
حرفشبهگوشکسینمیرسد
صفحه اینســتاگرام تاریخ ایران و جهان 
منتســب به دفتر حفــظ و نشــر آثار 
رهبر معظم انقالب به مناســبت سالروز 
نویســنده  گارودی،  روژه  محکومیــت 
مسلمان شده  فرانسوی در دادگاه پاریس، 
با انتشــار پستی به روزرســانی شد. در 
بخشی از متن این پست آمده است: رهبر 
انقالب: »روزنامه ها در غرب آزادند و همه چیز می نویســند؛ اما روزنامه ها در 
غرب متعلّق به چه کسانی هستند؟ مگر متعلّق به مردمند؟! شما در همه اروپا 
و آمریکا یک روزنامه قابل ذکر نشان دهید که متعلّق به سرمایه داران نباشد! 
اگر یک نفر پیدا شد و علیه صهیونیسم حرف زد مثل آن آقای فرانسوی که 
چند جلد کتاب علیه صهیونیست ها نوشت و گفت این که می گویند یهودیان 
را در کوره های آدم ســوزی ســوزاندند، واقعیت ندارد طور دیگری با او رفتار 
می کنند! اگر کسی وابسته به سرمایه داران نباشد و مراکز قدرت سرمایه داری 
نباشد، نه حرفش زده می شود، نه صدایش به گوش کسی می رسد و نه آزادی 

بیان دارد«.

ازگذرواژههایشانگذشتند
همسر شهید مدافع حرم محمد بلباسی، 
در جدیدترین پست اینستاگرامی نوشته 
اســت: »اولین ایمیل را همســرم برایم 
درست کرد خیلی سال پیش ناآشنا بودم. 
گفت پسورد چی بزارم؟ گفتم پسورد چیه؟ 
گفت یک کلمه که فقط خودت می دونی، 
یک رمز گفتم ترکیبی از اســم فاطمه و 
حســن )بچه هایم( و محمد. انگار خصوصی ترین و خاص ترین چیزی بود که 
به ذهنم رسید، مخصوص من بود مال من بود. تا سال ها پسوردم همین بود 
بعد مهدی به دنیا آمد و شد پسورد اینستاگرامم. زینب که آمد دیگر پای ثابت 
تمام رمز ها و پسورد های کوچک و بزرگم شد، بزرگ تر شده بودم و قدرش را 
بیشتر می دانستم. سال ها گذشت پسورد ها تغییر کردند، ولی تنها چیز هایی که 
من را سرپا نگه داشتند همین ها بودند. شب های غمگین زیادی بوده که دلم 
می خواست بروم و دنیا تمام شده بود »آیا مطمئن هستید می خواهید خارج 
شوید؟!« تیک. اما دیدم گذرواژه هایم جامانده اند، کسی آن ها را نمی داند تنها 
هستند. برگشــتم. رمز ورودم نمی گذاشت خارج شوم. فکرش را که می کنم 
می بینم چطور زن هایی از گذرواژه هایشــان گذشتند؟ زنی که از رمز عبورش 

می گذرد این ور می ماند یا آن ور؟ پ. ن: این هوای دلتنِگ دلتنِگ دلتنگ«.

جهادیهاغافلگیرنشدن
از روز گذشته تصاویر زیادی از آبگرفتگی 
شــدید در شــهرهای مختلف اســتان 
خوزستان در فضای مجازی منتشر شده 
است. هرچند کم کاری مسئوالن در این 
زمینه حسابی ُکفر کاربران فضای مجازی 
را درآورده اما انتشار تصاویر کمک رسانی 
نیروهــای جهادی و بســیجی به مردم 
خوزستان، بازخورد مثبتی در فضای مجازی داشته است. یکی از فعاالن فضای 
مجازی به نام »ســید مازیار عجمی« هم با انتشار چندین تصویر از حضور 
نیروهای جهادی در میان مردم، در صفحه توییترش نوشــته است: »دیشب 
تو شهرهای مختلف خوزستان بازم این نیروهای جهادی و سپاهی بودن که 
غافلگیر نشدن و به سرعت برای کمک به مردم وارد آبگرفتگی ها شدن. مثاًل 

توی خرمشهر نیروهای سپاه رفتن کمک کارگران شهرداری«.

»جازموریان« از »جاز« می آید  محمدتربتزاده
که گیاهی اســت تــوی مایه های گنــدم. محلی ها 
می گویند »جاز« همان علف است. موریان هم یعنی 
علفــزار. دلیل نام گذاری تاالبی به نام »جازموریان« 
هم برمی گردد به زمانی که این منطقه، انبار علوفه 
در جنوب ایران به حســاب می آمــده و اصلی ترین 
شــغل مردمش دامپروری بود. اما حاال که دام های 
مردم محلی یکی پس از دیگری روی خاک خشک 
جازموریان جان می دهند و بسیاری از اهالی درحال 
کوچ به ســایر نقاط کشور هستند، این نام بیشتر از 
همیشــه به زمین های خشــک و بی آب و علفی که 

هیچ شباهتی به انبار علوفه ندارند، نمی آید.

  بیاباِن جازموریان
نیمه شمالی تاالب »جازموریان« که حدود ۳۵هزار 
و ۶۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد، در استان کرمان 
و نیمه جنوبی اش با وسعت ۳۴ هزار کیلومتر مربع 
در اســتان سیستان و بلوچســتان واقع شده است. 
دشت های جیرفت، فاریاب و رودبار جنوب در استان 
کرمان و دشــت های ایرانشــهر، بمپور، ســردگان، 
دلگان، ســرتختی و اســپکه در اســتان سیستان 
و بلوچســتان در محدوده جازموریــان قرار دارند. 
مدت هــا پیش که جازموریان هنــوز به طور کامل 
خشک نشده بود، ده ها رودخانه فصلی و دو رودخانه 
دائمی هلیل رود جیرفت و بمپور اســتان سیستان و 
بلوچســتان، آب این تاالب را تأمین می کردند حاال 
اما نه فقط بابت خشکســالی های پی درپی، بلکه به 
خاطر سدسازی های غیراصولی و کم کاری مسئوالن 
محلی، هیچ رودخانه ای به جازموریان نمی رســد و 
این منطقه تقریباً به بیابانــی بی آب و علف تبدیل 

شده است.

  عامل آلودگی هوا
همــه چیــز از اوایل دهــه هفتاد آغاز شــد. یعنی 
زمانی که مســئوالن تصمیم گرفتند روی رودخانه 
»هلیل رود« ســد بســازند. از همــان روزهای اول 
که راه هلیل رود به ســمت جازموریان مسدود شد، 
نشــانه های پایین آمدن سطح آب و خشکسالی هم 
خودشــان را نشــان دادند. در میــان اعتراض های 
پی درپــی مردم محلی، مســئوالن بــه مردمی که 
روزی شــان را از دل جازموریان بیرون می کشیدند، 
قول دادند پس از احداث ســد، یک دهنه از آن به 
تــاالب اختصاص پیدا کند اما تــا همین االن هیچ 
لبریزی از سد به ســمت جازموریان وجود نداشته 

است.
خشــک شــدن تاالب، از بین رفتن دام ها، متوقف 
شدن کشــاورزی، مختل شدن زندگی مردم محلی 
و مهاجرت  آن ها، تنها تبعات خشــکی جازموریان 
نیســت. باور این موضوع شاید سخت باشد اما بیش 
از 2۵ درصــد از ریزگردهایی که هوای کشــورمان 
را به شــدت آلوده کرده اند، از بیابان های خشــِک 
جازموریان نشــأت گرفته اند. این درصد البته طبق 
گفته کارشــناس ها، در آینده خیلی بیشــتر از این 

حرف ها خواهد شد.

  مردم تقصیری ندارند
جازموریــان دیگر تاالب نیســت. بیشــتِر محلی ها 

مهاجرت کرده اند امــا آن هایی که مانده اند، با حفر 
چاه های عمیق در اطراف جازموریان، به زحمت به 
کشاورزی مشغول شده اند. حفر این چاه های عمیق 
اما سبب خشکی ســفره های زیرزمینی شده است. 
آن طور که کارشناس های این حوزه گفته اند، حتی 
سال گذشته که بارانی بی سابقه در این منطقه بارید، 
تمــام آب باران جذب ســفره های خالِی زیرزمینی 
شده درحالی که این میزان باران برای احیای تاالب 
کافی بــود. البته محلی ها همین االن با اســتخراج 
بی رویه آب، یک بار دیگر سفره های زیرزمینی را به 
مرز خشک شدن رسانده اند. »سروش صلواتی« که 
سال هاســت درحال تحقیق روی تاالب است درباره 
ایــن ماجرا می گوید: »مردم ایــن منطقه تقصیری 
ندارند، چون نظارت و آموزش درســتی برای آن ها 
وجود نداشته است. برای همین استفاده مکرر از آب 
سفره های زیرزمینی موجب از بین رفتن تاالب شد. 
دامپروری از بین رفته و مردم مجبورند کشــاورزی 

کنند و راهی به جز استخراج آب ندارند«.

  خرماهای بالاستفاده
این درســت که خشکسالی به جان کشورمان افتاده 
و به قول شاعر همه جای ایران هم سرای من است، 
اما بســیاری از اهالی کرمان و سیستان از بی توجهی 
مســئوالن، مردم و حتی حامیان محیط زیســت به 
جازموریان شاکی اند. مردم محلی می گویند حامیان 
محیط زیست برای احیای دریاچه ارومیه، آسمان را 
به زمین می رسانند اما خیلی هایشان حتی خبر ندارند 

جازموریان در کدام قسمت ایران قرار گرفته است!
در ســایه همین بی توجهی ها هم هست که محلی ها 
کم کم امیدشــان به کشــاورزی را از دست داده اند 
چون گرد و خاکی که از این تاالب خشــکیده بلند 
می شود، محصوالت کشــاورزی را غیرقابل استفاده 
می کند. به عنوان مثال خرمای این منطقه به خاطر 
گرد و خاک شــدید، به طور کلی غیرقابل استفاده 
شــده و مردمی که تمــام سرمایه شــان نخل های 
خرماست، مانده اند با انبوهی از خرماهای بالاستفاده 

که احتماالً باید تمامشان دور ریخته شود.

  کار تمام است
ســدهای پرتعداد نفس جازموریان را تنگ کرده اند. 
در حال حاضر بزرگ ترین ســد جنوب شرق کشور 
در جیرفــت روی رودخانــه هلیل رود ایجاد شــده 
که اجــازه نمی دهد حتی یک قطــره آب به تاالب 
جازموریــان برســد. عالوه بر این، در ادامه مســیر 
هلیل رود، چندین ســد خاکی هــم وجود دارد که 
ســرریز آب از ســد جیرفت در آنجا جمع می شود. 
رودخانه های کوچک و بزرگ دیگری هم که روزی 
به جازموریان می ریختند، حاال توسط سد ها احاطه 
شــده اند. به همین خاطر است که پروفسور »پرویز 
کردوانی« یا همان پدر کویرشناســی ایران معتقد 
اســت کار جازموریــان تمام اســت و هیچ امیدی 
به احیای آن نیســت. آقای پروفســور در بخشی از 
صحبت هایش درباره جازموریان گفته است: »منابع 
آبی ایــن منطقه، رودخانه های هلیــل رود و بمپور 
هســتند که قباًل به جازموریان ریخته می شدند، اما 
االن که سد ساخته شــده همین آب را هم ندارند. 
حتی در اطراف چاله تعداد زیادی چاه حفر شــده 

است. یعنی اگر آب هم به این سمت بیاید باز زمین 
آن قدر خشک شــده که آب را می مکد. جازموریان 
در صورتی احیا می شــود که تمام آب های سطحی 
کرمان مانند رودها و آب هــای زیرزمینی وارد این 
چاله شود. درحالی که این مسئله غیرممکن است«.

  بین المللی نیست
هیچ بودجه ای برای احیای جازموریان درکار نیست 
چــون این تاالب یک تاالب بین المللی به حســاب 
نمی آید. حجت مرادی، مســئول دبیرخانه تاالب ها 
از اداره کل محیط  زیســت استان کرمان در اینباره 
گفته اســت: »تنها تاالب طبیعی استان جازموریان 
اســت اما این تاالب جزو کنوانسیون رامسر نیست، 
پس بین المللی محسوب نمی شــود، ولی مکاتبات 
فراوانی در این باره انجام شده تا در صورت تصویب 
شــدن، ردیف اعتبارهایی برای ایــن تاالب در نظر 

گرفته شود«.
گذشــته از این حرف ها، بر اســاس قانــون، مردم 
جازموریــان از ســد جیرفــت حقابــه دارنــد، اما 
سال هاست که خبری از ســهم آن ها نیست. حتی 
چندیــن قــرارداد در اینباره میان مــردم محلی و 
مسئوالن بسته شــده اما باز هم مردم نتوانسته اند 
حقابه خودشــان را از ســد جیرفــت بگیرند. البته 
آن طور که مســئوالن محلی گفته اند، درحال حاضر 
برای تأمین آب تاالب جازموریان سه طرح مطالعاتی 
در حــال پیگیــری اســت؛ یکی طــرح مطالعاتی  
اقتصادی و اجتماعی حوزه آبریز تاالب است. دومین 
طرح مربوط به حقابه می شود و سومین مورد، طرح 
مطالعاتی  زیســت بومی تاالب است. البته مسئوالن 
ادعــا کرده اند که برای رفع ریزگردها هم یکســری 
اقدامات انجام شده است. مثل ایستگاه پایش کیفی 

هوا در قلعه گنج و رودبار جنوب.

  هیچ نداریم!
اهالی محلی تقریباً هیچ امیدی به وعده های مسئوالن 
ندارند. مثل یک مرد بلوچ که با ناامیدی تمام، درباره 
اوضــاع تاالب و زندگی مردم این منطقه، به خبرنگار 
همشهری گفته است: »از بدیمنی سد جیرفت است 
که بی آبی و خشکسالی دامن طبیعت را گرفته. اصاًل 
زمیــن می خواهد خودش را بدرد. گــرد و خاک به 
ســرمان می ریزد اما این قصه تازه نیســت و به این 
زودی ها هم تمام نمی شود. می گویند حال جازموریان 
خوب می شود، اما کار جازموریان تمام است. 1۵ سال 

است بی آبی و خشکسالی امانمان را بریده. 
جاز که آب داشــت ما هم گندم می کاشتیم، اما االن 
چه؟ دام های تشــنه روی زمین ویــالن می دهند و 
خبــری از آبادی دوباره نیســت. 2۰ خانوار بودیم و 
2۵۰ هکتار زمین داشتیم. باورتان می شود هر هکتار 
چندین تن گندم به بار مــی آورد و 2۵ کامیون هم 
بــرای حمل آن هــا کافی نبود؟ فکــر می کنید االن 
چه داریم؟ هیچ! به زور ســال را به آخر می رســانیم 
و هر بار نبود پروانه چاه کابوســی اســت برای قطع 
شدن همین روزی بخور و نمیر. هرچه تالش کردیم 
اوضاعمان خوب نشــد. 1۵ سال است سد جیرفت را 
باز نکرده اند و ما مجبور به کوچ شدیم و به زهکلوت 
آمدیم. جازموریان که دیگر جای زندگی نیست؛ حتی 
هامون هم دیگر آب ندارد که اینجا را شاداب کند«.

کاسبیجدید»مصی«
قدسزندگــی:هرچند بعد از بســته 
شــدن پرونــده »دختــران انقالب« و 
»چهارشــنبه های ســفید« نــام مصی 
علینــژاد کمتر به گوشــمان می خورد 
اما پای مجــری جنجالی رســانه های 
آن طرفی، هرازگاهی با خبرهای مربوط 
به فســاد های مالی اش، به صدر اخبار 

فضای مجازی باز می شــود. بعد از ماجرای درگیــری مجازی علینژاد با 
همسر اولش که منجر به لو رفتن خانه گرانقیمت او در بروکلین نیویورک 
شد، این بار هم بحث درخواست غرامت او از دادگاهی در بروکلین سوژه 

فضای مجازی شده است. 
صفحه اینســتاگرام »اینســتاخبری« هم در اینباره نوشته است: »مصی 
علینژاد در دادگاهی در بروکلین نیویورک علیه کشورمان اقامه دعوا کرده 
و تنها در یک مورد از هفت موضوع طرح شــده، درخواست ۵۰۰ میلیون 

دالر غرامت برای خود کرده است.
علینژاد دلیل این شکایت را بازداشت برادرش و فشارهای وارده بر مادرش 
عنــوان کرده در حالی کــه خانواده اش بارها از اقدامــات او اعالم انزجار 

کرده اند.
این اتفاق جدیدترین اقدام از کاســبی های علینژاد اســت که این بار به 
جای دریافت پول های کاخ ســفید، دنبال برداشــت پول های بلوکه شده 

مردم ایران در آمریکاست.
برداشت پول های بلوکه شــده مردم ایران در آمریکا یک کاسبی قدیمی 
برای ضــد انقالب و دولت آمریکاســت که جدیدتریــن آن هدیه 1۸۰ 
 میلیــون دالر غرامت به جیســون رضاییان، جاســوس معــروف آمریکا 

در ایران بود.
کاســبی قبلی مصی علینژاد دریافت بودجه هــای اختصاص یافته برای 
بی حجابی در ایران بود که بخشی از آن را به دختران ایرانی فریب خورده 

داده بود.
علینژاد با دریافت این پول ها از آمریکا برای پروژه چهارشنبه های سفید، 
خانــه ای گرانقیمت در بروکلین نیویورک خریــده بود و حاال برای ادامه 

زندگی الکچری خود، چشم طمع به پول های مردم ایران دارد«.

پیرمردخوزستانی»حاجمجید«است
در  معابر  آبگرفتگــی  قدسزندگــی:
خوزستان درحال حاضر داغ ترین سوژه 
فضای مجــازی به حســاب می آید. در 
میــان تصاویر جور واجــوری که از این 
ماجرا در فضای مجازی منتشر می شود، 
تصویر مربوط بــه آبگرفتگی یک خانه 
سالمندان در اهواز بیشتر از سایر تصاویر 

در فضای مجازی سروصدا به راه انداخته است.
درحالی که بســیاری از کاربــران ادعا می کنند تصویــر پیرمردی که با 
ناامیدی در میان آب نشســته، مربوط به یک خانه ســالمندان است، اما 
این تصویر در اصل به حاج مجید حیدری، پدر شــهید مســعود حیدری 

تعلق دارد.
بر اســاس گفته رســانه های محلی اهواز، منزل حاج مجید در محله باغ 
شیخ خیابان شــهید حق بین قرار دارد و در حال حاضر قسمت زیادی از 

آن زیر آب رفته است.

 مجازآباد
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 آخرین ال کالسیکوی دهه 
در برابرترین شرایط

فهرستخروجیپرسپولیسدرانتظاریک»نامه«

 قلم قرمز
 روی پنج سرخپوش

بررسیتأثیراتسیاستتمرکززداییدرسریالسازیهابرایجذبمخاطببیشتر

 تبدیل سیمای تهرانی به سیمای ملی

منحصربهفردمثلاثرانگشت
رقیهتوسلی:این عالقه را بزرگترها کاشتند در دلمان؛ میل به سیاحت و 
حَظ از فروشگاه را... درست مثل »دیفن برفی« که جناب گلفروش دیروز 

توی گلدانم نشاء کرد.
هر دو به موقع ســر قرار می رسیم. هایپرگردی را تنظیم کرده بودیم برای 
بعدازظهر. قبل برداشــتن چرخ ها، خواهری دو قوطی نوشــیدنی می آورد 
برای من و خودش تا یادمان بیندازد خرید را بهتر اســت ســنجاق کنیم 

به تفریح.
طبق روال، قفســه ها را آرام آرام می نوشــیم و گپ می زنیم و می جوییم. 
نه شــلوغ است نه خلوت. ُشــّره اشعه ها عالی اســت. آفتاب ولرم آذرماه 

پابه پایمان می آید و خواهرانه مان مطبوع است.
چندبار لیست را زیرورو می کنیم تا کاالیی از قلم نیفتاده باشد. انتخاب ها 

و موردنیازها، دانه دانه چرخ را پر می کنند. 
کار که به اتمام می رســد راضی از انجام خرید روزمــره، باکس ها را ُهل 
می دهیم ســمت ریِل حســاب و کتاب اما نمی توانیم جلوی تعجبمان را 
بگیریم. چــرا بر لب، همدیگر را ورانداز می کنیــم. آخر حتی یک کاالی 

مشترک برنداشته ایم.
چکش موجــود، کار خودش را می کند... خواهری دقایقی می رود به هزار 
داالن فکر، من هم... حالی مان می شــود چقدر خواسته هایمان فرق دارد... 
با تماشای محتویات نامشابه چرخ ها به فکر فرو می رویم که پس این اندازه 
هر کس عالــم منحصربه فرد خــودش را دارد... خواهری می گوید: تلنگر 
فروشــگاهی... من می گویم: حساب کن در روح و روانمان چه خبرهاست. 
»مائده« جان! وقتی گرایشــات مصرفی کاری به تاریخ و جغرافیا و ژن و 
تربیت ندارد حسابش را بکن در باور و جزئیات زندگی میلیاردها آدم روی 

کره زمین چه ها می گذرد!
توی چرخ خواهری تقال و عشــقی اســت که کودکانش در رأس باشند و 
در ســبد من به خاطر قولی که به خودم داده ام تا دلتان بخواهد شوینده 

به چشم می آید.
تابلونوشــت:بارها را که می چینیم روی ریل، نگاهم می افتد به تابلوی 

روی میز خانوم صندوقدار.
»همه روزها، خوب نیست اما یه خرده خوبی تو همه روزها هست... آدم ها 

و روزها چه به هم شبیه اند!«

جادوگردردبیمیدود

 ماراتن کریمی 
با ستاره های دوومیدانی

ضدحال

روایت مجازی

روزمره نگاری

انبارعلوفهکشوراحیانمیشود

پایاِن »جازموریان«
شنبه 27 آذر  1398
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امیرمحمد سلطان پور: پنجاه و دو روز پس از زمان اصلی، 
امشب سرانجام شــاهد نخستین ال کالســیکوی فصل 
2019/20 خواهیم بود، جایی که بارسلونا در نیوکمپ از رئال 

مادرید پذیرایی خواهد کرد.
در حال حاضر فقط تفاضل گل، دو تیم را در صدر جدول از 
یکدیگر متمایز کرده )اندکی به نفع بارسلونا( اما چون در اللیگا 
قانون بازی رودررو بر تفاضل گل برتری دارد، با برگزاری بازی 
امشب دو تیم از این به بعد اگر هم امتیاز باشند تا قبل از بازی 
برگشت بر طبق نتیجه این بازی از یکدیگر تمیز داده خواهند 
شد. اصوالً ال کالسیکو به درست کردن جو خاصی نیاز ندارد 
چون خود به اندازه کافی همیشــه مهم و حساس است اما 
شرایط کنونی دو تیم خوراک خوبی را برای ُکری خوانی به 

هواداران پرشور فوتبال داده است.

سیاست را از فوتبال کنار بگذار!
مسلماً هر دو تیم دوست دارند جدا از بحث های سیاسی که 
زمان اولیه بازی را لغو کرد، در زمین نمایشی تماشاگرپسند 
ارائه کنند و البته پس از اینکه در بازی های هفته قبل خود 
متوقف شدند به مسیر پیروزی بازگردند. بارسلونا ابتدای هفته 
شاهد بود که در زمین رئال سوسیداد، هفت پیروزی پیاپی 
این تیم با توقف 2بر2 از بین رفت و البته رئال هم با تساوی 
مقابل والنســیا که آن را هم در آخرین ثانیه های وقت های 
تلف شده بدســت آورد نتوانســت از لغزش بارسااستفاده 
کند. رئالی ها ســخت تر از آبی و اناری پوشان در این فصل 
شکست خورده اند و گل دقیقه 95 بنزما نگذاشت که طعم 
دومین باخت را بچشند. از طرف دیگر بارسا در این فصل تا 
به اینجای کار سه بار بازی های خود را واگذار کرده که البته 
یکی از آن ها در همان هفته های اول بود و در 17 بازی قبلی 
در تمام بازی ها فقط یک باخت دیگر داشتند. با این وجود 
پرداختن به شایعه و بحث پیرامون آینده ارنستو والورده کار 
هر روز رسانه های اسپانیایی شده و داغ شدن بحث بازگشت 
پپ گواردیوال به نیوکمپ نیز کمکی به بهتر شدن شرایط به 

والورده نکرده است. 
این آخرین ال کالسیکوی دهه میالدی است، دهه ای که 
بارسلونا در آن هفت بار عنوان قهرمانی اللیگا را بدست آورده 
 در حالی که رئال تنها دو بار جام را باالی سر برده است. اما 
ال کالسیکو امشب می تواند تأثیر بسزایی در تعیین قهرمان 
اللیگا در نخستین سال دهه جدید داشته باشد. کمتر شده 
بود که این مسابقه در شرایطی به این برابری برگزار شده باشد.
اوضاع بازی خارج از خانه در نیوکمپ متفاوت تر از هر جای 
دیگر برای رئال مادرید است و آمار اخیر کهکشانی ها نیز در 
زمین بارسا اصالً خوب نبوده به حدی که حتی یک مساوی 

نیز می تواند نتیجه ای رضایت بخش برای آن ها تلقی شود.

وضعیت مصدومان
رئال مادرید امشب همچنان بدون ادن هازارد خواهد بود. 
ستاره بلژیکی هنوز نتوانسته به شرایط بازی برگردد و برای 
چشیدن طعم نخستین ال کالسیکوی خود باید هنوز صبر 
کند. البته هازارد تنها ستاره غایب سپیدپوشان نیست و 
مارکو آسنسیو، خامس رودریگز، مارسلو و لوکاس وازکز 
دیگر مصدومان رئال را تشکیل می دهند. البته در حوزه 
غایبین همــه خبرها برای زیدان بد نیســت بلکه فرالن 
مندی می تواند پس از ســپری کردن دوران محرومیت 
خود دوباره در ترکیب قرار بگیرد. کاســمیرو هم پس از 
استراحت در ابتدای هفته آمادگی باالیی برای این بازی 

خواهد داشت و وینیسیوس و گرت بیل هم تالش خواهند 
کرد تا زیدان را متقاعد کنند کــه از ابتدا در ترکیب قرار 
گیرند. اما مسلماً امید اول مرد فرانسوی در این بازی کریم 
بنزما خواهد بود که با 12 گل زده در این فصل در اللیگا در 

کنار لیونل مسی بهترین گلزن مسابقات هستند.
در آن طرف لیونل مسی هم امید نخســت همه ورزشگاه 
خواهد بود و اوج گیری دوباره ســوآرز و گریزمان می تواند 
مثلث مرگباری برای کاتاالن ها باشد. آبی و اناری پوشان نیز 
مصدومان خود را خواهند داشت و عثمان دمبله و آرتور هنوز 
درگیر مصدومیت هستند و البته اعصاب مسئوالن باشگاه را با 

سرعت پایین ریکاوری خود ُخرد کرده اند.

امشب بارسلونا میزبان رئال مادرید در ورزشگاه نیوکمپ

آخرین ال کالسیکوی دهه در برابرترین شرایط

عروسی چند هزار نفری امیری
ورزش: وحید امیری میهمان برنامه فوتبال برتر محمدحســین میثاقی بود. یکی 
از نکات جالبی که ستاره سرخ ها بیان کرد، درباره مراســم عروسی اش بود. جایی 
که حدود 5 هزار نفر برای تبریک ازدواج امیری به مراســم عروسی او رفتند و شبی 
خاطره انگیز را برایش رقم زدند. وحید امیری در خصوص تعداد میهمانان می گوید: 
وقتی که صاحب رستوران آمد حســاب کتاب کند، گفت 3هزار و 800 پرس غذا 
داشتید. اما یک خاطره خوب بود و این ها همه لطف و محبت مردم لرستان است که 

آن شب من و مردم را سورپرایز کردند. فکر کنم 700-800 نفر را دعوت کردیم. 

کالدرون: پاداش بازیکنان را بدهید
ورزش: سرمربی سرخ پوشــان پایتخت در تازه ترین پست اینستاگرامی اظهار 
کرد: »من نسبت به بازیکنان سخت گیر هستم. آن ها زندگی خود را وقف باشگاه 
و هواداران می کنند. از باشگاه می خواهم پاداش بازیکنان را پرداخت کند. برایم 
بسیار مهم اســت که بدانم باشگاه حامی من اســت«. کالدرون در حالی چنین 
صحبت هایی را در صفحه شــخصی خود مطرح کرده است که مسئوالن باشگاه 
پرسپولیس تاکنون به تعهدات خود در قبال این مربی و برخی بازیکنان از لحاظ 

مالی عمل نکرده اند.

رحمان رضایی در یک قدمی هدایت پارس جنوبی
ورزش: رحمان رضایی ملی پوش سابق فوتبال ایران جدی ترین گزینه برای هدایت 
تیم فوتبال پارس جنوبی جم پس از استعفای فراز کمالوند از هدایت این تیم است. 
احتمال اینکه امروز قرارداد رضایی در جم با تیم پارس جنوبی نهایی شود و تمرینات 
این تیم را زیر نظر بگیرد زیاد است. پارس جنوبی جم در پایان هفته پانزدهم با 11 

امتیاز از 1۴ بازی در رده سیزدهم جدول قرار دارد.
پارس جنوبی در این هفته میزبان پرسپولیس در شهر جم خواهد بود. این در حالی 

است که تمرینات این تیم در این هفته دچار وقفه شده بود.

اشپیتیم آرفی پرسپولیس را محکوم کرد
ورزش: کمیته تعیین وضعیت رأی خود را در خصوص پرونده اشپیتیم آرفی و باشگاه 
پرسپولیس صادر کرد. به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، بر اساس رأی کمیته 
تعیین وضعیت، باشگاه پرسپولیس به پرداخت مبلغ 761 میلیون و 613 هزار ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 16 میلیون و 603 هزار و 18۴ ریال بابت هزینه 
دادرسی در حق اشپیتیم آرفی در مهلت 30 روزه گردیده است.این رأی قابل تجدید 
نظر خواهی در کمیته استیناف فدراسیون در مدت هفت روز خواهد بود.گفتنی است 

سرخ ها هنوز با پرونده بودیمیر در فیفا هم درگیر هستند.

ورزش: باشگاه پرسپولیس درحالی شایعات مربوط به 
فهرست خروج این تیم در نیم فصل را تکذیب می کند که 
سرمربی سرخ پوشان پیش از این در نشست با مدیرعامل 
باشگاه بازیکنانی که را نمی خواهد را مشخص کرده است! 
آدام همتی، امید عالیشاه، امیر روستایی، حسین ماهینی 
و احتماالً کامیابی نیا بازیکنانی هستند که هفته هاست 
جایی در فهرست18 نفره پرسپولیس در بازی های این 
تیم ندارند و حداقل سه نفر از آن ها در نیم فصل به صورت 
قرضی یا دائمی راهی تیم  های دیگر خواهند شد. انتشار 
فهرست مازاد باشگاه پرسپولیس در برخی رسانه ها سبب 
تکذیب های متوالی مسئوالن باشگاه و بازیکنانی شد که 

دیگر جایی در تفکرات گابریل کالدرون ندارند.
سرمربی آرژانتینی سرخ پوشــان حدود دو هفته پیش 
فهرســت خروج خود را در جلســه ای با محمدحسن 
انصاری فرد به مدیرعامل باشگاه اعالم می کند اما ابالغ 
کتبِی آن را منوط بــه هفته های پایانی نیم فصل جاری 

مسابقات کرده است.
سرمربی سرخ پوشان پایتخت قصد دارد بازیکنانی را که 
انضباط تیم و همچنین آمادگی بدنی خود را برای حضور 

درفهرست 18 نفره رعایت نمی کنند کنار بگذارد.
فهرســت پنج نفره شــفاهی کالدرون با اندکی تغییر 
به رســانه ها درز پیدا می کند تا باشــگاه پرسپولیس را 
وادار به واکنش کند. با این حــال بی گمان چهار تا پنج 
بازیکن پرسپولیس در فهرست نهایی مازاد سرخ پوشان 

قرار خواهد گرفت.همین امر ســبب شــده تا مدیران 
همراه با بازیکنان شــروع به تکذیب این موضوع و حتی 
مصاحبه های خود با رســانه های مختلف کنند تا اصل 
ماجرا را زیر سؤال ببرند.اتفاقی که دیر یا زود رخ می دهد 
تا این باشــگاه بتواند مهاجم و هافبک مورد نظر خود را 
در اختیار بگیرد. با این حال باشگاه پرسپولیس به جای 
اینکه بخواهد سعی بر حل آرام مشکالت و ایجاد انگیزه 
برای بازیکنان باتجربه اما همواره نیمکت نشین خود کند 

سعی بر حذف اصل این ماجرا باشد.

واکنش کمال
در این بین البته کامیابی نیا دو روز پیش به شدت به قرار 
 گرفتن نامش در فهرست مازاد واکنش نشان داد و گفت: 
»به هر حال در نیم فصل و در همه جای دنیا شاهد هستیم 
که یک باشگاه بازیکنی را می خواهد یا نه اما من که در این 
نیم فصل اصاًل بازی نکردم که خدای ناکرده عملکرد بدی 
داشته باشم. هیچ مشــکل اخالقی و انضباطی هم در این 
سال ها نداشتم و همواره ســعی کردم بدون حاشیه فقط 
تمرین کنم. قبل از بازی با سایپا هم آقای کالدرون با من 
صحبت کرد و به من گفت که از نظر شخصیتی و حرفه ای 
کامالً از من راضی است و از من خواست تا به تمریناتم ادامه 
دهم تا بتوانم خیلی زود به پرسپولیس کمک کنم. من هنوز 
کمی ترس دارم و باید این ترس بریزد تا کادر فنی بتواند به 

صورت 100 درصد روی من حساب کند.

امین غالم نژاد: علی کریمی این روزها در پاشــاکی 
گیالن در حال انجام مراحل آماده ســازی بدنی برای 

حضور در رقابت های ماراتن دوبی 2020 است.
از مدت ها قبل که کریمی تمرینات سنگین و پرفشاری 
را آغاز کرد این ذهنیت به وجود آمد که او این میزان از 
آمادگی را برای چه کاری می خواهد؟ برخی حتی تصور 
کردند که او قصد بازگشــت به فوتبــال را دارد چرا که 
آمادگی کریمی به حدی بود که انتظار می رفت بتواند در 

۴1 سالگی هم به میادین برگردد.

هدف جدی جادوگر
او دیروز با انتشــار پستی در اینســتاگرامش نشان داد 
که اهــداف متفاوتی را در ســرمی پرورانــد. کریمی 

در رقابت های ماراتن 2020 شــهر 
دوبی ثبت نام کرده و حضورش 
از سوی برگزارکنندگان مورد 
تأییــد قــرار گرفت. بــا این 
حساب 37 روز دیگر کریمی 
در کنار دیگــر دوندگان ۴2 
کیلومتــر مســافت ماراتن 
دوبی را خواهد دوید تا شاید 

بتواند افتخاری متفاوت 
را بــه کارنامــه پربــار 

فوتبالی اش اضافه کند.

رقابت با ستاره های ماراتن
نفر نخســت ماراتن دوبی مبلغ 
250 هــزار دالر جایــزه خواهد 
گرفت و در صورتــی که رکورد 
جهانی جا به جا شــود جایزه ای 

یک میلیون دالری می گیرد. این 
مسابقه روز جمعه 2۴ ژانویه 2020 
)حدود 37 روز دیگر( در شهر دوبی 
برگــزار خواهد شــد. از دونده های 
مطرح دو ماراتن هم در این مسابقات 
شــرکت می کنند که گتانه موال از 

اتیوپی در دوره قبلی به مقام نخست دست پیدا کرد. 

محبوبیت قدیمی 
علی کریمی سال ها در دوبی فوتبال بازی کرده و اتفاقاً 
یکی از چهره های محبوب تیم االهلی بوده که هواداران 
بسیاری دارد. علی کریمی بین سال های 80 تا 8۴ برای 
این باشگاه اماراتی توپ زد. او در این چهار سال بدجور 
از اماراتی ها دل برد. او توانســت با این تیم قهرمان جام 
حذفی امارات شود. کریمی با دریبل های 
دیوانه کننده اش، ســران االهلی را 
وادار کرد تا پیش از انتقال به بایرن 
مونیــخ، به او پیشــنهاد 3 میلیون 

دالری بدهند. 
خلیفه سلیمان، رئیس باشگاه االهلی 
دوبی که عالقه وافری به کریمی دارد 
در مورد او گفت: »به نظر من او 
بهترین بازیکن آســیا بود. 
سال ها از رفتن او گذشته 
ولی تا به امروز بازیکنی 
به االهلی نیامده که 
روی دســت او بوده 
خیلی ها  . » شــد با
معتقدنــد دعوت او 
برای این مســابقات 
اســتفاده از محبوبیت 
باالی او برای تماشایی تر 

کردن مسابقات است.

از کانادا تا امارات
علی کریمی در حالی خودش را برای این 
مســابقات آماده می کند که چندی پیش 
شایعه شده بود قصد دارد ایران را به مقصد 
کانادا برای زندگی ترک کند. این شــایعه 
البته توســط خود او تکذیب شــد و بعدها 
تصاویر مختلفی از او در حــال تنیس فوتبال 
منتشر شد که نشان از آمادگی باالی او داشت. 

فهرست خروجی پرسپولیس در انتظار یک »نامه«

قلم قرمز روی پنج سرخپوش
جادوگر در دبی می دود

ماراتن کریمی با ستاره های دوومیدانی
ضد  حمله

استراماچونی: چکم در اروپا نقد نمی شود
ورزش:استراماچونی سرمربی اســتقالل دیروز در گفت وگویی رسما 
اعالم کرد که هنوز هیچ اتفاقی برای بازگشت او نیفتاده و شرایط مثل روز 
اول است . او گفت: » متاسفانه به دلیل قوانین اتحادیه اروپا قادر نیستم 
چک استقالل را نقد کنم. من 10 روز پیش قراردادم با استقالل را فسخ 

کرده ام. من عاشق بازیکنان و هواداران استقالل هستم.«
وی افزود: »تا به اینجا راه حلی بــرای پرداخت و مذاکرات جدید وجود 
ندارد و به همین دلیل بازگشت من به استقالل تا اینجا منتفی است.«این 
در حالی است که مدیران استقالل امیدوار بودند او بتواند امروز عصر با 

گرفتن چک به سمت ایران حرکت کند.

 تجمع هواداران استقالل
این بار مقابل وزارت ورزش

ورزش: هواداران اســتقالل دیروزبه دلیل وضعیت نامعلوم ســرمربی 
تیمشان مقابل وزارت ورزش و جوانان تجمع کردند. شماری از هواداران 
استقالل صبح دیروز در هوای بارانی مقابل وزارت ورزش و جوانان تجمع 
کرده تا به شرایط این روزهای تیمشــان و همچنین وضعیت نامعلوم 
بازگشت آندره آ استراماچونی اعتراض کنند. هواداران استقالل پیش از 

این مقابل ساختمان باشگاه استقالل تجمع کرده بودند.

کاپیتان سابق استقالل در تیررس سپاهان
ورزش: در حال حاضر اصلی ترین گزینه سپاهان برای تقویت خط دفاعی 
پژمان منتظری است و مسئوالن این باشگاه در حال مذاکره با مدافع پیشین 
تیم ملی هستند. منتظری در حال حاضر عضو باشگاه الخریطیات قطر است 

و شاید در نیم فصل دوم پیراهن سپاهان را بر تن کند.

برنامه هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتسال
ورزش: هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتسال عصر با انجام هفت دیدار از 

ساعت 17 در شهرهای مختلف برگزار می شود.
*برنامه بازی ها

شهروندساری - گیتی پسند اصفهان
مس سونگون - آذرخش بندرعباس

ستارگان ورامین - ارژن شیراز
اهورای بهبهان - شاهین کرمانشاه

هایپر شاهین شهر - ملی حفاری اهواز
فرش آرای مشهد - سوهان محمد سیمای قم

سن ایچ ساوه - مقاومت شهرداری البرز

منهای فوتبال

سعید معروف به اردوی تیم ملی پیوست
ورزش: سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال ایران، دیروز برای حضور 
در تمرینات تیم ملی، زودتر از سایر لژیونرها به اردوی سروقامتان پیوست 
تا زیر نظر کادرفنی تمرینات خود را در کنار سایر ملی پوشان پیگیری کند. 

امیری: برای المپیک ۲۰ میلیارد نیاز داریم
ورزش: رضا صالحی امیری در حاشیه نشست کمیسیون های کمیته 
ملی المپیک در جمع خبرنگاران گفت: هر چه دولت کمک کند برای 
فدراسیون ها هزینه می کنیم. برای المپیک توکیو ما 20 میلیارد هزینه 
ارزی نیاز داریم. صالحی امیری درباره پرداخت 5 میلیاردی، اظهار کرد: 

نیمی از این ارقام پرداخت شده و نیمی تا پایان سال پرداخت می شود.

درخشش شطرنج بازان ایران در اسپانیا
ورزش: دور چهارم مسابقات شطرنج آزاد اســپانیا )سانوی( برگزار شد و در 
آن دو نماینده کشــورمان در این دور به یک برد و یک تساوی دست یافتند. 
پرهام مقصودلو  با ریتینگ 2هزار و 690 مقابل »مندونسا« از هند پیروز شد و 
محمدامین طباطبایی با ریتینگ 2هزار و 635 برابر »لوان« از اسپانیا با ریتینگ 
2هزار و 51۴ به تساوی رسید. طباطبایی در سه دور قبل این مسابقات سه برد 

بدست آورده بود و مقصودلو نیز با دو برد و یک باخت به دور چهارم رسید.

لهستان هم میزبان والیبال قهرمانی اروپا شد
ورزش: با اعالم کنفدراسیون والیبال اروپا، لهستان به جمع کشورهای 
میزبان رقابت های قهرمانی اروپا اضافه شــد. این موضوع را فدراسیون 
والیبال لهستان هم تأیید کرد. به این ترتیب لهستان در کنار استونی، 
فنالند و جمهوری چک به عنوان میزبان رقابت های قهرمانی اروپا در 

سال 2021 انتخاب شد.

ورزش در سیما

هفته دهم اللیگا اسپانیا
بارسلونا - رئال مادرید

چهارشنبه ۲7 آذر- ساعت: ۲۲:3۰ از شبکه سه

لیگ برتر فوتسال
فرش آرا - سوهان محمدسیما

چهارشنبه ۲7 آذر- ساعت: 17:۰۰ از شبکه ورزش

آگهی مزایده
نظ��ر به ضمانت خانم فاطمه س��هرابی ب��ه پرداخت مبل��غ 1/500/000/000 ریال در پرونده 
کالس��ه 380 مزایده، میزان یک و نیم دانگ از پالک ثبتی ش��ماره 40228 فرعی از 36145 
فرعی از 232 اصلی بخش 9 مش��هد به نش��انی مش��هد- بولوار جمهوری اسالمی- جمهوری 
اسالمی 19- نبش شمال شرقی- چهارراه دوم پالک 34 به مساحت حدود 122/29 مترمربع 
ش��امل س��اختمان 2 طبقه ش��امل زیرزمین و طبقه همکف با مس��احت 122/5 مترمربع که 
قدمت آن 20 س��ال است و س��اختمان دارای سیستم سازه نیمه اس��کلت سقف طاق ضربی 
نمای خارجی و حیاط س��نگ و سیمان و س��رامیک آشپزخانه ام دی اف توقیف گردیده و به 
مبلغ 6/250/000/000 ریال ارزیابی گردیده اس��ت که در تاریخ 98/10/11 ساعت 10 صبح 
در محل شعبه مزایده اجرای احکام کیفری مشهد واقع در نشانی وکیل آباد 8- مجتمع قضایی 
اجرای احکام کیفری ط 2 ش��عبه مزایده و به باالترین قیمت پیش��نهادی فروش خواهد شد. 

قیمت پایه 6/250/000/000 ریال می باشد. آ- 9811785
دادیار واحد مزایده: ملیحه قویدل

دادیار شعبه 9 اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 10 مشهد
 ملیحه قویدل

آگهی اصالحی
پیرو آگهی اجرائیه مربوط به کالس��ه 9403382 منتش��ره در مورخ 6 مهر 1398 در شماره 
9073 س��ال سی و دوم روزنامه قدس ش��ماره آگهی 101 م.الف 9808339- آ شماره پالک 
ثبتی دوم مورد رهن عبارت اس��ت از: پالک ثبتی هجده هزار و شش��صد و نود و نه فرعی از 
10905 از باقیمانده 34 فرعی از یکصد و هش��تاد و س��ه اصلی بخش ده مشهد از قلم افتاده 
اس��ت که بدین وس��یله اصالح می گردد. ضمناً وفق ماده 18 آیین نامه اج��را به غیر از آگهی 

مزایده آگهی دیگر منتشر نخواهد شد. آ- 9811693
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

مدیر اجرا شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- حسین ناصری

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای فریدالدین بوژمهرانی     دارای شناس��نامه    9  به ش��رح دادخواس��ت به 
کالس��ه   291   از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان  هاجر بوژمهرانی   به شناسنامه  21  در تاریخ  1398/6/9  در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.   رقیه بوژمهرانی   فرزند  محمد ابراهیم   ش.ش   14  ت.ت    1328/1/5  نسبت فرزند مرحوم

2.  محمد بوژمهرانی فرزند محمد ابراهیم    ش.ش   1095   ت.ت  1340/6/2  نسبت فرزند مرحوم
3. فریدالدین بوژمهرانی  فرزند محمد ابراهیم    ش.ش  9  ت.ت  1346/3/1   نسبت  فرزند  مرحوم   
4.  اکرم بوژمهرانی   فرزند  محمد ابراهیم     ش.ش 961  ت.ت 1333/12/3    نسبت  فرزند  مرحوم

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک 
نوبت آگهی می نماید  تا هرکسی 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.آ-9811819
سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه هفتم  دشورای حل اختالف شهر خرو  

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه خانم نفیس��ه مرشدلو  دارای شناس��نامه 5749211916   به شرح دادخواست 
به کالس��ه 294    از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
ش��ادروان  محمد صادق مرش��دلو   به شناس��نامه  11   در تاریخ 89/3/4  در اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به     
1. نفیس��ه مرش��دلو     فرزند عل��ی     ش.ش5749211916  ت.ت  1358/6/15  نس��بت 

همسر  مرحوم             
2. منی��ره مرش��دلو  فرزند محم��د ص��ادق      ش.ش 5740109371   ت.ت 1378/1/12   

نسبت فرزرند  مرحوم                      
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک 
نوبت آگهی می نماید  تا هرکسی 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.آ-9811820
سید حسن سامغانی  قاضی شورا شعبه 7 شورای حل اختالف شهر خرو

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه  خانم زکیه خروی   دارای شناس��نامه   4  به ش��رح دادخواست به کالسه  290 
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان حسن 
خروی   به شناسنامه 1434 در تاریخ 1398/6/7  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.   زکیه خروی    فرزند غال محسین   ش.ش   4    ت.ت    1347/3/10   نسبت همسر مرحوم 

2. داود خروی     فرزند حسن     ش.ش  5749910725   ت.ت 1366/10/10 نسبت فرزند مرحوم
3. محمد علی خروی   فرزند حسن  ش.ش  2031   ت.ت 1363/12/28    نسبت فرزند  مرحوم   

4.  فاطمه خروی   فرزند  حسن     ش.ش  5740051487  ت.ت 1373/1/18    نسبت  فرزند   مرحوم
5.  حمیده بیگم حسینی   فرزند میر حسین  ش .ش 60 ت.ت 1310/1/20 نسبت  مادر  مرحوم

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک 
نوبت آگهی می نماید  تا هرکسی 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.آ-9811821
سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه هفتم  دشورای حل اختالف شهر  خرو  

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه خانم نرگس غفاری نس��ب   دارای شناس��نامه ش��ماره 5749132358 به شرح 
دادخواست به کالسه  293    از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان  محمد علی مومنی فر    به شناسنامه    1532 در تاریخ   1398/7/29 در 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به     
1. فاطمه مومنی فر   فرزند محمد علی ش.ش 5740145899   ت.ت  1381/1/2     نسبت 

فرزند  مرحوم 
2. امیر مهدی مومنی فر    فرزند  محمد علی   ش.ش  5740198984   ت.ت  1387/6/31   

نسبت فرزند  مرحوم 
3.  محمد مومنی فر     فرزند  محمد علی     ش.ش 5740280362  ت.ت  1393/10/17    

نسبت  فرزند  مرحوم     
4. نرگس غفاری نسب    فرزند علی    ش.ش . 5749132358   ت.ت 1357/2/1    نسبت 

همسر مرحوم
5.   زهرا بیگم حس��ینی   فرزند میر حس��ین    ش.ش   7  ت.ت  1326/1/2  نس��بت مادر 

مرحوم 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک 
نوبت آگهی می نماید  تا هرکسی 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. آ-9811822
 سید حسن سامغانی  قاضی شورا شعبه  7 شورای حل اختالف شهرخرو  

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای سید محمد رضا حسینی     دارای شناسنامه  1551    به شرح دادخواست 
به کالس��ه  280  از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان  سید قاسم حسینی    به شناسنامه   13   در تاریخ 1398/7/11  در اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.  زهرا بیگم حسینی    فرزند سید قاسم    ش.ش  1421   ت.ت  1347/1/10  نسبت فرزند  مرحوم  

2. سید محمد رضا حسینی    فرزند سید قاسم    ش.ش    1551 ت.ت  1352/10/11   نسبت فرزند مرحوم 
3. سید مرتضی حسینی   فرزند سید قاسم   ش.ش  6  ت.ت 1358/3/28    نسبت فرزند مرحوم    

4. سیده فاطمه حسینی   فرزند سید قاسم    ش.ش   1145  ت.ت  1361/3/10     نسبت فرزند مرحوم
5 .  سید احمد حسینی    فرزندسید قاسم    ش.ش   1356 ت.ت  1366/6/10  نسبت فرزند  مرحوم 

6.  سید علی حسینی    فرزند سید قاسم    ش.ش   5740037727   ت .ت 1372/3/17    نسبت  فرزند  مرحوم
7 .  زهره سادات حسینی   فرزند سید قاسم    ش .ش 5740085098   ت.ت  1375/11/26   نسبت  فرزند  مرحوم          

8 .  سکینه خسروی فر   فرزند غالمحسین   ش.ش 5749127486  ت.ت  1345/2/1  نسبت  همسر مرحوم 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک 
نوبت آگهی می نماید  تا هرکسی 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.آ-9811823
سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  هفتم دشورای حل اختالف شهر خرو 

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای مجید نوروزی دارای شناسنامه شماره 0749761865 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 980269 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان غفور نوروزی به شناسنامه 0749472456 در تاریخ 1395/10/19 در اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  عزت ساالری با کد ملی 0748375406 فرزند امیر صادره از تایباد همسر متوفی 
2- حمید نوروزی با کد ملی 0749399236 فرزند غفور صادره از تایباد فرزند متوفی 
3- مجید نوروزی با کد ملی 0749761865 فرزند غفور صادره از تایباد فرزند متوفی

4- فاطمه نوروزی با کد ملی 0740302280 فرزند غفور صادره از تایباد فرزند متوفی
5- مریم نوروزی با کد ملی 0749367520 فرزند غفور صادره از تایباد فرزند متوفی

6- منصوره نوروزی با کد ملی 0749377763 فرزند غفور صادره از تایباد فرزند متوفی
7- سمیه نوروزی با کد ملی 0749421142 فرزند غفور صادره از تایباد فرزند متوفی
8- سلمه نوروزی با کد ملی 0749815450 فرزند غفور صادره از تایباد فرزند 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. آ-9811826
تاریخ انتشار : 1398/09/27 

سیدسعید هرمزی
قاضی شورا شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظ��ر به اینک��ه خانم مملکت برش��کن دارای شناس��نامه ش��ماره 0748664041 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالسه 980297 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان منوچهر محمودی محس��ن آبادی به شناس��نامه 0740289837 
در تاری��خ 1397/07/05 در اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به : 
1-  مملکت برشکن کالته ئی با کد ملی 0748664041 فرزند مصطفی صادره از تایباد مادر متوفی

2- بهرام محمودی محس��ن آبادی ب��ا کد ملی 0740188755 فرزند ب��رات صادره از تایباد 
برادر متوفی 

3- ش��هناز محمودی محس��ن آبادی با کد ملی 0749823267 فرزند برات صادره از تایباد 

خواهر متوفی
4- حمی��را محمودی محس��ن آبادی با کد ملی 0749823275 فرزن��د برات صادره از تایباد 

خواهر متوفی
5- س��کینه محمودی محس��ن آبادی با کد ملی 0740563769 فرزند برات صادره از تایباد 

خواهر 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. آ-9811828
تاریخ انتشار : 1398/09/27 

سیدسعید هرمزی
قاضی شورا شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم طلعت مصطفی خواه دارای شناس��نامه ش��ماره 3738 به شرح دادخواست 
به کالسه 4/980341 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سلطان خانم درویشی به شناسنامه 19 در تاریخ 1398/7/13 در اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  طلعت مصطفی خواه به شماره ملی 0748377107 متولد 1338/3/3 فرزند متوفی 
2- نصرت مصطفی خواه به شماره ملی 0748379436 متولد 1340/1/9  فرزند متوفی
3- رفعت مصطفی خواه به شماره ملی 0748382259 متولد 1343/4/10 فرزند متوفی
4- عصمت مصطفی خواه به شماره ملی 0748391916 متولد 1345/4/5 فرزند متوفی
5- ریحان مصطفی خواه به شماره ملی 0748391924 متولد 1348/1/1 فرزند متوفی

6- مهری مصطفی خواه به شماره ملی 0749361255 متولد 1351/9/20 فرزند متوفی
7- محمد درویشی به شماره ملی 0749319666 متولد 1314/10/19  برادر 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. آ-9811829
تاریخ انتشار : 1398/09/27 

حسن رضائی منفرد
قاضی شورا شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمدیوسف رجبی کاریزی دارای شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست 
به کالسه 3/980352ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان تاج محمد رجبی کاریزی به شناس��نامه 29 در تاریخ 1353/5/31 در اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  دلبر مروی کاریزی فرزند خداداد ش ش 309 متولد 1304/7/1 صادره از تایباد همس��ر 

فوت شده به تاریخ 1386/12/10 
2- محمدیوسف رجبی کاریزی فرزند تاج محمد ش ش 1 متولد 1339/1/3 صادره از تایباد فرزند متوفی

3- حسین رجبی کاریزی فرزند تاج محمد ش ش 29 متولد 1326/7/20 صادره از تایباد فرزند متوفی
4- کشور رجبی فرزند تاج محمد ش ش 1387 متولد 1320/2/17 صادره از تایباد فرزند متوفی

5- قمر رجبی فرزند تاج محمد ش ش 19 متولد 1324/7/5 صادره از تایباد فرزند متوفی
6- زبیده رجبی کاریزی فرزند تاج محمد ش ش 3 متولد 1335/1/5 صادره از تایباد فرزند 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. آ-9811830
تاریخ انتشار : 1398/09/27 

محمد باری 
قاضی شورا شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظریه اینکه خانم مرجانه نامدارپور فرزندمحمد به ش��ماره شناس��نامه 435 به استناد دوبرگ 
استش��هادیه گواهی ش��ده منضم به تقاضای کتبی  جهت دریافت س��ندمالکیت المثنی نوبت 
اول به این اداره مراجعه نموده ومدعی اند که س��ند مالکیت دودانگ مش��اع از  ششدانگ یک 
واحدتجاری به ش��ماره   پالک 42فرعی از  983 اصلی   واقع در قطعه یک ش��یروان بخش 
5قوچان به آدرس خیابان رزاز که متعلق به ایش��ان  می باش��د بعلت  نامعلومی    مفقود ش��ده 
اس��ت با بررس��ی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن بشماره چاپی 656802ذیل 
دفترالکترونیک بشماره 139820307114001068بنام نامبرده   صادروتسلیم گردیده است 
که برابرسندشماره 55277- 1389/11/12دررهن بانک مسکن قرارگرفته است لذا به استناد 
تبص��ره یک اصالحی ماده 120آئیننامه قانون ثبت مراتب ی��ک نوبت آگهی ومتذکر میگردد  
هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سندمالکیت نزد خود 
می باشد بایستی ظرف 10روز ازتاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت 
یا س��ندمعامله رس��می به این اداره تسلیم نمائیدبدیهی اس��ت درصورت عدم وصول اعتراض 
درمهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.آ-9811816
تاریخ انتشار:98/09/27

صمد ابراهیم زاده
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظریه اینکه آقای حمید خورس��ندی فرزندحسین به شماره شناسنامه 1222 به استناد 
دوبرگ استش��هادیه گواهی ش��ده منضم به تقاضای کتبی  جهت دریافت س��ندمالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده ومدعی اند که سند مالکیت دودانگ مشاع 
از  ششدانگ یک واحدتجاری به شماره   پالک 42فرعی از  983 اصلی   واقع در قطعه 
یک ش��یروان بخش 5قوچان به آدرس خیابان رزاز که متعلق به ایش��ان  می باشد بعلت 
 نامعلومی    مفقود ش��ده اس��ت با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن 
بشماره چاپی 656803ذیل دفترالکترونیک بش��ماره 139820307114001069بنام 
نامبرده   صادروتسلیم گردیده است که برابرسندشماره 55277- 1389/11/12دررهن 
بانک مسکن قرارگرفته است لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده 120آئیننامه قانون 
ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر میگردد  هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله 
ای انجام داده یا مدعی وجود سندمالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف 10روز ازتاریخ 
انتش��ار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل س��ند مالکیت یا سندمعامله رسمی به این 
اداره تس��لیم نمائیدبدیهی اس��ت درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر یا وصول 
اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت یا س��ند معامله رس��می نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.9811817
تاریخ انتشار:98/09/27

صمد ابراهیم زاده
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظریه اینکه خانم رقیه خدابخش زاده فالح فرزندقربان به شماره شناسنامه 13 به استناد 
دوبرگ استش��هادیه گواهی ش��ده منضم به تقاضای کتبی  جهت دریافت س��ندمالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده ومدعی اند که سند مالکیت دودانگ مشاع 
از  ششدانگ یک واحدتجاری به شماره   پالک 42فرعی از  983 اصلی   واقع در قطعه 
یک ش��یروان بخش 5قوچان به آدرس خیابان رزاز که متعلق به ایش��ان  می باشد بعلت 
 نامعلومی    مفقود ش��ده اس��ت با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن 
بشماره چاپی 656804ذیل دفترالکترونیک بش��ماره 139820307114001070بنام 
نامبرده   صادروتسلیم گردیده است که برابرسندشماره 55277- 1389/11/12دررهن 
بانک مسکن قرارگرفته است لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده 120آئیننامه قانون 
ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر میگردد  هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله 
ای انجام داده یا مدعی وجود سندمالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف 10روز ازتاریخ 
انتش��ار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل س��ند مالکیت یا سندمعامله رسمی به این 
اداره تس��لیم نمائیدبدیهی اس��ت درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر یا وصول 
اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت یا س��ند معامله رس��می نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.9811818
تاریخ انتشار:98/09/27

صمد ابراهیم زاده
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی تحدیدحدوداختصاصی
حوزه ثبتی داورزن

پیروآگه��ی تحدیدحدود قبل��ی که بموجب مقررات ماده14قانون ثبت منتش��ر گردیده 
اینک برحس��ب درخواس��ت واصله مس��تندبه ماده مذکور وماده61آیین نامه قانون ثبت 
تحدیدحدود یکقس��مت از امالک واقع در بخش 10 داورزن حوزه ثبتی این واحد بشرح 

زیر میباشد:بخش10داورزن-پالک1-اصلی-اراضی داورزن
2809فرعی-ششدانگ یکباب ساختمان دامداری و محوطه-محمد عبادی فرد فرزند اکبر 

تاریخ تحدید: پنج شنبه1398/10/19 ساعت8صبح انجام خواهدشد. 
لذابه موجب ماده14قانون ثبت امالک به صاحبان امالک ومجاورین شماره های فوق الذکر 
بوسیله این اگهی اخطار میگرددکه  درروزوساعت مقررباالدرمحل حضوربهم رسانید.چنانچه 
هریک ازصاحبان امالک یانماینده قانونی آنهادرموقع مقررحاضرنباشندمطابق ماده15قانون 
مزبورمل��ک موردآگهی باحدوداظهارش��ده ازطرف مجاورین تحدیدخواهدش��دواعتراضات 
مجاورین نسبت به حدودوحقوق ارتفاقی ونیزصاحبان امالک که درموقع مقررحاضرنبوده 
اند مطابق ماده20قانون ثبت فقط تا30روزازتاریخ تحدیدحدودپذیرفته خواهدشدودراجرای 
تبصره2م��اده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین میبایس��ت 
ازتاری��خ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواس��ت اعت��راض خودرابه مرجع 
ذیصالح قضایی تقدیم وگواهی الزم ازمرجع مذکوراخذ وبه این اداره تسلیم نمایند.)م الف 

98/100/3165( آ-9811843
تاریخ انتشار:چهارشنبه 1398/09/27

غالمعلی صبوری زاده-رئیس ثبت اسناد و امالک داورزن

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و مشاعی 

هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی 
متقاضیان پرونده های تش��کیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد 

مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند. 
کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   139860330002016922 ش��ماره  رأی   -1
1395114430002000911 آقای/خانم  محمد عباس��ی فرزند محمدتقی در قس��متی از / 
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 140 مترمربع پالک شماره 0 فرعی 
از 2379 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواس��طه از حس��ن 

زرین اقبال ثبت شده در صفحه 182 دفتر 168. )م الف 4415 (
کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   139860330002020606 ش��ماره  رأی   -2
1397114430002001079 آقای/خانم  مسلم مظفری فرزند علی در قسمتی از / ششدانگ 
قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده بمساحت 91 مترمربع پالک شماره فرعی از 1943/3 
کبودرآهن��گ اصل��ی واقع در بخش دو ثبت ق��م. مبایعه نامه عادی مع الواس��طه از معصومه 

آقامحمدی خریداری نموده است. )م الف 4414 (
کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   139860330002022584 ش��ماره  رأی   -3
1398114430002000047 آقای/خان��م  محمدحس��ن یعقوب��ی کلوخی فرزند مس��لم در 
قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده بمساحت 78 مترمربع پالک 
ش��ماره 9 فرعی از 1 فرعی از 1891 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. س��ند قطعی به شماره 
10832 – 1397/12/15 دفتر 107 قم ثبت شده در صفحه 136 دفتر 574 به نام متقاضی. 

)م الف 4413 (
کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   139860330002022604 ش��ماره  رأی   -4
1397114430002002826 آقای/خانم  داود قربانی نذیر فرزند علی یزدان در قسمتی از / 
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 75/24 مترمربع پالک شماره فرعی 
از 2334 اصل��ی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی مع الواس��طه از فاطمه بیگدلی 

خریداری نموده است مثبتوی دفتر 207 صفحات 105 الی 160. )م الف 4412 (
کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   139860330002022316 ش��ماره  رأی   -5
1397114430002002825 آقای/خان��م  ابوالفض��ل خلج فرزند علی اصغر در قس��متی از 
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 160 مترمربع پالک شماره 2322 
اصل��ی واق��ع در بخش دو ثب��ت قم. مبایعه نامه ع��ادی خریداری از غریب رض��ا زند. )م الف 

) 4411
کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   139860330002022585 ش��ماره  رأی   -6
1391114430002004688 آقای/خان��م  عب��اس خس��روی فرزند محمدرضا در قس��متی 
از شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده بمس��احت 150 مترمربع پالک شماره 
2184/1 اصل��ی واق��ع در بخش دو ثب��ت قم. مبایعه نام��ه عادی خریداری مع الواس��طه از 
محمدرضا خس��روی که مالکیت ایشان طی سند رسمی به ش��ماره 46205 مورخ 69/9/17 

دفترخانه 2 قم. )م الف 4410 (
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر 
س��ند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترس��ی به مالکین مشاعی مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 
ماه از تاریخ انتش��ار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد منطقه دو قم تسلیم 
و رس��ید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه 
و دادخواس��ت خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به 
توضیح اس��ت که صدور س��ند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 

بود. ) قدس( آ-9811854
تاریخ انتشار اول: 1398/09/27
تاریخ انتشار دوم: 1398/10/14

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

آگهی
احتراما به اس��تحضار می رس��اند خانم زهرا یعقوب زاده فرزن��د غالمحیدر اقدام بطرح دعوی 
بطرفیت ورثه مرحوم حس��ین یعقوبی بخواس��ته حصر وراثت نم��وده و چنین اظهار می دارد 
ک��ه ان مرحوم در مورخ��ه 98.8.21 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوتش 
عبارتن��د از 1. ابوالفضل یعقوبی ارخودی متول��د 86.11.5 به ش ملی 0740696191 فرزند 
ذک��ور متوفی 2. فاطمه یعقوبی ارخودی متول��د 78.2.11 به ش ملی 0740404768 فرزند 
ان��اث متوفی 3. آرزو یعقوبی متولد 75.12.10 به ش ملی 0740343815 فرزند اناث متوفی 
4. زهرا یعقوب زاده متولد 56.1.1 به ش ملی 0748844007 همس��ر متوفی می باشد وبجز 
اینه��ا وارثی ندارد.ل��ذا مراتب فوق طی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار درج 
آگهی شده تا هرکسی نسبت به ان مرحوم ادعایی داشته ویا وصیت نامه ای دارد ظرف مدت 
یکماه پس از نش��ر این آگهی به شورای حل اختالف باخرز مراجعه وگرنه گواهی حصروراثت 

برابر مقررات قانونی صادر خواهد شد.آ-9811832
دبیر ح دوشورای حل اختالف باخرز

خدادادی

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 139860306015002463 -1398/03/09 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک تایباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم الهه آئیش به شناس��نامه شماره 5697 
کدملی 0749814594 صادره از تایباد فرزند غالمرضا در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 
144.02 متر مربع پالک شماره 474 فرعی از 125 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 
مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت مرحوم سلیمان معصومی و قسمتی 
از پالک محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باش��ند م��ی توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خ��ود را به این اداره 
تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 9811831
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/09/27 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/10/12 

غالمرضا آقازاده 
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
حوزه ثبت تایباد((

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب 1390/09/20 امالک متقاضیان که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر 
دربخش 14مش��هد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه وبالمعارض 

آن محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد: 
خانم ش��هناز طیبین به شناسنامه ش��ماره 104 کدملی 0749362464 صادره تایباد فرزند 
مس��عود در ششدانگ یکباب محوطه محصور مشتمل بر انباری به مساحت 826.80 مترمربع 
پالک ش��ماره 546 فرعی از 250 اصلی واقع در خراس��ان رضوی بخش 14مشهد حوزه ثبت 
ملک تایباداز محل تمامت مالکیت مشاعی داود داورپناه و قسمتی از پالک کالسه 98-367 
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی 
و کثیر االنتش��ار در ش��هرها منتشر و در روس��تاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 
از تاری��خ الص��اق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم ورس��ید اخذ نمایند. 
معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به 
دادگاه عمومی محل نمایندو گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در 
این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتیکه اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل ارائه 
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.آ-9811825
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/9/27 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/12

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد-غالمرضا آقازاده 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 372 فرعی از 10-اصلی واقع 
در بخش دو سیس��تان اراضی قریه پیران  مورد تقاضای نوید مرادی نازنین صوابی و غیروکه 
تاکنون بعمل نیامده اس��ت لذا بر حسب تقاضای کتبی نامبرده تحدیدحدود در روز سه شنبه 
98/10/24 در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد بدینوس��یله به اطالع مجاورین و مستدعی 
ثبت پالک فوق می رس��اند تا در روز تعیین ش��ده در محل حضور بهم رس��انند در صورتیکه 
مس��تدعی ثبت پالک فوق و یا نماینده قانونی وی حضور نداشته باشد تحدید حدود بر طبق 
اظه��ار مجاورین برابر ماده 15 قانون ثبت بعمل خواهد آمد و اعتراض مجاورین نیز برابر ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی ظرف مدت س��ی روز پذیرفته خواهد 
ش��د ضمنا برابر تبصره ماده واحده قانونی تعیین تکلی��ف پرونده های معترضی ثبتی مصوب 
س��ال 1373- اعت��راض به تقاضای ثب��ت و تحدید حدود موضوع م��اده 16 و 20 قانون ثبت 
می باید توس��ط معترض ظرف م��دت یکماه از تاریخ تنظیم اعت��راض بمرجع ثبتی با تقدیم 
دادخواس��ت بمرجع ذیصالح قضایی صورت پذیرد گواه��ی الزم از دادگاه زابل اخذ و به اداره 

ثبت محل تسلیم و رسید دریافت دارد و اال حق او ساقط خواهد شد.آ-9811824
تاریخ انتشار:چهارشنبه 98/09/27

م الف:1129
مهدی پهلوانروی

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زابل

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد س��ند رسمی برابررای شماره139860301046000576هیات اول/موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرس��می مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک پیشوا تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای محمد رضا صدیقی فرزند علی اکبربشماره 
شناسنامه7 صادره ازورامین در یک باب خانه به مساحت200مترمربع پالک73 فرعی از112 
اصلی مفروزومجزی ش��ده ازواقع درحوزه ثبت ملک پیش��وا که متقاضی مالکیت مشاعی دارد 
محرزگردیده اس��ت لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روزآگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند 
ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد235ث/م الف آ-9811837
تاریخ انتشار نوبت اول:98/9/27 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/12  

ازطرف رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

اگهی ابالغ اخطاریه ماده 87 پرونده به شماره بایگانی 9800094
بدینوس��یله به آقای مهدی صادقی قو    ژدی فرزند محمد به ش��ماره شناس��نامه 134 وشماره 
مل��ی 0919356176ابالغ می گردد شش��دانگ پالکه��ای 818و1048و962و972فرعی از 
124-اصل��ی در قبال مبلغ 4172000000ریال اصل طلب خان��م اکرم قلمی به انضمام نیم 
عش��ر اجرایی بازداش��ت گردیده است .لذا مراتب جهت اطالع به ش��ما اخطار می شود ضمنا 
هر گونه نقل انتقالی از طرف ش��ما نس��بت به مورد بازداش��ت ممنوع اس��ت وترتیب اثر داده 

نمیشود.9811853 تاریخ انتشار 98/9/27
سید ضیاءالدین مهدوی شهری 
کفیل ثبت اسنادوامالک گناباد 

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بهار
 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860326007000817 مورخه 
1398/8/18 هیئ��ت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای ابوالفضل تقی زاده فرزند حجت اهلل یشماره شناسنامه 3861541092 صادره از همدان 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 41826/36 مترمربع 
پالک 2660 فرعی از 126 اصلی واقع در اراضی صالح آباد حوزه ثبتی بهار بخش چهار همدان 
خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای ولی اله بختیاری 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 س��ند 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 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.) م الف 326(9811061
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/9/12
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/9/27

هادی یونسی عطوف - رئیس ثبت اسناد و امالک بهار 

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بهار
 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی  و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی 
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860326007000820 مورخه 
1398/8/18 هیئت موضوع قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای 
سید باقر عظیمی موید فرزند سیدعیسی  بشماره شناسنامه 2644 صادره از بهار در سه دانگ 
مش��اع اعیانی ششدانگ یک باب س��اختمان به مس��احت 419/80 متر مربع پالک 10967 
فرعی از 522 فرمی از 139 اصلی واقع در بهار بخش چهار همدان خریداری مع الواس��طه از 
مالک رسدس آقای سید باقر فرزند سید رحیم محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله، 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
س��ند 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 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 مادر خواهد ش��د.) م 

الف 332(9811062
 تاریخ انتشار نوبت اول :1398/9/12
تاریخ انتشار نوبت دوم :1398/9/27

هادی یونسی عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالک بهار 

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک همدان – منطقه دو همدان
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی آگهی موضوع
ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای 
فاقد سند رسمی // برابر رای شماره 139860326034000765 مورخه 1398/7/13 هیئت 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واح��د ثبت��ی حوزه ثبت ملک همدان - منطقه دو تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
قمر تاج خلجی امامزاده عباس  فرزند عزت اله به ش��ماره شناس��نامه 1987 صادره از همدان 
در شش��دانگ یک قطعه زمی��ن مزروعی آبی به مس��احت 40462/12 مترمربع  تحت پالک 
131/210 واقع در همدان  روس��تایی  ش��یرین آباد بخش 5 خریداری مع الواسطه  از نصرت 
اله رضا 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 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 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 1184( 9811031
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/9/12
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/9/27

رئیس اداره  ثبت اسناد وامالک منطقه دو همدان 
 موسی حنیفه

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک همدان – منطقه دو همدان
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی آگهی موضوع 
ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای 
فاقد سند رسمی // برابر رای شماره 139860326034000767 مورخه 1398/7/13 هیئت 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واح��د ثبت��ی حوزه ثبت ملک همدان - منطقه دو تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
قمر تاج خلجی امامزاده عباس  فرزند عزت اله به ش��ماره شناس��نامه 1987 صادره از همدان 
در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مس��احت 107108/38 مترمربع  تحت پالک 
131/209 واقع در همدان  روس��تایی  ش��یرین آباد بخش 5 خریداری مع الواسطه  از نصرت 
اله رضا 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 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 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 1182( 9811034
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/9/12
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/9/27

رئیس اداره  ثبت اسناد وامالک منطقه دو همدان 
 موسی حنیفه

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سنگر

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگه��ی م��اده 3 قانون و م��اده 13 آیین نامه قان��ون  تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
س��اختمانهای فاق��د س��ند رس��می ///براب��ر رای ش��ماره 139860318018003638مورخ 
1398/07/28 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک س��نگر تصرفات مالکانه بالمعارض آقای 
خلیل  پوردهقان پیشکناری فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 24 در ششدانگ یک باب خانه 
و محوطه به مس��احت 201/59 متر مربع مجزی ش��ده از پالک 59 فرعی از 1 اصلی واقع در 
طالم سه شنبه بخش 12 گیالن که برای آن شماره 645 فرعی در نظر گرفته شده ، خریداری 

از مالک رسمی حبیب حق شناس چکوسری 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 4019(آ9811038
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/09/12

تاریخ انتشار نوبت دوم : 27 /1398/09
علی نصرتی

رییس ثبت اسناد و امالک
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فرهنگ و هنر

روزگار یک چهل ساله - امین قدمی

»روزگار یک چهل ساله« مستندی در گونه نقد درون گفتمانی است. بررسی 
و دنبال کردن مســئله فساد، ابعاد، شاخه و جریانات ضدفساد دستمایه این 
مستند است. کاری که باید مثل آن به تعداد زیاد و برای موضوعات مختلف 
ساخته و تکرار شود. البته با قبول اینکه هدف از ساخت یک مستند انتقادی، 
گزنده و تند چیست؟ آیا ما با قبول قدرت بازدارندگی این گونه آثار و به قصد 
اصالح درون گفتمانی مستند می سازیم یا به قصد زخم، کنایه زدن و ریشه 
کنی؟ شیوه تشخیص این دو مدل در مستندهای انتقادی چیست؟ به نظر 
حقیر در مدل مطلوب یعنی مســتندهایی که به دنبال نقد درون گفتمانی 
هستند، نگاه فیلمساز و پژوهش کاربردی فیلم خالی از پیرایه های جناحی های 
سیاسی و خالی از بغض، کینه و عدم اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی است. 
همچنین بهتر است در این گونه مستندها فیلمساز به مبانی مستند انقالب 
که بیشتر آن ها را در نظریات شهیدآوینی می یابیم، پایبند باشد. شهیدآوینی 
اعتقاد دارد برای رسیدن به یک مستند مطلوب، فیلمساز باید خود را از میان 
اثر و تماشاگر کنار بکشد و اجازه ارتباط بی واسطه تماشاگر با اثر را بدهد و خود 
را حجاب قرار ندهد. براساس این مبنا شاید اگر خود فیلمساز در این مستند 
به عنوان راوی حضور نداشت، اثر مطلوب تری حاصل می شد، به خصوص آن 
سکانس آخر - که به دلیل لو نرفتن قصه از توضیح بیشتر آن معذورم- به این 
شکل ساخته نمی شد. تفاوت مهم دیگر در دو گونه مستند انتقادی، وجود یا 
عدم وجود راه حل یا به قول رهبر انقالب در یکی از دیدارهای شعرا با ایشان، 
وجود جواب شــک در جواب شک اســت. )به گمانم آقا این جمله را بعد از 

شنیدن شعری از زکریا اخالقی فرمودند(
»روزگار یک چهل ساله« این مسئله را به طور دقیق رعایت کرده و در نیمه 
دوم سراغ دو گروه فعال در زمینه مبارزه با فساد می رود و فعالیت های آن ها 
را به تصویر می کشد. این سکانس ها همان دریچه امیدی است که به اعتقاد 

شهیدآوینی باید در هر اثر تصویری به روی مخاطب باز نگه داشته شود.

 فرهنگ و هنر/ زهره کهندل سیاســت های 
صداوســیما در چنــد ســال اخیــر در حوزه 
سریال سازی به ســمت تمرکززدایی و خروج از 
پایتخت رفته اســت. پیش از این لوکیشن اکثر 
سریال های تلویزیونی در مناطق مختلف تهران 
بود که به فضای یــک خانه ویالیی یا آپارتمانی 
خالصه می شــد اما ســریال هایی درباره بوم ها و 
قومیت های مختلف ایران، نشــان از سیاســت 
جدیدی در تلویزیون داشت که بوی تمرکززدایی 
از مرکز را می داد. پخش ســریال هایی همچون 
»بانوی ســردار«، »گیله وا«، »بــه رنگ خاک«، 
»وارش« و غیره نشان از توجه به قصه های بومی از 
شمال تا جنوب این مرز و بوم را دارد. البته پخش 
ســریال هایی با فضا و قصه های بومی و قومیتی، 
اگرچه مخاطب بیشتری را پای تلویزیون نشاند، اما 
حساسیت ها نسبت به این دست از آثار، کم نیست 
به طوری  که چندی پیش عده ای از گیالنی ها به 
دلیل آنچه نمایش تصویر نادرســت از مردم این 
خطه نامیده شــد، اعتراض کردند. واکنش ها به 
این سریال چنان گســترده بود که بهنام تشکر 
)بازیگر نقش تراب در ســریال( را وادار کرد تا با 
انتشار ویدئویی خود را زاده این منطقه معرفی و 
از مردم گیالن عذرخواهی کرده و از آن ها بخواهد 
که کمی صبور باشــند. نویسنده این سریال هم 
از مردم گیالن بابت قصورهای ناخواسته در این 

مجموعه تلویزیونی عذرخواهی کرد.
پرویز شیخ طادی که پیش از این سریال »بانوی 
سردار« را که نخستین بانوی سردار ضداستکباری 
خطه چهارمحال و بختیاری است برای شبکه سه 
ساخته بود، درباره اعتراضات عده ای در گیالن به 
سریال »وارش« و اینکه ساخت سریال هایی درباره 
قومیت ها و مناطق مختلف ایران ممکن اســت 
گاهی حساسیت زا باشد، به خبرنگار ما می گوید: 
گاهی این حساسیت ها برای سازندگان بازدارنده 
اســت. توجه به این حساسیت ها مهم است، زیرا 
بی اطالعی از مســائلی موجب آزمون و خطا در 
حوزه ای حســاس می شــود. البته مردم خوب 
استان ها باید این فرصت و اجازه را به فیلم سازان 

بدهند که درباره آن ها فیلم و سریال بسازند.

 بهتر است مردم صبوری بیشتری 
داشته باشند

معتقد  طــادی  شــیخ 
اعتراضی  هم  اگر  است: 
به سریالی می شود باید 
برمبنای نقد سازنده برای 
اشکاالت  کردن  برطرف 
باشد تا سد راه بقیه برای 

ساخت سریال های بومی و منطقه ای نشود. باید 
به نقد سازنده برای ساخت آثار باکیفیت احترام 
گذاشــت ولی نقدهایی که شــکل بازدارندگی و 
سلبی دارند، مانع از ساخت آثار استانی  می شوند.

وی یادآور می شود: فیلم سازان برای ساخت اثر در 
این حوزه باید از مشــاوران بومی و تاریخی زبده 
بهره ببرند، مشــاورانی دلسوز و جدی که نتیجه 
کار با نقدهای کمتری روبه رو شود. از سوی دیگر، 

بهتر است مردم صبوری بیشتری داشته باشند و 
اجازه بدهند سریال پیش برود چون ممکن است 
در قسمت های بعد پاسخی به ابهامات و شبهات 
ابتدایی فیلم داده شود. به باور او، سیاست جدید 
صدا وسیما در توجه به قصه های بومی و مفاخر 
اســتان ها برای برنامه ســازی، سیاست درست و 
مولدی است چون موجب بها دادن به هنرمندان 
استان ها می شــود. ضمن اینکه سیمای ملی به 
جایگاه اصلــی خودش بازمی گــردد و از فضای  

فیلم ها و سریال های آپارتمانی خارج می شود. 
کارگردان ســریال »بانوی سردار« با بیان اینکه 
تمرکززدایی در سریال ســازی از سیاست های 
جدید تلویزیون در ســال های اخیر اســت که 
می توانــد مخاطب بیشــتری را جــذب کند، 
می گوید: البته اجرای این سیاســت کمی دیر 
اســت ولی باز هم جای شکرش باقی  است که 
سیمای تهرانی به سیمای ملی تبدیل می شود. 
مردم وقتی قهرمان های بومی و ملی خود را در 
تلویزیون می بینند برایشــان جذابیت دارد و به 
تقویت هویت آن ها کمک می کند.  نکته مهم تر 
اینکه اســتان ها و اقوام های مختلف از قهرمانان 
همدیگــر بهره بــرداری می کننــد و فرهنگ 
اســتان ها روی هم تأثیر خوبی می گذارد. این 
اتفــاق موجب »جذابیت ماندگار« آن ســریال 
می شود. مثاًل سریال های کمدی جذابیت  گذرا 
دارنــد ولی برخی از ســریال ها دارای جذابیت 
ماندگار هستند و موجب فرهنگ سازی می شوند 
همچون سریال هایی که درباره مفاخر و بزرگان 

استان های مختلف ایران ساخته می شود. 

  مدیریت فرهنگی 
از تحوالت جامعه عقب است

اردالن عاشــوری، کارگردان ســریال »گیله وا« 
زندگــی  از  بخشــی  بــه  کــه  مجموعــه ای 
میرزاکوچک خان جنگلی پرداخته بود و چندی 
پیش روی آنتن شــبکه سه رفت، در این باره به 
خبرنگار ما می گویــد: تمرکززدایی در تولیدات 
تلویزیونی به ویژه ســریال و شناســاندن مفاخر 
قومی و بومی ایران تأثیر زیادی در تقویت وحدت 
ملــی دارد. کار تأثیرگذار و خوب مبتنی بر ذوق 
و اســتعداد افراد است و مدیریت ذوق و استعداد 

افراد، کار راحتی نیست. 
به باور او، شــیوه مدیریت فرهنگی ما نسبت به 
تحوالت جامعه عقب اســت. مردم در کسری از 
ثانیه در معرض اخبار قــرار می گیرند و واکنش 
نشــان می دهنــد. در ایــن شــرایط لحظه ای، 

مدیریت فرهنگی ما قدیمی اســت به طوری که 
فاصلــه بین ایده پردازی و ســاخت و پخش یک 
اثر، سال ها طول می کشد. مشخص است چنین 
سیســتم مدیریتی نمی تواند محتوایی متناسب 
با نیاز روز جامعه عرضــه کند. وی با بیان اینکه 
بین سیاســت گذاران فرهنگی و تولیدکنندگان 
اثر، میانجی ها و فاصله های زیادی وجود دارد به 
طوری که بسیاری از حرف ها از شوراهای واسطه 
به درستی منتقل نمی شود، خاطرنشان می کند:  
باید فاصله میان بخش تصمیم سازی و تولیدکننده 
محصول فرهنگی کم شــود، چرا که تلویزیون از 
تأثیرگذارترین واســطه های فرهنگی در جامعه 

است و در همه جای دنیا چنین است. 
به باور عاشــوری، ســریال ها جــزو پربیننده ترین 
برنامه های تلویزیونی هســتند چون یک ســریال 
مدت زیادی مخاطــب را درگیر خودش می کند و 
همنشــینی طوالنی مدت تماشاگر موجب افزایش 
تأثیرگذاری سریال های تلویزیونی روی او می شود به 
طوری که سریال ها جزیی از زندگی مردم شده اند. 
این کارگردان تلویزیونی درباره حساسیت هایی که 
ممکن است پیرامون ساخت ســریال های بومی و 
قومیتی به وجود بیاید، بر رعایت مالحظاتی از سوی 
تولیدکننده اثر برای کاهش این حساسیت ها تأکید 
کرده و می گوید: این مسئله بغرنجی است. البته باید 
به سمت اهمیت دادن به قومیت ها در سریال سازی 
رفت، چون رسانه های اجتماعی می خواهند همه را 
شــبیه به هم کنند و همه چیز را به سمت جهانی 
شدن پیش ببرند، در حالی که فرهنگ های زنده بر 
ویژگی های فرهنگ بومی و قومی خودشان تأکید 

می کنند. حتی همان کشورهایی که به دنبال جذب 
و حل شــدن در فرهنگ جهانی هستند هنوز روی 
فرهنگ های بومی خودشان تمرکز می کنند، بنابراین 
ما که دارای تمدن باسابقه ای هستیم نمی توانیم در 
فرهنگ جهانی جذب شویم و باید جایگاه خودمان را 

در زبان تصویر پیدا کنیم.

  اهمیت مسئله وحدت ملی 
عاشوری می گوید: امروز 
مردم در کسری از ثانیه 
قرار  اخبــار  معرض  در 
می گیرنــد و واکنــش 
نشــان می دهنــد، ولی 
مدیریــت فرهنگی ما از 

این واکنش ها عقب است. مسئله مهم اینجاست 
که دشمنان ما روی مســئله ایجاد تفرقه میان 
قومیت هــا و تجزیه ایران دارند کار می کنند. این 
موضوع باید خیلی جدی گرفته شــود. به نظرم 
سازندگان ســریال های تلویزیونی باید روی این 

موضوع حساس و هوشیار باشند.
وی با بیان اینکه مردم برای تماشای سریال ها باید 
صبوری به خرج دهند، خاطرنشان می کند: زبان 
تصویر 100سال است که وارد ایران شده و پیش از 
این زبان تاریخ و هنر، شفاهی و کتبی بود. در این 
100 سال و با ورود تکنولوژی های پیشرفته، زبان 
تصویر توسعه پیدا کرده و اثرگذاری آن بیشتر شده 
اســت. امروز مردم ما کمتر به کتاب های تاریخی 
رجوع می کنند و بســیاری از قومیت ها منتظرند 
ببینند فرهنگ و تاریخ آن ها چطور در زبان تصویر 
نمود پیدا می کند. در واقع ســریال های بومی و 
تاریخی، خأل رجوع مردم به کتاب را پر کرده است.

به گفته کارگردان »گیله وا« امروز فیلم ســازی و 
سریال ســازی، کاری استراتژیک است که توجه 
به حساسیت ها و آثار مختلف آن، دست نویسنده 
را می بندد. شــاید یکی از دالیلی که بسیاری از 
نویســندگان، فیلم ســازان و بازیگران تمایلی به 
همکاری با تلویزیون ندارند، این است که فاصله 
بین سیاست گذاران و هنرمندان زیاد شده و اینکه 
قواعد دســت و پاگیر زیادی در تلویزیون وجود 

دارد. 
عاشــوری می افزاید: عده ای می گویند نظارتی بر 
تولیدات تلویزیونی نیســت در حالی که من به 
عنوان یک فیلمســاز تلویزیونی می گویم آن قدر 
نظارت زیاد اســت که بــرای تولیــد برنامه در 
تلویزیون به ویژه ساخت سریال باید کفش آهنی 
پوشید. سریال ســازی برای تلویزیون کار بسیار 
سختی است چون باید با شناخت دقیق از نیازها و 
خواسته های جامعه، هم مردم را راضی نگه دارید، 
هم حساسیت های تلویزیون را در نظر بگیرید و 

هم اینکه قصه جذاب و خوبی بگویید.
وی یادآور می شود، وقتی نگارش فیلم نامه سریال 
هفت قسمتی »گیله وا« سه سال زمان می برد به 
خاطر همین حساسیت ها و جزئیات خاص است 
که باید زیر و بم تاریخ را بیرون می کشــیدیم و 
نیازهــای روز جامعه را به درســتی شناســایی 

می کردیم که کار بسیار سختی بود.

برش

بومی  قهرمان های  وقتی  مردم 
تلویزیون  در  را  خود  ملی  و 
می بینند به تقویت هویت آن ها 
کمک می کند و اقوام های مختلف 
از قهرمانان همدیگر بهره برداری 
می کنند و فرهنگ استان ها روی 
این  می گذارد.  خوبی  تأثیر  هم 
اتفاق موجب »جذابیت ماندگار« 

آن سریال می شود
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اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره  13۹۸۶۰3۲۲۰۰۲۰۰۲1۴۲-۹۸/۰۸/11    هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم زهره ظفریان مقدم فرزند محمدعلی  
بش��ماره شناس��نامه  ۸۶۴ صادره از زاهدان در شش��دانگ اعیان یکدربند مغازه  به مس��احت  
۲۷/۴۸ متر مربع  پالک ۷۴۰ اصلی  واقع در بخش یک سیس��تان ش��هر زابل نبش خیابان امام 
خمینی و فردوسی )چهارراه شهربانی( موضوع مالکیت پنچ دانگ و نیم مشاع متقاضی ذیل ثبت 
۶۰۸۸ دفتر 3۴ صفحه 13۰ و نیم دانگ مش��اع  خریداری از مالک رس��می خانم ایران ریاحی 
محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه 
های کثیراالنتشار  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 رس��ید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خ��ود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اس��ت در ص��ورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . ۹۸11۰۴۹)م الف:1۲۴۶(
تاریخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 13۹۸/۹/1۲

تاریخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 13۹۸/۹/۲۷
مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی

آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی///برابر رای شماره  ۹۸/۰۸/۲۰-13۹۸۶۰3۲۲۰۰۲۰۰۲1۹۲    
هیئ��ت اول موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم 
ش��هناز قنبری فرزند حیدر بشماره شناسنامه  ۲15۸ صادره از زاهدان در ششدانگ یک باب 
خانه به مس��احت  153/۹۰ متر مربع در قس��متی ازپالک 3۷1 فرعی از 1- اصلی  واقع در 
بخش ۲ سیس��تان ش��هر زابل خیابان فرخی سیس��تانی کوچه 13  خریداری از مالک رسمی 
آقای محمدعلی مهری و خریداری مازاد عرصه از ش��هرداری زابل محرز گردیده اس��ت. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  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 دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و 
پس از اخذ رس��ید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم 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 .۹۸11۰5۰
توضیحات: در اجرای ماده 13 آیین نامه اجرایی و ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی نس��بت به تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود 

اقدام گردد.)م الف:1۲۴3(
تاریخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 13۹۸/۹/1۲

تاریخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 13۹۸/۹/۲۷
مهدی پهلوانروی

 رئیس ثبت اسناد امالک زابل

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  13۹۸۶۰3۲۲۰۰۲۰۰۲33۷-۹۸/۰۹/۰۲    هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای عباس��علی نژاد روحی  فرزند غالم 
حس��ین بش��ماره شناس��نامه  5۹۲ صادره از زابل در شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت  
1۶3/5۰ متر مربع در قس��متی ازپالک های ۲1۸ فرعی و 1153 فرعی از 1- اصلی  واقع در 
بخش ۲ سیس��تان شهر زابل بلوار میرحسینی کوچه 1۸ خریداری از مالک رسمی خانم زهرا 
فالحتی و آقای حمیدرضا صفائی کش��ت گر محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی می شود در صورتی 
که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 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 .۹۸11۰51
توضیح��ات: تصرفات متقاضی به مقدار 133 متر از پالک ۲1۸ فرعی از یک اصلی بخش ۲ و 
مق��دار 3۰/5۰ متر از پالک 1153 فرعی از ی��ک اصلی بخش ۲ جمعا به مقدار 1۶3/5۰ متر 

می باشد. م الف:1۲۴۷
تاریخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 13۹۸/۹/1۲

تاریخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 13۹۸/۹/۲۷
مهدی پهلوانروی

 رئیس ثبت اسناد امالک زابل

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 موضوع م��اده 3 قان��ون و ماده 13 آئی��ن نامه قان��ون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی 
واراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی   // برابر رای شماره 13۹۸۶۰3۰۸۰۰1۰۰315۴� 
113۹۸/۰۸/3۰ هیئ��ت اول/دوم موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلی��ف وضعیت ثبت��ی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت مل��ک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عزت اله تیمورپناه فرزند تیمور بش��ماره شناس��نامه ۸۰۶1۴ 
صادره از مش��هد و ش��ماره ملی ۰۹3۰۷۹۶۸۸۸ / نسبت به ششدانگ یکباب منزل قدیمی به 
مساحت۷3/۴۴متر مربع قسمتی از پالک 11۹۰  -اصلی وپالکهای 1و۲و3و۴ فرعی از 11۹۰ 
� اصل��ی بخ��ش یک بیرجند از محل مالکیت س��ید محمد تقی علوی  محرز گردیده اس��ت . 
ل��ذا به منظور اطالع عم��وم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی 
که اش��خاص 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.۹۸11۰۴۲
تاریخ انتشار نوبت اول :13۹۸/۰۹/1۲                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :13۹۸/۰۹/۲۷
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

براب��رآراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقردرواحد ثبتی قوچان تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است.لذامش��خصات متقاضیان وامالک موردتقاضابه شرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت 
به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داش��ته باش��ند،می توانندازتاریخ انتش��اراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرابه 
اداره ثبت اس��نادوامالک قوچان تس��لیم وپس ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 

اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع قضایی تقدیم نمایند:
1-آقای اکبر سعادتی فرزند عباس به شماره ملی ۰۸۷۰51۰5۸۴صادره قوچان  در ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مس��احت 1۴۰۶۹ متر مربع در قس��متی از پالک ش��ماره  3۰۷ 
اصلی بخش دوقوچان  واقع در  اراضی بیگ نظر و از محل مالکیت آقای جلیل عباسی  .کالسه 

13۹۷11۴۴۰۶۰1۰۰۰۰۲۹۴
۲-آقای اکبر سعادتی فرزند عباس به شماره ملی ۰۸۷۰51۰5۸۴صادره قوچان  در ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مس��احت ۲۴۲۰۶.5 متر مربع در قس��متی از پالک شماره  3۰۷ 
اصلی بخش دوقوچان  واقع در  اراضی بیگ نظر و از محل مالکیت آقای جلیل عباسی  .کالسه 

13۹۷11۴۴۰۶۰1۰۰۰۰۲۹۶
بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهدشد.۹۸11۰۴۰
تارخ انتشارنوبت اول:۹۸/۹/1۲

تاریخ انتشارنوبت دوم:۹۸/۹/۲۷
عباس برق شمشیر 

 رئیس ثبت اسنادوامالک قوچان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ر رأی ش��ماره 13۹۸۶۰3۰۶۰۰۷۰۰۰۶51- ۹۸/۰۹/۰۶ هیئ��ت اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
ح��وزه ثبت ملک تربت جام تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم س��عید حدادی 
رونجی فرزند علی محمد بش��ماره شناس��نامه 55۲ صادره از تربت جام در یک باب منزل به 
مس��احت 1۴3/15 مترمربع پالک ۹۰۸- اصلی فرع��ی از ۹۰۸- اصلی اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک..... فرعی از..... اصلی قطعه.... واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد خریداری 
از مالک رسمی آقای/خانم مرحوم محمد یوسف اسحاقی ایلبیگی وراث عبارتند از عبدالحمید 
و غالم احمد و محمد همگی اس��حاقی و بانو قمر س��رهنگی و تنسگل و گوهر اسحاقی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 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 یک ماه 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.۹۸1۰۹۶۸ م.الف ۹۸/1۶۴
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۸/۰۹/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۰۹/۲۷

رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام
 سیدمجتبی جوادزاده

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و س��اختمانهای فاقد سند رسمی//برابر رأی ش��ماره 13۹۸۶۰3۰۶۰۰۷۰۰۰۶5۲- ۹۸/۰۹/۶ 
هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای/خانم لیال دلیری نیا فرزند غالمرس��ول بش��ماره شناسنامه ۹۴۴1 صادره از تربت جام در 
یک باب منزل به مس��احت ۲13/5۰ مترمربع پالک 1۰ فرعی از ۸۲۷- اصلی فرعی از ۸۲۷- 
اصلی اصلی مفروز و مجزی شده از پالک...... فرعی از.... اصلی قطعه..... واقع در خراسان رضوی 
بخش 13 مش��هد خریداری از مالک رس��می آقای/خانم احمد عرفانیان و محمد عرفانیان قره 
اهل زنجان 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 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 و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.۹۸1۰۹۷3 م.الف ۹۸/1۶3
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۸/۰۹/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۰۹/۲۷

رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام
 سیدمجتبی جوادزاده

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 ش��ده اس��امی افرادی که اسناد 
عادی یا رس��می آنان در هیئت مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و 
تائی��د ق��رار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش��ریه آگهی های 

ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 1۴۴- اصلی اراضی پیش کمر

1-شش��دانگ یکباب س��اختمان مش��تمل بر زمین از پالک 3 فرع��ی از 1۴۴ اصلی فوق به 
مس��احت ۴۰۸۲/3۴ متر مربع ابتیاعی آقای محمدرضا محمدی به میزان دو دانگ مش��اع از 
شش��دانگ و آقای علی محمدی به میزان دودانگ مش��اع از ششدانگ و خانم طاهره اکبرزاده 
اس��فیدانی به میزان دو دانگ مشاع از ششدانگ)مش��اعاً و بالسویه هر یک به میزان دو دانگ 
مشاع از ششدانگ( از محل مالکیت رسمی مشاعی متقاضیان فوق برابر آراء شماره ۹۸-1۴۷۷ 
و 1۴۷۹-۹۸ و 1۴۸۰-۹۸ مورخه 13۹۸/۰۷/11 و آراء اصالحی صادره به شماره ۹۸-1۷۷۲ 
و 1۷۷3-۹۸ و 1۷۷۸-۹۸ م��ورخ 13۹۸/۰۸/۲۹- کالس��ه ه��ای ۰۴۴۹-۹۷ و ۰۴۴5-۹۷ و 
۰۴۴۶-۹۷///لذا بدینوس��یه به فروش��ندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم 
ش��ده ابالغ می گردد چناچه اعتراضی دارندبایداز تاریخ انتش��ار آگهی و در روس��تاهااز تاریخ 
الص��اق درمح��ل تا۲ماه اعتراض خ��ود رابه اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��یداخذ 
نمایدمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به 
دادگاه عمومی محل نمایدوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهنددرصورتی 
که اعتراض در محل قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.۹۸11۰3۹
تاریخ انتشارنوبت اول13۹۸/۰۹/1۲

تاریخ انتشار نوبت دوم 13۹۸/۰۹/۲۷
علیخان نادری

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

 آگهی تغییرات شرکت بهره وری انرژی 
دشت خاوران شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 38351 و شناسه ملی 
    10380540502

 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1398,09,10 تصمیمات 
ذی��ل اتخاذ ش��د : محم��د چوپان��کاره کدملی 
0939222248 - ش��رکت تعاون��ی توزیع برق 
مانا نیروی توس تالش ثبت 41208 - شرکت 
همیاران انرژی خورشید اختران ثبت 61015 
به س��مت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو 

سال تعیین شدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )698834(

9ع
81
18
12

برگ س��بز وس��ند خودروی پرایدج��ی ال ایکس آی 
نوک مدادی متالیک مدل1388 به ش��ماره انتظامی 
79 – 714 د 17 وش��ماره موت��ور2869234 وش��ماره 
و  گردی��ده  مفق��ود   S  1412288233214 شاس��ی 

ازدرجه اعتبارساقط می باشد.)قزوین(

/ع
98
11
87
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهی تغییرات شرکت خاک و سنگ الماس شرق سهامی خاص به شماره ثبت 25235 و شناسه ملی 10380406620    
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 1398,08,29 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : اکبر قارونی فرد به ش��ماره 
مل��ی 0943258375 و محم��د قارون��ی فرد ب��ه ش��ماره مل��ی 0939355329 و دانیال رض��ازاده عیدگاهی به ش��ماره 
مل��ی 0945256078 ب��ه عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت 2 س��ال انتخاب ش��دند . الهام منتظری ش��هری به ش��ماره 
ملی0062453467 به سمت بازرس اصلی و فریما صحنی به شماره ملی 0937781878 به سمت بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب شدند . روزنامه قدس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )698754(

9ع
81
18
05

آگهی تغییرات شرکت بهره وری انرژی 
دشت خاوران شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 38351 و شناسه ملی 
    10380540502

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
 1398,09,10 م��ورخ  الع��اده  ف��وق 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
تعداد اعضای هیئت مدیره از 5 نفر 

به 3 نفر کاهش یافت.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )698798(

9ع
81
18
09

آگهی انحالل شرکت زمرد واثق آرینه شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 62782 و شناسه 

ملی 14007126927    
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ف��وق العاده 
م��ورخ 1398,08,11 تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د : 
1- انحالل ش��رکت به تصویب مجمع رس��ید و آرش 
باق��ری زمردی مش��هدی ش��ماره مل��ی 0921729901 
به س��مت مدیر تصفیه برای مدت دو س��ال انتخاب 
و نش��انی مح��ل تصفیه : اس��تان خراس��ان رضوی ، 
شهرس��تان مش��هد ، بخ��ش مرکزی ، ش��هر مش��هد، 
محل��ه ,فرامرزعباس��ی ، خیاب��ان فاراب��ی ، خیاب��ان 
آزادی 59)ش��هید فرامرز عباسی 28( ، پالک 402 ،                   

طبقه همکف _کدپستی: 9197939699 میباشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )698808(

9ع
81
18
10
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