
مرد میدان، اهل تنبلی نیست
از نخستین سالگرد شهادت سردار 
سلیمانی خیلی می گذرد، اما البد به 
مکتب   « آمــوزه هــای  ترویج  اقتضای 
سلیمانی« هنوز هم در فضای مجازی 
این  از  و رســانــه ای شاهد خــاطــراتــی 
بــزرگــوار هستیم. سایت  ایــن شهید 
رهبرانقالب پوستری را از بیانات دو سال پیش ایشان درباره شخصیت 
حاج قاسم منتشر کرده است. مقام معظم رهبری در آن سخنرانی 
گفته بودند:  »حاج قاسم، خودش حاج قاسم شده. یعنی هر کس 

رفت میدان و میداندار شد، کار بیشتر کرد، می شود حاج قاسم«.

اینجا چه می کنید؟
ــوم«  ــ ــرزوب ــنــســتــاگــرام »مــ صــفــحــه ای
درباره تدبیر شهید کالهدوز درغائله 
کردستان نوشته: »... سپاه و دولت 
دادنـــد.  تشکیل  فــوق الــعــاده  جلسه 
نمی توانیم  ــاری  کـ گفت  صـــدر  بنی 
هــوا...  از  نــه  و  زمین  از  نــه  بکنیم... 
کالهدوزعصبانی فریاد زد: اگر کاری ازتان ساخته نیست، اینجا جمع 
شدید که چکار کنید؟ بعد با دونفر دیگر که از سپاه آمده بودند از 
جلسه بیرون رفت. همان شب به رحیم صفوی که فرمانده عملیات 
سپاه اصفهان بود زنگ زد. چند ساعت طول کشید تا رحیم صفوی 

و ۲۰۰ نفر نیروی پاسدار و بسیجی خود را به کردستان رساندند«.

کو میالد؟
روز  به  روز  دارد  تهران  آلودگی هوای 
کاری  از کسی  انگار  و  بدتر می شود 
ساخته نیست. شاید همه به انتظار 
نشسته اند که ابر و باد و مه وخورشید 
دســت بــه دســت هــم بدهند و طی 
چند روز آینده جبهه های هوای سرد 
یا برف و باران زا از راه برسد و چند روزی حال و هوای شهر را عوض 
کند. احسان خواجه امیری، خواننده کشورمان هم با انتشار تصویر 
جالب اما نگران کننده ای به این وضعیت واکنش نشان داده است. در 

این تصویر، انبوه دود و دَم اجازه دیده شدن برج میالد را نمی دهد!

حتی در سومالی
شاید در پاسخ به آن هایی که راه به راه 
در فضای مجازی از ایران دوران پهلوی 
تعریف و تمجید می کنند و تالش دارند 
ایــران آن زمان را بهشت معرفی کنند، 
ــاره  کــانــال تلگرامی »تــونــل زمـــان« دربـ
اظهارات شاه در روزنامه اطالعات ۱۱ دی 
۱۳۵۶ که گفته بود »ایران در مقابل تجاوز به سومالی بی اعتنا نمی ماند« 
نوشت: پهلوی با سرمایه مردم در جنگ های بی ارتباط با امنیت ایران و 
مرتبط با اهداف آمریکا مشارکت می کرد، در حالی که بیش از نیمی از مردم 

ایران در فقر و بی سوادی کامل بودند.

خارقالعادهامابیدقت!»
بیل گیتس فعاالنه مشغول تأمین مالی و تبلیغ 
که  است  نشده ای  آزمایش  جدید  واکسن های 
ظاهراً قرار است ما را حداقل تا حدودی در برابر 
ویروس کرونا در امان نگه  دارند تا بلکه بتوانیم 
غول  بگیریم.  ســر  از  را  عـــادی  نسبتاً  زنــدگــی 
داروســازی فایزر هم در یک ادعا نتایج آزمایش 
خارق العاده  را  انسانی  اولیه  مرحله  در  واکسن 
توصیف کرده است. آن ها از یک فناوری تجربی 
موسوم به ویرایش ژنوم، مشخصاً ویرایش ژنوم 
قبالً  کــه  روشـــی  می کنند،  اســتــفــاده   )mRNA(
هیچ گاه در تولید واکسن استفاده نشده است. با 
این همه من و شما پیش از آنکه امیدوار شویم 
کرونا دست  برابر  در  ایمنی  و  به مصونیت  که 
می یابیم، باید درباره این فناوری تجربی بنیادی و 

بی دقتی آن بیشتر بدانیم.
غول دارویی فایزر و شریک آلمانی اش بیونتک 
یک  انتشار  با  میالدی  گذشته  ســال  نوامبر   ۹
بیانیه مطبوعاتی اعالم کردند واکسنی با کارایی 
»۹۰ درصدی« برای بیماری کووید۱۹ ساخته اند. 
این خبر موجب تهییج و تحریک بازارهای مالی 
جهان شد. آنتونی فاوچی، رئیس مؤسسه ملی 
به سرعت  آمریکا  بیماری های عفونی  و  آلــرژی 
از این خبر استقبال و اتحادیه اروپا اعالم کرد 
را  گرانقیمت جدید  واکسن  از  دز  میلیون   ۳۰۰
خریداری کرده است. اگر شما واقعاً همه چیز 
بازارهای مالی را باور می کنید، در این صورت باید 
امیدوار باشید که همه گیری کرونا کم کم دارد به 

تاریخ می پیوندد!

رویدادهایمشکوک»
با این حال، به نظر می رسد رئیس ارشد اجرایی 
فــایــزر یعنی »آلــبــرت بـــورال« آن قــدرهــا کــه ادعــا 
روزی  همان  نیست.  جمع  خاطرش  مــی شــود، 
که شرکت فایزر بیانیه مطبوعاتی در خصوص 
آزمایش واکسن را منتشر کرد، او ۶۲ درصد از 
سهام خود در فایزر را فروخت و میلیون ها دالر 
او همچنین  زد!  به جیب  ایــن معامله  از  ســود 
زمان بندی معامله را برای بعد از انتخابات آمریکا 
و اعالم جو بایدن به عنوان رئیس جمهور منتخب 

توسط رسانه های اصلی تنظیم کرد.
در ضمن »بورال« دریافت مبالغ مالی از دولت 
ترامپ برای ساخت واکسن را تکذیب کرد، اما 
تحویل  در خصوص  آن هــا  مشخص شد  بعداً 
۱۰۰ میلیون دز واکسن به دولت آمریکا قراردادی 
از  دیگر  یکی  بودند.  کــرده  منعقد  تابستان  در 
که  بــود  ایــن  فایزر  اقــدام هــای مشکوک شرکت 
ابــتــدا جــو بــایــدن و سپس ســازمــان هــای دولتی 
مربوط را از ساخت واکسن مطلع کرد. اما این ها 
تنها نگرانی های موجود در خصوص اعالمیه پر 
واکسن  ساخت  خصوص  در  فایزر  سروصدای 
طرح  کــه  آلمانی  »بیونتک«  شرکت  نیستند. 

اولیه واکسن را داده درست پیش از آنکه شیوع 
ویــروس کرونا در شهر ووهــان چین اعــالم شود 
قراردادی با بنیاد »بیل و ملیندا گیتس« منعقد 
کرده بود. این قرارداد شامل همکاری در زمینه 
طراحی تکنیک های جدید mRNA برای درمان 

سرطان و اچ آی وی می شد! 

سرعتغیرمجاز»
ــکــی از بــزرگ تــریــن  ــا ی بــیــونــتــک هــمــچــنــیــن بـ
ــی چین مــوســوم بــه شرکت  ــ شــرکــت هــای داروی
فارما( در  )فوسون  داروســازی شانگهای فوسون 
زمینه تولید نوعی از واکسن mRNA کرونا برای 

عرضه در بازار چین قرارداد دارد. 
این یعنی شرکت آلمانی بیونتک پشت واکسنی 
است که در چین و همچنین آمریکا و اروپا به 
مربوطه  مراحل  کــردن  سپری  حــال  در  سرعت 
است! این سرعت در واقع غیرمجاز است تا در 
مدت زمان کوتاهی تأییدیه نهایی را دریافت کند 

و همین مسئله بزرگ ترین مایه نگرانی است. 
مقام های آمریکا و اتحادیه اروپا و شاید هم چین 
از آزمایش های حیوانی استاندارد که در آن ها از 
موش خرما یا موش استفاده می شود، چشمپوشی 
»خوکچه های«  ســراغ  بــه  مستقیماً  و  کــرده انــد 
انسانی رفته اند. تا امروز سابقه نداشته آزمایش 
یک واکسن جدید به یک بازه زمانی سه ماهه 
محدود شــود. ایــن امــر معموالً چند ســال طول 
می کشد. در ضمن تولیدکنندگان واکسن همگی 
در  مـــردم  ــر  اگ یعنی  ــد.  ــ دارن حقوقی  مصونیت 
یا دچــار نقص  اثر تزریق واکسن جدید بمیرند 
عضو شوند، نمی توان از آن ها شکایت کرد. اما 
نگران کننده ترین نکته درباره واکسن فایزرـ بیونتک 
که از طریق ویرایش ژنوم تولیدشده، این است که 
mRNA مربوطه برای استفاده در واکسن انسانی 

اصالً تأیید نشده است!

دریافتکنندگانواکسنبهنحومجرمانهای»
گمراهشدهاند

دکتر»مایکل ایدن« معاون و رئيس سابق بخش 
در  به تازگی  فایزر  شرکت  دانشمندان  )علمی( 
قالب اظهارنظری در رسانه های اجتماعی خطاب 
نوشته  انگلیس  در  خــود  هــمــکــاران  از  یکی  بــه 
است: »هیچ کدام از این گزینه های تولید واکسن 
قدمتشان بیش از چند ماه نیست... اگر چنین 
واکسن بی سابقه  و پیشینه ای تحت هر شرایطی 
به جز شرایط آشکار تجربی برای استفاده تأیید 
ــاور مــن ایــن اســت کــه دریافت کنندگان  شــود، ب
واکسن به نحو مجرمانه ای گمراه شده اند! چرا؟ 
چون هیچ داوطلب انسانی وجود ندارد که بتوان 
اطالعات ایمنی مربوط به چند ماه پس از تزریق 

واکسن را در اختیارشان گذاشت«.
واکسن  کــه  نوشته  هــم  را  ــن  ای ریــســرچ  گلوبال 
فایزر- بیونتک ماهیت تجربی دارد و ایمنی آن 

به هیچ وجه تضمین شده نیست. کسی نمی داند 
آیا این فناوری انقطاع و اتصال ژن هــای انسانی 
بــتــوان از آن در یک  آن قــدرهــا ایمن هست کــه 
واکسن تجربی جدید که قبالً هیچ گاه روی انسان 
آزمایش نشده است، استفاده کرد؟ هرچند فایزر، 
اتحادیه اروپا و دکتر فاوچی حاضرند این واکسن را 

به بدن صدها میلیون انسان تزریق کنند.
در یک مقاله که اکتبر ۲۰۲۰ در ژورنال »روندهای 
مؤلفان  شــد،  منتشر  ژنتیک«  علم  در  موجود 
نتیجه گیری کردند پیامدهای رویدادهای احتمالی 
ناشی از ویرایش ژنوم دست کم گرفته شده و این 
فناوری همچنان پیش بینی ناپذیر است و با نقطه 
هدف، فاصله دارد. حتی این خطر وجود دارد که 
واکسن عمالً بیماری زایی ویروس را افزایش دهد 
یا به واسطه افزایش وابستگی به پادزهر، موجب 
تهاجمی تر شدن ویروس شود. اگر چنین چیزی 
در جریان یک آزمایش بزرگ انسانی رخ دهد، 

پیامد آن می تواند فاجعه بار باشد. 

بازیباجانانسانها»
یکی دیگر از گزینه ها، واکسن مدرنا است که سه 
نفر از ۱۵ فرد شرکت کننده در آزمایش تجربی در 
گروه دز باال دچار عالئم جدی و به لحاظ پزشکی 
ــال، شــرکــت مــدرنــا  ــا ایـــن حـ مــعــنــادار شــدنــد. ب
این گونه نتیجه گیری کرد که واکسن به طور کلی 
اســت! رسانه های  قابل تحمل  به خوبی  و  ایمن 
تحت سلطه شرکت ها هم بر اساس وظیفه شان 
فقط خبر مثبت را گــزارش و خطرات بالینی را 
می دهد  هشدار  مقاله  نویسنده  کردند!  پنهان 
بیل گیتس، تولیدکنندگان واکسن های مبتنی بر 
mRNA نظیر فایزر- بیونتک و مدرنا و متحدان 
نزدیک آن ها مانند »فائوچی« به خاطر عجله و 
شتاب در تزریق این واکسن های تجربی به بدن 
ما، دارند با جان انسان ها بازی می کنند. نکته 
جالب توجه اینکه، دکتر فائوچی و مؤسسه ملی 
آلرژی و بیماری های عفونی صاحب حق امتیاز 
تولید واکسن تب دنگی موسوم به دنگ وکسیا 
هستند. این واکسن از سال ۲۰۱۶ توسط سازمان 
بهداشت جهانیِ تحت ریاسِت تدروس به عنوان 
یــک واکــســن »ضـــــروری« تبلیغ شـــده اســت. 
بیماری های  و  آلـــرژی  ملی  مؤسسه  و  فائوچی 
عفونی به دلیل آزمایش های بالینی می دانستند 
ایمنی  سیستم  متناقض  واکنش  خصوص  در 
مشکلی وجود دارد اما در هر صورت این واکسن 
را به بدن چند صد هزار کودک فیلیپینی تزریق 
کردند. برآوردها نشان می دهد تا پیش از آنکه 
کند،  متوقف  را  واکسیناسیون  برنامه  دولـــت 
واکسن جان  دریافت کننده  کــودک   ۶۰۰ حــدود 

خود را از دست دادند.
می گوید:  مقاله  ایــن  پــایــان  در  ریــســرچ  گلوبال 
شده  تأیید  داروی  یک  هنوز  آری ان ای  فناوری 

تولید نکرده است، چه برسد به واکسن!

چون که با کودک سروکارت فتاد...

کداممان می توانیم ادعا کنیم تا امروز با روحیه لجبازی و یکدندگی 
کودکانه در نیفتاده ایم؟ باالخره بزرگ کردن بچه ها دردسرهای زیادی 
سرتق  و  لجباز  کودکی  گیر  که  اســت  وقتی  مــوردش  یک  که  دارد 
»فــارس پالس«  قول  از  را  مواقع  این  بــرای  راهکار  می افتیم. هفت 

بخوانید. 
از جمالت مثبت برای »نه گفتن« استفاده کنید/ مثالً اگر کودکتان 
در خیابان و بازار پاهایش را توی یک کفش کرده و جیغ و داد راه 
انداخته که شکالت می خواهد، شما هم لجبازی نکنید که خوردن 
باید شکالت  تو  بله  از شام ممنوع. برعکس بگویید  شکالت قبل 

بخوری اما پس از شام.
حواسش را پرت کنید/ مثالً وقتی در حال انجام کار اشتباهی است، 
به جای داد و فریاد و نکن و بشین و... به او بگویید بیا یک کار جدید 

کنیم... بیا ببین دارم چکار می کنم!
از افعال مثبت استفاده کنید/ مثالً به جای اینکه دستور بدهید 
را  بگویید: عزیزم دست هایت  نزن،  ورق  را  کتاب  با دستان خیس 

خشک کن بعد کتاب را ورق بزن.
نشان  عمل  در  را  محدودیت ها  نکنید/  تأکید  محدودیت ها  روی 
دهید. به عنوان مثال وقتی در حال به هم ریختن کشو برای پیدا 
نریز،  بهم  را  بگویید کشو  اینکه  به جــای  اســت  لباس  کــردن یک 

بگویید: لطفاً بعد از کارت کشو را مرتب کن.
حق انتخاب بدهید/ به جای اینکه بگویید: نه امروز پارک نمی رویم، 
بگویید: دوست داری به جای پارک رفتن برویم دوچرخه سواری یا 

استخر؟ یکی را انتخاب کن.
و به مرور در  قوانین را از قبل مشخص کنید/ اگر قوانین را قبالً 
نه  او  به  مرتب  نیستید  کنید، مجبور  رفتارتان مشخص  و  اعمال 

بگویید.
حرفتان را عوض نکنید/ فرزندتان باید یاد بگیرد »نه« اگر به موقع 
باشد واقعاً به معنی نه است و هیچ چیز نمی تواند آن را عوض کند.
یکسره او را از کارها منع نکنید/ نکن، دست نزن، حرف بد نزن، 
تف نکن، داد نزن، جیغ نزن، ندو، نریز، نپاش، اونجا نه، نه نه نه... 
خیلی فایده ندارد. کودکی که به این شکل از کار بد بازداشته شود، 
توز، خــودآزار و  پنهانکار، دروغگو، متظاهر، چاپلوس، لجباز، کینه 

دگرآزار می شود. به جایش کار خوب را به او یاد بدهید. 

 مجازآباد

بی دقت و با سرعت غیرمجاز!بی دقت و با سرعت غیرمجاز!

دانشمندانآمریکاییدربارهدانشمندانآمریکاییدرباره
واکسنفایزرومدرناچهمیگویند؟واکسنفایزرومدرناچهمیگویند؟
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ورزشورزش
محمود تهدید شد، یحیی توبیخ

قرمز و آبی زیر آوار دربی

 گفت وگو با حمید کنگرانی، سازنده تندیس سردار شهید سلیمانی که مورد توجه مردم و رسانه ها قرار گرفت 

می خواستم »حاج قاسم« را 
به عنوان یک پدر مهربان تجسم کنم

عکاسی که خودش جزو سوژه است

»حراج« که می گوییم ذهنتان نرود سمت تابلوهای نقاشی کوبیسم، 
هنرهای خاص و یا اشیا و عتیقه های کلکسیونی که شاید فکر می کنید 
آدم های خیلی پولدار و بی دغدغه سراغش می روند. »فارس« دیروز 
نوشت: عکسی از »عملیات والفجر« که ۳۴ سال پیش توسط سعید 
صادقی ثبت شده، در سیزدهمین دوره حراج تهران به فروش می رسد. 
 این عکس که متعلق به فروردین ۱۳۶۵ است با امضای سعید صادقی 
به حــراج گذاشته می شود و فعالً  در سیزدهمین دوره حــراج تهران 
بین ۷۰ تا ۹۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده است. در بخشی از 
توضیحات این اثر آمده است: عکاس آشکارا نگاهی همدالنه و همراه 
با تصویر دارد که نتیجه مشارکت تنگاتنگ او با موضوع جنگ بوده 
است. از منظری دیگر این عکس و دیگر آثار این دوره از کارنامه هنری 
صادقی را می توان جزو جریان »ژورنالیسم نو« به حساب آورد، به این 
معنا که عکاس خودش جزئی از سوژه عکس برداری است و شرایط 
زندگی اش مشابه آن چیزی است که مصور کرده است. سعید صادقی 
از دوره  را  او عکاسی  عکاس باسابقه سال های دفاع مقدس است. 
انقالب اسالمی در سال ۱۳۵۷ آغاز کرد و با ِسمت عکاس و خبرنگار 
در روزنامه جمهوری اسالمی در سال ۱۳۵8 همزمان با شروع جنگ 

تحمیلی به فعالیت خود ادامه داد.
صــادقــی کــه در ۳۴ عملیات دفـــاع مــقــدس حــضــور داشــتــه اســت، 
عکس های این دوران را در کتاب های عکسی همچون »شکوفه های 
شکسته«، »آینه جنگ«، »انا فتحنا...«، »حلبچه« و »دفاع عاشقانه« 
به چاپ رسانده است.  صادقی پیش از این سابقه شرکت در چهار 
دوره حراج تهران را داشته است. نخستین حضور او در ششمین دوره 
حراج تهران با اثری به نام »داستان ۶۳« بود که با قیمت ۳۴ میلیون 
با عنوان  فــروش رسید. در هشتمین دوره حــراج، عکسی  تومان به 

»کربالی ۵« از وی با قیمت ۵۵ میلیون تومان چکش خورد.

میلیچ دست آبی ها را در پوست گردو گذاشت

هافبک-  مدافع استقالل پرید

حکایت امروز

چه خبر؟

دربــاره  نظرمان می رسید  به  ایــن صفحه هرچه  در  پیش  روز  دو  از  ما 
واکسن های اروپایی و آمریکایی گفتیم. حاال نوبت خود غربی هاست که 
درباره محصوالت پرسروصدایشان حرف بزنند. دکتر »ویلیام انگدال« 
علیه  پیش  ســال  چند  که  متخصصی  همان  می شناسید.  احتماالً  را 
محصوالت تراریخته و دستکاری های ژنتیکی مشکوک در محصوالت 

کشاورزی افشاگری کرد. »انگدال« که نویسنده کتاب »بذرهای نابودی« 
است به تازگی گزارشی مفصل درباره »فایزر« و واکسن های کرونایی که 
در جهان تولید شده نوشته است که »گلوبال ریسرچ« آن را منتشر و 
سایت »مشرق« ترجمه کرده است. بی هیچ توضیح دیگری از طرف ما، 

در ادامه اصل مطلب را بخوانید. 

پیچ و مهره هیوال روی نیمکت آنتورپ 

»بیرو« زیر تیغ
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سینا حسینی: تساوی آبی و قرمز در دربی پایتخت 
بود،  باشگاه  زلــزلــه ای چند ریشتری در دو  همانند 
هرچند هیچ یک از دو تیم دست خالی از زمین آزادی 
بیرون نیامدند اما تبعات بعد از دربــی سبب شد 
آوار مشکالت ناشی از این تساوی روی سر هواداران 
تا جایی که حــاال هم استقاللی ها و هم  بریزد  فــرو 
پرسپولیسی ها به شدت اسیر مشکالت حاشیه ای 

شدند.

مصاحبه های آتشین#
جرقه این اتفاقات از مصاحبه های بعد از بازی زده 
شد، محمود فکری و یحیی گل محمدی هر یک به 
نوعی با اظهارنظرهای خود علیه مدیران باشگاه طرف 
قراردادشان موضع گیری کردند تا فضای منفی حاکم 
بر کانون های هواداری و شبکه های اجتماعی را به سود 
خود تغییر دهند، اما برخالف پیش بینی ها این اعالن 
جنگ باعث شد مدیران هر دو باشگاه مواضع تندی 
علیه سرمربیان خود بگیرند تا به نوعی با آن ها تسویه 
حساب کنند. البته این تسویه حساب به صورت 
پنهانی شکل گرفت تا حواشی پیرامون دو باشگاه 
رسانه ای نشود اما روابط حاکم میان هیئت مدیره دو 
باشگاه با محمود فکری و یحیی گل محمدی حکم 
انبار باروت را دارد و بدون تردید با نخستین جرقه 

انفجار مهیبی رقم خواهد خورد.

هشدار به فکری#
با این وجود شرایط دو سرمربی کامالً با هم تفاوت 
ناکامی فنی کادر  کــرد  تــالش  داشت،محمود فکری 
مالی  به مشکالت  اعــتــراض  پوشش  در  را  فنی اش 

پنهان کند به همین خاطر به شکل کامالً محسوس 
به اتفاقات قبل از دربی و نحوه پرداخت های باشگاه 
به بازیکنان و کادر فنی ایراد گرفت و تأکید کرد رفتار 
مالی باشگاه زمینه بروز مشکالت بزرگی را برای تیمش 
به وجود آورد تا تیمش بدون تمرکز به استقبال دربی 
برود. در این بین محمود فکری گریزی هم به انتقادات 
اعضای هیئت مدیره داشــت ولی به این ماجرا به 
صورت جزیی ورود کرد تا فعالً در یک جبهه با مدیران 
باشگاه وارد چالش شود.کامالً مشخص بود بعد از 
ایــن حرف ها هیئت مدیره نیز موضع گیری تندی 

داشته باشد. هیئت مدیره صبح روز بعد از دربی در 
ساختمان باشگاه تشکیل جلسه داد و پس از بررسی 
شرایط موجود به محمود فکری هشدار داد باید کادر 
فنی خود را ترمیم کند تا تیم از بن بست فنی موجود 

خارج شود.
البته موضوع به همین جا ختم نمی شود، بلکه بر 
اساس تصمیم هیئت مدیره کادرفنی باید گزینه خود 
را به آن ها معرفی کند و چنانچه تأییدیه فنی از سوی 
کمیته فنی اعالم شد، هیئت مدیره با جذب دستیار 

جدید فکری موافقت کند.

چالش یحیی#
در آن سوی در باشگاه پرسپولیس هم اوضاع بهتر 
از تهدید یحیی گــل محمدی  پــس  نــبــود.  ایــن  از 
تــداوم حضور رئیس هیئت  با  مبنی بر مخالفت 
مدیره این باشگاه، اعضای هیئت مدیره ظهر روز 
جلسه  تشکیل  رغبتی  علی  دفتر  در  شنبه  سه 
دادند تا در این ارتباط تصمیم گیری کنند، از قرار 
رفتار  از  بــه شــدت  مــدیــره  اعــضــای هیئت  معلوم 
گل محمدی عصبانی شدند و بنا دارند مدیرعامل 
باشگاه را موظف کنند تا او را به دفترش احضار 
به  که  موضوعاتی  در  که  کنند  توبیخ  را  او  و  کند 
وی ارتباطی ندارد، دخالت نکند، یا اگر نسبت به 
چینش هیئت مدیره ناراحت است می تواند متن 

استعفای خود را تقدیم باشگاه کند.
البته که اعضای هیئت مدیره به خوبی می دانند 
ــرارداد سنگین یحیی گل محمدی با  با توجه به قـ
باشگاه پرسپولیس وی هرگز اقدام به استعفا نخواهد 
کــرد چــون با ایــن شرایط باید قید قـــرارداد سنگین 
18میلیاردی اش با این مجموعه را بزند و این اتفاق به 

صالح وی نیست! 
در همین حال برخی پیج های هواداری و رسانه خبری 
مدعی شدند یحیی گل محمدی در تمرینات بعد از 
دربی شرکت نمی کند و به نشانه اعتراض قهر کرده 
اســت امــا پس از شــروع تمرینات خبرهای رسمی 
حکایت از ایــن داشـــت کــه یحیی گــل محمدی با 
وجود تهدیدها و خط و نشان های نمادین در تمرین 
پرسپولیس حضور پیدا کرده که این اتفاق نشان داد 
پیش بینی اعضای هیئت مدیره نزدیک به واقعیت 

بوده است.

محمود تهدید شد، یحیی توبیخ

قرمز وآبی  زیر آوار دربی

میالن دنبال تمدید قرارداد دیاز 
نشریه »کوریره دلو اسپورت« ایتالیا خبر داد که میالن به زودی مذاکراتش 

را با رئال مادرید برای تمدید قرارداد قرضی ابراهیم دیاز آغاز می کند.
دیاز تابستان گذشته با قراردادی قرضی بدون بند خرید دائمی از رئال به 
میالن آمد. عملکرد خوب هافبک اسپانیایی مسئوالن روسونری را مجاب 

کرده تا قرارداد این بازیکن را تمدید کنند.
هافبک 21 ساله در 21 بازی خود برای میالن چهار گل به ثمر رسانده و 

سه پاس گل داده است. 

دیباال غایب بزرگ یووه 
بازی  دو  مصدومیت  دلیل  به  یوونتوس  آرژانتینی  ستاره  دیباال،  پائولو 
دیباال  داد.  خواهد  از دست  را  ناپولی  و  اینتر  مقابل  تیم  این  حساس 
در جریان دیدار برابر ساسولو از ناحیه زانو دچار مصدومیت شد اکنون 
مشخص شد که ستاره آرژانتینی از ناحیه رباط داخلی زانو پای چپ دچار 
آسیب دیدگی شده است. به این ترتیب پائولو دیباال بین 15 تا 20 روز از 
میادین به دور خواهد بود و به احتمال قریب به یقین دو مسابقه حساس 

بیانکونری برابر تیم های اینتر و ناپولی را از دست خواهد داد.

مسی بهترین بازی ساز یک دهه اخیر
سازهای  بــازی  بهترین  نام  فوتبال  آمــار  و  تاریخ  المللی  بین  فدراسیون 
یک دهه اخیر را اعالم کرد. این سازمان هر سال بهترین پلی میکر را 
معرفی می کند و برنده 2020 کوین دی بروین بود. با این حال فدراسیون 
بین المللی به بهترین بازی ساز از سال 2011 تا 2020 اشاره کرد که او کسی 
نیست جز لیونل مسی. آندرس اینیستا او را تعقیب می کند و 12۷ امتیاز 
کسب کرد. لوکا مودریچ با 11۳ امتیاز در رتبه سوم قرار دارد و دی بروین با 

10۳ امتیاز در جایگاه چهارم دیده می شود. 

آگوئرو بزرگ ترین نام لیست فروش سیتی
سرخیو آگوئرو، بهترین گلزن تاریخ سیتی مدتی است که به دلیل مصدومیت 
غایب بــزرگ بازی های این تیم بــوده اســت. بدشانسی موجب شد تا او در 
بازگشت از مصدومیت نیز بار دیگر از شرایط بازی دور باشد تا عمالً سیتی در 
این فصل نتواند از حضور آگوئرو بهره مند شود.به همین خاطر منچسترسیتی 
این بازیکن را در لیست فروش قرار داده است و قرارداد او را تمدید نخواهد 
کرد و این موضوع را به اطالع مهاجم خود رسانده است. گفته شده است این 

بازیکن قصد دارد در تابستان راهی پاری سن ژرمن فرانسه شود.

به  بامداد سه شنبه  میلیچ  هرویه  سینا حسینی: 
همراه خانواده اش تهران را به مقصد استامبول ترک 
. به نظر می رسید مشکل میلیچ و فکری در  کــرد 
آستانه حل و فصل شدن بود اما خروج غیر منتظره 
او استقالل را دچار مشکلی بزرگ کرد تا هــواداران 
با ادبیات بی رحمانه ای علیه محمود فکری موضع 
بگیرند! اما چرا و به چه علت بازیکن کروات تصمیم 
به خــروج از ایــران گرفت؟ گفته می شود او پس از 
اینکه متوجه شد سرمربی تیم به وی بازی نمی دهد 
و قرار است نیمکت نشین شود، پس از مشورت با 
مدیر برنامه خود به استناد عدم پرداخت دستمزدش 
به باشگاه هشدار می دهد که چنانچه ظرف مدت 15 
روز دستمزد او پرداخت نشود، وی اقــدام به فسخ 
یکطرفه خواهد کرد.مدیران استقالل که در جریان 
این اتفاق بودند تالش کردند موضوع را رفع و رجوع 
کنند اما سرانجام میلیچ تصمیم به ترک تهران گرفت 

تا دیگر مجبور به سکونشینی نشود.
البته از گوشه و کنار خبر می رسد که میلیچ در تماس 

ــران بــاشــگــاه  ــ ــدی ــ به بـــا م ــالل  ــقـ ــتـ اسـ
ــه آن هــــا اعــــالم کـــرده  ــچــ ــ ــان ــ ــن چــ
امکان مطالباتش پرداخت  شــود 
فــــــــراهــــــــم بــازگــشــت بـــرای وی 

است 

ــن  ــا ای امــــا بـ
محمود  اتــفــاق 
ــگــر  ــری دی ــکــ ــ ف
ــه  تـــمـــایـــلـــی ب
حــــضــــور ایـــن 
در  بــــازیــــکــــن 

پــروژه  نــدارد و به نظر می رسد باید  ترکیب تیمش 
همکاری او با باشگاه استقالل را تمام شده دانست.

نقشه قبلی#
در مورد  استقالل  باشگاه  ایــن وجــود سخنگوی  با 
اینکه چــرا هرویه میلیچ ایــران را تــرک کــرده است، 
از  خــروج  برنامه  قبل  از  او  می رسد  نظر  به  گفت: 
کشور را داشته است و امکان ندارد دو ساعت پس 
از دربی بلیت تهیه کند و از ایران برود. باشگاه تالش 
کرده است بخش قابل توجهی از مطالبات میلیچ را 
پرداخت کند. با اطمینان می گویم مطالبات میلیچ 
بیش از حتی بازیکنان ایرانی پرداخت شده است.
نظری دربـــاره اینکه آیــا فکری تمایل داشــت که با 
میلیچ کار کند یا نه، گفت: میلیچ روز دوشنبه در 
لیست 20 نفره فکری بود و مفهومش این نیست 
که مربی نمی خواهد از او استفاده کند. به هر دلیلی 
سرمربی صالح ندانسته است که از او استفاده کند. 
با بحث هایی مثل دوپینگ  رابطه  در  اجــازه دهید 
بازیکنی  از هیچ  صحبت نکنم، چون هیچ تستی 

گرفته نشده است.

شایعه  دوپینگ#
زمــان  اکــنــون  بــه تسنیم گفت:  هــروویــه میلیچ  
باید  اما  نیست،  کــردن  بــرای مصاحبه  مناسبی 
ناراحتی  و  از درد  آکنده  قلبی  با  که  بگویم 
وی  بازمی گردم.  )کرواسی(  خانه  به  زیــاد 
وی  در خــصــوص  کــه  دربـــاره شایعاتی 
مطرح شده از جمله شایعه دوپینگش 
اظهار کــرد: مــردم هر کــاری که دوست 
دارند، می توانند انجام دهند و رسانه ها هم 
می توانند چیزهای خوب و بدی بنویسند، اما 
من هیچ گاه کار اشتباهی انجام نداده  و همیشه 

به خاطر باشگاه استقالل جنگیده ام.

بــرای کاندیدای تــوپ طــالی آسیا اوضــاع آن طــور که 
انتظار می رفت در اروپا پیش نرفت. دروازه بانی که در 
جام جهانی درخشید و در آسیا سیو های بی نظیری 
مقابل ستاره های نامدار داشت در بلژیک به دروازه بانی 
بی دفاع و معمولی تبدیل شده است. دروازه بــان اول 
آنتورپ اســت. بر  بان دوم  ایــران حاال دروازه  فوتبال 
اساس گزارش سایت بلژیکی »فوتبال کرانت«، باشگاه 
آنتورپ در صورتی که ژان بوتز، دروازه بان فرانسوی اش 
مورد عمل جراجی قرار بگیرد، سراغ جذب دروازه بان 
جدید خواهد رفت چون علیرضا بیرانوند نتوانسته 

ــان مطمئنی بــرای ایــن تیم  ــ ثابت کند که دروازه ب
بلژیکی است.

دنبال شماره یک#
طبق این گزارش بیرانوند که جانشین ژان بوتز 
آنــتــورپ شــده، در  مصدوم در ترکیب اصلی 

شکست ۳ بر صفر اخیر این تیم مقابل مخلن 
روی دو شوتی که مهارش چندان دشوار 

به نظر نمی رسید، گل خــورد. بوتز به 
قــوزک  ناحیه  از  مصدومیت  خــاطــر 
میادین  از  دور  بــه  هفته  ــا، هشت  پ
خواهد بود و حاال بیرانوند و ماتیاسِ 
ــای آنــتــورپ  ــ ــان ه ــ ــوان تنها دروازه ب جـ
مــدیــران  بــه همین خــاطــر  هستند، 
این باشگاه بلژیکی به دنبال اضافه 
کــردن دروازه بــانــی جدید به ترکیب 
تیم تحت هدایت فرانکی فرکائوترن 

هستند.

دفاع وکیل#
مــصــطــفــی ســلــیــمــانــی، 
ایرانی  ــان  ــ دروازه بـ وکیل 
گــفــت وگــو  در  ــورپ  ــ ــت ــ آن
بــا روزنــامــه هلندی زبــان 

»HLN« چاپ بروکسل بلژیک گفت: واضح است که 
علیرضا نیاز به زمان برای وفق دادن خود برای بازی و 
زندگی در بلژیک دارد. تفاوت های زیادی بین آداب و 
رسوم ایرانیان با بلژیکی ها وجود دارد. تیبو کورتوا هم 
مشکل مشابهی در رئال مادرید داشت. بیرانوند تازه 
شروع راه است، اما سرانجام کیفیت بازی اش نمایان 
خواهد شد. با توجه به شناختی که از علیرضا دارم، 
مطمئن هستم که او لحظات فــوق الــعــاده ای را برای 

هواداران آنتورپ رقم خواهد زد.

همه علیه بیرو#
در  بلژیکی  نگار  ــامــه  روزن وَنــدن بــم«  »پیتر 
گزارشی به ارزیابی شرایط تیم های مختلف 
بلژیک در هفته بیستم پرداخت و بخشی 
از گزارش خود را به عملکرد علیرضا بیرانوند 
اختصاص داد.این روزنامه نگار گفت: درون 
دروازه، این دروازه بان ایرانی با عملکرد 
تردیدآمیز خود، همه را نگران کرد. 
و  نــدارد  خوبی  بازی خوانی  او 
اغلب در زمان بندی خروج از 

دروازه اشتباه می کند.
و  فنی  نظر  از  او  ــــزود:  اف وی 
نیست.  عــالــی  هــم  تکنیکی 
بیرانوند مطمئناً نگران کننده 
ــامــه نگار بلژیکی  اســـت. روزن
ــارک  ــارات »مـ ــهـ ســپــس بــه اظـ
ویلموتس« سرمربی سابق تیم 
ملی ایــران دربــاره بیرانوند کنایه 
زد و گفت: فکر می کنم باید از 
مارک ویلموتس پرسید منظورش 
از اینکه گفته بود بیرانوند در حد 
»کورتوا« و »مینیوله« است و به 
او لقب هیوال داده چیست. ما 

تاکنون چنین چیزی ندیده ایم.

میلیچ دست آبی ها را در پوست گردو گذاشت

هافبک-  مدافع استقالل پرید
پیچ و مهره هیوال روی نیمکت آنتورپ 

»بیرو« زیر تیغ
ضد  حمله

نفت مسجدسلیمان 3 – شهر خودرو 1
باخت سنگین رحمتی

نفت مسجد سلیمان که با کسب دو برد متوالی در هفته های 
هفتم و هشتم در شرایط خوبی قــرار داشــت، طی هفته های 
نهم و دهم دو شکست را متحمل شد. این تیم بــرای فــرار از 
بحران نیاز به کسب برد در هفته یازدهم داشت و موفق شد 
به خوبی از پس این ماموریت بر آمده و با نتیجه سه بر یک از 
سد شهرخودرو بگذرد. شاگردان حسینی با کسب این برد 15 
امتیازی شدند. شاگردان رحمتی در شهرخودرو که هفته گذشته 
با یک گل سایپا را شکست داده بودند با این شکست سنگین 

12 امتیازی ماندند.

نوازی: دلیل تغییر داور بازی چه بود؟!
مربی تیم شهرخودرو پس از شکست مقابل نفت مسجد 
سلیمان از تغییر بی دلیل داور بازی با نفت مسجد سلیمان 
مانده  ساعت   24 متاسفانه  گفت:  کرد.محمدنوازی  انتقاد 
به بازی داور را بدون هیچ توضیح و دلیلی عوض می کنند. 
که  امــیــدوارم  باشد.  پاسخگو  باید  کسی  چه  که  دانــم  نمی 
های  تیم  ــرای  ب و  شــود شخصی  مــی  گرفته  کــه  تصمیماتی 

خاص نباشد.

 درخواست ایران 
برای میزبانی جام ملت های فوتسال 

مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا به یک کالف سردرگم و پیچیده 
تبدیل شده که کنفدراسیون فوتبال آسیا هم در پیچیده شدن آن 
بی تاثیر نیست. پس از انصراف ترکمنستان و کویت از میزبانی 
جام ملت های آسیا دو کشور ایران و تایلند برای میزبانی بازی ها 
اعالم آمادگی کردند. نکته عجیب اینکه ایران در شرایطی برای 
میزبانی بازی ها اعالم آمادگی کرده که مجوز برگزاری لیگ های 
فوتسال به سختی و دیرهنگام داده شد و با توجه به زمان کم 
باقیمانده تا شروع بازی های فوتسال قهرمانی آسیا، هماهنگی 
با نهادهای الزم به خصوص در شرایط کرونا برای میزبانی این 
رویــداد بزرگ دشــوار و تا حــدودی غیر ممکن است و شاید به 
همین دلیل باشد که شنیده می شود میزبانی بازی ها به تایلند 

سپرده شده است. 

منهای فوتبال
هفته ششم لیگ برتر فوتسال

جدال فرش آرا و راگا برای جایگاه دوم
هفته ششم لیگ برتر فوتسال امروز با انجام 6 دیدار در شهرهای 
مختلف برگزار می شود. در یکی از بازی های مهم گروه دوم تیم رده 
سومی فرش آرا میزبان تیم تازه لیگ برتری راگا تهران است. تیمی که 
در رده دوم جدول با ملی پوشان خود از ابتدای شروع لیگ خود را 
به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در لیگ معرفی کرده است. 
شاگردان مرتضایی می     توانند با شکست راگا در این بازی جایگاه خود 
را در جدول تغییر دهند و به رده دوم صعود کنند. برنامه بازی های 

این هفته به شرح زیر است:
اهورا بهبهان-گیتی پسند اصفهان/ فردوس قم- شهروند ساری/ 
الوند/ ایمان شیراز- مس سونگون ورزقان/  البرز-کراپ  مقاومت 

کوثر اصفهان-حفاری اهواز/ فرش آرا مشهد- راگا تهران
تیم های منصوری قرچک و سن ایچ ساوه استراحت دارند.

 طیبی و صمیمی 
در جمع بهترین های فوتسال جهان

حضور دو بازیکن ایرانی در جمع بهترین های فوتسال جهان باز هم 
قابلیت های فوتسال ما را به رخ کشید. در آخرین لیست های اعالم 
شده توسط سایت معتبر فوتسال پلنت نام علیرضا صمیمی به 
عنوان یکی از 10 دروازه بان برتر جهان و حسین طیبی به عنوان یکی 
از 10 بازیکن برتر جهان در سال 2020 دیده می شود تا درخشش 
این دو بازیکن بار دیگر نام ایران را در فوتسال جهان بر سر زبان ها 

بیندازد.

محرومیت دونده نابینای ایران به خاطر دوپینگ
در حالی که حمید اسالمی دونده 1500 متر نابینایان در حال تمرین 
برای کسب سهمیه ورودی بازی های پارالمپیک توکیو در مرحله دوم 
رکوردگیری دوومیدانی بود، به یکباره انصراف خود را از حضور در 
این رقابت ها اعالم کرد. وی 21 دی ماه دلیل اصلی انصراف خود را 
آسیب دیدگی مچ پای راست اعالم کرده و به ایسنا گفته است: به 
دلیل آسیب دیدگی پا، امکان انجام تمرینات حرفه ای در دوی 1500 
متر را نداشته و با تداوم این وضعیت، به این مسابقات نخواهم 
رسید. بررسی دقیق این موضوع نشان می دهد که سایت کمیته 
بین المللی پارالمپیک از محرومیت اسالمی به دلیل دوپینگ خبر 

داده است.

صفحه 10   1399/10/24
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آگهی تجدید مناقصات عمومی یک مرحله ای شرکت آب و فاضالب استان مازندران

مح�ل تحوی�ل پاکتهای  ال�ف: س�اری-بلوار آزادی-خیاب�ان رفاه-دبیرخانه 
Ecesari@abfa-mazandaran.ir: شرکت-کدپستی: 4814896564 پست الكترونیک

محل بازگش�ایی پاکتهای مناقصات : ساری-بلوار آزادی-  خیابان رفاه - طبقه 
چهارم - سالن اجتماعات شرکت آب و فاضالب مازندران

شماره تماس سامانه پشتیبانی سامانه ستاد:02141934
سایرشرایط :

1-مدت اعتبار پیش�نهادها تا س�ه ماه پس از بازگشایی اسناد مناقصه می باشد. و 
این مدت برای یكبار قابل تمدید می باشد.

2- حضور یک نماینده جهت ش�رکت در جلس�ه بازگشایی اسناد مناقصه با ارائه 
معرفی نامه معتبر آزاد است.

2-سایراطالعات وجزئیات دراسناد مناقصه مندرج است.       
روابط عمومی شرکت آب وفاضالب استان مازندران    

مدت پروژهشماره فراخوانموضوع  پروژه
)ماه(

محل تامین رتبه مورد نیازمبلغ تضمین )ریال(مبلغ برآورد)ریال(
اعتبار

مهلت دریافت 
اسناد

مهلت ثبت پیشنهاد در سامانه و 
تحویل پاکت )الف( به دبیرخانه

تاریخ بازگشایی

راهبری، بهره برداری و نگهداری از شبکه 
209900516800012824و انشعابات فاضالب شهر  ساری

گواهی صالحیت از شبکه جمع آوری 21.252.000.000728.000.000
فاضالب از آب و فاضالب کشور یا 
رتبه 5 رسته آب یا تاسیسات از 

سازمان برنامه و بودجه

منابع داخلی 
به صورت 

تا ساعت 13 مورخ نقدی
99/10/27

ساعت 8:30 مورخ تا ساعت 13 مورخ 99/11/8
99/11/11

راهبری، بهره برداری و نگهداری از شبکه 
2099005168000130و انشعابات فاضالب شهر جویبار

245.385.000.000252.000.000

راهبری، بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه 
2099005168000129و تلمبه خانه های فاضالب شهر بابل

گواهی صالحیت از تصفیه خانه 127.695.922.800321.000.000
فاضالب از آب و فاضالب کشور

وب��ت دوم
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80
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آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی مناقصه شماره  6-37-99-نوبت اول

ا داره کل راه آهن خراسان 

وزارت راه و شهر سازی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

اداره کل راه آهن خراسان

     اداره کل راه آهن خراس�ان  در نظ��ر دارد بنابر آیین نامه 
اجرای��ی بند ج م��اده 12 قانون برگ��زاری مناقصات نس��بت به 
ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه ،  
 www.setadiran.ir ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به نشانی

 به شرح زیر اقدام نماید .
مناقصه گران  می بایس��ت  در  س��امانه فوق  )س��تاد(   ثبت نام  و پس از اخذ  
گواهی امضاء الکترونیکی نس��بت به   دریافت اس��ناد  از طریق س��امانه مذکور 
اق��دام   نمایند.الزم به ذکراس��ت کلیه مراحل برگزاری مناقص��ه ازفراخوان تا 

انتخاب برنده ازطریق سایت مزبورانجام می گردد.
1- نام سازمان مناقصه گزار : اداره کل راه آهن خراسان .

2- ش��رح مختص��ر موض��وع مناقصه :  خرید و تجهیز تأسیس��ات س��اختمان های 
سایت ایستگاه مشهد .

تذکر مهم : با عنایت به بخشنامه 600/49564/ص-98/05/07 معاونت محترم 
توس��عه مدیریت و منابع  قیمت ها  می بایس��ت متناسب با کاالی ساخت داخل با 

لحاظ کیفیت ارائه گردد . 
3- مهلت خرید  اسناد ارزیابی : 

تا  ساعت 15:30  روز دوشنبه  مورخ 99/10/29  
ارزیاب��ی  اس��تعالم  پاس��خ  ارائ��ه  و  اس��ناد  دریاف��ت  ذکراس��ت  ش��ایان   -4
صرفا"میبایس��ت ازطریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت  ) ستاد( صورت 
پذی��رد و ش��رکت کنندگان��ی در صورت تمای��ل ، مجاز به خرید حضوری اس��ناد                 

می باشند که قبال در سامانه مذکور ثبت نام و اسناد را آپلود نموده اند  .
5- فراخ��وان ارزیاب��ی کیفی فوق از طری��ق پایگاه ملی اطالع رس��انی مناقصات 

http:/iets.mporg.ir اطالع رسانی می گردد.
6-  مهلت و محل ارائه  اسناد ارزیابی : تا ساعت 15:30    روز سه شنبه  مورخ 
99/11/14- چهارراه راه آهن � حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع  � دبیرخانه 

اداره کل راه آهن خراسان . 
7- مبلغ کل برآورد : 78.002.000.000  ریال  .

8- مدت و محل  اجرا : مدت اجرا  سه  ماه می باشد .
9- مبلغ تضمین  شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ  3.900.100.000 

 ) س��ه  میلی��ارد و نهص��د  میلی��ون و یکصد ه��زار (  ری��ال  مطابق ب��ا تضامین 
معتب��ر من��درج در آیین نام��ه تضمین معام��الت دولتی موضوع مصوبه ش��ماره 
123402/ت 50659 ه��� م��ورخ 94/09/22 هیئت محترم وزی��ران  ،  در صورت 
واری��ز  نق��د  ش��ماره  حس��اب  IR 290100004001064006372624  ب��ا شناس��ه 
واری��ز " 984280500111111111111111111111  "ن��زد بانک مرک��زی  اعالم می گردد . 
تذک��ر: ب��ه درخواس��ت مناقص��ه گ��زار ضمانتنام��ه ش��رکت در فرآین��د ارجاع 
کار الزم اس��ت ب��ه م��دت س��ه م��اه دیگ��ر قابلی��ت تمدی��د داش��ته باش��د.
10- رش��ته و رتبه : داش��تن  گواهی معتبر س��اخت چیلر از وزرات صنعت  و یا  
گواهی معتبر نمایندگی از شرکت سازنده چیلر   الزامی میباشد و می بایست   با 
توجه به گواهی صالحیت در رش��ته و پایه مورد نیاز دارای ظرفیت آزاد الزم با 

توجه به مبلغ برآورد مناقصه باشند. 
تذک��ر 1 " ارائ��ه گواهینامه تایید صالحی��ت ایمنی از وزارت تع��اون ،کار و رفاه 
اجتماع��ی به موج��ب مصوبه 135943/ ت 55887 ه� م��ورخ 97/10/15  هیئت 
محت��رم وزیران و  آیین نام��ه ایمنی امور پیمانکاری" مصوب 89/03/05  وزیر 

تعاون ،کار و رفاه اجتماعی علی الخصوص ماده 2 آن الزامی است.
تذک��ر 2 : با توجه به گواهی صالحیت در رش��ته و پایه مورد نیاز دارای ظرفیت 

آزاد الزم با توجه به مبلغ برآورد مناقصه باشند.
تذکر 3 : ارائه تصویر برابر با اصل شده گواهی صالحیت الزامی می باشد . 

11- هزینه دو نوبت آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد . 
پ��س از ارزیابی کیفی ، از مناقصه گران واجد ش��رایط که حداقل امتیاز الزم را 

کسب نموده باشند جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهدآمد.

پژوپ���ارس  س���واری  خ���ودروی  س���بز  ب���رگ  اص���ل 
بش���ماره انتظام���ی: 52 ای���ران 846 ج 93 ، ش���ماره 
 : شاس���ی  ش���ماره   ،  124K1429703 موت���ور: 
NAAN01CE9LH240245 متعل���ق به س���رکار خانم 
فاطمه حاجی آبادی مفق���ود گردیده و ازدرجه اعتبار 

ساقط می باشد. ,ع
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ب���رگ س���بز و س���ند کمپانی خ���ودروی نیس���ان مدل 
1379 رنگ آبی به ش���ماره انتظامی 879 ه 92 ایران 
42  ش���ماره موت���ور 00144454 و ش���ماره شاس���ی 
00C44202 ب���ه مالکیت منصوره نیک فرجام مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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نوبت دوم   1399/11/09صفحه 11   1399/10/24

آگهى تحديد حدود اختصاصى
حوزه ثبتى زبرخان

ــرگرديده اينك  پيروآگهى تحديد حدود قبلى كه به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتش
ــتندبه ماده مذكوروماده 61ائين قانون ثبت تحديد حدود يك  ــب درخواست واصله مس برحس
ــرح زير: خانم بتول صائمى  ــمت ازامالك واقع دربخش 3 زبرخان حوزه ثبتى اين واحد بش قس
ــاحت 3020 به شماره پالك  ــين ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مس فرزند محمدحس
ــده از 556 فرعى بخش 3 زبرخان به واقع در اراضى قدمگاه  867 فرعى از 135 اصلى جدا ش
ــماره 16/99/3054 مورخه 99/10/22 در خواست  را تقاضاى ثبت نموده و به موجب نامه ش
ــات تحديد حدود در  ــت لذا عملي ــى مورد تقاضاى خود را نموده اس ــد حدود اختصاص تحدي
ــد.  لذابه موجب ماده  ــه 99/11/20 قبل از ظهر در محل انجام خواهد ش ــنبه مورخ روز دوش
ــيله اين  ــماره هاى فوق الذكر بوس ــه صاحبان امالك ومجاورين ش ــت امالك ب ــون ثب 14 قان
ــانند.چنانچه هريك  ــاعت مقررباالدرمحل حضوربهم رس ــى گرددكه درروزوس آگهى اخطارم
ــند مطابق ماده15قانون مزبور  ــان امالك يانماينده قانونى آنهادرموقع مقررحاضرنباش ازصاحب
ــدواعتراضات مجاورين  ــده ازطرف مجاورين تحديدخواهدش ملك موردآگهى باحدود اظهارش
ــه درموقع مقررحاضر نبوده اندمطابق  ــبت به حدودوحقوق ارتفاقى ونيز صاحبان امالك ك نس
ــدودراجراى تبصره  ــى روزازتاريخ تحديدحدودپذيرفته خواهد ش ماده20قانون ثبت فقط تاس
ــت ازتاريخ  ــاده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى معترض ثبتى ،معترضين مى بايس 2م
تسليم اعتراض به ادره ثبت ظرف يك ماه دادخوست اعتراض خودرا به مرجع ذيصالح قضايى 

تقديم وگواهى الزم ازمرجع مذكور اخذ وبه اين داره تسيلم نمايند. 9910870
تاريخ انتشار:99/10/24

رئيس ثبت اسنادوامالك زبرخان- سيد حسن پورموسوى

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى عباس بندانى باستناد دو برگ استشهاد محلى كه به امضا شهود و به گواهى دفتر اسناد 
رسمى شماره  زاهدان رسيده است مدعى است كه سند مالكيت 005475- الف 85 ششدانگ  
ــتان شهر زاهدان  ــكونى  پالك 22709/6212 -اصلى واقع در بخش يك بلوچس آپارتمان مس
خيابان 12 مترى منشعبه از خيابان شهيد  فاضلى مورد ثبت 99086 صفحه 139 دفتر 597  
ــند مالكيت المثنى نموده لذا مراتب باستناد  ــت صدور س بعلت جابجايى از بين رفته درخواس
تبصره يك ماده 120 آيين نامه ثبت در يكنوبت آگهى مى شود تا چنانچه كسى مدعى وجود 
ــر آگهى  ــد از تاريخ نش ــبت به ملك مرقوم مى باش ــند مالكيت نزد خود يا انجام معامله نس س
ــند مالكيت يا سند معامله باين اداره اعالم و  ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضميمه اصل س
ــيد دريافت نمايند تا مورد رسيدگى قرار گيرد واال پس از انقضاى مدت مذكور و نرسيدن  رس
ــود نسبت به صدور سند مالكيت المثنى  ــند ارائه نش واخواهى و يا در صورت اعتراض اصل س

طبق مقررات اقدام خواهد شد .م الف: 816/// 9910813
حسينعلى ماليى- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان زاهدان

آگهى فقدان سند مالكيت
ــهاد محلى كه به امضا  ــتناد دو برگ استش ــاالرزهى و حميد ناروئى   باس آقايان خدانور پور س
ــماره  70 زاهدان رسيده است مدعى است كه سند  ــهود و به گواهى دفتر اسناد رسمى ش ش
مالكيت 758133 ششدانگ  يكقطعه زمين در حال ساختمان پالك 21861/28 -اصلى واقع 
ــهيد طباطبائى مورد ثبت 70453 صفحه  ــهر زاهدان خيابان ش ــتان ش در بخش يك بلوچس
ــند  ــليم گرديد و به موجب س ــر 394 بنام آقاى ابراهيم جواهرى عفيف صادر و تس 346 دفت
ــماره 5961- 1390/01/27 دفترخانه 70 زاهدان به آقايان خدانور پور ساالرزهى و  قطعى ش
حميد ناروئى هر يك نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ منتقل كه سند مالكيت المثنى 
ششدانگ بعلت اسبابكشى از بين رفته درخواست صدور سند مالكيت المثنى نموده لذا مراتب 
ــى  ــود تا چنانچه كس ــتناد تبصره يك ماده 120 آيين نامه ثبت در يكنوبت آگهى مى ش باس
ــبت به ملك مرقوم مى باشد از تاريخ  ــند مالكيت نزد خود يا انجام معامله نس مدعى وجود س
ــند معامله باين  ــند مالكيت يا س ــر آگهى ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضميمه اصل س نش
اداره اعالم و رسيد دريافت نمايند تا مورد رسيدگى قرار گيرد واال پس از انقضاى مدت مذكور 
و نرسيدن واخواهى و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالكيت 

المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد .9910814// م الف: 789
تاريخ انتشار: 99/10/24

حسينعلى ماليى- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان زاهدان

اداره كل ثبت اسناد و امالك  استان گيالن
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك سنگر

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــت ثبتى اراضى و  ــن تكليف وضعي ــن نامه قانون  تعيي ــون و ماده 13 آيي ــاده 3 قان ــى م آگه

ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر راى شماره 139960318018003392مورخ 1399/09/22 هيات موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ــنگر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم اعظم غالمزاده رودبرده فرزند حسن به  ملك س
شماره ملى 6539175930 ششدانگ يك باب ساختمان و محوطه به مساحت 228/16 متر 
مربع مجزى شده از 31/104 فرعى از سنگ 3 اصلى واقع در قريه رودبرده بخش 12 گيالن، 
ــده ، خريدارى از مالك رسمى (زارع: اكبر  ــماره 2807 فرعى در نظر گرفته ش كه براى آن ش
ــب  در دو نوبت به فاصله 15  ــت، لذا به منظور اطالع عموم مرات ــزاده) محرز گرديده اس غالم
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى  ــود در صورتى كه اشخاص نس روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه  اعتراض خود را به اين  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش داش
ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود  ــليم و پس از اخذ رس اداره تس

ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول  را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف 2973///9910812

تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/10/24
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1399/11/09 

على نصرتى
رئيس ثبت اسناد و امالك سنگر

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك مه والت

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و  اراضى 

و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــماره 139260306023000697-1392/02/26 هيات اول موضوع قانون تعيين  برابر راى ش
ــتقر در واحدثبتى حوزه  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبت اراضى و س
ــلوورزى فرزند غالم   ثبت ملك مه والت تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى غالمرضا س
ــماره شناسنامه 8 صادره از تربت حيدريه در يك باب منزل به مساحت 274,20 مترمربع  بش
ــن آبادخريدارى از مالك رسمى  ــمتى از پالك22 فرعى از 49-اصلى واقع در اراضى حس قس
آقاى غالم سلوورزى محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
ــليم اعتراض ،دادخواست خودرا  ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس تس
ــاى مدت مذكور و عدم وصول  ــت در صورت انقض ــه مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس ب

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهدشد.9910811
تاريخ انتشار نوبت اول:    24  /10/ 1399
تاريخ انتشار نوبت دوم:    09  /11/ 1399

على اكبرشجاعى    
رييس ثبت اسناد وامالك

رونوشت آگهي حصروراثت 
نظر به اينكه اقاي محمد سروري آبنيه گي داراي شناسنامه شماره 07448821910ب شرح 
ــت گواهي حصروراثت نموده وچنين  ــه 9900100ازاين شورا درخواس ــت ب كالس دادخواس
توضيح داده ك شادروان محمدجواد سروري آبنيه ئي ب شناسنامه 0749641126درتاريخ9
7/10/9دراقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست 

به:
1.حسين سروري آبنيه گي باكدملي 0748819924

2.محمدسروري آبنيه گي باكدملي074882910
3.حسن سروري آبنيه گي باكدملي 0748819932

4.علي اصغر سروري آبنيه گي با كد ملي 0740200933
ــروري باكدملي 0748821929فرزندان متوفي6.طاهره تاتاري آبنيه ئي باكدملي  5.صديقه س
0749121491همسر متوفي مي باشد اينك باانجام تشريفات مقدماتي درخواست مذبور را به 
استناد ماده 362ق امور حسبي يك نوبت آگهي مي نمايد تاهركسي اعتراضي دارد وياوصيت 
ــورا تقديم دارد واال گواهي  ــر آگهي ظرف يك ماه ب ش ــد ازتاريخ نش نامه از متوفي نزداوباش

صادر خواهد شد 9910810
شعبه اول شوراي حل اختالف شهرستان باخرز

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــت ثبتى اراضى و  ــن تكليف وضعي ــن نامه قانون  تعيي ــون و ماده 13 آيي ــاده 3 قان ــى م آگه

ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــوع قانون تعيين  ــورخ 1399/09/30 موض ــماره 139960318001002372م ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــعبان حسين زاده  ــت ، تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ش ثبت ملك ناحيه يك رش
كياسرايى به شماره شناسنامه 1526 كد ملى 6539352034 صادره از سنگر فرزند جمالعلى 
در ششدانگ يك باب خانه و محوطه مشتمل بر دو باب مغازه به مساحت 150/60 متر مربع 
ــماره 9 الى 12 فرعى از اصلى 2838 واقع در بخش  ــماره پالك فرعى 1130 از پالك ش به ش
يك گيالن حوزه ثبت ملك ناحيه يك رشت به نام مالك رسمى اوليه سردار حاجتى مدارايى 
ــمى به متقاضى  ــبت به ملك مورد تقاضا و انتقال ملك از مالك رس احراز مالكيت متقاضى نس

محرز گرديده است .
ــود در صورتى  ــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ــه منظور اطالع عموم مرات ــذا ب ل
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ  كه اش
ــيد  ــليم و پس از اخذ رس ــار اولين آگهى به مدت دو ماه  اعتراض خود را به اين اداره تس انتش
ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. 
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد. م الف 2756  آ-9910199
تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/10/09          تاريخ انتشار نوبت دوم : 1399/10/24 

سيد محمد فرزانه شال  
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك رشت  از طرف سعيد بدوى

︖﹠﹢رد را از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه   ︀︀﹡﹥ ﹝︧︀﹁︣︋︣ی︋  ︖﹠﹢رد در ﹡︷︣ دارد ︾︣﹁﹥ ﹨︀ی ︎  ︣داری︋  ︀ر و ﹝︧︀﹁︫︣  ︨︀ز﹝︀ن ﹝ ️︣︡﹞﹏ و ﹡﹆﹏︋ 
  . ︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار  ﹩﹛︀﹝ ︣ا︨︀ن︫  ︣وا﹡﹥ ﹁︺︀﹜﹫️  ﹝︺︐︊︣ از  اداره ﹋﹏ را﹨︡اری و ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ︗︀ده ای ا︨︐︀ن︠  ︣﹋︐︀ی دارای︎   ︫﹤︋

﹢د را ا︻﹑م  ﹫︪﹠︀دات︠   ︎﹏ارد ذ﹢﹞ ️︀︻ر ︀ ︀ز﹝︀ن و در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه و︋   ︨﹤ ︀ ﹝︣ا︗︺﹥︋   ﹜︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝︐︣م ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋ 
 . ︡﹠︀﹝﹡

﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د: از ︑︀ر ︀پ روز﹡︀﹝﹥ ︋﹥ ﹝︡ت ٧  روز ﹋︀ری ﹝﹩ ︋︀︫︡ .  
﹝﹢︑ ️﹚﹏ ا︨﹠︀د : ︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری روز ︎﹠︕ ︫﹠︊﹥ ١٣٩٩/١١/٠٢ ﹝﹩ ︋︀︫︡ . 

 ︡﹫ ﹫︀︋︀ن︨  ︖﹠﹢رد وا﹇︹ در︠  ︣داری︋  ︀ر و ﹝︧︀﹁︫︣  ـ︀ز﹝︀ن ﹝ ️︣︡﹞﹏ و ﹡﹆﹏︋  ﹝﹏ در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨ـ﹠︀د: د︋﹫︣︠︀﹡﹥︨ 
︖﹠﹢رد  ︋﹉ ﹤﹆︴﹠﹞ ︣داری ︀︠︐﹞︀ن︫  ︗﹞︀ل ا﹜︡﹟ ا︨︡ آ︋︀دی ︗﹠︉︨ 

﹫︪﹠︀د﹨︀ ﹝︐︀ر ا︨️ .  ︎﹤﹫﹚﹋ ︀ ﹉ ︀ز﹝︀ن  در رد  ︨ ً︀ ﹠﹝︲
︀︨︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت در ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه درج ︫︡ه ا︨️ . 

 . ︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀ره ۶- ٠۵٨٣٢٢۴٧٢۵۵ ︑﹞︀س﹝  ︫︀  ︋︣︐︪﹫ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 

آگهى مزايده واگذارى غرفه هاى پايانه مسافربرى   

/ع
۹۹
۱۰
۸۶
۸

﹞﹫︡ر︲︀ ︫︀﹁︺﹩-ر︀︨️ ︨︀ز﹝︀ن 

١- ﹡︀م د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار : ︫︣﹋️ ﹝︣︡️ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡﹫︣و﹎︀﹨︀ی ﹎︀زی ︠︣ا︨︀ن 
﹟︀﹇ ︣و﹎︀ه ﹎︀زی﹫﹡ ( GE-F5 ) آ﹜︧︐﹢م ︡︀ی ا﹎︤وز وا﹨︧︣﹠﹚︀︨ ️︨ ﹉ ︡︣︠ : ﹤︭﹇︀﹠﹞ ٢- ﹝﹢︲﹢ع

 ️︀︽﹛ ١٣٩٩/١٠/٢٣ اداری از ︑︀ر ️︻︀ ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ در︨  ٣- ﹝﹙️ و ﹝﹏ در ︀﹁️ د︻﹢ت ﹡︀﹝﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن︫ 
﹙﹫︦ راه ﹇︡﹛ـ  ﹡﹫︣و﹎︀ه  ﹥ ﹡︪︀﹡﹩ : ﹇︀﹟ـ  ﹋﹫﹙﹢﹝︐۵︣︗︀ده ﹝︪︡ـ  رو︋︣وی︎   ︋﹟︀﹇ ︀وه﹋︡﹫ ﹥ ﹡﹫︣و﹎︀ه︫   ︋︣︊︐︺﹞ ﹤﹞︀﹡ ﹩﹁︣︺﹞ ︀  ︋١٣٩٩/١٠/٣٠

 .︡﹠︀﹝﹡ ا︨﹠︀د ا﹇︡ام ️﹁︀︣ا︗︺﹥ و ﹡︧︊️ ︋﹥ در﹞ ( ٣٢۵٣١۶۵۶ - ٠۵۶ : ﹟﹀﹚︑)  ﹩﹛︀﹞︀وه- ا﹝﹢ر﹋︡﹫︫
﹢ر︑︀ی  ﹥ ﹊﹩ از︮  ﹠︕ ﹝﹫﹙﹫﹢ن رـ︀ل)︋  ـ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ٢٧۵٫٠٠٠٫٠٠٠ر︀ل (دو︧ـ️ و ﹨﹀︐︀د و︎  ۴- ﹝︊﹙ـ︼ ︑︱﹞﹫ـ﹟︫ 

 :﹏ذ ﹤︪︣و﹞
 ﹟︀﹇ ︤ی﹋︣﹞ ﹤︊︺  ︫﹩﹚﹞ ﹈﹡︀ ﹞︀ره ٠١٠٧٧۶٣٠٢٠٠٠٧︋  ـ﹫︊︀ی ︫  ﹥ ︧ـ︀ب︨  ︀﹡﹊﹩ و ︀ وار︤ ﹡﹆︡ی︋  ـ︡ه︋   ︫﹟﹫﹝︱︑ ﹈ ،﹩﹊﹡︀  ︋﹤﹞︀﹠︐﹡︀﹝︲
︍︣ده ﹨︀ی  ﹝︡وش  ︍︣ده و︨  ﹫︪﹠︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︡ ا﹝︱︀ء ، ﹝︪︣وط، ﹝︡وش، ﹁︀﹇︨︡   ︎﹤  ︋︫︡︀  ︋﹟︀﹇ ︀وه﹋︡﹫ـ ـ﹫﹊﹏ ︑︣﹋﹫︊﹩︫  ︋﹠︀م ﹡﹫︣و﹎︀ه︨ 
 ً︀ ﹢د ﹝︴﹙﹆ ︺︡ از ا﹡﹆︱︀ی ﹝︡ت ﹝﹆︣ر وا︮﹏︫   ︋﹤﹋ ﹩︀﹨︀د﹠︪﹫ ︀ ︨ـ︍︣ده ﹨︀ی ﹋﹞︐︣ از ﹝﹫︤ان ﹝﹆︣ر، ﹈ ︫ـ︭﹩ و ﹡︷︀︣ آن و ﹨﹞︙﹠﹫﹟︎ 

︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡. 
۵- آ﹞ ﹟︣︠﹙️ و ﹝﹠︪﹫︎ ﹏﹢︑ ﹏︀د﹨︀ : آ﹢︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠﹏ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ︨︀︻️ ١٠ روز ︀ر ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٩/١١/٠١︋﹥ 

ا﹝﹢ر﹝︀﹜﹩ ا﹟ ﹡﹫︣و﹎︀ه ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ ﹝︢﹋﹢ر ﹝﹩ ︋︀︫︡.
﹟︀﹇ ︀وه﹋︡﹫︫ ﹩︊﹫﹋︣︑ ﹏﹊﹫︨ ︣و﹎︀ه﹫﹡ ﹏﹞ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٩/١١/٠۴ در ︊︮ ︀د﹨︀ : ︨︀︻٩️﹠︪﹫︎ ︩︀︪﹎ ﹏﹞ ۶- ز﹝︀ن و

٧- ﹨︤﹠﹥ درج آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
٨- ︨ـ︀︣ ا︵﹑︻ـ︀ت و ︗︤﹫ـ︀ت ﹝︣︋﹢︵﹥ در د︻﹢ت ﹡︀﹝﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا︨ـ️ و ﹝︡ارك ا﹟ ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨ـ︐︀︀ی ا﹠︐︣﹡︐﹩ ︋﹥ ﹡︪ـ︀﹡﹩ : 

.︫︡︀  ︋﹩﹞ ️رؤ ﹏︋︀﹇  http://iets.mporg.ir ︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت﹍︀ http://tender.tavanir.org.ir وhttp://tender.tpp.irو︎ 
٩- ﹡﹢ه در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ︗️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ وار︤ ﹝︊﹙︼ ۵٠٠٫٠٠٠ ر︀ل ︋﹥ ︧︀ب ︨﹫︊︀ی  ︫﹞︀ره ٠١٠٧٧۶٣٠٢٠٠٠٧ 
︋︀﹡﹈ ﹝﹙﹩ ︫︺︊﹥ ﹝︣﹋︤ی ﹇︀﹟ ︋﹥ ﹡︀م ﹡﹫︣و﹎︀ه ︫﹫︡﹋︀وه ﹇︀﹟ ا﹇︡ام و ︋︀ ارا﹥ ا︮﹏ ﹁﹫︩ وار︤ی، ︋︭﹢رت ︱﹢ری و ︀ از ︵︀︨ ﹅︣️ ﹨︀ی 

.︡﹠︀﹞︣﹁ ق ا﹜︢﹋︣ ا﹇︡ام﹢﹁

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي به شماره 99/153

/ع
۹۹
۱۰
۸۴
۸

روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫︣﹋️ ﹝︣︡️ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡﹫︣و﹎︀﹨︀ی ﹎︀زی ︠︣ا︨︀ن
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ادب و هنرادب و هنر

حاشیه

بهترینهارابرایایرانمیخواهم
 در یک سال اخیر اینستاگرام به شیوه های مکرر کاربران ایرانی و  

جبهه مقاومت را ترور تصویری و گفتمانی کرده است.
 من این مسئله را نمی دانستم. این مسئله را داماد حاج قاسم در 
روز رونمایی گفتند که می دانستی صفحه من را تا حاال دو سه بار 
بسته اند؟ فقط به خاطر اینکه عکس سردار سلیمانی در صفحه 
من بوده است. پیش از این با خودم می گفتم چرا خبر و تصاویر 
حاج قاسم در اینستاگرام وجود ندارد؟! بعد فهمیدم اینستاگرام با 
هوش مصنوعی هر هشتگ، تصویر و متنی که دربــاره حاج قاسم 
رونمایی  به  مربوط  تصاویر  دلیل  به همین  باشد، حذف می کند. 
از تندیس را همان شب حذف کردند! من هم پس از آن به جای 
حاج قاسم سلیمانی از عبارت »شیر بیشه ایران« استفاده می کردم. 
تا چند وقتی این ایده جواب داد، اما باز هم شروع به حذف پست ها 
کردند. امروز کالً صفحه را بستند و هر کس که تندیس را استوری 

کند، من متوجه نمی شوم. 

 با توجه به کارهای برجسته جهانی شما، در این سال ها به شما  
پیشنهاد نشده که به کشورهای دیگر پناهنده شوید؟

پیشتر بارها به من پیشنهاد شده بود که دینم را در ازای پول تغییر 
بدهم. مثالً در سفری که به آلمان داشتم جامعه یهودیت آلمان به 
من گفتند یهودی شوم تا مرا به برندی جهانی تبدیل کنند. به من در 
سال های گذشته بی مهری های زیادی شده بود و خیلی از هنرمندان 
و دانشمندان ایران چنین زمینه هایی دارند. ولی من این کار را نکردم، 
چون عاشق این سرزمین هستم و بهترین ها را برای ایران می خواهم. 
چطور به خاطر کمی امکانات و ماشین و خانه بهتر، از سرزمینم 
بگذرم؟ همه این امکانات در یک کشور دیگر، در نهایت یعنی غربت. 

امیدوارم بتوانم باز هم در خدمت کشورم باشم.

 ساخت تندیس حاج قاسم پیشنهاد چه کسی بود؟ 
اول  تندیس  ســاخــتــه ام.  حــاج قــاســم  از  تندیس  دو  مــن   
بالفاصله پس از شهادت ایشان ساخته شد که چون درگیر 
کرونا بودیم، رونمایی نشد. پس از تأسیس بنیاد حاج قاسم 
دوستان از بنیاد و از طرف خانواده حاج قاسم تماس گرفتند 
و گفتند ما می خواهیم تندیس دیگری داشته باشیم؛ کاری 
که آثار ساخته شده در یک سال اخیر را به لحاظ کیفیت 

تحت تأثیر خودش قرار بدهد و کار قابل دفاعی باشد.

 برای ساخت این تندیس تیم داشتید؟ 
 بعضی وقت ها که پروژه کمی بزرگ است یا فرصت کمی 
انجام می شود که در  با همکاری بعضی دوستان  داریــم، 
این  دربـــاره  ولــی  و کاشت مو کمک می کنند،  قالب گیری 
تندیس از حاج قاسم همه کار را خودم انجام دادم که در 

طول 40 روز اجرا شد.

 می خواهم کمی به عقب برگردیم. از چه زمانی به این  
هنر عالقه مند شدید؟

 من از دوران کودکی نقاشی و طراحی می کردم. در نوجوانی 
به نقاشی عالقه داشتم و در کنار نقاشی مجسمه سازی را 
هم به صورت جسته و گریخته پیگیری می کردم، ولی خیلی 
برایم جدی نبود. اواسط نوجوانی بود که به طور جدی به 
مجسمه سازی روآوردم. یادم است در تلویزیون گزارشی با 
موضوع موزه ای در لندن دیدم که در آن مجسمه هایی از 
هنرپیشه ها و ورزشکاران به نمایش گذاشته شده بود. وقتی 
آن آثار را دیدم، تصمیم گرفتم مجسمه سازی را ادامه بدهم.

و   کــار شــده، چهره  از حاج قاسم  تندیس هایی که   در 
حالت ایشان جنبه حماسی دارد، ولی در تندیس شما با 
یک حاج قاسم متفاوت روبه رو هستیم که چون تازگی دارد، 
بسیار به دل مردم می نشیند. چطور این ژست و حالت را 

انتخاب کردید؟
 این حالت چهره خواست خود خانواده و بنیاد حاج قاسم 
بــود. چون اکثراً حاج قاسم را به عنوان یک چهره نظامی 
نشان می دهند و در بیشتر تصاویر و آثار نگاه نافذ ایشان 
خیلی پررنگ شده است. خانواده می خواستند در اثر جدید 
این بُعد از شخصیت مهربان و صمیمی ایشان نشان داده 
شود. در واقع چهره حماسی و صالبت حاج قاسم در خیلی 
از نقاشی ها و تندیس ها مــورد توجه قــرار گرفته بود و ما 
تصمیم گرفتیم در این اثر حاج قاسم را به عنوان یک پدر 

مهربان تجسم کنیم؛ دقیقاً همان طور که بود.

 خودتان هم با این پیشنهاد هم نظر بودید یا ایده دیگری  
داشتید؟

 بنده که در هر حال به خواست خانواده ســردار احترام 
می گذاشتم، ولی خودم هم موافق بودم. چون این اثر بسیار 
صمیمی شده و مردمی که حاج قاسم را عاشقانه دوست 

دارند هم این چهره را خیلی می پسندند.

 این حالت نشسته را بر اساس تصویر خاصی انتخاب  
کردید؟

 در مصاحبه ای که حاج قاسم با تلویزیون درباره جنگ 33 
فیگور  همین  در  ایشان عکس های خوبی  از  دارنــد،  روزه 
گرفته شده بود که من هم از آن هــا استفاده کــردم. بنیاد 
حاج قاسم آن عکس ها را در اختیار من قرار داد که من باید 
هم از خانواده حاج قاسم و هم از دکتر اکبری که از مسئوالن 
مکتب حاج قاسم هستند، تشکر کنم. ایشان چندین بار در 
حین اجرای اثر به کارگاه آمدند تا روند کار را بررسی کنند و 

کار را با مشورت همدیگر پیش بردیم.

 شما تندیس چهره های شاخص ملی و جهانی زیادی  
را طراحی کردید که در کشورهای مختلف هم اکران شده  
قــرار گرفته اند. بین این همه چهره، دربــاره  و مــورد توجه 

حاج قاسم چه حسی داشتید؟
 قطعاً حاج قاسم انسان متفاوتی بــود. از نظر من او یک 
عارف واقعی بود که از خودش عبور کرده بود و چیزی برای 
خودش نمی خواست. او هر چه می خواست صالح دیگران 
بود. در میدان های مختلف کنار مردم بود و هر حادثه و 
جنگی پیش می آمد که امنیت، سالمت، اعتقادات ما و 
مــردم منطقه را به خطر می انداخت، خــودش را وقف آن 
کار می کرد. عالقه من به حاج قاسم به زمانی برمی گردد که 
اوج رذالت ها و شرارت های داعش بود و حاج قاسم سد این 

تروریست ها شده بود. من چند سال خارج از ایران بودم 
و در این مدت تکنیک و متریالم به روز شده بود. وقتی به 
ایران برگشتم، نامه ای به سردار خضرایی عزیز که مدیریت 
موزه دفاع مقدس را برعهده داشتند، نوشتم و در آن نامه 
گفتم می خواهم حاال که پس از چند سال به ایران برگشتم، 
حاج قاسم  تندیس  ساخت  کشورم  بــرای  کــارم  نخستین 
باشد. این پیشنهاد با ایشان مطرح شده بود ولی همان طور 
که خودم هم می دانستم، حاج قاسم این پیشنهاد را قبول 

نکردند و مخالف بودند.

 پس نخستین پیشنهاد از سمت شما و خیلی پیشتر  
از شهادت ایشان بوده است؟

 بله، خیلی پیشتر بود. اما حاج قاسم نپذیرفت و از ایشان 
جز این هم انتظاری نمی رفت. او کسی نبود که به دنبال 

افزودن بر خودش باشد.

نــدادیــد. شما چهره های   را  قبلی من   جــواب پرسش 
مختلفی را کار کردید، تفاوت کار حاج قاسم چه بود؟

 چون خیلی اصــرار می کنید می گویم. من سعی کردم در 
بیشتر اوقاتی که در حال ساخت تندیس حاج قاسم بودم 
با وضو باشم و با وضو کار را بسازم. حاج قاسم برای من 
شخص خاصی بود و دلم می خواست خود ایشان توجه 
کند تا کار متفاوت تری باشد. تفاوت حاج قاسم با دیگران 

این است که دیگران در یک رشته یا کار معروف هستند 
و ارتباط آنچنانی با روح آدم برقرار نمی کنند، اما حاج قاسم 
به  به خاطر عالقه ام  دارد. مثالً  ما ریشه  در عمق وجــود 
استاد عزت هللا انتظامی، ساخت تندیس ایشان برایم کار 
ارزشمند و خاصی بود، ولی درباره دیگر شخصیت هایی که 
کار کردم، مثل شخصیت های  هالیوودی، ارادت قلبی در کار 
نبود. افرادی بودند که به من سفارش دادند و من هم سعی 
کردم کار را درست پیش ببرم. ولی وقتی شما عاشق یک 
شخصیتی هستید، قطعاً کار طور دیگری پیش می رود. نه 
گذر زمان برای شما مهم است، نه مسائل دیگر. فقط به 

نتیجه کار فکر می کنید.

در این یک سال تندیس های زیادی از حاج قاسم ساخته  
شد. نظر شما درباره این ها چه بود؟

 گاهی اوقـــات شــور و احساس بر ما غلبه پیدا می کند و 
همه احساس تکلیف می کنند که یک کاری انجام بدهند. 
امــا واقعیت ایــن اســت که مــنِ هنرمند نمی توانم سرخود 
مجسمه ای را بسازم و وسط میدان شهر نصب کنم. قطعاً 
قراردادی هست، ناظر پروژه ای باید باشد و به هر حال نکات 
و ممیزی هایی وجود دارد. در اغلب تندیس هایی که در این 
مدت ساخته شد نه ناظر پروژه ای وجود داشت تا بر کار نظارت 
کند و نه هنرمندان با مهارت خاصی آن ها را ساخته بودند. 
در بیشتر آثار مهارت و تجربه وجود نداشت. بسیاری متعهد 
بوده اند و دوست داشته اند که عاشقانه کاری انجام دهند، 
ولی مهارت الزم را نداشته اند در حالی که مجسمه سازی هم 
مثل هر دانش و هنر دیگری نیاز به یکسری مبانی و اصول 
و چارچوب دارد، این طور نیست که بتوان باری به هر جهت 
یک کاری را انجام داد. به نظر من هم کسانی که مسئول 
بودند و سفارش دادند مقصر هستند و هم آن هنرمندانی 
که بدون تعهد کار کردند. البته من قصد توهین به دوستان 
هنرمند را ندارم. قطعاً نیت همه آن ها خیر بوده و عاشقانه کار 
کرده اند، ولی به هر حال آن مهارت الزم را نداشته اند. شما که 
شاعر هستید، می دانید که نمی توان به زور شعر گفت، در 

مجسمه سازی هم همین طور است.

 بعضی از این تندیس ها، بهانه ای به دست رسانه های  
معاند دادند تا به حاج قاسم بی احترامی کنند.

 بله. متأسفانه روی آن تندیس ها خیلی تمرکز کردند. البته 
درباره همین تندیس هم، بی بی سی خبر و گزارش کار کرد 
و چون نتوانستند از این تندیس ایرادی بگیرند، گفتند به 
جای هزینه برای ساخت این تندیس، چرا تندیس استاد 
شجریان را نساخته اند! در صورتی که هر انسانی در جایگاه 
خودش اهمیت دارد. استاد شجریان استاد آواز ایران بود، 
حاج قاسم هم استاد عشق و عشق بازی و ایثار و فدایی وطن 
بود. این ها دو انسان متفاوت در دو جایگاه متفاوت هستند. 
یعنی اینجا جای قیاس نیست. اما این رسانه ها می خواهند 
طوری جلوه بدهند که انگار حاج قاسم دشمن شجریان بوده 

است، در صورتی که اصالً این گونه نیست.
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گفت وگو با حمید کنگرانی، سازنده تندیس سردار شهید سلیمانی که مورد توجه مردم و رسانه ها قرار گرفت 

می خواستم »حاج قاسم« را به عنوان یک پدر مهربان تجسم کنم

جواد شیخ االسالمی: شامگاه 20 دی ماه در مراسمی از تندیس سردار شهید حا ج قاسم سلیمانی در برج میالد تهران و با 
حضور خانواده شهید سلیمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از هنرمندان کشور نظیر سیروس مقدم، داریوش 
ارجمند، امیریل ارجمند و سایر هنرمندان رونمایی شد. این تندیس با هنرنمایی حمید کنگرانی از هنرمندان برجسته 
مجسمه سازی ایران ساخته شده است و به دلیل شباهت بسیار زیاد به حاج قاسم سلیمانی، خیلی زود مورد توجه مردم و 
رسانه ها قرار گرفت. به همین بهانه با حمید کنگرانی درباره فرایند ساخت تندیس حاج قاسم، ویژگی هایی که در ساخت آن 

در نظر داشته و حال و هوایی که در این مدت با آن درگیر بوده گفت وگو کردیم که می خوانید.  

      صفحه 12  1399/10/24

آگهى مزايده اموال غيرمنقول پرونده اجرائى كالسه 9809113
به موجب پرونده اجرائى كالسه 9809113 خانم حانيه غديرزاده طوسى نام پدر: مجيد تاريخ 
تولد: 1372/05/12 شماره ملى: 0922521573 شماره شناسنامه: 0922521573 به استناد 
ــماره سند: 24359، تاريخ سند: 1394/10/10، دفترخانه ازدواج شماره 103  سند ازدواج: ش
ــان رضوى اجرائيه اى جهت وصول مهريه خود به تعداد 250 عدد  ــتان خراس ــهر مشهد اس ش
سكه طالى تمام بهار آزادى عليه: آقاى وهاب ايزدى نام پدر: جعفر محل صدور: مشهد تاريخ 
ــماره شناسنامه: 6812 صادر كه پس از  ــماره ملى: 0945464533 ش تولد: 1365/02/24 ش
ابالغ اجرائيه مورخ 99/2/13 حسب درخواست بستانكار به شماره وارده 98/12/25- 71744 
مبنى بر توقيف دو دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 17373 فرعى از 176 اصلى بخش 10 
ــكه تمام بهار آزادى بازداشت و پالك ثبتى مذكور  ــهد ملكى مديون در قبال 250 عدد س مش
ــماره 26320- 99/4/24 بازديد و نظريه  ــناس رسمى دادگسترى طى وارده بش توسط كارش

كارشناسى به شرح ذيل مى باشد:
ملك تعرفه شده به آدرس مشهد بلوار الهيه حاشيه خيابان الهيه يك قطعه چهارم حد فاصل 
ــاختمان با كاربرى مجموعه كارگاهى  ــت از يك س ــهيد عظيم رزم 1 و 3 عبارت اس خيابان ش
ــامل همكف و يك طبقه باالى همكف با سطح اشغال 100 درصد  ــاحت 60 مترمربع ش با مس
ــد. ارتفاع طبقه  ــتقل مى باش ــى طبقه اول از طبقه همكف مس كه در وضع موجود راه دسترس
همكف حدود 3/80 متر و در آن چند شغل شامل خدمات خودرويى، باطرى سازى، جلوبندى 
ــتأجر مى باشد.  ــى خودرو داير بود. مغازه در تصرف آقاى مجيد منفرد به عنوان مس و سيم كش
ــى از دو ممر يكى 16  ــيروانى مى باشد. ساختمان داراى دسترس ــقف طبقه اول سبك و ش س
ــمال مى باشد. عرض (بر) زمين 6 متر و  ــمت جنوب و ديگرى 18 مترى از سمت ش مترى س
ــد. داراى پروانه ساخت به شماره 12/50326 از شهردارى  عمق (طول) زمين 10 متر مى باش
منطقه 12 مى باشد. نماى بيرونى آن سنگ و در قسمتى آجر تزيينى و ديوارهاى داخلى طبقه 
ــده بود.  ــراميك، كف طبقه همكف بتنى و يك چاله تعويض روغن در آن احداث ش همكف س
ــت.  و طبقه اول نيز تخليه بود در روز بازديد آقاى يزدى به عنوان مالك در محل حضور داش
ــت. گواهى پايانكار از ساختمان ارائه نگرديد. كاربرى  حدود اجمالى با حدود ثبتى منطبق اس

زمين كارگاهى مى باشد و امتيازات آب و برق در محل داير است.
نظريه كارشناسى:

با توجه به موقعيت مكانى و منطقه اى، ممر دسترسى سواره و پياده، اعيان موجود و مصالح به 
كار رفته در آن، قدمت بنا، تناسب ابعاد عرصه، تراكم و كاربرى، نوسانات بازار زمين و مسكن و 
وضعيت بازار و قيمت امالك مشابه، بررسى هاى ميدانى و ساير عوامل مؤثر در ارزيابى با لحاظ 
امتيازات انشعابات منصوب در وضع موجود، صرف نظر از هرگونه بدهى كليه اشخاص حقوقى 
ــدانگ عرصه و اعيان پالك ثبتى فوق به مبلغ 10/800/000/000 ريال  و حقيقى ارزش شش
ــدانگ عرصه و اعيان 3/600/000/000  ــاع از شش تعيين و ارائه مى گردد. ارزش دو دانگ مش

ريال تعيين مى گردد.
ــماره 139985606267002672- 99/4/7 حدود اجمالى ملك برابر نامه مسئول  طى نامه ش
ــهد بر اساس پرونده ثبتى بدين شرح ميباشد:  ــناد و امالك ناحيه 4 مش بايگانى اداره ثبت اس
ــماالً مرزيست به طول ده متر به قطعه شش تفكيكى شماره هفده هزار و سيصد و هفتاد و  ش
چهار فرعى شرقاً به طول شش متر جنوباً به طول ده متر به قطعه چهار تفكيكى شماره هفده 

هزار و سيصد و هفتاد و دو فرعى غرباً مرزيست به طول 6 متر.
ــاع از ششدانگ پالك ثبتى 17373  ــتانكار و هزينه ها دو دانگ مش كه با توجه به مطالبات بس
فرعى از 176 اصلى بخش 10 مشهد در قبال مبلغ 3/600/000/000 ريال مزايده خواهد شد 
ــر ميباشد  ضمناً مبلغ 144/000/000 ريال حق مزايده و مبلغ 180/000/000 ريال نيم عش
ــد و مزايده بمقدار فوق از  كه طبق تبصره ماده 121 آئين نامه اجرا بعهده برنده مزايده ميباش
ــنبه مورخ 99/11/6  ــاعت 9 صبح الى 12 ظهر در روز دوش مبلغ 3/600/000/000 ريال از س
در محل خيابان امام خمينى 28 كوچه ثبت اداره اجراى اسناد رسمى مشهد شعبه دوم اداره 
ــد فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت  ــته باش ــروع و به باالترين قيمت كه خريدار داش اجرا ش
ــتراك و نيز بدهى هاى  ــعاب و يا حق اش ــه اعم از آب و برق و گاز حق انش ــاى مربوط بدهى ه
مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آنها معلوم شده يا 
ــده بعهده برنده مزايده است و هزينه هاى قانونى طبق مقررات وصول خواهد شد همچنين  نش
ــده برگزار  ــاعت تعيين ش ــمى در س در صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از تعطيل رس
ــناد رسمى مشهد  ميگردد. مزايده در آدرس خيابان امام خمينى، خيابان ثبت اداره اجراى اس
شعبه دوم اجراى ثبت برگزار ميگردد. همچنين شركت در مزايده منوط به پرداخت 10 درصد 
از مبلغ پايه مزايده به صندوق ثبت بوده و حضور خريدار يا نماينده قانونى آن در جلسه مزايده 

الزامى است. آ- 9910777 م.الف 488
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- محمدرضا اجتهادى عرب

آگهى مزايده اموال منقول پرونده 9900218
ــهد خانم سحر طالبى قوچان  ــه 9900218 دايره دوم اجراى ثبت مش به موجب پرونده كالس
ــه ازدواج 115 و  ــماره 6109 تاريخ 1395/03/02 دفترخان ــند ازدواج ش ــتناد س عتيق به اس
ــان رضوى اجرائيه به كالسه فوق جهت وصول تعداد 214  ــهر مشهد استان خراس طالق 8 ش
ــى اكبر تاريخ  ــاى اميد صالحى نام پدر: عل ــار آزادى طرح عليه آق ــكه طالى تمام به ــدد س ع
ــس از ابالغ اجرائيه در مورخه  ــماره ملى: 0921396864 صادر كه پ ــد: 1370/03/20 ش تول
ــت حسب درخواست بستانكار به شماره مبنى  1399/10/16 كه از طريق ثنا ابالغ گرديده اس
بر بازداشت خودرو سايپا 111 به شماره انتظامى 261 ن 81- 12 متعلق به مديون بازداشت 
كه برابر گزارش هيئت كارشناسى رسمى دادگسترى به وارده 2405- 1399/09/27 در محل 

پاركينگ حافظ به شرح ذيل ارزيابى گرديد:
رنگ مشكى مدل 1389 نوع سوخت بنزين تعداد 2 تعداد چرخ 4 سيلندر 4 ظرفيت 4

ــده هر دو گلگير و درب بدنه رنگ دارد  ــازى ش موتور روغن ريزى دارد. بدنه جلو تصادفى بازس
ــتيك ها ضعيف آينه ها سالم چراغ ها  ــمت چپ تصادفى بازسازى شده رنگ دارد. الس عقب س
سالم شيشه ها سالم صندلى ها سالم داشبورد سالم سپرها خوردگى دارد جلو پنجره سالم بيمه 

ثالث رويت نشد. اسناد و مدارك و بيمه نامه رويت نشد.
قيمت پايه: 450/000/000 ريال معادل چهل و پنج ميليون تومان.

ــعبه دوم اجراى ثبت مشهد واقع در محل شعبه دوم  با توجه به موارد فوق مزايده در محل ش

اجراى ثبت مشهد واقع در خيابان امام خمينى 28 روز سه شنبه مورخ 1399/11/7 از ساعت 
9 صبح الى 12 ظهر از مبلغ پايه 450/000/000 ريال شروع و به باالترين قيمتى كه خريدار 
ــته باشد نقداً فروخته خواهد شد ضمناً مبلغ 18/000/000 ريال نيم عشر دولتى و مبلغ  داش
ــاده 121 آئين نامه اجرا هزينه هاى قانونى  ــد و طبق م 27/000/000 ريال حق مزايده ميباش
طبق مقررات از خريدار وصول خواهد شد. همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد 
ــمى در ساعت تعيين شده برگزار ميگردد. همچنين شركت در مزايده منوط به  از تعطيل رس
پرداخت 10 درصد از مبلغ پايه مزايده به صندوق ثبت بوده و حضور خريدار يا نماينده قانونى 

آن در جلسه مزايده الزامى است. آ- 9910779 م.الف 489
تاريخ انتشار: 1399/10/24

رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- محمدرضا اجتهادى عرب

آگهى مزايده اموال منقول پرونده 9900218
ــهد خانم سحر طالبى قوچان  ــه 9900218 دايره دوم اجراى ثبت مش به موجب پرونده كالس
ــه ازدواج 115 و  ــماره 6109 تاريخ 1395/03/02 دفترخان ــند ازدواج ش ــتناد س عتيق به اس
ــان رضوى اجرائيه به كالسه فوق جهت وصول تعداد 214  ــهر مشهد استان خراس طالق 8 ش
ــى اكبر تاريخ  ــاى اميد صالحى نام پدر: عل ــار آزادى طرح عليه آق ــكه طالى تمام به ــدد س ع
ــس از ابالغ اجرائيه در مورخه  ــماره ملى: 0921396864 صادر كه پ ــد: 1370/03/20 ش تول
ــت حسب درخواست بستانكار به شماره مبنى  1399/10/16 كه از طريق ثنا ابالغ گرديده اس
بر بازداشت خودرو سوزوكى گرندويتارا به شماره انتظامى 27 س 847- 74 متعلق به مديون 
ــناس رسمى دادگسترى به وارده 62049- 1399/09/26 در  بازداشت كه برابر گزارش كارش
ــازى شده  ــپر جلو ضرب خورده و بازس ــرح ذيل ارزيابى گرديد: س محل پاركينگ آزادى به ش
ــت بدنه و اطراف ضرب خوردگى دارد (لبه درب  ــته اس ــت خطرهاى عقب دو طرف شكس اس
ــت طوقه گلگير عقب راست طوقه گلگير  ــتون شيشه عقب راس جلو و عقب چپ درب جلو س
ــده است عالوه بر آن بدنه و اطراف مقدارى خط  ــرقلم ش عقب چپ) كه صافكارى و رنگ و س
و خش نيز دارد. موتور مقدارى روغن سوزى دارد و نياز به تعمير شيشه ها و چراغ ها و آينه ها 
ــول جلو صندلى و تودوزى و...) نسبت به مدل  ــالم وضعيت عمومى خودرو (جلوبندى كنس س
ــالمت و الستيك هاى عقب  ــد الستيك هاى جلو در حد 60 درصد س ــط مى باش در حد متوس
ــوحه فوق قيمت پايه خودرو در  ــت. لذا با وضعيت فنى و ظاهرى مش ــالمت اس 40 درصد س
ــند و اصالت مبلغ 4/000/000/000 ريال معادل چهارصد  ــرايط فعلى در صورت داشتن س ش
ــعبه دوم اجراى ثبت  ميليون تومان تعيين مى گردد. با توجه به موارد فوق مزايده در محل ش
ــام خمينى 28 روز  ــهد واقع در خيابان ام ــعبه دوم اجراى ثبت مش ــهد واقع در محل ش مش
ــاعت 9 صبح الى 12 ظهر از مبلغ پايه 4/000/000/000  ــنبه مورخ 1399/11/7 از س سه ش
ــته باشد نقداً فروخته خواهد شد ضمناً مبلغ  ــروع و به باالترين قيمتى كه خريدار داش ريال ش
ــد و  ــر دولتى و مبلغ 240/000/000 ريال حق مزايده ميباش ــال نيم عش 200/000/000 ري
ــد.  ــق ماده 121 آئين نامه اجرا هزينه هاى قانونى طبق مقررات از خريدار وصول خواهد ش طب
ــاعت تعيين شده  ــمى در س همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از تعطيل رس
ــركت در مزايده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پايه مزايده  برگزار ميگردد. همچنين ش
ــت.  ــه مزايده الزامى اس ــه صندوق ثبت بوده و حضور خريدار يا نماينده قانونى آن در جلس ب

آ- 9910780 م.الف 490
تاريخ انتشار: 1399/10/24

رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- محمدرضا اجتهادى عرب

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهنى)
آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهنى) پرونده اجرايى كالسه 9001392 (90/268)

ــماره هاى 108323- 1388/09/01 و 101002-  ــناد رهنى ش ــتناد اس ــرمايه به اس بانك س
1387/06/09 دفترخانه اسناد رسمى شماره 64 مشهد عليه آقاى سيد حميد نجاتى حسينى 
فرزند سيدعباس بشناسنامه شماره 52 (بعنوان وام گيرنده) و آقاى محسن گلدار گل خطمى 
ــين بشناسنامه شماره 9 (بعنوان راهن) اجرائيه اى تحت كالسه فوق در قبال مبلغ  فرزند حس
ــارت تأخير روزانه تا يوم الوصول  1/952/914/171 ريال تا تاريخ 1390/06/23 بانضمام خس
ــادر نموده كه پس از ابالغ اجرائيه در تاريخ 1390/08/17 بصورت ابالغ قانونى (الصاق) در  ص
ــناد رسمى الزم االجرا و تقاضاى بستانكار مبنى  پايان مهلت مقرر در آيين نامه اجراى مفاد اس
ــماره پالك 2536 فرعى از 227 اصلى  ــدانگ اعيان يكباب منزل بش بر ارزيابى و مزايده شش
بخش 9 مشهد به آدرس؛ مشهد، بلوار 22 بهمن، بين فرعى 17 و 19 (بين شهيد رستمى 49 
ــمى دادگسترى تحت شماره 99111-  ــى رس و 51) پالك 497 برابر گزارش هيئت كارشناس
ــغ 20/000/000/000 ريال ارزيابى و  ــه مبل ــوارده 7544- 1399/08/01 ب 1399/07/30 ب
ــرح  ــخصات و توصيف اجمالى ملك برابر گزارش مذكور بدين ش قطعيت يافته كه حدود و مش
ــماره 6/6583- 1378/12/17 ملك  ــاس گواهى پايان كار ش ــد: ملك مورد نظر بر اس مى باش
ــدانگ يك واحد مسكونى مى باشد كه كل اعيان به مساحت 149 مترمربع شامل،  مذكور شش
ــاحت 16 مترمربع يك واحد تجارى،  ــكونى و مس ــاحت 79 مترمربع مس طبقه همكف به مس
ــاحت 125 مترمربع، وضع  ــد، عرصه موقوفه به مس ــكونى ميباش طبقه اول 54 مترمربع مس
ــبت به حياط، شامل حال و آشپزخانه بدون اتاق، بدنه  موجود اعيان همكف با دوپله پايين نس
گچ و رنگ، و اعيان طبقه اول شامل حال و پذيرايى بدون اتاق خواب، كف حال سراميك، بدنه 
گچ و رنگ و اعيان مغازه در ضلع شرقى زمين، كف سراميك و درب شيشه سكوريت و كركره 
با مشخصات كلى ساختمان سقف طاق ضربى، نما سنگ، پنجره پروفيلى، سيستم سرمايشى 
ــتراكات آب و برق و گاز و در  ــال و داراى اش كولرآبى و گرمايى بخارى با قدمت بيش از 20 س

حال بهره بردارى توسط مالك مى باشد.
پالك مذكور برابر پاسخ استعالم شماره 10363- 1391/05/07 اداره ثبت منطقه يك مشهد 
ــدانگ پالك مذكور در صفحه 304 دفتر 492  ــخصات ذيل مى باشد؛ شش داراى حدود و مش
ــده  ــند مالكيت صادر ش ــن گلدار گل خطمى ثبت و س ــماره 94071 بنام آقاى محس ذيل ش
ــماالً بطول 25/00 متر ديوار به ديوار اعيان بدون شماره غالمعلى  ــت: ش ــت. و محدود اس اس
ــرقاً بطول 5/00 متر درب و ديواريست به خيابان 60 مترى، جنوباً بطول 25/00  رجب پور، ش
ــماره خانم عصمت روز بيك، غرباً بطول 5/00 متر  ــت اشتراكى با اعيان بدون ش متر ديواريس

ديوار به ديوار بدون شماره آقاى موسوى. و حقوق ارتفاقى ندارد.

و برابر پاسخ شماره 139985606003011446- 1399/10/02 اداره ثبت منطقه يك مشهد 
بغير از رهنى فوق سابقه بازداشتى اعالم نگرديده است.

ــاعت 9/00 الى 12/00 در  ــورخ 99/11/6 از س ــنبه م ــالك ثبتى فوق در روز دوش ــده پ مزاي
ــهد واقع در خيابان پاسداران نبش پاسداران  ــناد رسمى مش ــعبه اول اداره اجراى اس محل ش
ــنهادى نقداً واگذار ميگردد. ضمناً حق مزايده و  ــروع و به باالترين قيمت پيش 3/1 برگزار و ش
ــاير هزينه هاى قانونى اعم از معلوم يا نامعلوم طبق  ــر اجرائى زائد بر مبلغ مزايده و س نيمعش
ــد و برابر ماده 125 آيين نامه اجرا نقداً و فى  تبصره 6 ماده 121 به عهده برنده مزايده مى باش
المجلس وصول خواهد شد و چنانچه روز مزايده با تعطيلى مواجه گردد، مزايده بالفاصله بعد 
ــركت در جلسه مزايده مشروط به حضور خريدار يا  ــد. ضمناً ش از روز تعطيل برگزار خواهد ش
ــاب سپرده ثبت مى باشد.  نماينده قانونى وى و پرداخت 10 درصد از مبلغ پايه ارزيابى به حس

آ- 9910781 م.الف 491
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى فقدان سند مالكيت
ــهود  ــهادت ش ــهاديه ش ــر به اينكه گلى اعظمى فرزند محمد عمر بموجب دو برگ استش نظ
ــماره پالك 136  ــدانگ يك باب خانه بش ــند مالكيت المثنى نوبت اول شش تقاضاى صدور س
ــت مزبور به دليل  ــند مالكي ــت س ــهد را نموده و مدعى اس ــى از 3- اصلى بخش 13 مش فرع
ــامانه مديريت كشورى امالك مالكيت سامانه  ــت كه به حكايت س جابجايى مفقود گرديده اس
مديريت كشور بشماره الكترونيك ذيل ثبت 26626 صفحه 511 دفتر 165 بنام گلى اعظمى 
ــال مبلغ 200000000 يال  ــليم گرديده و در قب ــند مالكيت 301704 صادر و تس ثبت و س
ــد دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد. لذا به استناد ماده 120 آئين نامه  ــت مى باش بازداش
ــه ملك مورد آگهى  ــبت ب ــت مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس نس ــون ثب قان
معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود است بايستى ظرف 10 روز از تاريخ 
ــار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند مالكيت رسمى  انتش
به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول 
ــند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى  اعتراض بدون ارايه س

نوبت اول و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. 9910842
تاريخ انتشار: 1399/10/24

مالك فعلى: گلى اعظمى فرزند محمدعمر
نوع ملك: يك باب خانه

اداره ثبت اسناد و امالك تربت جام- سيدمجتبى جوادزاده

آگهى فقدان سند مالكيت
ــرخى فرزند على محمد بموجب دو برگ استشهاديه  ــم جهانگردى قلعه س نظر به اينكه هاش
شهادت شهود تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى نوبت اول ششدانگ يك باب منزل مسكونى 
ــهد را نموده و مدعى است سند مالكيت  ــماره پالك 95 فرعى از 14- اصلى بخش 13 مش بش
ــامانه مديريت كشورى امالك  ــت كه به حكايت س مزبور به دليل جابجايى مفقود گرديده اس
ــماره الكترونيك 139620306007000147 ذيل ثبت  ــور بش ــامانه مديريت كش مالكيت س
ــم جهانگردى قلعه سرخى ثبت و سند مالكيت 619827 د 93 صادر و  صفحه دفتر بنام هاش
تسليم گرديده دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد. لذا به استناد ماده 120 آيين نامه قانون 
ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى  ثبت مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس نس
ــت بايستى ظرف 10 روز از تاريخ انتشار  ــند مالكيت نزد خود اس انجام داده يا مدعى وجود س
ــت اصل سند مالكيت يا سند مالكيت رسمى به اين  اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوس
ــت مقرر و يا وصول  ــورت عدم وصول اعتراض در مهل ــت در ص ــليم نمايد بديهى اس اداره تس
ــند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى  اعتراض بدون ارايه س

نوبت اول و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.9910844
تاريخ انتشار: 1399/10/24

ــرخى فرزند على محمد شماره شناسنامه 155 شماره  ــم جهانگردى قلعه س مالك فعلى: هاش
ملى 0732560896

نوع ملك: يك باب منزل مسكونى
اداره ثبت اسناد و امالك تربت جام- سيدمجتبى جوادزاده

برگ اجرايى
مشخصات محكوم عليه

1 – ابوالفضل قدميارى فرزند اوسط                                                                                                                    
2 –  ليال حسن زاده حاجى آبادى فرزند بهزاد                                                         

نشانى محل اقامت :  1 -  شهرك امام رضا (ع) خيابان خيام  
2 – مجهمل المكان

مشخصات محكوم له
نام : فاطمه مرشدلو فرزند حسين                                                                                                       

نشانى محل اقامت :  شهر خرو  خرو عليا كوچه بزرگ                
محكوم به

به موجب راى شماره  281  تاريخ   99/6/31   شعبه  هفت شوراى حل اختالف شهر خرو و 
راى شماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى- كه قطعيت يافته است 

محكوم عليه محكوم است به : حضورخواندگان  در يكى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند رسمى 
خودرو به شماره  259 ط23  ايران 74  و پرداخت هزينه دادرسى  و اخذ محكوم به در حق 

خواهان ضمنا نيم عشر دولتى محاسبه شود .                                                    .  
ــعه اقتصادى .  ــاده 134 قانون برنامه چهارم توس ــن نامه اجرايى م ــتناد ماده 19 آيي ــه اس  .ب
اجتماعى . فرهنگى  محكوم عليه مكلف است                                                              

ــذارد و يا ترتيبى  ــاد آن را به موقع اجرا بگ ــى ظرف ده روز مف ــالغ اين برگ اجراي ــس از اب پ
ــورت برابر مواد  ــاد راى بدهد . در غير اينص ــا انجام تعهد و مف ــت محكوم به و ي ــراى پرداخ ب
66,64,38,35,34,24. قانون اجراى احكام مدنى و مواد 526,523,522 قانون دادرسى مدنى 

اقدام قانونى از سوى اجراى احكام دادگسترى صورت مى پذيرد .9910832 
سيد حسن سامغانى قاضى شعبه هفت شوراى حل اختالف خرو

 آگهى فقدان سند مالكيت 
ــماره  ــفى برابر وكالت ش نظر به اينكه  بموجب وارده 18586/99-1399/10/02 حميد يوس
ــهم  ــر 12 قم از طرف مالك ذبيح اله برجى  اعالم نموده 160 س 18356-1375/09/24 دفت
ــهم ششدانگ پالك ثبت2302/2  اصلى واقع در بخش2ثبت قم كه ذيل ثبت   از 194288 س
ــده است  كه به علت  ــند صادر ش 60669 صفحه  94دفتر 348بنام  ذبيح اله برجى  ثبت و س
ــند مالكيت مزبور مفقود گرديده است،لذا به استناد تبصره 1 اصالحى ماده 120  جابجايى س
ــند  ــى مدعى وجود س ــون ثبت در 1 نوبت به تاريخ ذيل آگهى تا چنانچه كس ــن نامه قان آيي
ــند مراتب را همراه با مدارك خود پس از انتشار آگهى  مالكيت نزد خود و يا انجام معامله باش
ظرف 10 روز كتباً به اين اداره اعالم و ارسال و رسيد اخذ نمايند تا مورد رسيدگى قرار گيرد.

ــند مالكيت المثنى برابر مقررات  ــت پس از انقضاى مهلت مقرر نسبت به صدور س بديهى اس
اقدام خواهد9910828 

م الف:13530
عباس پور حسنى 

رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه2 قم

آگهى فقدان سند مالكيت
ــهودى اعالم داشته  ــهاد ش ــريفى فرزند محمد نقى با ارائه يك برگ استش  آقاى محمدرضا ش
ــى از 93 105 اصلى  ــان به پالك 568 فرع ــگ يك واحد آپارتم ــش دان ــند مالكيت ش كه س
ــخ صلح 61342 مورخ  ــند فس ــه به موجب س واقع در بخش ثبت يك قم قطعه 10 طبقه س
1397/10/27دفترخانه 28 قم در صفحه دفتر الكترونيكى 139720330001028921ثبت 
ــريفى فرزند  ــماره125232،ب/97 به نام آقاى محمدرضا ش ــند مالكيت تك برگى به ش و س
محمد نقى به شماره ملى0385145748  صادر و تسليم شده است  و به موجب سند رهنى 
23109 مورخ 12/19/ 1397 دفترخانه 36 قم در قبال مبلغ4،300،000،000 ريال در  رهن 
ــند مالكيت مزبور مفقود گرديده و تقاضاى  ــپس به علت جابجايى س ــد س بانك انصار مى باش
ــت. . لذا به استناد تبصره1 اصالحى ماده 120 آيين  ــند مالكيت المثنى را نموده اس صدور س
ــى مدعى وجود سند مالكيت  نامه قانون ثبت در يك نوبت به تاريخ ذيل آگهى تا چنانچه كس
ــار آگهى ظرف  ــند مراتب را همراه با مدارك خود پس از انتش نزد خود و يا انجام معامله باش
مدت 10 روز كتباً به اين اداره اعالم و ارسال و رسيد اخذ نمايند تا مورد رسيدگى قرار گيرد.
ــند مالكيت المثنى برابر مقررات  ــت پس از انقضاى مهلت مقرر نسبت به صدور س بديهى اس

اقدام خواهدشد.9910829 م الف:13529
رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه يك قم

داودفهيمى نيك

آگهى فقدان سند مالكيت
ــهودى اعالم داشته  ــهاد ش ــريفى فرزند محمد نقى با ارائه يك برگ استش  آقاى محمدرضا ش
ــى از 93 105 اصلى  ــان به پالك 565 فرع ــگ يك واحد آپارتم ــش دان ــند مالكيت ش كه س
ــيم نامه79609 مورخ  ــند تقس ــه به موجب س ــع در بخش ثبت يك قم قطعه 7 طبقه س واق
ــر الكترونيكى 139720330001001556ثبت  ــه 1 قم در صفحه دفت 1394/07/06دفترخان
ــريفى فرزند  ــماره992751،ب/95 به نام آقاى محمدرضا ش ــند مالكيت تك برگى به ش و س
ــت  و به موجب اسناد  ــده اس ــليم ش ــماره ملى0385145748  صادر و تس محمد نقى به ش
ــال و89073 مورخ  ــورخ 03/8/ 1397 در قبال مبلغ 2،000،000،000ري ــى 85743 م رهن
ــركت   ــغ1،957،000،000 ريال  تنظيمى دفتر 1 قم در رهن ش ــال مبل 1398/10/22 در قب
ــيان سهامى عام قرار گرفته است سپس به علت جابجايى سند مالكيت مزبور مفقد  بانك پارس
ــند مالكيت المثنى را نموده است. لذا به استناد تبصره1 اصالحى  گرديده و تقاضاى صدور س
ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يك نوبت به تاريخ ذيل آگهى تا چنانچه كسى مدعى وجود 
ــند مراتب را همراه با مدارك خود پس از انتشار  ــند مالكيت نزد خود و يا انجام معامله باش س
آگهى ظرف مدت 10 روز كتباً به اين اداره اعالم و ارسال و رسيد اخذ نمايند تا مورد رسيدگى 
ــت پس از انقضاى مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالكيت المثنى برابر  قرار گيرد.بديهى اس

مقررات اقدام خواهدشد.// م الف:13528// 9910830
رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه يك قم

داودفهيمى نيك

آگهى فقدان سند مالكيت
ــتناد دو برگ  ــين به ش ش 14537به اس ــه خانم فريده هاتفى فرزند  سيدحس ــر به اينك نظ
استشهاديه تأييدشده توسط دفتر اسناد رسمى شماره 30شيروان  جهت دريافت سند مالكيت 
ــدانگ يك  ــند مالكيت شش ــت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اند كه س ــى نوب المثن
ــماره پالك 90 فرعى از 1048 اصلى  واقع در قطعه1شيروان بخش 5  ــتگاه آپارتمان بش دس
ــد به علت نامعلومى مفقود شده  ــان مى باش قوچان به آدرس  نبش ورزش3كه متعلق به   ايش
است با بررسى دفتر امالك معلوم گرديده كه سند مالكيت آن به شماره چاپى037740سرى 
ــليم  ــماره 139920307114002077به نام نامبرده صادر و تس ــل  دفترالكترونيك بش ه ذي
گرديده است  سپس برابرسندرهنى 68529-97/02/29دررهن بانك مسكن قرارگرفته است 
ــاده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى و  ــتناد تبصره يك اصالحى م لذا به اس
ــه اى انجام داده يا مدعى وجود  ــبت به ملك مورد آگهى معامل ــر مى گردد هر كس نس متذك
ــتى ظرف 10 روز از تاريخ انتشار آگهى اعتراض خود  ــد بايس ــند مالكيت نزد خود مى باش س
ــمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است  ــند معامله رس ــند مالكيت يا س را به همراه اصل س
ــند مالكيت يا سند معامله رسمى  در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بدون ارائه س

نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.9910815
تاريخ انتشار :23 /99/10

اكبراقبالى
رئيس ثبت اسناد امالك شيروان


	9 new new new new
	10-11
	12

