 متر مربع خريدارى بدون واسطه از مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در مهلبان پالك اصلى 13 بخش 11

479 فرعى خانم حليمه خاتون رشيدى مهلبانى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
مساحت 263.26 متر مربع خريدارى بدون واسطه از احمد عليزاده مالك رسمى.

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

ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت اختصاصى منتشر مى نمايد.آ9808611
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398,07,10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398,07,24

م.الف: 98/130/9799
مرتضى خواجوى

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك فريدونكنار

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــى واراضى و  ــن تكليف وضعيت ثبت ــن نامه قانون تعيي ــون و ماده 13 آئي ــوع ماده 3 قان ــى موض آگه
ــماره 139860308001002375 ـ 1398/06/16 هيات  ساختمانهاى فاقد سند رسمى /برابر راى ش
اول / دوم  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در 

ــوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى  محمد اكرم ميرصادقى  واحد ثبتى ح
ــبت به  ــماره ملى 0651721458نس ــنامه 607صادره از بيرجند و ش ــماره شناس فرزند محمدعلى بش
ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 8595 متر مربع بپالك شماره  1509 فرعى از 433- شش
ــت . لذا به منظور اطالع  ــى بخش 2بيرجند از محل مالكيت اقاى رمضان فاروقى محرز گرديده اس اصل
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض  مالكيت متقاضى اعتراضى داش
ــليم و پس از اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست  خود رابه اين اداره تس
ــدت مذكور وعدم وصول  ــت در صورت انقضاى م ــع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس ــود را به مراج خ

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9808621
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/07/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/25

                           
على فضلى

 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــى واراضى و  ــن تكليف وضعيت ثبت ــن نامه قانون تعيي ــون و ماده 13 آئي ــوع ماده 3 قان ــى موض آگه
ــماره 139860308001002374 ـ 1398/06/16 هيات  ساختمانهاى فاقد سند رسمى /برابر راى ش
اول / دوم  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در 
ــوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى  محمد اكرم ميرصادقى  واحد ثبتى ح
ــبت به  ــماره ملى 0651721458نس ــنامه 607صادره از بيرجند و ش ــماره شناس فرزند محمدعلى بش
ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 6407متر مربع پالك شماره 1512فرعى از 433-اصلى 
ــت . لذا به منظور اطالع عموم  ــد از محل ماكيت اقاى على باز بجدى محرز گرديده اس ــش 2بيرجن بخ
ــند  ــبت به صدور س ــخاص نس ــود در صورتى كه اش مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض  مالكيت متقاضى اعتراضى داش
ــليم و پس از اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست  خود رابه اين اداره تس
ــدت مذكور وعدم وصول  ــت در صورت انقضاى م ــع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس ــود را به مراج خ

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9808622
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/07/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/25

                           
على فضلى

 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــى واراضى و  ــن تكليف وضعيت ثبت ــن نامه قانون تعيي ــون و ماده 13 آئي ــوع ماده 3 قان ــى موض آگه
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى/ برابر راى شماره 139860308001001373 ـ 1398/03/30  هيات  س
ــند رسمى مستقر  ــاختمانهاى فاقد س اول / دوم  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى برات اله صداقت خواه 
فرزند حسن   بشماره شناسنامه  7 صادره از بيرجند و شماره ملى 5239736057نسبت به ششدانگ 
يك باب منزل به مساحت 131/24   مترمربع قسمتى ازپالك 1396 ـ اصلى بخش 2 بيرجند از محل 
ــت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو  ــتگردى محرز گرديده اس ــيد غالمرضا دس مالكيت اقاى س
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى  ــود در صورتى كه اش نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره 
ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع  ــليم و پس از اخذ رس تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات  قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

سند مالكيت صادر خواهد شد.9808623
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/07/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/25

                           
على فضلى
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