
به جز اصحاب ثروت و قدرت
سید عزت اهلل ضرغامی، عضو شورای عالی 
فضای مجازی با انتشار پستی در صفحه 
توییترش به فهرســت های انتخاباتی که 
ایــن روزها همزمان با بــاال گرفتن تب و 
تاب انتخابات، در رسانه ها و فضای مجازی 
منتشر می شــوند، واکنش نشان داد و در 
این خصوص نوشت: »اولویت اول انتخابات، 
مشارکت حداکثری است. فهرســت های پیشنهادی جریان های سیاسی در 
همین راستا بازیگری می کند، اما »وحی منزل« نیست. انتخاب افراد شجاع، 
کارشناس و مستقل از  اصحاب ثروت و قدرت از میان فهرست ها و یا نامزدهای 
مستقل، مسیر شایسته ای برای تشکیل مجلس قوی، شفاف و ضد فساد است«.

عصر تفاهم
عراقی  کارشــناس  محمدعلــی،  نجــاح 
حــوزه بین الملل و خاورمیانــه که بارها با 
اظهارنظرهای پرحاشیه اش در دفاع از انقالب 
اسالمی و جبهه مقاومت، سوژه رسانه های 
خارجی شده اســت، در جدیدترین پست 
توییتری خود روایتی از پیش بینی ســردار 
ســلیمانی درخصــوص آزادســازی ادلب 
ســوریه را منتشر کرد. نجاح علی در توییتر نوشــته است: »سردار دل ها شهید 
 قاسم سلیمانی قبل از شهادت به من گفت: جنگ آزادسازی  ادلب آخرین جنگ 
سوری ها علیه تروریست خواهد بود و نتیجه این جنگ به صورت مثبت بر حوادث 
عراق و لبنان و یمن اثرگذار خواهد بود... آن شهید عظیم گفت ادلب آزاد خواهد 

شد و سپس عصر تفاهم ها برای خروج آمریکا از منطقه خواهد رسید«.

تا قلب اروپا
یک روز پس از برگزاری مراسم چهلم شهید 
حاج قاسم ســلیمانی، تصاویری از بنرها و 
پوســترهای مربوط به تصاویر این شهید 
بزرگوار که در خیابان های ایتالیا نصب شده 
است، در فضای مجازی منتشر شد. آن طور 
که در خبرها آمده اســت، این بنرها توسط 
جبهه اروپایی ســوریه در سرتاســر ایتالیا 
به خصوص مکان های گردشــگری پربازدید این کشور نصب شده است. کاربری 
که برای نخســتین بار تصاویر بنرها را در فضای مجازی منتشر کرده بود، دراین 
باره نوشته بود: »نصب عکس های سردار قاسم سلیمانی به مناسبت چهلمین روز 

شهادت ایشان در سرتاسر ایتالیا توسط جبهه اروپایی سوریه«.

حضور مردانه و موفق
سردار اســماعیل قاآنی، فرمانده نیروی 
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی که 
روز پنجشنبه در مراسم اربعین شهادت 
حاج قاسم ســلیمانی و یاران شهیدش 
در مصــالی امــام خمینــی)ره( تهران 
سخنرانی کرده بود، روز گذشته بخشی از 
سخنرانی اش در این مراسم را در توییتر 
بازنشر کرد. صفحه توییتری فرمانده نیروی قدس سپاه، نوشته است: »شهید 
ســلیمانی قهرمان و فرمانده بی بدیل جبهه مقاومت بود و در هر میدانی که 
انقالب اســالمی اقتضا می کرد، مردانه حاضر می شد، دلیرانه عمل می کرد و 

موفق از میدان خارج می شد«.

 قدس زندگی نمی دانم تا امروز وصیت نامه نوشته اید یا 
نه؟ نســل ما و همسن و سال هایمان به خاطرهمزیستی 
و همنفس بودن با ســال های دفاع مقدس، این توفیق را 
داشته ایم که در آن هشت سال، نه یک بار، بلکه چند بار، 
مجبور به نوشتن وصیت نامه شویم. وصیت نوشتن به جز 
همه خوبی هایش، یک ویژگی عجیب و غریب دارد که انگار 
برای چند ساعت، چشــِم دل آدم یا حتی چشم برزخی 
نداشــته انسان ها را به روی خیلی از نادیده ها باز می کند. 
خود آدم حتی زبان باز می کند و حرف هایی را که شــاید 
در مواقع عادی کمتر موفق به گفتنش می شود، می گوید. 
لطفاً آنچه از وصیت نامه حاج قاسم را که در ادامه می آید 
فقط به چشــم یک مطلب و گزارش روزنامه ای نخوانید. 
حتی به اینکه دارید یک وصیت نامه از شــخصیتی بزرگ 
را می خوانید، فکر نکنید. وصیت نامه حاج قاسم، چکیده 
و قطراتی از نگاه، زندگی و شخصیت مردی است که همه 
40 سال گذشته را با چشم دلش، دنیا، جامعه، سیاست و... 

را دیده و زندگی کرده است.

شهادتمیدهم
شــهادت می دهم به اصول دین... شــهادت می دهم که 
قیامت حق اســت، قرآن حق است، بهشت و جهنم حق 
است، سؤال و جواب حق است، معاد، عدل، امامت، نبوت 
حق است. خدایا! تو را سپاس می گویم به خاطر نعمت هایت.

خداوندا! تو را سپاس که مرا صلب به صلب، قرن به قرن، 
از صلبی به صلبی منتقل کردی و در زمانی اجازه ظهور و 
وجود دادی که امکان درک یکی از برجسته ترین اولیائت 
را که قرین و قریب معصومین است، عبد صالحت خمینی 
کبیر را درک کنم و سرباز رکاب او شوم. اگر توفیق صحابه 
رســول اعظمت محمد مصطفی را نداشتم و اگر بی بهره 
بودم از دوره مظلومیت علی بن ابیطالب و فرزندان معصوم 
و مظلومــش، مرا در همان راهی قــرار دادی که آن ها در 
همان مســیر، جان خود را که جان جهان و خلقت بود، 
تقدیــم کردند. خداوندا! تو را شــکرگزارم که پس از عبد 
صالحت خمینی عزیز، مرا در مسیر عبد صالح دیگری که 
ـ  مظلومیتش اعظم است بر صالحیتش... خامنه ای عزیزـ 

ـ قرار دادی. که جانم فدای جان او بادـ 
خداوندا، تو را سپاس که مرا از پدر و مادر فقیر، اما متدین و 
عاشق اهل بیت و پیوسته در مسیر پاکی بهره مند نمودی. از 
تو عاجزانه می خواهم آن ها را در بهشتت و با اولیائت قرین 
کنی و مرا در عالم آخرت از درک محضرشان بهره مند فرما. 

خدایا! به عفو تو امید دارم... .

دستهایخالیودلپرامید
ای خدای عزیز و  ای خالق حکیم بی همتا! دســتم خالی 
است و کوله پشتی ســفرم خالی... ساُرق، چاُرقم پر است 
از امید به تو و فضل و کرم تو؛ همراه خود دو چشم بسته 
آورده ام کــه ثروت آن در کنار همه ناپاکی ها، یک ذخیره 
ارزشــمند دارد و آن گوهر اشک بر حسین فاطمه است؛ 
گوهر اشک بر اهل بیت است؛ گوهر اشک دفاع از مظلوم، 
یتیم، دفاع از محصورِ مظلــوم در چنگ ظالم... خداوندا! 
پاهایم سســت است، رمق ندارد. جرئت عبور از پلی که از 
جهنم عبور می کند، نــدارد. من در پل عادی هم پاهایم 
می لرزد، وای بر من و صراط تو که از مو نازک تر اســت و 
از شمشیر بُرنده تر؛ اما یک امیدی به من نوید می دهد که 
ممکن است نلرزم، ممکن است نجات پیدا کنم. من با این 
پاها در َحَرمت پا گــذارده ام، دورِ خانه ات چرخیده ام و در 
حرم اولیائت در بین الحرمین حسین و عباس ات آن ها را 
برهنه دواندم و این پاها را در سنگرهای طوالنی، خمیده 

جمع کردم و در دفــاع از دینت دویدم، جهیدم، خزیدم، 
گریستم، خندیدم و خنداندم و گریستم و گریاندم؛ افتادم و 
بلند شدم. امید دارم آن جهیدن ها و خزیدن ها و به ُحرمت 
آن حریم ها، آن ها را ببخشی. خداوندا! سر من، عقل من، 
لــب من، گوش من، قلب من، همه اعضــا و جوارحم در 
همین امید به ســر می برند؛ یا ارحم الراحمین! مرا بپذیر؛ 
پاکیزه بپذیر؛ آن چنان بپذیر که شایسته دیدارت شوم. جز 

دیدار تو را نمی خواهم، بهشت من جوار توست، یا اهلل!

عزیزم...پروردگارم
خداوند، ای عزیز! من سال هاســت از کاروانی به جا مانده ام 
و پیوسته کسانی را به سوی آن روانه می کنم، اما خود جا 
مانده ام...عزیز من! جســم من در حال علیل شدن است. 
چگونه ممکن ]است[ کسی که 40 سال بر درت ایستاده 
اســت را نپذیری؟ خالق من، محبوب من، عشق من که 
پیوســته از تو خواستم سراسر وجودم را مملو از عشق به 
خودت کنی؛ مرا در فراق خود بسوزان و بمیران. عزیزم! من 
از بی قراری و رسوایِی جاماندگی، سر به بیابان ها گذارده ام؛ 
من به امیدی از این شــهر به آن شــهر و از این صحرا به 
آن صحرا در زمستان و تابستان می روم. کریم، حبیب، به 
َکَرمت دل بســته ام، تو خود می دانی دوستت دارم. خوب 

می دانی جز تو را نمی خواهم. مرا به خودت متصل کن.
خدایا وحشت همه وجودم را فرا گرفته است. من قادر به 
مهار نفس خود نیستم، رسوایم نکن. مرا به حرمت کسانی 
که حرمتشان را بر خودت واجب کرده ای، قبل از شکستن 
حریمی که حرم آن ها را خدشه دار می کند، مرا به قافله ای 

که به سویت آمدند، متصل کن.
معبود من، عشق من و معشوق من، دوستت دارم. بارها تو 
را دیدم و حس کردم، نمی توانم از تو جدا بمانم. بس است، 

بس. مرا بپذیر، اما آنچنان که شایسته تو باشم.

ایران؛قرارگاهحسین)ع(
خواهــران و برادران مجاهدم در این عالم،  ای کســانی که 
سرهای خود را برای خداوند عاریه داده اید و جان ها را بر کف 
دست گرفته و در بازار عشق بازی به سوق فروش آمده اید، 
عنایت کنید: جمهوری اسالمی، مرکز اسالم و تشیع است. 
امروز قرارگاه حسین بن علی، ایران است. بدانید جمهوری 
اســالمی حرم اســت و این حرم اگر مانــد، دیگر حرم ها 
می مانند. اگر دشــمن، این حرم را از بین برد، حرمی باقی 
نمی ماند، نه حرم ابراهیمی و نه حرم محمدی)ص(... واهلل 
واهلل واهلل این خیمه اگر آسیب دید، بیت اهلل الحرام و مدینه 
حرم رسول اهلل و نجف، کربال، کاظمین، سامرا و مشهد باقی 
نمی ماند؛ قرآن آســیب می بیند... برادران و خواهران عزیز 
ایرانی من، مردم پرافتخار و سربلند که جان من و امثال من، 
هزاران بار فدای شما باد، کما اینکه شما صدها هزار جان را 
فدای اســالم و ایران کردید؛ از اصول مراقبت کنید، اصول 
یعنی ولی فقیه، خصوصاً این حکیم، مظلوم، وارسته در دین، 
فقه، عرفان، معرفت؛ خامنه ای عزیــز را جان خود بدانید، 
حرمت او را از مقدســات بدانید... جمهوری اسالمی، امروز 
سربلندترین دوره خود را طی می کند. بدانید مهم نیست که 
دشمن چه نگاهی به شما دارد، دشمن به پیامبر شما چه 
نگاهی داشت و ]دشمنان [ چگونه با پیامبر خدا و اوالدش 
عمل کردند، چه اتهاماتی به او زدند، چگونه با فرزندان مطهر 
او عمل کردند. مذمت دشمنان و شماتت آن ها و فشار آن ها، 
شما را دچار تفرقه نکند...عزیزانم، در اصول اختالف نکنید. 
شهدا، محور عزت و کرامت همه ما هستند... وصیت می کنم 
اســالم را در این برهه که تداعی یافته در انقالب اسالمی و 
جمهوری اسالمی است، تنها نگذارید. دفاع از اسالم نیازمند 

هوشمندی و توجه خاص است. در مسائل سیاسی آنجا که 
بحث اسالم، جمهوری اســالمی، مقدسات و والیت فقیه 
مطرح می شود، این ها رنگ خدا هستند؛ رنگ خدا را بر هر 

رنگی ترجیح دهید.

چهاصالحطلب،چهاصولگرا
نکتــه ای کوتاه خطاب به سیاســیون کشــور دارم... چه 
آن هایی ]که[ اصالح طلب خود را می نامند و چه آن هایی 
که اصول گرا. آنچه پیوسته در رنج بودم اینکه عموماً ما در 
دو مقطع، خدا و قرآن و ارزش ها را فراموش می کنیم، بلکه 
فدا می کنیم. عزیزان، هر رقابتی با هم می کنید و هر جدلی 
با هم دارید، اما اگر عمل شما و کالم شما یا مناظره هایتان 
به نحــوی تضعیف کننده دین و انقالب بود، بدانید شــما 
مغضوب نبی مکرم اسالم و شهدای این راه هستید؛ مرزها 
را تفکیک کنید. اگر می خواهید با هم باشید، شرط با هم 
بودن، توافق و بیان صریح حول اصول است. اصول، مطّول و 

مفّصل نیست. اصول عبارت از چند اصل مهم است:
اول آن ها، اعتقاد عملی به والیت فقیه است؛ یعنی اینکه 
نصیحت او را بشنوید، با جان و دل به توصیه و تذکرات او 
به عنوان طبیب حقیقی شرعی و علمی، عمل کنید... اعتقاد 
حقیقی به جمهوری اسالمی و آنچه مبنای آن بوده است؛ 
از اخالق و ارزش ها تا مسئولیت ها؛ چه مسئولیت در قبال 
ملت و چه در قبال اســالم... به کارگیری افراد پاکدست و 
معتقد و خدمتگزاری به ملت، نه افرادی که حتی اگر به میز 
یک دهستان هم برسند خاطره  خان های سابق را تداعی 
می کنند. مقابله با فساد و دوری از فساد و تجمالت را شیوه 
خود قرار دهند. در دوره حکومت و حاکمیت خود در هر 
مســئولیتی، احترام به مردم و خدمت به آنان را عبادت 
بدانند و خود خدمتگزار واقعی، توسعه گر ارزش ها باشند، 

نه با توجیهات واهی، ارزش ها را بایکوت کنند.

ازبرجدیدهبانی
ســخنی کوتاه از یک سرباز 40ساله در میدان، به علمای 
عظیم الشأن و مراجع گرانقدر که موجب روشنایی جامعه و 
سبب زدودن تاریکی مراجع عظام تقلید هستند؛ سربازتان 
از یک برج دیده بانی دید که اگر این نظام آسیب ببیند، دین 
و آنچه از ارزش های آن ]که[ شما در حوزه ها استخوان ُخرد 

کرده اید و زحمت کشیده اید، از بین می رود.
ایــن دوره ها با همــه دوره ها متفاوت اســت، این بار اگر 
مسلط شــدند، از اسالم چیزی باقی نمی ماند. راه صحیح، 
حمایــت بدون هرگونــه مالحظه از انقــالب، جمهوری 
اســالمی و ولی فقیه است. نباید در حوادث، دیگران شما 
را که امید اســالم هستید به مالحظه بیندازند. همه شما 
امام را دوســت داشــتید و معتقد به راه او بودید. راه امام 
مبارزه با آمریکا و حمایت از جمهوری اسالمی و مسلمانان 
تحت ستم اســتکبار، تحت پرچم ولی فقیه است. من با 
عقل ناقص خود می دیدم برخی خّناسان سعی داشتند و 
دارند که مراجع و علمای مؤثر در جامعه را با سخنان خود 
و حالت حق به جانبی به سکوت و مالحظه بکشانند. حق 
واضح است؛ جمهوری اســالمی و ارزش ها و والیت فقیه 
میراث امام خمینی )رحمه اهلل علیه( هستند و می بایست 
مورد حمایت جدی قرار گیرند. من حضرت آیت اهلل العظمی 
خامنه ای را خیلی مظلوم و تنها می بینم. او نیازمند همراهی 
و کمک شماست و شما حضرات با بیانتان و دیدارهایتان 
و حمایت هایتان با ایشان می بایست جامعه را جهت دهید. 
اگر این انقالب آســیب دید، حتی زمان شــاه ملعون هم 
نخواهد بود، بلکه سعی اســتکبار بر الحادگری محض و 

انحراف عمیق غیرقابل برگشت خواهد بود... . 

پژوهشگر ارشد حقوق بشر!
قدس زندگی: شاپرک شجری زاده 
زن  همــان  می آیــد؟  یادتــان  را 
خانه داری که در اســفند ۹۶ بدون 
هیچ پیشینه ای از فعالیت سیاسی یا 
اجتماعی، به کمپین چهارشنبه های 
سفید مسیح علینژاد پیوست و مدتی 
بعد به علت کشف حجاب در خیابان 

انقالب بازداشــت شد. شجری زاده که ماجرای دســتگیری اش در آن روزها 
حسابی در فضای مجازی حاشیه ساز شده بود، پس از یک هفته به قید وثیقه 
آزاد شد و در تیرماه سال گذشته ایران را ترک کرد. مدتی بعد اما سروکله اش 
در رسانه های آن طرف آبی پیدا شد و در یکی از مصاحبه هایش اعالم کرد به 
کشور دیگری پناهنده  شده است. شجری زاده پس از این ماجرا، یک بار دیگر 
هم حاشیه ساز شد و با حضور در مجلس کانادا از مسئوالن این کشور خواست 

مردم ایران را تحریم کنند!
تا همین چند روز پیش خبری از شجری زاده نبود تا اینکه انتشار تصویری از 
پوستر  سخنرانی اش در فضای مجازی بار دیگر مردم و کاربران این فضا را به 
یاد »شاپرک« انداخت. نکته خنده دار ماجرا این بود که در پوستر تبلیغاتی از 
او با عنوان »پژوهشگر ارشد مؤسســه رائول والنبرگ« نام برده شده بود که 
قرار است در نشستی با موضوع دموکراسی و حقوق بشر درباره نقض حقوق 
بشر در ایران سخنرانی کند! حاال کاربران فضای مجازی با داغ کردن هشتگ 
#شاپرک_شجری_زاده ضمن تمسخر عنوان جعلی پژوهشگر ارشد که در این 
پوستر به شجری زاده نسبت داده شد بود او را یک وطن فروش معرفی می کنند 
که دستش به خون بیمارانی که بر اثر تحریم ها فوت کرده اند آلوده است. در 

ادامه چند نمونه از توییت های منتشر شده توسط کاربران را می خوانید: 
»چهره ســازی دولت های خارجی برای رهبری اپوزیسیون به یک سیرک واقعی 
تبدیل شــده است. گوگوش، نور پهلوی، شاپرک شجری زاده و... دو قرن مداخله 
خارجــی در ایران هرگز به این درجه مبتذل و مضحک نبوده اســت. از رجوی و 
بختیار رسیده اند به یک تعداد عروسک پالستیکی. ما را مسخره کرده اند یا خودشان 
را؟... شاپرک شجری زاده قرار است به عنوان پژوهشگر ارشد در نشست سازمان ملل 
در ژنو درباره نقض حقوق بشر ایران سخنرانی کند! دنیایمان به شدت وارونه است! 
سابقه فعالیت حقوق بشری او در حد اعتراض یه یک متر پارچه با ایستادن روی 
سکو، دســتگیری کوتاه مدت و بعد هم خروج از کشور بوده... دوبار توی خیابون 
خلوت روسریشــو برداشته و یک هفته بازداشت شده اما طاقت هزینه دادن بابت 
فعالیتش رو نداشته، اون وقت بهش میگن کنشگر مدنی. حقا که در به گند کشیدن 

واژه ها استادید...
خدایا متشــکرم که پیش از مرگم دیدم شــاپرک شــجری زاده با برداشتن 
روسریش تبدیل به پژوهشگر ارشــد شده... دانشمندان، پژوهشگران و نوابغ 
کشور کجا نشسته اند که امثال این آدم ها به عنوان پژوهشگر ارشد، تبدیل به 

نماینده ایران در سازمان ملل بشن«!

 مجازآباد
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ورزش
آغاز هفته بیستم لیگ برتر

پیشروی تراکتور در صدر جدول

مدیرانی که برای ریاست آمدند ماهانه یک میلیارد می آورند؟

 دادکان: مشکل فوتبال 
دخالت وزارت است

 امروز نمایشگاهی به مناسبت میالد فرخنده حضرت فاطمه h در نگارخانه رضوان افتتاح می شود 
نقاشی خط هایی برای »خیر کثیر« 

نامجو مطلق در گفت وگو با قدس:

نخستین سه امتیاز آسیایی 
را  می خواهیم

س
قد

 / 
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ح: 
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روایت مجازی

مادرانه

نگاهی به وصیت نامه الهی سیاسی شهید حاج قاسم سلیمانی

آخرینسفارشسردار

خنده هایت می ریزد از قاب بیرون

رقیه توســلی: دلم برای دســتپختت لک زده... برای ُقل ُقل آبگوشت های 
مشتی ات... که بروی چادرت را سر کنی دست بچرخانی باالی یخچال دنبال 
کیف پولت که خانه بی نان تازه نماند. انگار 100 ســال گذشته از همه چیز، 
از همه خاطراِت لذیذ و دندانگیر... از آن وقت ها که می دیدم چای می ریختی و 
همدم آقاجان می شدی و »تی جان قوربان« از زبانت نمی افتاد... از آن وقت ها 
که شکل دکترها هر نوبت حالم را که معاینه می کردی با نسخه تازه می افتادی 

به جان کلسترول و میگرن ام.
دروغ می گویند که قلب آدمیزاد قاعده ُمشِت بسته اش است که قلب من این 
روزها قّد بچه مورچه ای شــده با ارفاق. از بس خوِد خودت را کم دارم. از بس 

نمی شناسی ام.
عزیزجان! همه در تدارک سوروســات روز مادرند. می خواهند رسم فرزندی به 
جای بیاورند اما من به شدت هوایی سلول های خاکستری ات هستم که چرا به 
خاطرم نمی آورند...؟ نمی دانی چقدر برای گپ های دوتایی مان که ســروته اش 
بوی پیازداغ و کتلت و ســاالد شــیرازی می داد، تنگ اســت... برای آن لهجه 
قشنگت... دلتنِگ چادرشبی که می بستی و می رفتی نشای باغچه... آخ اگر بدانی 
چندهزار بار فیلم هایی را تماشا کردم که تویش من و تو داشتیم تخمه شکنان، 
مستند می دیدیم. بیچاره روز مادر، خبر از دل آدم که ندارد... خرامان می رسد 
و نمی داند چند قافله دختر شکل من، صورتشان را با سیلی سرخ نگه داشته اند 
وقتی »عزیز«شان بعِد گذرِ هفته ها، مریم و سحر و اکرم صدایشان می زند. هر 
چه می کنم یادم نیاید اســتادکار کاموا بودی، ژاکت ها و شال گردن ها مزاحم 

می شوند... اینکه یادم نیاید چه ایاغ بودی با نوه هایت، نمی شود که نمی شود.
یاد پســرخاله هم می افتم و دختر دایی که روز مادرِ هر سال، کادو می آوردند 
خانه مان و می گفتند حق مادرانه دارید گردنشان... یاِد آن تکیه کالم معروفت؛ 
آدم ها دو بار که نمی میرند!... آخ که باید بگویم چرا مادرجان... چرا... گاهی آدم ها 

سه و چهار بار هم می میرند اما به نظر زنده می رسند.
آخ که دلم رفته برای دفتر و دســتک حســابداری ظهرهای جمعه و عینک 
نزدیک بینــت. آخ که نمی دانی چه حالی می شــود دختر وقتی مادرش را در 
ازدحــام آدم ها گــم می کند. به تعبیری انگار همه دلخوشــی اش یکجا مثل 

دسته ای گنجشک پَر می کشد به هوا. 
»عزیز«! دلم پیاده روی دونفره می خواهد با همان کفش  های بنفشــی که روز 
تولــدم هدیه دادی... که زیاد گز کنیم و ســر از زیر بازارچــه دربیاوریم و تو 
بی اختیار باز بروی ســراغ گارِی سبزی خوردن و فلفل رنگی های ُدلمه... بعد 

زنگی هم بزنی به »مائده« و بگویی که بخِت سبزی ُقرمه ات باز شده مادر.
به قاب عکس عروســی تان نگاه می کنم... آقاجان توی ژسِت عکس است اما 
صدای خنده های تو دارد از قاب می ریزد بیرون... کاش زمان برمی گشــت به 
عقب... زیاده خواه نیستم مثالً به همین یک سال پیش... وقتی پیامک دادی که 

نعناع خشکت آماده شده، بیا ببر ته تغاری!
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حمیدرضاعرب: در کادر فنی اســتقالل مجید نامجو 
مطلق را هم می بینیم. مردی که خود ســال ها به عنوان 
سرمربی در تیم های لیگ فعالیت کرده است. نامجومطلق 
سال ها پیش در همین استقالل دستیار مظلومی هم بود. 
درباره او گفته  می شــود که همواره زحمات بسیاری در 
حوزه فنی می کشد. عکس هایی که از آقا مجید به ثبت 
رسیده این ادعا را ثابت می کند که او یکی از اثرگذارترین 

مربیان کنونی استقالل محسوب می شود. 

 نخستین بازی شما در لیگ قهرمانان آسیا با تساوی 
تمام شد. با همین یک امتیاز در آستانه دومین بازی خود 
قراردارید. آیا استقالل برای کسب پیروزی آماده است؟

دربازی اول مشکالتی داشتیم از جمله زمین ورزشگاه که 
بســیار ناهموار بود. برای ما جای سؤال داشت که چرا به 
چنین زمینی مجوز داده اند. بــه هرحال یک امتیاز از آن 
بازی دشت کردیم که به اعتقاد من می توانست سه امتیاز 
هم باشد. ما آماده بازی بعد با االهلی هستیم و می خواهیم 

تســاوی در بازی اول را جبران کنیم. به امید خدا بچه ها 
برای کسب پیروزی مقابل نماینده سعودی قرار می گیرند.

 اینکه قرار است سه بازی بیرون خانه انجام دهید و 
بعد میزبان رقبای خود باشید، اثرگذار نیست؟

بی گمان هست چون بازی ها باید روی یک ریتم معقول 
برگزار شود اما چون کنفدراســیون فوتبال آسیا چنین 

تصمیمی گرفته ما هم قبول کردیم. کار قدری سخت 
می شــود چون مجبوریم بازی های فرسایشی بیرون 

خانه انجــام دهیم. از طرفــی بازی های لیگ هم 
هست که باید حواسمان به آن هم باشد. به هرحال 
شرایطی است که وجود دارد وباید با آن سازگار 

شویم. 

 درهفته های اخیر مصدومیت ها به شما 
لطمه زده است. 

فوتبال همین است و ما باید خودمان را آماده 

هر نوع شرایطی بکنیم. ما یک مجموعه خوب وبا انگیزه هستیم و 
بچه های جانشین می توانند جای بازیکنان غایب را پر کنند. البته 

ممکن است در این بازی قائدی را داشته باشیم. 

 در نبود قائدی و دیاباته برای خط حمله چه برنامه ای 
داری؟

ما االن ارسالن مطهری و مرتضی تبریزی را هم داریم که با 
انگیزه هستند و در تمرینات خیلی خوب می جنگند. 
نگرانی زیادی در این مورد نداریم ولی بی گمان 
حضور قائدی و دیاباته قــدرت ما را چند برابر 

می کرد.

 چه پیش بینی از بازی مقابل االهلی 
دارید، آیا حریف را بــه دقت آنالیز 

کردید؟
تصمیم نهایی دراین بازی بــه عهده فرهاد 
مجیدی است که با چه روشی بازی کند. اما ما 

هم به عنوان همکاران او سعی می کنیم به دقت از حریف اطالع 
پیدا کنیم و آن را به مجیدی انتقــال دهیم. مربیان همگی در 
استقالل مشغول فعالیت سخت هستند. ما با امیدواری گام به 
این بازی می گذاریم و امیدواریم نخستین سه امتیاز مان درلیگ 

قهرمانان آسیا را بدست آوریم.

 خیلی ها معتقدند کار فنی تیم با شماست.
در تیم ما تقســیم کار انجام شــده و همه سعی می کنند 
وظایفشان را کامل انجام دهند. من هم از تجربه و مسائل 
فنی آموخته ام برای تمرینات و جلسات آنالیز استفاده  کنم. 
با این حال یادمان باشد که ســرمربی تیم فرهاد مجیدی 

است و تصمیم آخر را او می گیرد.

 در لیگ قهرمان می شوید؟
بله خیلی امیدواریم که در لیگ هم بتوانیم قهرمان شویم. هنوز 
بازی های زیادی باقی مانده و فاصله امتیازات زیاد نیست. ما در 

جام حذفی هم مدعی درجه یک هستیم.

نامجو مطلق در گفت وگو با قدس:

نخستینسهامتیازآسیاییرامیخواهیم

گواردیوال: بهترین مربی جهان نیستم
ورزش: سرمربی تیم فوتبال منچسترسیتی با وجود کسب چندین افتخار در تیم های مختلف 
می گوید: هرگز چنین حسی نداشته که در دنیا بهترین است. پپ گواردیوال می گوید: »هرگز در 
زندگی ام چنین احساسی نداشتم که بهترین مربی جهان هستم. حتی زمانی که 6 عنوان قهرمانی 
متوالی و سه گانه قهرمانی را با بارسلونا کسب کردم چنین حسی نداشتم. به این عناوین قهرمانی 
رسیدم چون بازیکنان فوق العاده زیادی داشــتم. مربیان فوق العاده ای وجود دارند که چنین 
بازیکنان بزرگی ندارند و سرمربی تیم های بزرگی نیستند. من مربی خوبی هستم، اما بهترین مربی 
جهان نیستم. اگر به من تیمی بدهید که مثل منچسترسیتی نباشد نمی توانم به قهرمانی برسم«.

بوفون: پیراهن نوه مالدینی را هم می خواهم!
ورزش: سنگربان تیم فوتبال یوونتوس پس از درخشش در شب تساوی خارج از خانه بانوی 
پیر مقابل میالن در جام حذفی ایتالیا، از انگیزه های خود برای ادامه دادن به دوران بازیگری اش 
گفت. سنگربان پیشین تیم ملی ایتالیا سن سیرو را با پیراهن دانیل مالدینی، پسر پائولو مالدینی 
اسطوره میالن ترک کرد. او که زمانی رقیب پدر بازیکن روسونری بود، تأکید کرد: »دلیل اینکه 
هنوز دارم بازی می کنم این است که باور دارم می توانم در سطحی باال به کارم ادامه دهم. شرایطی 
پیش می آید که به من انگیزه بیشتری می دهد. من در کلکسیونم پیراهن انریکو کیه زا و پسرش 

ژرژ وه آ و پائولو مالدینی و پسرش را دارم. حاال منتظر نوه های آن ها هستم!«.

پله: ترسی از خروج از خانه ندارم
ورزش: اسطوره فوتبال برزیل اظهارات اخیر فرزندش درباره دچار شدن او به افسردگی در اثر 
بیماری های جسمی سال های اخیرش را رد کرد. پله می گوید: »از همه بابت دعا  و آرزوی سالمتی  
کردن برای من و نگرانی شان بابت وضعیتم تشکر می کنم. حال من خوب است. امسال 80 ساله 
می شوم. من هم روزهای خوب و بد خودم را دارم که این برای افرادی در سن و سال من طبیعی 
است. من از چیزی نمی ترسم و در مورد کارهایی که انجام می دهم انگیزه و اراده دارم. من هرگز از 
عمل به تعهدات برنامه همیشه پرمشغله ام خودداری نمی کنم. محدودیت های جسمانی را که برایم 
به وجود آمده است، به بهترین شکل ممکن می پذیرم اما باز هم می خواهم به کارهایم ادامه دهم«.

اعطای اقامت دائمی امارات به رونالدو، جوکوویچ و فیگو
ورزش: هیئت وزیران امارات در جلسه ای تصویب کردند به دلیل تسهیل روند کاری، جذب 
سرمایه و گردشگر، حضور افراد سرشناس و شکوفایی هرچه بیشتر کشورشان به تجار استعدادها 
و ستاره های جهان اقامت دائم بدهند تا آن ها در کشور امارات به راحتی  حاضر شوند. در این 
راستا، کریستیانو رونالدو، روبرتو کارلوس، لوئیس فیگو، پل پوگبا، میرالم پیانیچ، روملو لوکاکو  و 
نواک  جوکوویچ، ستاره صربستانی دنیای تنیس  جدیدترین افراد دارای این امتیاز نام گرفتند. 
پیش از این راجر فدرر اسطوره دنیای تنیس، دیدیه دروگبا ستاره سابق چلسی و اریک آبیدال 

مدیر باشگاه بارسلونا چنین اقامتی را دریافت کرده بودند.

سینا حسینی: محمد دادکان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال 
در آســتانه برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال یکبار 
دیگر با حضور مقابل دوربین برنامه ورزش و مردم مدیران ارشد 
وزارت ورزش و فدراســیون فوتبال را به چالش کشید تا بحث 
درباره انتخابات فوتبال به یکی از داغ ترین بحث های روز رسانه ها 

تبدیل شود.

   دخالت های تمام نشدنی وزارت
اصلی ترین موضوع اظهارات محمد دادکان ماجرای دخالت های 
وزارتخانه در حوزه مدیریت فوتبال بــود، وی دراین باره گفت: 
شما یک تصمیمی می گیرید اما وزارت ورزش از بیرون تصمیم 
می گیرد. ما ۹ مربی را برای مربیگری تیم ملی در نظر گرفتیم اما 
انتخاب نشده اند. من با تاج صحبت کردم و گفتم اجازه نده کی روش 
از ایران برود. گفت تصمیم من هم همین است، اما وزارت ورزش 
اجازه نمی دهد. در نهایت کی روش رفت. چه چیزی گیر فوتبال 
ایران آمد؟ هزینه ها زیاد شد و وضعیت تیم ملی به اما و اگر رسید. 

  اسکوچیچ چگونه انتخاب شد؟
رئیس سابق فدراسیون فوتبال در واکنش به انتخاب اسکوچیچ 
و عدم انتخاب مربیان ایرانی مانند قلعه نویی، دایی، گل محمدی 
و حتی مربی خارجی مانند برانکو توضیح داد: قبل از اینکه او را 

انتخاب کنند گفتند مربی تیم ملی ایران است. مگر می توان 
با مربی ایرانی صحبت کرد؟ باید ابتدا با باشــگاه صحبت 
می کردند. در واقع قصدشان این بود که وقت را بکشند 
تا انتخاب خود را انجام دهند. آقای دایی هم برای فوتبال 
ما زحمت کشــیده و برند فوتبال ماست. چهره هایی 

مانند مهدوی کیا، هاشــمیان، کریمی و ... برند فوتبال 
هستند. االن هم کســی نمی گوید با چه 

دالیلی اسکوچیچ را انتخاب کردند.

  کدام کاندیدا مقبولیت و 
تخصص دارد

دادکان در واکنــش به اینکه 
اگــر فدراســیون فوتبال در 
تقابل با وزارت ورزش باشد، 
این فوتبال اســت که لطمه 
می خورد و هیچ کمکی به 

فوتبال نمی شود گفت: کار وزارت ورزش این است که امور کالن 
ورزش را انجام دهد. کار وزارت انتخاب سرمربی، دبیرکل و نایب 
رئیس نیست. مدیرانی که برای ریاست ثبت نام کردند آیا ماهانه 
یک میلیارد تومان می توانند تأمین کنند؟ وقتی دانش، تجربه، 
تخصص، مقبولیت اجتماعی و ... را ندارید نباید بروید در انتخابات 
فدراسیون فوتبال ثبت نام کنید. شما در وجود خودتان چه دیدید 

که نامزد فدراسیون فوتبال شدید؟

  فیفا به قوانین داخلی احترام می گذارد؟
دادکان درباره بحث بازنشسته ها در انتخابات فدراسیون فوتبال 
نیز توضیح داد: اصوالً فیفا به تصمیم کشورها احترام می گذارد. 
وزارت در دوران کمیته انتقالی تغییراتی را ایجاد کرد و بخشی 
هم به تأیید فیفا رسید و گفته شد بخشــی هم در دوران آقای 
کفاشیان به تأیید رسید. االن تغییرات در اساس نامه ایجاد شده 
و وزارت ورزش رأی اول را دارد و هیئت ها صاحب رأی نخست 
نیستند. این تغییرات برای بهبود کار در فوتبال ایجاد شده است؟ 
فیفا بازنشستگی و 6۵ سال را قبول ندارد. رئیس فیفا باالی ۷۵ 
سال داشت. این ها مقررات داخلی است. با این حال این مسائل در 

فوتبال باید حل شود.

  گناه مجیدی و گل محمدی چیست؟
وی درباره راه های درآمدزایی در فوتبال گفت: ما در 
چندین بازی ملی هیچ اسپانسری نمی گرفتیم 
تا اینکه سقف اسپانسری روی پیراهن تیم ملی به 
یک میلیارد و ۱۳0 میلیون تومان رسید. ما با پوما 
قرارداد بستیم و 800 میلیون تومان هم گرفتیم. 
از جوراب فوتبال تا کالهش می توان پول درآورد.  
االن یک نفر مثل فرهاد مجیدی که عاشق فوتبال 
است می گوید: من در فوتبال مدارکی 
دارم اما قوه قضائیه کی با او صحبت 
کرده است؟ چرا کسی رسیدگی 
نمی کند، آیا حرف بدی می زنم. 
االن هر دو باشگاه ۱00 میلیارد 
تومان بدهکار هستند. دو مربی 
جوان این تیم همیشه مبادی 
آداب بودند و االن انرژی خود را 

صرف چه مسائلی کردند؟

امیرمحمد سلطان پور: فرانــک لمپارد سرمربی چلسی 
بارها و بارها در این فصل از نیاز تیمش برای پر کردن جای 
خالی ادن هازارد گفته بود، و به نظر می رسد سرانجام آن ها 
گزینه مورد نظر خود را در حکیم زیاش پیدا کردند و خرید 
او در تابستان آتی قطعی است. ادن هازارد تابستان گذشته 
در حالی که یک ســال از قراردادش با شیرهای لندن باقی 
مانده بود به رئال مادرید رفت و با توجه به بندهای فروشش 
در این انتقال می تواند تا مبلغ ۱۳0 میلیون پوند را به حساب 
چلسی واریز کند. حاال که محرومیت آبی پوشان برای خرید 
توسط فیفا بر داشته شده، پیدا کردن جانشین مناسب برای 
این ستاره بلژیکی اصلی ترین اولویت برای آن ها محسوب 

می شود.

  چرا چلسی به زیاش عالقه مند بود؟
پس از رفتن هــازارد از لندن، چلســی به دنبال 
خالقیتی بود که جــای خالــی اش در این تیم 

احساس می شد. درست اســت که ویلیان و پدرو 
تــا حــدودی از خالقیــت بــاالی خود 

اســتفاده کردنــد اما چلســی به 
خالقیت بیشــتری نیاز دارد؛ به 

خصوص اینکه هــم ویلیان 
و هم پدرو شــاهد به پایان 

رســیدن قراردادهایشان 
در تابســتان هستند و 
به راحتــی می توانند 
از اســتمفوردبریج 
در  برونــد. 
این  رقابت هــای 

فصــل تنهــا تامی 
آبراهام موفق شده تعداد گل های 
زده خــود را دو رقمــی کند و 
کریستین پولیسیک و میسون 
مونت که ابتدای فصل بســیار 
امیدوارکننده نشــان می دادند 
نتوانستند به آمار خوبی دست 
یابنــد. در زمینــه خالقیت و 

موقعیت ســازی حکیم زیاش یکی از بهترین های فوتبال 
اروپاســت. هیچ کس در سه فصل گذشــته در لیگ دسته 
اول هلند نتوانســته به اندازه او موقعیــت گل خلق کند. 
ضمن اینکه زیاش به این امر بســنده نکرده و آمار گلزنی 
بســیار خوبی نیز دارد. او در این فصل در 2۹ بازی در همه 
رقابت ها برای آژاکس هشت گل به ثمر رسانده و 2۱ پاس 

گل داده است.

  زیاش در کجای ترکیب چلسی جای می گیرد؟
درست اســت که دل هواداران چلســی هنوز هم برای 
حرکات انفجاری هازارد از جناح چپ تنگ است، اما 
بعید اســت زیاش در آن ناحیه برای شیرهای 
لندن بازی کند. او احتماالً با کالوم هادســون 
اودوی دیگــر پدیــده آبــی پوشــان برای 
قرارگیری در وینگ راســت مبارزه خواهد 
کرد. این ســتاره متولد هلند اما مراکشــی 
االصــل در این فصل در تمامــی دیدارهایی 
که اریک تــن هاخ او را به زمین فرســتاده در 
وینگ راست به میدان رفته و البته فصل 
گذشته نیز در فصل فوق العاده آژاکس 
در لیــگ قهرمانان در این پســت به 
کابوس مدافعان تبدیل شده بود. یکی 
از دالیل اینکه زیاش را در تابستان در 
لندن خواهیم دید عملکرد خیره کنننده 
او در چهار مــاه قبل مقابــل همین تیم 
چلســی بود؛ جایی که بازی با حساب 
4بر4 بــه پایان رســید 
و زیــاش بــا ارائه یک 
عملکرد عالی دو پاس 
گل داد. آژاکس به فروش 
بهترین بازیکنانش معروف است و همه پیش 
بینی می کردند که زیاش در این تابســتان 
آمستردام را ترک کند؛ با همه این ها غول 
هلندی از فــروش او ضــرر می کند و این 
چلسی است که بی گمان منفعت زیادی را 

از داشتن زیاش تجربه خواهد کرد.

مدیرانی که برای ریاست آمدند ماهانه یک میلیارد می آورند؟

دادکان:  مشکل فوتبال دخالت وزارت است
چلسی خرید حکیم زیاش را قطعی کرد

جانشین »هازارد« از آمستردام می آید
ضد  حمله

فوتبال ایران در رتبه پنجم قاره کهن
ورزش: براساس تازه ترین رده بندی تیم های باشگاهی قاره آسیا که از سوی 
سایت footyrankings اعالم می شود، پرسپولیس در رتبه ششم و استقالل 
در رده نهم قاره کهن قرار گرفته اند. همچنیــن در رده بندی لیگ های برتر 
کشورهای آسیایی که امتیازات آن براساس عملکرد تیم های ملی و باشگاهی 

محاسبه می شود ایران در رتبه پنجم قرار دارد.

پرسپولیس پیگیر محرومیت »المعز علی«
ورزش: تیم پرسپولیس در حالی در هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا برابر الدحیل 
به میدان رفت که المعز علی، مهاجم حریف پیش از این دیدار دو اخطار مقابل السد 
در فصل 20۱۹ داشته و مقابل پرسپولیس ایران در فصل جدید به میدان رفته 
است. حسین خبیری معاون باشگاه پرسپولیس امروز خبر داد این موضوع توسط 
بخش بین الملل باشگاه پیگیری خواهد شد. پیش از این بازی، ناظر کره ای دیدار 
الدحیل و پرسپولیس تنها به محرومیت مونتاری بازیکن الدحیل اشاره کرده بود.

ابهام در بازی کردن آقای گل استقالل
ورزش: با نظر فرهاد مجیدی، مهدی قائدی مهاجم گلزن و گلساز آبی پوشان 
کاروان این تیم را در سفر به کویت همراهی می کند. اما حضور او در این سفر به 
منزله بازی کردن او نیست. این بازیکن در صورتی که تا روز بازی در تست های 

پزشکی با موفقیت حضور پیدا کند مجوز حضور در بازی را خواهد گرفت.

بیرانوند در آستانه محرومیت
ورزش: سرخپوشان پایتخت در بازی بعدی خود باید مقابل سپاهان اصفهان 
قرار بگیرند و اگر بیرانوند یک کارت زرد دریافت کند، دیدار با شهرخودرو را از 

دست خواهد داد.

استوکس به ترکیب اصلی پرسپولیس رسید
ورزش: سرخپوشــان پایتخت  که در بازی قبل لیگ قهرمانان آسیا مقابل 
الدحیل قطر شکست خوردند امیدوار هستند با بازی هجومی بتوانند مقابل این 
تیم به برتری برسند. یحیی گل محمدی و کادر فنی پرسپولیسی ها درصدد 
هستند تا در این بازی با ترکیب 2-4- 4 به میدان بروند و به همین دلیل حضور 

علیپور و استوکس در ترکیب اصلی پرسپولیس قطعی است.

اسکوچیچ به کویت و امارات می رود
ورزش: دراگان اسکوچیچ، سرمربی کروات تیم ملی فوتبال ایران که با حضور 
در تیم ملی به تمرینات تیم های لیگ برتری می رود و بازی ها را از نزدیک تماشا 
می کند، قرار است برای تماشای بازی تیم های استقالل و پرسپولیس به کویت 

و امارات برود.

منهای فوتبال

پیروزی تیم های مدعی در مرحله دوم لیگ هندبال
»اشتاد سازه« استارت زد

محمدرضا خزاعی: هفته یازدهم لیگ برتر هندبال آقایان باحضور 
هشت تیم صعود کننده از مرحله اول، با برد تیم های مدعی آغاز شد. 
یکی از تغییرات این مرحله، تغییرنام سربداران سبزوار به اشتادسازه 

خراسان است. 
شــرکت اشتادســازه که در فصل جاری هندبال، با مدیریت اصغر 
سهمی، مرد پرتالش و بی ادعای هندبال و ورزش استان، تیم بانوان 
مشهد را تحت پوشش قرار داده، و با جمع آوری تعدادی از نخبه های 
هندبال بانوان کشور برای نخستین بار عنوان قهرمانی را برای هندبال 
بانوان خراسان حاصل کرد در آغاز مرحله دوم لیگ آقایان، تیم بدون 
حامی سربداران را تحت پوشش قرارداد تا ســبزواری ها با دلگرمی 

بیشتر لیگ را ادامه دهند. 
البته نمی توان انتظار داشــت کــه این تیم در فصــل جاری جایی 
درجمع سه تیم برتر داشته باشــد اما در صورت تداوم این حمایت 
 قدر مسلم در سال آینده و دوره های بعدی می تواند در جمع مدعیان 
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 فهرست تیم ملی تنیس روی میز 
برای انتخابی المپیک

ورزش: حسنی دبیر فدراسیون تنیس روی میز اسامی نفرات اعزامی 
به مسابقات انتخابی المپیک در تایلند را اعالم کرد.

وی در این باره گفت: کادر فنی تیم های ملی پیشنهاد کرد که نوشاد 
و نیما عالمیان نفرات اول و دوم ایران در رنکینگ جهانی و همچنین 
ندا شهسواری نفر اول کشورمان در رنکینگ زنان جهان به رقابت های 
انتخابی المپیک در تایلند اعزام شــوند و برای نفــر دوم بانوان بین 
مهشید اشتری، شــیما صفایی و پریناز حاجیلو، نفرات منتخب در 
مسابقات انتخابی تیم ملی، یک مســابقه دوره ای چهار گیم از هفت 
 گیم برگزار شــود و فرد پیروز به مســابقات انتخابی المپیک اعزام 

شود. 
در نهایت جمعه 2۵ بهمن ماه این مسابقه برگزار شد و شیما صفایی 
به عنوان فرد پیروز این مســابقه به همراه ندا شهسواری نمایندگان 

کشورمان در تایلند خواهند بود.

سینا حســینی: دعوای اینســتاگرامی دروازه بان استقالل و 
شهرخودرو در آســتانه هفته دوم رقابت های لیگ قهرمانان آسیا 
ســبب شــد هواداران موافق و مخالف این دو دروازه بان در فضای 
مجازی به شــدت علیه یکدیگر موضع گیری کنند. استارت این 
درگیری توسط رحمتی زده شد. او با یک استوری جنجالی مدعی 
شد که هواداران استقالل پس از نتیجه دربی ۹۱ به وی پیام دادند 
و از وی طلب حاللیت کردند چون درباره وی اشــتباه کرده بودند! 
این اتفاق همان طور که انتظار می رفت با واکنش تندتر سید حسین 
حسینی رو به رو شد. دروازه بان استقالل هم با کنایه بدون اینکه نامی 
از رحمتی به میان آورد مدعی شد او همچنان در امور داخلی استقالل 
دخالت می کند و تالش می کند که برای او حاشیه درست کند اما 

همه او را شناخته اند! نکته عجیب اینجاست که چرا سرپرستان دو 
تیم به بازیکنان خود اجازه می دهند به این راحتی گرفتار بازی های 

حاشیه ای شوند.
 البته دو تیم سرپرست مقتدر و با نفوذی ندارند که بتوانند بازیکنان 
خود را از ورود به این چالش و حاشیه منع کنند. سعید رمضانی که به 
واسطه ارتباط فامیلی با خانواده حجازی روی نیمکت استقالل نشسته 
است نه تنها توان اداره بازیکنان را ندارد بلکه در انجام امور اداری تیم 
هم ناتوان است از این رو نباید انتظار زیادی از وی داشت، شهرخودرو 
نیز پس از انتخاب سرپرست تیم به عنوان سرمربی از داشتن سرپرست 
محروم است به همین دلیل بازیکنان بر اساس میل و سلیقه خود 

موضع گیری می کنند.

ورزش: هفته بیستم رقابت های لیگ برتر در غیاب آسیایی ها 
شروع شــد و در مهم ترین بازی ها تراکتورسازی موفق شد در 
زمین برفی تبریز سه بر یک از سد تیم سایپا عبور کند. مردان 
ســاکت الهامی با این پیروزی فعاًل تا رده دوم صعود کردند. دو 
تیم فوالد و پیکان هم در تهران به مصاف هم رفتند که شاگردان 
نکونام در پایان با نتیجه 2 بر یک میزبان خود را شکست دادند. 
با این نتیجه فوالد ۳0 امتیازی شد و موقتا در رده ششم جای 
صنعت نفت را گرفــت. پیکان نیز ۱4 امتیــازی باقی ماند. در 
ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر به مصاف هم رفتند که این دیدار 
بدون رد و بدل شدن گل به پایان رسید. این بازی در حالی برگزار 
شد که بارش باران سیل آسا عملکرد هر دو تیم را تحت تاثیر قرار 

داده بود. با این نتیجه نساجی 20 امتیازی شد و پارس جنوبی 
نیز ۱۷ امتیازی. صنعت نفت که ضعیف ترین تیم نیم فصل دوم 
مسابقات است و به جز یک تساوی در همه دیدارهای نیم فصل 
دومش شکست خورده، در حالی در خانه مقابل گل گهر تن به 
شکست داد که بعد از جدایی اسکوچیچ کماکان فاقد سرمربی 
است.هر 2 گل گل گهر توســط یونس شاکری در دقایق 2۷ و 
۹2 به ثمر رسید و تک گل تیم صنعت نفت را عیسی آل کثیر 
در دقیقه 88 از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.با این نتیجه گل 
گهر ۱6 امتیازی شده و نفتی های آبادان نیز ۳0 امتیازی ماند.در 
آخرین بازی دیروز هم شاهین در ادامه اوج گیری خود سه بر یک 

ماشین سازی را شکست داد تا برای بقا امیدوار شود.

در آستانه هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا
دعوای مجازی حسینی - رحمتی باال گرفت

آغاز هفته بیستم لیگ برتر
پیشروی تراکتور در صدر جدول

   آگهی تغییرات شرکت مسکن کارکنان استانداری و سازمانهای وابسته در شهر ایالم شرکت تعاونی به شماره ثبت 200 و شناسه ملی 
    10300015195

 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,08,13 و مجوزنامه شماره 11484 مورخ 1398,10,09 اداره تعاون ، کار و 
رفاه اجتماعی شهرستان ایالم تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : 1 - اعضاء هیئت مدیره برای مدت باقیمانده 3 سال تا تاریخ 1398,10,29 به قرار ذیل 
انتخاب گردیدند : آقایان س��امان جعفریان به ش��ماره ملی 4501130652 ، محمد پاریاد به ش��ماره ملی 4490330189 و سعید حیدری به شماره 
ملی 4500508473 به س��مت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان محمد ش��یری به ش��ماره ملی 4500739513 و علی اکرم رضاپسند به شماره 
ملی 4500757147 به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره. 2 - خانم فاطمه حاتمی به شماره ملی 4500887636 به عنوان بازرس اصلی و خانم 

زهرا آرتا به شماره ملی 5819840135 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایالم )770328(

9ع
81
45
45

آگهی تغییرات شرکت خدمات حفاظتی و مراقبتی نظم آوران فجر بصیر موسسه غیر تجاری به شماره 
ثبت 429 و شناسه ملی 14004663265    

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عادی بط��ور ف��وق الع��اده م��ورخ 1398,04,12 و مجوز ش��ماره 
1545,2,7,7مورخ 1398,07,20 پلیس پیش��گیری فرماندهی انتظامی اس��تان ایالم تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د : 1 - اعض��اء هیئت مدیره و س��مت آنها بمدت دو س��ال تا تاری��خ 1400,04,12 به ق��رار ذیل تعیین 
گردیدن��د: - آق��ای یداله کاظمی بش��ماره ملی 6349625269 به س��مت رییس هیئت مدی��ره . - آقای 
محمد قبادی بش��ماره ملی 6349657063 به س��مت نایب رییس هیئت مدیره . - آقای ذوالفقار عزیز 
بیگ��ی بش��ماره ملی 6349754591 به س��مت مدی��ر عامل و عضو هیئ��ت مدیره . - آق��ای روح اله پور 
ن��وروز بش��ماره ملی 4500699074 به س��مت عضو هیئت مدی��ره. - خانم پروین ایدی نیا بش��ماره ملی 
4500887776 ب��ه س��مت عضو هیئ��ت مدیره. 2- کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهد آور مؤسس��ه از 
قبیل چک، س��فته ، بروات ، عقود اس��المی با امضاء مش��ترک مدیر عامل و رییس هیئت مدیره همراه با 
مهر مؤسسه و قراردادها ،دعاوی قضایی واسناد اداری وعادی بامضا منفرد مدیر عامل یا رییس هیئت 
مدی��ره همراه با مهر موسس��ه معتبر می باش��د. 3-روزنامه کثیراالنتش��ار قدس جه��ت درج اگهی های 

موسسه انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایالم )770757(

9ع
81
45
59

 آگهی تغییرات شرکت توسعه خطوط صنعتی ستاره مثلث بجنورد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 934 و شناسه ملی 10860312132    
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,10,08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل 
تعیی��ن گردید: آقای ش��ایان کالهدوز به ش��ماره ملی 0670294675 به س��مت رئیس هیئت مدیره آق��ای مریم همدمیان به 
ش��ماره ملی 0681592842 به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مجید پوررمضان به ش��ماره ملی 0680284354 بسمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - کلیه قرارداد ها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک , سفته , برات و اوراق بهادار 
اوراق ع��ادی و نام��ه های اداری با امضاء آقای مجید پوررمضان )مدیرعامل و عضو هیئت مدیره( همراه با مهر ش��رکت دارای 

اعتبار است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد )770637(

9ع
81
45
61

 آگهی تغییرات شرکت توسعه خطوط صنعتی ستاره مثلث بجنورد شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 934 و شناسه ملی 10860312132    

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398,10,08 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د : - اعضاء هیئ��ت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند: 
آق��ای مجید پوررمضان به ش��ماره ملی 0680284354 عض��و اصلی هیات مدیره 
آقای ش��ایان کالهدوز به شماره ملی 0670294675 عضو اصلی هیات مدیره خانم 
مریم همدمیان به ش��ماره مل��ی 0681592842 عضو اصلی هیئ��ت مدیره - آقای 
امیرعلی نایب یزدی به شماره ملی 0780850335 به سمت بازرس اصلی و آقای 
سید افشین خالقی به شماره ملی 0681923946 به سمت بازرس علی البدل برای 

مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری بجنورد )770639( 9ع
81
45
62

آگهی تغییرات شرکت توسعه خطوط صنعتی ستاره مثلث بجنورد شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 934 و شناسه ملی 10860312132    

 به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی ف��وق العاده م��ورخ 1398,10,09 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - ش��عبه جدید ش��رکت به آدرس "اس��تان 
تهران - منطقه 19 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله 
آس��مان ، بلوار ش��هید پاک نژاد ، خیابان گلها ، پالک -5 ، طبقه سوم کد 
پس��تی 1998994934" برای مدت نامحدود تاس��یس شد و ماده مربوطه 
اساس��نامه اصالح گردید. مدیر ش��عبه آقای مجید پوررمضان به شماره 

ملی 0680284354 برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری بجنورد )770650( 9ع
81
45
64

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

برابر رأی شماره 139860301048000692 مورخ 98/10/14 هیئت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک لواس��انات تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
فاطمه س��ادات توابع قوامی به شناسنامه شماره 1 کدملی 0453055011 صادره 
شمیران فرزند سیدکاظم در سه سهم از هشت سهم یک دانگ مشاع از شش دانگ 
یک قطعه باغ به مساحت 2790/40 مترمربع پالک شماره 114 فرعی از 38 اصلی 
واقع در قریه انباج لواسان کوچک بخش 11 تهران انتقال مع الواسطه ملک از مالک 

رسمی آقای محمد عالئین محرز گردیده است.
ل��ذا به منظور اطالع عموم 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 انتش��ار 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 س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د.آ-9814570 

م.الف 20435  شناسه آگهی:765488
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 98/11/26

تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه 98/12/11
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک لواسانات- فیروز قجری

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

برابر رأی شماره 139860301048000693 مورخ 98/10/14 هیئت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک لواس��انات تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
معصوم��ه توابع قوامی به شناس��نامه ش��ماره 23 کدمل��ی 0453013333 صادره 
ش��میران فرزند س��یدکاظم در یک سهم از هشت س��هم یک دانگ مشاع از شش 
دانگ یک قطعه باغ به مساحت 2790/40 مترمربع پالک شماره 114 فرعی از 38 
اصلی واقع در قریه انباج لواس��ان کوچک بخش 11 تهران انتقال مع الواسطه ملک 

از مالک رسمی آقای محمد عالئین محرز گردیده است.
ل��ذا به منظور اطالع عموم 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 انتش��ار 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 س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د.آ-9814572 

م.الف 20436  شناسه آگهی:765491
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 98/11/26

تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه 98/12/11
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک لواسانات- فیروز قجری

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

برابر رأی شماره 139860301048000694 مورخ 98/10/14 هیئت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک لواس��انات تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
س��ید صالح توابع قوامی به شناس��نامه ش��ماره 14 کدملی 0453036732 صادره 
شمیران فرزند سیدکاظم در دو سهم از هشت سهم یک دانگ مشاع از شش دانگ 
یک قطعه باغ به مساحت 2790/40 مترمربع پالک شماره 114 فرعی از 38 اصلی 
واقع در قریه انباج لواسان کوچک بخش 11 تهران انتقال مع الواسطه ملک از مالک 

رسمی آقای محمد عالئین محرز گردیده است.
ل��ذا به منظور اطالع عموم 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 انتش��ار 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 س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د.آ-9814573 

م.الف 20437  شناسه آگهی:765493
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 98/11/26

تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه 98/12/11
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک لواسانات- فیروز قجری

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرایی 9700582
شش��دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 73/51 مترمربع واقع در طبقه همکف 
قطعه دوم تفکیکی به ش��ماره پالک 3 فرعی از 1625 اصلی مفروز و مجزی ش��ده 

از اصلی مذکور واقع در بخش هفت تهران و شش��دانگ یک باب انباری به مساحت 
14/49 مترمرب��ع قطعه 6 تفکیکی واقع در طبقه زیرزمین محدود به حدود: حدود 
آپارتمان: شماالً دیوار به پالک 1624 شرقاً: دیوار به شارع خاص جنوباً: اول دیوار و 
پنجره به سطح ایوان بدون سقف 2 که غربی است دیوار به راه پله اشتراکی 3 درب 
و دیوار به راه پله مزبور 4 که ش��رقی اس��ت دیوار به راه پله مرقوم 5 دیوار و پنجره 
به سطح ایوان بدون سقف غرباً: دیوار به پالک 1626 کف با سقف تحتانی اشتراکی 
و س��قف با کف طبقه فوقانی مش��ترک اس��ت. حدود انباری: شماالً درب و دیوار به 
محوطه مشاعی شرقاً دیوار اشتراکی با انباری مجاور در همین تفکیکی جنوباً دیوار 
و پنجره اس��ت به قسمت پرحیاط و محوطه حیاط مش��اعی غرباً دیوار اشتراکی با 
تأسیس��ات مشاعی راه پله اشتراکی کف روی عرصه و سقف با کف فوقانی مشترک 
اس��ت که ذیل ش��ماره 250471 صفحه 149 دفتر 1510 ثبت و مع الواس��طه به 
س��یدعباس نوربهاء منتقل گردید سپس برابر سند رهنی 6295 مورخ 93/10/27 
دفترخانه 1443 تهران در رهن بانک شهر قرار گرفته که به علت عدم ایفای تعهد 
منجر به صدور اجراییه تحت کالس��ه 9700582 ش��ده اس��ت و برابر نظریه مورخ 
97/12/14 کارش��ناس رسمی دادگستری توصیف اجمالی مورد وثیقه عبارت است 
از: ملک فوق واقع است در تهران، خیابان ری، کوچه آبشار )شیرازی( کوچه جباری 
)ش��رقی(، پالک 20 منصوبه. مورد ارزیابی س��اختمانی با اسکلت فلزی مشتمل بر 
چه��ار طبقه )زیرزمین، همکف و دو طبقه بر روی آن( در ضلع ش��مال کوچه و به 
صورت نبش با ضلع غرب کوچه س��ید اعالء در آدرس مذکور واقع گردیده اس��ت 
و واح��د م��ورد نظر دارای دو اتاق با کف موکت و بدنه و س��قف با اندود گچ و رنگ 
و پذیرایی با کف س��رامیک بدنه و س��قف با اندود گچ و رنگ با ایوان، کمد دیواری 
و س��رویس های حمام و بهداش��تی هر یک با کف س��رامیک بدنه کاشی و سقف با 
ان��دود گچ و رنگ با درب های داخلی از نوع چوبی HDF، با سیس��تم سرمایش��ی 
کولر آبی و گرمایش��ی موتورخانه مرکزی، دارای انشعابات آب و گاز مشترک و برق 
اختصاصی میباش��د. نمای جنوبی س��نگ با پنجره های فلزی و درب ورودی از گذر 
فلزی و آیفون تصویری، راه پله با کف س��نگ، بدنه س��رامیک و نرده فلزی می باشد 
و به مبلغ 3/680/000/000 ریال )س��ه میلیارد و شش��صد و هشتاد میلیون ریال( 
ارزیابی ش��ده است و جهت وصول طلب بستانکار و حقوق دولتی کالسه فوق الذکر 
در روز دوش��نبه مورخ 98/12/12 از س��اعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره س��وم 
اجرای اسناد رسمی واقع در چهارراه جهان کودک ساختمان معاونت اجرای اسناد 
رس��می س��الن مزایده از طریق مزایده حضوری بفروش میرس��د و مزایده از مبلغ 
3/680/000/000 ریال )س��ه میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون ریال( شروع و به 
باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. شرکت در جلسه مزایده 

جهت خرید برای عموم آزاد است و فروش کاًل نقدی است چنانچه روز تعیین شده 
با تعطیل رس��می مصادف گردد روز بعد از تعطیل جلس��ه مزایده در همان ساعت 
و مکان تش��کیل خواهد شد طالبین و خریداران میتوانند جهت خرید در مزایده با 
ارائه یک فقره چک تضمین ش��ده بانک ملی به مبلغ پایه مزایده در وقت مقرر در 
جلس��ه مزایده ش��رکت نمایند ضمناً بدهی های مربوط به آب، برق، گاز، اعم از حق 
انش��عاب و اش��تراک و مصرف و نیز بدهی مالیاتی، و عوارض ش��هرداری و غیره که 
رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم نش��ده به عهده برنده مزایده اس��ت و تنظیم 
سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حسابهای دارایی و شهرداری و... خواهد بود مورد 
مزایده با توجه به اعالم بستانکار دارای بیمه می باشد. آ-9814575 م.الف 20442 

شناسه آگهی:765510
رئیس اداره سوم اجرای اسناد رسمی- نقیبی

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

برابر رأی شماره 139860301048000691 مورخ 98/10/12 هیئت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک لواس��انات تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
س��یدابوالفضل توابع قوامی به شماره شناسنامه 30 کدملی 0453004954 صادره 
شمیران فرزند سیدکاظم در دو سهم از هشت سهم یک دانگ مشاع از شش دانگ 
یک قطعه باغ به مساحت 2790/40 مترمربع پالک شماره 114 فرعی از 38 اصلی 
واقع در قریه انباج لواسان کوچک بخش 11 تهران انتقال مع الواسطه ملک از مالک 

رسمی آقای محمد عالئین محرز گردیده است.
ل��ذا به منظور اطالع عموم 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 انتش��ار 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 س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د.آ-9814574 

م.الف 20438  شناسه آگهی:765495
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 98/11/26

تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه 98/12/11
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک لواسانات

 فیروز قجری

اداره کل ثبت اس��ناد وامالک خراس��ان جنوبی
اداره ثبت اس��ناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

فاقد سند رسمی ثبتی اراضی وساختمانهای  تکلیف وضعیت  قانون  هیئت موضوع 
آگه��ی موض��وع ماده 3 قان��ون و ماده 13 آئی��ن نامه قانون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای ش��ماره هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکان��ه بالمع��ارض متقاضی اقای محمد علی اکبر آبادی   فرزند غالمرضا   بش��ماره شناس��نامه  60 
وش��ماره ملی 0650616391  نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین به مس��احت 62/73 متر مربع 
بپالک 2 فرعی از 623 � اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت غالمرضا بهدانی  محرزگردیده است . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود رابه 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 اس��ت در صورت انقضای 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د.آ-9813862
تاریخ انتش��ار نوبت اول : 1398/11/10

تاریخ انتش��ار نوبت دوم  :26 /1398/11
علی فضلی / رئیس اداره ثبت اس��ناد و امالک بیرجند 

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رس��می            برابر رای شماره 139860308001004051 - 1398/10/30 هیئت اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
ح��وزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مرضیه مهدی آبادی فرزند محمد   بش��ماره 
شناس��نامه  1559 وشماره ملی 0651934151  نسبت به ششدانگ یک باب منزل به مساحت 110/20 
متر مربع قسمتی از پالک 1396 � اصلی بخش 2بیرجند از محل مالکیت زهرا دستیگردی  محرزگردیده 
است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود رابه 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 اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9813863
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/11/10                          تاریخ انتشار نوبت دوم  :26 /1398/11

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اس��ناد وامالک خراس��ان جنوبی
اداره ثبت اس��ناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

فاقد سند رسمی ثبتی اراضی وساختمانهای  تکلیف وضعیت  قانون  هیئت موضوع 
آگه��ی موض��وع ماده 3 قان��ون و ماده 13 آئی��ن نامه قانون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860308001004069 - 1398/10/30 هیئت 
اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر 
در واح��د ثبت��ی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی اق��ای محمدرضا غالمی 
اس��فهرود  فرزند حس��ین  بشماره شناسنامه  5 وشماره ملی 0652488382  نسبت به ششدانگ یک 
ب��اب منزل  به مس��احت 287/11 متر مربع قس��متی از پالک 562 � اصل��ی بخش 2 بیرجند از محل 
مالکی��ت علیرضا نصیری محرزگردیده اس��ت . لذا به منظور اط��الع عموم 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 می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگه��ی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 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 اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکیت صادر خواهد ش��د.آ-9813864
تاریخ انتش��ار نوبت اول : 1398/11/10                          

تاریخ انتش��ار نوبت دوم  :26 /1398/11
عل��ی فضل��ی

رئیس اداره ثبت اس��ناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اس��ناد وامالک خراس��ان جنوبی
اداره ثبت اس��ناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

فاقد سند رسمی ثبتی اراضی وساختمانهای  تکلیف وضعیت  قانون  هیئت موضوع 
آگه��ی موض��وع م��اده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می برابر آراء ص��ادره از هیئت موض��وع قانون تعیی��ن تکلیف اراضی 
ثبتی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی ح��وزه ثبت مل��ک بیرجند تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حجی مهدی نایبی فرزند غالم بش��ماره شناس��نامه 1 و ش��ماره ملی 
0652427545 1� نس��بت به شش��دانگ  یک قطعه زمین مزروعی به مس��احت 2057/95 متر مربع 
پ��الک 27 فرع��ی از 344 � اصلی بخش 2 بیرجن��د از محل مالکیت آقایان رج��ب و مهدی و محمد 
حس��ین نایبی و محمد حسن کریم پور  2� نسبت به شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
704/94 متر مربع پالک 22 فرعی از 344 � اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت س��لطان فقیهی 
و محمدرضا راغبی  3� نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مس��احت 626/11 متر مربع 
قس��متی از پالک 23 فرعی از 344 � اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت محمد حس��ین و رجب 

کالته نایبی 4� نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 849/43 متر مربع پالک 21 
فرعی از 334� اصلی بخش 2 بیرجند ازمحل مالکیت محمد رضا راغبی 5 � نس��بت به شش��دانگ یک 
قطع��ه زمین مزروعی به مس��احت 1249/02 متر مربع پ��الک 26 از 344 � اصلی بخش 2 بیرجند از 
محل مالکیت س��کندر و محمدرضا نایبی 6 � نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
1752/57 متر مربع پالک 20 فرعی از 344 � اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت محمد حس��ین 
و رج��ب و حجی مهدی نایبی محرزگردیده اس��ت . لذا به منظور اط��الع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته 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 تس��لیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکیت صادر خواهد ش��د.آ-9813857
تاریخ انتش��ار نوبت اول : 1398/11/10                          

تاریخ انتش��ار نوبت دوم  :26 /1398/11
عل��ی فضل��ی

رئیس اداره ثبت اس��ناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اس��ناد وامالک خراس��ان جنوبی
اداره ثبت اس��ناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قان��ون و ماده 13 آئی��ن نامه قانون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860308001004046 � 1398/10/30 هیئت 
اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر 
در واح��د ثبتی حوزه ثبت مل��ک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد باقر بهلگردی   
فرزند محمد حسن    بشماره شناسنامه  752 صادره از بیرجند  وشماره ملی 0651763347  نسبت 
به شش��دانگ یک باب س��اختمان به مس��احت 44 متر مربع قسمتی از پالک ش��ماره 2589 � اصلی 
بخش یک بیرجند از محل س��ید محمد قطبانی محرزگردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د.آ-9813875
تاریخ انتش��ار نوبت اول : 1398/11/10                          

تاریخ انتش��ار نوبت دوم  :26 /1398/11
علی فضلی / رئیس اداره ثبت اس��ناد و امالک بیرجند 

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رسمی برابر رای ش��ماره 139860308001004043 �1398/10/30 هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثب��ت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم منصوره س��رافزار فرزند محمدعلی بش��ماره 
شناسنامه 5731 صادره ازتهران وشماره ملی0036525790 نسبت به1/5دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
منزل به مساحت 252/60 مترمربع قسمتی از پالک 3487فرعی از 1707  فرعی از 1427 اصلی بخش 2 
بیرجند از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.آ-9814599
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/11/26                          

تاریخ انتشار نوبت دوم :1398/12/11
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

در اجرای ماده 11 قانون جامع حدنگارکلیه اسناد دفترچه ای می بایست به سند تک برگ 
تبدیل گردد

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی فریدونکنار
نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مصوب 
1390,9,20 ،ام��الک متقاضیان��ی ک��ه در هیات موضوع ماده ی��ک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی 
فریدونکن��ار مورد رس��یدگی و تصرف��ات مالکانه و بال معارض آنان مح��رز و رای الزم صادر گردیده جهت 

اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :
امالک متقاضیان واقع در دهفری پالک اصلی 64 بخش 2

3294 فرعی آقای یداله حسین پور نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 220 
متر مربع خریداری بدون واسطه از مالک رسمی.

)64 اصلی( فرعی آقای پرویزنعمتی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 4000 
متر مربع خریداری بدون واسطه از مالک رسمی.

)باقیمانده 64 اصلی( فرعی خانم راضیه ابراهیمی نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 881.31 متر مربع خریداری بدون واسطه از مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در فریدونکنار پالک اصلی 66 بخش 2

112 فرعی خانم صدیقه ضربی کناری نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت 
116.21 متر مربع خریداری بدون واسطه از بنیاد مستضعفان مالک رسمی.

782 فرعی آقای عبداله حاجی تبارفیروزجائی نس��بت به شش��دانگ یک قطع��ه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 380 متر مربع خریداری بدون واسطه از مالک رسمی.

833 فرع��ی آقای امیرمحمود یزدانی اصفهانی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین ب��ا بنای احداثی به 
مساحت 110.40 متر مربع خریداری مع الواسطه از فرخ لقا بهرامی مالک رسمی.

833 فرعی آقای سید قدیرحسینی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 1087 
متر مربع خریداری مع الواسطه از فرخ لقا بهرامی مالک رسمی.

1787 فرعی خانم فرش��ته آزادی کناری نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
347.11 متر مربع خریداری مع الواسطه از علی محمد عابدیان مالک رسمی.

1875 فرعی خانم زهرا هادیان مهلبانی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
177.65 متر مربع خریداری مع الواسطه از سید رضا طاهری مالک رسمی.

2003 فرعی آقای محمد رسول عسکری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
168.76 متر مربع خریداری مع الواسطه از علی محمد مختاری نوا مالک رسمی.

2336 فرعی آقای محمد علی کاظمی ش��ورکائی نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 232.70 متر مربع خریداری بدون واسطه از بنیاد مستضعفان مالک رسمی.

3661 فرعی آقای مهدی روحی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 102.50 
متر مربع خریداری بدون واسطه از محمدتقی باغبانی مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در فریدونکنار پالک اصلی 119 بخش 2
2710 فرعی آقای موسی تقی نسب درزی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 

316 متر مربع خریداری بدون واسطه از مالک رسمی.
2710 فرعی خانم صغری تقی نسب درزی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 

90 متر مربع خریداری بدون واسطه از مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در فریدونکنار پالک اصلی 2 بخش 11

297 فرعی خانم مینا ابوطالب نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 230 متر 
مربع خریداری بدون واسطه از مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در سوته پالک اصلی 12 بخش 11
)12 اصلی( فرعی آقای علی اکبرحس��ین نیا س��وته نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 

مساحت 210.77 متر مربع خریداری بدون واسطه از مالک رسمی.
لذا به موجب 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 این روزنامه محلی / کثیراالنتش��ار در 
شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، 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 تاریخ الصاق در محل تا 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواس��ت ب��ه اداره ثبت محل تحویل دهد که در این ص��ورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت 
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیس��ت. بدیهی اس��ت برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از 
امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نش��ده، واح��د ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی 
تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رس��اند 
و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت 

اختصاصی منتشر می نماید.آ-9814603  م.الف: 98/130/12163
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398,11,26
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398,12,10

مرتضی خواجوی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونکنار

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای س��یدمهدی س��یدی خباز برابر وکالتنامه ش��ماره 8212 مورخ 1397/03/13 دفترخانه 1 طرقبه از 
طرف خانم معصومه ذاکرین طرقبه با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 98/22493 
مورخ 1398/10/24 تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی میزان شش��دانگ پالک 2064 فرعی از 994 و 
996 و 997 فرعی از 10- اصلی واقع در بخش ش��ش طرقبه ش��اندیز که در صفحه 172 دفتر 242 ثبت 
گردیده و حس��ب اعالم مالک متقاضی س��ند مالکیت در اثر س��هل انگاری مفقود ش��ده را نموده است در 
اج��رای م��اده 120 اصالحی آئین نام��ه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اش��خاصی مدعی 
انجام معامله یا وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود می باش��ند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض 
خود را همراه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله به اداره ثبت محل  ارائه تا مراتب صورت جلس��ه گردد. 
چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت یا س��ند 
معامله ارائه نش��ود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور س��ند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. 

آ- 9814541 م.الف 574
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مس��عود صباحی مع الواسطه برابر وکالتنامه ش��ماره 8495 مورخ 1398/03/25 دفترخانه 9 شاندیز 
از طرف حس��ن غفاریان خیاطی با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء ش��ده طی درخواست 98/24616 
م��ورخ 1398/11/19 تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی میزان هش��ت هزار و چهارصد و هفده س��هم 
مشاع از بیست و هشت هزار و صد و هفده سهم ششدانگ پالک 266 فرعی از 89- اصلی واقع در بخش 
ش��ش طرقبه ش��اندیز که پالک فوق الذکر به شماره شناس��ه الکترونیکی 1398203060080011543 
ثبت گردیده و حس��ب اعالم مالک متقاضی س��ند مالکیت در اثر س��هل انگاری مفقود شده را نموده است 
در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اش��خاصی مدعی 
انجام معامله یا وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود می باش��ند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض 
خود را همراه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلس��ه گردد. 

چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت یا س��ند 
معامله ارائه نش��ود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور س��ند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. 

آ- 9814542 م.الف 575
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی
در خصوص پرونده اجرایی کالس��ه 139804006092003583 متعهد: علی رضا وظیفه دان فرزند محمد 
علی ش��ماره ملی 0943270251 متعهد له: زهره میرمحمدی فرزند علی شماره ملی 0059054042 به 
موجب گزارش مورخ 1398/11/13 کارشناس رسمی دادگستری، تمامت 235 سهم مشاع از 3760 سهم 
شش��دانگ پالک ثبتی 1- فرعی: 3245 از پالک اصلی 93 د بخش: 6 ناحیه:- واقع در: طرقبه ش��اندیز به 
مبلغ 282/000/000 ریال ارزیابی گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باش��ید، 
اعت��راض کتبی خود را ظرف م��دت 10 روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دس��تمزد 
کارش��ناس تجدیدنظر به مبلغ 3/000/000 ریال به دفتر این اجرا تس��لیم نمایید. ضمناً به اعتراضی که 
خ��ارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دس��تمزد کارش��ناس تجدیدنظر باش��د ترتیب اثر داده نخواهد ش��د. 

آ- 9814543 م.الف 576
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9403917
بانک س��ینا به اس��تناد س��ند رهنی ش��ماره 116546 مورخ 1392/6/12 دفترخانه 16 مشهد اجراییه ای 
تحت کالس��ه 9403917 در قبال 221/714/423 )دویس��ت و بیس��ت و یک میلیون و هفتصد و چهارده 
هزار و چهارصد و بیس��ت و س��ه ریال( تا مورخه 94/8/9 علیه آقای جواد تقی زاده فرزند تقی به ش��ماره 
ملی 0931994829 )بعنوان وام گیرنده( و س��رکار خانم فاطمه آقاسی زاده شعرباف )بعنوان راهن( فرزند 
محمدحسین به شماره ملی 0938671677 صادر که پس از ابالغ اجراییه در مورخه 1394/11/20 و در 
پایان مهلت های مقرر در آیین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می الزم االجرا و تقاضای بانک مبنی بر ارزیابی 
و مزایده مورد وثیقه که عبارتس��ت از: شش��دانگ عرصه و اعیان یکدس��تگاه آپارتمان مسکونی طبقه دوم 
بمس��احت 91/17 مترمربع پالک ثبتی س��یصد و پانزده )315( فرعی از س��ی و دو )32( اصلی قطعه 3 
تفکیکی مفروز و مجزا ش��ده از 192 فرعی بخش ده )10( مش��هد، ملک س��رکار خانم فاطمه آقاسی زاده 

شعرباف میباشد که برابر گزارش هیئت کارشناسان:
ملک واقع در بلوار ش��اهنامه )آرامگاه فردوس��ی(، ش��اهنامه 23، مهدی آباد 4، شهید منفرد 3، ساختمان 
ش��هاب طبقه دوم به مبلغ 650/000/000 ریال )شش��صد و پنجاه میلیون ریال( ارزیابی و قطعیت یافته 

است که ارزیابی آن به شرح ذیل می باشد:
آپارتمان مورد ارزیابی، مس��احت ش��ش دانگ 91/17 )نود و یک ممیز هفده مترمبع( طبق سند در طبقه 
دوم س��اختمانی س��ه طبقه و سه واحدی شامل طبقات همکف، اول و دوم است و دارای پالک ثبتی 315 
فرعی از 32 اصلی مفروز و مجزی شده از 192 فرعی از اصلی مذکور قطعه سه تفکیکی است که در صفحه 
283 دفتر امالک 2182 تحت ش��ماره 335526 به نام خانم فاطمه آقاس��ی زاده ش��عرباف به ثبت رسیده 
اس��ت. ساختمان دارای اسکلت فلزی، نمای آجر سه سانت، درب و پنجره آهنی، سیستم گرمایش بخاری 
گازی و سرمایش کولر آبی و آیفون معمولی است. قدمت بنا حدود 8 سال و انشعابات شامل آب و برق و 
گاز اس��ت. با عنایت به بررسی های به عمل آمده، موقعیت مکانی و منطقه ای، سهل البیع نبودن آپارتمان 
در بافت روس��تایی، مس��احت، تناسب ابعاد و شکل هندسی و ممر دسترسی، نوع مصالح و کیفیت ساخت 
و قدمت بنا، بهای انش��عابات و مقایس��ه با قیمت واحدهای مسکونی مشابه در منطقه، لحاظ سایر جهات و 
دیگر موارد مؤثر در ارزیابی، ارزش کل سهم العرصه عرصه و اعیان آپارتمان موصوف با کلیه حقوق متصوره 
و فرض بش��رط قابل انتقال بودن و عدم بدهی به س��ایر اشخاص حقیقی و حقوقی، مبلغ 650/000/000 
ریال )ششصد و پنجاه میلیون ریال( ارزیابی گردیده است. »برابر گزارش اولیه مأمور اجرا ملک در تصرف 

مستأجر است«. حدود اجمالی ملک موصوف به شرح زیر میباشد:
ش��ماال: دیوار به دیوار بطول 5/95 )پنج متر و نود و پنج( س��انتیمتر، دیوار و پنجره است، به فضای حیاط 
خلوت/ ش��رقاً: بطول 12/70 )دوازده متر و هفتاد س��انتیمتر، دیوار به دیوار اس��ت، به فضای ملک مجاور/ 
جنوباً: در چهار قس��مت، که قس��مت دوم آن ش��رقی اس��ت، بطول های 2/70 دو متر و هفتاد س��انتیمتر 
4/55 چهار متر و پنجاه و پنج س��انتیمتر، 0/20 بیست س��انتیمتر، 3/15 سه متر و پانزده سانتیمتر، اول 
دیواریس��ت، دوم درب و دیوار اس��ت، سوم دیواریس��ت، چهارم دیوار و پنجره است، اول تا سوم به راه پله 
مش��اعی چهارم به فضای حیاط مش��اعی/ غرباً: بطول 17/25 هفده متر و بیس��ت و پنج س��انتیمتر، دیوار 
به دیوار اس��ت، به فضای ملک مجاور، س��قف با کف پشت بام مشاعی اش��تراکی است کف با سقف طبقه 
یک اش��تراکی اس��ت حقوق ارتفاقی بدون حق دسترس��ی به حیاط خلوت، ملک موصوف برابرنامه شماره 
139885606004013822- 98/11/19 دفتر امالک بازداش��تی فاقد بازداشتی می باشد. مزایده بصورت 
شش��دانگ از مبلغ ارزیابی شده فوق در روز دوش��نبه 98/12/12 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل شعبه 
رهنی اجرای اسناد رسمی مشهد واقع در خیابان پاسداران نبش پاسداران 3/1 شروع و به باالترین قیمت 
پیش��نهادی نقداً واگذار می گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده با تعطیل رس��می مصادف گردد جلسه مزایده 
روز بعد در همان محل و در س��اعت مقرر برگزار خواهد ش��د و نیم عشر اجرایی و حق مزایده زاید بر مبلغ 
مزای��ده و س��ایر هزینه های قانونی اعم از معلوم و یا نامعلوم طب��ق تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده مزایده 

می باشد. آ- 9814546 م.الف 577
رئیس اداره اجرا اسناد رسمی مشهد

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه دالستان به شماره پالک 230 فرعی از 65- اصلی بخش 6 مشهد 
مبنی بر درخواس��ت آقای محس��ن لطفی نقندر فرزند قدیر متقاضی ثبت و با رعایت مواد 14 و 15 قانون 
ثبت عملیات تحدید حدود آن در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخه 1398/12/21 در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا بدین وس��یله با انتش��ار این آگهی از متقاضی و صاحبان امالک مجاور دعوت می شود 
تا در روز و س��اعت مقرر فوق در محل حضور به هم رس��انند و هر ادعایی نسبت به حدود مرقوم یا حقوق 
ارتفاق��ی آن دارن��د به نماینده محدد اظهار و ابراز دارند و چنانچه کس��انی به عل��ت عدم حضور در محل 
نس��بت به عملیات تحدید حدود اعتراض داشته باشند میتوانند طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز دادخواس��ت خود را به مراجع ذیصالح قضائی ارائه و گواهی آن را به این 

اداره تسلیم نمایند. آ- 9814547 م.الف 555
سرپرست ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی
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ادب و هنر

خبر

90 اجرا در سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر 
پنجمیــن  و  ســی  قمــری: 
فجــر  موســیقی  جشــنواره 
چهارشــنبه 23بهمن در ســالن 
میــاد نمایشــگاه بین المللــی 
تهران آغــاز به کار کــرد. بنابر 
اعــام گزارش های رســیده در 

سی وپنجمین جشنواره موســیقی تاکنون 82گروه موسیقی از سراسر 
کشور با 90 اجرا میزبان مخاطبان بوده اند. 

در خبرها آمده بود در این دوره گروه های موسیقی استان های مختلف 
کشــور از اصفهان، خراسان رضوی، شــمالی و جنوبی، البرز، گلستان، 
کردســتان، مازندران، آذربایجان غربی و شــرقی، خوزستان، کرمانشاه، 
گیــان و تهران حضور دارند، اما فقط هشــت اســتان امکان میزبانی 

جشنواره را داشته اند.
 مســئول کمیته روابط عمومی ســی و پنجمین جشــنواره موسیقی 
فجر ضمن تأیید این مطلب، تأکید کرد: از این اســتان ها فقط هشــت 
اســتان و منطقه آزاد اروند میزبانان این جشــنواره در استان های خود 
هستند. طبق گفته مجیدفروغی استان های آذربایجان شرقی، سیستان 
و بلوچســتان، بوشــهر، زنجان، خوزستان، گلســتان، فارس، مازندران 
و منطقه آزاد اروند از جمله اســتان هایی هســتند که بــرای میزبانی 
سی وپنجمین جشنواره موسیقی فجر اعام آمادگی کرده اند و این دوره 

جشنواره عاوه بر تهران در این استان ها هم برگزار می شود. 
فروغی در پاســخ به این پرســش که چــرا خراســان رضوی با وجود 
برخــورداری از هنرمندان فعــال در عرصه موســیقی مقامی، میزبان 
برگزاری جشنواره موسیقی فجر در سال جاری نشده است، گفت: فقط 
هشت اســتان برای میزبانی از جشنواره موســیقی فجر اعام آمادگی 
کردند. البته نزدیک برگزاری این جشــنواره تعداد دیگری از استان ها 
بــرای میزبانی اعــام آمادگی کردند که پس از بررســی ها با توجه به 
نبود شرایط مناســب میزبانی در این استان ها و نزدیک بودن به تاریخ 
جشنواره، با درخواســت میزبانی این استان ها موافقت نشد که ممکن 
است خراسان رضوی هم با همین دالیل میزبانی را از دست داده است. 
مســئول کمیته روابط عمومی سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر 
همچنین درباره خبر علت انصراف یک گروه موســیقی از ترکمنستان 
در بخش خارجی این جشــنواره، توضیح داد: وزارت فرهنگ این کشور 
به دلیل شــیوع بیماری کرونا و ایجاد موانع در مرزهای زمینی به گروه 
موســیقی خود اجازه خروج از ترکمنســتان را نداد. بنابراین در بخش 
خارجی سی و پنجمین جشــنواره موسیقی،  هفت گروه از کشورهای 

اتریش، فرانسه، ایتالیا، تونس، آذربایجان و بلژیک حضور دارند. 

 ادب و هنر/ مهدیه قمری  نمایشــگاه انفرادی 
نقاشــی  خط با عنــوان »خیرکثیر« به مناســبت 
ســالروز میاد فرخنده حضرت فاطمه)س( عصر 
امروز در نگارخانه رضوان مشــهد افتتاح می شود. 
در این نمایشگاه مجموعه آثار نقاشی  خط محسن 
توسلی، هنرمند برجسته مشهدی با موضوع حضرت 

فاطمه زهرا)س( به نمایش گذاشته می شود.
محســن توســلی متولد ســال 1347 در مشهد 
اســت. او دارای مدرک کارشناسی پرستاری بوده 
و خوشنویســی را زیر نظر آقایان مرتضی روحانی، 
حسین ترمه چی، عبدالصمد صمدی و سیدمحمد 
حســینی موحد آموخته اســت. توســلی تاکنون 
بیش از25 نمایشــگاه انفــرادی داخلی  و خارجی 
)ترکمنستان( برگزار کرده و در بیش از 30نمایشگاه 
گروهی داخلی و خارجی از جمله ترکیه، بنگادش، 

پاکستان و... شرکت کرده است.
همچنین کســب رتبه اول در ســه دوره جشنواره 
کریمــه اهل بیت)ع(، رتبه اول هنرهای تجســمی 
فجر )1387(، رتبه برتر در چندین دوره جشــنواره 
هنرهای تجسمی شیراز)جشنواره هنری امام رضا)ع(، 
برگزاری چند دوره ُورک شــاپ هنری( در کارنامه 

هنری این خوشنویس دیده می شود.
توســلی بیشــتردر زمینه نقاشــی خط با رویکرد 
دینی فعالیت کــرده و مجموعه ســه جلدی را با 
عنــوان »آرام دل« با موضوع طراحی گرافیکی لفظ 

جاله»اهلل« تألیف و به چاپ رسانیده است.

  مطالعه هنرمند و خلق آثار تأثیرگذار
این خوشنویس در ابتدای صحبت هایش توضیحاتی 
راجع به نمایشــگاه »خیرکثیر« ارائه داد. وی گفت: 

همیشه تاش کرده ام نمایشــگاه هایم از نظر فرم، 
محتوا و اجرا متفاوت باشد. در نمایشگاهی که امروز 
عصر با موضوع حضرت فاطمه)س(  افتتاح می شود 
همین مســئله مدنظرم بود و حدود 60 اثر از آثار 
جدید و قدیمی ام در حالی به نمایش گذاشته شده 
که متفاوت بودن در چیدمان، محتوا و اجرا به چشم 

مخاطب می آید. 
توســلی که 30 سال تجربه فعالیت در نقاشی خط 
را دارد و معموالً مضامین مذهبی را دستمایه خلق 
آثارش قرار می دهد، در پاســخ به این پرســش که 
هنر خوشنویســی تا چه اندازه می تواند به شناخت 

شــخصیت هایی مانند حضرت فاطمه)س( و سیره 
زندگی ایشان منجر شود، بیان کرد: این موضوع به 
هنرمند بستگی دارد. هنرمند اگر پیش از خلق هر اثر 

در خصوص سیره و شخصیت ائمه اطهار)ع( مطالعه 
گسترده ای انجام دهد و سیر تاریخی زندگی ایشان 
را در ذهن خود مرور کند، می تواند با ایده و خاقیت 
خود آثاری خلق کند که مخاطب را با ابعاد تازه ای از 

شخصیت و سیره ائمه اطهار)ع( آشنا کند.

  ضرورت معرفی هنرمندان به جهان 
اسالم توسط مسئوالن

این هنرمند فعال در عرصه نقاشی خط  به جایگاه 
خوب و ارزشــمند هنرمندان نقاشــی خط و سایر 
رشته های هنرهای تجسمی در مشهد اشاره کرد و 

یادآور شد: مشــهد پس از تهران جایگاه خوبی در 
عرصه هنرهای تجسمی دارد و از این نظر در کشور 
پیشتاز است. هنرمندان مشــهدی  در هر کدام از 
رشته های هنرهای تجسمی در کشور شناخته شده 
هستند که این موضوع بسیار مهم و قابل توجه است. 
توســلی در ادامه صحبت هایش به ضرورت معرفی 
هنرمندان ایرانی به جهان اســام توسط مسئوالن 
اشــاره کرد. این هنرمند معتقد اســت: ناآشنایی 
مسئوالن مرتبط با هنر و هنرمند موجب شده هنر 
ایران دچار آسیب های بســیاری شود. وی توضیح 
داد: متأسفانه بســیاری از مسئوالن هنری نه تنها 
ســابقه ای در این حوزه ندارند، بلکه با هنر آشــنا 
نیستند و بسیاری از آن ها برای تماشای آثار هنری 
به نمایشــگاه ها نمی روند. در این شرایط برای این 
مسئول چه انگیزه ای وجود دارد که دغدغه معرفی 
هنر و هنرمند کشورش را به خارج از مرزهای ایران 

داشته باشد؟
توسلی در ادامه در پاسخ به این پرسش که چگونه 
می توان مردم را با هنر آشتی داد تا به آثار هنرمندان 
توجه کنند و هنر ایرانی به منازل راه پیدا کند، گفت: 
به نظرم بازهم این موضوع به رفتار مسئوالن بستگی 
دارد، چون آن ها می توانند از طریق خرید آثار هنری 
هــم اقتصاد هنر را ارتقا دهند و هم در زمینه توجه 
مردم به آثار هنری فرهنگ سازی کنند. البته همه 
این ها موجب تعامل مسئوالن با هنرمندان و مردم 

می شود.
گفتنی است، نمایشــگاه نقاشی خط »خیرکثیر« 
امروز عصر ســاعت 18 در نگارخانه رضوان افتتاح 
می شود. نگارخانه رضوان  در خیابان کوهسنگی 17 

واقع است. 

برش

مسئوالن  از  بسیاری  متأسفانه 
هنری نه تنها سابقه ای در این حوزه 
ندارند، بلکه با هنر آشنا نیستند و 
بسیاری از آن ها برای تماشای آثار 

هنری به نمایشگاه ها نمی روند

 »دستی در آسمان«  برای مقاومت
جلیل فخرایی: شب شعر »دستی در آسمان« با موضوع انقاب 
و مقاومت به مناسبت چهلمین روز شهادت سردار سپهبد حاج 

قاسم سلیمانی در سالن همایش روزنامه قدس برگزار شد.
در این مراسم دکتر فغانی، استاد محمدنیک و دیگر شاعران ایرانی 

شعرهایی در وصف سردار شهید حاج قاسم سلیمانی سرودند. 
در ادامــه معــاون فرهنگــی و مطبوعاتــی اداره کل فرهنگ و 
ارشاداسامی خراســان رضوی ضمن تشکر از حماسه پردازان و 
فرهیختگان ادبی استان گفت: استان خراسان رضوی با پیشینه 
قوی شعر و ادبیات در بزنگاه های انقاب حضور وصف نشدنی را از 

خود نشان داده است.

افشــین تحفه گر اظهار کرد: در ایام دهه فاطمیه برنامه هایی به 
مناســبت شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شد 
که در این برنامه ها بسیاری از شاعران جوان در کنار پیشکسوتان 
حضور داشته اند. وی گفت: امروزه در چنین شرایط سختی  که 
از هر طرف فشار اقتصادی در کشور وجود دارد و با بحران روبه رو 
هســتیم، جریان شعر و ادبیات در خراســان همچنان جاری و 
پررنگ اســت. تحفه گر با بیان اینکه خراسان رضوی مهد هنر و 

ادبیات و مقتدای شعر است، 
با اشــاره به مصرعی از شعر »دلبسته یاران خراسانی خویشم« 
سروده مقام معظم رهبری افزود: پنج یار رهبر که در  تمام طول 

عمر در راه انقاب سروده هایی داشته اند و حرکت اندیشمندانه 
آن ها موجب افتخار بوده، اهل خراســان هستند و از مکتب این 
اساتید، شاعران و جوانان خاق و پرکار، اکنون در صحنه حضور 
دارند. معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی 
خراسان رضوی در خصوص پیشتازبودن خراسان در عرصه شعر  
خاطرنشان کرد: سه شاعر فردوسی، خیام و عطار از پنج شاعری 
که  با نام روز ملی مفاخر شــعر و ادب از آنان یاد می شــود، از 
خطه خراســان هســتند.  در شب شعر»دســتی درآســمان« 
شاعرانی از کشــورهای پاکستان، تبت، افغانستان و هندوستان 
حضور داشــتند. گفتنی اســت این مراسم شب شعر که با یاد و 

خاطره شاعر شهیدانقاب و دفاع مقدس ماشااهلل صفاری)بندی 
ســیرجانی( همراه بود، به میزبانی معاونت فرهنگی و رسانه ای 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسامی خراســان رضوی و مشارکت 
مؤسسه فرهنگی قدس، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسامی، 
مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی و بنیاد حفظ آثار 

و ارزش های دفاع مقدس برگزار شد.

گزارش روز

امروز نمایشگاهی به مناسبت میالد فرخنده حضرت فاطمه h در نگارخانه رضوان افتتاح می شود 

نقاشی خط هایی برای »خیر کثیر«

آگهی مزایده اموال منقول پرونده 9807078
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9807078 خانم نرگس نیک پیکر به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج: شماره 
س��ند: 3564، تاریخ س��ند: 1398/12/07، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج 115 و طالق 8 ش��هر مش��هد 
اس��تان خراس��ان ضوی جهت وصول ش��صت عدد س��که بهار آزادی علیه: ورثه مرحوم علی اکبر خزاعی مسک با 
کدملی 0936789141 ش��امل: 1- ناهید خزاعی مس��ک نام پدر: علی اکبر تاریخ تولد: 1364/07/28 شماره ملی: 
0946299171 ش��ماره شناسنامه: 4298 و 2- زهره خزاعی مس��ک نام پدر: علی اکبر تاریخ تولد: 1356/09/09 
ش��ماره ملی: 0932272835 ش��ماره شناسنامه: 64063 و 3- نرگس نیک پیکر نام پدر: محمدابراهیم تاریخ تولد: 
1350/06/20 شماره ملی: 0933199945 شماره شناسنامه: 83507 و 4- فاطمه خزاعی مسک نام پدر: علی اکبر 
تاریخ تولد: 1353/03/05 شماره ملی: 0942749091 شماره شناسنامه: 668 و 5- مریم خزاعی نام پدر: علی اکبر 
تاریخ تولد 1358/06/09 شماه ملی: 0939794101 شماره شناسنامه: 2096 و 6- نیره خزاعی مسک نام پدر: علی 
اکبر تاریخ تولد: 1360/03/01 ش��ماره ملی: 0942951549 شماره شناسنامه: 4101 و 7- زهرا خزاعی مسک نام 
پدر: علی اکبر تاریخ تولد: 1354/07/01 شماره ملی: 0942769384 شماره شناسنامه: 1256 و 8- منیره خزاعی 
مسک نام پدر: علی اکبر تاریخ تولد: 1363/01/26 شماره ملی: 0943537207 شماره شناسنامه: 289 و 9- محسن 
خزاعی مس��ک نام پدر: علی اکبر تاریخ تولد: 1364/07/28 ش��ماره ملی: 0946299161 شماره شناسنامه: 4297 
صادر که پس از ابالغ اجرائیه به ورثه مرحوم علی اکبر خزاعی مسک و صحت گواهی ابالغ حسب درخواست بستانکار 
وارده به ش��ماره 52475- 98/9/26 خودرو س��واری پراید صبا )جی.تی.ایکس( رنگ سبز یشمی به شماره انتظامی 
ایران 36-312ج95 متعلق به مرحوم علی اکبر خزاعی مسک در قبال 3 عدد سکه تمام بهار آزادی و حقوق دولتی 
بازداشت که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و طبق گزارش کارشناس رسمی بشماره وارده 60041 مورخ 

98/11/1 مشخصات وسیله نقلیه بدین شرح میباشد:
در خصوص کالس��ه پرونده 9807078 له خانم نرگس نیک پیکر علیه مرحوم علی اکبر خزاعی بمنظور ارزیابی و 
تعیین قیمت یکدستگاه پراید صبا مدل 1382 سبز یشمی متالیک به شماره پالک 312 ج 95 ایران 36 از خودرو 
فوق بشماره موتور 00478536 و شماره شاسی S 1412282936741 بازدید گردید خودرو فوق سقف فابریک و 
اطراف آن رنگ می باشد الستیک های جلو 40 درصد و الستیک های عقب 10 درصد کارآیی دارد فاقد معاینه فنی 
بوده و دوگانه سوز مایع دستی می باشد از نظر موتوری روغن سوزی و از دهانه اگزوز دود سیله بیرون می آید و نیاز 
به تعمیرات موتوری )اساسی( دارد وضعیت تزئینات داخلی شامل جلو داشبورد و صندلی ها مناسب و در حد مدل 
مدل می باشد با عنایت بموارد فوق و در صورت صحت درستی و اسناد و مدارک از لحاظ انتقال ارزش و قیمت پایه 
خودرو صبا مدل 1382 به ش��ماره پالک 312 ج 95 ایران 36 بمبلغ 90/000/000 ریال معادل نه میلیون تومان 

برآورد میگردد.
با توجه به گزارش وارده به شماره 60041- 98/11/1 مأمور اجرا و نماینده دادستان عمومی و انقالب مشهد خودرو 
مذکور در زمان بازدید مش��هد مقابل اداره ثبت اس��ناد ناحیه یک مشهد خورو بازداشتی ارزیابی و به حافظ اموال به 
نام آقای موسی باقری به شماره ملی 5239753113 فرزند محمد به نشانی شغل خواروبار فروشی تحویل گردید. 
و با توجه به قطعیت ارزیابی مزایده در روز سه ش��نبه مورخه 1398/12/20 از س��اعت 9 صبح الی 12 ظهر جلس��ه 
مزایده اتومبیل مذکور در آدرس مش��هد- خ امام خمینی 28- اداره اجرای اس��ناد رسمی مشهد شعبه دوم اجراء از 
مبلغ پایه 90/000/000 ریال ش��روع و به باالترین قیمتی که خریدار داش��ته باشد نقداً فروخته خواهد شد. ضمناً 
مبلغ 4/500/000 ریال نیم عشر دولتی و مبلغ 5/400/000 ریال حق مزایده میباشد و طبق ماده 12 آئین نامه اجرا 
هزینه های قانونی طبق مقررات از خریدار وصول خواهد شد. همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از 

تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار می گردد. آ- 9814526 م.الف 563
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده اجرایی شماره 139804006091000667 بکالسه 9806090
بدینوس��یله به الف: آقای جواد ندامتی فرزند محمدعلی بشماره ملی 0934116652 ب: شرکت کشت و صنعت و 
بازرگانی نازنین شهد خراسان )سهامی خاص( بشناسه ملی 10380348355 بدهکاران پرونده اجرایی فوق که برابر 
گزارش مأمور ابالغ پس��ت آدرس شما ش��ناخته نگردیده ابالغ می گردد که برابر سند رهنی شماره 1387/05/15- 
100561 دفترخانه اس��ناد رسمی شماره 64 مشهد بین شما و بانک سرمایه مبلغ 6/410/613/061 ریال تا تاریخ 
1397/05/30 بانضم��ام خس��ارت تأخیر تا یوم الوصول بدهکار می باش��ید که بر اثر عدم پرداخت وجه بس��تانکار 
درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا 
طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ 
اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه چاپ و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام و در غیر این صورت عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. ضمناً مورد وثیقه مازاد 
ششدانگ یکدستگاه آپارتمان بشماره پالک هزار و صد و هفتاد و یک فرعی از سی و شش اصلی بخش دو محمودآباد 

میباشد. آ- 9814529 م.الف 564
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 101 پرونده اجرایی شماره 139404006093000115 بکالسه 
9400904 مشهد و کالسه 9400132 محمودآباد

بدینوسیله به آقای جواد ندامتی فرزند محمدعلی به شماره ملی 0934116652 و شرکت تولیدی بازرگانی نازگل 
توس بش��ماره ثبت 19762 ابالغ می گردد: پالک هزار و صد و هفتاد و یک فرعی از س��ی و ش��ش اصلی بخش دو 
محمودآباد متعلق به آقای جواد ندامتی که در مقابل طلب بانک س��رمایه در رهن می باش��د برابر گزارش کارشناس 
رس��می دادگس��تری به مبلغ 4/090/800/000 ریال ارزیابی گردیده اس��ت لذا وفق ماده 101 آیین نامه اجرا ابالغ 
می گردد چنانچه به ارزیابی مذکور معترض می باش��د ظرف مهلت 5 روز از تاریخ انتش��ار آگهی، اعتراض خود را به 
ضمیمه دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 10/000/000 ریال بصورت علی الحساب واریزی به حساب کانون 
کارشناسان رسمی دادگستری، به اداره اجرای مشهد یا واحد اجرای ثبت محمودآباد تسلیم و رسید دریافت نمایید. 

ضمناً به اعتراض خارج از موعد یا فاقد هزینه کارشناسی رسیدگی نخواهد شد. آ- 9814531 م.الف 565
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی اخطاریه ماده 87
بدین وس��یله به آقای محمدحس��ن بلندی قلعه جوقی نام پدر: حس��ینعلی تاریخ تولد: 1330/03/08 شماره ملی: 
6519588970 ش��ماره شناس��نامه: 973 ابالغ می شود خودرو سواری پراید به ش��ماره انتظامی 12- 145 ل 89 
متعلق به شما در قبال طلب بستانکار بازداشت گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرای مراتب بشما اخطار میشود 
ضمناً هرگونه نقل انتقالی از طرف شما نسبت بمورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود. آ- 9814533 

م.الف 566
سرپرست شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ ارزیابی اولیه کالسه 663/66 و 9201646
بدین وس��یله به ش��رکت عهد ش��رق به ش��ماره ثبت 12484 ثبت شرکت های مش��هد به نمایندگی راضیه ثمره 

)مدیرعامل( ابالغ می گردد:
پیرو اجرائیه صادره کالسه: 663/66 و 9201646 له بانک تجارت، علیه شرکت عهد شرق و غیره ابالغ می گردد که 
ششدانگ پالک ثبتی 2906 فرعی از 238 اصلی بخش 9 مشهد به شرح تصویر پیوست به مبلغ 6/300/000/000 
)شش میلیارد و سیصد میلیون( ریال ارزیابی گردیده است. چنانچه به مبلغ فوق الذکر اعتراضی دارید به استناد ماده 
101 آیین نامه اجرای ثبت ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابالغ اخطاریه اعتراض خود را کتباً به انضمام مبلغ 4500/000 
ریال بابت هزینه کارشناسی به صورت علی الحساب به این شعبه تحویل دهید. ضمناً به اعتراض خارج از مهلت مقرر 

یا بدون پرداخت هزینه کارشناسی ترتیب اثر داده نخواهد شد. آ- 9814534 م.الف 567
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

ابالغ اخطاریه ارزیابی هیئت کارشناسی کالسه 9504398
بدینوسیله به طاهره امین رضائی فرزند جواد تاریخ تولد 1331/03/01 شماره ملی 0931958296 شماره شناسنامه 
32142 ابالغ می ش��ود در خصوص پرونده اجرایی کالس��ه 9504398 له بانک ملت علیه ش��ما برابر گزارش مورخ 
1398/09/26 هیئت کارشناسان رسمی دادگستری پالک ثبتی 1643 از 568 فرعی از 183 اصلی بخش 10 مشهد 
ملکی طاهره امین رضائی به آدرس مشهد بلوار الدن- الدن 13 پالک 13 طبقه دوم به مبلغ 8/000/000/000 ریال 

ارزیابی گردیده است. مراتب جهت اطالع ابالغ می گردد. آ- 9814535 م.الف 568
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه پرونده 9808271
بدین وسیله به آقای تقی امیدوار حقیقی نام پدر: عباس تاریخ تولد: 1340/08/01 شماره ملی: 0931369460 شماره 
شناس��نامه: 49310 ابالغ می شود که خانم زهرا عرفانیان طالعی نوغان نام پدر: غالمرضا تاریخ تولد: 1345/01/25 
شماره ملی: 0940599457 شماره شناسنامه: 270 جهت وصول مهریه به مبلغ 4/000/000 ریال )چهار میلیون 
ریال( با محاسبه شاخص روز مبلغ 2/069/669/064 ریال به استناد- سند ازدواج: شماره سند: 14007، تاریخ سند: 
1361/11/17، دفترخانه ازدواج شماره 97 شهر مشهد استان خراسان رضوی علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائی به کالس��ه 9808271 در این اداره تش��کیل ش��ده و طبق گزارش مورخ 98/11/3 مأمور پست محل اقامت 
مدیون به شرح متن سند شناسایی نشد، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط 
یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی 
که روز ابالغ محس��وب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. 

آ- 9814536 م.الف 569
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی
بدین وسیله به متعهد )متعهد(: محمد طائی نام پدر: خزعل تاریخ تولد: 1334/01/09 شماره ملی: 1988241804 
شماره شناسنامه: 3288 به نشانی: روستای رباط خاکستری و )ضامن(: شهین اسماعیل پور نام پدر: اسماعیل شماره 
ملی: 6439493401 شماره شناسنامه: 3331 به نشانی: ملک آباد بلوار ثامن جنب مجتمع نان زائر ابالغ می شود که 
بانک مسکن به استناد قرارداد بانکی: شماره سند: 4268/11854، تاریخ سند: 1390/09/20، بانک مربوطه، مسکن 
جهت وصول موضوعات الزم االجرا: 173/827/507 ریال )صد و هفتاد و س��ه میلیون و هش��تصد و بیست و هفت 
هزار و پانصد و هفت ریال( ش��امل: ))اصل طلب: 127/737/301 ریال و س��ود: 2/630/972 ریال و خسارت تأخیر 
تأدیه: 43/459/234 ریال، تاریخ مبنای محاس��به خسارت: 1398/09/06(( و خسارت تأخیر روزانه: 41/996 ریال، 
شرح: 12 درصد، تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1398/09/06 به انضمام خسارت تأخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا 
روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 1398/10/16 در این 
اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای 
بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی 
می ش��ود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محس��وب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی 

خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. آ- 9814537 م.الف 570

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده 9602850
بموجب پرونده اجرائی کالسه 9602850 خانم فرزانه سرگزی نژاد فرزند: محمد تاریخ تولد: 1356/6/30 شماره ملی: 
0870406337 شماره شناسنامه: 40745 به استناد سند نکاحیه به شماره 4069- 1376/6/31 دفترخانه ازدواج 
107 مش��هد اجرائیه ای تحت شماره 139604180893000113 بابت مهریه به تعداد 450 سکه طالی تمام بهار 
آزادی علیه آقای محس��ن خوش اخالق استاد فرزند حس��ن کدملی 0943361877 صادر و در مورخه 1396/7/1 
ابالغ گردید. که پس از طی مراحل قانونی برحسب درخواست بستانکار سهم االرث احتمالی مدیون از محل مالکیت 
پدر مدیون مرحوم حس��ن خوش اخالق اس��تاد فرزند هادی از چهار ممیز پنج دهم دانگ مشاع از ششدانگ پالک 
ثبتی 18694 فرعی از 175 اصلی بخش ده مشهد در قبال تعداد 450 سکه تمام بهار آزادی بانضمام حقوق دولتی 
بازداشت گردید. برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری وارده بشماره 27250- 1398/5/30 پالک ثبتی مذکور 

به آدرس قاسم آباد فالحی 38 نبش فالحی 38/10 پالک ابی یک
برابر اظهارات طرفین واحد مسکونی طبقه همکف مورد سکونت همسر مرحوم است و سرقفلی یکی از دو باب مغازه ها 
برابر مبایعه نامه عادی شماره 23747- 1395/7/15 واگذار شده و مغازه دوم در اختیار خودشان و تخلیه است و برابر 
اظهارات تعدادی از وراث واحد مسکونی طبقه اول برابر مبایعه نامه توافقی عادی شماره 4267- 1380/6/14 به غیر 
واگذار شده است ساختمان قدیمی ساز و دارای پایان کار 10/23895- 83/5/12 میباشد نمای ساختمان قسمتی 
سیمانی پنجره ها آلومینیوم معمولی همکف یک خوابه و اول سه خوابه کابینت فلزی دیوارها غالباً نقاشی معمولی 
سیستم گرمایش گاز و بخاری و دارای اشتراکات شهری میباشد از آنجائیکه اظهارنظر در موارد فوق و بررسی صحت 
اس��ناد در صالحیت اینجانب نمیباش��د لذا ارزش 4/5 دانگ مشاع از شش دانگ پالک ثبتی به شرح تفکیکی ذیل 
اعالم می گردد 1- عرصه کل به مساحت 296/70 مترمربع به ارزش 1/050/000 تومان )ارزش 4/5 دانگ( 2- کل 
اعیان به مس��احت 344/50 مترمربع به ارزش 103/500/000 تومان )ارزش 4/5 دانگ( 3- مس��احت کل دو باب 
مغازه تجاری به مساحت 61/50 مترمربع به ارزش 277/500/000 تومان )ارزش 4/5 دانگ( و با عنایت به توضیحات 
ملک و موقعیت محل و نوع مصالح مصرفی قدیمی معمولی؛ مش��اع بودن ملک ارزش پایه کل 4/5 دانگ مش��اع از 
شش دانگ پالک ثبتی جهت مزایده در شرایط فوق بمبلغ 1/431/000/000 تومان )یک میلیارد و چهارصد و سی 
و یک میلیون تومان( پیشنهاد می گردد. برابر گزارش مأمور اجرا وارده بشماره 25796- 1398/5/20 ملک در تصرف 
مدیون و مادرشان میباشد )طبقه همکف( و طبقه باال پسر عمه مدیون که طبق اظهار مدیون قباًل فروخته شده است 
و دارای دو دربند مغازه که طبق اظهار مدیون قباًل فروخته شده است طی تماس مجدد با مدیون اظهار داشته که 

یکی از مغازه ها در تصرف و اختیار خودشان می باشد و در حال حاضر تخلیه می باشد.
حدود اجمالی به شرح: ذیل می باشد: شماالً به طول 10 متر دیوار به فضای سبز شرقاً بطول 27/40 متر درب و دیوار 
ب��ه خیابان 25 متری- جنوباً بط��ول اول 3/60 درب به خیابان 12 متری دوم 7/40 دیوار به خیابان 12 متری غرباً 
بطول 30 متر دیوار به دیوار پالک 18695 فرعی- بموجب پاسخ استعالم ناحیه چهار ثبتی وارده بشماره 12082- 

1398/3/13 پالک ثبتی مذکور دارای بازداشتی دیگری نمی باشد. 
4/5 دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی موصوف جمعاً به مبلغ 1/431/000/000 یک میلیارد و چهارصد و سی و 
یک میلیون تومان ارزیابی گردیده و به موجب سهم بندی مأمور اجرا شماره وارده 49564- 1398/9/13 سهم االرث 
مدیون در پالک فوق به میزان 105 سهم مشاع از 360 سهم مشاع از 480 سهم ششدانگ پالک ثبتی موصوف به 
مبلغ 4/173/750/000 ریال مزایده در روز شنبه مورخه 1398/12/17 از ساعت 9 الی 12 بعدازظهر در محل شعبه 
دوم اجراء ثبت مش��هد واقع در خیابان امام خمینی 28- اداره اجرای اس��ناد رس��می مشهد مزایده از میزان و مبلغ 
فوق الذکر شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار میگردد در ضمن مبلغ 208/687/500 ریال بابت نیم عشر 
اجرایی و مبلغ 166/950/000 ریال حق مزایده زائد بر مبلغ مزایده و سایر هزینه های قانونی اعم از معلوم و نامعلوم 
طبق تبصره 6 ماده 121 اعم از اینکه رقم آنها معلوم شده یا نشده بعهده برنده مزایده میباشد و چون مورد مزایده 
بصورت مشاعی می باشد اجرای ثبت هیچگونه تعهدی در قبال تخلیه و تحویل آن ندارد. همچنین در صورت تعطیلی 

روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار می گردد. آ- 9814538 م.الف 571
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده کالسه 9702302
به موجب پرونده اجرایی کالس��ه 9702302 مطروحه ش��عبه دوم اجرای ثبت مش��هد خانم فرناز رحیمی نام پدر: 
منوچهر تاریخ تولد: 1346/06/31 ش��ماره ملی: 0681738588 شماره شناسنامه: 389 به استناد سند نکاحیه به 
شماره ثبت 3530 مورخ 1371/8/10 تنظیمی دفتر ازدواج شماره 3 شهر مشهد جهت وصول تعداد 400 عدد سکه 
تمام بهار آزادی علیه آقای سعید اورعی میرربانی نام پدر: سیدقاسم محل صدور: مشهد تاریخ تولد: 1345/01/01 
شماره ملی: 0932059430 شماره شناسنامه: 42728 اجرائیه ای به کالسه فوق صادر که پس از ابالغ اجراییه در 
مورخه 1397/4/16 بر حس��ب درخواس��ت وکیل بستانکار وارده به ش��ماره 17674- 97/05/20 دو دانگ مشاع از 
شش دانگ پالک ثبتی 2987 فرعی از 20 اصلی مفروز و مجزا شده از 811 فرعی از اصلی مذکور بخش 9 مشهد 
ملکی سعید اورعی میرربانی در قبال تعداد 390 عدد سکه تمام بهار آزادی به انضمام حقوق دولتی بازداشت که برابر 

گزارش کارشناس سمی دادگستری:
پالک ثبتی فوق واقع در مش��هد- بلوار مصلی- مصلی 7- نبش کوچه اول چپ- نبش ش��هید گوهری دو پالک 63 

بازدید و معاینه محلی به عمل آمد و نظریه کارشناسی به شرح ذیل به استحضار میرساند:
با عنایت به حدود اربعه، موقعیت مکانی و مشخصات فیزیکی و ظاهری ملک مذکور، کاربری، تراکم، مساحت عرصه 
و اعی��ان و کلی��ه عوامل مؤثر و صرف نظر از هرگونه بدهی های احتمالی ملک به کلیه مراجع ذیصالح و اش��خاص 
حقیقی و حقوقی در وضع موجود و به قیمت روز با انش��عابات منصوب ارزش ش��ش دانگ ملک مجموعاً به میزان 

30/000/000/000 ریال معادل )سه میلیارد تومان( تمام تقویم و تقدیم و پیشنهاد گردید.
بدیهی اس��ت ارزش دو دانگ مش��اع از شش دانگ ملک مذکور الذکر به مبلغ 10/000/000/000 ریال معادل یک 

میلیارد تومان تمام تقویم و پیشنهاد میگردد.
سایر مشخصات:

برابر تصویر سند مالکیت و پایانکار به شماره )762825 و 762824( و 91/الف مورخ 93/04/23 و 6/10061 مورخ 
 75/01/09

مساحت عرصه: به حدود 639/06 مترمربع
مساحت کل اعیانی ها مشتمل بر دو باب تجارتی و انبار تجارتی و غیره: جمعاً به حدود 658/5 مترمربع است

اشتراکات و انشعابات منصوب است
نمای ملک س��نگ اس��ت- سرمایش و گرمایش دارد- نوع سازه فلزی است- سقف کاذب و ایرانیت و ورق و خرپایی 

است- کف سرامیک و بتن و دیواره ها آجر و پنل است- طبقات وقوع اعیانی ملک به صورت همکف است.
توضیحات: ملک در وضع موجود یک باب تجارتی و یک باب انبار تجارتی مورد انتفاع مستأجرین و یک باب تجارتی 

دیگر مورد انتفاع مالک است.
تجارتی ها به صورت فروش کود و وسایل کشاورزی و انبار تجارتی به صورت انبار لوازم تحریر و کتاب مشهود است

ملک با حدود اربعه و اجمالی مطابقت دارد و سند از نوع ثبتی ملکی )طلق( است و برابر نامه 139885606003005790 
مورخ 98/05/07 حدود اربعه ملک: شماالً: درب و دیوار بطول )34/25( سی و چهار متر و بیست و پنج سانتیمتر به 
کوچه بن بست به عرض شش متر شرقاً: دیواریست بطول )18/00( هیجده متر به شماره نهصد و شصت و پنج فرعی 
جنوباً: دیوار بدیوار بطول )35/30( سی و پنج متر و سی سانتیمتر به شماره نهصد و هفتاد و یک فرعی غرباً: در دو 
قس��مت اول درب و دیوار بطول )13/45( س��یزده متر و چهل و پنج سانتیمتر به کوچه کشتارگاه دوم درب و دیوار 

بطول )4/90( چهار متر و نود سانتیمتر به کوچه کشتارگاه.
برابر گزارش مأمور اجرا وارده به شماره 42693 مورخ 97/10/16 ملک دارای دو در بند مغازه بوده که یکباب آن در 
تصرف خود مدیون بوده و بصورت دفتر مورد استفاده واقع میشود ضمناً مدیون در محل حضور مدیون وارد محل 
گردیده و یک دربند مغازه دیگر به مستأجر واگذار شده که مستأجر در محل حضور نداشت و مدیون اعالم نمود که 
از میزان رهن و اجاره آن چون قطعی نشده، اطالعاتی ندارد و یک انباری که در رهن و اجاره آقای حامد رمضان نژاد 

دویست میلیون تومان رهن کامل میباشد و پایان قرارداد 98/07/01 میباشد.
که با توجه به مطالبات بستانکار و هزینه ها مقدار دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی در قبال قسمتی از مطالبات 
مبلغ 10/000/000/000 ریال مزایده خواهد شد ضمناً مبلغ 400/000/000 ریال حق مزایده و نیم عشر به مبلغ 
500/000/000 ریال میباشد که طبق تبصره ماده 121 آئین نامه اجرا بعهده برنده مزایده میباشد و مزایده بمقدار 
فوق از مبلغ 10/000/000/000 ریال از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در روز دوشنبه مورخه 1398/12/19 در محل 
شعبه دوم اجرا شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهیهای مربوطه 
اعم از آب و برق و گاز حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده بعهده برنده مزایده است و هزینه های قانونی طبق مقررات 
وصول خواهد شد همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار 
میگردد. مزایده در آدرس خیابان امام خمینی، خیابان ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اجرای ثبت 
برگزار میگردد. ضمناً برابرنامه شماره 139885606003013925 مورخه 98/11/10 دفتر امالک بازداشتی ناحیه 

یک مشهد پالک مذکور دارای بازداشتی دیگری نمی باشد. آ- 9814539 م.الف 572

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 87 پرونده اجرایی کالسه 9806071
بدینوسیله به آقای علی آخوندزاده خلیل آباد نام پدر: محمدرضا تاریخ تولد: 1366/01/02 شماره ملی: 0945690053 
شماره شناسنامه: 12024 در خصوص پرونده اجرایی کالسه 9806071 ابالغ می شود خودروی سواری پژو 206 به 

شماره انتظامی 45 ب 947- 74 و موجودی حساب نزد بانک ملت متعلق به شما در قبال طلب خانم پروانه برادران 
افتخاری فرزند محمدحس��ن بازداش��ت گردید. لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرای مراتب بشما اخطار میشود ضمناً 
هرگونه نقل و انتقالی از طرف ش��ما نس��بت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمیشود. آ- 9814540 

م.الف 573
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

بآگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

برابررای شماره 139860984009002833- 1398/11/7هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بوشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای عبدالرضا زائری  
فرزند عبدالحسین  بشماره شناسنامه 331 صادره ازگناوه به شماره ملی 3539702881 ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 160 مترمربع پالک 26فرعی از 3399 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 3399اصلی واقع در بخش دو 

بوشهر خریداری از خانم شمس الملوک  رئیسی تنگکی مالک رسمی  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 مرجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد.1157329 م الف:1258    آ-9814579
تاریخ انتشار نوبت اول:98/11/26
تاریخ انتشار نوبت دوم:98/12/11

مجید امیری
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر

آگهی ابالغ اجرائیه مهریه پرونده 9800982-اجرای ثبت سبزوار
بدینوس��یله به آقای حس��ین ش��اه مرادی، نام پدر:علی اصغر، ش��ماره ملی:0780598555 ش��ماره شناس��نامه: 
0780598555تاریخ تولد:1374/04/17 به نشانی:س��بزوار انبارجهاد جهاد7 انتهای کوچه منزل آخر س��مت چپ 
منزل محس��ن ش��اه مرادی ابالغ می شودکه خانم فاطمه خوش��اب جهت وصول تعدادپنجاه و یک عدد سکه طال 
تمام بهارآزادی به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره635-93/5/27دفتر ازدواج3 سبزوارعلیه شما اجرائیه 
صادرنموده وپرونده اجرائی به کالس��ه9800982در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ1398/11/17اداره 
پس��ت شهرس��تان س��بزوارمحل اقامت شما به شرح متن سند ش��ناخته نش��ده لذا بنا به تقاضای  بستانکار طبق 
ماده18آئین نامه اجرا مفاداجرائیه فقط یک مرتبه دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی میشود و چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ انتش��ار این آگهی که روز ابالغ محس��وب میگردد،نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام 

ننماییدعملیات اجرائی جریان خواهدیافت.)م الف 98/100/3289( آ-9814581
تاریخ انتشار: شنبه 98/11/26

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی            برابر رای شماره 13986038001004037 - 1398/10/30 هیئت اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم محبوبه دستی گردی  فرزند رضا   بشماره شناسنامه  
0640412459  نس��بت به  شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 123/68 متر مربع قسمتی از پالک 
1396 � اصلی بخش 2بیرجند از محل مالکیت خانم صغری دستی گردی محرزگردیده 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 دوماه اعتراض خود 
رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9813860
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/11/10                            تاریخ انتشار نوبت دوم  :26 /1398/11

علی فضلی / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع م��اده 3 قانون و م��اده 13 آئین نام��ه قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبت��ی واراضی و 
س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی            برابر رای شماره 139860308001004038 - 1398/10/30 
هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واح��د ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمع��ارض متقاضی خانم فاطمه صغری کالته 
بجدی فرزند علی   بش��ماره شناس��نامه  14 وشماره ملی 0652361501  نسبت به ششدانگ یک باب 
س��اختمان  به مس��احت 166/10 متر مربع قس��متی از پالک 1396 � اصلی بخش 2 بیرجند از محل 
مالکیت خانم لیلی دس��تی گردی محرزگردیده 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 سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی 
تقدی��م نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکیت صادر خواهد شد.آ-9813861
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/11/10    تاریخ انتشار نوبت دوم  :26 /1398/11

علی فضلی / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 
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