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فرهنگ و هنر

خبر

با اقتباس از رمان معروف سیمین دانشور
»سووشون«سریالمیشود

تســنیم:مجموعــه تلویزیونی 
»سووشــون« برگرفته از رمانی با 
همین نام نوشته سیمین دانشور 
ساخته می شود. »نوشا عبداله زاده« 
در ایــن باره گفت:رمــان معروف 
»سووشون«  نوشته زنده یاد سیمین 

دانشور سریال می شود. وی که پیش از این برنده پروانه زرین بهترین فیلم نامه 
اقتباســی از سی امین جشــنواره فیلم کودک و نوجوان شده، ادامه داد: این 
روزها مشغول نگارش فیلم نامه براساس رمان سووشون هستم و تمام وقتم 
را برای نگارش این اثر اختصاص داده ام.  این فیلم  نامه نویس درباره اقتباس 
از این رمان گفت: حق اقتباس » سووشون« از خانم لیلی ریاحی، خواهرزاده 
و فرزندخوانده مرحوم دانشــور دریافت شده و اشکالی در این زمینه وجود 
ندارد.  وی در پایان گفت: فیلم نامه »سووشــون« در 20 قسمت برای تولید 
سریال نوشته می شود و هنوز شیوه تولید آن مشخص نشده است. داستان 
سووشون نوشته سیمین دانشور در شیراز و سال های پایانی جنگ جهانی دوم 

رخ می دهد و فضای اجتماعی سال های ۱۳20 تا ۱۳2۵ را ترسیم می کند.

مایکل مور:
»جوکر«دربارهآمریکاییاستکهترامپبهماداد

فــارس:مایکل مور، فیلمســاز 
برجســته آمریکایی در یادداشتی 
برای مجله »ورایتی« به نقد آمریکا 
پرداخت. وی عموماً سیاست های 
آمریکا را نقد می کند، یادداشــتی 
نوشــت.  فیلــم »جوکر«  درباره 

کارگردان فیلم »بولینگ برای کلمباین« نوشت: »داستانی که تاد فیلیپس 
در جوکر بازگو می کند و معضالتی که به آن ها اشاره می کند، به قدری ژرف و 
ضروری هستند که اگر از ذکاوت این اثر هنری روی برگردانید، آینه ای را که 
این فیلم به شما هدیه می دهد از دست خواهید داد. بله یک دلقک شوریده 
در این آینه اســت، اما او تنها نیست - ما نیز درست در کنار او ایستاده  ایم«. 
وی با اشاره به »گاتهام سیتی« که در داستان های مارول نمادی از »نیویورک 
سیتی« این شهر را »مقر واقعی ترین شرارت« دانسته و اضافه کرد: »این فیلم 
درباره ترامپ نیست؛ درباره آمریکایی است که ترامپ را به ما داد - آمریکایی 
که برای کمک به طردشدگان، به تهی دستان هیچ احساس نیازی نمی کند. 

آمریکایی که در آن ثروتمنداِن پلید، فقط ثروتمندتر و پلیدتر می شوند«.

فرهنگوهنر/احمدفیاضدر حالی که گروه 
مکتب الصادق)ع( در یکی از شبکه های مجازی در 
تکاپوی گرامیداشت یاد و نام شهدای هشت سال 
دفــاع مقدس و کربالی پنج و به ویژه شــهدای 
مکتب اســت؛ ناگهان پیام یکی از اعضای گروه، 
سکوت و در ادامه بغض تلخی را در گروه حکمفرما 
می سازد. پیام کوتاه بود و موجز: »متأسفانه احد 
گودرزیانی  از بچه های دوره سوم ساعتی قبل به 

رحمت الهی پیوست«.
بهــت زده از جوار مضجع شــریف امام علی بن 
مکتب الصادق)ع(  بروبچه های  از  موسی الرضا)ع( 
جویای اطالعات تکمیلی می شــوم. البته از ۱0 
روز پیش که »احد گودرزیانی« به خاطر عارضه 
قلبی در بیمارستان بستری شده، جویای احواالت 
وی بــودم و ظاهراً خطر رفع شــده بود، اما گویا 
مشــیت الهی بر این امر تعلق گرفت تا نامهربانی 
یلدا را با شــنیدن خبر رحلت این پژوهشــگر و 
محقق شاخص حوزه دفاع مقدس و انقالب پس از 
سال ها مهربانی اش تجربه نمایم. همان شبانگاه به 
سراغ آلبوم عکس های قدیمی می روم تا خاطرات 
چهار سال همنشینی با احد جوان را در سال های 
68 تا 7۱ مرور نمایم. دورانی که هنوز حریر سپید 
بر موهایمان ننشسته و شیطنت عهد شباب حتی 
در تصاویر هویدا بود. یاد گفت وگوی تلفنی با وی 
در چند ســال قبل می افتم که قرار بود منجر به 
ارائه گزارشی در رسانه شود، اما همچنان بر زمین 
مانده بود. جســت وجوی فایل های صوتی کاری 
زمانبر اســت. تنها عکســی دیده نشده از همان 
ســال ها در گروه می گذارم که به مزاح میکروفن 
را جلوی صورت »احــد« گرفته تا وی گفت وگو 
نماید. جوان الغراندام، محجوب، مودب و بااخالق 
با موهای مجعد که آن زمان همه به مشکی می زد 
در عکس شاخص است. تابستان سال 69 یا 70 
در پادگان آموزشی شهمیرزاد سمنان و در سنین 

۱7 یا ۱8 سالگی هیچ کداممان فکر نمی کردیم 
روزی خبرنگار یا روزنامه نگار و نویسنده شویم اما 
عشــق و عالقه مرحوم در همان سال ها به حوزه 
نویسندگی و خبرنگاری مشهود بود. یادم است که 
در قالب نقش خبرنگار، میکروفن را جلوی صورت 
وی گرفته و پرسشی را در جمع دوستانه مطرح 
کردم، خنده ملیحــی کرد و به صورت جدی در 
مقام پاسخگویی برآمد تا آن حد که جمع کوچک 
دوســتانه ما به وجد آمد. از آنجــا که در محل 
تبلیغات و انتشارات سپاه به عنوان یک مشهدی 
تنهــا و به صورت شــبانه روزی حضور داشــتم؛ 
بنابراین گاهی اوقات مهربانانه زنگ می زد به اتاق 
کارم و به صرف صبحانه دعوت می نمود. حسین 
بهبودی یک پای ثابت این صبحانه خوری ها بود. 
گاهی نیز من برای صرف صبحانه دعوت می کردم 

و اغلب جمع سه نفره ما به بحث و گفت وگو درباره 
موضوعات روز مشغول می شد. مرحوم گودرزیانی 
در مقوله انتقالی ام به مشهد به شدت و دلسوزانه 
پیگیری و مســاعدت می کــرد و البته تا آخرین 
لحظه با توجه به راه اندازی تازه رشــته ادبیات در 
دانشگاه امام حسین)ع( تشویق و ترغیب به ماندن 

می کرد.

  ناگهان چقدر زود...
شعری از مرحوم ابوالفضل زرویی نصرآباد در ذهنم 
خوانش می کنــد! »رود، رود، رود، رود/ رود گریه 
جماعت کبود/ در فراق آنکه رفت/ در عزای آنکه 
بود/ »دیر مانده ام در این سرا...« ولی شما، عزیز/ 

»ناگهان چه قدر زود«...
معاونت تبلیغات و انتشــارات ســپاه در خیابان 

اســتاد نجات الهی تهران در ســال 7۱ آخرین 
همنشــینی های من با  مرحوم گودرزیانی بود. 
همان سال هایی که وی ضمن تحصیل در رشته 
ادبیات دانشــگاه امام حسین)ع(؛ منشأ خدمات، 
برکات و تحــوالت ماندگاری در حــوزه چاپ و 
نشر مجالت سپاه شد. وی که متولد سال ۱۳48 
اســت، در ادامه روزنامه نگاری و خبرنگاری را  در 
مرکز گسترش آموزش رســانه ها فرا گرفت و از 
سال 7۳ به عنوان پژوهشگر و نویسنده در حوزه 
هنری مشــغول به کار شد. سال ۱۳7۵ مدیریت 
داخلی دوهفته نامه کمــان را در کنار »مرتضی 
سرهنگی« و »هدایت اهلل بهبودی« به عنوان نسل 
طالیی نویسندگان تاریخ و ادبیات انقالب اسالمی 
و جنگ به عهده داشــت و عالوه بر حوزه هنری 
همکاری هایش را نیز با دفتر ادبیات و هنر مقاومت 

و انتشــارات سپاه پاســداران ادامه می دهد. این 
سال ها در واقع نقطه آغازین درخشش و شکوفایی 

احد گودرزیانی بود.  
مرحوم احد گودرزیانی درباره نحوه ارتباط برقرار 
کردن با موضوع های دفاع مقدس و شهدا قائل به 
این بود که ماجرا و ضرباهنگ اتفاق هاي رخ  داده، 
اهمیــت دارد. وی می گفت: »کارهاي پیام محور 
هم، در عرصه ادب پایداري نوشــته مي شود ولي 
مخاطبان امروزي به تعبیري بیشــتر دنبال روند 
ماجرا هســتند. ماجراهاي داســتان؛ یا بیروني 
است و یا دروني. بیرونی اتفاق هایي است که رخ 
مي دهد. عملیاتي که شهید در آن شرکت مي کند، 
محاصره اي که اتفاق مي افتد و... البته ماجراهاي 
دروني هم برایم مهم است. به طور مثال شهیدی 
چون شهید فرومندی شــخصیتي بود که مدام 
روبه جلو حرکت مي کرد. انقالب هاي دروني اش 
در مجموع منجر به شکل گیري رفتارهاي بیروني 

 مي شد«.
نغمه مستشــار نظامی، شاعر مشــهور آیینی 
و ادبیــات دفاع مقدس که ســابقه همکاری با 
مرحــوم گودرزیانی در تارنمــای ۱۵ خرداد را 
دارد؛ با ابراز تأســف از فقدان این پژوهشــگر 
نامی، درباره ویژگی های وی می گوید: از جمله 
دغدغه های اصلی وی، آثار تازه و نو و در بخش 
ریشــه های انقالب از جمله ۱۵ خــرداد بود تا 
همیشــه در اذهان و یاد و خاطر نســل جوان 

باقی بماند.
وی که در حال آماده شــدن بــرای یلداخوانی 
برای شبکه چهار رســانه ملی است، اعتقاد دارد 
که رحلت مرحوم گودرزیانی ضایعه بزرگی برای 
تمامی دغدغه منــدان حوزه ادبیات دفاع مقدس 
و وقایع نگاری تاریخ انقالب اسالمی ایران است و 
آرزو می کند با شهدای ۱۵ خرداد، انقالب و هشت 

سال دفاع مقدس همنشین باشد.

پرویز  کهندل: زهره هنر/ و فرهنگ
شــیخ طادی که چندی پیش ســریال 
»بانوی ســردار« او دربــاره زندگی بی بی 
مریم، نخستین بانوی سردار ایرانی مبارز 
در برابر استکبار انگلیس و حکومت مرکزی 
رضا شاه، روی آنتن شبکه سه رفت، این 
روزها معطل پاسخ شورای سیمافیلم برای 

سریال جدیدش به نام »پناهنده« است.
ایــن کارگردان به خبرنــگار ما می گوید: 
فیلم نامــه ای را به شــبکه ســه دادم که 
متأسفانه در شــورای سیما فیلم معطل 
مانده است. کار کردن بسیار سخت شده 
چون این شــوراها خیلی جدی نیستند 

و همراهی نمی کننــد. وی با بیان اینکه 
کار کردن با شــورای ســیما فیلم بسیار 
سخت شده، خاطرنشان می کند: شورایی 
که قرار اســت کارهای بــاارزش را انجام 
دهنــد، کارهایی که حــرف برای گفتن 
دارند و  نیازهای مهم جامعه را پاســخگو 
هســتند ولی این ها را کنار می گذارند و 
دچار سلیقه گرایی عده ای از اعضای شورا 
می شــود و اصالً دلشــان نمی خواهد که 
حرف مردم زده شود. اکنون تلویزیون باید 
حرف مردم را بزند. اگر قرار اســت حرف 
مردم از تلویزیون هم گفته نشــود، پس 

مردم حرفشان را کجا بزنند؟ 

شــیخ طادی با تأکید بر اینکه فیلم نامه 
من حرف مردم اســت ولی سه، چهار ماه 
اســت که در شورای ســیمافیلم معطل 
مانده، می گوید: ســریال »پناهنده« یک 
کار سیاســی اجتماعی است، چرا باید در 
شورا معطل بماند؟ چرا می ترسند حقایق 
گفته شود، ضمن اینکه ما راهکار و امید 
هم داریم. بیشــتر از  سه ماه می گذرد و 
نمی گویند که گیر کار کجاست و سکوت 
می کنند. مگر من بیگانه هستم یا رزومه 
بــدی دارم؟ اگر با من این کار را می کنند 
با دیگران چه می کنند؟متأســفانه تفکر 
سلیقه ای و محافظه کار بر تلویزیون حاکم 

شده که نمی خواهند مردم حرف بزنند. 
 به گفته وی، برخی مدیران سازمان صدا و 
سیما شعار دادند هویت و استقالل شبکه ها 
را حفظ می کنیم ولــی دقیقاً عکس آن 
عمل کردند و اکنون شبکه ها هیچ هویت و 

استقاللی ندارند.
شیخ طادی با بیان اینکه شوراها متأسفانه 
فقط برای فیلم سازان مانع ایجاد می کنند تا 
مسیر، عنوان می کند: این موجب دلسردی 
هنرمندان می شــود مگر من چقدر عمر 
دارم کــه بتوانم فیلم بســازم ولی اکنون 
گرفتــار ســلیقه ها و  رویکردهای چپ و 
راست اعضای شورای سیما فیلم شده ام. 

چرا باید مانع ساختن سریالی بشوند که 
کارگردانــش جریان اصالحــات را قبول 
ندارد.  همیشه سعی کردم در آثارم با دلیل 
و مدرک حرف مردم را بزنم، چون نتیجه 
اشرافیگری در زندگی مسئوالن، وضعیت 

نابسامان امروز است.
وی یادآور می شــود: اگر این مانع از ســر 
راه مــا برداشــته شــود می توانیم حرف 
مردم را بزنیم ولی اگر قرار باشــد سالیق 
اعضای شوراها که هیچ استقالل و هویتی 
برای شــبکه ها قائل نیستند اعمال شود، 
برنامه های تلویزیونی بــه زودی به آثاری 

بیهوده تبدیل خواهند شد. 

پرویز شیخ طادی عنوان کرد
فیلمنامهسریالجدیدم
ماههاستکهمعطلمانده

سینما

برایمرحوماحدگودرزیانی؛روزنامهنگارووقایعنگارحماسه15خرداد

در فراق آنکه رفت، در عزای آنکه بود...

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام 

هیات 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 139860306007000755 

-98,9,24 - هیات اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض  
متقاضی خانم جواهر صحرائی ابدال آبادی    فرزند غالمعلی   به ش��ماره شناس��نامه 1702  
صادره از تربت جام  در   یک باب  منزل  به  مس��احت  199,40 متر مربع پالک فرعی   از 
874 -  اصلی مفروز و مجزی ش��ده  واقع در خراس��ان رضوی  بخش 13 مشهد خریداری از  
مالک رس��می  از آقای  حس��ین غول فیل اللهی       محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود و در صورتی که اش��خاص نس��بت 
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 یکماه 
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.آ-9812072 م الف : 98,186
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/2

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/18
سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

اصالحیه
 پیرو آگهی مزایده اموال غیر منقول )اس��ناد ذمه( به ش��ماره -139804306236000008  
98,9,21 ک��ه در روزنام��ه قدس به ش��ماره 9811922 آ- 98/9/28منتش��ر گردیده اس��ت 
بدینوس��یله اعالم می دارم س��طر نهم بعد از کلمه دهم کلمه س��هم از قلم جا افتاده و س��طر 
س��یزدهم پالک یکهزاروچهارصدوسی وسه 1433 فرعی که اشتباهاً 3143 قید گردیده است 
دستور فرمایید نسبت به اصالح آگهی اقدام و روزنامه منتشره را به این اداره ارسال فرمایند.آ-

9812071
مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی زبرخان - سید حسن پورموسوی

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
حوزه ثبت تایباد(( 

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیان که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در 
بخش 14مشهد 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 عصمت ش��ادمان به شناسنامه شماره 109 کدملي 0749415657 صادره تایباد فرزند 
غالمرسول*خانمها محنا ومهیسا و مهسان بابائی فرزندان رحمت اله به قیومیت خانم عصمت 
شادمان برابر قیم نامه 980052/س- 1398/6/31 دادستان دادسرای عمومی و انقالب تایباد 
سهم هرکدام یکدانگ ونیم مشاع از ششدانگ یکباب منزل دوطبقه به مساحت 180 مترمربع 
پالک ش��ماره606 فرعي از 250 اصلي واقع در خراس��ان رضوي بخش 14مش��هد حوزه ثبت 
ملک تایباد از محل قس��متی از مالکیت رس��می ومشاعی غالم سرور بابائی و قسمتی از پالک 

کالسه های 98-278*98-279*98-280*98-281 
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 منتش��ر تا در صورتیکه اش��خاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باش��ند باید از تاریخ انتش��ار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم ورسید 
اخ��ذ نمایند. معترضی��ن باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایندو گواهی تقدیم دادخواس��ت ب��ه اداره ثبت محل 
تحوی��ل ده��د که در این ص��ورت اقدامات ثبت موک��ول به ارایه حکم قطعی دادگاه اس��ت و 
در صورتیک��ه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به 
دادگاه عموم��ی مح��ل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت مینماید و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ-9812070
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/10/2 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/17 
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد - غالمرضا آقازاده

آگهی ابالغ اجرائیه
شماره پرونده: 139704008283000511/2

شماره آگهی ابالغیه: 139803808285000002
شماره بایگانی پرونده: 9700135

بدین وسیله به متعهدین ذیل آقا/ خانم :
1.مسلم کاوسی نام پدر: حجی به شماره ملی: 0889552649 به شماره شناسنامه:25 صادره از قاینات

2. غالمحسین کاوسی نام پدر :حجی به شماره ملی:0889558035به شماره شناسنامه:1صادره از قائنات
3.علی اکبر کاوسی نام پدر:حجی به شماره ملی:0889540845به شماره شناسنامه16صادره از قائنات
4.حسین کاوسی نام پدر:حجی به شماره ملی 0889349517به شماره شناسنامه33 صادره از قائنات

5.خانم نساءکاوسی نام پدر:حجی به شماره ملی0889514739به شماره شناسنامه 10صادره از قائنات

6.خانم صدیقه کاوسی نام پدر :حجی به شماره ملی 0889200823به شماره شناسنامه 19صادره از قائنات
7.خانم کبری کاوسی نام پدر:حجی به شماره ملی 0889589453به شماره شناسنامه3صادره از قائنات

 ورث��ه مرحوم حجی کاوس��ی فرزن��د: علی اکبر به ش��ماره ملی 0888774869 به ش��ماره 
شناسنامه:373 صادره از قاینات به آدرس:قاینات شهر نیمبلوک ولیعصر 8 پالک 6 کد پستی 
9766155554 ابالغ مي شود که بانک ملت شعبه قاین به استناد سند رهني شماره 16736 
مورخ 1391،07،25 دفتر خانه 15 ش��هر قاین جهت وص��ول مبلغ 95،884،013 ریال اصل 
طلب و مبلغ 28،366،535 ریال س��ود و مبلغ 74،091،792 خس��ارت تاخیر تادیه تا تاریخ 
1397،10،19 به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول طبق مقررات علیه ش��ما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائي به کالس��ه 9700135 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 
1398،01،02 مامور ابالغ در محل اقامت شما ابالغ واقعی صورت نپذیرفته، لذا بنا به تقاضاي 
بس��تانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکي از روزنامه هاي 
کثیر االنتشار محلي آگهي مي شود و از زمان انتشار در روزنامه اجراییه ابالغ شده محسوب در 
غیر اینصورت طبق ماده 34 اصالحی قانون ثبت پس از گذشت 10 روز از تاریخ ابالغ اجراییه 
عملیات اجرایی جریان خواهد یافت و مورد وثیقه  رهنی  به شماره پالک ثبتی 1548 فرعی 
از 12 اصلی بخش دوازده نیمبلوک مندرج در س��ند رهني فوق با تقاضاي بس��تانکار پس از 
ارزیابي از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بس��تانکار و حقوق دولتي اس��تیفا 

خواهد شد.آ-9812075
تاریخ انتشار: سه شنبه سوم دی ماه سال یک هزار و سیصد و نود و هشت  

مسئول واحد اجراي اسناد رسمي نیمبلوک
 حمیدرضا توسلي فرشه

آگهی اصالحی
پیرو آگهی مزایده مربوط به کالس��ه 9403419 منتش��ره در مورخ 14 آذر 1398 در شماره 
9126 سال سی و دوم با شماره آگهی آ-9811147 م الف 304 روزنامه قدس در خط ششم 

»محمود خواجه ایم مقدم« صحیح است که بدین وسیله اصالح می گردد.آ- 9812036
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

مدیر اجرا شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- احمد افشون پورسربندی

شماره : 303/98/4566
تاریخ : 09/30/ 1398

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی شهرستان فردوس

 نظر به دس��تور مواد یک و س��ه قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رس��می و ماده 13  آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است 

جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می شود :
خانم معصومه ایدون فرزند رجبعلی نسبت به ششدانگ یکباب منزل مسکونی ، خریداری مع 
الواس��طه از ورثه مرحوم آقای رجبعلی ایدون ، قسمتی از 2869 فرعی از 455 � اصلی بخش 

یک فردوس محل وقوع ملک شهرستان فردوس � ابتدای خیابان شهدا  
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به 
امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتش��ر می ش��ود لذا  درصورتی که اش��خاص 
ذی نفع ,  نسبت  به آراء صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف 
مهل��ت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رس��ید اخذ نمایند،معترضین باید 
از تاریخ تس��لیم اعتراض ب��ه اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم دادخواس��ت 
در دادگاه عموم��ی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت فردوس تحویل 
دهند،در این صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی 
که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عموم��ی محل را ارائ��ه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور س��ند مالکیت 

مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9812083
تاریخ انتشار نوبت اول:   02/ 1398/10
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1398/10/17

حسن رضا ندائی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی شهرستان فردوس

در اجرای ماده 3 قانون و  13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد س��ند رس��می امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مس��تقر در اداره ثبت 
اس��ناد و امالک شهر فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم 

به شرح ذیل اگهی می شود :
1� آقای حس��ین س��لیمی فرزند غالمرضا ، نسبت به شش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی ، به 
مساحت 7/10 متر مربع ، خریداری مع الواسطه از کلیه مالکین رسمی و مشاعی اراضی توکل 
که توسط  شرکت آبیاری توکل به متقاضی واگذار گردیده است . ازپالک 4111 فرعی از 1 � 

اصلی بخش یک فردوس محل وقوع ملک شهرستان فردوس � حاشیه بلوار کشاورز 
� 2 آقای محمدباقر س��لیمی فرزند غالمرضا نس��بت به شش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی به 
مس��احت 14/66 متر مربع ، خریداری مع الواس��طه از کلیه مالکین رس��می و مشاعی اراضی 
توکل که توسط شرکت آبیاری توکل به متقاضی واگذار گردیده است . از پالک 4111فرعی از 

1� اصلی بخش یک فردوس محل وقوع ملک شهرستان فردوس � حاشیه بلوار کشاورز 
3 � خانم ریحانه س��لیمی فرزند غالمرضا نس��بت به شش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی ، به 
مس��احت 19/25 متر مربع ، خریداری مع الواس��طه از کلیه مالکین رس��می و مشاعی اراضی 
توکل که توسط شرکت آبیاری توکل به متقاضی واگذار گردیده است . از پالک 4111فرعی از 

1� اصلی بخش یک فردوس محل وقوع ملک شهرستان فردوس � حاشیه بلوار کشاورز 
4� آقای حس��ین س��لیمی فرزند غالمرضا  ، نسبت به شش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی ، به 
مساحت 7/10 متر مربع ، خریداری مع الواسطه از کلیه مالکین رسمی و مشاعی اراضی توکل 
که توس��ط  شرکت آبیاری توکل به متقاضی واگذار گردیده است . ازپالک 411 فرعی از 1 � 

اصلی بخش یک فردوس محل وقوع ملک شهرستان فردوس � حاشیه بلوار کشاورز
این آگهی  نس��بت  به امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتش��ر می ش��ود لذا  
درصورتی که اش��خاص ذی نفع ,  نس��بت  به آراء صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ 
انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رسید اخذ 
نمایند،معترضین باید از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به 
تقدیم دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
فردوس تحویل دهند،در این صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد 
ب��ود  ،در صورتی ک��ه اعتراضی در مهلت مقرر قانونی واص��ل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکن��د،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به 
صدور س��ند مالکیت مینماید و صدور س��ند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیس��ت . 

آ-9812085
تاریخ انتشار نوبت اول:   02/ 1398/10
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1398/10/17

حسن رضا ندائی / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت

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

آگه��ی موضوع م��اده3 قانون و م��اده 13 آیین نامه قان��ون تعیین و تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی ///برابر رای ش��ماره 139860318603005849مورخ 1398/07/23 
هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رش��ت، تصرفات مالکانه بالمعارض آقای محسن صبری فرزند شعبان 
به ش��ماره شناس��نامه 10 صادره ازهشترود در قریه خسبخ در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین مش��تمل بر س��اختمان به مس��احت 117/42 متر مربع پالک فرعی 21450از اصلی 12 مفروز 
مجزی از پالک 2444 از اصلی 12 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای غالمعلی 
اصغری کلشطالش��انی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی میشود 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 
رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد.9811253م الف 4104
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/09/17                         تاریخ انتشار نوبت دوم : 02 /1398/10

حسین اسالمی کجیدی-مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگه��ی موضوع م��اده3 قانون و م��اده 13 آیین نامه قان��ون تعیین و تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی ///برابر رای ش��ماره 139860318603005848مورخ 1398/07/23 
هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رش��ت، تصرفات مالکانه بالمعارض آقای میثم صبری فرزند شعبان به 
ش��ماره شناسنامه 4172 صادره ازهشترود در قریه خسبخ در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین مش��تمل بر س��اختمان به مس��احت 117/42 متر مربع پالک فرعی 21450از اصلی 12 مفروز 
مجزی از پالک 2444 از اصلی 12 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای غالمعلی 
اصغری کلشطالش��انی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی میشود 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 
رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد9811256.م الف 4106
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/09/17

تاریخ انتشار نوبت دوم : 02 /1398/10 
حسین اسالمی کجیدی-مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت  

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی حوزه ثبتی نهبندان

آگه��ی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نام��ه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای 139860308004000002-1397/06/24 هیئت 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
اداره ثبت اس��ناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رمضان قاس��می  
فرزند حس��ن به شماره شناسنامه 3 صادره نهبندان به شماره ملی5639808373 در پرونده 
کالس��ه 1396114408004000003   نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین به مس��احت 
1376 مت��ر مرب��ع  قس��متی از 50 فرع��ی از  3  � اصلی مزرعه نقش��رمی  بخش 5 نهبندان 
بصورت انتقالی مع الواس��طه از مالک رس��می )میرزا عبدالحسین ش��هابی ( به آدرس مزرعه 
نقشرمی بخش 5 نهبندان  محرز گزدیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص ذینفع  به رای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دوماه اعتراض کتبی خویش رابه این اداره تسلیم و 
رسید دریافت نمایند. معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواس��ت ب��ه دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره 
ثبت محل تحویل در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم  قطعی دادگاه اس��ت . در 
صورتیکه اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد 

نمود صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.9811244
تاریخانتشار نوبت اول :1398/09/16

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/02
سید مهدی پروین محبی 

رئیس سازمان ثبت اسنادو امالک شهرستان نهبندان 

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 قانون و م��اده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی///برابر رای شماره 139860308001002822 � 1398/07/30 هیئت 
اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر 
در واح��د ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه جانی  فرزند 
محمد حس��ین  بش��ماره شناسنامه 16 ، ، وش��ماره ملی 0652695914  نسبت به ششدانگ یکباب 
منزل به مساحت 112/17 متر مربع قسمتی از پالک 1396 � اصلی بخش2 بیرجند از محل مالکیت 
غالمرضا دس��تگردی محرز گردیده اس��ت . 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 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رس��ید،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.9811240
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/09/16                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/10/02
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

))آگهی فقدان سند مالکیت((
نظر به اینکه آقای محمد سهرابی احدی از ورثه مرحوم تقی سهرابی برابر گواهی حصر وراثت 
116-95,2,21 ش��عبه اول دادگاه عمومی طبس با تسلیم دو برگ گواهی نامه مصدق مدعی 
اس��ت س��ند مالکیت شش��دانگ پالک 5 فرعی مکرر از 510/ اصلی واقع در قطعه 2 بخش 1 
طبس به ش��ماره چاپی 704974که در صفحه 233 دفتر48ذیل ش��ماره 7469 به نام تقی 
سهرابی ثبت رسیده و سند مالکیت صادروتسلیم گردیده، بعلت زلزله شهریورماه 57 مفقود و 
تاکنون پیدا نشده است از این اداره تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده، لذا به موجب 
تبصره یک اصالحی ماده 120 – آیین نامه قانون ثبت اس��ناد وامالک مراتب طی یک نوبت 
آگهی و به اطالع عموم رسانیده میشود تا هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام 
داده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار این آگهی به ثبت 
محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله اعالم نماید. در 
غیر اینصورت پس از گذش��ت مهلت مذکور نس��بت به پالک مورد تقاضا سند مالکیت المثنی 
نوبت اول صادر و به مالک تسلیم خواهد شد. معامالتی که به حکایت سند ثبتی واظهارمالک 
در س��ند مالکیت و ثبت و صفحه دفتر امالک قید وس��ند مالکیت بنام مالک فوق الذکر صادر 

وتسلیم گردیده به قوت خود باقی وسلسله نقل وانتقاالت بعدی ندارد.آ-9812101
تاریخ انتشار: 98/10/02

 غالمرضا کدخدائی
 رئیس اداره ثبت واسناد وامالک شهرستان طبس


