
برخیز که شور محشر آمد
با فرا رســیدن ماه محرم کاربران اشعار 
زیبایــی را در وصــف این مــاه و عزای 
حســینی در توییت های خود منتشــر 
کردند. با وجود گذشت ماه ها از شهادت 
حاج قاســم ، یاد و خاطره او را با هشتگ 
»ما ملت امام حسینیم« و نوشته هایی که 
در ادامه می خوانید گرامی داشــتند: »ما 
عاقبت بخیر تو در روضه ها شدیم / با گریه بر تو بود عزیز خدا شدیم... سالم بر 
پرچم و َعلَم / سالم بر شعر محتشم...زیر َعلَمت امن ترین جای جهان است... 
عجب محرمی شد امســال ، بی کربال، بی اربعین، بی سردار... برخیز که شور 

محشر آمد...«.

نوحه جبرئیل
کانــال تلگرامــی »رســانه مکتوبات«، 
از  قدیمی تریــن صــدای ضبط شــده 
نوحه خوانی و تصاویر مراسم عزاداری در 
زمان قاجــار را که نوحه جبرئیل نام دارد 
منتشر کرد. شعر نوحه »جبرئیل« منسوب 
به ناصرالدین شاه قاجار بوده و نوحه خوان 
آن نامشخص است. چند بیت از این نوحه 
را بخوانید: »از عرش با مالئک سیاح جبرئیل / آمد به یاری شه بی یار جبرئیل... 
وقتی رسید دید حسین را میان خون / گفتا فدای جان تو، صد بار جبرئیل ... 
برگو پیکری که منش پروریده ام / بینی چه سان جراحت بسیار، جبرئیل ...این 

گفت و سایه بر بدن آن جناب کرد/ از شه پر به دیده خونبار جبرئیل

رنگ و بوی صدای تو
هرچنــد در لحظه نوشــتن این مطلب 
خبرهای خوبی از بهبود حال شــجریان 
و ترخیصش از بیمارســتان رســید، اما 
چند ســاعت قبلش، ســاالر عقیلی در 
اینســتاگرام با انتشار یک ویدئو و عبارت 
»رنگ و بوی صدای تو را دوســت دارم« 
برای بهبود حال شجریان ابراز امیدواری 
کرد: »بخوان جانان که ما چشــم انتظاریم / زشــوق صوت تو، ما بی قراریم...

اگر مردم می دانســتند که استاد شجریان با فرهنگ و موسیقی فاخر ما چه 
کرده اســت، مجسمه ایشان را از طال می ســاختند و در وسط میدان آزادی 
قرار می دادند... با آرزوی سالمتی و تندرستی برای استاد محمدرضا شجریان 

از خداوند مهربان«.

عجله نداریم
بعــد از چشــم به راهی خیلی ها از جمله 
من و شــما برای واردات واکسن کرونای 
روسی یا چینی و صحبت هایی که برخی 
از مســئوالن کردند، کیانوش جهان پور، 
رئیــس روابط  عمومی وزارت بهداشــت 
در توییتی نوشت: »هیچ واکسنی بدون 
گذراندن کلیه مراحل مطالعات بالینی و 
تأیید ســازمان ها و مجامع بین المللی سالمت و البته تأیید نهایی مستندات 
ایمنی، سالمت و اثربخشی در سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، وارد، تولید 
و تجویز نخواهد شد و در این زمینه شتاب و تعجیلی وجود نخواهد داشت«.

 محمد تربت زاده کم و بیش همه بر ســر این موضوع 
تفاهــم دارند که در دنیای امــروز زندگی بدون اینترنت 
تقریبــاً غیرممکن اســت. در این میان امــا هنوز نقاط 
دورافتاده ای در دنیا هســتند که به دلیل کمبود امکانات 
و دالیل دیگر، ســاکنانش هنوز به اینترنت دسترســی 
ندارند. فرقی نمی کند این نقاط دورافتاده در کجای دنیا 
باشند. دولت ها در پیشرفته ترین کشورهای دنیا گرفته تا 
کشورهای محروم در آفریقا یا خاورمیانه، هنوز نتوانسته اند 
سرتاسر کشورشان را زیر پوشش اینترنت قرار دهند. این 
موضــوع هم دالیل مختلفی دارد. بــه عنوان مثال هیچ 
دولتی حاضر نیست میلیون ها دالر هزینه کند تا مناطق 
کم جمعیت کشورش را به اینترنت پرسرعت مجهز کند. با 
این حال دسترسی جهانی به اینترنت نامحدود همواره یکی 
از رؤیاهای بشــر در سال های اخیر بوده است. رؤیایی که 
هرچند در ابتدا دست نیافتنی به نظر می رسید، اما به تازگی 
با پیشرفت گسترده تکنولوژی، تا حد زیادی به تحقق آن 
نزدیک شده ایم و بر اساس آنچه که »ایالن ماسک« اعالم 
کرده، تا کمتر از یک سال دیگر، دورافتاده ترین نقاط دنیا 

هم به اینترنت »استارلینک« مجهز خواهند شد!

اینترنت جهانی#
خیلی هایمان »ایالن ماسک« را به عنوان رئیس شرکت 
خودروسازی »تسال« می شناسیم. اما ماسک عالوه بر آن 
یک شــرکت بزرگ دیگر به نام »اسپیس ایکس« را هم 
مدیریت می کند. این شرکت از سال ها پیش فعالیتش را 
زیر نظر ایالن ماســک آغاز کرده و تنها یک هدف دارد: 

»تحقق رؤیای اینترنت جهانی«. 
ایــن شــرکت تا االن یــک شــبکه ماهــواره ای به نام 
»اســتارلینک« را راه اندازی کرده و قرار است با استفاده 
از هزاران ماهواره کوچک که تا سال  آینده به فضا پرتاب 
می شوند، ســیگنال های پرقدرتی به زمین ارسال کند تا 
دسترســی به اینترنت جهانی برای همه مردم در نقاط 

مختلف زمین فراهم شود. 

42 هزار ماهواره#
بر اساس آنچه شرکت اسپیس ایکس اعالم کرده، وزن هر 
ماهواره در این پروژه ۲۶۰ کیلوگرم است. از لحاظ ظاهری 
هم ماهواره ها شبیه به یک جسم مسطح هستند که وقتی در 

مدار قرار می گیرند برای تأمین انرژی خود یک آرایه بزرگ 
خورشــیدی را تشکیل می دهند. بخش اصلی این ماهواره 
شامل چهار آنتن قدرتمند برای انتقال اینترنت و همچنین 
دارای لیزر هایی است که هر ماهواره را به چهار ماهواره دیگر 
در مدار وصل می کند. کمی دقیق تر اگر قرار باشد بگوییم، 
این ماهواره ها شامل یون هایی هستند که از گاز کریپتون 
استفاده می کنند و این امکان را به آن ها می دهد که وقتی 
در مسافت های پایین قرار گرفتند در مدار خود باقی بمانند. 
این شرکت از کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا مجوز پرتاب 
۱۲ هزار ماهواره استارلینک را به مدار زمین دریافت کرده 
است و به این ترتیب باید گفت این یک نوع صورت فلکی 
استارلینک در آســمان خواهد بود. البته آن طور که ایالن 
ماسک می گوید قرار اســت در آینده نه چندان دور تعداد 
ماهواره ها به حدود 4۲ هزارعدد برسد تا سطح دسترسی به 

اینترنت در سرتاسر دنیا افزایش پیدا کند.

اواسط سال #2021
برخالف اخبار جورواجوری که از گسترش این اینترنت در 
کشورمان به گوش می رسد، بر اساس آنچه ایالن ماسک 
گفته، اینترنت اســتارلینک در ابتدای فعالیتش فقط در 

مناطق خاصی مانند کانادا در دسترس خواهد بود. 
ایالن ماســک در این باره توضیــح داده که ابتدا اینترنت 
بــرای افــراد در عرض جغرافیایــی زیاد مثــل کانادا و 
بخش هایی از آمریکای شــمالی در دسترس خواهد بود. 
در خوشــبینانه ترین حالت هم در اواســط سال ۲۰۲۱ 
ایــن اتفاق رخ خواهد داد. البته ایالن ماســک قول داده 
که هنگام ارســال ماهواره هایش به فضا، مردم بتوانند با 
چشم غیرمســلح به راحتی ماهواره ها را تماشا کنند. اما 
به محض آنکه ماهواره های استارلینک در مدارهای باالیی 
قرار بگیرند، دیدن آن ها با چشــم غیرمسلح، غیرممکن 

خواهد بود.

یک گیگابایت بر ثانیه#
اصلی ترین سؤال در ارتباط با اینترنت استارلینک، هزینه 
خرید آن اســت. اگرچه هنوز به صورت رسمی حرفی از 
قیمت این اینترنت زده نشده، اما شایعه هایی که می گویند 
این اینترنت قرار است رایگان در اختیار مردم جهان قرار 
بگیرد، زیاد منطقی به نظر نمی رســد و احتماالً استفاده 

از این اینترنت هزینه کمی برای مخاطب خواهد داشت.
نکته دیگر اینکه این سرویس تنها به منظور ارائه خدمات 
اینترنتی ثابت به خانه ها و مشاغل طراحی شده است، این 
ماهــواره دارای آنتن ردیاب مدور اســت و به این ترتیب 
می توان تلفن های هوشمند را از طریق وای فای خانگی به 
استارلینک نصب کرد. این یعنی اینترنت استارلینک برای 
اتصاالت ثابت طراحی شده است و از فناوری 5G موبایل 
پشتیبانی نخواهد کرد. اما نیازی نیست بابت سرعت آن 
نگران باشــید چون ســرعتی که ایالن ماسک برای این 
اینترنت در نظر گرفته حدود یک گیگابایت بر ثانیه است! 

نگرانی های زیادی وجود دارد#
هرچند خیلی ها بی صبرانه انتظار اینترنت استارلینک را 
می کشند، اما نگرانی های زیادی هم در ارتباط با گسترش 
این اینترنت در جهان وجود دارد. بسیاری از کشورها نگران 
مسائل امنیتی هستند و معتقدند گسترش اینترنت جهانی 

می تواند امنیت بسیاری از کشورها را به خطر بیندازد. 
نگرانی هایی هم در مورد زباله های فضایی وجود دارد که 
می تواند با هزاران ماهواره استارلینک در مدار ایجاد شود. 
براساس گفته کارشناسان این ماهواره ها می توانند برای 
فضاپیما های بدون سرنشین و سرنشین دار مشکالتی ایجاد 
کنند، اما اســپیس ایکس ادعا می کند در صورتی که هر 
مشکلی در زمینه عدم موفقیت ماهواره ها به وجود بیاید 
با استفاده از سیلندر های پردازنده آن ها برطرف شده و با 

خیال راحت آن ماهواره را از مدار خارج خواهد کرد.
عالوه بر این بسیاری از ستاره شناسان این نگرانی را دارند 
که برنامه قرار دادن ۱۲ هزار ماهواره استارلینک و یا بیشتر 
در مدار می تواند آلودگی نوری زیادی به وجود آورد که این 
امر برای تلسکوپ های زمینی اختالل ایجاد خواهد کرد. به 
همین خاطر ایالن ماســک اعالم کرده در تالش است با 
استفاده از آزمایش ایجاد یک پوشش تاریک روی سطح، 

میزان آلودگی نوری از این ماهواره ها را کاهش دهد.
با این حال تمام این حواشی صرفاً روی کاغذ وجود دارند و 
باید منتظر بمانیم تا ببینیم آیا ایالن ماسک واقعاً موفق به 
برقراری اینترنت جهانی می شود یا خیر؟ تازه در آن زمان 
بازهم باید منتظر بمانیم تا کشورها یکی پس از دیگری 
مجوز فعالیت اینترنت اســتارلینک را برای شرکت تحت 

مدیریت ماسک صادر کنند.

زیرزمینی های دوران کرونا
قدس زندگــی: بازارهــای »اینترنت 
تاریک« یــا همــان »دارک نت« چیز 
چندان تازه ای نیســتند کــه درباره آن 
مطلب نخوانده یا نشــنیده باشــید. در 
واقــع این پدیده همان بــازار مخفی و 
زیرزمینــی در عالم مجازی اســت. به 
تازگی دیوید مایمون، اســتادیار عدالت 

کیفری و جرم شناســی در دانشــگاه ایالتی جورجیا، مقاله ای درباره داغ 
شدن بازارهای تاریک اینترنتی در دوران کرونا نوشته و اینکه این بازارها 
برخالف بازارهای حقیقی گویا نه تنها از وجود کرونا ناراضی نیستند، بلکه 
چه بسا به جان این ویروس دعا هم می کنند. بخش هایی از این مطلب را 
که »فارس« آن را منتشر کرده بخوانید: »پروژه تجزیه و تحلیل دارک نت 
که در دانشــگاه ایالتی جورجیا کلید خورده، به طــور هفتگی داده های 
مربوط به ۶۰ بازار دارک نت و فروم زیرزمینی را گردآوری می کند. من و 
همکارانم این داده ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم و دریافته ایم که 
ســه نوع عمده از کاالهای پیشنهادی در حوزه درمان کووید۱9 از اواخر 
فوریــه در بازارهای دارک نت ظاهر شــده اند: تجهیزات حفاظتی، داروها 
و خدماتی که به مردم کمک می کنند تا مرتکب تقلب شــوند... چندین 
فروشــنده زیرزمینی، تجهیــزات حفاظتی فردی نظیر ماســک صورت، 
روپوش های محافظ، کیت های آزمایش کووید۱9، تب ســنج و ضدعفونی 
کننده دست را نیز به فهرست محصوالت خود برای فروش اضافه کرده اند. 
بدون شک کارآمدی این تجهیزات حفاظتی جای سؤال دارد. فروشندگان 
زیرزمینی معموالً اطالعات محصوالتشان را فاش نمی کنند و راهی برای 
قضاوت در مورد منبع محصوالت عرضه شــده خود در اختیار خریداران 
نمی گذارند... در روزهای نخست همه گیری کرونا و در اوج کمبود ماسک 
در جهان، فروشــندگانی را در یک کانال زیر نظر گرفتیم که آگهی هایی 
برای فروش مقادیر بسیاری از ماسک را ارسال می کردند و ویدئوهایشان 
نشــان می داد جعبه های زیادی از این ماسک ها را در انبار موجود دارند... 
یک احتمال آزاردهنده این بود که آن ها ماسک های کارکرده را به فروش 

می رساندند. 
در واقع مقامات تایلندی عملیاتی را برای شناســایی گروهی آغاز کردند 
که شست وشو، اتوکشی و بســته بندی ماسک های استفاده شده و عرضه 
آن ها به ســوی بازارهای زیرزمینی را انجــام می دادند... البته همه ماجرا 
این نیست چون فروشــندگان دارک نت در حال حاضر ابزارهای درمانی 
مؤثری نظیر داروی رمدیسیور، درمان های مؤثری چون هیدروکلروکین، 
چندین نوع پادزهر و ســرم تأیید شــده برای درمــان کووید۱9 و حتی 
دستگاه های تولید اکســیژن را هم می فروشند! حجم این بازارغیرقانونی 
آنالین که مربوط به کرونا می شــود هنوز ناشناخته است. ما قصد داریم 
داده های کافی را برای انجام یک ارزیابی تجربی از این اقتصاد زیرزمینی 
گردآوری  کنیم... عوامل و موانع بسیاری سر راه شناخت واقعیت های این 
بــازار وجود دارد، اما رویکرد تحقیقاتی نظام منــد ما، امکان غلبه بر این 
موانع و گردآوری داده ها را فراهم خواهد آورد و می تواند آشــکار کند که 
هنگام وقوع یک بحران ســالمتی جهانی، از چه منظری باید به بازارهای 

زیرزمینی آنالین پرداخته شود«.

 مجازآباد
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ورزشورزش
صعود میلی متری استقالل و فوالد

کام عسلویه تلخ شد

بهترین تیم های قهرمان تاریخ اروپا

 بارسلونای گواردیوال 
یا منچستریونایتِد   فرگوسن؟

یادداشتی از محمدکاظم کاظمی

شعر هیئت و مقتضیات آن

این روزها خارزار ِخجل است
رقیه توسلی: این روزها باید رفت... خود 
را برداشت و بُرد سمت نور... شکل سائلی 
که می داند دســت ها را بایــد دراز کرد. 
خود را وا گذاشت و با قلب دیگری رفت 
کرب عشــق... آنجا که امان نامه ها پاره 
می شــوند... خارزار خجل است... اسب ها 
ناله می زنند... العطش نهر، بلند اســت... 

آنجا که خیام، سوزانند. دنبال صیقل ایم اگر؛ باید رفت و دل به دِل َمشک ها 
داد آنجا. پای ناگفته های تَل، اشــک شــد و گوش. پی ذوالجناح، نعل تازه 
ســتوران دید و سر سایید بر آسمان. دشــت را تنها نگشت. دست به چادر 
خاکی بانو گرفت و میانه خیمه و کارزار نفس کشــید. شاهد تاریخ شد. گواه 
حق و باطل. پسران بنی هاشــم را دید که بدرقه می شوند، شیرخواره را که 
تشــنه گی اش تمام می گردد، سه ســاله را که تیمار نمی خواهد، گوشواره و 
ســیلی را، شاه َکَرم را، وفای کوفه و حرمت میهمان را. دید که نیزه ها قرآن 

می خوانند.
این روزها، فراوان در فراوان باید آغشته شد به زیارت. زیارت روشن عاشورا. 
ســر به صحرا گذاشــت و آباد شــد. بین الحرمینی شــد. عیارها را باال بُرد. 
ولی نعمت را خواند و کتیبه عزا آویخت بر قلب. این روزها باید مبتال گشت.

دیاباته در گفت و گو با قدس:

قول آقای گلی را داده بودم

دور دست ها

چه خبر؟

نذر ارباب

گفت وگو با حسین قرایی به انگیزه انتشار  گزیده اشعار زنده یاد محمدرضا آقاسیگفت وگو با حسین قرایی به انگیزه انتشار  گزیده اشعار زنده یاد محمدرضا آقاسی

با قافیه، قیافه نمی گرفت ...با قافیه، قیافه نمی گرفت ...
منوچهر سلیمی درگذشت

ســلیمی،  منوچهر  زندگــی:  قدس 
و  کــودکان  پیشکســوت  نویســنده 
نوجوانان، در 9۲ ســالگی درگذشــت. 
انجمن نویسندگان کودک و نوجوان با 
اعالم این خبر، نوشت: او روز پنجشنبه، 
۳۰ مردادماه بر اثــر بیماری و کهولت 

سن درگذشت.
منوچهر ســلیمی متولد ســال ۱۳۰٧ در ســاوجبالغ، کار نویسندگی را 
به صورت حرفه ای از ســال ۱۳4٨ آغاز کرده بــود. او تألیف آثاری چون 
»مورچه و شیر«، »غول«، »آب حیات«، »سر بر افالک«، »نام پرافتخار«، 
»الشــخوران«، »افســانه های طوطی ســخنگو« و گــردآوری مجموعه 

»افسانه های ایرانی« انتشارات گوتنبرگ را در کارنامه ادبی خود دارد.
این نویسنده داســتا  ن های کودکان و محقق ادبیات عامه با پرداختن به 
»افســانه های عامیانه  مردم ایران«، بررسی افســانه های ایرانی و تحقیق 
دربــاره شــباهت ها و تفاوت های این قصه ها با افســانه های ســایر ملل، 
یافته های ارزشمندی را در حوزه ادبیات کودک و نوجوان از خود برجای 

گذاشته است. 
سلیمی لوح تقدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را برای ارسال 
مقاله ای به همایش اسطوره های ایران و ادبیات کودکان دریافت کرده بود.

درباره اینترنت جهانی »استارلینک« چه می دانید؟درباره اینترنت جهانی »استارلینک« چه می دانید؟

 رؤیای نه چندان محال 
آقای »ماسک« 
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امین غالم نژاد: زمانی که مؤمنی ســوت پایان نیمه 
نخست دوئل استقالل و شاهین شهرداری بوشهر را زد، 
اســتقالل هم نایب قهرمانی را از دســت داده بود و هم 
شانس رسیدن به سهمیه آسیایی از راه لیگ برتر را؛ اما 
در نیمه مربیان فرهاد مجیدی با تعویض  های خود همه 
معادالت را برهم زد تا آبی ها همانند بازی رفت به برتری 
چهار گله مقابل شاهین شهرداری بوشهر برسند و سهمیه 
آسیایی خود را مسجل کنند و برای پنجمین بار در ادوار 

لیگ برتر نایب قهرمان لیگ شوند.

سوابق نایب قهرمانی#
آن ها نخســتین بار در اولین دوره لیــگ برتر و در یک 
لیگ چهارده تیمی به رقیب سنتی باختند و عنوان نایب 
قهرمانی را با منصور پورحیدری بدست آوردند؛ در لیگ 
سوم، آبی ها با هدایت امیر قلعه نویی پس از پاس تهران 
توانستند در جایگاه دوم جدول قرار گیرند و نایب قهرمان 
شدند. در لیگ دهم و با سکانداری پرویز مظلومی، سومین 
نایب قهرمانی آبی ها در فصلی که ســپاهان به قهرمانی 
رسید بدست آمد. ســه فصل قبل و در لیگ شانزدهم، 
بازهم قهرمانی نصیب پرسپولیســی ها شــد و استقالِل 
علیرضا منصوریان چهارمین نایب قهرمانی خود را در ادوار 

لیگ بدست آورد.

فوالد آسیایی#
فوالد با شکست دادن تراکتور به عنوان سوم لیگ رسید و 
پس از پرسپولیس و استقالل سهمیه آسیا گرفت. تراکتور 
کــه با این باخت در رده چهارم جدول جای گرفت، تنها 
در صورتی آسیایی می شود که یا خودش در جام حذفی 

قهرمان شود یا یکی از تیم های استقالل و پرسپولیس.

بوشهر خارج شد #
6 تیــم در هفته پایانی خطر ســقوط را بیخ گوش خود 
احساس می کردند. سقوط از پیش مشخص شده شاهین 

شهرداری بوشهر سبب شده بود تا یک سهمیه دیگر برای 
سقوط به لیگ باقی بماند و گل گهر سیرجان، ذوب آهن، 
سایپا، ماشین سازی، پیکان و پارس جنوبی جم همگی 
تیم هایی بودند که تالش داشتند تا نامشان در جای خالی 
دومین مســافر راهی شــده به لیگ یک قرار نگیرد. این 
پارسی ها بودند که با شکست مقابل نفت مسجدسلیمان 
به حضور سه ساله خود در سطح اول فوتبال ایران پایان 
دادند؛ بدون تردید مشکالت مالی عدیده تیم های وابسته 
به وزارت نفت در این ســقوط نقش پررنگی را داشت تا 
فوتبال بوشهر که زادگاه ستارگان بزرگی بوده به صورت 

همزمان در یک فصل دو سهمیه ارزشمند خود در لیگ 
برتر را از دست بدهد.

مس رفسنجان با محمد ربیعی و آلومینیوم اراک با رسول 
خطیبی خود را به لیگ برتر رسانده اند. 

رکوردهای تاریخی#
در ایــن فصل پرســپولیس بــا کســب ۲۱ پیروزی 
بیشترین برد را کســب کرد. همچنین ماشین سازی 
با ۱۵ باخت بیشــتر از دیگر تیم های لیگ شکست را 
تجربه کرد. نفت مســجد سلیمان در بیش از نیمی از 

بازی هایش یعنی در ۱۷ مســابقه مساوی کرد و تیم 
اول در این زمینه شد.

کمترین پیروزی، شکست و تساوی#
پرســپولیس، استقالل و سپاهان با پنج شکست کمتر از 
دیگر تیم ها بازنده شــدند. همچنین پرسپولیس با چهار 
مساوی، از دیگر تیم های لیگ کمتر به تساوی رضایت داد.

بیشترین گل زده و گل  خورده#
اســتقالل در ایــن فصــل ۵۵ گل به ثمر رســاند که از 
دیگر تیم ها بیشــتر بود. شاهین شهرداری بوشهر ۵۷ بار 
دروازه اش باز شد و تیم دیگری از آن ها بیشتر گل نخورد.

کمترین گل زده و گل خورده#
تیم پارس جنوبــی در این فصل فقــط ۲۰ گل به ثمر 
رســاند که بدترین آمار لیگ در این زمینه بود. همچنین 
پرســپولیس در طول لیگ، ۱۷ بار دروازه اش باز شد تا به 

این ترتیب وضعیتش از باقی تیم ها بهتر باشد.

فعالیت ۲۹ مربی در لیگ نوزدهم#
آمار تغییر مربیان در لیگ نوزدهم فوتبال شــگفت انگیز 
است. بررسی تغییرات رخ داده روی نیمکت های لیگ برتر 
در فصلی که به خاطر کرونا یک ســال طول کشید نشان 

می دهد ۲۹ سرمربی در این لیگ فعالیت کرده اند.
در لیگ نوزدهم ۱۳ تیم از ۱6 تیم مســابقات از حداقل 
یک تا چند بار روی نیمکتشان تغییراتی اعمال کردند و 
تنها سه تیم از ابتدا تا انتهای مسابقات با یک مربی کار را 

به پایان رساندند.
فوالد، سایپا و نفت مسجد سلیمان تنها تیم هایی هستند 
که کار فصل نوزدهم را با یک مربی آغاز کردند، ادامه دادند 
و به پایان رساندند تا جواد نکونام، ابراهیم صادقی و مهدی 
تارتار سه مربی جوان، تنها نفراتی باشند که در تمام طول 

فصل هدایت یک تیم را برعهده داشتند.

صعود میلیمتری استقالل و فوالد

کام عسلویه تلخ شد

گل دایی، نامزد بهترین گل تاریخ جام ملت ها
ورزش: ســایت AFC در نخســتین گام ۳۲ گل برتــر تاریخ ایــن رقابت ها 
را معرفــی کــرده تــا بهتریــن گل را بــا آرا کاربــران در چندیــن مرحله 
 انتخــاب کنــد. فرم نظرســنجی مثــل جام ملت هــای آســیا ۲۰۲۳ با ۳۲ 

کاندیداست.
گل علی دایی، کاپیتان ســابق تیم ملی ایران در جام ملت های ۱۹۹6 مقابل کره 
جنوبی در مرحله نخست با گل سون که، بازیکن تیم ملی چین به تیم ملی ازبکستان 

در جام ملت های آسیا ۲۰۱۵ رقابت می کند.

بازداشت کاپیتان تیم فوتبال منچستریونایتد در یونان
ورزش: اسکای اسپورت نوشت: هری مگوایر، کاپیتان منچستر یونایتد)پنجشنبه( به 

دلیل درگیری در جزیر میکونوس توسط پلیس یونان بازداشت شده است.
باشگاه منچستریونایتد در بیانیه ای اعالم کرد: از بازداشت کاپیتان خود مطلع است 

و پس از دستگیری مدافع ۲۷ ساله، با او در تماس بوده است.
همچنین باشگاه منچستریونایتد تأکید کرد: هری مگوایر در رابطه با این بازداشت در 
همکاری کامل با پلیس یونان است. منچستر چند شب پیش از لیگ قهرمانان اروپا 

کنار رفت تا فصل را بدون جام تمام کند.

بیانیه بسیج ورزشکاران علیه مایلی کهن
ورزش: بســیج ورزشکاران علیه مایلی کهن بیانیه ای را صادر کرد که بخشی از آن 
را می خوانید. »احتماالً عزیزان شما دچار بیماری نشده اند که نیاز به دارویی داشته 
باشند که تحریم است! وگرنه به جای این سخنان مضحک، گلوی خود را علیه سازمان 
ملل پاره می کردید. در شرایطی که تمام آزادگان جهان در حال محکوم کردن عادی 
شــدن روابط امارات با رژیم صهیونیستی هستند، آیا می دانید پس از سخنان شما، 
شبکه های اسرائیلی با ذوق و شوق آن را منتشر کردند؟ شرم بر این  تفکر که اشک 

پدران و مادران کودکان شهید یمنی، فلسطینی، افغانی، لبنانی و سوری را نبینند«.

دبیر: کشتی گیرها شبیه خواننده های زیرزمینی شده اند
ورزش: علیرضا دبیر با تشبیه کشی گیرها به خواننده های زیرزمینی گفت: کشتی گیر 
مانند خواننده های زیرزمینی شده است. بچه های ما زیرزمینی در حال تمرین هستند و 
نمی توانیم به آن ها بگوییم تمرین نکنند. رئیس فدراسیون کشتی گفت: آقایان مسئول به 
جای اینکه مشکالت را برطرف کنیم، خودمان را به خواب زده ایم. علیرضا دبیر با اشاره 
به بحران مالی در کشتی گفت: بحث دیگر ما معیشت بچه ها است تا آن ها مشکالت مالی 
خود را برطرف کنند. شاید بچه هایی که در المپیک مدال بگیرند، وضعشان خوب شود اما 

سایر کشتی گیران حتی با کسب دو یا سه مدال در سال مشکل مالی دارند.

حمیدرضا عرب: شــیخ دیاباته همان طور که وعده داده بود 
آقای گل لیگ برترشد. مهاجم مالیایی استقالل در وصف آقای 
گلی خود می گوید: »من ایــن آقای گلی را پیش بینی کرده 
بودم اما اولویتم موفقیت استقالل بود. دوست داشتم با استقالل 
قهرمان لیگ برتر شوم که این اتفاق رخ نداد. البته نشستن در 
جایگاه دومی برای ما موفقیت است چون عنوان با ارزشی است 

و از طرفی صاحب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا شدیم«. 

در ایران لذت می برم#
مهاجم اســتقالل درباره آینده خود با باشگاه به گفتن این 
جمالت تأکید دارد: »من با باشــگاه اســتقالل قرارداد دارم 

و از زندگــی در ایران لذت می برم. من 
مردم ایران را دوســت دارم. حضور در 
ایران برای من یــک چالش جذاب و 

فراموش نشــدنی بود. امیدوارم این 
حضور ادامه داشته باشد اما درباره 
آینــده نمی توانم بــا قاطعیت 
حرفی به زبان بیاورم. باید صبر 
کنیم تا با مســئوالن باشگاه 
صحبت کنیم و بعد ببینیم چه 
اتفاقاتی رخ می دهد. من خودم 
را متعهد به باشــگاه استقالل 
می دانم اما هراتفاقی ممکن 

است رخ دهد«.

حفظ آقای گل و #
پاس گل

آقای گل لیگ گرچه با استقالل 
قرارداد دارد اما هیچ بعید نیست 
او راهی دیگر تیم ها شود. آقای 
گلی در لیگ ایــران می تواند 
حاشــیه  تیم های  وسوســه 

خلیج فارس 

را بــرای جذب 
این بازیکن بیشتر کند 
و از طرفی پول خوبی به باشــگاه استقالل برسد. البته 
مسئوالن باشگاه اســتقالل بنای کار را روی حفظ دیاباته 

گذاشته اند اما نگه داشتن او و حتی مهدی قایدی که این یکی 
نیز آقای پاس گل فوتبال ایران شده بسیار دشوار است. به نظر 
می رسد استقالل پس از نایب قهرمانی در لیگ و درحالی که 
بازی مهمی با پرسپولیس دارد، روزهای سختی را برای حفظ 

ستاره هایش پشت سربگذارد. 

جایگاه فرهاد#
هرچند به نظر می  رســد فرهاد مجیدی به عنوان سرمربی 
همچنان در نیمکت استقالل حضور دارد و حتی اگر دربی 
را ببازد او مربی اســتقالل است. بدون شک اگر مجیدی در 
استقالل باشــد به حفظ دیاباته تأکید خواهد کرد. بازیکنی 
که حاال بربام گلزن های لیگ برتر قرار گرفته و توانســته در 
نخستین فصل حضورش در فوتبال ایران به جایگاهی رفیع 
برســد. شیخ اما ممکن است به واســطه پیشنهادهای تازه 

که راهی دیگر تیم ها شود. پیشنهادها چند وقتی هست 
دارد شــیخ را وسوســه می کند. آیا باشگاه استقالل 

می تواند این بازیکن را نگه دارد. مهاجمی که موفق 
شد ۱۵ بار در لیگ گلزنی کند؟!

شیخ در رده شانزدهم#
حاال شــیخ دیاباته با ۱۵ گل در میان ۱۹ 
آقای گل تمامی ادوار لیگ برتر، در رده شانزدهم 
جای گرفته اســت. البته نکته حائــز اهمیت در مورد 
دیاباته این اســت کــه او در ۱6 دیدار این فصل بیش از 6۰ 
دقیقه بازی کرده اســت و در این تعداد بازی موفق شده ۱۵ 

گل به ثمر برساند.
رضا عنایتی از ابومســلم مشهد نخستین آقای گل لیگ 
برتر است. عنایتی در فصل 8۱-8۰ با به ثمر رساندن ۱۷ 
گل عنوان آقای گلی لیگ برتر را از آن خود کرد. در ۱۹ 
دوره لیگ برتر، رکورد بیشترین تعداد گل در یک فصل 
متعلق به رضا نوروزی بازیکن آن زمان فوالد خوزســتان 
اســت که در دهمین دوره لیگ برتر در ســال 8۹-۹۰ 
توانست ۲4 گل را به ثمر برســاند. این بیشترین تعداد 
گل در یــک فصل در طول برگــزاری تمامی لیگ های 

فوتبال در ایران است. 

امیرمحمد سلطان پور: بین قدرت قهرمانان از زمانی که 
نام آن از جام باشگاه ها در سال ۱۹۹۲ به لیگ قهرمانان 
اروپا عوض شــد تفاوت هایی وجود دارد. در زیر بهترین 
تیم هایی که از سال ۱۹۹۲ قهرمان این مسابقات شدند 

را رده بندی کرده ایم:

1-بارسلونا )۲00۹(#
اگر خالصه بخواهیم بگوییم نخستین فصل حضور پپ 
گواردیوال به عنوان ســرمربی در بارسلونا بهترین فصل 
او بود. این بارسلونا خالص ترین تیمی بود که او تاکنون 
ســاخته است. تیمی که یکی از شناورترین فوتبال ها را 
ارائه می داد بدون آنکه تکیه خاصی به سوپر استارهایش 
داشته باشد؛ بارسلونا قدرت بی بدیل خود را در پیروزی 
4برصفر در یک چهارم نهایی مقابل بایرن و ۲برصفر مقابل 

منچستریونایتد در فینال به خوبی به رخ کشید.

۲-منچستریونایتد )1۹۹۹(#
همگان بازی مقابل بایــرن را به خاطر دارند اما مرحله 
نیمه نهایی را نباید فراموش کنیم که در بازی برگشت در 
تورین ۲برصفر عقب افتادند اما با یک کامبک فوق العاده 
۳بــر۲ به فینال راه یافتند. شــاید در بازی فینال بایرن 
بیشتر اســتحقاق پیروزی داشت، اما یونایتد جنبه های 
دیگری که یک قهرمان باید داشــته باشد را به همگان 

یادآوری کرد.

3-بایرن مونیخ )۲013(#
آن ها در این فصل تیم فوق العاده ای داشتند که از لحاظ 
قدرت چندین سر و گردن باالتر از رقیبانش بود. نمونه 
آن برتری ۷برصفر در مجموع رفت و برگشت مقابل بارسا 
در نیمه  نهایی کامالً مشــهود بود. در نهایت آرین روبن 
قهرمانی را در مقابل دورتموند برای این تیم خاطره انگیز 

به ارمغان آورد.

4-بارسلونا )۲015(#
این نخستین فصلی بود که جهان شاهد هنرنمایی مثلث 
MSN بود و مســی، ســوارز و نیمار چه نمایشی به راه 
انداختند! بارســلونای این فصل که در نهایت ســه گانه 
قهرمانی را رقــم زد را می توان یکی از بهترین تیم های 
تاریخ لقب داد که در فینال با شکســت قهرمان ایتالیا 

یعنی یوونتوس جام قهرمانی را با اقتدار باالی سر ببرد.

5-رئال مادرید )۲018(#
آن ها تیم های بســیار قدرتمندی مثل پی اس جی، یووه 
و بایــرن را در طول راه در مقابل داشــتند اما همگی را 
کنار زدند و در این بین با به ثمر رساندن دو گل قیچی 
برگردان که جزو بهترین های گل های تاریخ این مسابقات 
است، در نهایت به قهرمانی رسیدند. زیدان در پایان آن 
فصل استعفا داد چون فکر نمی کرد دیگر تیمش بتواند از 

این بهتر عمل کند!

دیاباته در گفت و گو با قدس:

قول آقای گلی را داده بودم
بهترین تیم های قهرمان تاریخ اروپا

بارسلونای گواردیوال یا منچستریونایتِد   فرگوسن؟
ضد  حمله

تاراج شهرخودرو 
ورزش: پس از به گوش رســیدن پیشنهادهایی از سوی قهرمان لیگ 
برای علی نعمتی، حسین مرادمند و همچنین میالد سرلک که سابقه 
شــاگردی یحیی گل محمدی را دارند، خبرها حاکی از آن است دیگر 
تیم های مدعی لیگ پالس هایی برای جذب امین قاســمی نژاد، سعید 
صادقی و حسن جعفری داده و صحبت های غیر رسمی اما جدی هم 

میان آن ها رد و بدل شده است.

 مخالفت سازمان لیگ 
با تغییر زمان فینال حذفی

ورزش: ســازمان لیگ فوتبال تاریخ فینال حذفــی را اعالم کرد و بر 
این اساس مســابقه مذکور در روز ۱۳ شهریور ماه برگزار خواهد شد. 
اعالم تاریخ فینال اما با مخالفت اســتقالل مواجه شد. این درخواست 
با مخالفت سازمان لیگ مواجه شده است. مسئوالن کمیته مسابقات 
اعالم کردند تاریخ فینال حذفی با اسکوچیچ هماهنگ شده و با توجه به 
اینکه برنامه های تیم ملی اهمیت دارد، بازی فینال در همان ۱۳ شهریور 

برگزار خواهد شد.

»صیادمنش« در فهرست مازاد فنرباغچه
ورزش: به نقل از سایت »ensonhaber« اللهیار صیادمنش در فهرست 

مازاد تیم فوتبال فنرباغچه قرار گرفته است.
این در حالی است که هفته گذشته باشگاه ماریوپول اوکراین پیشنهاد 
رسمی برای جذب این مهاجم ایرانی را به تیم فنرباغچه داده و منتظر 
جواب از این باشگاه است. با این احتساب او به صورت قطعی فنرباغچه 

را ترک می کند.
این بازیکن ۱۹ ســاله با قراردادی به ارزش ۵۰۰ هزار یورو از باشــگاه 
استقالل به فنرباغچه پیوست، پس از انتقال قرضی به استانبول اسپور، 
در مجموع هفت دیدار لیگ دسته یک ترکیه و چهار بازی جام حذفی 

برای این تیم تنها موفق به زدن یک گل شده است.

نوراللهی به دربی می رسد؟
ورزش: احمد نوراللهی در جریان بازی مقابل ســایپا در نیمه دوم به 
شدت از ناحیه مچ پا دچار آسیب دیدگی شد به طوری که لنگان لنگان 

ورزشگاه آزادی را ترک کرد.
مچ پای نوراللهی به دلیل ضربه شدیدی که از سوی بازیکن سایپا خورد 
ورم کرده و پزشکان پرسپولیس در تالش هستند تا هر چه سریع تر این 

بازیکن را به شرایط ایده آل برسانند.
قرار است معاینات دقیق تری روی پای نوراللهی انجام شود تا وضعیت 
او در آستانه بازی با استقالل در نیمه نهایی جام حذفی مشخص شود.

منهای فوتبال

 پافشاری عجیب برای برگزاری 
مسابقات سوارکاری در شرایط قرمز

ایسنا: در حالی که در چند هفته گذشته مسابقات پرش با اسب به 
دلیل شیوع کرونا و وضعیت قرمز استان تعطیل شده بود، پنجشنبه 
این مســابقات در شهرستان طرقبه  شــاندیز برگزار شد. برگزاری 
این رویداد ورزشــی در شرایطی اســت که طرقبه  شاندیز به دلیل 
توریستی بودن، شرایط ویژه ای دارد و کاماًل در وضعیت قرمز است، 
به طوری که در روز های گذشــته حتی مســابقات موتورسواری و 
قوی ترین مردان در این منطقه لغو شــده است. طبق پیگیری های 
انجام شــده هیچ هماهنگی با اداره ورزش و جوانان این شهرستان 
و حتی اســتعالمی از مرکز بهداشــت گرفته نشــده اســت.  امیر 
زارعی، رئیــس اداره ورزش و جوانان طرقبه شــاندیز در خصوص 
وضعیت برگزاری ســومین دوره مســابقات پرش با اسب خراسان 
رضــوی اظهار کرد: با توجه به وضعیت قرمز شــیوع ویروس کرونا، 
مخالف برگزاری مســابقات پرش با اسب استان بودیم. پیش از این 
هیئت های موتورســواری و بدنســازی برای برگزاری مسابقه ای در 
این شهرستان از ما استعالم گرفته بودند که پس از مخالفت شبکه 
بهداشت شهرستان با برگزاری هر گونه مسابقه در سطح شهرستان، 
با برگزاری مسابقات این دو هیئت مخالفت کردیم و آنان مسابقات 

خود را لغو کردند. 
زارعی ادامه داد: مخالفت خود با برگزاری این دوره از مســابقات را 
به هیئت ســوارکاری طرقبه شــاندیز اعالم کردیم، اما از آن جا که 
هیئت ســوارکاری استان میزبان این مسابقات بود و مجوز برگزاری 
آن با رعایت پروتکل های بهداشتی و بدون حضور تماشگر را از اداره 
کل ورزش  و جوانان خراســان رضوی گرفته بود، کاری از دست ما 
ســاخته نبود. در نهایت در دقیقه ۹۰ محل برگزاری مســابقات از 
مجموعه ثامن به یک مجموعه خصوصی واقع در شهرستان طرقبه 
تغییر پیدا کرد. حال پرســش اساسی این است اداره کل ورزش و 
جوانان خراسان بر اســاس کدام استانداردهای محلی و جغرافیایی 
اجازه برگزاری مســابقات را در طرقبــه با وجود وضعیت قرمر داده 
است؟ این وسط مسئولیت ســالمت سوارکاران و کارگران برعهده 

کیست؟

خراسان رضوی، قهرمان شطرنج کشور شد
ورزش: مسابقات شطرنج قهرمانی کشور به پایان رسید و تیم خراسان 
رضوی با برتری مقابل البرز موفق شــد قهرمان این رقابت ها شــود. 
خراسان رضوی در بازی فینال مقابل البرز به برتری رسید و تیم قزوین 

در رده بندی برابر همدان پیروز شد و عنوان سومی را بدست آورد.
بیش از ۱۵۰ شــطرنج باز در این مســابقات حضور داشتند و به رقابت 

پرداختند.

رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه این که خانم زهرامرش��دلو  دارای  شناس��نامه ش��ماره  6492 به ش��رح داد خواس��ت به کالس��ه سیارازاین 
ش��ورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش��ادروان علیرضادرودی به شناسنامه درتاریخ  
1398/6/23 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :1- زهرامرشدلو 
ش ش 6492 ت ت 1354/6/15 مادرمتوفی2- محمدجعفردرودی ش ش 41ت ت 1345/6/20 پدرمتوفی اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور رابه استناد ماده 362ق امورحسبی یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس 
اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.  آ-9905372
قاضی شورا- شعبه 6درود شورای حل اختالف شهرستان زبرخان

رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه این که آقای س��ید رضا موس��وی  دارای  شناس��نامه شماره  6323 به شرح داد خواس��ت به کالسه  /ازاین 
ش��ورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش��ادروان فاطمه بوژمهرانی به شناسنامه 712  
درتاری��خ  1398/3/19 دراقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 
:1- زهرابیگم موس��وی ف سیدحس��ین ش ش 5276ت ت1348/1/2 فرزند متوفی 2- سیدرضا موسوی ف سید 
حس��ین ش ش 6323 ت ت 1353/2/1فرزند متوفی 3-مریم بیگم موس��وی فرزندسیدحس��ین ش ش 4576ت 
ت1340/1/10فرزندمتوفی اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور رابه استناد ماده 362ق امورحسبی 
یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9905374
قاضی شورا- شعبه 6درود شورای حل اختالف شهرستان زبرخان

 
اداره کل ثبت  اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

" آکهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

" برابر رای ش��ماره  139960308002000177 و کالس��ه شماره 395114408002000067 
مورخ��ه 13 / 03 / 1396 ص��ادره هیئت موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می ش��ود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بخ��ش 11 قطعه مفروزه مزرعه قدی پالک 1587- اصلی آقای غالمرضا اش��رف زاده فرزند 
محم��د بش��ماره شناس��نامه 168 و کدمل��ی 0888998112 صادره از قاین در شش��دانگ 
یکقطعه زمین مزروعی و مش��جر به مس��احت 1719,1 متر مربع در قسمتی از پالک 325 
فرعی از 1587- اصلی بخش 11 قاین واقع مزرعه قدی خریداری ش��ده )مع الواس��طه( از 
محل مالکیت آقای حس��ین ش��املو عیدگاهی مالک رسمی پالک فوق . محرز گردیده است 

و در تصرف دارد.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. آ-9905384
 تاریخ انتشار نوبت اول: 99/06/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/06/17
علی  صفایی  فر   -  رئیس  اداره  ثبت  اسناد وامالک  قاینات

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

فاقد سند رسمی
 برابر رای  ش��ماره139960327006000256مورخه 99.4.10هیئت موضوع قانون تعیین تکایف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر درواحد ثبتی شهرس��تان طارم تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای نعمت اله ش��عبانی فرزند فرج اله  بش��ماره شناسنامه 75صادره  از طارم به شماره 
ملی �5399918986در شش��دانگ یک باب عمارت به مساحت371.77متر مربع پالک 2542فرعی مفروز 
و مجزی شده از پالک 94فرعی از پالک 146اصلی واقع در شهر آببر خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 

وجیه اله شعبانی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند در شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق آگهی در روستا به مدت دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی 
تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9905377
تاریخ انتشار نوبت اول 99.6.1

تاریخ انتسار نوبت دوم 99.6.16 
سید رضا شفیعی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان طارم

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم زینب محمدی دارای شناسنامه شماره 10 به شرح دادخواست به کالسه 3/9900203ح 
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان حس��ین عزتی راد به 

شناس��نامه 127 در تاری��خ 1399/4/26 در اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:

1- معصومه اقبالی فرزند علی اکبر ش ش 57 متولد 1339/1/30 صادره از تایباد مادر متوفی
2- زینب محمدی فرزند ولی محمد ش ش 10 متولد 1361/3/20 صادره از تایباد همسر متوفی

3- امیرمحمد عزتی فرزند حسین ش ش 0740857355 متولد 1391/5/24 صادره از تایباد فرزند متوفی
4- امیرعلی عزتی فرزند حسین ش ش 0740749110 متولد 1388/6/1 صادره از تایباد فرزند متوفی

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9905292
قاضی شورا- شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای علی جعفری زاده دارای شناس��نامه شماره 0748950265 به شرح دادخواست به کالسه 
9900192 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراث��ت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان حیدر 
جعفری زاده به شناسنامه 0748571280 در تاریخ 1399/2/11 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- زهرا فهمیده پل بندی با کدملی 0749643749 فرزند محمد صادره از تایباد همسر متوفی

2- علی جعفری زاده با کد ملی 0748950265 فرزند حیدر صادره از تایباد فرزند متوفی
3- حسین جعفری زاده با کد ملی 0748951539 فرزند حیدر صادره از تایباد فرزند متوفی
4- حسن جعفری زاده با کد ملی 0749701633 فرزند حیدر صادره از تایباد فرزند متوفی

5- رضا جعفری زاده با کد ملی 0748955674 فرزند حیدر صادره از تایباد فرزند متوفی
6- ابراهیم جعفری زاده با کد ملی 0749391502 فرزند حیدر صادره از تایباد فرزند متوفی
7- مهدی جعفری زاده با کد ملی 0749759267 فرزند حیدر صادره از تایباد فرزند متوفی
8- صادق جعفری زاده با کد ملی0749788720 فرزند حیدر صادره از تایباد فرزند متوفی

9- زینب جعفری زاده با کد ملی 0732292956 فرزند حیدر صادره از تربت جام فرزند متوفی
10- مریم جعفری زاده با کد ملی 0749734221 فرزند حیدر صادره از تایباد فرزند متوفی

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 9905297
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی  

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای صمد خدادادی کاریزی دارای شناس��نامه ش��ماره 0748599266 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 3/9900192ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
ولی محمد صمدی یوسف آبادی به شناسنامه 335 در تاریخ 89/5/18 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- زلیخا ابراهیمی فرزند محمود ش ش 28 متولد 1316/11/10 صادره از تربت جام همسر متوفی
2- محمد صمدی ش ش 5682 فرزند ولی محمد متولد 1351/6/30 صادره از تایباد فرزند متوفی

3- احمد صمدی یوسف آبادی فرزند ولی محمد ش ش 5681 متولد 1349/6/5 صادره از تایباد فرزند متوفی
4- علی محمد صمدی یوسف آبادی فرزند ولی محمد ش ش 4064 متولد 1340/1/1 صادره از تایباد فرزند متوفی

5- مری��م صمدی یوس��ف آبادی فرزند ولی محمد ش ش 4479 متول��د 1346/12/10 صادره از تایباد فرزند 
متوفی

6- خدامان صمدی فرزند ولی محمد ش ش 17 متولد 1336/8/1 صادره از تایباد فرزند متوفی
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9905302
قاضی شورا- شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم مریم غریب گندمش��ادی دارای شناس��نامه ش��ماره 13 به ش��رح دادخواست به کالسه 
4/9900187 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان عباس 
غریب گندمش��ادی به شناسنامه 187 در تاریخ 1389/01/14 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- فاطمه محمدی نوبهاری فرزند علی جان به ش ملی 0749475308 متولد 1307/07/09 همسر متوفی

2- معصومه غریب گندمشادی به ش ملی 0749250224 متولد 1344/01/20 فرزند متوفی
3- مریم غریب گندمشادی به ش ملی 0749640626 متولد 1327/08/14 فرزند متوفی

4- گلشاه غریب گندم شادی به ش ملی 07496777732 متولد 1343/01/08 فرزند متوفی
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9905306
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

آگهی مزایده اموال منقول پرونده 9807284
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه 9807284 خانم س��یده راضیه حس��ینی نام پدر: سیدحسین تاریخ تولد: 
1365/3/20 ش��ماره ملی 0946528969 جهت وصول تعداد 187 عدد س��که تمام بهار آزادی به اس��تناد 
مهریه مندرج در سند ازدواج شماره سند: 2495، تاریخ سند: 86/2/24 دفترخانه ازدواج 25 شهر بردسکن 
استان خراسان رضوی علیه وراث مرحوم محمدرضا سلیمانی )1- خانم زهرا عاشوری فرزند رحمت اله تاریخ 
تولد 1343/6/1 ش��ماره شناسنامه 56787 و ش��ماره ملی 0932937225 2- خانم پانته آ سلیمانی فرزند 

محمدرضا تاریخ تولد 1389/5/21 بشناس��نامه و ش��ماره ملی 0960120652 3- اسفندیار سلیمانی فرزند 
محمد بشناس��نامه 783 و شماره ملی 2031377761 تاریخ تولد 1341/9/6 صادر که پس از ابالغ اجرائیه 
در مورخه 1398/7/16 ابالغ حس��ب درخواست بستانکار وارده به شماره 67581- 98/12/3 خودرو سواری 
کوئیک به شماره انتظامی ایران 88- 12 ص 99 متعلق به مرحوم محمدرضا سلیمانی در قبال 20 عدد سکه 
تمام بهار آزادی و حقوق دولتی بازداش��ت که توسط کارشناس رس��می دادگستری ارزیابی و طبق گزارش 

کارشناس رسمی بشماره وارده 18010- 99/2/27 مشخصات وسیله نقلیه بدین شرح میباشد:
الف- مشخصات خودرو

نوع: سواری هاچ بک سیستم: سایپا تیپ: AT کوئیک مدل: 1397 رنگ سفید روغنی شماره پالک انتظامی: 
122 ص 99- ایران 88 شماره شاسی: *1001580* شماره موتور *8591748* ب- توضیحات:

1- خودرو در قسمت درب موتور و گلگیر جلو راست دارای آثار برخورد و بدون بازسازی است.
2- وضعیت تایرها و روکش صندلی ها مطلوب می باشد.

3- هزینه های مرتبط با اخذ عدم خالفی راهنمایی و رانندگی لحاظ نشده که پس از تعیین بایستی از مبلغ 
برآورد کسر گردند

4- خودرو فاقد بیمه نامه شخص ثالث است علیهذا با عنایت به نکات مذکور در صورت اصالت ارکان میزان 
ارزش پایه خودرو معادل 1/000/000/000 ریال )یکصد میلیون تومان( برآورد می گردد.

و با توجه به قطعیت ارزیابی مزایده در روز چهارشنبه مورخه 1399/6/19 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر جلسه 
مزایده اتومبیل مذکور در آدرس مشهد- خ امام خمینی 28- اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اجراء 
از مبلغ پایه 1/000/000/000 ریال )یک میلیارد ریال( شروع و به باالترین قیمتی که خریدار داشته باشد نقداً 
فروخته خواهد شد ضمناً مبلغ 50/000/000 ریال نیم عشر دولتی و مبلغ 60/000/000 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 میگردد. همچنین 
ش��رکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا 

نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است. آ-9905336 م.الف 204
تاریخ انتشار: 1399/6/1

سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی- محمدرضا اجتهادی عرب 

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال ۱۳99 حوزه ثبت ملک شهرستان درگـز
بر اساس مواد 11 )اصالحی 1317/07/10( و 12 )اصالحی 133/03/10(  قانون ثبت و ماده 
59 آئین نامه اجرایی قانون مذکور امالکی که در سه ماهه اول سال 1399 پذیرش درخواست 
ثبت ش��ده و همچنین امالکی که طبق ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و آیین نامه مربوطه در هیئت حل اختالف منجر به صدور رای 

گردیده به شرح ذیل برای اطالع عموم آگهی می گردد.
 پالک یک اصلی اطراف شهر قطعه سه درگز بخش 7 قوچان

1.پالک 5077 فرعی مجزی ش��ده از 234 فرعی از یک اصلی خانم زینب صادق کریم کشته 
نه س��هم مشاع از ده سهم شش��دانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت ششدانگ 125/37 

متر مربع
2.پالک 5087 فرعی مجزی ش��ده از 107 فرعی از یک اصلی خانم پری یزدانی دولت ش��انلو 
نه س��هم مشاع از ده سهم شش��دانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت ششدانگ 143/13 

متر مربع
3.پالک 5088 فرعی مجزی شده از 107 فرعی از یک اصلی خانم بی بی جعفری پور نه سهم 
مشاع از ده سهم ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت ششدانگ 176/18 متر مربع

4.پالک 5089 فرعی مجزی شده از 130 فرعی از یک اصلی خانم زهرا شعیبی جشن آبادی 
نه س��هم مشاع از ده سهم شش��دانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت ششدانگ 289/40 

متر مربع
پالک 288 � اصلی قریه ارباب قطعه دوازده درگز بخش 7 قوچان

5. پالک 47 فرعی مجزی ش��ده از 288� اصلی دولت جمهوری اس��المی ایران به نمایندگی 
ستاد نظارت گمرکات استان خراسان رضوی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 4999/17 

متر مربع
  لذا اشخاصی که نسبت به رقبات درخواست ثبت شده مندرج در این آگهی اعتراضی داشته 
باشند می توانند به استناد ماده 16 قانون ثبت از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی تا 90 روز 
درخواست واخواهی خود را کتباً به دبیرخانه اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان درگز تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند و یا هرگاه بین متقاضیان و دیگری قبل از انتش��ار این آگهی دعوی در 
مراجع قضایی اقامه ش��ده و یا در جریان باشد معترض بایستی گواهی مشعر بر جریان دعوی 
خود را تس��لیم و رس��ید دریافت دارند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت، ظرف یک ماه 
دادخواس��ت اعتراض خ�ود را به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور 
اخ��ذ و به این اداره تس��لیم نمایند ضمناً حقوق ارتفاقی در موق��ع تحدید حدود و در صورت 
مجل��س تحدی��دی قید میگردد و از تاری��خ تنظیم صورت مجلس تحدیدی ت��ا 30 روز قابل 

اعتراض خواهد بود.9903930
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/05/01   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/01

ناصر حسن زاده - زئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان درگز

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال ۱۳99 حوزه ثبتی بخش نیم بلوک
به دستور ماده 12 ثبت و ماده 59 آیین نامه قانون مزبور اسامی اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک 
واقع در بخش 12 حوزه ثبتی نیم بلوک تا اخر خرداد ماه س��ال 1399 تقاضای ثبت نموده اند همراه با نوع 

ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد 
بخش 12 نیم بلوک 

پالک 90 � اصلی مزرعه دشت بیاض 
� پالک 3127 فرعی آقایی عبداله صالحی دشت بیاض فرزند اسماعیل ، ششدانگ یک قطعه زمین بند سار 

به مساحت 9144 متر مربع 
� پالک 4718 فرعی اقای احمد رش��یدی فرزند غالمرضا ، شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 

3302 متر مربع 
لذا به موجب ماده 16 و 17 قانون ثبت هر کس نس��بت به ملک آگهی ش��ده فوق معترض می باش��د و یا 
اینکه بین متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوا شده و در جریان است ،می بایست اعتراض و یا گواهی مشعر 
به جریان دعوی خود را ازتاریخ انتش��ار نوبت اول این آگهی نس��بت به آگهی نوبتی ظرف 90 روز ودر مورد 
آگهی اصالحی در مدت سی روز به اداره ثبت اسناد و امالک بخش نیمبلوک تسلیم و رسید دریافت دارند و 
دراجرای مواد74و86 آئین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین ازتاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه 
، دادخواست اعتراض خودرا به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم وگواهی الزم از مرجع مذکور اخذ وبه اداره تسلیم 
نمایند درغیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده  قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم 
تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با 
رعایت مقررات ادامه خواهد داد ، ضمنا حقوق ارتفاقی درموقع تحدید حدود و در صورت مجلس تحدید منظور 

میگردد و از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز قابل اعتراض خواهد بود.آ-9903942
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/05/01 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/06/01 

حمید رضا توسلی  - رئیس ثبت اسناد و امالک بخش نیم بلوک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبي
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زیرکوه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
1-براب��ر راي ش��ماره139960308003000008-1399/04/16 هی��ات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رس��مي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملک زیرکوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي مهدی پردل فرزند محمدعلی به ش��ماره 
شناسنامه 0و کد ملی 0640302599 صادره از بیرجند ششدانگ یک قطعه محوطه  مشتمل بر 
تاسیسات پرواربندی شتر مرغ  قسمتی از پالک 1506 فرعی از 20-اصلی بخش 14 زیرکوه به 
مساحت 46037/30 متر مربع واقع درمزرعه بمرود از محل مالکیت رسمی ورثه مرحوم محمد 

هادی احمدی تصرف و مالکیت نامبرده محرز گردیده است.
2- براب��ر راي ش��ماره139960308003000013-1399/04/18 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک زیرکوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي حس��ین ایراندوس��ت فرزند محمد حسین به 
ش��ماره شناس��نامه 9 و کد ملی 6529793836 صادره از زیرکوه شش��دانگ یک قطعه زمین 
مزروعی قس��متی از پالک 49-اصلی بخش 14 زیرکوه به مس��احت 40740/73 متر مربع واقع 
در مزرعه حاجی آباد از محل مالکیت رسمی محمد باقر کامرانی تصرف و مالکیت نامبرده محرز 

گردیده است.
ل��ذا ب��ه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش��ود در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي 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 قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات پس از تشریفات ثبتی ،سند 

مالکیت صادر خواهد شد.آ-9904527
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/05/15            تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/06/01   

غالمرضا صادقیان  -   رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زیرکوه
  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زیرکوه

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می برابر رای ش��ماره  139960308001000878   مورخ  
1399/03/29  هیئ��ت اول/دوم موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلی��ف وضعی��ت ثبت��ی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای عبدالحامد کیانی   فرزند جمعه  بش��ماره شناس��نامه  11 و کد ملی 
5239922640  در  شش��دانگ یکباب س��اختمان به مساحت 144/54 متر مربع قسمتی از 
پ��الک 1396 � اصل��ی وقع در خراس��ان جنوبی بخش دو حوزه ثبت مل��ک بیرجند از محل 
مالکیت عیسی دستگردی   محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خ��ود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در ص��ورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9904574
تاریخ انتشار نوبت اول : 15 /1399/05

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 01 /1399/06                          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1399
حوزه ثبتی زیرکوه

به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آئین نامه قانون مذکور اسامی اشخاصی که نسبت به امالک 
مجهوااللمالک واقع در بخش��های تابعه حوزه ثبتی زیرکوه تا آخر خرداد ماه س��ال یکهزار و سیصد و 
نود و نه شمسی تقاضای ثبت نمودهاند و همچنین مواردی که آگهی نوبتی آن برابر تبصره یک ماده 
25-اصالح��ی قانون ثبت باید تجدید گردد، با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم به ش��رح ذیل 

آگهی می شود:
بخش14 زیرکوه:

قطعات مفروزه مزرعه حاجی آباد پالک 49-اصلی
1-پالک 668فرعی آقای اس��حاق اکبری شش��دانگ  یک قطعه زمین بایربه نشانی حاجی آباد کوچه 

شهید بهشتی 2.
2-پالک2919فرعی خانم رحیمه سعادت پورششدانگ یک باب منزل به نشانی حاجی آباد خیابان آذر.

3-پالک2947فرعی آقای هادی جعفری شش��دانگ یک قطعه زمین دایر مزروعی و بایر  به نش��انی 
حاجی آباد-خیابان کشاورز.

4- پالک2948فرعی خانم صدیقه ایران دوس��ت شش��دانگ یک قطعه زمین دایرمزروعی  به نشانی 
حاجی آباد-حاشیه جاده اردکول.

5- پالک2949فرعی آقای مصطفی علی آبادی شش��دانگ یک قطعه زمین دایرمزروعی  به نش��انی 
حاجی آباد-حاشیه جاده اردکول.

6- پالک2954فرعی آقای علیرضا احمدی ششدانگ یک باب منزل به نشانی حاجی آباد خیابان غفاری  7.
7- پالک 2957فرعی آقای محمد رضائی ششدانگ  یک قطعه زمین بایربه نشانی حاجی آباد خیابان 

کشاورز)مسجد جامع(.
8- پالک 2958فرعی آقای محمد رضائی ششدانگ  یک قطعه زمین بایربه نشانی حاجی آباد خیابان 

کشاورز)مسجد جامع(.
9- پالک 2961فرعی آقای ابراهیم غالمی ششدانگ  یک قطعه محوطه به نشانی حاجی آباد –بلوارامام 

رضا)ع(-میدان الغدیر.
10- پالک 2963فرعی آقای حسن شبانی کبودان  ششدانگ  یک باب مغازه درحال ساخت به نشانی 

حاجی آباد –خیابان شهیدان موهبتی.
11- پ��الک 2968فرعی آقای ابراهیم علی زهی شش��دانگ  یک قطعه زمین بایر به نش��انی حاجی 

آباد – خیابان کشاورز)مسجد جامع( .
12- پالک2969فرعی آقای عبدالرحمن عرب شش��دانگ قسمتی از یک باب منزل به نشانی حاجی 

آباد خیابان پیروزی2
13- پالک2970فرعی خانم پروین جانی نوده ششدانگ یک قطعه زمین دایرمزروعی  به نشانی حاجی 

آباد-خیابان22بهمن2.
14- پالک2971فرعی آقای محمد عباسی ششدانگ یک باب منزل به نشانی حاجی آباد خیابان جهاد15 .

15- پالک 2972فرعی آقای جعفر یادگاری علی آباد ششدانگ  یک قطعه محوطه به نشانی حاجی 
آباد – خیابان شهید باهنر.

16- پالک 2973فرعی خانم مرضیه حیدری ششدانگ  یک قطعه زمین بایربه نشانی حاجی آباد-بلوار 
امام رضا)ع(حد فاصل خیابان آذر وآبان.

17- پالک 2974فرعی خانم مرضیه حیدری ششدانگ  یک قطعه زمین بایربه نشانی حاجی آباد-بلوار 
امام رضا)ع(حد فاصل خیابان آذر وآبان.

18- پالک 2975فرعی خانم مرضیه حیدری ششدانگ  یک قطعه زمین بایربه نشانی حاجی آباد-بلوار 
امام رضا)ع(حد فاصل خیابان آذر وآبان.

19- پالک2976فرعی آقای محمد حس��ن علیزاده ششدانگ یک قطعه زمین دایرمزروعی  به نشانی 
حاجی آباد-بلوار جهاد-حد فاصل جهاد19و21 .

قطعات مفروزه مزرعه آبیز پالک83-اصلی
20-پالک 3675 فرعی غالمعلی محمدی و نورجهان س��نگری هر کدام نسبت به سه دانگ مشاع از 

ششدانگ یک باب منزل  به نشانی زیرکوه شهر آبیز  خیابان شهیدشریفی.
قطعات مفروزه مزرعه اسفاد پالک84-اصلی

21-پالک 71 فرعی موقوفه علی نقی بتصدی اداره اوقاف وامور خیریه شهرس��تان زیرکوه به شناس��ه 
ملی14001064603 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به نشانی شهرستان زیرکوه اراضی روستای اسفاد.

22- پالک 83 فرعی موقوفه حس��ین عبدالعلی بتصدی اداره اوقاف وامور خیریه شهرس��تان زیرکوه 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به نشانی شهرستان زیرکوه اراضی روستای اسفاد.

23- پالک  87 فرعی موقوفه صبیه میرزا علی نقی بتصدی اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان زیرکوه 
به شناسه ملی14001004678 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به نشانی شهرستان زیرکوه اراضی 

روستای اسفاد.
24- پالک 178 فرعی موقوفه مس��جد اس��فاد بتصدی اداره اوقاف وامور خیریه شهرس��تان زیرکوه 

ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به نشانی شهرستان زیرکوه اراضی روستای اسفاد.
25- پالک180 فرعی موقوفه خواجه موس��ی بتصدی اداره اوقاف وامور خیریه شهرس��تان زیرکوه به 
شناسه ملی14001330755 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به نشانی شهرستان زیرکوه اراضی 

روستای اسفاد. 
26- پالک192 فرعی موقوفه مسجد اسفاد بتصدی اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان زیرکوه ششدانگ 

یک قطعه زمین مزروعی  به نشانی شهرستان زیرکوه اراضی روستای اسفاد.
27- پالک311 فرعی موقوفه علینقی بتصدی اداره اوقاف وامور خیریه شهرس��تان زیرکوه به شناسه 
ملی14001064603 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به نشانی شهرستان زیرکوه اراضی روستای اسفاد.

28- پالک 321 فرعی موقوفه سیدعلی اسماعیلی بتصدی اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان زیرکوه 
به شناسه ملی14001175983 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به نشانی شهرستان زیرکوه اراضی 

روستای اسفاد..
29- پ��الک 322 فرعی موقوفه فاطمه نس��اء بتصدی اداره اوقاف وامور خیریه شهرس��تان زیرکوه به 
شناسه ملی14001410621 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به نشانی شهرستان زیرکوه اراضی 

روستای اسفاد.
30- پالک 324 فرعی موقوفه اله بخش بتصدی اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان زیرکوه به شناسه 
ملی14001475170 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به نشانی شهرستان زیرکوه اراضی روستای اسفاد.

31- پالک 347 فرعی موقوفه صبیه میرزا علینقی بتصدی اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان زیرکوه 
به شناسه ملی14001004678 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به نشانی شهرستان زیرکوه اراضی 

روستای اسفاد.
32- پالک 410فرعی موقوفه مسجد اسفاد بتصدی اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان زیرکوه ششدانگ 

یک قطعه زمین مزروعی  به نشانی شهرستان زیرکوه اراضی روستای اسفاد.
33- پالک 565 فرعی موقوفه حس��ین عبدالعلی بتصدی اداره اوقاف وامور خیریه شهرس��تان زیرکوه 

ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به نشانی شهرستان زیرکوه اراضی روستای اسفاد.
34- پالک 649 فرعی موقوفه صبیه میرزا علینقی بتصدی اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان زیرکوه به 
شناسه ملی14001004678 ششدانگ یک قطعه باغ  به نشانی شهرستان زیرکوه اراضی روستای اسفاد.

35- پالک 959 فرعی موقوفه اله بخش بتصدی اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان زیرکوه به شناسه 
ملی14001475170 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به نشانی شهرستان زیرکوه اراضی روستای اسفاد.

36- پالک1044 فرعی موقوفه خواجه موس��ی بتصدی اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان زیرکوه به 
شناسه ملی14001330755 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به نشانی شهرستان زیرکوه اراضی 

روستای اسفاد.
37- پ��الک 1179 فرع��ی موقوفه اله بخش بتص��دی اداره اوقاف وامور خیریه شهرس��تان زیرکوه به 
شناسه ملی14001475170 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به نشانی شهرستان زیرکوه اراضی 

روستای اسفاد.
38- پالک 1186 فرعی موقوفه محمدنوروزی وحسینعلی فخری مقدم بتصدی اداره اوقاف وامور خیریه 
شهرستان زیرکوه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به نشانی شهرستان زیرکوه اراضی روستای اسفاد.

39- پالک 1264فرعی موقوفه مس��جد اس��فاد بتصدی اداره اوقاف وامور خیریه شهرس��تان زیرکوه 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به نشانی شهرستان زیرکوه اراضی روستای اسفاد.

 40- پالک 1267 فرعی موقوفه ابراهیم بتصدی اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان زیرکوه به شناسه ملی 
14001705046ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به نشانی شهرستان زیرکوه اراضی روستای اسفاد.

41- پالک1270فرعی موقوفه علی نقی بتصدی اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان زیرکوه به شناسه 
ملی14001064603 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به نشانی شهرستان زیرکوه اراضی روستای اسفاد.

42- پالک 1286 فرعی موقوفه ابراهیم بتصدی اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان زیرکوه به شناسه ملی 
14001705046ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به نشانی شهرستان زیرکوه اراضی روستای اسفاد.

43- پالک 1315 فرعی موقوفه فاطمه نس��اء بتصدی اداره اوقاف وامور خیریه شهرس��تان زیرکوه به 
شناسه ملی14001410621 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به نشانی شهرستان زیرکوه اراضی 

روستای اسفاد.
44- پالک 1418 فرعی موقوفه مس��جد اس��فاد بتصدی اداره اوقاف وامور خیریه شهرس��تان زیرکوه 

ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به نشانی شهرستان زیرکوه اراضی روستای اسفاد.
قطعات  مستثنیات دشت شیرکوه 

45-پالک 360-اصلی سید افتخار حسینی  ششدانگ یک قطعه زمین  دیمه زار به نشانی شهرستان 
زیرکوه اراضی دشت شیرکوه.

آگهی اصالحی
 قطعات مفروزه آبیز پالک 83-اصلی 

پالک 3672 فرعی آقای حسن صمدی آبیز و خانم فاطمه محمدی  ششدانگ یک باب منزل دو طبقه 
هرکدام نس��بت به سه دانگ مشاع که قبال در روزنامه قدس به ش��ماره 9228 مورخ 1399/02/01-

اشتباها نام خانوادگی خانم فاطمه محمدی ،صمدی ذکر گردیده بود .
لذا به موجب ماده16 و17 قانون ثبت هرکس نسبت به امالک آگهی شده در باال معترض می باشد ویا 
اینکه بین متقاضیان ودیگری اقامه دعوی شده ودر جریان است می بایست اعتراض و یا گواهی مشعر 

بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتش��ار نوبت اول این آگهی نس��بت به آگهی نوبتی ظرف90روز و به 
استناد تبصره یک ماده 25-اصالحی قانون ثبت در مورد آگهی اصالحی در مدت 30 روز به اداره ثبت 
اسناد وامالک زیرکوه تسلیم و رسید دریافت نموده،و برابر ماده74 و86 آئین نامه قانون ثبت، معترضین 
می بایس��ت از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت،ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع 
ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.در غیر این صورت 
متقاضی ثبت و نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات 
ادامه دهد. ضمناً حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود در صورت مجلس تحدیدی منظور میگردد و از 

تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید تا 30 روز قابل اعتراض خواهد بود..آ-9903914
تاریخ انتشارنوبت اول :1399/05/01

تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/06/01     
  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زیرکوه

غالمرضا  صادقیان
رئیس اداره ثبت  اسناد وامالک  زیرکوه 

آگهی مزایده 
آگهی مزایده مال منقول پرونده اجرائی کالسه 9800145 به موجب پرونده اجرائی کالسه یک 
دس��تگاه اتومبیل وانت پیکان به شماره انتظامی 38-797ص46مدل1393به رنگ سفیدشماره 
موتور0057463وش��ماره شاس��ی 2-660200متعلق به وراث مرحوم محمد مهدی شیبانی که 
طبق نظرکارشناس رسمی به مبلغ چهارصدوپنجاه میلیون ریال ارزیابی وطبق گزارش کارشناس 
وضعی��ت اتاق موتورگیریبگس خوب دس��تگاه انتقال نیرو متناس��ب بابدن فرسوده،س��پرعقب 
وداشبورد نیاز به بازسازی ودارای خط وخش جزئی سمت راست بوده ازساعت 9الی12روزدوشنبه 
مورخ99,6,17درمحل توقف خودروواقع درپارکینک شبانه روزی مرکزی پیشوا ازطریق مزایده به 
فروش می رسد.مزایده ازمبلغ چهارصدوپنجاه میلیون ریال شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی 
فروخته خواهدشد.ش��رکت درمزایده من��وط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناس��ی به 
حساب سپرده ثبت که پرداخت فوق ازطریق دستگاه  pos ،48ساعت اداری قبل ازشروع مزایده 
وپرداخت ازطریق سیستم بانکی 72ساعت اداری قبل از شروع مزایده )الزم به ذکراست استراد 
وجوه ازدهم ماه بعدقابل اجرامی باش��د(وحضور خریدار یانماینده قانونی اودرجلسه مزایده است 
برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز ازتاریخ مزایده به حساب 
صندوق ثبت تودیع نمایدودرصورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش رابه حساب سپرده ثبت 
واریز نکندمبلغ مذکورقابل استراد نبوده وبه حساب خزانه واریز خواهد شددراین صورت عملیات 
فروش ازدرجه اعتبارساقط ومزایده تجدید می گردد ونیم عشروحق مزایده نقدا وصول می گردد 
ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رس��می گردد مزایده روز اداری بعد ازتعطیلی درهمان ساعت 

ومکان مقرر برگزار خواهد شد139/م الف   تاریخ انتشارآگهی: 99,6,1 آ-9905424
رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا-خدادادبشیری

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )948092(

 آگهی تغییرات خیریه عسکریه مشهد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 606 و شناسه ملی 10380077929

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1396,07,05 و نامه شماره 1914,2,516,1,137 مورخ 97,4,13پلیس اطالعات و امنیت عمومی فا 
استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1محمدرضا مروجی به کدملی :6359415682 سید امین جوادی به کدملی 6359410291 سید 
عیسی طالعی به کدملی 0828650640 غالمعلی طاهری کدملی 0703141791 مهدی ابهری کدملی 0870953052 به عنوان اعضای اصلی هیئت 
مدیره و آقایان : سید رضا تقی زاده کدملی :6359414406 حسن واقعی کدملی : 0889598150 به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای 
 : با کدملی  بازرس اصلی و محمد حسین خالقی چشمه سبز  به عنوان   0940729938 : با کدملی  انتخاب شدند -2 احمد احمدی  مدت دو سال 

732112443 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )948094(

 آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل داخلی کاالی امین ترابر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 22786 و شناسه ملی 10380382586

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,10,29 ونامه شماره 97,4296 مورخ 1397,10,30 انجمن صنفی شرکتها و موسسات حمل 
و نقل داخلی کاالی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مجید مغنی زاده طوسی با کد ملی 0942898834به سمت رئیس هئیت 
مدیره و آقای محسن طربی با کد ملی 0935296514 به سمت مدیر عامل و آقای علیرضا آقائی دیزقندی با کد ملی 0701802881 به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضا ثابت محسن طربی مدیر عامل و مجید 

مغنی زاده طوسی رئیس هئیت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )948171(

آگهی تغییرات شرکت پاپیروس برگ دیبا شرکت تعاونی به شماره ثبت 51595 و شناسه ملی 14004150587

کار و رفاه  تعاون  اداره  نامه شماره 229146 مورخ 96,12,10  و  العاده مورخ 1396,11,07  استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق  به   
اجتماعی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - صورتهای مالی سال های 93 الی 95 به تصویب رسید. -محسن طاهری کد ملی 0901156396 و هانیه 
طاهری کد ملی 0946822522 و مرضیه صباغیان کد ملی 0932199801 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و محمد طاهری کد ملی 0920587879 
و هدی طاهری کد ملی 0901261653به سمت عضو علی البدل برای مدت 3 سال انتخاب شدند. - حسین خطائی کد ملی 0946099944 به سمت 

بازرس اصلی و بی بی آغا حسینی حسین آبادی کد ملی 0940383160 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )948191(

آگهی تغییرات شرکت داروسازی آباد اکسیر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 63460 و شناسه ملی 14007318319

به  به شماره ملی 0849233496  به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,11,30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای عبدالرحیم مطهری 
سمت رییس هیات مدیره - آقای مهدی ناصری به شماره ملی 1280415819 به سمت نائب رئیس هیات مدیره - خانم الناز مطهری به شماره ملی 
انتخاب  برای مدت دو سال  به سمت عضو هیات مدیره  به شماره ملی 5229310618  امیری  به سمت مدیر عامل - آقای علیرضا   0946692920
گردیدند 2. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای آقای عبدالرحیم مطهری به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق 

عادی و نامه های اداری به امضای خانم الناز مطهری به سمت مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
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شنبه 1 شهریور 1399

 2 محرم1442 22 آگوست 2020  سال سی و سوم  شماره 9325  

ادب و هنرادب و هنر

شعر هیئت و مقتضیات آن
هیئت های عزاداری با شعر همواره پیوستگی دیرینه ای داشته اند. غالب محتوای 
کالمی ای که در یک هیئت ارائه می شود یا ذکر مصیبت است و یا نوحه و شعر 
که البته نوحه را هم می شود نوعی از شعر تلقی کرد. از طرفی یک مصرف عمده 
شعر عاشورایی فارسی در هیئت ها بوده است، به گونه ای که بعضی از شاعران 
برجسته مذهبی سرا، خود ذاکر و مداح هم بوده اند و یا ذاکران اهل بیت)ع( گاهی 
دستی در کار شعر داشته اند. ولی در عین حال این را نباید از نظر دور داشت که 
تحوالت شعر فارسی در این قرن ها و به ویژه در عصر حاضر بیشتر از تحوالت 
هیئت های مذهبی بوده اســت. ساختار روضه ها، نوحه ها و مجالس مذهبی از 
عصر صفوی و قاجاری تا به حال بســیار فرقی نکرده است، ولی شعر فارسی 
بسیار تحوالت به خود دیده است، به خصوص از مشروطیت به بعد. از این رو 
گاهی گسســت هایی میان شعر پیشرو، تکنیکی و فاخر فارسی و هیئت های 
مذهبی رخ داده است که بیشتر این گسست را در میان دو انقالب مشروطیت 
و انقالب اســالمی می توان دید. با انقالب اسالمی، شعر از چند جهت دوباره به 
مجالس مذهبی نزدیک شد،  به گونه ای که اگر کانون های شعر پیشرو فارسی را 
در قبل از انقالب باید در کافه ها و نشریات روشنفکری سراغ می گیریم، در عصر 
انقالب باید در مجامع مردمی سراغ بگیریم. ولی با این همه باز هم مدتی طول 
کشید تا این فاصله تقلیل یابد و به واقع شاعران هیئتی نسل انقالب آن هایی 
بودند که توانستند میان جلسات و انجمن های پیشرو شعر انقالب و سالیق و 
پســندهای مردم جمع کنند. به نظر من اولین شاعر نسل انقالب که در این 
زمینه یک توفیق ویژه بدست آورد، مرحوم محمدرضا آقاسی بود. پس از آن و 
در 15،10 سال اخیر جوان ترهایی هم به میدان آمده اند و می شود گفت دهه 
90 دوران وفور شاعران توانمندی بوده است که شعرشان در هیئت ها نیز قابل 
ارائه بوده است. شاعر شاخص این گروه، سیدحمیدرضا برقعی است، هر چند 
در ســال های اخیر چهره های جوان آن قدر در این عرصه رخ نشان داده اند که 
دیگر نمی توان به چند نام معدود بسنده کرد. به نظر من توجه به پسند و سالیق 
مردم، یک ضرورت برای شاعر مذهبی ماست، ولی این همراهی ظرایف خود را 
هم دارد. شاعر نمی تواند پیرو چشم و گوش بسته این سالیق باشد، چون گاهی 
توقع عموم مردم از نظر صراحت و وضوح شعر، یک توقع بجا نیست. شاعر باید 
مسیر تحول شعر را طی کند، ولی فاصله اش با مردم نباید آن قدر زیاد باشد که 
دیگران او را نبینند و گم کنند. پیشرو بودن و در عین حال رعایت یک فاصله 
مناسب با مردم، چیزی است که دشوار است، ولی توفیق نهایی شاعر در همین 
خواهد بود و کسانی که چنین کردند، موفق بودند و البته سطح سالیق مردم 
را هم باال بردند. هیئت های ما در دهه 80 که شــعر آقاسی و امثال او را دیده 
بودند، دیگر به شعر دهه 60 قانع نمی شدند. در این میان دانش شعری و سلیقه 
مداحان و ذاکران هم بسیار اهمیت دارد. این ها حلقه وصل مردم و شاعرند و  باید 
ضمن اینکه در پی شعر مناسب برای تأثیر در جلسات  هستند، این را هم در 
نظر بگیرند که نقشی مهم در ارتقای سلیقه و ذوق عموم مردم دارند. این چیزی 

است که نباید قربانی افزایش مخاطب و پرشوربودن مجلس شود.

چه شد تصمیم گرفتید گزیده اشعار آقاسی س
را جمع آوری کنید؟

از آنجا که دیدم در این ســال ها کار جدی در مورد 
اشعار این مرحوم انجام نمی شود، گزیده و خالصه ای 
از اشعار این شــاعر را در کتاب »شمع بیت المال را 
خاموش کن« گردآوری کردم. در این کتاب در یک 
مقدمه مفصل به شعر، اندیشــه آقاسی و خاطرات 
خودم از اشــعار این شــاعر پرداختم و عنوان »تیغ 
بیرون از نیام« را در پیشانی مقدمه آن گذاشتم. البته 
در این مقدمه از گفت وگویی که حاج حسین بهزاد با 
محمدرضا آقاسی داشته و بعداً به عنوان زندگی نامه 
توسط خود شاعر به چاپ رســیده است، استفاده 
کرده ام. با این حال معتقدم هنوز حرف های زیادی 
می توان از این مرد برای نسل دهه 90 و حتی قرن 
بعد داشــت. او آدمی است که در رگ های شعرش 

خون حماسه جاری است. 

بعضی اشعار آقاسی طرفداران زیادی دارد س
و بسیاری از مردم آن ها را خوانده و شنیده اند. 

چرا شعر آقاسی این خاصیت را دارد؟
آقاســی دست شــعر را می گیرد و آن را بین مردم 
می بــرد و فاصله شــعر و مردم را کــم می کند. به 
آقاســی با جرئت می توان شاعر مردمی اطالق کرد. 
او بیشترین اشعارش را در قالب مثنوی سروده، اما 
در قالب های دیگر هم شعر دارد مثل غزل، چهارپاره، 
دوبیتی و حتی در قالب ترانه، طبع آزمایی کرده است. 

آقاسی یک شاعر آیینی است که به عاشورا س
توجه خاصی داشــته، او در اشعارش به چه 

ابعادی از این واقعه توجه کرده است؟ 
بله، آنچه در شــعر آقاسی به چشــم می آید موج 
زدن فرهنگ عاشــورایی است. وقتی از عاشورا شعر 
می گوید ما را به عاشورایی وصل می کند که عاشورای 
اعتراض و مطالبه گری است. او فضای حال مسلمانان 

را هم نقد می کند:
ای شمایی که در خود خزیدید

شیعه راستین یزیدید
اشعار او با فضای شیعه بیشتر ممزوج است:

شیعه یعنی دست بیعت با غدیر
 بارش ابر کرامت بر کویر

اســم کتاب را هم بــا عنوان »شــمع بیت المال را 

خاموش کن« از شــعری آورده ام که بیشتر رویکرد 
اجتماعی دارد. شاید در هر 110 صفحه این کتاب 
چنین چیزی را می توان دید. اگرچه این اشعار برای 
دهه 70 و 80 ســروده شــده، اما برای اکنون هم 
می توان خواند و حس کرد برای امروزه گفته شــده 

است. 

مردم جامعه بیشــتر با چه اشعاری از این س
شاعر آشنایی دارند؟ 

تقریباً بیشتر اشــعاری که در این کتاب آورده ام را 
مردم می خوانند به ویژه شیعه نامه اش که آقاسی با آن 

معروف شد و حاج صادق آهنگران هم آن را خواند:
ساقی امشب باده از باال بریز 

 باده از خم خانه موال بریز
یا شعری که کتاب با آن آغاز می شود: 

قوم به حج رفته به حج رفته اند
بی تو در این بادیه کج رفته اند 

کعبه تویی کعبه به جز سنگ نیست 
 آینه ای مثل تو بیرنگ نیست 
بی سرو سامان توام یا حسین

 دست به دامان توام یا حسین 
جان علی سلسله بندم مکن 

 گردم، ازخاک بلندم نکن
عاقبت این عشق هالکم کند

در گذر کوی تو خاکم کند
یا این شعر که حال و هوای عاشورایی دارد:

تا قلم لب بر مرکب می زند
 بوسه بر جاپای زینب می زند 

بر یتیمان علی پرداختن 
بهتر از هفتاد مسجد ساختن 
یا علی امشب تنور آماده کن
امتت را امتحانی ساده کن 

ویژگی شــعرهای مردمی چیست و اشعار س
آقاسی چقدر مشحون از آن است؟ 

تنها شعر نیست بلکه شیوه شعرخوانی و دکلمه او 
هم بر جان مردم می نشیند. چند تا خاطره هم اول 
این کتاب و حتی پشــت جلد آورده ام. دوستی نقل 
می کرد در مجلســی نشسته بودیم که شهرداری و 
شهرداران آنجا جمع بودند. آقاسی رفت پشت تریبون 

و اولین شعری که خواند این بود:

سرافرازان برای سرفرازی/ ضرورت دارد آیا برج سازی؟ 
و می گفت کــه از صف اول یکی یکــی افراد بلند 
می شــدند و بیرون می رفتند. به نظرم او تحت تأثیر 
شرایط فرهنگی و اجتماعی شــعرش را می سرود. 
باید آقاسی را دوباره با طرق مختلف به نسل جوان 
شناســاند. وقتی جوان امروز صدای حماسی و گاه 
همراه با اشک آقاسی را بشنود، کاریزمایی در اطراف 
او و اشــعارش احســاس می کند. الزم است درباره 
اندیشــه و شعر آقاســی یک مستند خوب ساخته 
شود، برخی اشعارش کلیپ شود و در فضای مجازی 
شعرخوانی هایش منتشر شوند و حتی کتاب هایی از 
این دست چاپ شوند. من از آقای غالمرضا آقاسی، 
فرزند این شاعر که خود نیز شاعر است شنیدم که 
می گفت همراه پدرم به برخی روســتاهای شــیراز 
رفتیم و مســاجد این روستا از جمعیت غلغله شد، 
چون اهالی روستا می خواستند شعرخوانی آقاسی را 
بشنوند. یعنی طنطنه صدا و هیبت حماسی آقاسی 
مردم را میخکوب می کرد. این ویژگی شــعر مردم 
اســت یعنی درد مردم را در قالب شعر برای مردم 
گفتن، برای مردم غصه خوردن، شعر سرودن برای 
مردمی که شهید دادند، تذکر دادن و امر به معروف 
کردن مسئوالن در شعر. من این موضوع ها را در 21 
صفحه اول کتاب آورده ام. باید آن سال ها نهادهایی 
مثــل حوزه هنری که یک بخــش جدی از جبهه 
فرهنگی انقالب اسالمی را تشکیل می دهد، آقاسی 
را روی سر می گذاشــت، اما حوزه هنری آقاسی را 
به دلیل ظاهرش اخراج کرد. خود آقاسی در همین 

رابطه گفته:
از آن روزی که در خون پر کشیدم

 به دارالکفر ممنوع الورودم 
اگرچه حوزه هنری فعلی فضای بهتری دارد، ولی به 

نظرم باید به امثال آقاسی ها بیشتر توجه شود.

البته بسیاری هم می گویند شعار در شعر س
آقاسی خودنمایی می کند.

در اشعار آقاسی چیزی است که من به آن می گویم 
شاعر-رسانه. یعنی طریقه شعرخوانی اش خالف آمد 
عادت بود. نوع پوشــش اش، موهایش، اســتفاده از 
حرکات دســت و ســر، مکث کردن روی واژه های 
خاص، بــاال و پاییــن آوردن صــدا در بزنگاه های 
شعرخوانی از او شاعری ساخته بود که با قافیه، قیافه 

نمی گرفت. مثالً در این شعر:
مسلمانان نمایان تکنوکرات

 رهاوردتان چیست جز منکرات    
شما گر نماینده مردمید 

چرا مات و مبهوت و سردرگمید؟ 
شمایی که دین را به نان می دهید

 کجا در ره عشق جان می دهید    
نمایندگانی کزین امتند

 خداباور و تشنه خدمتند   
اگر خشم دینی مالیم شود

 بر این سرزمین غرب حاکم شود
شاید این اشــعار مایه کمتری از شاعرانگی داشته 
باشــد، ولی خون اعتراض در ایــن رگ  بیت های 
شعرش چشــمنوازی می کند. من معتقدم آقاسی 
جرئت سرودن و تازگی را با هم در قالب شعار ریخته 

و خوب هم از عهده کار برآمده است.

برای جمــع آوری این کتاب همه منابع در س
اختیارتان بود و مشکلی نداشتید؟

نه مشکلی نبود و حتی از غالمرضا آقاسی چند شعر 
شاعر را که جاهای دیگر چاپ نشده بود گرفتم. 

مثل شــعری که قالب ترانه دارد است: می خوام یه 
جنگل بکشم... .

 
در این مجموعه تالش کردید ابعاد تازه س

و ناشناخته ای از زندگی، شخصیت و شعر 
او ارائه دهید یا وجوه ناشناخته ای وجود 

ندارد؟
بله، همان ترانه هایی که عرض کردم یک بعد دیگر 
از شخصیت آقاسی را نشان می دهد. مثالً این شعر 

ایشان را تا به حال نشنیدید:
من با مداد رنگی ام می خوام یه جنگل بکشم 

جنگل اگر خط خطی شد بشینم از اول بکشم 
می خوام یه جنگل بکشم یه جنگل سبز و قشنگ 

 پر از درختای بلند پر از گالی رنگارنگ و... . 
ما از ترانه های آقاسی در کتابی که در نشر نارگل 
به اسم »بر مدار عشق« برای این شاعر چاپ شد 
چیزی نداشــتیم یا در کتاب »شیعه نامه« بیشتر 
به شعر شیعه نامه توجه شده بود، از این رو سعی 
کردم یک مقدمه مفصل بر شعر آقاسی بنویسم 
و اشعاری که به زعم خودم جزو شعرهای خوب 

ایشان بود، گزینش و منتشر کنم.

گفت وگو با حسین قرایی به انگیزه انتشار  گزیده اشعار زنده یاد محمدرضا آقاسی

با قافیه، قیافه نمی گرفت ...

در حوالی شعر

محمدکاظم کاظمی، شاعر و پژوهشگر 
annotation@qudsonline.ir

آگهی ابالغ اجرائیه مهریه به ورثه کالسه 139904007141000545
بدین وسیله به خانم سلطنت آرامی نام پدر: علی اصغر تاریخ تولد: 1336/02/10 شماره ملی 0681676876 شماره 
شناس��نامه: 196 به نش��انی : بجنورد- 17 شهریور جنوبی – کوچه سعدی پالک 30)نشانی متن سند( و بجنورد- 
کوچه عزیز مصر- پالک 30)نشانی اظهاری( احد از ورثه مرحوم علی اصغر آرامی فرزند حسن ابالغ می شود که خانم 
زینب گلی جهت وصول مبلغ ده میلیون ریال مندرج در سند نکاحیه بابت مهریه )به نرخ روز مبلغ 139/679/593 
ریال یکصد و سی و نه میلیون و ششصد و هفتاد و نه هزار و پانصد و نود و سه ریال( و مبلغ پنج میلیون ریال بابت 
جهیزیه به استناد سند ازدواج شماره 2170-1383/0719 دفتر خانه ازدواج شماره 29 حصار گرمخان طبق مقررات 
علیه مورث ش��ما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالس��ه 139904007141000545 و به کالسه بایگانی 
9900624 تش��کیل و طبق گزارش مورخه 1399/05/16 مامور مربوطه ابالغ واقعی به ش��ما میسر نگردیده است. 
لذابنا به تقاضای بستانکار به شرح وارده به شماره 99/1008966-1399/05/30 طبق ماده 18 و 19 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 محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی مورث خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی 

جریان خواهد یافت.م الف1767  آ-9905416
حمید عزیزی   -  رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

آگهی مزایده 
آگه��ی مزای��ده مال غیرمنقول پرونده اجرائی کالس��ه 9600123علی��ه مهدی تاجیک به موج��ب پرونده اجرائی 
کالس��ه فوق شش��دانگ یکباب واحدتجاری پالک ثبتی 282/1526 قطعه4تفکیکی بمساحت 24/68مترمربع که 
ذی��ل ثبت 86575صفحه 103دفتر222بن��ام ابوالفضل آغازحصالوثبت وصادروبه موجب س��ندقطعی 5226مورخ 
92/4/26دفتر2پیش��وابه مهدی تاجیک منتقل شده استکه طبق نظریه هیات کارشناسان مورخ 92/4/25به مبلغ 
سه میلیاردودویست میلیون ریال ارزیابی شده وپالک فوق واقع درپیشوا روبروی دانشگاه آزاد جنب فست فودباران 
پالک58بصورت یکدهانه مغازه درطبقه همکف دارای انشعاب برق وگازودارای آب مشترک بوده وبرابرگزارش مربوطه 
ملک درتصرف مالک می باشدازساعت 9الی12روزیکشنبه مورخ99/6/16دراداره ثبت پیشوا واقع درخیابان شریعتی 
جنب درمانگاه فردوس ازطریق مزایده به فروش می رسد.مزایده ازمبلغ پایه سه ملیاردودویست میلیون ریال شروع 
وبه باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود شرکت درمزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی 
به حساب سپرده ثبت که پرداخت فوق ازطریق دستگاه  pos 48ساعت اداری قبل ازشروع مزایده وپرداخت ازطریق 
سیستم بانکی 72ساعت اداری قبل از شروع مزایده )الزم به ذکراست استراد وجوه ازدهم ماه بعدقابل اجرامی باشد(
وحضور خریدار یانماینده قانونی اودرجلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف 
مدت پنج روز ازتاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نمایدودرصورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش رابه 
حساب سپرده ثبت واریز نکندمبلغ مذکورقابل استراد نبوده وبه حساب خزانه واریز خواهد شددراین صورت عملیات 
ف��روش ازدرجه اعتبارس��اقط ومزایده تجدید می گردد الزم به ذکراس��ت پرداخت بدهی ه��ای مربوط به آب. برق. 
گازاعم ازحق انشعاب ویاحق اشتراک ومصرف درصورتی که مزایده دارای آنها باشد ونیزبدهی های مالیاتی وعوارض 
ش��هرداری وغیره تاتاریخ مزایده اعم ازاینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نشده باشد بعهده برنده مزایده است ونیز 
درصورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق ازمحل مازاد به برنده مزایده مس��ترد خواهد ش��د ونیم 
عشروحق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد ازتعطیلی 

درهمان ساعت ومکان مقرربرگزار خواهد شد135/م الف   تاریخ انتشار آگهی: 99/6/1 آ-9905413
رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا-خدادادبشیری

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
برابررای شماره 139960301046000160تاریخ1399/04/02هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای عباس ملکوتی خواه  فرزند علی بش��ماره شناس��نامه 16صادره ازاصفهان دریک قطعه زمین مزروعی)گلخانه( 
به مس��احت 21750مترمربع پالک 59فرعی ازیک اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیش��واخریداری ازمالک رسمی 
خانم سودابه هداوندوآقای قاسم هداوندبه نسبتهای 15000مترمربع و6750 مترمربع محرزگردیداست.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهی می ش��ود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشندمی تواننداز تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم 
پس ازاخذرسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
اس��ت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ندمالکیت صادرخواهد شد.137م/الف 

آ-9905414   نوبت اول:99/06/01 نوبت دوم:99/06/16
رییس ثبت اسنادوامالک پیشوا-خدادادبشیری

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

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

برابر رای شماره 139960318603004306مورخ 1399/04/11 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
آقای محس��ن قربانعلی زاده جانکبری  فرزند حسن به شماره شناس��نامه 5105 صادره ازرشت در قریه پیله داربن  
در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 139/33 متر مربع پالک فرعی 2397 از اصلی 58 
مفروز مجزی از پالک 31  از اصلی 58  واقع در بخش چهار رشت  خریداری از مالک رسمی آقای سید جالل حمید 

شریفی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 1251 آ-9905412
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/06/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/06/16 
حسین اسالمی کجیدی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای ش��ماره 139960310008007615هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی احمد منتظری فرزند علی اکبر شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 350 متر مربع 
قسمتی از پالک 46 فرعی از 216 اصلی به کالسه 1787/98 در بخش 3 ثبت تنکابن در قریه برسه خریداری شده از 
سند مشاعی مالک رسمی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود 
تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست 
اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 19904224   آ-9905406
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399,06,01             تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399,06,15
شهریار شکوری - سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
س��ند رسمی برابر رای شماره 139960310008009105 هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی محمدرضا ابوالقاسمی مقدم فرزند زمانعلی شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 
300 متر مربع قسمتی از پالک 10 فرعی از 117 اصلی به کالسه 2787/98 در بخش 3 ثبت در قریه رودپشت علیا 
واقع در تنکابن خریداری شده از سند مشاعی مالک رسمی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
میتوانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 19904194  آ-9905407

تاریخ انتشار نوبت اول : 1399,06,01             تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399,06,15
شهریار شکوری - سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
س��ند رسمی برابر رای شماره 139960310008007592 هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی حس��ین آش��نا فرزند ممی شش دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر ساختمان به مساحت 400 متر مربع 
قس��متی از پالک 114 اصلی به کالسه 3467/98 در بخش 3 ثبت تنکابن خریداری شده در قریه کتکله از عباس 
حیدری مالک رسمی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود تا 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست 
اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 19904188  آ-9905283
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399,06,01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399,06,15

شهریار شکوری- سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
س��ند رسمی برابر رای شماره 139860310008055738 هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی فهیمه ابراهیمی نژاد فرزند مرتضی شش دانگ یک قطعه زمین مشجر به مساحت 652 متر مربع قسمتی از 
پالک 12 اصلی به کالسه 1682/98 در بخش 4 ثبت تنکابن خریداری شده در قریه کچانک از کبری نوروز رجبی 
مالک رسمی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود تا در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض 
برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9905408    م الف 19904186
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399,06,01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399,06,15

شهریار شکوری - سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
س��ند رسمی برابر رای شماره 139960310008006611 هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی یعقوب مشهدی هراتی فرزند ابراهیم شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر انباری به مساحت 980 متر 
مربع قسمتی از پالک 19 فرعی از 84 اصلی به کالسه 3500/95 در بخش 3 ثبت تنکابن در قریه هراتبر خریداری 
شده از سند مشاعی مالک رسمی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض 
دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف 19904184  آ-9905409
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399,06,01             تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399,06,15
شهریار شکوری - سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

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

    برابر آرای صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی درگز تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضای آنان به شرح ذیل به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک درگز تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
  بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

1.آقای حمید حسین زاده فرزند قربانعلی و خانم حکیمه موذنی فرزند عبداهلل ششدانگ یک باب منزل به مساحت 
210/18 متر مربع قسمتی از پالک 9 فرعی از یک اصلی واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان 
خریداری نه سهم مشاع از ده سهم ششدانگ مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمدصادق اسماعیلی و یک سهم 

مشاع از ده سهم ششدانگ از آستان قدس رضوی
2.خانم بی بی جعفری پور فرزند علی یک س��هم مش��اع از ده سهم ششدانگ یک باب منزل به مساحت ششدانگ 
176/18 متر مربع قسمتی از پالک 107 فرعی از یک اصلی واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان 

خریداری از مالک رسمی آستان قدس رضوی
3.خانم پری یزدانی دولتشانلو فرزند ابراهیم یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ یک باب منزل به مساحت ششدانگ 
143/13 متر مربع قسمتی از پالک 107 فرعی از یک اصلی واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان 

خریداری از مالک رسمی آقای عباسعلی قادریان 
4.آقای علی اکبر بلوچ فرزند محمد ششدانگ یک باب منزل به مساحت 151/17 متر مربع قسمتی از پالک 127 
فرعی از یک اصلی واقع در اطراف شهر قطعه سه درگز بخش 7 قوچان خریداری نه سهم مشاع از ده سهم ششدانگ 

مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمدباقر چترروز و یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ از آستان قدس رضوی
5.خانم زهرا ش��عیبی جش��ن آبادی فرزند علی یک س��هم مشاع از ده سهم شش��دانگ یک باب منزل به مساحت 
شش��دانگ 289/40 متر مربع قس��متی از پالک 130 فرعی از یک اصلی واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه درگز 

بخش 7 قوچان خریداری از مالک رسمی آستان قدس رضوی
6.خانم زینب صادق کریم کش��ته فرزند دادعلی یک س��هم مش��اع از ده سهم ششدانگ یک باب منزل به مساحت 
شش��دانگ 125/37 متر مربع قس��متی از پالک 234 فرعی از یک اصلی واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه درگز 

بخش 7 قوچان خریداری از مالک رسمی آستان قدس رضوی
7.آقای حسینعلی ارجمندپلگرد فرزند احمدعلی ششدانگ یک باب منزل به مساحت 159/75 متر مربع قسمتی از 
پالک 238 فرعی از یک اصلی واقع در اطراف ش��هر قطعه س��ه درگز بخش 7 قوچان خریداری نه سهم مشاع از ده 
س��هم شش��دانگ مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمد کوهکن و یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ از آستان 

قدس رضوی
8.اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان درگز ششدانگ اعیان یک باب ساختمان اداری به مساحت 2389/70 متر مربع 
قسمتی از پالک 19� اصلی واقع در مزرعه دستجرد شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان که متقاضی عرصه 

آن را بموجب سند رسمی از آستان قدس رضوی اجاره نموده اند.
9.آقای محمد ممی زاده فرزند اشرعلی ششدانگ یک باب منزل به مساحت 107/76 مترمربع قسمتی از پالک 55 
فرعی از 22� اصلی واقع در کالته کوشک شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان خریداری مع الواسطه از مالک 

رسمی آقای خداوردی روحی سعدآباد
10.خانم ژیال ولی زاده فرزند یعقوب شش��دانگ یک باب منزل به مس��احت 114/61 مترمربع قسمتی از پالک 25 
فرعی از 24� اصلی واقع در کالته مرادآباد شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان خریداری مع الواسطه از مالک 

رسمی آقای محمدعلی پروازی اول ایلخچی
11.آقای عباس مرادپورش��یخکانلو فرزند سلطان شش��دانگ اعیان یک باب منزل به مساحت 1136/43 متر مربع 
قس��متی از پ��الک 50� اصلی واقع در مزرعه لطف آباد قطعه چه��ار درگز بخش 7 قوچان که متقاضی عرصه آن را 

بموجب سند رسمی از آستان قدس رضوی اجاره نموده است.
12.آقای میالد حاجی نژاد فرزند خداقلی ششدانگ یک باب منزل و باغ متصل به مساحت 538,36  مترمربع قسمتی 
از پالک 14 فرعی از 292� اصلی واقع در قریه امان مرگان قطعه 13 درگز بخش 7 قوچان خریداری مع الواسطه از 

مالک رسمی خانم صیاد خانم فرزند عوض محمد
13.آقای حسین شیخ فرزند یوسف ششدانگ یک باب منزل به مساحت 334/72 مترمربع تمامی پالک های 1001� 
اصلی و 1002� اصلی واقع در شهر درگز قطعه دو درگز بخش 7 قوچان خریداری پالک 1001� اصلی مع الواسطه از 

مالک رسمی آقای محمدرضا معراجی و تمامی پالک 1002� اصلی از محل مالکیت خودش. آ- 995398
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/06/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/16

ناصر حسن زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان درگز

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده کالسه 9708836
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9708836 مطروحه شعبه دوم اجرای ثبت مشهد خانم زهرا کفاش زاده سیداباد نام 
پدر: عبدالحس��ین تاریخ تولد: 1363/03/01 شماره ملی: 0945047665 شماره شناسنامه: 1765 به استناد سند 
ازدواج: ش��ماره سند: 6626، تاریخ س��ند: 1386/10/10، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج شماره 7 و طالق 
ش��ماره 79 ش��هر مشهد استان خراسان رضوی جهت وصول تعداد 85 عدد سکه طالی تمام بهار آزادی علیه آقای 
علی اکبر شافق نام پدر: غالمحسین تاریخ تولد: 1365/11/18 شماره ملی: 0945130325 شماره شناسنامه: 9979 
اجرائیه ای به کالسه فوق صادر که پس از ابالغ اجراییه در مورخه 1397/10/11 بر حسب درخواست بستانکار وارده 
به شماره 39189- 98/7/21 تمامی سه دانگ مشاع از شش دانگ پالک ثبتی 31994 فرعی از 175 اصلی بخش 
10 مشهد ملکی علی اکبر شافق در قبال تعداد 50 عدد سکه تمام بهار آزادی به انضمام حقوق دولتی بازداشت که 
برابر گزارش هیئت کارشناسان رسمی دادگستری: تمامی سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 31994 فرعی از 
175 اصلی بخش 10 مشهد ملکی علی اکبر شافق واقع در مشهد قاسم آباد بلوار امامیه- استاد یوسفی 17- دفتر فنی 
آزاد- ملک مورد نظر عبارتست از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان بمساحت عرصه 50 مترمربع 31994 
فرعی مجزا شده 29727 فرعی از 15552 فرعی از 11666 فرعی از 175 اصلی بخش 10 مشهد اعیان ملک شامل 
50 مترمربع در زیرزمین با کاربری انبار تجاری- 50 متر در طبقه همکف با کاربری تجاری با شغل دفتر فنی تایپ 
و تکثیر و 50 مترمربع در طبقه اول با کاربری تجاری که هم اکنون بصورت مرکز بازی های کامپیوتری بهره برداری 
می گردد بدنه دیوارها در طبقه همکف و زیرزمین و همچنین کف کلیه طبقات سنگ نمای ساختمان ترکیب سنگ 
و س��کوریت و قدمت ملک حدود 18 س��ال است و هم اکنون در تصرف مستأجر آقای محمدعلی احمدی قرار دارد 

که با توجه به موقعیت قیمت منطقه ای و کاربری ملک صرف نظر از بدهی های احتمالی ملک به هر سازمان یا بنگاه 
اقتصادی و یا ش��خص برای شش��دانگ عرصه و اعیان ملک فوق الذکر با مس��احت های توصیف شده مجموعاً مبلغ 
11/500/000/000 ریال و برای سه دانگ آن مبلغ 5/750/000/000 ریال ارزیابی و پیشنهاد می گردد حدود اربعه 
ملک: به حدود: شماالً بطول 10 متر پی به پی پالک 31993 فرعی- شرقاً به طول 5 متر پی به پی پالک 29728 
فرع��ی- جنوب��اً بطول 10 متر پی به پی پ��الک 31995 فرعی غرباً به طول 5 متر پی و محل درب به پارکینگ که 
تمامی سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی فوق الذکر در قبال مبلغ 5/750/000/000 ریال مزایده خواهد شد 
ضمناً مبلغ 230/000/000 ریال حق مزایده و نیم عشر به مبلغ 287/500/000 ریال میباشد که طبق تبصره ماده 
121 آئین نامه اجرا بعهده برنده مزایده میباشد و مزایده تمامی سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی فوق الذکر در 
قبال مبلغ 5/750/000/000 ریال از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در روز سه شنبه 99/6/18 در محل شعبه دوم اجرا 
شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهی های مربوطه اعم از آب 
و برق و گاز حق انشعاب و یا حق اشتراک و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 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 
ش��د همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رس��می در ساعت تعیین شده برگزار می گردد. 
مزایده در آدرس خیابان امام خمینی، خیابان ثبت اداره اجرای اس��ناد رس��می مشهد شعبه دوم اجرای ثبت برگزار 
میگردد. ضمناً واریز ده درصد مبلغ پایه مزایده در صندوق ثبت توس��ط خریدار و حضور خریدار در جلس��ه مزایده 

الزامی است. آ-9905326 م.الف 159
تاریخ انتشار: 99/6/1

سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 514 فرعی )باقیمانده حد غرب پالک 29 فرعی( از 80 
اصلی بخش 6 مشهد مبنی بر درخواست آقای عباس مهرپویان فرزند رجب متقاضی ثبت و با رعایت مواد 14 و 15 
قانون ثبت عملیات تحدید حدود آن در ساعت 9 صبح روز سه شنبه 1399/07/15 در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا بدین وسیله با انتشار این آگهی از متقاضی و صاحبان امالک مجاور دعوت می شود تا در روز و ساعت مقرر 
فوق در محل حضور به هم رسانند و هر ادعایی نسبت به حدود مرقوم یا حقوق ارتفاقی آن دارند به نماینده محدد 
اظهار و ابراز دارند و چنانچه کسانی به علت عدم حضور در محل نسبت به عملیات تحدید حدود اعتراض داشته باشند 
می توانند 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-9905390 م.الف 149
تاریخ انتشار شنبه 1399/06/01

رئیس ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی ابالغ وقت  دادرسی
خواهان احمد تواضعی دادخواستی به طرفیت خوانده محمود اسحاق نیا فرزند موسی به خواسته مطالبه  وجه ارائه 
که در حوزه 112 شورای حل اختالف اللجین به کالسه351/99  ثبت گردیده است از آنجا که حسب اعالم  خواهان 
در دادخواست  تقدیمی خوانده دعوی مجهول المکان می باشد اینک در راستای ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب به خوانده ابالغ  می گردد که جهت  رسیدگی به خواسته خواهان در روز 99/7/3 تاریخ 99/7/3  ساعت 4 در 
حوزه 112 شورای حل اختالف حاضرو نسخه ثانی دادخواست ضمائم را تحویل بگیرد واال شورا غیابا رسیدگی وصدور 

رای خواهد کرد.آ-9905396
دبیرخانه حوزه 112 شورای حل اختالف اللجین

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت  ملک اسدآباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر راي شماره 99/480مورخ05/19/ 99هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرف مالکانه بالمعارض متقاضي 
خانم صاحب س��بز محمدی  همت فرزند لطفعلی بش��ماره شناس��نامه  1 صادره از اس��دآباد درششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 125/52 متر مربع در قسمتي از پالک 66 اصلی واقع دراسدآباد خ کاشانی کوچه 13 خریداري 
با واسطه از مالک رسمي آقاي نجاتعلی شکری محرز گردیده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 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 قضایي تقدیم نمایند.بدهي است در صورت انقضاي مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.) م الف 161( آ-9905232
تاریخ انتشار اول  99/06/01
تاریخ انتشار دوم  99/06/16

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد

آگهی ابالغ اجرائیه مهریه به ورثه کالسه 139904007141000545
بدین وسیله به خانم فاطمه آرامی نام پدر: علی اصغر تاریخ تولد: 1350/01/01 شماره ملی 0681761921 شماره 
شناسنامه: 57 به نشانی : بجنورد- 17 شهریور جنوبی – کوچه سعدی پالک 30)نشانی متن سند( و بجنورد- خ 
فردوس��ی جنوبی-کوچه ایرج- پالک 16 طبقه دوم منزل کاظمی)نش��انی اظهاری( احد از ورثه مرحوم علی اصغر 
آرامی فرزند حس��ن ابالغ می ش��ود که خانم زینب گلی جهت وصول مبلغ ده میلیون ریال مندرج در سند نکاحیه 
بابت مهریه )به نرخ روز مبلغ 139/679/593 ریال یکصد و س��ی و نه میلیون و شش��صد و هفتاد و نه هزار و پانصد 
و نود و س��ه ریال( و مبلغ پنج میلیون ریال بابت جهیزیه به اس��تناد سند ازدواج شماره 2170-1383/0719 دفتر 
خان��ه ازدواج ش��ماره 29 حصار گرمخان طبق مقررات علیه مورث ش��ما اجرائیه صادر نم��وده و پرونده اجرائی به 
کالس��ه 139904007141000545 و به کالسه بایگانی 9900624 تشکیل و طبق گزارش مورخه1399/05/12 
و  1399/05/16 مامور مربوطه ابالغ واقعی به ش��ما میس��ر نگردیده است. لذابنا به تقاضای بستانکار به شرح وارده 
ب��ه ش��ماره 1399/05/30- 99/1008966طب��ق م��اده 18 و 19 آئین نامه اجرا مفاد اجرائی��ه فقط یک مرتبه در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز 
ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی مورث خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.م 

الف1766   آ-9905415
حمید عزیزی 

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

 ادب و هنر/ محبوبه ناطق  محمدرضا آقاسی نامی آشنا در عرصه شعر آیینی 
کشــور است. دهه های 60 و 70 شعرخوانی های پرشور او را کمتر کسی بود که 
نشنیده باشد. زبان شعر او ساده و بی تکلف و در خدمت دین و اعتقاداتش بود که 

همین ویژگی او را به مردم و خواسته هایشان پیوند می داد.
شــعرهای او فقط با یک دکلمه زیبا کار 100 مداحی را می کند و در دل شــور 
عاشورایی می اندازد؛ چرا که غنا دارد و اصالت و ارتباط با مخاطب عام را با هم به 
خدمت می گیرد. آقاسی در عمر کوتاه 46ساله اش که در سال 84 به پایان رسید، 
دو دغدغه اساسی داشت: دین و مردم. خودش در جایی گفته بود: »وقتی نسبت 
شعر را با شعور بخواهی پیدا کنی، می بینی حلقه  رابط در این نسبت درد است 

و دردمندی، منتها هر دردی فی نفسه موجب شرافت 
صاحب آن نمی شــود«.  حال کــه در آغاز ماه محرم 
هستیم جای خالی و سرایش بی بدیل او در شعرخوانی 
با آن فراز و فرودها و آکســان های خاصش به شدت 
خالی است. او با مثنوی شیعه نامه اش معروف شد و با 
اشعار دیگری مثل چهارده گیسو در جان مردم نشست. 

چاپ کتاب »شــمع بیت المال را خاموش کن«، با مقدمه و انتخاب دکتر حسین 
قرایی از سوی نشر شهید کاظمی که دوازدهمین کتاب این نویسنده است، انگیزه 

یک گفت وگو با حسین قرایی، پژوهشگر و منتقد ادبی شد که می خوانید.
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