
دمشان گرم
پس از وقوع زمین لرزه  در شــمال غربی 
کشورمان، برخی از کاربران فضای مجازی 
در صفحات توییتری خود به این مسئله 
پرداختند و هشــتگ #زلزله_تبریز را در 
توییتر داغ کردنــد. در ادامه چند نمونه 
از توییت های منتشر شده در این زمینه 
را می خوانید: »خدا را شــکر در روستای 
زلزله زده ورنکش که بیشترین تخریب را داشته، اسکان زلزله  زده ها شروع شده. 
متأسفانه در این منطقه پنج نفر جونشون رو از دست دادن... حضور نیروهای 
مردمی بســیج از اولین ساعات صبح واقعاً قابل تقدیره. دم همشون گرم که 

کمک می کنند مردم در آغاز فصل سرما بی خانه و کاشانه نمانند«.

این حجم از آزادی بیان!
فضه سادات حسینی، گوینده خبر سیما با 
انتشار پستی در صفحه توییترش از حذف 
چندباره پست هایش در اینستاگرام و در 
نهایت مسدودســازی صفحه مجازی اش 
توســط این شــبکه اجتماعی خبر داده 
است. حســینی با انتشــار تصویری در 
صفحه توییترش نوشت: »اینستاگرام از 
چندماه پیش روی پیج من زوم بود و حداقل 40-30 پست مرتبط با شهدای 
مدافع حرم، ســپاه، مقاومت، شهید و شهادت را حذف کرد، حتی پست های 
چهار پنج سال قبل را. مرتب تهدید به حذف پیج می کرد. دیروز اکانت را کاًل 

دیلیت کرد و من هنوز در تعجبم از این حجم از آزادی بیان«.

یک معامله پرسود
یکی از فعاالن مجازی یمنی، با انتشــار 
پستی در زمینه اغتشاشات اخیر در عراق، 
حسابی در توییتر ســروصدا به پا کرده 
است. در بخشی از متن توییت این فعال 
مجازی که با سرعت زیادی میان کاربران 
ایرانی و عراقی دســت به دست می شود، 
آمده است: »ما یمنی ها از عراقی هایی که 
خروج ایران از کشورشان را فریاد می زنند، از آن ها متنفرند و به فرماندهان و 
سمبل هایشان توهین می کنند، می خواهیم ایران را به ما بدهند تا همسایه ما 
باشد و عربستان با نفت، پول و ثروتش همسایه شان باشد. معامله پر سود. یک 

ماه تجربه اش کنید و بگذارید ما خسارت کنیم«.

ما را ببخش
اواخر شــهریورماه بود کــه دختری ۲۱ 
ماهــه به نام زهرا از مقابل منزلشــان در 
منطقه قلعه نو شــهرری ربوده شد. حاال 
پس از گذشت حدود دو ماه از این ماجرا 
»صابر ابر« با انتشــار تصویری از زهرا در 
اینســتاگرام نوشته اســت: »سالم زهرا 
نمی دانم کجایی. شهر شلوغ است، هزار 
خبر مهم تر از گم شدِن تو وجود دارد. ما را ببخش، کاری از دستمان ساخته 
نیست. می شود دعا کرد و خواست که خبری از تو بیاید. اما زهرا جان، عزیزم، 
شهر شلوغ است و گم شدِن دختری با چشم های مشکی و تی شرت صورتی با 
گوشواره های طالیی کوچک، دکمه های فشاری سر شانه ها و ابرو های گندمی 

زود از یاد می رود... ما را ببخش«.                    

به  محدود  ماجرای»الَصرخی«  تربت زاده  مجید   
امســال و سه یا چهارســال اخیر نمی شود. رد پای 
آشــکار این آیت اهلل خودخوانده بعثی و داعشــی را 
می شــود حتی در آشــوب های هشــت سال پیش 
عــراق هم پیدا کرد. دنبــال رد پاهای پنهانش هم 
اگــر می گردید، باید بین ۱5 تا 35 ســال به عقب 
برگردید. پیشــینه انحراف و ادعــای رابطه با امام 
زمان)عج( البته چه در عراق و چه در ایران مربوط به 
خیلی پیشتر از این هاست. »الصرخی« و نمونه های 
مشــابهش که در عراِق این ســال ها کم نیستند در 
واقع تکرار نــخ نمای جریان هایی چــون »بابیت« 
به شــمار می روند کــه با کمی تغییر، نســخه های 
به روزرسانی شــده آن ها، متناســب با رخدادهای 
چند سال اخیر، درعراق منتشرشده اند! کمپانی های 
سیاسِی منتشــرکننده چنین نسخ ه هایی هم البد 
توقع دارند با »الصرخی« و نمونه های مشــابهش، از 
آب گل آلود اوضاع سیاسی و اجتماعی عراق، ماهِی 

خودشان را بگیرند. 

تکذیبمیکنیم
این هم که به بهانه ای یکباره پیدایش شــود، مدتی 
مثاًل با حمله به کنســولگری ایران در شهر »کربال« 
نام خــودش و طرفدارانش را ســر زبان ها بیندازد 
و همه جا را به آشــوب بکشــد و بعــد اگر اوضاع 
برایش نامناســب شــد، همان طور ناگهانی غیبش 
بزند، چیز تازه ای نیســت. این پیدا و ُگم شدن های 
ناگهانی، تاکتیک همیشــگی آدم و جریانی اســت 
کــه تحلیلگران، بخشــی از ناآرامی های اخیر عراق 
و شــعارها و رفتارهای ضدایرانی آن را زیر ســر او 
می دانند. خــودش را مرجع می داند و پیروان اغلب 
مســلحی هم دارد که تا چنــد وقت پیش برخی از 
خبرگزاری های وابسته به عربستان، به شکلی کاماًل 
مشــکوک، تعداد آن ها را بزرگنمایــی کرده و اگر 
کســی درباره پشــت پرده های جریان »الصرخی« 
افشــاگری نمی کــرد، ممکــن بــود آن را به ۱00 
هزار نفر هم برســانند و به جز قبیله »آل صرخه« 
دیگر قبیله ها و عشــیره های بخشی از عراق را هم 
در زمره نیروهای مســلح این جریان معرفی کنند. 
این در حالی اســت که کل افراد منتســب به این 
جریان که در ماجرای حمله به کنسولگری ایران در 
کربال حضور داشــتند به حدود 300 نفر می رسید. 
درباره پشــتیبانی قبیله »آل صرخه« و طایفه های 
زیرمجموعــه آن هم این نکته گفتنی اســت که در 
ســال ۱393، رئیس قبیله آل صرخه »شــیخ علی 
الصکبان« و رؤســای ســه طایفه این عشیره یعنی 
طوایــف »آل برجــس، الصوایــح و البیبات« پس 
از بیعــت با آیــت اهلل سیســتانی در بیانیه ای اعالم 
می کنند: »ما شمشــیرهای قانونی برای خدمت به 
مرجعیت بزرگ هستیم و برای نابودی تمام کسانی 
که به اســم مرجعیــت در حال سوءاســتفاده های 
گوناگون هســتند گوش به فرمــان مرجعیت نجف 
با پیشگامی آیت اهلل سیســتانی هستیم... ما اعالم 
می کنیم که در ســال ۱999 محمود الصرخی را به 
علت فسق و بی بندو باری برای همیشه از قبیله طرد 
کردیم... محمود الصرخی یک بعثی است و در زمان 
»ســبعاوی ابراهیم الحسن تکریتی« رئیس دستگاه 
اطالعاتی حزب بعــث، برای وی گزارش های حزبی 

می نوشت و به آن افتخار می کرد...«.

مجتهداستخبارات
متولد ۱964 در شــهر کاظمین است. به قول خود 
منابع مختلف عراقی، مشکوک ترین بخش زندگی و 
تحصیالت »الصرخی« این است که در سال ۱987 
از دانشکده مهندســی دانشگاه بغداد دانش آموخته 
می شــود اما 6 یا هفت ســال بعد و در 30 سالگی 
یکباره به دروس حوزوی عالقه مند شــده و ســراغ 
حــوزه علمیه مــی رود! البته این منابــع خبری و 
تحلیلی در عراق حق دارند عالقه مند شــدن یکباره 
مهنــدس »الصرخی« به حوزه علمیه را مشــکوک 
بدانند. چون در اعالمیه ای که باالتر به نقل از رئیس 
قبیله »الصرخه« آوردیم، یادآوری شــده است که 
دســتگاه اطالعات رژیم صدام برخی مأموران خود 
از جملــه محمود الصرخی را بــه عنوان طلبه برای 
جاسوســی به حوزه های علمیه مختلــف در عراق 
می فرستد. البته منابع عراقی اضافه می کنند که این 
افــراد پس از مدتی رفت و آمــد به حوزه، موفق به 
ورود و نفــوذ چندانی در حوزه ها نشــدند، بنابراین 
دم و دســتگاه استخبارات عراق در خارج از حوزه ها 
برای مأمورانــش دوره های فقهی و... برگزار می کند 
تــا در نهایت هم به آن ها مدرک اجتهاد و مرجعیت 
بدهد و گویــا »الصرخی« را هم اعلم این مجتهدان 

اعالم می کند! 
خود مهنــدس مجتهد اما معتقد اســت، در حوزه 
نجف درس خوانده و شاگردی آیت اهلل »سید محمد 
باقر صدر« را هم کرده اســت. این ادعای او البته نه 
تنها توسط هیچ کس تأیید و مهر و امضا نشده بلکه 
آیت اهلل سید کاظم حائری که شاگرد آیت اهلل صدر 

هم بوده، ادعای او را تکذیب کرده است.

منسیدخراسانیهستم!
ادعای مرجعیتش به ۱6 ســال پیــش برمی گردد. 
یعنی زمانی که رژیم صدام هنوز ســقوط نکرده بود 
اما بوی الرحمانش بلند شــده بود. مدت ها پیش از 
این اعالم، گروه های مختلفی با شعارهای مهدویت 
در میان برخی شــیعیان عراق شکل گرفته بودند. 
از»جیــش المهدی« بگیرید که ســید محمد صدر 
)پــدر مقتدی صدر( آن را پایه گــذاری کرده بود تا 
سید یمانی یا سید حسنی که بعدها پیدایشان شد 
یا ضیا عبدالزهرا کاظم که گروه »سربازان بهشت« را 
به راه انداخته بود. از جیش المهدی که هرگز داعیه 
ارتباط با امام زمان)عج( را نداشت اگر بگذریم بقیه 
گروه ها مدعی چنین ارتباطی بودند و حتی کم کم 
پا را فراتر گذاشــته، ادعای نمایندگی از جانب امام 
زمان)عج( و... هم داشــتند. یکی از جالب ترین این 
مدعیان »الصرخی« بود که ابتدا »محمود عبدالرضا 
البهادلی« نامیده می شد اما با سقوط صدام و حزب 
بعث، غیبش زد و تا مدت ها مخفی بود اما در ســال 
۲005 ناگهان با عمامه مشــکی و ادعای ســیادت 
پیدایش شــد. روایت پایگاه خبــری »کنوز مدیا« 
درباره گذشته »الصرخی« ممکن است خیلی شبیه 
روایت ما نباشد اما بی شباهت هم نیست: »در دهه 
90 میــالدی، الصرخی در منزل خود ماهواره نصب 
کرده بود و به همین علت، بازداشــت و به پرداخت 
300 هزار دینار عراقی محکوم شــد. در دورانی که 

بازداشت بود، فلسفه بافی می کرد و می نوشت. یکی 
از افســران امنیتی از این مســئله مطلع می شود و 
به مســئوالن باالدســتی گزارش می دهد. سرویس 
اطالعات عراق نیز وی را جذب و دوره های آموزشی 
عقیدتی- مذهبی برای وی برگزار می کند و او را به 
پاکستان می فرســتد تا جادوگری بیاموزد... او یک 
سال بعد، از پاکستان به عراق بازمی گردد و نام خود 
را »شــیخ محمود التمیمی« می گذارد. پس از آن 
عمامه ســفیدی به تن  کرد و ملقب به شیخ محمود 
شــد. پس از مدتی نیز عمامه ســیاه به تن نموده و 
نام محمود الصرخی را برای خود انتخاب کرد. پس 
از مدتی به سید محمود الحسنی تغییر نام داد و به 
مردم می گفت من، شــخِص سیدالحسن الخراسانی 
هســتم و امام زمان)عج( را می شناســم! مدتی بعد 
ادعا کرد نایب امام زمان)عج( اســت و پس از مدتی 
هم مدعی شــد که خود امام زمان )عج( هستم و تا 

امروز نمی خواستم خودنمایی کنم«!

همینحاال
همین حاال هــم اگر کمی وقت بگذارید و نامش را در 
اینترنت جست و جو کنید، به جز ماجرای اخیر حمله 
طرفدارانش به کنسولگری ایران در کربال و تکذیب خبر 
دستگیری اش، به مواردی درباره او برمی خورید که به 
شما کمک می کند بدانید در چند سال گذشته چگونه 
و کجا ناپدید شده، چطور ناگهانی پیدایش شده و کدام 
حوادث و جنایت ها زیر ســر او است و از کجا و توسط 

چه کسانی حمایت می شود.
ســال ۱390 پس از مدتی بی خبری، دوباره نامش 
ســر زبان ها می افتــد. ســال ۱39۲ خبرگزاری ها 
می نویسند او»شــبکه اعدام برای امام زمان« را راه 
انداخته اســت! در ســال ۱393ماجرای حمله به 
منزل آیت اهلل سیســتانی توســط عوامل مرتبط با 
»الصرخی« از جمله خبرهایی اســت که مدت ها در 
عراق داغ می شود. نقشه الصرخی برای ترورآیت اهلل 
سیستانی، تالش برای حمله به حرم امام حسین)ع(، 
مخالفتش با جهاد علیه داعــش، ادعای اینکه امام 
زمان)عج( با خواهر الصرخی ازدواج کرده، خبر فرار 
و اقامت مخفیانه او در قطر، شایعه حضور در لبنان، 
سرکوب شدنش توســط دولت عراق، فرار از زندان 
به کمک بعثی های ســابق، خبر و عکس های جعلی 
مربوط به دستگیری و حتی کشته شدنش، حمایت 
او از حمله ائتالف ســعودی به یمــن و... از جمله 
اخبار و تحلیل هایی اســت که می شــود در مطالب 
آرشــیوی چند ســال اخیر خبرگزاری های مختلف 
پیدا کــرد. تازه ترین خبر و افشــاگری درباره او را 
اما چند روز پیش »ســید حمید حسینی« مسئول 
اتحادیه رادیو و تلویزیون های اســالمی عراق وقتی 
خبر دســتگیری او را تکذیب می کــرد، انجام داد: 
»الصرخی اکنون در اســرائیل مستقر است و همه 
جریان ها را از آنجا هدایت می کند... این روزها ســه 
گروه و جریان دارند در عراق و زیر نظر اسرائیل آن 
هم با پوشــش »مهدویون« فعالیت می کنند... گروه 
یمانی، گروه مولوی و جریان الصرخی...در ماجرای 
اخیر عراق، اسرائیل از آمریکا فعال تر است... امارات 
هم از عربستان فعال تر است... بله... یعنی این فتنه 
آمریکایی - سعودی نیست...فتنه اسرائیلی - اماراتی 

است...«. 

هر گرم شهاب سنگ، 2 هزار دالر!
قــدس زندگــی: در چنــد روز 
فــروش یک  آگهی  تصویر  اخیــر، 
به  شهاب ســنگ در ســایت دیوار 

چشمتان خورده است. 
فروشــنده اش  که  ســنگی  شهاب 
ادعــا می کند یک قطعــه از مریخ 

اســت. در ادامه هم نوشــته به دلیل نیاز مالی مجبور اســت ســنگش 
را چنــد میلیون تومــان ناقابل بفروشــد و خریدار می توانــد با گرفتن 
 شناســنامه جهانی برای این شهاب سنگ مریخی، آن را باالی ۲ میلیارد 

تومان بفروشد! 
این آگهی عجیب و غریب که حســابی در فضای مجازی سروصدا به راه 
انداخته اما تنها آگهی فروش شــهاب سنگ در سایت »دیوار« نیست و 

البته ادعای تازه ای هم نیست. 
اگر عبارت »شهاب سنگ« را در این سایت جست وجو کنید، با انبوهی از 

آگهی های عجیب و غریب و تازه در این زمینه روبه رو می شوید. 
شــروع قیمت این ســنگ ها معموالً از ۱0 میلیون تومان است. البته از 
آنجایی که هم ســنگ مفت است و هم گنجشک مفت، بعضی ها قیمت 
3 میلیارد تومانی و حتی باالتر هم روی شهاب سنگ هایشان گذاشته اند. 
آن طــور که »فرارو« می گوید، بعضی ها هم ســنگ ها را گرمی و به دالر 

می فروشند. 
مثــاًل در یــک آگهــی نوشــته: »هر گــرم این ســنگ ۲ هــزار دالر 
اســت و بــا ۲50 گــرم وزنی کــه دارد، تقریبــاً چیــزی در حدود 5 
میلیــارد و 700 میلیــون تومان قیمــت می خورد، البتــه از این بابت 
 نگــران نباشــید، چون نیــاز مالی دارم بــه پایین تر از ایــن قیمت هم 

می فروشم«.
باوجود اینکه بســیاری از این فروشــنده ها ادعا می کنند از فالن نهاد و 
اســتاد زمین شناســی یا بهمان عتیقه فروش ایران، گواهی تأیید اصالت 
شهاب ســنگ دارند، اما دکتر عزت اهلل قنواتی، اســتاد دانشــگاه و عضو 
هیئت علمی دانشــگاه خوارزمی می گوید: »بــه هیچ عنوان امکان ندارد 
که استادان و دانشــگاه ها شناسنامه یا آنالیزی برای چنین چیزی صادر 
کنند؛ اگر بر فرض ســنگی هم یافت شود، باید برای سازمان ناسا ارسال 
شــود تا آزمایش های تخصصی انجام و با نمونه های اصیل مقایسه شود. 
روزانه هزاران شهاب ســنگ از جو زمین می گــذرد، اما احتمال برخورد 
این ســنگ ها به ســطح زمین نزدیک به صفر اســت و بنابراین چنین 
ادعا هایی رد می شــود. این گونه موضوعات بــه هیچ عنوان صحت ندارد 
و کالهبرداری ای بیش نیســت. تمامی این سنگ ها، سنگ های آذرین و 
دگرگونی هســتند که به وفور در تمامی نقاط ایران یافت می شود و هیچ 

گونه ارزش مادی خاصی ندارند«.
دکتر حامد پورخرســندی، پژوهشگر پســادکترای شهاب سنگ شناسی 
و شــیمی کیهانی در دانشــگاه بروکســل هم دراین باره گفته است: »با 
امکانات موجود در دانشگاه های ایران، امکان انجام آزمایش های تخصصی 
برای تشــخیص سنگ عادی از شهاب ســنگ وجود دارد. اما تعیین نوع 
شهاب ســنگ و طبقه بندی آن نیاز به ابزار های پیشرفته تری دارد که در 

حال حاضر در آزمایشگاه های کشور موجود نیست«.
به جز ســخنگوی ســازمان تعزیرات حکومتی که خرداد ماه در این باره 
گفتــه بود:»ســایت دیوار بدون احــراز هویت، احــراز مالکیت و واقعی 
بودن این شــهاب ســنگ ها، چگونه ایــن آگهی ها را تأییــد می کند؟« 
تقریباً هیچ مســئولی به این اتفاق واکنش نشــان نــداده و این درحالی 
اســت که خرید و فروش شهاب ســنگ ، این روزها بیشتر از همیشه در 
فضای مجازی و ســایت های خرید و فروش رونق گرفته و کالهبرداران 
 بدون هیچ نظارتی، به راحتی آگهی های فروششــان را در این ســایت ها 

منتشر می کنند.

 مجازآباد
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ورزش
همبستگی ملی در استادیوم امام رضاj به نمایش درآمد

 سایه سنگین شهرخودرو  
بر صدر

سپاهان و زاگرس از صعود بازماندند

 دست خالی ایرانی ها 
در هندبال باشگاه های آسیا

 کارگردان مستند تحسین شده »زنانی با گوشواره های باروتی« در گفت و گو با قدس:

باید به فکر مخاطب جهانی باشیم

شگفتی های نیت خیر
... من و دوستم تصمیم گرفته بودیم یک  کتابخانه در نزدیکی مسجد روستای 
»تقی آباد« راه اندازی کنیم. مادر شهید »علی اکبر بردار« که نخستین شهید 
شهرســتان تربت جام هم بود، یکی از اتاق های خانــه اش را نذر این کار کرد.

هزینه های مختصری الزم بود تا این کتابخانه راه اندازی شود. با مرحوم »غالمرضا 
رحیمیان« صحبت کردیم و ایشان یک روز در میدان روستا موضوع را گفت و از 
مردم یاری طلبید. آن سال، سال بسیار بدی از نظر برداشت محصول بود و آن 
پول هم هزینه زیادی به حساب می آمد. بنابراین هیچ کس دست به جیب نبرد 
و واکنشی نشان نداد. مرحوم رحیمیان دلشکسته و غیرتی شد و کل هزینه ها 

را خودش تقبل کرد! 
درگذشــت این کشاورز نجیب و مهربان در هفته گذشــته بهانه ای شد تا از 
این کار نیک او یاد کنم. نه او می دانست و نه من می دانستم که در ادامه این 
مسیر فعالیت ها و کارهای فرهنگی ادامه پیدا خواهد کرد و من هم روزی در 
سطح ملی متولی مأموریت های فرهنگی برای ارتقای فرهنگ و تربیت نسل 
جوان خواهم شد. اما فکر می کنم بی شک این حمایت او در انگیزه امروز من 

بی تأثیر نبوده است. 
خیلی وقت ها ما به اثــر کاری که می کنیم فکر می کنیم، ولی مفهوم برکت 
چیزی اســت که خیال ما نمی تواند بر آن احاطه پیدا کند. وجود من امروز 
به برکت خواندن کتاب حافظ در کودکی با شــعر و ادبیات گره خورده است، 
اما روزی که پدر من برای مشق مکتبخانه برادر بزرگم کتاب حافظ می خرید 
اصوالً من در این دنیا نبودم؛ ولی آن کتاب با آن چاپ ســنگی قدیمی هنوز 
در کتابخانه من هســت و مرا به دنیای شعر وارد کرده است. حساب و کتاب 
خوب اســت، ولی در علم خدا هر کاری حکمت هایــی دارد که جز خود آن 
حکیم علیم کسی از آن باخبر نیست. این است که همیشه باید با حسن ظن 
به هر کاری نگاه کنیم و از خدا برکت بخواهیم. وقتی شما برای خودتان یک 
کتاب می خرید فقط متوجه خودتان نباشــید؛ چه بسا که شما خادم کسی 
دیگر باشید که خواهد آمد و از آن کتاب بهره ها خواهد برد. وقتی یک ماشین 
می خرید به این فکر نمی کنید، ولی شــاید یکی از مهم ترین حکمت های آن 
ماشین این باشد که روزی در سفری ناگهانی بیماری را به بیمارستان برسانید 
و خودتان هم ندانید که جانش را نجات داده اید. خواندن نقشــه های الهی به 
این سادگی ها نیست. حسن ظن و خیر خواستن از خدا مهم ترین کاری است 

که ما می توانیم همیشه انجام بدهیم و خدا برکت خواهد داد.

غائله حمله به کنسولگری ایران در کربال از کجا آب خورد؟

»الصرخی«
پول ویلموتس در ترکیه پرداخت شده استدرتلآویواست

 تاج: بازی تیم ملی 
 با هنگ کنگ را 

در مشهد برگزار می کنیم

روایت مجازی

 روزنوشته های علی محمد مؤدب

کلیدها
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جواد رستم زاده: هفته دهم رقابت های لیگ برتر عصر دیروز 
با پیشروی شهر خودرو در جدول، شکست عجیب ذوب آهن و 
پیروزی پیکان در دربی خودروسازان ادامه یافت. پنجشنبه دربی 
خودروسازان را پیکان به نفع خود تمام کرد. در این بازی سایپا 
با نتیجه یک بر صفر نتیجه را به پیکان واگذار کرد. تک گل تیم 
پیکان را فراز امامعلی در دقیقه 36 به ثمر رساند. اما در نخستین 
دیدار دیروز ماشین ســازی و ذوب آهن در تبریز به مصاف هم 
رفتند که این دیدار  با برتری 2 بر یک ماشین ســازی به پایان 
رسید. تک گل ذوب آهن را در این دیدار امیرارسالن مطهری 
در دقیقه یک به ثمر رساند و  ماشین سازی در دقیقه ۸6 توسط 
ادواردو دوسانتوس توانست بازی را به تساوی بکشاند،  شاگردان 
خطیبی در دقیقه 2+۹۰ توسط احمد زنده روح موفق شدند به 
گل دوم دست پیدا کنند و سه امتیاز این مصاف را در تبریز حفظ 
کنند. ذوب  آهن با این شکست، هفت امتیازی باقی ماند و در 
رده چهاردهم قرار گرفت. ماشین سازی نیز با ۱2 امتیاز در رده 
دهم جای گرفت. در دیگربازی های این هفته شاهین بوشهر و 
گل گهر به تساوی یک یک و نفت مسجد سلیمان و نساجی به 

تساوی بدون گل دست یافتند.

گل سه امتیازی مهربان
در مشهد تیم شــهرخودرو در ادامه روند رو به جلو خود 
موفق شد پارس جنوبی جم را با نتیجه یک بر صفر شکست 

دهد. در این بازی مهربان دقیقــه 7۹ روی پاس صادقی 
موفق شد تک گل ســه امتیازی را به ثمر برساند. در این 
بازی میزبان در نیمه مربیان فشار مضاعفی را روی دروازه 
حریف آورد و اگر دخســوس نبود پیروزی پرگل تری در 
انتظار عنابی پوشان شــهرخودرو بود. کمالوند سرمربی 
پارس به علت اخــراج در دیدار قبلی مجبــور بود از روی 
سکوها شاگردانش را مقابل شــهر خودرو هدایت کند. با 
این سه امتیاز مردان گل محمدی 2۰ امتیازی شدند و با 
یک بازی کمتر در رده دوم جای گرفتند. بازی عقب افتاده 
مشهدی ها مقابل گل گهر 24 آبان ماه خواهد بود و آن ها 
در هفته یازدهم، اول آذرماه در تبریز مقابل تراکتور زخم 
خورده  به میدان می روند که بــازی 6 امتیازی در جدول 
خواهد بود. نکته مهم و قابل ذکر این بازی بنرهایی بود که 
در استادیوم امام رضا)ع( نصب شده و روی آن نوشته شده 
بود، »خلیج همیشه فارس ایران« و »از خوزستان تا خراسان 
و از آذربایجان تا هرمــزگان فضای ایران همه فدای خاک 
ایران«.در واقع عده زیادی از هواداران مشهدی در واکنش به 
اتفاقات اخیر در شهرهای دیگر با پرچم سه رنگ کشورمان 
در ورزشگاه حاضر شدند. در این بازی همچون تمام دیدارها 
صلوات خاصه با همنوایی تمامی حاضران در ورزشگاه قرائت 
شد و تربیت بدنی آســتان قدس رضوی برای این دیدار 

برنامه های فرهنگی متنوعی را به اجرا درآورد. 

امیرمحمد سلطان پور: بایرن مونیخ رویکرد خاصی را در 
راه آماده ســازی خود برای دیدار حساس »کالسیک« آلمان 
مقابل دورتموند در پیش گرفت. پس از اینکه قرمزپوشــان 
سنگین ترین شکست یک دهه گذشته خود را مقابل آینتراخت 
فرانکفورت متحمل شدند نیکو کوواچ از سمت خود اخراج شد 
تا یکی از دستیاران او و بازیکن سابق بایرن یعنی هانسی فلیک 
موقتاً هدایت باواریایی ها را به عهده بگیرد. او در نخستین آزمون 
خود موفق بود جایی که موفق شدند در میانه هفته گذشته 
المپیاکوس را 2 بر صفر شکست داده و بلیت حضور خود در 
مرحله بعد لیگ قهرمانان اروپا را قطعی کننــد. در آن بازی 
لواندوفسکی بار دیگر گلزنی کرد تا آمار خارق العاده 2۱ گل 
در ۱7 مسابقه را در این فصل به ثبت برساند. لوا همین االن با 
گلزنی در هر ۱۰ مسابقه ابتدایی این فصل بوندس لیگا رکوردی 
جدید را به نام خود ثبت کرده و می خواهد این آمار را با گلزنی 
در بازی یازدهم مقابل دورتموند هم ادامه دهد. ستاره لهستانی 
احتماالً امشب توماس مولر را پشت سر خود می بیند، ستاره 
کهنه کار بایرن که در اندیشه های کوواچ آنچنان جایی نداشت 
اما به گفته فلیک دوباره به بازیکن ثابت تیمش تبدیل خواهد 
شد.  این را نباید فراموش کنیم که بایرن هم اکنون به نوعی با 
بحران در خط دفاع خود دست و پنجه نرم می کند. نیکالس 
سوله و لوکاس هرناندز هر دو مصدوم هستند و جروم بوآتنگ 
نیز به دلیل کارت قرمز پر هزینه ای که در بازی با آینتراخت داد 

محروم خواهد بود. در بازی میان هفته اروپایی، خاوی مارتینز 
به همراه داوید آالبا زوج دفاع مرکزی بودند و نوجوان کانادایی 
یعنی آلفونسو دیویس در دفاع چپ قرار داشت و بعید است که 

سرمربی جدید به ترکیب برنده خود دست بزند.
با اینکه بایرن اوضاع خوبی را در دو سه هفته گذشته نداشت 
اما دورتموند با کسب دو پیروزی شیرین خود از لحاظ روحی 
در اوج است. زنبورها در هفته دهم بوندس لیگا موفق شدند 
وولفســبورگ که تا آن زمان شکستی نداشــت را 3 بر صفر 
شکست دهند و البته در لیگ قهرمانان نیز در حالی که بازی را 
2 بر صفر از اینتر عقب بودند با یک کامبک فوق العاده 3 بر 2 به 
پیروزی رسیدند. اشرف حکیمی و تورگان هازارد در هر دو این 
بازی ها عالی بودند و احتماالً باز هم در بال تیمشان قرار بگیرند. 
البته بد شانسی برای آن ها اینجاست که ستاره انگلیسی یعنی 
جیدون سانچو از مصدومیت رنج می برد و شاید به این بازی 
نرســد. وضعیت مارکو رویس نیز تعریفی ندارد و با اینکه در 
بازی مقابل اینتر به او استراحت داده شد اما باز هم شاید نتواند 
به موقع ریکاوری کند. البته اگر این دو هم نرسند لوسین فاوره 
سرمربی دورتموند نگرانی خاصی نداشته و پاکو آلکاسر و به 
خصوص یولین برنت را دارد که آمار گلزنی خوبی دارند. البته 
نباید فراموش کنیم که این آمار خوب را در جو عالی سیگنال 
ایدونا پارک به ثبت رساندند که مسلماً شرایطش با بازی امشب 

در آلیانز آرنا فرق خواهد کرد.

امشب دیدار کالسیک لیگ آلمان

نیش زنبور در کمین سرمربی جدید
همبستگی ملی در استادیوم امام رضا)ع( به نمایش درآمد

سایه سنگین شهرخودرو  بر صدر

گل محمدی: مزد صبرمان را گرفتیم
ورزش: یحیی گل محمدی بعد از پیروزی تیمش مقابل پارس جنوبی در نشســت 
خبری این بازی اظهار داشت: »بازی سختی را بردیم و برد شیرینی بدست آمد. تیم 
حریف خیلی دفاعی کار کرد. در این بازی ها باید از موقعیت ها به خصوص در نیمه 
اول استفاده کرد تا راحت تر بازی کنیم. در نیمه دوم گل زدیم و گل زیبایی هم به ثمر 
رساندیم.« وی ادامه داد: »بازی حساسی را بردیم. در وجود بچه ها کمی استرس بود 
چون می خواستیم جزو تیم های باالی جدول باشیم و به همین خاطر کمی بی دقت 

بودیم. در هر صورت از این 3 امتیاز خوشحالیم.«

بی میلی باواریایی ها به استخدام ونگر
ورزش: با وجود معرفی شــدن آرســن ونگر به عنوان یکی از گزینه های هدایت تیم فوتبال 
بایرن مونیخ پس از اخراج نیکو کواچ، این باشگاه تمایلی به استخدام این مرد فرانسوی ندارد. ظاهراً 
ونگر چهارشنبه شب در تماسی که با کارل هاینتس رومنیگه، مدیر اجرایی باشگاه بایرن مونیخ 
داشته آمادگی خود را برای قبول هدایت باواریایی ها اعالم کرده است اما بازخورد باشگاه چندان 
مثبت نبوده است.آرسن ونگر چهارشنبه شب با کارل هاینتس رومنیگه تماس گرفت و از تمایل 
خود برای هدایت بایرن مونیخ خبر داد. بایرن مونیخ برای کارهایی که آرسن ونگر در آرسنال انجام 
داده ارزش و احترام فراوانی قائل است، اما او در میان گزینه های سرمربیگری بایرن مونیخ نیست.

حسن اف:با افتخار مدال هایم را تقدیم آستان قدس می کنم
ورزش: قهرمان جهان و المپیک گفت: تیم های دیگر به من پیشــنهادهایی دادند اما 
زمانی که مشهد پیشنهاد داد، این فکر به ذهنم آمد تا امسال برای امام رضا)ع( و شهر 
مشهد کشتی بگیرم.  جبرئیل حسن اف گفت: روز شنبه با افتخار پنج مدال خود را که 
شامل برنز المپیک و چهار مدال جهانی اســت را تقدیم آستان قدس رضوی می کنم. 
من به امام رضا)ع( و دیگر ائمه معصومین اعتقاد ویژه ای دارم اما قسمت شد مدال های 
خود را تقدیم به امام رضا)ع( کنم. از امام رئوف و مســئوالن حرم تشــکر  می کنم که 

مدال هایم را قبول کردند.

ملی پوش اسنوکر حاضر به رویارویی با 
رژیم صهیونیستی نشد

ورزش: رقابت های اسنوکر قهرمانی جهان هفتم تا هجدهم آبان ماه به میزبانی کشور 
ترکیه در حال برگزاری است. در این مسابقات امیر ســرخوش یکی از نمایندگان 
ایران که شانس کسب عنوان داشت، مقابل حریفی از رژیم صهیونیستی حاضر به 
رقابت نشــد و از این رقابت ها کنار رفت. این ملی پوش اسنوکر در مرحله مقدماتی 
این مسابقات درخشش بسیار خوبی داشت و یکی از مدعیان اصلی و شانس کسب 

مدال در این رقابت ها بود. 

محمدرضا خزاعی: بیســت و دومین دوره مســابقات 
هندبال باشگاه های آسیا، روز پنجشــنبه ۱6 آبان درکره 
جنوبی آغاز شد. ۱۱ تیم در این مسابقات حضور دارند که 

مرحله مقدماتی را در دو گروه برگزار خواهند کرد.
در گروه A تیم های اس کی هاوکس کره جنوبی، زاگرس 
اســالم آباد ایران، العربی قطر، الکویت کویت، الشــارجه 
امــارات، و در گروهB تیم های الوکره قطــر، عمان عمان، 
بارباربحرین، الوحده عربســتان، العربی کویت، و سپاهان 

ایران حضوردارند.
۱۰تیم از کشورهای غرب آسیا به شهر » سام چئوک« کره 
جنوبی در شرق قاره بزرگ رفته اند تا رقابت بر سر قهرمانی را 
در این شهر، همراه تنها تیم شرق آسیا، »اس کی هاوکس« 

کره جنوبی برگزار کنند.

رکورد قطری ها
در دوره های قبلی، که بیشــتر در غرب قاره و عمدتاً در 
قطر برگزار شده، تیم های قطری با ۹ بار حضور در سکوی 
نخست، بیشــترین عنوان قهرمانی را کســب کرده اند و 
دراین دوره هم، العربی و الوکره دو نماینده این کشور که 
بیشتر از لژیونرهای اروپایی و آفریقایی بهره می برند، در 
کنار الکویت کویت، شــانس های نخست کسب قهرمانی 
هســتند. البته تیم الوحده عربســتان هم نیم نگاهی به 

سکوی قهرمانی دارد.

ناکامی ایرانی ها
بازی افتتاحیه این رقابت ها را تیم های الوکره قطر، قهرمان 
دوره قبل، و فوالد مبارکه سپاهان برگزار کردند که الوکره 
همانند تیم ملی قطر، با ترکیبی کامالً غیربومی، در یک بازی 
نزدیک و تنها با اختالف دو گل نماینده کشورمان را شکست 
داد. شاگردان محســن طاهری، در دومین روز مسابقات 
دومین شکست را برابر الوحده عربستان پذیرفتند تا عماًل 

شانسی برای حضور در جمع چهار تیم برتر نداشته باشند.
زاگرس اسالم آباد، نماینده دیگر کشورمان که روز نخست 
به الکویت کویــت باخته بود، در آخرین بــازی دیروز هم 
مقابل العربی قطر مغلوب شــد تا از حضور در مرحله نیمه 

نهایی بازماند.
تیم ها امروز، شــنبه ۱۸ آبان اســتراحت دارند و روزهای 

یکشنبه تا سه شــنبه دیدارهای مرحله مقدماتی را ادامه 
خواهند داد.

 قضاوت داوران ایرانی
مهدی توکلی و سعید ولدخانیان داوران A جهانی کشورمان 
که از سوی کنفدراسیون هندبال آســیا، برای داوری این 
مسابقات دعوت شــده اند، در دومین روز مسابقات، بازی 
تیم های بارباربحرین و عمان از کشورعمان را سوت زدند که 

قضاوت خوبی هم داشتند.

نتایج بازی ها
پنجشنبه ۱۶ آبان

الوکره قطر 33- فوالدمبارکه سپاهان 3۱
عمان عمان 2۸ - العربی کویت 22 

بارباربحرین 22-الوحده عربستان24 
الشارجه امارات 2۹-اس کی هاوکس 22

الکویت 36- زاگرس اسالم آباد 24
جمعه ۱۷ آبان

عمان 22- باربار 23
العربی کویت 26 - الوکره قطر 34

الوحده 34 - سپاهان 2۹
الکویت 32 - اس کی هاوکس 26

العربی قطر 4۰ - زاگرس 24

سینا حسینی: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران 
که برای شرکت در مجمع فوتسال در مشهد حضور داشت 
دیشب در نشست خبری که در هتل پردیسان برگزار شد 
در خصوص مسائل مختلف پیرامون فوتبال کشورمان به 

سؤاالت خبرنگاران پاسخ داد.
تاج با اشاره به بازی تیم کشورمان با تیم ملی عراق گفت: 
»امیدواریــم در دیدار روز پنجشــنبه تیم ملــی فوتبال 
کشورمان در مقابل تیم ملی عراق به موفقیت دست پیدا 
کنیم و حریف را شکست دهیم؛ تیم فوتبال ساحلی ما نیز 
سوم جهان شده و در مســابقات بین قاره ای نیز امیدواریم 
نتیجه مطلوب حاصل شود.  ســهمیه 3+۱ ایران در جام 

باشگاه های آسیا نیز قطعی است.«
تاج همچنین با بیان اینکه مجموع دریافتی فدراســیون 
فوتبال از وزارت ورزش و جوانان در یک ســال اخیر فقط 
3 میلیارد تومان بوده است، افزود: »دولت با شرایط بسیار 
سختی روبه روست و ما تنها برای بازی مقابل بحرین و اعزام 
بازیکنان به این کشــور از وزارتخانه هزینه های مربوطه را 
دریافت کردیم. وی خاطرنشان کرد: هزینه های برگزاری 
مسابقات بسیار سنگین شده به نحوی که هر بازیکن لژیونر 
که برای تیم ملی ما به میدان می رود، حدود 3۰۰ تا 4۰۰ 

میلیون تومان برای فدراسیون هزینه دارد.«
رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص شایعات پیش آمده 
مبنی بر عدم تمایل مــارک ویلموتس به ادامه همکاری با 

تیم ملی ایران به خاطر فراهم نیامدن مسائل مالی نیز گفت: 
»باید تأکید کنیم که آقای ویلموتس همچنان ســرمربی 
ایران است. لیست دعوت شدگان به تیم ملی نیز احتماال 
امروز اعالم می شود و مشکلی از این بابت نداریم. اخبار در 
مورد مشکالت پرداخت مالی برای ایشان درست است. ما 
ابتدا پول را به امارات منتقل کردیم ولی در آنجا موفق نشدیم 
پول را پرداخت کنیم اما اکنون در ترکیه پول را به حساب 
ایشان واریز کرده ایم. این نکته را نیز باید یادآور شوم که به 
دلیل تحریم ها هنوز نتوانستیم حتی یک ِسنت از پول هایی 

که فیفا به ما اختصاص داده را برداشت کنیم.«
مهدی تاج در خصوص قطع همکاری با فتاحی که همزمانی 
آن با اعترافات اخیر هدایتی حواشــی مختلفی را به وجود 
آورده افزود: »قطع همــکاری ما با آقای فتاحی ارتباطی به 
اعترافات هدایتی ندارد. من اصاًل در خصوص این اعترافات 
اطالعی ندارم و نباید زحمات آقای فتاحی را فراموش کرده 
و قطعاً در جای دیگر از تجارب ایشان استفاده خواهیم کرد. 
اما این یکی از تغییراتی بود که باید انجام می دادیم و مسلماً 

تغییرات دیگری نیز در راه است.«
تاج در مورد حواشی پیش آمده به خاطر شعارهای عده ای از 
تماشاگران در بازی دو تیم تراکتور و استقالل در تبریز نیز گفت: 
»از هیچ کس شعار تجزیه طلبانه قابل قبول نیست و با عوامل آن 
برخورد جدی می شود. در تبریز یک صندلی هم شکسته نشد 
ولی تعداد محدودی به صورت از پیش حساب شده وارد استادیوم 
شده و این شعارها را دادند که به وسیله دوربین تشخیص چهره 
آن ها را شناسایی خواهیم کرد. در بازی امروز )دیروز( در ورزشگاه 
امام رضا )ع( مردم با آوردن پرچم ایران همبستگی خود را نشان 

دادند که باید این ها را نیز مدنظر قرار دهیم.
رئیس فدراســیون فوتبال همچنین به تمجید از هیئت 
فوتبال خراسان رضوی پرداخت و از احتمال باالی برگزاری 
بازی تیم ملی کشورمان با هنگ کنگ در مشهد خبر داد. 
تاج گفت: »هیئت فوتبال خراسان رضوی در مجموع نمره 
قبولی می گیرد. مشهد توانایی برگزاری مسابقات بین المللی 
را دارد و به همین دلیل مسابقات چهارجانبه فوتسال در این 
شهر برگزار خواهد شد. همچنین در تالش خواهیم بود تا 
بازی تیم ملی فوتبال ایران و هنگ کنگ در مقدماتی جام 
جهانی قطر که در عید نوروز برگزار خواهد شــد را نیز در 

مشهد شاهد باشیم.

سپاهان و زاگرس از صعود بازماندند

دست خالی ایرانی ها در هندبال باشگاه های آسیا
پول ویلموتس در ترکیه پرداخت شده است

تاج: بازی تیم ملی با هنگ کنگ را در مشهد برگزار می کنیم
ضد  حمله

در فوتبال ساحلي بین قاره اي؛
 ایران فینالیست شد

ورزش: تیم ملی فوتبال ساحلی در ادامه نتایج درخشان اش توانست از سد امارات 
بگذرد و به فینال برسد. در مرحله نیمه نهایی جام بین قاره ای تیم ملی فوتبال 
ساحلی ایران به مصاف امارات رفت. در پایان وقت قانونی و اضافی دو تیم به تساوی 
یک بر یک رسیدند و در ضربات پنالتی بخت یار یوزهای ایرانی بود و توانستند با 

پیروزي بر امارات رقیب اسپانیا در فینال  شوند.

پیروزی تیم ملی جوانان مقابل نپال
ورزش: در چارچوب رقابت های مقدماتی جام جهانی جوانان، تیم ملی فوتبال 
کشورمان با کسب یک پیروزی شیرین و پرگل مقابل نپال، این گام را محکم برداشت. 
این دیدار که در ورزشگاه پاس در تهران برگزار شد، برای ایران تا دقایق پایانی گره 
خورده بود و با وجود حمالت متعدد، شاگردان پورموسوی نمی توانستند قفل دروازه 
تیم شرق آسیایی را بشکنند. اما با گلی که در دقیقه 74 احمدی به ثمر رساند سیل 
ایران به سمت دروازه نپال روانه شد. تیم ملی جوانان کشورمان سه بار دیگر توسط 
جاللی، منظمی و برزگر گلزنی کرد تا در پایان پیروزی 4 بر صفر  را به دست بیاورد.

اعالم رسمی AFC؛ ایران – عراق در اردن
ورزش: AFC به صورت رسمی به فدراسیون های ایران و بحرین اعالم کرد که 
عراق در کشور اردن میزبانی آن ها را برعهده خواهد داشت. بدین ترتیب تیم های 

ملی عراق و ایران در تاریخ 23 آبان در ساعت ۱6 در اردن به مصاف هم می روند.

سنگ تمام بوندس لیگایی ها برای تولد کریمی 
ورزش: هفدهم آبان سالروز تولد یکی از خاص ترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران بود 
و در سالروز تولد چهل و یک سالگیش، دو باشگاه آلمانی سابق علی کریمی زادروز 
او را تبریک گفته اند. شالکه با همان عکس معروف تعویض با رائول این پیام را منتشر 
کرده و بایرن با چاشنی پیش بازی این تیم مقابل دورتموند، گل به یادماندنی کریمی 

در وست فالن برابر زنبورها را به اشتراک گذاشته است.

دنیزلی تا پایان فصل سرمربی تراکتور ماند
ورزش: پس از سه شکست متوالی تیم فوتبال تراکتور در مقابل نفت آبادان، استقالل 
و سپاهان، شایعاتی مبنی بر پایان همکاری قریب الوقوع مصطفی دنیزلی و باشگاه 
تراکتور به گوش می رسید اما مالک این باشگاه با اعالم حمایت از سرمربی باتجربه و 
ترک تبار تراکتور اعالم کرد: دنیزلی تا پایان فصل سرمربی تراکتور باقی خواهد ماند.

پایان کار فتاحی در کمیته برگزاری مسابقات
ورزش: حیدر بهاروند،  رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران ضمن تشکر از زحمات 
سعید فتاحی در حکمی سهیل مهدی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست مسابقات 

فوتبال ایران منصوب کرد.

منهای فوتبال

پیروزی میلیمتری مهرام 
درلیگ برتر بسکتبال

علی عبداحد: هفته دوم از دور رفت لیگ برتر باشگاه های کشور در 
هفت شهر پیگیری شد. حساس ترین دیدار بین دو تیم مدعی مهرام 
تهران و شیمیدر برگزار شد. مهرامی ها با هدایت مصطفی هاشمی 
)سرمربی( و حضور صمد نیکخواه بهرامی، ارسالن کاظمی، آرمان 
زنگنه، فرید اصالنی، حامد سهراب نژاد و مهرداد آتشی از همان آغاز 

کوبنده شروع کردند تا ۸3 بر ۸2 به پیروزی رسیدند.
محمد اسالمی سرمربی شیمیدر پس از اتمام بازی گفت: خوشحالم 
که با وجود اشتباهات داوری یک بازی زیبا و مهیج را از سوی هر دو 
تیم دیدیم. وقتی با یک پوئن باخته اید، بازی مثل شیر یا خط بوده 
است. یادآور می شــود تا پایان هفته دوم، تیم های پتروشیمی بندر 
امام، شهرداری گرگان، مهرام تهران، پاالیش نفت آبادان هر کدام با 
دو پیروزی در مکان های اول تا چهارم و تیم های شیمیدر قم، اکسون، 
ذوب آهن اصفهان، توفارقان، مس کرمان و آویژه صنعت پارسا مشهد 
هر کدام با یک برد و یک باخت در مکان های پنجم تا دهم و تیم های 
رعد پدافند شهرکرد، شهرداری بندرعباس، شورا و شهرداری قزوین و 
نیروی زمینی هر کدام با دو شکست در ردیف های بعدی جای دارند.

شهرداری بندرعباس 5۸- 63 پاالیش نفت آبادان
شورا و شهرداری قزوین 62- 67 اکسون تهران

شهرداری گرگان 7۸- 4۹ نیروی زمینی
مهرام تهران ۸3- ۸2 شیمیدر قم

پتروشیمی بندر امام ۸4- 43 آویژه صنعت پارسا مشهد
صنعت مس کرمان 7۸- ۹6 ذوب آهن اصفهان

توفارقان »آذرشهر« ۹3- ۸5 رعد پدافند شهرکرد

هفته نخست از دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد
شکست مازندرانی ها مقابل مشهدی ها

ورزش: دیدار دوم و حساس هفته نخست از دور برگشت لیگ برتر کشتی 
آزاد در گروه ب، بین تیم های »تا ثبت جهانی توس« و دانشگاه آزاد اسالمی 
مازندران در سالن شهید بهشتی شهر مشهد برگزار شد و در پایان دو تیم 
در برد انفرادی به تساوی 5 بر 5 رسیدند و تیم توس با توجه به امتیاز مثبت 

22 بر ۱7 مقابل میهمان خود به برتری دست یافت.

دومین ناکامی پیام در لیگ برتر والیبال
ورزش: در هفته سوم رقابت های لیگ برتر والیبال تیم های شهرداری 
گنبد، کاله آمل، شهداب یزد، شهرداری ورامین، شهرداری ارومیه و 
پیکان مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند. تیم پیکان در مشهد 

میزبان خود پیام را 3 بر یک شکست داد.        صفحه 10
تاریخ انتشارنوبت دوم: یکشنبه 1398/09/03

آگهی مزایده اموال منقول پرونده اجرایی کالسه 9705015
آقای جالل عباس زاده فرزند رضا به استناد سند رهنی شماره 41814- 97/02/02 دفتر اسناد 
رس��می ش��ماره 236 مش��هد علیه آقای مرتضی جهان بخش کتلر فرزند علی به شماره ملی 
0943037778 و آقای رضا مبرم فرزند عید محمد بش��ماره ملی 0939849747 اجرائیه ای 
تحت کالس��ه 9705015 در قبال مبلغ هفتصد میلیون ری��ال )700/000/000 ریال( صادر 
نموده که پس از ابالغ اجراییه در مورخ 97/08/21 و در پایان مهلت مقرر در آیین نامه اجرای 
مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی و مزایده یکدستگاه کامیون 
کشنده ولوو اف اچ 12 مدل 1384 بشماره انتظامی 42-133 ع 64 بشماره شاسی 861508 
و ش��ماره موتور 511326 که در آدرس مشهد جاده قدیم نیشابور پارکینگ ده غیبی توقیف 
می باش��د به مبل��غ 8/000/000/000 ریال ارزیابی و قطعیت یافته که مش��خصات و توصیف 

اجمالی خودرو برابر گزارش کارشناس در روز ارزیابی به این شرح می باشد:
الف: مشخصات خودرو: تعداد محور: دو، تعداد سیلندر: شش، نوع سوخت: گازوییل، ظرفیت: 
جمعاً چهل تن + 2 نفر، رنگ: س��فید روغنی، ش��ماره شاس��ی: 861508، تعداد چرخ: شش، 
شماره موتور: 511326 شماره انتظامی: 133 ع 64 ایران 42، نوع و سیستم: کامیون کشنده 

ولوو، مدل 1384 تیپ fh 12، دنده ای 460
ب: وضعیت ظاهری و فنی خودرو در زمان بازدید: موتور: س��الم به نظر می رس��د. گیربکس: 
س��الم به نظر می رسد. دیفرانس��یل: سالم به نظر می رسد. تایرها: 60 درصد. اطاق بدنه: سالم، 

داشبورد: سالم، صندلی و تودوزی: سالم، تجهیزات: استاندارد.
نقایص ظاهری: مختصر آثار برخورد بر روی در و بدنه س��مت چپ مش��هود اس��ت که نیاز به 
مرمت و رنگ آمیزی دارد آینه بغل سمت چپ شکسته است. شماره کیلومتر: با توجه به توقف 
طوالنی در پارکینگ و بس��ته بودن درب ها آزمایش فنی و مکانیکی و قرائت ش��ماره کیلومتر 
مقدور نش��د. وضعیت بیمه نامه شخص ثالث مشخص نشد. ارزش پایه کشنده بدون یدک در 
بازار فعلی 8/000/000/000 ریال معادل هش��تصد میلیون توم��ان تعیین و برآورد میگردد. 
همچنین برابر نامه ش��ماره 98/04- 98/04/26 پلیس راهور اس��تان خراسان رضوی خودرو 

مذکور دارای چهار فقره بازداشتی می باشد.
مزایده خودرو فوق الذکر از مبلغ هشت میلیارد ریال )8/000/000/000 ریال( در روز یکشنبه 
مورخ 98/09/10 از س��اعت 9 الی 12 ظهر در پارکینگ ده غیبی واقع در ابتدای جاده قدیم 
مش��هد به نیشابور ش��روع و به باالترین قیمت پیش��نهادی نقداً واگذار می گردد. الزم به ذکر 
اس��ت طبق تبص��ره 6 ماده 121 آ.ا پرداخت بدهی های مزبور ب��ه خالفی و مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده اس��ت و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و مبالغ مربوط به نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول 
می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رس��می گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در 

همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. آ- 9809945 م.الف 210
ریاست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

رونوشت آگهی حصر وراثت  
نظر به اینکه آقای رحیم نوازی دارای شناس��نامه شماره 0740110111 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 1/980285ح از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان صدرا نوازی به شناسنامه 0741071029 در تاریخ 1398/4/6 در اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  رحیم نوازی ش��ماره شناس��نامه 0740110111 تاریخ تول��د 1370/4/13 صادره تایباد 

پدر متوفی 
2- عادله سرداری ماکو شماره شناس��نامه 0740517902 متولد 1371/9/21 صادره تایباد 

مادر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 9809973
تاریخ انتشار : 1398/08/18 

قنبر مرزانی
قاضی شورا شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

مشخصات محکوم له / محکوم لهم 
1- نعمت اله عارفی فرزند الل محمد آدرس استان خراسان رضوی ، شهر سرخس ، روستای 

قوش عظیموق
مخشاصت محکوم علیه / محکوم علیهم : 

1- س��یدرضا موسوی فرزند سیدمحمد نشانی خراسان رضوی شهرستان مشهد مشهد ، بلوار 
آب و ب��رق ، هفت��م تیر 7 ، چهارراه اول ، س��مت چپ ، پالک 62 ی��ا 58     2- نظام الدین 
محمدپور الجی فرزند صفی الدین استان خراسان رضوی شهرستان تایباد شهر کاریز خیابان 

توتونچیان کوچه امام حسن مجتبی پالک 54
محکوم به

بس��مه تعالی بموجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به ش��ماره و ش��ماره دادنامه مربوطه 
محکوم علیهما به محکومیت خوانده ردیف اول اقای نظام الدین محمد پور به پرداخت هزینه 
ی تنظیم س��ند و هزینه دادرس��ی و خوانده ردیف دوم آقای س��ید رضا موسوی را به الزام در 
یکی از دفاتر اسناد رسمی تایباد و انتقال و تنظیم سند رسمی یکدستگاه خودرو پراید سواری 
مدل 1383 به ش��ماره پالک 12- 189 ب 76 به نفع خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی در 

حق دولت جمهوری اسالمی ایران.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیة :

1-ظ��رف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد. 3-مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن 
میس��ر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی با خارجی 
دارد به همراه مش��خصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اش��خاص ثالث و نیز فهرس��ت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائی ارائه نماید واال به درخواس��ت محکوم اله بازداش��ت می شود )مواد 8 و3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به 
منظ��ور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد.)ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(5-انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباش��د موجب مجازات تعزیری درجه ش��ش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات می شود. )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(.6-چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت س��ی روز ارائه ش��ود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توس��ط محکوم علیه خواهد بود. )تبصره 1 ماده 3 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(" تاریخ انتشار : 1398/8/18  آ-9809974
قاضی شعبه 3 شورای حل اختالف شهری تایباد

محمد باری 

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

امالک واقع دربخش6 یزد - تفت و توابع
1فرعی 1411- اصلی - آقای س��ید رضا حس��ینی سلطان آباد ششدانگ زمین محصور پالک 
ثبت��ی برابر به مس��احت 48 مترمربع  برابر رای ش��ماره 1398603210060001649مورخ 
1398/07/06 واقع در س��لطان آباد تفت خریداری عادی مع الواس��طه از سید مرتضی تفتی 

مالک رسمی 
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص 
نس��بت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت 

یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 9809977 
تاریخ انتشارنوبت اول: شنبه 1398/08/18

تاریخ انتشارنوبت دوم: یکشنبه 1398/09/03
امیرحسین جعفری ندوشن      

رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

امالک واقع دربخش6 یزد - تفت و توابع
4412- اصلی - خانم فاطمه عظیم زاده تفت ششدانگ خانه باغ بطور مفروزقسمتی از پالک 
ثبتی برابر به مساحت 2999 مترمربع  بموجب رای شماره 1398603210060001916مورخ 
1398/07/30 واقع درکوی محسن خان تفت خریداری عادی مع الواسطه از محمدرضا فالح 

تفتی مالک رسمی 
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص 
نس��بت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت 

یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.9809978
تاریخ انتشارنوبت اول: شنبه 1398/08/18

تاریخ انتشارنوبت دوم: یکشنبه 1398/09/03
امیر حسین جعفری ندوشن      

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139860308001002818 
� 1398/07/29 هیئ��ت اول / دوم  موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای علی اکبر صفائی  فرزند محمد  بشماره شناسنامه 43  و شماره ملی 
0563345682 نس��بت به ششدانگ یکباب منزل  به مس��احت 93/60 متر مربع قسمتی از 
پالک1396 -اصلی بخش 2بیرجند از محل مالکیت عیس��ی دس��تگردی محرز گردیده است 
. ل��ذا ب��ه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراج��ع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.9810020
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/08/18                          

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/09/03
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل  ثبت اسناد و امالک  استان گیالن
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ناحیه یک  رشت

هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای ش��ماره 139860318001002368م��ورخ 98/08/01 هیئت موضوع قانون تعیین 
و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ملک ناحیه یک  رشت تصرفات مالکانه بالمعارض خانم فاطمه شعبانی روفچائی به شناسنامه 
شماره 5180000343 کد ملی 5180000343 صادره از خمام فرزند علی در ششدانگ یک 
باب خانه و محوطه به مس��احت 565 متر مربع و 70 س��انتی متر مربع به شماره پالک 228 
فرعی از اصلی 33 مفروز و مجزا از پالک 140 و 142 و 145 متصل بهم از اصلی 33 واقع در 
ویشکا بخش 9 گیالن حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک 

مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی محرز گردیده است. 
ل��ذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میش��ود در صورتی که 

اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.م الف 3692  آ-9810026
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/08/18
تاریخ انتشار نوبت دوم : 3 /1398/09

محسن ابراهیم زاده 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی            برابر رای اصالحی  شماره 139860308001002979 
� 1398/08/14 هیئ��ت اول / دوم  موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی  آقای محمدرحیم رمضانی  فرزندنور محمد  بش��ماره شناس��نامه 26  و 
شماره ملی 5239629404 نسبت به ششدانگ یک قطعه محوطه مشتمل بر اتاق به مساحت 
132/57 متر مربع قسمتی از پالک1396 -اصلی بخش 2بیرجند از محل مالکیت محمد علی 
زنگویی و سهراب پسندیده  محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.9810024
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/08/18                          

علی فضلی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139860308001002379 
� 1398/06/17 هیئ��ت اول / دوم  موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای مهدی صدیقی پور   فرزند رمضان  بش��ماره شناس��نامه 9 صادره از 
بیرجند  و ش��ماره ملی 0652756697 نسبت به شش��دانگ یکباب منزل  به مساحت 131 
متر مربع قسمتی از پالک1396 -اصلی بخش 2بیرجند از محل مالکیت رجبعلی مددی پور  
محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.9810025
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/08/18                          

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/09/03
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی تغییرات موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی ایمن گستر شهرآرا به شماره ثبت 42607 و شناسه ملی 14007036579
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,04,18 و مجوز ش��ماره 1745,7,680,05,9842607 مورخ 1398,05,07 پلیس 
پیشگیری ف. ا. تهران بزرگ - معاونت امور حفاظتی و مراقبتی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علی فرضی به کدملی: 5809535283 به سمت مدیرعامل 
و عضو هیئت مدیره کاظم جنابی ش��لمانی به کدملی: 2691004546 به س��مت رئیس هیئت مدیره حسن فرضی به کدملی: 5809539408 به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره علی اصغر انصاری به کدملی: 0045709513 به س��مت عضو هیئت مدیره سیدحس��ین ناصر طباطبائی به کدملی: 0602547644 به 
س��مت عضو هیئت مدیره به س��مت اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، 
س��فته، بروات، قراردادها و عقوداس��امی با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر 

موسسه معتبر است و نیز اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر موسسه معتبر می باشد .
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )650541(
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مج��وز حم��ل س��اح ش��کاری دول��ول                                                                                
ساچمه زنی ته پرکالیبر۱۲ مدل کوسه 
ساخت ایران به شماره ۰۲۲۱۰۵۶۷۶ 
و   ۱۷۷۶۶۱۹ س��ریال  ش��ماره  و 
شناس��ه ۰۱۳۲۱۰۴۱۶۹۰۳ متعلق 
ب��ه اینجان��ب محمدرض��ا چ��وب تراش 
فرزن��د غامحس��ن مفق��ود ش��ده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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گه
آ آگهی مجمع فوق العاده و مجمع عمومی عادی فوق العاده

مجتمع اقتصادی آزادگان خراسان به شماره ثبت 7092)نوبت دوم(
بدینوس��یله از س��هامداران و نمایندگان محترم سهامداران دعوت به عمل می آید در مجمع فوق العاده 

ساعت 9:30 و مجمع عمومی عادی فوق العاده ساعت10:30 تاریخ  98/9/1  حضور بهم رسانند.
نشانی : ملک الشعراء بهار40 پاک213   

دستور کار مجمع فوق العاده: 1.اتخاذ تصمیم در زمینه انحال و یا ادامه فعالیت شرکت 
 2.اصاح اساسنامه     3.سایر مواردی که در صاحیت مجمع فوق العاده می باشد

دستورکار  مجمع عمومی عادی فوق العاده:  1.گزارش اقدامات
2.ترمیم هیئت مدیره   3.سایر مواردی که در صاحیت مجمع عمومی عادی فوق العاده می باشد 

هیئت مدیره شرکت
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139860306015003930- 1398/05/31 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک تایباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امین بهجتی به شناس��نامه شماره 
0740095870 کد ملی 0740095870 صادره تایباد فرزند فقیرمحمد در ششدانگ یکباب 
منزل به مس��احت 254.05 مترمربع پالک ش��ماره 30 فرعی از 251 اصلی واقع در خراسان 
رضوی بخش 14 مش��هد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قس��متی از مالکیت ش��ادروان غالم 
س��رور کریمدادی و قسمتی از پالک محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواس��ت خ��ود را به مراجع قضای��ی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 9809972
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/08/18 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/09/03

غالمرضا آقازاده  / رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد

آگهی ابالغ اجرائیه مهریه کالسه 139504007141000171/1
بدینوس��یله به آقای علی اکبر زیبائی فرزند رحمت اله به ش��ماره شناسنامه 24084 و کد ملی 
0680233865 به نشانی بجنورد خ شهید شمالی خ صفا ک صفا ) نشانی متن سند( و بجنورد 
- خ شهید بهشتی بین کارگر و شهید کوچه طلعتی پالک 25) نشانی اظهاری( ابالغ می گردد 
که خانم مریم صادق پور جهت وصول تعداد شش��صد س��که طالی تمام بهار آزادی به اس��تناد 
مهریه مندرج  در سند ازدواج شماره 12696-1375/09/06 دفتر ازدواج شماره 6 شهر بجنورد 
علیه ش��ما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 139504007141000171 تشکیل 
گردیده است و طبق گزارش مامور آدرس شما به شرح متن سند شناسائی نگردیده است و ابالغ 
واقعی نیز به آدرس اظهاری میس��ر نگردیده اس��ت؛ لذا بنا به تقاضای بستانکار به شرح وارده به 
شماره 1398050071410008967-1398/07/17 طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه 
فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود و چنانچه  ظرف 
مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود 

اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.م الف 913 آ-9809975
حمید عزیزی / رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139860308001002839 
� 1398/07/30 هیئ��ت اول / دوم  موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای یعقوب  خس��روی  فرزند اس��ماعیل بش��ماره شناسنامه 1  صادره از 
اس��دیه و شماره ملی 5239759529  نسبت به ششدانگ یک قطعه محوطه مشتمل بر یک 
اتاق به مساحت 250 متر مربع قسمتی از پالک 227 -اصلی بخش 2بیرجند از محل مالکیت 
محمد میابادی  محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره 

تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9809976
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/08/18                          

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/09/04
علی فضلی / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای/خانم احمد مرادی فرزندعبداهلل با ارائه دو برگ استشهادیه محلی گواهی امضاشده طی 
درخواست مورخ139821706011014457-98/07/21تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
نوبت اول نسبت به ششدانگ خانه پالک10865فرعی از2-اصلی واقع دربخش12حوزه ثبتی 
شهرستان سبزوار که در دفترالکترونیکی بشماره139820306011003965ثبت و سندتک 
برگی بشماره97د325020صادروتسلیم شده است و حسب اعالم مالک-متقاضی سند مالکیت 
در اثرنقل مکان مفقود ش��ده را نموده اس��ت در اجرای ماده120آئین نامه قانون ثبت مراتب 
یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود 
می باشند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به همراه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله رسمی به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورتجلسه گردد.چنانچه پس 
از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگرددویادرصورت اعتراض اصل س��ند مالکیت یا سندمعامله 
رس��می به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورتجلس��ه گردد.چنانچه پس از اتمام مدت مقرر 
اعتراض اصل س��ند مالکیت یا سند معامله ارائه نشوداین اداره مطابق مقررات اقدام به صدور 

سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود.)م الف98/100/3101( آ-9809987
تاریخ انتشار:1398/08/18

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسنادوامالک سبزوار

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک قوچان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139860306010002224-1398/08/12 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک قوچان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی براتی فرزند رمضانعلی بش��ماره 
شناس��نامه 2594 صادره از قوچان در شش��دانگ یک قطعه باغ به مس��احت 4535 مترمربع 
در تمام��ت پالکهای 1033و1034 و 1033 مکرر و 1049 فرعی از 3 اصلی بخش دو قوچان  
واقع دراراضی ش��هرکهنه خریداری از محل مالکیت آقایان رمضانعلی صفرزاده قوچان عتیق ) 
پالک 1033 فرعی (ورمضانعلی براتی قوچان عتیق )پالک 1034 فرعی ( و حس��نعلی دروگر 
)پالک 1033مکرر فرعی (و صفدر رنگرز )پالک 1049 دفرعی (  محرز گردیده اس��ت.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. کالسه 1398114406010000076  آ-9809981
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/08/18
تاریخ انتشار نوبت دوم :98/09/03

عباس برق شمشیر
 رئیس ثبت اسناد وامالک قوچان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک قوچان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
پیرو آگهی منتش��ره در روزنامه های کثیر االنتش��ار و محلی  در تاریخ های 1398/04/16 و 
87/04/31 و ب��ا توجه به رای اصالحی ش��ماره 139860306010002238- 1398/08/13  
موضوع کالس��ه پرونده 139811440601000007 مورد تقاضای آقای جواد سجادی گوجه  
بدینوسیله مفاد رای اصالحی به شرح ذیل یک نوبت به فاصله یک ماه در رونامه کثیر االنتشار 
و محلی منتش��ر وبرابر ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی منتشر می گردد.
رای اصالحی 

با توجه به مفاد گزارش کارش��ناس به ش��ماره 6575-1398/07/29و با عنایت به اینکه رای 
هیأت تا کنون اجرا نشده لذا مفاد رای صادر به شرح زیر اصالح می گردد. مساحت مورد تقاضا 

از 215.98 متر به 218.69 متر مربع افزایش یافت وسایر مفاد رای به قوت خود باقیست .
رای صادره قبلی با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا میباشد. آ-9809982

تاریخ انتشار نوبت اول : 98/08/18
عباس برق شمشیر

رئیس ثبت اسناد وامالک قوچان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک قوچان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره 139860306010001981-1398/07/13هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه 
ثب��ت ملک قوچ��ان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محس��ن باقری��ان مقدم فرزند 
محمدحس��ین بش��ماره شناس��نامه 1379 صادره از قوچان در شش��دانگ یک باب خانه به 
مس��احت 140 مترمربع قسمتی از پالک شماره یک فرعی از 2108 اصلی بخش یک قوچان   
خریداری از مالک رس��می آقای قنبر قهرمان مزرجی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به 
صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد.کالسه 1398114406010000063  آ-9809983
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/08/18
تاریخ انتشار نوبت دوم :98/09/02

عباس برق شمشیر / رئیس ثبت اسناد وامالک قوچان

)آگهی تحدید حدود اختصاصی(
چون تحدید حدود ششدانگ پالک 131- اصلی واقع در بخش 2-طبس تاکنون بعمل نیامده 
اینک برحسب درخواست کتبی اقای عباس آزاد متقاضی ثبت و با رعایت مواد14 و 15 قانون 
ثبت عملیات تحدید حدود آن ساعت 8 صبح روز یک شنبه مورخ 98/09/17 در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا بدینوس��یله انتش��ار آگهی از متقاضی و صاحبان امالک مجاوردعوت 
میش��ود تا در روز و س��اعت مقرر در محل حضور به هم رسانند وهرادعائی نسبت به حدود یا 

حقوق ارتفاقی آن دارند به نماینده محدد اظهار و ابراز دارند و کس��انی که به عملیات تحدید 
حدود واخواهی داش��ته باش��ند میتوانند به استناد ماده 20 قانون ثبت و در اجرای مواد 74 و 
86 آئی��ن نامه اصالح��ی قانون ثبت از تاریخ تحدید ظرف یکماه اعتراض خود را کتبا به اداره 
ثبت اس��ناد طبس تسلیم و رسید دریا فت نمایند ونیز ظرف مدت یکماه از تاریخ اعتراض به 
اداره ثبت دادخواس��ت خود را به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی الزم از مرجع قضائی 
مربوطه اخذوبه اداره ثبت تسلیم نماید در غیر اینصورت ا قدامات قانونی بنا به تقاضای ذینفع 

به عمل خواهد آمد.آ-9809984تاریخ انتشار: 18/ 8 / 98
غالمرضا کدخدایی / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان طبس

آگهی آراء هیئت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد 
عادی یا رس��می آنان در هیئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان رسیدگی و تایید 
ق��رار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش��ریه آگهی های ثبتی )کثیر 

االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
1-کالس��ه پرون��ده 171-98آقای امیرصاحبی بتکانلو فرزند قنبرعلی در شش��دانگ یک باب 
منزل مس��کونی به مساحت 129/75متر مربع قسمتی ازپالک شماره 2929 فرعی از2 اصلی 

مزرعه حصارخریداری از مالک رسمی ازذیل  مالکیت مشاعی متقاضی
2-کالس��ه پرون��ده 204-98 خان��م معصوم��ه طاهری فرزند علیرضا  در س��ه دانگ مش��اع 
ازششدانگ یک باب منزل به مساحت 241/94 متر مربع قسمتی از پالک شماره 1652فرعی 

از 13اصلی باغات وحومه خریداری از مالک رسمی ازمالکیت امیرقلی خدمتگزار
3-کالس��ه پرونده 203-98 خانم مریم زراعتکار فرزندداود   در س��ه دانگ مشاع ازششدانگ 
یک باب منزل به مس��احت   241/94متر مربع قس��متی از پالک ش��ماره 1652 فرعی از13 

اصلی باغات وحومه خریداری از مالک رسمی از  مالکیت   امیرقلی خدمتگزار
-4کالسه پرونده 205-98  آقای حسن شکیبای مایوان فرزند حسین  در  ششدانگ یک باب 
منزل مسکونی به مساحت 236/23متر مربع تمامی باقیمانده از پالک شماره 1652 فرعی از 

13اصلی باغات وحومه خریداری از مالک رسمی ازتمامی مالکیت امیرقلی خدمتگزار
5-کالس��ه پرون��ده 282-98  آق��ای رحمن علی صابری فرزند حس��ن  در  شش��دانگ یک 
دربندمغازه وانباری متصل  به مس��احت  185/97متر مربع قسمتی از  پالک شماره 10201 
فرعی   از13 اصلی باغات وحومه  خریداری ازمالک رس��می ازذیل تمامی مالکیت  مش��اعی 

متقاضی
6-کالس��ه پرونده 301-98  آقای ابوالفضل ش��اهدی مرغزار فرزندیحیی در شش��دانگ یک 
دربند مغازه  به مس��احت  56/17  متر مربع قس��متی از پالک شماره 3 فرعی از 572 اصلی   

خریداری از مالک رسمی از مالکیت آقای یحیی شاهدی مرغزار
 7-کالس��ه پرونده 302-98 آقای علی غالمی فرزند براتعلی در شش��دانگ یک باب مغازه به 
مس��احت  51/53  مرب��ع تمامی پالک ش��ماره 3 فرعی از 572 اصل��ی     خریداری از مالک 

رسمی آقای یحیی شاهدی
به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می 
گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید 
ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل 
نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت ب��ه اداره ثبت محل تحویل دهند. در صورتی که اعتراض 
در مهل��ت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل 
ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ-9809523
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/08/01      تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/08/18

صمد ابراهیم زاده / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی تغییرات شرکت آراه سکنا ژیار سهامی 
خاص به شماره ثبت 388865 و شناسه ملی 

10320392378
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره م��ورخ 
1396,05,04 تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د : -آقای 
احم��د نف��ر بش��ماره مل��ی 0491753594 بس��مت 
مدیرعامل و رئی��س هیئت مدیره و آقای علی نفر 
بش��ماره مل��ی0493365311 بس��مت نایب رئیس 
هئیت مدی��ره انتخاب گردیدند. -ح��ق امضا کلیه 
اوراق و اس��ناد به��ادار و تعهد آور ش��رکت اعم از 
چک ، سفته بروات قراردادها و عقود اسالمی کلیه 
مکاتبات عادی واداری باامضای مدیرعامل منفردا" 

همراه بامهر شرکت معتبراست. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها 

و موسسات غیرتجاری تهران )650532(

/ع
98
09
96
1

 آگهی تغییرات شرکت آراه سکنا ژیار سهامی 
خاص به شماره ثبت 388865 و شناسه ملی 

10320392378
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی 
بطور فوق العاده م��ورخ 1396,05,04 تصمیمات 
ذی��ل اتخاذ ش��د : -آقای��ان احمد نفر بش��ماره 
مل��ی0491753594 و عل��ی نف��ر بش��ماره ملی 
0493365311 بس��مت اعض��ای هیئ��ت مدی��ره 
برای مدت دو س��ال انتخ��اب گردیدند. - خانم 
س��میه کمرئی بش��ماره مل��ی 0075884925 و 
آقای علیرضا صادقی بشماره ملی 0490422071 
بترتیب بس��مت ب��ازرس اصلی و ب��ازرس علی 
البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و 

موسسات غیرتجاری تهران )650533(

/ع
98
09
96
2

آگهی تغییرات شرکت جهان نانو پوشش با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 361008 و 

شناسه ملی 10320137009
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1397,04,14 تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ 
ش��د : محل ش��رکت در واحد ثبت��ی تهران به 
آدرس اس��تان تهران - شهرس��تان تهران - 
بخش مرک��زی - ش��هر تهران-محله ش��هرک 
ولی عصر-خیاب��ان 12 متری طالقانی-بزرگراه 
آیت ال��ه س��عیدی-پالک 1012-طبقه همکف 
کد پس��تی1373774711 تغییر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها 

و موسسات غیرتجاری تهران )650536(
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 آگهی تغییرات شرکت سازه الکترونیک روشان 
سهامی خاص به شماره ثبت 389123 و 

شناسه ملی 10320394287

 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی                
ف��وق العاده م��ورخ 1398,04,22 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : دفتر مرکزی ش��رکت به : 
استان تهران - شهرس��تان تهران - بخش 
مرکزی - ش��هر ته��ران - می��دان هروی - 
هروی س��نتر - پالک 63 طبق��ه دوم واحد 
212 کدپستی : 1669614348 تغییر یافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)650538(
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 آگهی انحالل شرکت تاپ تجارت امیر 
تهران با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
221528 و شناسه ملی 10102628128

 به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1398,02,02 تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ 
ش��د: ش��رکت مذک��ور در تاریخ ف��وق منحل 
اع��الم و آق��ای رض��ا غف��اری به ش��ماره ملی 
6159442147 به نش��انی تهران خیابان قائم 
مق��ام فراهان��ی باالتر از مطه��ری نبش کوچه 
دوم پالک 141 به کد پستی 1586833113 به 

سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)650539(
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آگهی تغییرات موسسه انجمن فرهنگی هنری 
زنان ناشر به شماره ثبت 25599 و شناسه ملی 

10320232414
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی ف��وق العاده 
م��ورخ 1398,05,16 و مجوز ش��ماره 98,205024مورخ 
1398,7,2 وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محل موسسه در واحد ثبتی تهران به 
آدرس استان تهران - منطقه 13 ، شهرستان تهران ، 
بخش مرکزی ، ش��هر تهران، محله فلسطین ، کوچه ماه 
، خیابان ش��هید برادران مظفر ، پالک 24 ، س��اختمان 
آفتاب ، طبقه دوم ، واحد 4 کد پستی1315833647 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه بشرح فوق 

اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها 

و موسسات غیرتجاری تهران )650540(
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فرهنگ و هنر

خبر

محمدکاظم کاظمی:
 فضای مجازی فقط به نفع شعر بوده 

نه مجموعه شعر 
محمدکاظم  زمانیان:  خدیجه 
کاظمی یکی از دالیل انتشار کم 
مجموعه های شــعر را نسبت به 
گذشته، بی میلی مردم به خرید 
و خواندن کتاب شعر عنوان کرد. 
این شاعر که عالوه بر سرایش 

شعر، در زمینه های آموزش شــعر، برگزاری محافل انجمن های ادبی 
مهاجران افغان در ایران، انتشار نقدها و مقاالتی در مطبوعات، تألیف و 
ویرایش کتاب هایی در زمینه زبان و ادبیات فارسی فعالیت کرده است 
درباره تأثیر فضای مجازی بر ادبیات تصریح کرد: مردم مانند گذشته 
به شــعر توجه می کنند اما شــعر را بیشــتر در صفحات مجازی و از 

راه های دیگر می خوانند نه از راه کتاب و به صورت مکتوب. 
به اعتقاد کاظمی توســعه فضای مجازی هر چه به نفع شــعر بوده، 
به نفع مجموعه شعر نبوده است. شاعر»شمشیر و جغرافیا« توضیح 
داد: به دالیل واضح کتاب در زندگی امروز ما اســتقبال قبل را ندارد 
نخست اینکه مردم کم مطالعه می کنند و دیگر اینکه بخش عمده ای 
از مطالعه به شکل کتاب نیست و به صورت خواندن مطلب پراکنده 
در فضای مجازی و مطبوعات اســت، بنابراین غیرقابل انکار است که 

مردم به سمت خرید کتاب نروند.  
کاظمی با بیان اینکه تیراژ کتاب ها در گذشــته به 100هزار نسخه 
می رســید، معتقد است: چون تعداد عناوین کتاب ها کم بود تیراژها 
معموالً باال بود اما امروز این مســئله برعکس شــده اســت. شــاید 
شــمارگان تیراژ کتاب پایین آمده اما تعداد عناوین کتاب زیاد است. 
سه دهه گذشته تعداد کمتری شعر نسبت به سال های اخیر منتشر 
می شد و تقریباً می توانســتیم کتاب هایی که شاعران معروف دارند 
را همه جا پیدا کنیم اما امروز هر روز خبر انتشــار کتاب های جدید 
را می خوانیم و می شــنویم و این کتاب ها آن قدر زیاد است که حتی 

رصد کردن اخبار آن هم از عهده خارج است . 
این بیدل شــناس در توضیح بیشتر گفت: وقتی تعداد عناوین کتاب 
زیاد باشــد شــمارگان کتاب هم پایین می آید چون قدرت خرید و 
فرصت مطالعه بین عناوین مختلف پخش و توزیع می شود، بنابراین 
اگر بپذیریم تیراژ کتاب های شــعر پاییــن آمده باید تحقیق کنیم و 
ببینیم آیا تعداد کتاب هایی که خریده می شــود، به همین نســبت 

پایین آمده است؟

 فرهنگ و هنر/ فاطمه عامل نیک  مستند »زنانی 
با گوشــواره های باروتی« در جشنواره های سینما 
حقیقت ســال 1۳۹۶ و جشنواره فیلم فجر 1۳۹۶ 
شرکت کرد و در جشــنواره سینما حقیقت برنده 
جایزه بهترین فیلم بین الملل شد. همچنین حضور 
در جشنواره لوکارنو، برنده دیپلم افتخار جایزه ویژه 
هیئت داوران جشــنواره ملینیوم بلژیک، کاندیدای 
جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران در جشنواره 
الیپزیگ آلمان، حضور در جشــنواره پراگ، برنده 
جایزه اصلی جشنواره signes de nuit در پاریس 
از دیگر افتخارات این فیلم است. در خالصه داستان 
این مســتند آمده است: روزنامه نگاری به نام نور در 
مسیری دشوار با همراه شدن با نیرو های ضدداعش 
عراقی، با زنان قربانی یا همسران داعشی ها مصاحبه 
کرده و مصائب آن ها را جویا می شود. در این مستند 
زنان ناالن و پشیمان نیستند و داعش را موجودی 

خوب دانسته و از رفتن آن ها راضی نبوده اند. 
این مستند پس از حضور در چندین جشنواره معتبر 
بین المللی از جمله لوکارنو، مدتی اســت اکران در 
ســینماهای هنر و تجربه را در داخل کشور تجربه 
می کند. کارگــردان فیلم »زنانی با گوشــواره های 
باروتی« درباره اکران این فیلم پس از گذشت دوسال 
از جشنواره فجر در گروه »هنر و تجربه« با ذکر این 
نکته که درباره اکران این فیلم نمی توان به سادگی 
اظهارنظر کرد به خبرنگار قدس گفت: شاید این نکته 
من به این خاطرباشد که این فیلم در دوسال گذشته 
تقریباً مخاطبان خودش را پیدا کرده و دیده شــده 
است. به طور مثال ما در جشنواره فجر بیست اکران 
داشتیم و حدود 20 هزار نفر در آن زمان به تماشای 
فیلم نشستند. تعداد زیادی هم پیش از جشنواره فجر 
این فیلم را در جشــنواره حقیقت دیده بودند اما به 
هرحال این فیلم به این شــکل برای همه مردم در 
سراسر کشــور اکران نشده بود و می شود گفت که 
مردم شهرستان ها تاکنون این فیلم را ندیده اند. از این 
جهت اکران فیلم اتفاق خوبی ا ست چون گروهی از 
تماشاگران که در شهرستان ها حضور دارند می توانند 

به تماشای فیلم بنشینند. 
در مورد تهران چنین حسی ندارم چون می دانم که 
مخاطبان خاص این اثر را در جشنواره »حقیقت« و 
سپس مخاطبان عام فیلم را در جشنواره فجر دیده اند 
اما این اتفاق در مورد اکران سراسری پیش نیامده بود 
و من خوشحالم که فیلم به این شهرستان ها رفته و 
می رود به خصوص که استقبال هم خوب بوده است. 
با اینکه برخالف فیلم های دیگر گروه هنر و تجربه 
کارگردان کنار فیلم نیســت و تبلیغاتی هم صورت 
نمی گیرد اما بازتاب ها نشان می دهد که مخاطب به 
سراغ این فیلم رفته و اثر در شهرستان ها هم دیده 

شده است. 
این نویسنده و مستندساز در پاسخ به این پرسش که 

چطور این فیلم با این میزان استقبال پس از جشنواره 
اکران نشد، عنوان کرد: آن سالی که ما در فجر بودیم 
دو فیلم در بخش سودای سیمرغ حضور داشتند و 
در کنار فیلم های داستانی به رقابت پرداختند و قرار 
بر این شد که این فیلم ها در نوبت اکران آزاد هم قرار 
بگیرند. ما مدتی معطل این اکران آزاد بودیم و پس 
از یک مدتی هم قصه به اینجا رسید که اصالً اکران 
آزاد گزینه خوبی برای فیلم ما نیست چون می دانیم 
که سینمادارها پس از دو هفته فیلم را از روی پرده 
برمی دارنــد و این اتفاق فیلــم را خراب می کرد. به 
همین خاطر به فکر اکران در هنر و تجربه افتادیم. 
نکته  دیگری که وجود داشــت این بود که من پس 
از این فیلم درگیر فیلم »نت های مســی یک رؤیا« 
شدم و تهیه کننده هم درگیر کارهای دیگری بود و 
خودمان هم فرصت پیگیری های الزم را پیدا نکردیم.

وی با اشــاره به اکران های خارجی این فیلم عنوان 
کرد: در کنار این اکران های خارجی بود که به دلیل 
اینکه دست پخش کننده بود، مسیر خودش را طی 
می کرد و نیازی به هل دادن ما نداشــت. در حالی 
که در ایران تهیه کننده و کارگردان درگیر موضوعات 

پخش فیلم هم می شوند.
کارگردان مستند » نت های مســی یک رؤیا « در 
پاسخ به این پرسش که آیا سازندگان این اثر دغدغه 
مخاطب داخلی را نداشــتند و تنهــا به اکران های 
بین المللی فکر می کردند، عنوان کرد: این گونه نبود. 
نه من و نه تهیه کننده چنین دیدگاهی نســبت به 
اکران داخلی نداشتیم اما این نکته را در نظر بگیرید 

که بیننده داخلی نســبت به این ژانر اشــباع شده 
آن قــدر که کارهای مختلف با درجه های متفاوت و 
کیفیت های مختلف از رسانه ها به خصوص تلویزیون 
پخش شده اند، تشــنگی در خصوص این گونه آثار 

وجود ندارد. هرچند وقتی تفاوت و نگاه جدید وجود 
دارد مردم به سراغ همین ژانر هم می روند، چنانکه 
در خصوص مستند ما هم اتفاق افتاد و بدون تبلیغات 

مردم به تماشایش نشسته اند. 

  مهم است که اتفاقات منطقه از زبان ما 
بیان شود

وی در خصوص اهمیــت اکران های جهانی این 
دست آثار اظهار کرد: عالقه من و تهیه کننده به 
اکــران جهانی این اثر از یک واقعیت برمی خیزد. 
واقعیت این است که پس از انقالب در این حوزه 
اکران جهانی ما نزدیک به صفراست. این موضوع 
تنها شامل ســینمای مستند نیســت و اگر به 
سینمای داستانی هم نگاه کنید آثار شاخص ما در 
مورد جنگ هشت ساله دیده نشده اند و هیچ وقت 
به طور جدی اکران جهانی را تجربه نکرده اند. در 
حوزه مســتند هم ما شاید دو یا سه فیلم داشته 
باشیم که اکران در خارج از کشور داشته و موفق 
هــم بوده اند. این مهم اســت که اتفاقات منطقه 
ما را مردم منطقه و همچنین سراســر جهان از 
زبــان ما دریافت کنند. این مهم اســت که یک 
فیلمساز ایرانی به ســراغ این موضوعات برود، از 
نگاه خودمان اثری را بســازد و بعد برای مخاطب 
جهانی اکران شود. این اتفاقی بود که برای »زنانی 
با گوشــواره های باروتی« پیش آمد و ما دیدیم 
که به این اثر توجه شــده و مخاطب جهانی آن 
را پیگیری می کند. این اتفاق بیشتر نگاه ما را به 
این سمت برد که باید به مخاطب جهانی توجه و 

برای رساندن آثار به آن ها تالش کرد.
وی در خصوص علت اقبال جهانی به این اثر عنوان 
کــرد: به نظر من مهم ترین نکته ای که در خصوص 
این فیلم وجود دارد این اســت که ما مطلقاً درباره 
انســان صحبت کردیم و مشکالت و درگیری هایی 
که داشت. وقتی مسئله انسانی باشد، مخاطب نرمال 
جهانی که مرضی ندارد و در دیدگاهش درگیر غرض 
و پیشداوری نیست، توانست با اثر ارتباط برقرار کند. 
از طرف دیگر در این فیلم اجازه داده شــده هر دو 
طرف موضوع حرف بزنند. مــا در اغلب آثار ایرانی 
و حتی خارجی این را نداریم. در بیشــتر فیلم های 
جنگی دو طرف وجود دارند. یک طرف دشمن است 
و یک طرف خودی. هرچه خودی می گوید درست 
و هرچه دشــمن می گوید غلط است. این اتفاق در 
مستند »زنانی با گوشواره های باروتی« نیفتاده است. 
در این اثر دو طرف موضوع درباره آنچه اتفاق افتاده 
صحبت می کنند و ما با صداهای متفاوتی در فیلم 
مواجه هستیم. البته برای این مسئله فکر شده و این 
گونه نبوده که ما بگوییم هر دو طرف حرف هایشان 
را بزنند و حاال مخاطــب هر تصمیمی گرفت. این 
اتفاق در فیلم حساب شده جلو رفته و ما می دانستیم 

که مخاطب چه بازخوردی خواهد داشــت و برای 
آن پیش بینی کرده بودیم. وی در ادامه با اشــاره به 
تفاوت های این مستند که در دیده شدن آن نقش 
داشته، اظهار کرد: این فیلم تفاوت های جدی دارد 
بــا آثاری که ما پیش از این در این ژانر به خصوص 
از تلویزیــون دیده ایم. این تفاوت های ویژه مخاطب 
را در مواجهه با برداشــت های خاص تری از ماجرای 
داعش و زنــان و کودکان و به طور کلی جنگی که 
در منطقه وجود داشت، قرار می دهد. به نظر من این 
فیلم دارای نوعی نگاه انسانی است و به نیمه دیگری 
از ماجرا نظر انداخته است و به همین خاطر با ذائقه 
مخاطب همسو می شود و مورد توجه قرار می گیرد. 
این دو نکته در فیلم های ما تا به حال وجود نداشته 
یا کم وجود داشته است چون اگر وجود می داشت 

محصوالت بیشتری در حوزه جهانی دیده می شد.

  در بعضی از حوزه ها مانند مسئله یمن 
دستمان خالی است

فرهمند با اشاره به اتفاقات منطقه و اهمیت پرداخت 
به آن ها عنوان کرد: با این همه بحران های انسانی که 
در اطراف ما در حال وقوع است، از افغانستان گرفته 
تا عراق و یمن، کار ما در حوزه جهانی بســیار کم 

است. می توان گفت محصوالتی که بتوانند از زاویه 
دید خودمان درباره این اتفاقات با دنیا صحبت کنند، 
نداریم. ما تقریباً در بعضی از حوزه ها مانند مســئله 
یمن صفر هستیم. این کارگردان در پایان علت این 
فقدان را شــتاب در عرصه تولید دانســت و گفت: 
نظر من این اســت که ما در این حوزه ها با شــتاب 
وارد می شــویم. سازنده معموالً به جهت آن چیزی 
که ســفارش دهنده از آن می خواهد اصرار دارد که 
یکســری مطالب را به مخاطب حقنه کند و برود. 
در حالی که این دســت محصوالت فرهنگی باید با 
آرامش و هوشمندی باال و از روی فکر ساخته شوند 
تا بتوانند با مخاطب گسترده تری ارتباط بگیرند. در 
حال حاضر مخاطب داخلی هم از نگاه یکسویه در 
این موضوعات زده شــده و اشــباع شده است. یک 
هوشمندی در ســاخت این گونه آثار الزم است. ما 
نباید توقع داشته باشــیم یک اثری را 100درصد 
براساس ارزش های خودمان بسازیم و مخاطبی که 
هیچ شناخت و دیدگاهی در خصوص این ارزش ها 
ندارد آن را درک کند. همان طور که گفتم ما برای 
مطرح کردن این بحران های انسانی که در اطرافمان 
است نیازمند زاویه دیدی انسانی هستیم که مخاطب 

جهانی هم قادر به ارتباط گیری با آن باشد. 

برش

دو  جنگی  فیلم های  بیشتر  در 
طرف  یک  دارند.  وجود  طرف 
دشمن است و یک طرف خودی. 
درست  می گوید  خودی  هرچه 
غلط  می گوید  دشمن  هرچه  و 
است. این اتفاق در این مستند 
نیفتاده است. در این اثر دو طرف 
موضوع درباره آنچه اتفاق افتاده 

صحبت می کنند

کارگردان مستند تحسین شده »زنانی با گوشواره های باروتی« در گفت و گو با قدس:

باید به فکر مخاطب جهانی باشیم

دفترخانه ازدواج شماره 8 شهر مشهد استان خراسان رضوی
آگهی ابالغ اجرائیه کالسه پرونده 9805579

بدین وس��یله ب��ه ورثه مرحوم محمد مالک: - ش��هین صالح آبادی نام پدر: غالمحس��ین تاریخ تولد: 
1331/06/05 ش��ماره ملی: 5739143055 ش��ماره شناس��نامه: 115- یکتا مالک نام پدر: محمد 
تاریخ تولد: 1391/07/07 ش��ماره ملی: 0960458174 ش��ماره شناسنامه: 0960458174- پارسا 
مالک نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1395/02/20 ش��ماره ملی: 0971603855 ش��ماره شناس��نامه: 
0971603855- نجم الدی��ن مال��ک ن��ام پدر: فضل ال��ه تاریخ تول��د: 1318/05/02 ش��ماره ملی: 
5739731623 ش��ماره شناس��نامه: 5 ابالغ می شود که خانم- فاطمه سعیدی نام پدر: محمد تاریخ 
تولد: 1356/11/20 ش��ماره ملی: 0932233104 شماره شناسنامه: 60011 جهت وصول مهریه به 
تعداد دویس��ت عدد س��که یک بهار آزادی طال به استناد—سند ازدواج: شماره سند: 13574، تاریخ 
س��ند: 1389/12/12، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج ش��ماره 8 شهر مشهد استان خراسان 
رض��وی علی��ه مورثین زوج اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالس��ه 9805579 در این اداره 
تش��کیل ش��ده و طبق گزارش مورخ 98/7/24 مأمور پس��ت ب��ه مورثین زوج اب��الغ واقعی نگردید، 
ل��ذا بنا به تقاضای بس��تانکار طبق م��اده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فق��ط یک مرتبه در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که 
روز ابالغ محس��وب می گردد، نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان 

خواهد یافت.
الزم به ذکر است پالک ثبتی 20554 فرعی از 182- اصلی بخش 10 مشهد متعلق به مرحوم محمد 
مالک نس��بت به سهم االرث احتمالی مورثین زوج در قبال طلب بستانکار بازداشت گردیده لذا طبق 
ماده 87 آئین نامه اجرای مراتب مورثین زوج اخطار میشود ضمناً هرگونه نقل انتقالی از طرف مورثین 

زوج نسبت بمورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود. آ-9809943 م.الف 208
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بانک ملت به اس��تناد اسناد رهنی 12220- 14164 دفترخانه 356 مشهد اجرائیه تحت کالسه های 
9501577 و 9501578 در قب��ال مبل��غ 914/591/907 ری��ال علی��ه مجید خجس��ته فال فرزند 
حس��ن ش ش 53494 ش��ماره ملی 0932167454 و عذرا بهرامی فرزند سلیمان ش ش 86 کدملی 
5229687789 و فاطم��ه زاهدی زنگر فرزند محمدحس��ن ش ش 61511 کدملی 0932248292 
)صادر که پس از ابالغ اجرائیه در مورخ 1395/5/18 و در پایان مهلت مقرر در آئین نامه اجرای مفاد 
اس��ناد رس��می، الزم االجراء و تقاضای بانک مبنی بر ارزیابی و مزایده تمامیت ششدانگ پالک ثبتی 
4216 فرعی از 2101 فرعی از یک اصلی بخش 9 )پالک ثبتی چهار هزار و دویست و شانزده فرعی 
از دو هزار و صد و یک فرعی از یک اصلی بخش نه مشهد( مشهد ملکی مجید خجسته فال به آدرس 
مشهد عبدالمطلب 15 مجتمع یاس )فاز 9( بلوک 9/1 طبقه دوم واحد دو به مبلغ 3/000/000/000 

ریال ارزیابی و قطعیت یافته که حدود و مشخصات و توصیف اجمالی ملک بدین شرح میباشد:
شش��دانگ یک واحد آپارتمان واقع ش��ده در مشهد، بلوار عبدالمطلب، عبدالمطلب 15 مجتمع یاس 
9 بل��وک 9/1 طبق��ه 2 به پالک ثبت��ی 4216 فرعی از 2101 فرعی از 1 اصلی بخش 9 مش��هد از 
مح��ل مل��ک در معیت متقاضی بازدید و معاینه فنی بعمل آمد که با عنایت به حدود اربعه، موقعیت 
مکانی و مش��خصات فیزیکی و ظاهری و س��ایر مش��خصات مذکور الذکر کاربری مس��کونی، تراکم، 
مس��احت س��هم العرصه و اعیان و بهره برداری مس��کونی و کلیه عوامل مؤثر و صرف نظر از هرگونه 
دی��ون، بدهی و خالفی های احتمالی ملک به کلیه مراجع ذیصالح و اش��خاص حقیقی و حقوقی در 
وضع موجود و به قیمت روز با انش��عابات منصوب ارزش شش��دانگ یک واحد آپارتمان مس��کونی با 
مس��احت و تصاویر ذیل الذکر جمعاً به میزان 3/000/000/000 ریال معادل س��یصد میلیون تومان 

ارزیابی و پیشنهاد می گردد.
س��ایر مش��خصات: برابر مستندات و تصویر س��ند مالکیت به ش��ماره دفترچه 930427 سری ت و 

استعالم شماره 709121 مورخ 92/11/6:
مس��احت آپارتمان طبقه دوم: به حدود 64/3 مترمربع اش��تراکات و انش��عابات منصوب است نمای 
ملک آجر س��ه سانتی است س��رمایش و گرمایش کولر آبی و بخاری گازی دارد سرویس و شیرآالت 
معمولی اس��ت آپارتمان یک خواب است و دارای آشپزخانه است کف سیمان و موکت و دیوارها گچ 
است آپارتمان آسانسور دارد دارای انباری اختصاصی به مساحت 5/40 مترمربع است دارای پارکینگ 
اس��ت آپارتمان فوق الذکر در وضع موجود مورد انتفاع مالک اس��ت تطبیق ملک با حدود اجمالی و 

مشخصات ظاهری مطابقت دارد.
حدود اجمالی پالک مذکور بر اساس پرونده ثبتی بشرح ذیل می باشد:

ش��ماالً: بطول یک متر و نود و پنج صدم متر دوم بطولهای هش��تاد صدم متر- دو متر و هفتاد و پنج 
صدم و هش��تاد صدم متر- س��وم بطول دو متر و هفتاد و پنج صدم متر در طرفین پنجره و دیوار به 

فضای حیاط در وسط به تراس
شرقاً: بطولهای پنج متر- سی و پنج صدم- یک و هفتاد و پنج صدم متر و سی و پنج صدم متر- سه 

و پانزده صدم متر دیوار مشترک به آپارتمان دیگر این طبقه
جنوباً: اول بطول سه و پنج صدم متر دوم که شرقی است بطول دو و پنج صدم متر دیوار مشترک با 

آپارتمان دیگر این طبقه سوم بطول یک متر و سی صدم درب و دیواریست به راه پله
غرباً: در اضالع مختلف بطولهای چهار متر و هش��تاد صدم ش��صت صدم متر ش��صت صدم متر یک 
مت��ر و بیس��ت صدم یک متر و ش��صت و پن��ج صدم یک متر و س��ی صدم چهار مت��ر و پنج صدم 
هش��تاد صدم متر دیوار اشتراک با آپارتمان دیگر این طبقه ملک موصوف برابر گزارش مأمور اجرای 
ثب��ت در روز ارزیابی تصرف مالک می باش��د و ح��دود ملک با واقع تطبیق مل��ک موصوف برابر نامه 
شماره 139885606271007214- 1398/08/04 دفتر امالک بازداشتی دارای یک فقره بازداشتی 
می باشد. مزایده بصورت ششدانگ بمبلغ مورد ارزیابی شده در قبال مبلغ 3/000/000/000 ریال در 
روز سه شنبه 1398/09/12 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل شعبه اول اجرای ثبت مشهد واقع در 
خیابان پاسداران- نبش پاسداران 3/1- اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- شعبه اسناد رهنی شروع و 
به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار می گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده با تعطیل رسمی مصادف 
گردد جلس��ه مزایده روز بعد در همان محل و در س��اعت مقرر برگزار خواهد ش��د و مبالغ نیم عشر 

اجرایی و حق مزایده و نیز حق مزایده زائد بر مبلغ مزایده و س��ایر هزینه های قانونی اعم از معلوم و 
نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده مزایده می باشد. آ-9809944 م.الف 209
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متن آگهی مزایده
بش��ماره های  اجرای��ی  پرونده ه��ای  رهن��ی(  )اس��ناد  غیرمنق��ول  ام��وال  مزای��ده  آگه��ی 
 139504006093000025 و   139504006093000024 و   139404006093000589
بکالس��ه های 9405718 و 9500285 و 9500286 بانک ملی ایران ش��عبه خیابان ش��هید فرامرز 
عباسی مشهد به استناد اسناد رهنی شماره های 17350- 1390/04/21 و 13553- 1387/11/01 
و 20203- 1391/05/23 و 17352- 1390/04/20 دفترخانه اس��ناد رس��می شماره 103 مشهد 
علیه آقای مس��عود صولتی دولت آبادی فرزند عبدالوهاب بشناس��نامه ش��ماره 357 و ش��ماره ملی 
0941749071 متولد 1336 اجرائیه تحت کالس��ه های فوق در قب��ال بترتیب مبالغ هفتصد و نود 
و س��ه میلیون و نهصد هزار )793/900/000( ریال و چهارصد و ش��انزده میلیون و هش��تصد هزار 
)416/800/000( ریال و هش��تصد و هفتاد و نه میلیون و پانصد هزار )879/500/000( ریال جمعاً 
بمبل��غ دو میلیارد و نود میلیون و دویس��ت هزار )2/090/200/000( ری��ال تا تاریخ 1395/01/14 
بانضم��ام خس��ارت تأخیر روزانه تا یوم الوص��ول صادر نموده که پس از اب��الغ اجرائیه در تاریخ های 
1395/04/01 و 1395/04/02 و 1395/09/07 بص��ورت ابالغ قانونی )الصاق( در پایان مهلت مقرر 
در آیین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می الزم االجرا و تقاضای بس��تانکار مبنی ب��ر ارزیابی و مزایده 
شش��دانگ اعیان آپارتمان بش��ماره پالک سی و هش��ت هزار و یکصد و ده )38110( فرعی از چهار 
)4( اصلی بخش نه )9( مش��هد به آدرس مش��هد، بلوار فردوسی، ثمانه 17، پالک 10، طبقه چهارم 
برابر گزارش شماره 97/8 ه- ک مورخ 1397/08/09 کارشناس رسمی دادگستری بوارده 11578- 
1397/08/21 به مبلغ پنج میلیارد و س��یصد میلی��ون )5/300/000/000( ریال ارزیابی و قطعیت 
یافت��ه ک��ه حدود و مش��خصات و توصیف اجمالی ملک برابر گزارش مذکور بدین ش��رح می باش��د: 
آپارتمان مورد نظر به مس��احت 142 مترمربع با حق استفاده اختصاصی از تراس مسقف به مساحت 
4/50 مترمربع و با حق استفاده اشتراکی از راه پله به مساحت 9 مترمربع و داکت به مساحت 0/80 
مترمربع و حیاط خلوت به مس��احت 14/40 مترمربع و پارکینگ به مس��احت 147/60 مترمربع و 
صحن حیاط به مس��احت 69 مترمربع می باش��د. آپارتمان مذکور در مجتمع مس��کونی 4 واحدی با 
تع��داد طبقات، چهار طبقه باالی پیلوت قرار دارد و عرصه آن موقوفه آس��تان قدس رضوی و دارای 
س��ه اتاق خواب و پذیرایی و آش��پزخانه و حمام و توالت می باشد. سیستم گرمایش پکیج و رادیاتور 
و سیس��تم سرمایش کولرآبی، کف س��رامیک و اتاقها کاغذ دیواری، نمای ساختمان آجر سه سانت، 
سازه انواع اسکلت فلزی، سقف طاق ضربی و فاقد آسانسور و دارای انشعابات آب، برق و گاز می باشد. 
قدمت ساختمان حدود 22 سال و آپارتمان بازسازی شده است. در زمان بازدید از حیث تصرفات در 

تصرف مالک بود و پالک ثبتی تعرفه شده با حدود اجمالی تطبیق دارد.
پالک مذکور برابر پاسخ استعالم شماره 38843- 1395/05/10 اداره ثبت منطقه یک مشهد دارای 
حدود و مش��خصات ذیل می باشد؛ شماالً: در سه قس��مت اول بطول 4/80 متر دیوار به دیوار اعیانی 
آقای محمدی دوم بطول 2 متر س��وم بطول 7/20 متر پنجره و دیواریس��ت به فضای حیاط خلوت. 
ش��رقاً: بطول 11 متر دیوار به دیوار اعیانی آقای قهروی. جنوباً: در نه قس��مت بطول های 0/80 متر 
و 0/55 متر و 0/80 متر و 0/55 متر پنجره و دیواریس��ت به فضای حیاط 7/30 متر درب و پنجره 
و دیواریس��ت به تراس مس��قف و بطولهای 0/55 متر و 0/80 متر و 0/55 متر و 0/80 متر پنجره و 
دیواریست به فضای حیاط. غرباً: در نه قسمت اول بطول های 3/50 متر به دیوار اعیانی آقای رجبی 
دوم الی چهارم به طولهای 2 متر و 4/50 متر و 2 متر درب و دیواریست به راه پله اشتراکی پنجم به 
طول 0/60 متر دیوار به دیوار اعیانی آقای رجبی ششم و الی هشتم به طول های 0/80 متر و یک متر 
و 0/80 متر پنجره و دیواریس��ت به داکت اش��تراکی نهم بطول 3/40 متر دیوار به دیوار اعیانی آقای 

رجبی. حقوق ارتفاقی: با رعایت قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرای آن الزامی است.
و برابر پاسخ شماره 139885606004009140- 1398/07/25 اداره ثبت منطقه دو مشهد بغیر از 

رهنی فوق دارای دو مورد سابقه بازداشت نزد مراجع متعدد است.
مزایده پالک ثبتی فوق بصورت شش��دانگ از مبلغ پایه ارزیابی در روز یکشنبه مورخ 1398/09/10 
از س��اعت 9/00 الی 12/00 در محل ش��عبه اول اداره اجرای اس��ناد رسمی مش��هد واقع در خیابان 
پاس��داران نبش پاسداران 3/1 شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار میگردد ضمناً مبالغ 
حق مزایده و نیمعش��ر اجرائی زائد بر مبلغ مزایده و س��ایر هزینه های قانونی اعم از معلوم یا نامعلوم 
طب��ق تبصره 6 م��اده 121 به عهده برنده مزایده می باش��د و برابر م��اده 125 آیین نامه اجرا نقداً و 
فی المجلس وصول خواهد ش��د و چنانچه روز مزایده با تعطیل��ی مواجه گردد روز بعد مزایده برگزار 

خواهد شد. آ- 9809946 م.الف 211
ریاست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
بانک ملت به اس��تناد اس��ناد رهنی 4179- 94/09/15 دفترخانه 316 مش��هد اجرائیه تحت کالسه 
9607839 در قب��ال مبل��غ 393/524/304 ری��ال علی��ه فاطمه ش��کری فرزند قرب��ان تاریخ تولد 
1363/09/18 ش��ماره شناسنامه 900 صادره مشهد ش��ماره ملی 0944226582 صادر که پس از 
ابالغ اجرائیه در مورخ 1397/08/14 و در پایان مهلت مقرر در آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد رسمی، 
الزم االج��راء و تقاض��ای بانک مبنی بر ارزیابی و مزایده تمامیت شش��دانگ اعیان پالک ثبتی ثبتی 
2141 فرعی از 24 اصلی مفروز و مجزا شده از 2478 فرعی از اصلی مذکور قطعه 25 واقع در بخش 
9 مشهد )دو هزار و صد و چهل و یک فرعی از بیست و چهار اصلی مفروز و مجزی شده از دو هزار 
و چهارصد و هفتاد و هشت فرعی از اصلی مذکور قطعه بیست و پنج واقع در بخش نه مشهد( ملکی 
فاطمه شکری به آدرس جاده سرخس- شهرک رضویه- خیابان رضوان- رضوان 24- پالک 6- واحد 
2- طبق��ه همکف به مبل��غ 700/000/000 ریال ارزیابی و قطعیت یافته که حدود و مش��خصات و 

توصیف اجمالی ملک بدین شرح میباشد:
1. آپارتم��ان دارای پ��الک ثبت��ی 2141 فرعی از 24 اصلی مفروز و مجزا ش��ده از 1590- 1584 و 

1586 قطعه 25 در بخش 9 مشهد می باشد.
2. عرصه آپارتمان وقف می باشد و سهم العرصه آن حدود 50 مترمربع است.

3. آپارتمان طبقه همکف در بلوک مس��کونی 26 واحدی واقع ش��ده اس��ت و دارای مساحت مفید 
68/44 مترمربع می باشد.

4. گرمایش گاز و سرمایش کولر آبی می باشد.
5. تطبی��ق حدود اجمالی ب��ا وضعیت موجود آپارتم��ان: مطابقت وجود دارد و مس��تأجر در واحد 

مسکونی به صورت رهن استقرار دارد.
6. کف آپارتمان پارکت می باشد.

7. دارای س��رویس بهداش��تی و حمام مجزا و س��رویس بهداش��تی آن کف و بدنه کال س��رامیک 
می باشد.

8. آشپزخانه به صورت اپن و دارای پکیج و کابینت آن فلزی می باشد.
9. دیوارهای داخلی کنیتکس می باشد.

10. آب و ب��رق و گاز مج��زا و دارای آسانس��ور می باش��د و دارای یک اتاق خ��واب در وضع موجود 
است.

نتیجه: ارزش یک دستگاه شش دانگ آپارتمان شامل سهم العرصه، اعیان و انشعابات با وضع موجود 
جمعاً به مبلغ 700/000/000 ریال هفتاد میلیون تومان برآورد می گردد.

حدود اجمالی پالک مذکور بر اساس پرونده ثبتی بشرح ذیل می باشد: شماالً: در هفت قسمت، که 
قس��مت سوم آن شرقی، قسمت پنجم آن غربی است. اول دیواریست به طول )0/10( ده سانتیمتر 
به آپارتمان مس��کونی قطعه 24 ش��ماره 2140 فرع از ش��ماره 24 اصلی، دوم دیوار و پنجره است 
بطول )3/15( سه متر و پانزده سانتیمتر به پیلوت مشاعی، سوم دیواریست بطول )1/80( یک متر 
و هشتاد سانتیمتر به آسانسور، چهارم دیواریست بطول )1/65( یک متر و شصت و پنج سانتیمتر به 
آسانسور، پنجم دیواریست بطول )1/80( یک متر و هشتاد سانتیمتر به آسانسور، ششم درب است 
بطول )2/61( دو متر و شصت و یک سانتیمتر به پیلوت مشاعی، هفتم دیواریست به طول )0/10( 

ده سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 26 شماره 2142 فرعی از شماره 24 اصلی
شرقاً: دیواریست مشترک بطول )9/39( نه متر و سی و نه سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 26 

شماره 2142 فرعی از شماره 24 اصلی
جنوباً: دیوار و پنجره است بطول )7/61( هفت متر و شصت و یک سانتیمتر به حیاط مشاعی

غرباً: دیواریست مشترک بطول )9/39( نه متر و سی و نه سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 24 
شماره 2140 فرعی از شماره 24 اصلی

ملک موصوف برابرنامه ش��ماره دفتر امالک بازداشتی 139885606003008583- 1398/07/04 
دارای فاقد فقره بازداشتی می باشد. مزایده بصورت ششدانگ بمبلغ مورد ارزیابی شده در قبال مبلغ 
700/000/000 ریال در روز ش��نبه مورخه 1398/09/09 از س��اعت 9 الی 12 ظهر در محل شعبه 
اول اجرای ثبت مش��هد واقع در خیابان پاس��داران- نبش پاسداران 3/1- اداره اجرای اسناد رسمی 
مشهد شعبه اسناد رهنی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار می گردد. ضمناً چنانچه 
روز مزایده با تعطیل رس��می مصادف گردد جلس��ه مزایده روز بعد در همان محل و در ساعت مقرر 
برگزار خواهد ش��د و مبلغ بابت نیم عش��ر اجرایی و مبلغ حق مزایده زائد بر مبلغ مزایده و س��ایر 
هزینه ه��ای قانونی اع��م از معلوم و نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده مزایده می باش��د. 
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آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9804472
بدینوس��یله به آقای میالد نصراله زاده فرزند محمد حس��ین بشماره ملی 0946032696 و آقای 
مرتضی نصراله زاده فرزند محمدحس��ین بش��ماره مل��ی 0945305176 مدیونین س��ند رهنی 
25481- 97/02/17 تنظیمی دفترخانه 110 مشهد ابالغ میگردد که شرکت عمران شهر جدید 
گلبهار اجرائیه ای به کالس��ه 9804472 علیه ش��ما صادر نمود و چون برابر گزارش مأمور اجرای 
ثبت مش��هد، آدرس شما مورد شناس��ائی واقع نگردیده، لذا بدینوسیله به شما ابالغ می گردد که 
بدهی شما بابت سند مذکور به مبلغ دو میلیارد و هشتصد و نود میلیون ریال )2/890/000/000 
ریال( تا تاریخ تقاضا میباش��د و سایر هزینه های قانونی تا روز پرداخت نیز به آن اضافه میگردد و 
طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و 
از زمان انتشار در روزنامه، اجرائیه ابالغ شده محسوب، در غیر این صورت طبق ماده 34 اصالحی 
قان��ون ثبت پس از گذش��ت ده روز از تاریخ ابالغ اجرائی��ه، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و 
مورد رهن عبارت است از: ششدانگ اعیان یک واحد اداری دارای پالک ثبتی بیست و چهار هزار 
و نهصد و چهل و چهار )24944( فرعی مفروز و مجزی ش��ده از بیس��ت و چهار هزار و س��یصد و 
ش��صت و هفت )24367( فرعی از پنج )5( اصلی بخش نه مش��هد قطعه 178 طبقه 6 بلوک یک 
میباش��د، طبق مقررات از طریق مزایده بفروش خواهد رس��ید و بجز آگهی مزایده، آگهی دیگری 
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آگهی ابالغ صورت مجلس افراز
حس��ب درخواست بانو فاطمه اسالمی به وکالت از طرف آقای محمدعلی بامی احد از مالکین 
مش��اع میزان یکصد و پنجاه و هفت و نیم قس��مت از مدار 2114/85 قسمت دو سهم مشاع 
از مدار هفت س��هم ش��ش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 7500 مترمربع پالک 54 فرعی 
مجزا ش��ده از پالک 18 فرعی واقع در اراضی نصوح آباد پالک یک اصلی بخش 6 مش��هد در 
اج��رای قانون افراز و فروش امالک مش��اع و آیین نامه اجرائی آن مصوب 1357 خورش��یدی 
طی یک فقره صورت مجلس افرازی مش��روحه ذیل از پالک مذکور مفروز و مجزا و جهت آن 
پالک 4613 فرعی اختصاص و باقیمانده پالک در س��هم سایر مالکین مشاع اولیه قرار گرفته 
اس��ت، لذا بدین وس��یله عین صورت مجلس افراز حاوی نقشه ترسیمی باستناد ماده 2 قانون 
فوق الذکر جهت اطالع س��ایر مالکین مشاعی منتشر تا چنانچه نسبت به آن اعتراضی داشته، 

از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 10 روز مراتب را کتباً به مرجع قضائی صالحه تقدیم و 
گواهی آن را به این اداره ارائه نمایند، بدیهی اس��ت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت 

مقرر در این آگهی، نسبت به اجرای مفاد آن برابر مقررات اقدام الزم معمول خواهد گردید.
صورت مجلس افراز

در اجرای دستور مورخه 96/3/25 ریاست محترم اداره متبوعه ذیل وارده بانو فاطمه اسالمی 
به وکالت از طرف آقای محمدعلی بامی بعنوان احد از مالکین مش��اع )بمیزان یکصد و پنجاه 
و هفت و نیم قس��مت از مدار 2142/85 قس��مت دو سهم مشاع از مدار از هفت سهم( شش 
دانگ یک قطعه زمین به مس��احت 7500 مترمربع پالک 54 فرعی مجزا ش��ده از 18 فرعی 
واقع در اراضی نصوح آباد پالک یک- اصلی بخش 6 مش��هد، مبنی بر افراز س��هم مش��اع خود 
که قباًل و با توجه به افراز قس��مت دیگری از س��هم مش��اع دیگر مالکین و اختصاص پالک به 
باقیمان��ده قطع��ات، به آن پالک 4613 فرع��ی اختصاص یافته، اینجان��ب محمدرضا عرفانی 
بعنوان نماینده ثبت طرقبه ش��اندیز در وقت تعیین ش��ده قبل در معیت آقای مجتبی قوامی 
بسمت نقشه بردار و مالک متقاضی، پس از دعوت از سایر مالکین مشاعی و ابالغ موعد و زمان 
عملیات افراز به ایشان، در روز و ساعت مقرر بمحل وقوع پالک عزیمت و پس از معاینه محل 
و کنترل حصه تصرفی مالک متقاضی با سوابق ثبتی و اسناد مالکیت صادره و حصول اطمینان 
از اس��تقرار قطعه مورد تقاضا در محدوده مندرج در س��وابق ثبتی و ع��دم تجاوز به پالکهای 
مجاور، با توجه به موافقت ش��ماره 3348- 1394/3/16 و 15332- 1395/11/24 و 909... 
مورخ 1396/11/25 و موافقت ش��ماره 1824- 1398/4/1 اداره راه و شهرس��ازی شهرستان 
با افراز س��هم مشاع مالک، در اجرای مقررات قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب 1357 
خورش��یدی، نسبت به افراز حصه تصرفی مالک متقاضی بشرح ذیل اقدام و جهت قطعه مورد 
تقاضای افراز پالک 4613 فرعی از آخرین شماره دفتر توزیع اظهارنامه اختصاص و جهت دو 
قطعه باقیمانده نیز در اجرای دس��تورالعمل ش��ماره 23511- 91/1/29 سازمان ثبت اسناد و 

امالک کشور پالکهای 4896 و 4897 فرعی اختصاص یافت. لذا
حدود و مش��خصات قطعه افرازی و باقیمانده با تبعیت از حدود مندرج در نقش��ه ترس��یمی 
نقشه بردار عامل بشرح ذیل اقدام و نقشه بردار اقدام کننده با امضا ذیل نقشه ترسیمی صحت 
جانمائی پالک در الیه کاداس��تر را تأیید مینماید اس��ت. در خاتمه متذکر میگردد که قباًل با 
توجه به این که در اجرای دو فقره رأی صادره از هیئت مواد 147 و 148- اصالحی ق. ثبت 
قسمتهائی از پالک تحت شماره پالک های 3426 فرعی و 2526 فرعی از پالک اولیه مفروز و 
مجزا گردیده و جهت دو قطعه باقیمانده پالک های 4794 و 4795 فرعی اختصاص که حدود 

و مشخصات هر یک بشرح ذیل تعیین و اعالم می گردد.
الف( حدود اولیه پالک به مساحت 7500 مترمربع

ش��ماالً: بطول 50 متر به خط مفروض مس��تقیم محدود اس��ت به پالک 196 فرعی حس��ن 
جواهری

شرقاً: بطول 150 متر پی دیوار مشترک با پالک 53 فرعی
جنوباً: بطول 50 متر به خیابان مجزا شده از مورد ثبت

غرباً: بطول 150 متر پی دیوار مشترک با پالک 55 فرعی
ب(: حدود و مشخصات قطعه افرازی

حدود و مش��خصات شش دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر بنا بمساحت 157/40 مترمربع 
پالک 4613 فرعی مجزا ش��ده از باقیمانده 54 فرع��ی از 18 فرعی واقع در اراضی نصوح آباد 
پالک یک- اصلی بخش 6 مش��هد، ش��ماالً: بطول 21 متر دیوار به دیوار پالک 3785 فرعی، 

شرقاً: 7/50 متر دیوار اشتراکی با پالک 53 فرعی باقیمانده، جنوباً: بطول 21
متر دیوار به دیوار پالک 4039 فرعی، غرباً: 7/80 متر درب و دیوار به ممرعام. )این قس��مت 

در سهم اختصاصی متقاضی افراز قرار گرفت(
ج( حدود و مشخصات قطعه باقیمانده پالک

ج1(: حدود و مش��خصات ش��ش دانگ یک قطعه زمین به مس��احت 491/24 مترمربع پالک 
4896 فرعی مجزا ش��ده از پالک 4148 فرعی از باقیمانده پالک 54 فرعی از 18 فرعی واقع 

در اراضی نصوح آباد پالک یک اصلی بخش 6 مشهد، 
شماالً: بطول 17/43 متر مرزیست اشتراکی با پالک 4898 فرعی، شرقاً: بطور منکسر در سه 
قسمت که قسمت دوم آن جنوبی محسوب میشود بطولهای 15/86 و 3/69 و 10/13 متر پی 
است به ممرعام، جنوباً: در دو قسمت اول بطول 1/89 متر به ممرعام و دوم بطول 19/01 متر 
به دیوار پالک 3537 فرعی، غرباً: بطول 10/51 و 15/96 متر به دیوار پالک 55 فرعی، حقوق 

ارتفاقی ندارد. )این قسمت در سهم اختصاصی سایر مالکین مشاعی باقیمانده قرار گرفت(.
ج2(: حدود و مشخصات شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 315 مترمربع پالک 4897 
فرعی مجزا شده از پالک 4148 فرعی از باقیمانده پالک 54 فرعی از 18 فرعی واقع در اراضی 
نصوح آباد پالک یک اصلی بخش 6 مش��هد، ش��ماالً: بطول 16/80 متر مرزیس��ت اشتراکی با 
پالک 4899 فرعی، شرقاً: بطول 17/80 متر به دیوار پالک باقیمانده 53 فرعی، جنوباً: بطول 
20/90 متر به دیوار پالک 4202 فرعی، غرباً: در سه قسمت بطور منکسر که قسمت دوم آن 
جنوبی محس��وب میگردد بطولهای 4 و 4 و 13/78 متر پی اس��ت به ممرعام، حقوق ارتفاقی 

ندارد. )این قسمت در سهم اختصاصی سایر مالکین مشاع قرار گرفت.( 
نماینده ثبت عرفانی
نقشه بردار- قوامی

مالک متقاضی
تصمیم ریاست محترم اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز

با رسیدگی و تطبیق درخواست بانو فاطمه اسالمی به وکالت از طرف آقای محمدعلی بامی با 
مقررات جاریه و مالحظه مندرجات این صورت مجلس با سوابق ثبتی مربوطه، بدین وسیله در 
اجرای ماده 5 آیین نامه قانون افراز و فروش امالک مش��اع مصوب 1357 خورشیدی، موافقت 

خود را با صورت مجلس افراز بشرح فوق اعالم می دارم. آ- 9809949 م.الف 214
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