
آن روزها
انقالب  اســنــاد  مــرکــز  تلگرامی  کــانــال 
اسالمی درباره برگزاری مراسم شهادت 
پهلوی  ــان  ــ زم در  ــرا)س(  ــ ــ زه حــضــرت 
نـــوشـــت: مـــراســـم شـــهـــادت حــضــرت 
زهــرا)س( در اردیبهشت ۱۳۵۷ و پس 
از چهلم های زنجیره وار، فرصت دیگری 
امنیت  اداره  .به همین دلیل  بود  انقالبی  فعالیت های  بــرای گسترش 
داخلی ســاواک در آن زمــان هشدار داده بــود: »چــون احتمال می رود 
از طرف عناصر برانداز و متعصبین مذهبی تحریکاتی صورت گیرد با 
همکاری مأمورین انتظامی منطقه پیش بینی های الزم معمول و هرگونه 

اتفاقی به موقع اعالم گردد«.

نقش بازیگران در حمله به کنگره
پلیسی  ــای  هـ تحقیق  و  هــا  تعقیب 
به  حمله  مــاجــرای  ــاره  بـ در  امنیتی  و 
ساختمان کنگره در آمریکا ادامه دارد. 
مسائل  کارشناس  ابوالفتح،  میرعلی 
سیاسی به نقل از نشریه هیل نوشت: 
»اف بی آی مشغول تحقیق درباره نقش 
احتمالی بازیگران خارجی در تأمین مالی حمله ششم ژانویه به ساختمان 
کنگره آمریکا است. این تحقیقات شامل بررسی پرداخت های پانصد هزار 
دالری در بیت کوین توسط یک برنامه نویس کامپیوتر فرانسوی پیش از این 

شورش به فعاالن راست افراطی در آمریکا است«.

ترس از طرفداران
پس از مسدود شدن حساب ترامپ، 
تــرس  از  توییتر  کــارمــنــدان  از  بــرخــی 
او، حساب های  انتقام جویی طرفداران 
خود را قفل و شخصی سازی کرده اند. 
شبکه اجتماعی توییتر پس از حمله 
طرفداران ترامپ به کنگره ملی آمریکا 
موسوم به شورش کاپیتول، رئیس جمهور آمریکا را به طور دائم از این 
پلتفرم تعلیق کرد. برخی از کارمندان توییتر حساب های خود را به صورت 

خصوصی تنظیم کرده و بیوگرافی شان را مخفی کرده اند.

جریمه
که  اســت  کشور هایی  از  یکی  روســیــه 
کنترل  و  نــظــارت  زمینه  در  بــه شـــدت 
کــاربــران خود  بین  اینترنت در  ترافیک 
سرمایه گذاری می کند. با این حال هرگونه 
ترافیکی که از طریق سرویس اینترنت 
ــواره ای ارائــــه مـــی شـــود، مــی تــوانــد  ــاهــ ــ م
برنامه های کنترل یا نظارت فعال اینترنت در داخل روسیه را دور بزند. به 
همین دلیل اخباری به گوش می رسد که دولت روسیه کاربرانی را که اقدام به 
استفاده از اینترنت استارلینک متعلق به شرکت اسپیس ایکس یا سرویس 

مشابه غربی می کنند، جریمه ۱0 تا ۳0 هزار روبلی می کند.

 مجید تــربــت زاده  4۳ ســال پیش، مثل امــروز 
29 دی ماه ۱۳۵6، هنوز چند ماهی مانده به گُر 
گرفتن آتش قیام و انقالب اسالمی. بازار تهران اما 
سرتاسر تعطیل شده است. بازاری ها دارند اولین 
را روشــن  اعــتــراض و خیزش عمومی  چــراغ هــای 
می کنند. ۱2روز پیش، در روزنامه اطالعات مقاله 
»ایـــران و استعمار ســرخ و سیاه« چــاپ شــده و 
توهین های نویسنده به امام)ره( حاال صدای مردم 
و متدینان را درآورده است. دربــاره این مقاله دو 

مسئله قابل توجه است. 
نخست اینکه حتی هنوز با گذشت چهل و چند 
نمی شود  و دقیق  ماجرا، خیلی مطمئن  از  سال 
گفت نویسنده واقعی این مقاله چه کسی بود؟ 
کسی به طور قاطع نگفته است »احمد رشیدی 
نویسندگان،  از  کــدام یــک  مستعار  نــام  مطلق« 
روزنامه نگاران یا سیاستمداران آن دوره بوده است.

فقط یک جرقه»
نکته دوم اینکه خیلی ها از جمله خود محمدرضا 
پهلوی و سایر کسانی که به شکلی از چاپ این 
مقاله خبر داشته یا در تهیه آن سهیم و شریک 
بودند، چند باری سعی کرده اند همه تقصیرهای 
شعله ور شدن انقالب در دهه ۵0 و بعد هم سقوط 
پهلوی را بیندازند گردن نویسنده این مقاله. انگار 
که اگر یک یا چند نفر ندانم کار و چاپلوس، چنین 
شکل  انقالبی  نمی کردند،  منتشر  را  مــقــالــه ای 
نمی گرفت و رژیم پهلوی سال های سال سرجایش 
محکم می ایستاد. در حالی که پدیده ای به عمق 
و  ــروز  ب ــرای  ب فقط  اسالمی  انقالب  و گستردگی 
ظهورسریع تر و بیشتر ممکن است به جرقه هایی 
اینچنینی نیاز داشته باشد. جرقه هایی که دست 
کم از ۱۵ خرداد ۱۳42 به بعد هر از چندی در گوشه 
و کنار کشور زده می شد تا روند سقوط رژیم پهلوی 

سرعت بیشتری بگیرد. 
امـــام در  بــه  توهین آمیز نسبت  مــقــالــه ای  چــاپ 
در  مهمی  نقش  اگــرچــه  دی ۱۳۵6   ۱۷ ــامــه  روزن
برانگیختن مردم و شکل گیری اعتراض های پی در 
پی دارد اما فقط یکی از این جرقه هاست. نکته 
جالب ماجرا هم این است که رژیم و عواملش با 
دست خودشان و با تصور اینکه دارند سد راه یک 
به خرمن  را  این جرقه  مردمی می شوند  انقالب 

خودشان انداختند. 

چرا که نه؟»
پایگاه اینترنتی »تاریخ ایرانی« نوشته است: »... 
پاکت مهر و موم شده توسط یکی از خبرنگاران به 
دفتر روزنامه اطالعات رسید... پاکتی حاوی مقاله 
دردسرساز و جنجالی »ایــران و استعمار سرخ و 
سیاه« که در شماره روز ۱۷ دی ماه   به چاپ رسید 
و موجی از اعتراضات را در پی آورد... در این مقاله 
توهین آمیز که نظیر آن نه پیش و نه پس از آن 
دیده نشده است، قیام ۱۵ خــرداد حاصل پیوند 

دو استعمار سرخ یعنی کمونیسم و استعمار سیاه 
و رهبران سیاسی -  ارتجاع دانسته شده  یعنی 
مذهبی و در رأس آن ها امام خمینی که با انقالب 
سفید مخالفت کردند، عامل خارجی معرفی شده 
بودند. ادعایی موهن که خشم مردم را برانگیخت 
و به برگزاری تظاهرات در قم و چند شهر دیگر 
شدن  کشته  به  که  خونین  تظاهراتی  انجامید؛ 
گروه کثیری از معترضان و سقوط دولت جمشید 

آموزگار منجر شد...«.
اما درباره اینکه نخستین بار به سر چه کسی زد 
که چنین مقاله ای بنویسد و آن را در جراید چاپ 
کند تا دلتان بخواهد حرف و حدیث و گمانه زنی 
در  مدتی  که  نهاوندی«  »هوشنگ  دارد.  وجــود 
کابینه شریف امامی، وزیرعلوم بود و کتابی هم 
بــاره  ایــن  نوشته در  پهلوی  رژیــم  دربـــاره سقوط 
گفته: ایده اولیه نوشتن چنین مقاله ای از سوی 
وزیروقت دربار یعنی »هویدا« مطرح شده. او به 
شاه پیشنهاد می کند در پاسخ به سخنرانی های 
پی در پی امام)ره( که با نوار به دست مردم ایران 
می رسد و به رژیم و شاه مملکت می تازد، مقاله ای 
نوشته شود و شاه هم با جمله معروفش یعنی: 
کــرده  استقبال  پیشنهاد  ایــن  از  ــه«  ن کــه  »چـــرا 
است. البته اردشیر زاهــدی هم همین عقیده را 
کار می خواست  این  با  و می گوید »هویدا«  دارد 
یعنی جمشید  وقت  با نخست وزیر  رقابتی هم 
آموزگار داشته باشد و او را بی کفایت نشان دهد.  
دربار  نزدیکان  از  انصاری«  مسعود  »احمدعلی 
هم در خاطراتش اصرار و تأکید دارد که هویدا و 
دفتر مطبوعاتی اش در تهیه این مقاله میدانداری 

کرده اند.

این مقاله خیلی بد است»
وزیــر  همایون«  ــــوش  »داری مــاجــرا  بعدی  مظنون 
اطالعات و گردشگری دوره پهلوی در زمان نخست 
وزیری هویداست. او البته نقش خودش در ارسال 
مقاله به روزنامه اطالعات و تأکید به چاپ آن را 
تأیید کرده اما تا دَم مرگش در سال۱۳۸9 دخالت 

در نگارش مقاله را رد کرده است. 

او معتقد بود شاه، آمر و عامل اصلی نوشته شدن 
این مقاله بود و دَم و دستگاه مطبوعاتی هویدا 
ترتیب نوشتنش را داد. »همایون« که خودش هم 
روزنامه آیندگان را اداره می کرد مدعی است مقاله 
از طرف هویدا به دستش رسیده و خودش اصالً 
آن را نخوانده: »...علی غفاری، رئیس دفتر هویدا 
آمد و یک پاکت سفید رنگ بزرگ را به من داد و 
گفت این   همان است که آقای وزیر دربار گفتند... 
دیدم علی باستانی، خبرنگار اطالعات آنجاست... 
پاکت را به او دادم... بعد احمد شهیدی تلفن کرد 
که این مقاله حمله به ]آیــت هللا[ خمینی خیلی 
بد است و این ها. گفتم من نمی دانم، نخواندمش. 
این  البته  ولــی گفتند چــاپ شـــود... «. همایون 
پهلوی  خــود شخص  ــع  واقـ در  کــه  گفته  هــم  را 
شدت  به  ــام)ره(  ــ ام انتقادهای  و  سخنرانی ها  از 
عصبانی بود و می خواست هر جور هست جواب 
ایشان را بدهد: »به هویدا و نصیری گفت به این 
حمله کنید. هویدا یک دفتر مطبوعاتی داشت که 
از نخست وزیری برده بود به وزارت دربار و فرهاد 
و  بــود  مطبوعاتی  دفتر  آن  رئیس  هم  نیکوخواه 
کارهای مطبوعاتی هویدا را می کرد. به او دستور 
داد کسی را پیدا و مقاله ای که شاه گفته است 
نهاوندی هم  و  زاهـــدی  اردشــیــر  کنید«.  تهیه  را 
معتقدند شاه اصالً نسخه نهایی نامه را نخوانده 
بود و این هویدا و بقیه بودند که چون می خواستند 

چاپلوسی کنند چنین نامه ای را تهیه کردند.

فرقی نمی کند»
با این همه ما فکر می کنیم چندان فرقی نمی کند 
کــه نــویــســنــده مــقــالــه کــیــســت. احــمــد رشــیــدی 
مطلق، نیکخواه، شعبانی و... حتی خود شخص 
محمدرضا پهلوی و خیلی های دیگر که از آن ها به 
عنوان آمر، عامل و دست اندرکار تا نگارنده اصلی 
مقاله نام برده شده در واقع یک اراده و یک جریان 
هستند برای دنبال کردن اهدافی دیگر. اینکه در 
مقاله مزبور مستقیماً به امام توهین شده و ایشان 
غیرایرانی نامیده می شود نشان از این دارد که رژیم 
امــام)ره(  پهلوی خیلی دقیق متوجه میزان نفوذ 
میان مردم و قدرت رهبری یک مرجع شده و برای 
کاهش آن تالش می کند. تالش می کند ابتدا با 
تحریک احساسات ملی گرایانه مردم، امام را غیر 
ایرانی معرفی کرده و سپس به جای ایشان مرجع 

دیگری را بتراشد و بنشاند. 
شاید شاه قرار است در این مقاله همه خشم و 
عصبانیتش را از شخصیت سازش ناپذیرو تسلیم 
ــام)ره( نشان دهد و بعد هم ایشان را  نشدنی ام
از چشم مــردم بیندازد اما به بد روشــی متوسل 
می شود و بدتر اینکه فراموش می کند نمی شود 
محبوبیت و نفوذی را که طی سال های متمادی 
شکل گرفته و ریشه در ایمان و عقیده مردم دارد 
با یکی دو مقاله و چند توهین و تهمت و ناسزا، 

از بین برد.  

 مجازآباد
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گرم ترین عصر دی ماه 

روزهای سخت شهرخودرو فرا رسید

رحمتی و 12 امتیاز کشنده

 گفت وگو با سيدحبيب نظاری درباره مجموعه  ۱۰ جلدی »شعر نوجوان« کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شعرهایی برای مخاطبان فراموش شده ادبیات

انقالب فاطمی

امسال ایام فاطمیه با فجر پیروزی انقالب اسالمی ایران همزمان 
شده است. تاریخ هم که می گویند چیزی جز تکرار حوادث نیست؛ 
یعنی اگر در زمان رســول هللا)ص( دشمنان ایشان ماجرای شعب 
تهدید  با  را  بزرگوارشان  و خاندان  ایشان  و  زدند  رقم  را  ابی طالب 
روبه رو کردند اکنون و در زمانه ما هم دشمنان قسم خورده ایران و 
اسالم در چهار دهه گذشته با جنگ و تحریم، ملت غیور و آزاده 

ایران را زیر فشار قرار داده اند. 
و  اطهر)س(  زهرای  از سیره  ایران  انقالب ملت  باشیم  اگر معتقد 
که  نــدارد  الگوبرداری شــده پس جــای تعجب  ایشان  بــزرگــوار  جد 
کاربران فضای مجازی با انتشارهشتگ »انقالب فاطمی« مطالبی 
را درزمینه پیوند ناگسستنی انقالب اسالمی ایران با مکتب فاطمه 

زهرا)س( منتشر کنند. 
این  »و  می خوانید:  را  کــاربــران  پست های  از  تــعــدادی  ادامـــه  در 
اوج محرومیت،  ایران در  اوج مظلومیت توست که  تو در  عظمت 
تمام معادالت منطقه ای استکبار را برهم زده و با زمینه سازی برای 
مقابل  در  پیروزی  رمز  می کند...  متحول  را  فرزندت، جهان  آمدن 
که  امید  الزهرا...  فاطمه  یا  است:  این  و خارجی  داخلی  دشمنان 
از اسالم  راه دفــاع  مــادری که در  بینش فاطمی و حجب و حیای 
و امام زمانش پرپر شد را نه در یک دهه و یک روز بلکه در تمام 
اولین  تو  فاطمه  به علی قسم که  قــرار دهیم...  مــورد توجه  روزهــا 
مدافع حرمی... برای حضرت زهرا عزاداری می شود و کسی به این 
فکر نمی کند که باید چه درسی از ایشان گرفت؟ درس این واقعه 
قد  تمام  زمانت  امام  از  دفاع  برای  فاطمه)س(  مثل  که  است  این 
نبود...  »ولــی«  پیرو  ولی  زد  دم  فاطمیه  از  نمیشه  وســط...  بیایی 
بیاموزد اول همسایه بعد خانه؟ من  کجاست آنکه به فرزندانش 
محتاجم، محتاج زیارت اما آرامگاهش ناشناخته است... مطمئناً 
امام حسین)ع( که برای دفاع از حق قیام کرد توسط مادری همچون 

فاطمه تربیت شد«.
 

مرِگ هزار پروانه
آسان  بگذاریم.  مقابلمان  طرف  جای  گاهی  را  خودمان  توسلی:  رقیه 
نیست می دانم! اما حال محترم مادام العمری دارد. این طور که خُردخُرد 
یاد می گیریم بزرگ شویم، بی موقع نباشیم، تغییر کنیم و دنبال مهربانی 

بگردیم.
ظهر زمستان است و توی حیاط هستیم. قرار به این شده مادر »آقای 
همسر« دو گل بنشاند توی گلدانمان. در آستانه گپ و گفت و تماشای 
گل هاییم که زنگ می خورد و همسایه روبه رو با نان های بیاتش می آید. 
با اسمش کاری نــدارم اما با رسمش چــرا... میانسال است و پُرچانه و 
بی ماسک. با آمدنش دریا، طوفانی می شود. دریای به ظاهر آرام پُر جزرومد 
این خانه سوگ دیده. هی فاصله یک متری را می شکند و مرز آرامشمان 
را. با هر جمله اش دست و پایم را بیش از پیش گم می کنم. اهل جهان 

دیگریست. خیر دیده! کشدار می ماند و ضربه های کاری می زند.
مادر: لطف کردی شیرین جان. فکر کنم مرغ و جوجه ها دیگه به نونات 

عادت کردن.
همسایه: فدات بشم. خدا نازنین جوانت رو بیامرزه.
مادر: ان شاءهللا محصول باغتون چیده شد دیگه؟

همسایه: آره شکر خدا. یادش بخیر! پسرت هر وقت می دید من و حاج 
آقا دست تنها جعبه ها را بار می زنیم می اومد کمک.  ای ناروزگار! کجا دیگه 

مثلش پیدا میشه؟
مادر: خونه بودید وقت زلزله دیروز؟ 

همسایه: آخ آخ! چه ول نکنی بود. زهره ترک شدیم سیده خانوم. ولی 
بدون بعد نماز آیات خیلی پسرجانت رو دعا کردم... تمام نمی کند. تا سر 
هر حرفی را نکشد و نبرد وصل نکند به زخممان، آرام نمی گیرد... با یک 
گاری نمک آمده. طول و عرض حرف هایش را که رصد می کنم می بینم 
یک تنه دارد می بردمان به مراسم خاکسپاری و حواسش نیست دارد با 
صاحب غم چه می کند. با مادری که پسر ته تغاری اش را ۵۱۷ روز است 

ندیده و هرگز نخواهد دید.
متاسفانه مأموریتش به سرانجام می رسد چون مادر، بیلچه را آرام رها 
می کند گوشه باغچه و سرش به زیر می افتد و به وضوح آثار دلتنگی پخش 

می شود توی صورتش.
بعد از نیم ساعت از همسایه خبری نیست. همان طور که از کاشتن 
شمعدانی، پختن آش شله و آموزش قالب بافی مدل ستاره خبری نیست. 
بِه های شسته شده روی میز هم دیگر مربا نمی شوند. فقط اشک های 
بی صدای مادری می ماند که قرار است خیابان و شهر و آسمان و عرش 

را تکان دهد!
جدی نوشت: شریف و عاقل و بالغ باشیم. سوگوار خودش می داند تا ابد 
سوگ دارد. می داند دیدار به قیامت است و پاره تنش در دوردست هاست. 
خیلی اگر مَردیم و دلسوزی سرمان می شود، نانِ لبخند و عشق و شکر 

بیاوریم. کاری کنیم رسممان تلخ نباشد!

العربی بی خیال مهاجم ایرانی

در پرسپولیس، آبی برای 
ترابی گرم می شود؟

روزمره نگاری

روایت مجازی

برش

اینکه در مقاله مزبور مستقیمًا 
به امام توهین شده و ایشان 

غیرایرانی نامیده می شود نشان 
از این دارد که رژیم پهلوی تالش 
می کند ابتدا با تحریک احساسات 

ملی گرایانه مردم، امام را 
غیرایرانی معرفی کرده و سپس 
به جای ایشان مرجع دیگری را 

بتراشد و بنشاند
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فوتبال  برتر  لیگ  یازدهم  هفته  خداشناس:  حمیدرضا 
کشورمان عصر امروز با دو دیدار حساس ادامه می یابد که 
بر اساس آن استقالل در تبریز به مصاف تراکتور خواهد 
رفت و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی میزبان فوالد خوزستان 

خواهد بود.

انتقام با طعم صدرنشینی؟#
آبی پوشان تهرانی پس تساوی شیرین آن هم در دقایق 
دیدار دشوار  تا  اند  کرده  تبریز سفر  به  دربی،  پایانی 
دیگری را از ساعت 14:30 مقابل تراکتور برگزار کنند؛ 
دیداری که پیروزی در آن شاگردان فکری را دوباره به 
پای  حالی  در  استقالل  اما  برمی گرداند.  صدر جدول 
به میدان می گذارد که پس از دربی با حواشی زیادی 
دست و پنجه نرم کرده است. از قهر و رفتن میلیچ به 
اخراج  و  فکری  از محمود  انتقادها  تا  گرفته  کشورش 
فرشید باقری و... که همه این ها می تواند در نتیجه 
این بازی تأثیرگذار باشد. با این حال آبی پوشان در این 
نمی کنند  بازی  زیبا  اگر چه  که  اند  داده  فصل نشان 
ولی هفته به هفته بهتر شده و شکست ناپذیری در 
هفت هفته گذشته خود گواه این مدعاست. این بازی 

عالوه بر اینکه استقالل را می تواند به صدر برساند، 
بدون شک جنبه انتقامی برای آبی پوشان هم خواهد 
جــام حذفی  فینال  در  و  پیش  مــاه  چند  کــه  داشـــت 
شکست تلخی را از تراکتور متحمل شدند. در سوی 
با  امتیاز  تنها 3  اما شاگردان شجاعی هم که  مقابل 
را  خودشان  خاص  انگیزه های  دارنــد  فاصله  استقالل 
برای این بازی دارند و می دانند که عدم نتیجه گیری در 
این بازی خانگی آن ها را از قافله مدعیان دور خواهد 

کرد.

تقابل کاپیتان های سابق تیم ملی#
در دیگر بازی امروز پرسپولیس تهران از ساعت 16:40 در 
شاگردان  است.  خوزستان  فوالد  میزبان  آزادی  ورزشگاه 
یحیی گل محمدی که چهار تساوی پیاپی آن ها را از جمع 
صدرنشینان دور کرده است، امیدوارند با پیروزی مقابل 
شاگردان نکونام نوار تساوی هاشان را پاره کرده و از ناکامی 
فــوالد 15  و  امتیازی  پرسپولیس 12  اکنون  خــارج شوند. 
امتیازی است و هر دو تیم برای ماندن در جمع مدعیان 
نیاز به پیروزی در این دیــدار دارنــد و همین عامل تقابل 
کاپیتان های سابق تیم ملی را در بازی حساس تر کرده است. 

قابل  فعلی شهرخودرو  جایگاه  جایگاه  سینا حسینی: 
انتظاری نیست. هرچند آن ها با تیم قعر نشین جدول 
8 امتیاز اختالف دارند، اما بازی های باقیمانده این تیم در 
ادامه رقابت های دور رفت لیگ بیستم به شدت سخت و 
طاقت فرساست، از این رو این نگرانی وجود دارد چنانچه 
آن ها در چهار بازی پیش روی خود امتیاز از دست دهند به 

یکی از دو تیم فانوس به دست جدول تبدیل شوند.

نبرد 6 امتیازی#
دیدار با نساجی قائمشهر یکی از بازی های 6 امتیازی این 
تیم است،شهرخودرو در هفته دوازدهــم باید در خانه به 
مصاف این تیم برود، تیمی که به تازگی مجید جاللی را به 
عنوان سرمربی جدید خود معرفی کرده است. بدون تردید 
جــدال تیم های دوازدهـــم و سیزده جــدول از حساسیت 
فراوانی برخوردار است ؛چون هر تیمی بتواند سه امتیاز این 
بازی را بدست آورد نه تنها خود را از بحران خارج کرده ،بلکه 

تیم مقابل را به منطقه خطر هدایت خواهد کرد.

نبرد با نصف جهان#
اما بازی بعدی شاگردان رحمتی نیز یک بازی سخت و 

نفسگیر خواهد بود، دوئل رحمتی و نویدکیا در نقش جهان 
می تواند نقش تعیین کننده برای تداوم حضور رحمتی روی 
نیمکت شهرخودرو داشته باشد، بدون تردید سپاهان پس 
از موفقیت های اخیر و قرار گرفتن در میان سه تیم باالی 

جدول به راحتی در خانه به تیمی امتیاز نمی دهد.

نبرد با سایه ها#
نماینده مشهد،در هفته ماقبل  پایانی دور رفت باید به 
مصاف مس رفسنجان برود، که این روزها به خوبی نتیجه 
می گیرد و سایه به سایه شهرخودرو در جدول رده بندی 
پیش می رود، بدون تردید این بازی نیز یکی از دیدارهای 
6 امتیازی شهرخودرو خواهد بود .قــرار گرفتن سرمربی 
سابق شهرخودرو در کادر فنی تیم مس رفسنجان نیز بر 

جذابیت های این دیدار خواهد افزود.

نبرد با فوالد سخت#
مصاف او با جواد نکونام نیز بدون تردید بازی ساده و آسانی 
جایگاه شهرخودرو هم  احتماالً  روز  آن  بــود.در  نخواهد 
تغییر اساسی خواهد داشت که این بازی نقش مهمی در 

سرنوشت تیم مشهدی در نیم فصل دوم دارد.

 امروز تراکتور- استقالل،  پرسپولیس - فوالد

گرم ترین عصر دی ماه 
روزهای سخت شهرخودرو فرا رسید

رحمتی و 12 امتیاز کشنده

محمود فکری: بابت عدم آمادگی دیاباته هزینه می دهم
فکری،سرمربی استقالل درباره تقابل با تراکتور گفت: بازی سخت و مهمی 
را پیش رو داریم. تراکتور از زمان حضور مسعود شجاعی توانسته است 
نتایح خیلی خوبی بگیرد. آن ها تیم خیلی خوبی هستند. این تیم از هفت 

بازی قبلی خود 14 امتیاز گرفته و شرایط قابل قبولی دارند.
فکری درباره عدم استفاده از شیخ دیاباته تاکید کرد: من به عنوان سرمربی 
تیم با توجه به شرایطی که داریم باید هزینه هایی را بابت عدم آمادگی او 

بدهم. او می تواند به ما کمک کند.

چمنیان: استقالل را سورپرایز می کنیم
مربی تراکتور از رسیدن همه مصدومان تیمش به بازی استقالل خبر داد. 
عباس چمنیان گفت: تیم استقالل را کامل ارزیابی کرده ایم. طبیعی است 
انجام شده در لیگ، در مورد  بازی های  ارزیابی بر اســاس تعداد  این  که 
تیم ما هم صورت گرفته است. سعی می کنیم که برای هر بازی عالوه بر 
داشته های قبلی مان یک استراتژی و سورپرایز فنی هم داشته باشیم. این 
به ما در کسب نتیجه کمک می کند. خوشبختانه بازیکنان آسیب دیده مان 

رسیده اند. فکر می کنم که بتوانیم از حداکثر نفراتمان استفاده کنیم

هاشمی نسب: امیدوارم بدشانس نباشیم
مهدی هاشمی نسب در نشست خبری پیش از دیدار تیم فوتبال فوالد خوزستان 
مقابل پرسپولیس اظهار کرد: می دانیم بازی مهمی داریــم، از این جهت که با 
تیم پرمهره پرسپولیس روبه رو خواهیم شد. اوایل فصل بازیکنانی به پرسپولیس 
اضافه شدند که جزو گزینه های ما بودند، بازیکنانی که به دلیل شرایط مالی 
نتوانستیم آن ها را به خدمت بگیریم. مربی فوالد افزود: امیدوارم بازی خوبی از آب 
در بیاید و بدشانسی  بازی با سپاهان که نتوانستیم از موقعیت های مان استفاده 

کنیم، دست از سر ما بردارد و نسبت به نمایشی که داریم حق مان را بگیریم. 

مطهری: پرسپولیس واقعی را مقابل فوالد ببینید
حمید مطهری در نشست خبری پیش از بازی با فوالد گفت پرسپولیس 
واقعی را از بازی مقابل فوالد خواهید دید. مربی تیم پرسپولیس تصریح 
کرد: فوالد تیم قابل احترام، هدفمند و بابرنامه ای و تیمی جنگنده و دونده  
است اما ما هم پرسپولیس هستیم که بارها نشان داده ایم کارهای بزرگی 
انجام می دهیم. راه هایی که حریف هفت گل دریافت کرده شناسایی 
کردیم و حتی روی دقایقی که فوالد گل خورده خیلی ریز تمرکز کرده ایم. 
این کار ایده های خوبی به ما داده است که امیدوارم از آن ها استفاده کنیم

جواد رستم زاده: پدیده لیگ برتر ایران که ردپایش 
در قهرمانی آخر پرسپولیس پر رنگ تر از همیشه بود 
در کوچ خود به آن طرف آب های خلیج همیشه فارس 
عاقبت به خیر نشد.  او را از همان زمان که به شکلی 
ناگهانی به قطر رفت، دوست نداشتند. از همان روز 
اول و آن مصدومیت لعنتی مشخص بود که ستاره اش 
هــواداران و مسئوالن تیم جدیدش را نگرفته است. 
البته خودش هم آن درخششی که در لباس سرخ را 
داشت، نشان نداد. مصدومیت و چند ناکامی سبب 
شد تا ترابی خیلی زودتر از آنچه تصورش می رفت به 

بن بست برسد.

مساکنی به جای ترابی#
 ترابی در نیم فصل دوم عملکرد بهتری از 
خود نشان داد و توانست دو گل هم به 
ثمر رساند. او در دیدار اخیر تیمش برابر 
الغرافه هم موفق به گلزنی شد با این حال 
به نظر می رسد که سران العربی از عملکرد 

نـــدارنـــد. سایت  او رضــایــت 
استاد الدوحه قطر نوشت 

المساکنی  یــوســف  کــه 
جــایــگــزیــن تــرابــی در 
اســت.  شــده  العربی 
ایـــن روزنـــامـــه قطری 
مــدعــی شــد کــه این 
انتقال قطعی است. 

پیغام و پسغام#
مــهــدی تــرابــی هــم که 

فشار  هــمــه  ــن  ایـ تحمل 
در حال  ــدارد  نـ را  و حاشیه 

برای  و  اســت  بستن چمدان 
پسغام  و  پیغام  پرسپولیس 

فرستاده که می خواهد برگردد. دیروز حمید مطهری 
هم در کنفرانس خبری گفت ترابی را زیر نظر داشته اند 
و دنبال راهکار برای توافق با تیم العربی هستند تا این 
انتقال صورت گیرد. پرسپولیس دلخوش است که با 
داشتن ترابی بتواند خأل مهاجم ششدانگ را پر کند 

و با اضافه شدن آل کثیر به تیمی زهردار تبدیل شود.
در این میان البته گفته می شود مدیربرنامه های ترابی 
در حال سنگ اندازی است و معتقد است ترابی باید 
تا پایان فصل دندان روی جگر بگذارد. او البته سنگ 
خــودش را به سینه می زند چون نیک می داند این 

جدایی سبب می شود پورسانت کمتری گیرش بیاید.

هواداران کم حافظه#
با این حال نکته کلیدی این است که هواداران 
ترابی حسابی دل چرکین هستند  از  ســرخ 
که تیمشان را در آستانه بازی های آسیایی 
دست تنها گذاشت و یحیی را با چالشی 
جدی روبه رو کرد. باید منتظر ماند و دید در 
صورت عملی شدن این انتقال آب 
ترابی و هواداران در یک جوی 

می رود یا خیر؟
البته ترابی نخستین بازیکنی 
از پا  نــیــســت کـــه دســــت 
درازتر به پرسپولیس برمی 
گـــــردد. پــیــش از ایـــن نیز 
طارمی و رضائیان هم به شکلی 
نامتعارف و شبانه جدا شدند اما 
نادم برگشتند و اتفاقاً هــواداران کم 
حافظه پرسپولیس هم استقابل خوبی 
از آن ها به عمل آوردند. همین هست 
که یحیی خوشبین است با بازگشت 
ترابی خیلی از گره های کور تیمش را باز 

کند و جای بشار را بتواند پر کند.

ستاره PSG که در طول این سال ها تبدیل به چهره ای 
بحث برانگیز در این تیم شده، یکی از گران قیمت ترین 
بازیکنان جهان است. نیمار در 2017 از بارسلونا به 
پاریس آمد، اما در طول این سال ها مهاجم برزیلی 
شهرتی در دایــو زدن و فریب داور کسب کــرده و به 
شدت مــورد انتقاد بــوده است.سیل انتقادها نیمار 
را تحت تأثیر قــرار داده بود و موجب شده که او به 
خداحافظی زودهنگام از فوتبال فکر کند.نیمار در این 
رابطه گفت: »من هرگز عالقه ام به فوتبال را از دست 
نخواهم داد، اما لحظاتی بود که دلم می خواست دیگر 
بازی نکنم. من به جایی رسیدم که از خودم پرسیدم 

چرا همچنان به بازی ادامه دهم، وقتی بقیه 
بازی مرا دوست ندارند؟من عصبانی و 

برافروخته به خانه می رفتم و بعد همه 
زحمت هایی را که برای رسیدن به اینجا 
کشیده بودم،به یاد می آوردم. عشقی 
که به فوتبال داشتم و یاد زحمت هایی 

که کشیده بــودم مرا آرام می کرد و 
ــه واقــعــیــت بــرمــی گــردانــد.  ب

را  فشارها  هیچ وقت  من 
کامالً  نــکــردم.  احساس 
بــا شــمــاره 10  برعکس! 
بــودن،  برزیل  ملی  تیم 
شماره 10 تیم PSG و 
نیمار بودن؛ من آدمی 
هستم که به راحتی 
مــی تــوانــم فــشــارهــا را 
تحمل  و  مـــدیـــریـــت 
بسیار  آدم  کــنــم.مــن 
شـــجـــاعـــی هــســتــم. 

بزرگ ترین خصوصیت 
مـــن شــهــامــت اســـت. 

در  ــروزه  ــ امـ کــه  معتقدم 

فوتبال تبدیل به یک الگو و نماد شده ام حاال من در 
کنار بهترین بازیکنان جهان هستم، خیلی افتخار 
می کنم که به اینجا رسیده ام و خیلی به خودم می بالم 
که کارهایی که در زمین فوتبال کرده ام قدر می دانند و 
به عنوان یک الگو با من رفتار می شود. امیدوارم که باز 

هم بتوانم شادی و لذت را به فوتبال بیاورم«.

 کامنت های مردم را جدی نمی گیرم#
ستاره برزیلی معتقد است که شبکه های اجتماعی 
کار را برای حمله به او آسان کرده اند، اما سعی دارد 
که نگذارد نظرات دیگران آزارش دهد. نیمار در این 
اجتماعی  شبکه های  که  می کنم  »فکر  گفت:  ــاره  ب
جایی هستند که مردم می توانند بیایند و در زندگی 
قضاوت  با  کنند؛  دخالت  تو 
کردن تو، نفرت ورزیدن به تو 
و حسادت کــردن به تــو. به 
همین دلیل است که من 
هیچ وقت کامنت های مردم 
را جدی نمی گیرم. دوست 
بخوانم  را  چــیــزهــایــی  نــــدارم 
به  نیازی  و  نیستند  که جالب  
خواندن شان نیست. اما آدم هایی که 
کنار من هستند، دوستانم، خانواده ام 
ــن کــامــنــت هــا را  و هــم تــیــمــی هــایــم ایـ
به  می شوند.  نــاراحــت  و  می خوانند 
همین دلیل این دنیا جای حساسی 
است. برای مردم خیلی آسان است 
که بدون اینکه تو را بشناسند راجع 
صحبت  خصوصی ات  زندگی  به 
مــردم  بــه  همیشه  مــن  کنند.اما 
می گویم تنها یک راه برای زندگی 
وجود دارد. از زندگی لذت ببر! 

شاد باش! همین«.

العربی بی خیال مهاجم ایرانی

درپرسپولیس،آبیبرایترابیگرممیشود؟
افشاگری نیمار: 

میخواستمخداحافظیکنم
ضد  حمله

 محکومیت ۱۴۰ هزار دالری آبی ها 
در پرونده مدافع بلغاری

فیفا با بررسی پرونده بودرورف باشگاه استقالل را به پرداخت 
استقالل  مسئوالن  کــرد.  محکوم  دالر  هــزار   140 به  نزدیک 
مورد  اما  کردند  ارائــه  بازیکن  این  قبال  در  را  دفاعیات خود 
باید تا یک ماه دیگر این مبلغ را که  پذیرش قرار نگرفت و 
می شود،  تومان  میلیون   500 و  میلیارد   3 حــدود  در  چیزی 
به  پرونده  ارائه  باالی  به هزینه های  توجه  با  کنند.  پرداخت 
چنین  استقالل  مسئوالن  نمی رسد  نظر  به   ،CAS دادگـــاه 
تصمیمی بگیرند و باید دنبال راهی برای پرداخت مطالبات 

بودوروف باشند. 

دژاگه مشکلی برای بازی با استقالل ندارد
ــه دلیل  ــه ب اشــکــان دژاگــــه هــافــبــک تــیــم فــوتــبــال تــراکــتــور ک
مصدومیت در دیدار مقابل ذوب آهن در هفته دهم غایب بود، 
پس از پشت سر گذاشتن دوران نقاهت خود در کشور آلمان و 
بازگشت به تبریز، از روز جمعه در تمرینات گروهی تراکتوری ها 
شرکت کرده و در صورت صالحدید کادر فنی می تواند مقابل 

استقالل به میدان برود.

 ۳ مهاجم ایرانی
 نامزد بهترین لژیونر قاره کهن

ادامــه  در   )AFC( آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  رسمی  سایت 
»جایزه  عــنــوان  ــرای  ب مختلف  بخش های  نــامــزدهــای  معرفی 
هواداران«، دیروز نامزدهای بهترین لژیونر سال 2020 را معرفی 
کرد که نام مهدی طارمی، سردار آزمون و کاوه رضایی هم میان 

آن ها دیده می شود.

تنبیه سنگین برای زاهدی 
زاهدی هم اکنون در تیم دوم المپیک دونتسک تمرین می کند 
پیدا نکرد.  را  ترکیه  اردوی  با تیم اصلی در  اجــازه همراهی  و 
پیش از این رئیس المپیک دونتسک رفتار شهاب زاهدی و 
را غیرحرفه ای  لوهانسک  زوریا  با  مذاکره  در  برنامه اش  مدیر 

دانسته بود.

منهای فوتبال

هفته نوزدهم لیگ برتر انگلیس

آرسنال - نیوکاسل
      دوشنبه 29 دی - 23:30 از شبکه ورزش

لیگ برتر فوتبال ایران

پرسپولیس - فوالد 
      دوشنبه 29 دی - 16:40 از شبکه سه

لیگ برتر فوتبال ایران

تراکتور - استقالل 
      دوشنبه 29 دی - 14:30 از شبکه سه

ورزش در سیما

 دورخیز یوسف کرمی
 برای سرمربیگری کرواسی

قهرمان سابق تکواندو ایران گفته با وجود پیشنهادهای جدید 
یوسف  بماند.  کــرواســی  در  دیگر  یــک ســال  گرفته  تصمیم 
کرمی که سرمربیگری در تیم ملی تکواندو کرواسی را نشانه 
گرفته و این روزها نیز به واسطه حضورش در ایران در حاشیه 
مسابقات لیگ برتر تکواندو حاضر شده، درباره وضعیت خود 
در »یاسرب«افزود: این باشگاه حرفه ای است و هشت بازیکن 
نونهال، نوجوان و بزرگسال دارد که توانایی باالیی برای یادگیری 
دارند. برنامه های خوبی برای آن ها دارم که امیدوارم عملی شود. 

احتمال رویارویی یزدانی و تیلور در ایتالیا
حسن یزدانی می گوید ممکن است همزمان با دیوید تیلور 
به تورنمنت ایتالیا اعزام شود. وی درباره احتمال اعزامش به 
تورنمنت ایتالیا و رویارویی با دیوید تیلور عنوان کرد: من که از 
قبل هم گفتم تابع دستور کادرفنی هستم و هر جا الزم باشد 
کشتی می گیرم. اگر تیم آمریکا به ایتالیا اعزام شود و در وزن 86 
کیلوگرم هم تیلور را بیاورد، کادرفنی طوری برنامه ریزی خواهد 
کرد که من هم در این مسابقات شرکت کنم. فدراسیون برنامه 
همه مسابقات را رصد می کند و بر اساس تصمیم کادرفنی 
مشخص می شود که ما در کدام مسابقات شرکت می کنیم. 

تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/11/14

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای حمید شمس سیستانی باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه به شماره پالک 
باقیمانده 371 فرعی از 52 فرعی از 228 اصلی بخش 9 مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری 
مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 31264 دفتر 190 صفحه 
34 بنام حمید شمس سیستانی ثبت و سند به شماره چاپی 191047 صادر گردیده است. دفتر امالک بیش از این 
حکایتی ندارد.     لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت 
به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از 
تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. 
بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله 

رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف 495  آ9910987
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه طاهره صابغی اصالتاً و وکالتاً برابر وکالت 85795 مورخ 96/10/18 دفتر 96 تهران از طرف وراث عبداهلل 
صابغی بجز محمد مسعود به استناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت صدور سند مالکیت المثنی 
نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل به شماره 
پالک 3 فرعی از فرعی از 514 اصلی بخش یک مش��هد که متعلق به عبداهلل صابغی میباش��د به علت سهل انگاری 
مفقود گردیده است و با بررسی دفتر امالک معلوم شد مالکیت نامبرده شماره ثبت 8577 صفحه 200 دفتر 77 بنام 
خانم اش��رف غفاری آبرودی ثبت میباش��د که مع الواسطه برابر سند 128671 مورخ 75/10/20 دفتر 59 مشهد به 
عبداله صابغی منتقل ثبت و سند به شماره چاپی 004563 صادر گردیده. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. و 

این بخشنامه به استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت امالک صادر گردید.
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف 496  آ9910988
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای مجتبی عباس زادگان باس��تناد 2 برگ فرم استش��هادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت س��ند مالکیت سه ربع دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به شماره پالک 5997 اصلی بخش دو مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود 
گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 11005 دفتر 79 صفحه 53 بنام 
آقای مجتبی عباس زادگان ثبت و سند به شماره چاپی 025860 صادر گردیده که برابر اسناد رهنی 49657 مورخ 
1385/12/05 و 49656 مورخ 1385/12/05 دفتر 77 مشهد در رهن بانک ملت قرار گرفته است. دفتر امالک بیش 
از این حکایتی ندارد. لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس 
نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده 
روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم 
نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند 
معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف 497  آ9910989

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه خانم و آقای عطیه و سیدعلی طباطبایی یزدی از ورثه مرحوم سیدجواد و ثریا حجی خراسانی باستناد 
4 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده 
و مدعی اس��ت اسناد مالکیت سه س��هم از پنج سهم ششدانگ پالک 183 فرعی از 227 اصلی بخش 9 مشهد که 
متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده 
در ذیل ش��ماره ثبت 4424 دفتر 39 صفحه 76 بنام س��ید جواد نسبت به دو سهم از پنج سهم و بی بی ثریا حجی 
خراس��انی نس��بت به یک سهم از پنج ثبت و اسناد به شماره چاپی 938112 و 938114 صادر گردیده است. دفتر 

امالک بیش از این حکایتی ندارد.
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف 498  آ9910990
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه خانم و آقای عطیه و سیدعلی طباطبایی یزدی باستناد 4 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت 
دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است اسناد مالکیت مشاعی یک قطعه باغ 
میمی به شماره پالک 139 فرعی از 228 اصلی بخش 9 مشهد که متعلق به نامبردگان میباشد به علت سهل انگاری 
مفقود گردیده اس��ت. با بررس��ی دفتر امالک، معلوم ش��د مالکیت نامبرده در ذیل ش��ماره دفتر امالک الکترونیک 
139620306003028851 و 139620306003028854 بنام عطیه و سیدعلی طباطبائی یزدی بترتیب نسبت 
به 1 س��هم از 10 س��هم و 2 سهم از 10 سهم ششدانگ ثبت و اسناد به شماره چاپی 162157 و 162159 ب 95 
صادر گردیده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک 
نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت 
یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول 
اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی 

اقدام خواهد شد. م.الف 499  آ9910991
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه خانم و آقای عطیه و س��یدعلی طباطبائی یزدی باس��تناد 4 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد 
جهت دریافت س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است اسناد مالکیت مشاعی یک 
قطعه باغ میمی به ش��ماره پالک 140 فرعی از 15 فرعی از 228 اصلی بخش 9 مش��هد که متعلق به نامبردگان 
میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره 
دفتر امالک الکترونیک 139620306003027077 و 139620306003027085 بنام عطیه و سیدعلی طباطبائی 
یزدی بترتیب نسبت به 3 سهم از 30 سهم و 6 سهم از 30 سهم ششدانگ ثبت و اسناد به شماره چاپی 508238 

و 508241 الف 94 صادر گردیده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف 500  9910992
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای احمد طائی بموجب وکالت هایی شمارهای FAHA 4 OEQYCCP مورخ 1399/05/07 دفتر 
حفاظت منافع جمهوری اس��المی ایران در واشنگتن و 242612 مورخ 1399/5/26 دفترخانه 67 مشهد و تفویض 
وکالت 48023 مورخ 1399/6/11 دفترخانه 327 تهران بوکالت از طرف آقای جعفر رضوانی خرمی برابر درخواست 
ش��ماره 29339 مورخ 99/6/13 به اس��تناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت 
یک سهم مشاع از هفت سهم ششدانگ یک قطعه زمین به شماره پالک 1 فرعی از 319 اصلی بخش یک مشهد که 
متعلق به نامبرده میباشد باین اداره مراجعه نموده که سند نامبرده به علت جابه جایی مفقود گردیده است و با بررسی 
دفتر امالک معلوم شد. یک سهم مشاع از هفت سهم ششدانگ ذیل ثبت 412 صفحه 652 دفتر 3 به شماره چاپی 
5217 بنام ثبت میباشد سپس مع الواسطه برابر سند 206807 دفتر 67 به متقاضی منتقل گردیده. دفتر امالک بیش 

از این حکایتی ندارد. و این بخشنامه به استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت امالک صادر گردید.
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف 503  آ9910994
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای حمیدرضا پوالدی بعنوان مدیرعامل شرکت تولید روستایی چشمه ساران تاش باستناد 2 برگ 
فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی 
اس��ت سند مالکیت شش��دانگ یکقطعه زمین به ش��ماره پالک 35 فرعی از یک فرعی از 3429 اصلی بخش یک 
مش��هد که متعلق به نامبرده میباشد به علت س��هل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد 
ششدانگ مالکیت نامبرده در ذیل ش��ماره دفتر امالک الکترونیک 139520306003002119 بنام شرکت تولید 
روس��تایی چشمه س��اران تاش ثبت و سند به شماره چاپی 833436 الف 93 صادر گردیده است. دفتر امالک بیش 

از این حکایتی ندارد.
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف 504   آ9910996
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

آگهی
در خصوص پرونده اجرایی کالسه فوق، به موجب گزارش مورخ 1399/06/31 کارشناس رسمی 

دادگستری به شرح تصویر  پیوست، سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 1- فرعی: 279 از پالک اصلی 181 در 
بخش: 6 ناحیه: - واقع در: طرقبه شاندیز به مبلغ 790/000/000 ریال ارزیابی گردیده.

لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ 
این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 3/000/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم 
نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده 

نخواهد شد. م.الف 505  آ9911018
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای قربان صحابه مارشک با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 99/25833 مورخ 1399/09/15 
تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی میزان ششدانگ پالک 1611 فرعی از 27- اصلی واقع در بخش شش طرقبه 
ش��اندیز که در صفحه 187 دفتر 535 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر سهل انگاری 
مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه 
اش��خاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود می باش��ند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی 
اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه 
پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این 

اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. م.الف 506  آ9910999
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمدعلی نخعی مقدم با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست مورخ 1399/9/24 تقاضای 
صدور س��ند مالکیت المثنی میزان یکدانگ مشاع از شش��دانگ پالک 572 فرعی از 227- اصلی واقع در بخش ده 
طرقبه شاندیز که در صفحه 381 دفتر 762 )دفتر الکترونیک شماره 139620306267023236( ثبت گردیده و 

حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی 
آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت 
نزد خود می باش��ند ظرف 10 روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به 

نام مالک خواهد نمود. م.الف 507  آ9911019
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمدعلی نخعی مقدم با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست مورخ 1399/9/24 تقاضای 
صدور س��ند مالکیت المثنی میزان یکدانگ مشاع از شش��دانگ پالک 593 فرعی از 227- اصلی واقع در بخش ده 
طرقبه شاندیز که در صفحه 291 دفتر 762 )دفتر الکترونیک شماره 139620306267023238( ثبت گردیده و 
حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی 
آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت 
نزد خود می باش��ند ظرف 10 روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به 

نام مالک خواهد نمود. م.الف   آ9911002508
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی
در خصوص پرونده اجرایی کالسه 139904006225000489، له فاطمه مرادنیا سهل آبادی علیه متعهد: محمدعلی 
مومنی و نرگس خاتون مومنی و سجاد مومن میرآبادی و عزیزاله مؤمن میرآبادی و علیرضا مومن و معصومه مومنی 
و حسن مومن میرآبادی و جواد مومن میرآبادی برابر نظریه کارشناس رسمی خودرو سواری سمند به پالک انتظامی 
12 ای��ران 959 ه 95 ب��ه مبل��غ 630/000/000 ریال ارزیابی گردیده، لذا چنانچه به مبل��غ ارزیابی اموال معترض 
می باش��ید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دس��تمزد 
کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 9/000/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد 

یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. م.الف 509  آ9911005
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مرتضی علی نژاد حصار با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست مورخ 1399/10/9 تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی میزان ششدانگ پالک 918 فرعی از 146- اصلی واقع در بخش شش طرقبه شاندیز که 
در صفحه 262 دفتر 538 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود شده را 
نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی 
انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر 
اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام 

به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. پالک 12 فرعی از یک اصلی. م.الف 510  آ9911006
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز

 حسن ابوترابی

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به 

فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 169-اصلی اراضی صدرآباد

1-ششدانگ یکباب خانه از پالک 2572 فرعی از 169 اصلی فوق به مساحت 162/89 متر مربع ابتیاعی آقای مرتضی 
نامور از محل مالکیت رس��می مهدی نظری برابر رای شماره 3150-99 مورخه 1399/10/24- کالسه 99-0157
لذا بدین وسیله به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چناچه اعتراضی 
دارندبایداز تاریخ انتشار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسیداخذ نمایندمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایندوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهنددرصورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور 

سند خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود. آ-9910968
تاریخ انتشارنوبت اول1399/10/29   
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/11/14

علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر
نظر به دستور مواد 1و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390-9-20، 
امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحدثبتی قائم ش��هر مورد رس��یدگی و 

تصرفات مالکانه وبال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی میگردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه پرچیکال پالک 61 اصلی بخش 16

2176 فرعی بنام آقای حسن رمضانی برومند نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به 
مساحت 237.15 مترمربع خریداری بدون واسطه از خانم شیرین رضوانی ثانی جویباری مالک رسمی.

لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه 
مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیر االنتش��ار درش��هرها منتشر و در 
روس��تاها عالوه بر انتش��ار اگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 

به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
بدیهی است برابر ماده 13 ائین نامه مذکور درمورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد 
ثبت��ی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدح��دود، مراتب رادر اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود به 
صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی 

اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.آ-9910983 م الف 19908725
تاریخ انتشارنوبت اول: 1399-10-29 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399-11-14 
رحمت سلمانی قادیکالئی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

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

آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی: 
برابر رای ش��ماره 139960310006009336 مورخ 1399.05.28هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
بنام آقای/خانم علی رضا نوروزی فرزند محمد در دو دانگ مش��اع از شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 248مترمربع پالک 3660 فرعی از 2 اصلی واقع در ایزدشهر مازندران بخش10 ثبت نور محرز گردیده ست.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روز در روزنامه سراسری و محلی آگهی می گردد درصورتی 
که اشخاص ذی نفع به آرا اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی تا دوماه اعتراض خود را به اداره 

ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند.
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 19908715 آ-9910984
تاریخ انتشار اول: 99.10.29
تاریخ انتشار دوم: 99.11.14

صفر رضوانی گیل کالیی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

آگهی مزایده مورد بازداشت پرونده اجرایی کالسه 9900111
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9900111 متعهد:آتنا رحمانی نوخندانی نام پدر:احمد تاریخ تولد:1388/09/05 
ش��ماره ملی0770382347 شماره شناسنامه 0770382347به نش��انی :درگز- نوخندان- روبروی فلکه گازبا 
قیمومت فریده علی زاده ش��ارک و-صدری محمد حس��ینی نام پدر:خداوردی تاریخ تولد:1339/01/03 شماره 
ملی:0779032098 شماره شناسنامه:4650)ورثه زوج احمد رحمانی نوخندانی(- متعهد له:شیرین صفی برج 
قلعه نام پدر:محمد تاریخ تولد:1364/02/01 ش��ماره ملی:0779926803 شماره شناسنامه:3 به مدلول- سند 
ازدواج:شماره سند :1134.تارخ سند:1386/09/08 دفترخانه صادرکننده :دفترخانه ازدواج شماره 69 شهر لطف 
آباد استان خراسان رضوی بابت وصول تعداد یکصد و چهارده عدد سکه تمام بهار آزادی به مبلغ الزم االجرای 
15/333/000/000 ریال؛یک دستگاه خودرو سواری پراید جی تی ایکس مدل 1384 به شماره انتظامی 949 س 
37 ایران 42 متعلق به مدیون متوقی تعرفه و توقیف گردید،که طبق نظر کارشناس رسمی:خودروی فوق به شماره 
شاس��ی605703 و ش��ماره موتور 1245630 دوگانه سوز دستی رنگ سفید شیری- روغنی در محل پارکینگ 
نیروی انتظامی درگز با مشخصات درب موتور و سر شاسی جلو و سقف و سینی جلو و رادیات و گلگیر جلوراست 
و سپر جلو کامل کله چراغ جلو راست و راهنمای طرفین سیستم کولر-رادیات آب و فن- جلوبندی کامل به همراه 
رام موتور-درب موتور )قالپاق(س��تون جلو راست-داشبورد-شیشه جلو و برف پاک کن-رگالتور گاز-سیم کشی 
موتور و چراغ له در پوش و لوله کشی سیستم ترمزچراغ های جلودر اثر تصادف خسارت دیده است بدنه خودرو در 
سایر نقاط نیز دچار ریختگی رنگ وزنگ زدگی است- الستیک جلو و عقب 55 درصد سالم است لیکن به دلیل 
اینکه مدت زیادی در پارکینگ مانده است دچار پله شده است.سیستم پخش در صورت موجود رویت نگردید 
و روکش صندلیها فابریک کارخانه میباش��د.قیمت اتومبیل به شماره انتظامی فوق با توجه به وضعیت موجود- 
ن��رخ عرض��ه و تقاضا ارزش روز مبلغ هفده میلیون تومان معادل یکصد و هفت��اد میلیون ریال ارزیابی میگردد.

لذا خودرو مذکور به مبلغ یکصدو هفتاد میلیون ریال)170/000/000(ارزیابی ش��ده از س��اعت 9 الی 12 شنبه 
مورخ 1399/11/11 در محل اداره ثبت اسناد و امالک درگز واقع در خیابان امام رضا 7 جنب مسجد امام علی)ع(

از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ فوق الذکر شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداًفروخته 
می ش��د و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده اس��ت و نیم عشر و حق مزایده نقداًوصول خواهد شد 
ضمناًچنانچه روز مزایده تعطیل رس��می اعالم گردد. مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان س��اعت و مکان 

مقرر برگزار خواهد شد.آ-9910978
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک درگز- ناصر حسن زاده

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکهخانم س��هیال عابدزاده به موجب معرفی نامه ارائه ش��ده ازشرکت تعاونی مسکن کارکنان برق شیروان 
به اس��تناد دو برگ استشهادیه تأییدشده توسط دفتر اسناد رسمی شماره 38شیروان  جهت دریافت سند مالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اند که س��ند مالکیت شش��دانگ یک دستگاه آپارتمان بشماره 
پالک 26 فرعی از 958اصلی  واقع در قطعه1شیروان بخش 5 قوچان به آدرس  خیابان ورزش که متعلق به   شرکت 
فوق می باش��دبه علت نامعلومی مفقود ش��ده اس��ت با بررس��ی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن به 
شماره چاپی004814سری ه98ذیل صفحه 380دفتر402وشماره ثبت72495به نام نامبرده)شرکت( صادر و تسلیم 
گردیده است وبرابراسنادرهنی 37115-1385/09/20و25265-1386/12/25و34236-1388/12/01دررهن بانک 
ملی ایران قرارگرفته است لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و 
متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد بایستی ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی 
به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بدون ارائه سند مالکیت یا سند 

معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ-9910974
تاریخ انتشار :29 /99/10

اکبراقبالی
رئیس ثبت اسناد امالک شیروان

      صفحه 11

آگهي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي حوزه ثبتی شهرستان جوین
نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رسمي مصوب 
1399.09.20  ، هيات حل اختالف مس��تقر در ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان جوین  تصرفات مالکانه مفروزی 
متقاضی پرونده های تشکيلی طبق قانون مذکور را برابر  گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده 

به شرح آرای ذیل تایيد می نماید:
بخش 7 سبزوار 

اراضی یام پالک 4-اصلی 
1-برابر رای شماره 139960306019000338 مورخ 1399.06.30 مربوط به کالسه 1393114406019000079 
هيات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای س��يف الدین افقهی به شماره شناسه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 6388.22 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر(.
2- برابر رای شماره 139960306019000330 مورخ 1399.06.30 مربوط به کالسه 1393114406019000078 
هيات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای س��يف الدین افقهی به شماره شناسه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 9493.07 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
3- برابر رای شماره 139960306019000332 مورخ 1399.06.30 مربوط به کالسه 1393114406019000076 
هيات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای س��يف الدین افقهی به شماره شناسه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 2062.52 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
4-برابر رای شماره 139960306019000379 مورخ 1399.07.08 مربوط به کالسه 1393114406019000075 
هيات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای س��يف الدین افقهی به شماره شناسه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 5882.52 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
5-برابر رای شماره 139960306019000328 مورخ 1399.06.30 مربوط به کالسه 1393114406019000074 
هيات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای س��يف الدین افقهی به شماره شناسه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 3675.98متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
6-برابر رای شماره 139960306019000370 مورخ 1399.07.07 مربوط به کالسه 1393114406019000073 
هيات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای س��يف الدین افقهی به شماره شناسه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 3481.80 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
7-برابر رای شماره 139960306019000290 مورخ 1399.05.30 مربوط به کالسه 1393114406019000072 
هيات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای س��يف الدین افقهی به شماره شناسه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 7313.04متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
8- برابر رای شماره 139960306019000288 مورخ 1399.05.30 مربوط به کالسه 1393114406019000071 
هيات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای س��يف الدین افقهی به شماره شناسه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 8525.60 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
9-برابر رای شماره 139960306019000291 مورخ 1399.05.30 مربوط به کالسه 1393114406019000070 
هيات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای س��يف الدین افقهی به شماره شناسه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 8461.59 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
10-برابر رای شماره 139960306019000289 مورخ 1399.05.30 مربوط به کالسه 1393114406019000069 
هيات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای س��يف الدین افقهی به شماره شناسه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 2124.11 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
11-برابر رای شماره 139960306019000292 مورخ 1399.05.30 مربوط به کالسه 1393114406019000068 
هيات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای س��يف الدین افقهی به شماره شناسه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 5129.82 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
12-برابر رای شماره 139960306019000287 مورخ 1399.05.30 مربوط به کالسه 1393114406019000067 
هيات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای س��يف الدین افقهی به شماره شناسه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 15857.95متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
13-برابر رای شماره 139960306019000264 مورخ 1399.05.30 مربوط به کالسه 1393114406019000066 
هيات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای س��يف الدین افقهی به شماره شناسه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 3138.58 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 

14-برابر رای شماره 139960306019000285 مورخ 1399.05.30 مربوط به کالسه 1393114406019000065 
هيات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای س��يف الدین افقهی به شماره شناسه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 21820.11 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
15-برابر رای شماره 139960306019000295 مورخ 1399.05.30 مربوط به کالسه 1393114406019000064 
هيات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای س��يف الدین افقهی به شماره شناسه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 787.89 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
16- برابر رای شماره 139960306019000281 مورخ 1399.05.30 مربوط به کالسه 1393114406019000063 
هيات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای س��يف الدین افقهی به شماره شناسه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 1245.17متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر(
17- برابر رای شماره 139960306019000280 مورخ 1399.05.30 مربوط به کالسه 1393114406019000062 
هيات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای س��يف الدین افقهی به شماره شناسه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 1846متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
18- برابر رای شماره 139960306019000284 مورخ 1399.05.30 مربوط به کالسه 1393114406019000061 
هيات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای س��يف الدین افقهی به شماره شناسه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 3834.45 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
19-برابر رای شماره 139960306019000275 مورخ 1399.05.30 مربوط به کالسه 1393114406019000060 
هيات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای س��يف الدین افقهی به شماره شناسه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 6542.86 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
20- برابر رای شماره 139960306019000293 مورخ 1399.05.30 مربوط به کالسه 1393114406019000059 
هيات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای س��يف الدین افقهی به شماره شناسه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 1157.71متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
21- برابر رای شماره 139960306019000282 مورخ 1399.05.30 مربوط به کالسه 1393114406019000058 
هيات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای س��يف الدین افقهی به شماره شناسه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 7316.98 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
22- برابر رای شماره 139960306019000294 مورخ 1399.05.30 مربوط به کالسه 1393114406019000057 
هيات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای س��يف الدین افقهی به شماره شناسه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 13341.64متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
23-برابر رای شماره 139960306019000261 مورخ 1399.05.30 مربوط به کالسه 1393114406019000056 
هيات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای س��يف الدین افقهی به شماره شناسه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 8519.10 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
24-برابر رای شماره 139960306019000371 مورخ 1399.07.07 مربوط به کالسه 1393114406019000055 
هيات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای س��يف الدین افقهی به شماره شناسه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 3809.52 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
25-برابر رای شماره 139960306019000404 مورخ 1399.08.28 مربوط به کالسه 1393114406019000047 
هيات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای س��يف الدین افقهی به شماره شناسه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 32694.37 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
26-برابر رای شماره 139960306019000376 مورخ 1399.07.08 مربوط به کالسه 1393114406019000046 
هيات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای س��يف الدین افقهی به شماره شناسه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 25472.51متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
27-برابر رای شماره 139960306019000374 مورخ 1399.07.08 مربوط به کالسه 1393114406019000045 
هيات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای س��يف الدین افقهی به شماره شناسه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 5883.63 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
28-برابر رای شماره 139960306019000336 مورخ 1399.06.30 مربوط به کالسه 1393114406019000044 
هيات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 

اس��کندر به توليت اقای س��يف الدین افقهی به شماره شناسه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 5316.21 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
29- برابر رای شماره 139960306019000406 مورخ 1399.08.28 مربوط به کالسه 1393114406019000043 
هيات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای س��يف الدین افقهی به شماره شناسه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 14767.71متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
30-برابر رای شماره 139960306019000375 مورخ 1399.07.08 مربوط به کالسه 1393114406019000042 
هيات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای س��يف الدین افقهی به شماره شناسه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 7668.63 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
31-برابر رای شماره 139960306019000377 مورخ 1399.07.08 مربوط به کالسه 1393114406019000041 
هيات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای س��يف الدین افقهی به شماره شناسه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 6588.60 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
32-برابر رای شماره 139960306019000355 مورخ 1399.07.06 مربوط به کالسه 1393114406019000040 
هيات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای س��يف الدین افقهی به شماره شناسه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 32336 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
33-برابر رای شماره 139960306019000334 مورخ 1399.06.30 مربوط به کالسه 1398114406019000025 
هيات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای س��يف الدین افقهی به شماره شناسه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 1811.54 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
34-برابر رای شماره 139960306019000279 مورخ 1399.05.30 مربوط به کالسه 1398114406019000026 
هيات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای س��يف الدین افقهی به شماره شناسه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 6435.17 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
35-برابر رای شماره 139960306019000373 مورخ 1399.07.08 مربوط به کالسه 1398114406019000027 
هيات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای س��يف الدین افقهی به شماره شناسه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 3809.52 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
36-برابر رای شماره 139960306019000278 مورخ 1399.05.30 مربوط به کالسه 1398114406019000028 
هيات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای س��يف الدین افقهی به شماره شناسه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 4335.94 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
37-برابر رای شماره 139960306019000277 مورخ 1399.05.30 مربوط به کالسه 1398114406019000029 
هيات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای س��يف الدین افقهی به شماره شناسه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 2338.78 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
38-برابر رای شماره 139960306019000276 مورخ 1399.05.30 مربوط به کالسه 1398114406019000030 
هيات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای س��يف الدین افقهی به شماره شناسه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 1865.80 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
39-برابر رای شماره 139960306019000405 مورخ 1399.08.28 مربوط به کالسه1393114406019000039 
هيات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض موقوفه 
اس��کندر به توليت اقای س��يف الدین افقهی به شماره شناسه 19987 و کد ملی 0795042035 صادره از شاهرود 
فرزند عليرضا در ششدانگ یک قطعه زمين وقفی زراعی قسمتی از پالک 4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه 

ثبت جوین به مساحت 14767.71 متر مربع قسمتی از سهم مشاعی خود متقاضی)موقوفه اسکندر( 
محرز گردیده  است لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و ماده 13 آیين نامه مربوطه، این اگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه)محلی/کثيراالنتشار( در 
ش��هر ها منتش��ر و در روستاها رای هيات الصاق تا در صورتيکه اش��خاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید در شهر ها از تاریخ انتشار اولين اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نمایند.معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه 
است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت مينماید و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نيست. آ-9910958
تاریخ انتشار نوبت اول:    29 .  10  .1399
تاریخ انتشاد نوبت دوم:     14.  11  .1399

محمود ابراهیمی
رئيس اداره ثبت اسناد وامالک جوین

آگهي تحدید حدود عمومي ثبت امالک یك قسمت از بخش سيزده مشهد شهرستان تربت جام 
بموجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک تحدید حدود امالک   شماره هاي زیر :

1-شش��دانگ  یک قطعه زمين محصور به مس��احت یکصدو شصت و هش��ت متر و دو دهم متر مربع 
)168/20 متر مربع ( بشماره پالک ثبتی 21 فرعی از 890-اصلی واقع در اراضی شهر تربت جام بخش 

13 مشهد مورد تقاضای آقای اسماعيل اقدام 
2-شش��دانگ یکبابا منزل به مس��احت دویست و شانزده و ش��ش دهم متر مربع )216/60 متر مربع ( 
بشماره پالک 13 فرعی از 909 –اصلی واقع در شهر تربت جام بخش سيزده مشهد مورد تقاضای آقای 

منوچهر نظام احمدی 
3-هر کدام یک قسمت از پنج قسمت ششدانگ یک قطعه زمين قسمتی از یک باب منزل مسکونی به 
مساحت 38 متر مربع به شماره پالک 1531-اصلی واقع در اراضی شهر تربت جام بخش سيزده مشهد 

مورد تقاضای آقایان احمد و وحيد و سعيد و محمد و محمود پهلوان عظيمی 
 در  روز سه شنبه  مورخه 1399/11/21 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 

 لذابموجب ماده14 قانون ثبت امالک  به صاحبان امالک وحقوق ارتفاقی ومجاورین ش��ماره های فوق 
الذکر بوسيله این آگهی اخطار می گردد که در روز وساعت مقرر باالدر محل حضور به هم رسانندچنانچه  
هر یک از صاحبان امالک یا نماینده  قانوني  آنها  در محل حاضرنباشند مطابق ماده15قانون مزبورملک 
موردآگهی با حدود اظهار شد ه از طرف مجاورین تحدید  حدود خواهد شد  و اعتراضات مجاورین نسبت 
ب��ه ح��دود و حقوق  ارتفاقي و نيز صاحبان ام��الک  و حقوق  ارتفاقي که در موقع مقرر حاضر نبوده اند 
مطابق ماده20قانون ثبت اعتراض فقط تا 30 روز ازتاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد ش��د ودر اجرای 
تبصره 2ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده های معترض ثبتی ، معترضين می بایست از تاریخ تسليم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم وگواهی 

الزم از مرجع مذکوراخذ و به این اداره تسليم نمایند. آ-9910976
تاریخ انتشار :  روز   شنبه  29 /1399/10

سيد مجتبي جواد زاده
رئيس اداره  ثبت اسناد  و امالک تربت جام

آگهی فقدان سند مالكيت
آقای محمدحسن محمدی نژاد ضمن تسليم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند 
مالکيت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه پنجم به مساحت 193/79 مترمربع قطعه 
14 تفکيکی بشماره پالک 7336 فرعی از 153 اصلی مفروز ومجزی شده از پالک 1364 فرعی از اصلی 
مذکور واقع در اراضی حوزه ثبتی شهرس��تان کرج بنام متقاضی ثبت و س��ند بشماره چاپی 064734 و 
دفتر الکترونيکی بشماره 1398201009019655 صادر و تسليم شد که سند مالکيت بعلت سهل انگاری 
مفقود گردیده است لذا تقاضای صدور سند مالکيت المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحی به ماده 120آئين نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می ش��ود تا چنانچه کس��ی مدعی وجود 
سند مالکيت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکيت به این اداره تسليم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی است 
چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکيت 

المثنی طبق مقررات به متقاضی تسليم خواهد شد. آ-9910972
عباسعلی شوش پاشا

رئيس اداره ثبت اسناد و امالک ناحيه یک کرج
از طرف اسماعيل کالنتری

اگهی انحصاروراثت 
اقای س��عيد اربابی فرزند ملک محمد به شماره ملی 3590916941 به شرح دادخواست کالسه پرونده 
ش��ماره 72/1/99 در این شورا درخواست گواهی انحصار وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
سلمان اربابی فرزند سعيد به ش��ماره ملی 3591830641 در تاریخ 1395/12/27 در زادگاهش بزمان 
بعل��ت عملکرد وس��ایل جنگی در خارج از جنگ فوت نموده اس��ت وورثه حين الف��وت وی عبارتند از 
:1-متقاضی با مشخصات فوق پدر متوفی 2-نازنين زهرا رزم گير به شماره ملی 3591830471 همسر 

متوفی 3- کميل اربابی فرزند سلمان به شماره ملی 3581750201 پسر متوفی 
اینک با اتمام تش��ریفات قانونی درخواس��ت مزب��ور در یک نوبت اگهی نمائيد تا ه��ر کس اعتراض و یا 
وصيتنامه ای از متوفی نزد اوست از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یکماه )30روز( به دادگاه عمومی بخش 

بزمان تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .آ-9910971
رئيس شورای حل اختالف شماره یک بزمان – اکبر گلشن

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رسمی برابر رای ش��ماره 139960308001004515 مورخ  08/ 10/ 1399 هيات اول/دوم 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بيرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سيد محمدیوسف موسوی فرزند سيد 
اکرم بش��ماره شناسنامه 224 صادره از اس��دیه و کد ملی 5239098425 درششدانگ یکباب محوطه 
مش��تمل بر یک اطاق به مس��احت 20. 377 متر مربع قسمتی از پالک 1396- اصلی واقع در خراسان 
جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بيرجند از محل مالکيت غالمرضا دس��تيگردی محرز گردیده اس��ت . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. آ-9910966
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/29

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/11/15                         
علی فضلی

 رئيس اداره ثبت اسناد و امالک بيرجند 
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ادب و هنرادب و هنر

ادبیات جهان 

نمونه  درخشانی از ادبیات امروز سوئد

 پشت پرده انتشار کتاب های پرفروش 
در یک رمان جنایی

ــان پلیسی  ــ ــرده رمـ ــ ــران مـ ــاعــ کــتــاب »شــ
نمی نویسند« نوشته بیورن الرســون و با 
ترجمه  قاسم صنعوی توسط نشر نیماژ 
منتشر شــد. بــیــورن الرســـون بــا نگارش 
اثــرش؛ رمــان تحسین برانگیز  جدیدترین 
»شاعران مرده رمان پلیسی نمی نویسند« 
صرفاً یک رمان جنایی عادی ننوشته بلکه 
با لحنی شاعرانه و زبانی زیبا و البته کنایی، 

روابط بین المللی حاکم بر فضای نشر و پشت پرده انتشار کتاب های 
پرفروش در تیراژهای میلیونی را هم مورد اشاره قرار داده است.  رمان 
»شاعران مرده رمان پلیسی نمی نویسند« همان  قدر که سرگرم کننده 
است، وجه ادبی قدرتمندی هم دارد و نمونه  درخشانی است از ادبیات 
امروز سوئد. این کتاب در سال ۲۰۱۱ نامزد جایزه  کتابفروشان ایتالیا 
شد. داستان »شاعران مرده رمان پلیسی نمی نویسند« از اینجا آغاز 
می شود که در شبی طوفانی و تاریک، ناشری با یک قرارداد چشمگیر 
به دیدن نویسنده ای معروف و تنها در خانه  قایقی اش می رود تا از او 
بخواهد 5۰صفحه  آخر رمان پلیسی و پرفروشی که برایش نوشته  است 
را تکمیل کند اما ماجرا به این سادگی ها هم نیست. نویسنده می خواهد 
میان بازار و تعهد اجتماعی و باورهای ادبی اش تعادل ایجاد کند. قضیه 
هولناک و پیچیده می شود. ماجرا ابعاد سیاسی به خود می گیرد. در این 
میان قتلی اتفاق می افتد و در ادامه اتفاق های پی درپی… . بیورن الرسون، 
نویسنده  معاصر و پرکار سوئدی و خالق اثر بسیار محبوب »النگ جان 
سیلور«، سال ۱۹5۳ به  دنیا آمد. او سال ۱۹۸۶ تصمیم گرفت به  همراه 
شریک زندگی اش در قایق بادبانی زندگی کند. دقیقاً همان زندگی ای که 
برای قهرمان »شاعران مرده رمان پلیسی نمی نویسند«؛ یعنی یان ای 
رقم زد. البته قایق الرسون »روسیتکا« نام دارد و یان ای اسم قایقش 
را گذاشت »مادمازل تی«. نشر نیماژ طبق قانون بین المللی »حقوق 
انحصاری نشر اثر« و از طریق عقد قرارداد با نویسنده؛ بیورن الرسون 
امتیاز نشر ترجمه فارسی »شاعران مرده رمان پلیسی نمی نویسند« را 
خریداری کرده است.  کتاب »شاعران مرده رمان پلیسی نمی نویسند« 
۴۲۴ صفحه دارد و با تیراژ 5۰۰ نسخه و قیمت پشت جلد ۶۹ هزار 

تومان در دسترس عموم عالقه مندان کتاب قرار گرفته است.

ــوجــوان در ایــن ســال هــا بــر خالف    شعر ن
داستان نوجوان، کمتر مورد توجه بوده، دلیل 

این امر چیست؟
 مقوله  شعر نوجوان ما هم مثل بسیاری از 
مقوله های دیگر، امروزه با مشکالت مختلفی 
درگیر است. تعدادی از این مشکالت به خود 
و بخشی  برمی گردد  نوجوان  شعر و شاعران 
نــوع نگاه و رویــکــرد جامعه به  بــه  دیگر هــم 
ادبیات کودک و نوجوان و به خصوص شعر 
نوجوان مربوط است. احساس می شود جامعه  
ما هنوز نتوانسته درک شایسته و بایسته ای 
از اهمیت پرداختن جدی به نوجوانان داشته 
باشد و هنوز به جایگاه هنر و ادبیات در تربیت 
ایــن یک مشکل  اســت.  نبرده  پی  نوجوانان 
دوســویــه اســت البته کــه خــود شعر نوجوان 
برای  مناسبی  نتوانسته محرک  ما هم هنوز 
برانگیختن توجه اجتماعی و عمومی به خود 

باشد..

این مشکل ناشی از چیست؟  
 اینکه به صــورت دقیق بخواهیم این مسئله 
مجال  شاید  بــپــردازیــم  آن  بــه  و  بشکافیم  را 
در  باید صاحبنظران  و  می طلبد  گسترده تری 
این  بــاره نظر بدهند. اما گمان من این است 
که ما، شاعران نوجوان حرفه ای داریم، شاعران 
خوبی هم داریم، اما جریان کلی شعر نوجوان 
ما حرفه ای نیست. یک شعر حرفه ای داریم که 
در بستری غیرحرفه ای حرکت می کند. در بستر 
غیرحرفه ای با شاعران رها شده ای طرف هستیم 
که هر کدام با تکیه به استعداد و عالیق خود 
بخشی از خأل موجود در این فضا را پر می کنند 
بدون اینکه بهره  الزم را از این تالش خود ببرند. 
ایــن عرصه  در  از مدتی هم حضورشان  پس 
کمرنگ می شود؛ فراموش می کنند و فراموش 
می شوند. هر چند در ذهن مخاطبانشان برای 

همیشه خوش خواهند درخشید.

یک    در  کــتــاب   ۱۰ جـــمـــع آوری  از  هـــدف 
این  در  رویــکــرد  چیست؟  کــتــاب  مجموعه 

کتاب ها بیشتر چه بوده؟
ایــن مجموعه ها خــود »شعر  مــا در  ــکــرد  روی
نوجوان« است. هیچ محدودیتی نه از نظر تعداد 
کتاب ها نه از نظر سن  و سال و میزان معروفیت 
شاعران و نه از نظر موضوع نداریم، جز اینکه 
شعر فاخر باشد و برای نوجوانان امروز حرفی 

برای گفتن داشته باشد و بتواند بخشی از 
انتظارات مخاطبان کانون را برآورده سازد که این 
برمی گردد به میزان خالقیت، نوآوری و نوع نگاه 
شاعران. پیش از این هم کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان، مجموعه های ارزنــده ای را 

در زمینه  شعر نوجوان چاپ کرده است. این 
مجموعه هم در راستای همان تالش هاست، 
۱۰مجموعه اول به  زودی وارد بازار کتاب می شود، 
چند مجموعه هم در دست تولید داریم و چند 

مجموعه در مرحله  کارشناسی است.

با توجه به اینکه گفتید هنر و ادبیات در   
زیـــادی دارد،  تأثیر  نــوجــوان  رشــد شخصیت 
ــروز را بــه شعر و  چطور مــی شــود نــوجــوان امـ

ادبیات عالقه مند کرد؟ 
 به نظر من حاال هم نوجوانان به  اندازه  کافی 

شعر می خوانند، مسئله این است که شعر 
نوجوان نمی خوانند. شعر نوجوان ما متأسفانه 
به اندازه  کافی مخاطبان خود را جدی نگرفته 
و به انــدازه  آن ها رشد نکرده است. به بخش 
عــظــیــمــی از عـــواطـــف و احـــســـاســـات آن هـــا 
گروه   این  اینکه  یعنی  این  و  نپرداخته است 
سنی به دنبال بخش عظیمی از نیازهای خود، 
شعر بزرگسال را خواهد کاوید. به اعتقاد من 
بیشتر باید راه هایی برای تهییج و تشویق شعر 
نوجوان برای روی آوردن بیشتر به مخاطبان 

خود یافت.

بــدون تصویر منتشر شده    ایــن مجموعه 
است. به هر حال تصویر برای مخاطب نوجوان 

جایگاه خاصی دارد. 
 نقش و کاربرد تصویر در داستان نوجوان و 
داســتــان،  در  اســـت.  متفاوت  نــوجــوان  شعر 
تصویر بیشتر نقش تکرار و تداعی مجدد یک 
صحنه  ارائه شده را دارد و گاهی هم به بازسازی 
فضای داستان یا آفرینش یک شخصیت در 
ذهن مخاطب کمک می کند در حالی که در 
بخش هایی  و  باشد  شعر  مکمل  باید  شعر 
از ناگفته های شعر را بیان کند. خود ما هم 
هنوز وقتی داستانی می خوانیم دوست داریم 
صحنه هایی از آن داستان را به شکل تصویر 
ببینیم، اما وقتی شعری می خوانیم کمتر این 
احساس را داریم و بیشتر می خواهیم تصاویر 

شعر را در ذهن خودمان بسازیم.
پس از مشورت با گروهی از شاعران نوجوان به 
این نتیجه رسیدیم که نوجوانان امروز ممکن 
است در مواجهه با کتاب های مصور به سبک 
و سیاق گذشته احساس کنند که این کتاب ها 
از دنیای آن هــا فاصله دارنــد به خصوص در 
را  نــوجــوان  که  کانون  جدید  سنی  گروه بندی 
باالی ۱5سال تعریف کرده است یعنی بسیار 
نزدیک به بزرگسالی. به این نتیجه رسیدیم که 
در امر کتاب سازی خوب است شکل ظاهری 
و فرم و کتاب را به مخاطبان آن نزدیک کنیم 
ــن مجموعه  و بــه همین دلــیــل کــتــاب هــای ای
بــدون تصویر منتشر شده است یعنی مثل 
کتاب های شعر بزرگسال.  البته در سری بعدی 
مجموعه ها  بـــرای  گرافیکی  ریزنقش های  از 
بهره خواهیم بــرد. همه  تــالش ما ایــن است 
که مخاطبان باالی ۱5ســال  ما این کتاب ها را 

بپسندند و آن ها را متعلق به خود بدانند.

گفت وگو با سيدحبيب نظاری درباره مجموعه  ۱۰ جلدی »شعر نوجوان« کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شعرهایی برای مخاطبان فراموش شده ادبیات

 محبوبه ناطق  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با انتشار 
مجموعه ۱۰ جلدی »شعر نوجوان« که شامل ۱۰ عنوان کتاب از 
شاعران جوان عرصه  شعر نوجوان است تالش کرده توجه جدی به 

شعر نوجوان نشان دهد. 
بدون  کتاب  انتشار  و  متفاوت  ظاهری  ســال،  بــاالی ۱5  مخاطب 
تصویرگری، سه مشخصه برجسته این مجموعه کتاب شعر است 
ــازار نشر  ب ــرورش فکری وارد  پ که با قطع پالتویی از ســوی کانون 
می شود.  عناوین این ۱۰ کتاب شعر نوجوان عبارت اند از: »نام این 
پرنده چیست« از اکرم السادات هاشمی پور، »دوچرخه فکر می کند 

به ما دو تا« از عباسعلی سپاهی  یونسی، »جنگل« سروده 
معصومه معصوم زاده، »چهره ات چقدر آشناست« از 
اسماعیل اله دادی، »چرا بی خداحافظی رفته ای« از مریم 
زنــدی، »سینه ام پر از دویــدن گوزن هاست« از مهدی 
آفتاب« ســروده وحید کیانی،  مردانی، »قــاب عکس 

»پشت چراغ قرمز پررنگ« از آتوسا صالحی، 
»من باغ می پوشم« از سعیده موسوی زاده 

و »بـــه تــو مــی تــوانــم بــگــویــم« از فاطمه 

که  مسیری  و  نوجوان  شعر  مجموعه ها،  این  ــاره  درب ساالروند. 
پیش روی این شعر است با حبیب نظاری؛ کارشناس انتشارات 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و کسی که مطلع از این 

مجموعه هاست به گفت وگو نشستیم. 
سيدحبيب نظاری در سال ۱۳5۱ در آبادان متولد شد. وی اکنون 
کارشناس اداره  کل نظارت بر انتشارات کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان است. اشعار او از اوايل دهه ۷۰ در مجالت منتشر شده 
است. رویکرد اصلی او سرودن دوبیتی است. از آثار او می توان به 
»بگو تا صبح چند آدینه مانده اســت«، »از این دســت«، »تنها 
برای تو می بارد«، »بیست وپنج  دقیقه پیاده روی«، »باردیف آب«، 
»جهانی در میم«، »بانوی قبله« و »بی چکمه و چتر« و چاپ 
چند مجموعه دوبیتی با موضوع گنجشک در کانون پرورش 
کودکان و نوجوانان مثل »خدا تسبیحی از گنجشک دارد« 
میان  در  را  او  که  گنجشک«  بسیار  و  انسانم  »کمی  و 
مخاطبان نوجوان شعر به عنوان شاعر گنجشک ها 
معرفی کرده، اشاره کرد. گفت وگوی ما را با این 

شاعر بخوانید. 

رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه این که خانم خدیجه بیگی دارای  شناس��نامه ش��ماره  1 به شرح داد خواست به کالسه  99/232 ازاین شورا 
درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان معصومه بیگم بیگی به شناسنامه 16  درتاریخ  
1399/8/20 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- صدیقه 
بیگ��ی  ش ش 4808  ت ت 1344/5/20فرزندمتوف��ی 2- خدیجه بیگی  ش ش 1  ت ت 1334/1/4فرزندمتوفی 
3- ظریف��ه بیگ��ی ش  ش 2 ت ت 1336/3/1فرزندمتوفی 4- نجیبه بیگی  ش ش 250  ت ت 1339/3/1 فرزند 
متوفی 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-9910952
قاضی شورا- شعبه 6دّرود شورای حل اختالف شهرستان زبرخان

رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه این که آقای سیدرضاحسینی دارای  شناسنامه شماره 4705 به شرح داد خواست به کالسه  99/210 ازاین 
شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان مرحومه فاطمه بیگم درودی به شناسنامه 
29  درتاریخ  1399/3/4 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1-س��یدرضا حس��ینی ش م 57492706651 ت ت 1342/6/15 2-سیدابوالفظل حسینی ش م 5749276643 
ت ت 1337/9/20 3-بت��ول بیگ��م حس��ینی ش م 5749741249 ت ت 1352/1/10 4-طاهره حس��ینی ش م 
5749284530 ت ت 1346/6/20 5-محترم حس��ینی ش م 5749284549 ت ت 1347/7/1 6-زهرا حس��ینی 
ش م 5749042049 ت ت 1323/11/1 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور رابه استناد ماده 362ق 
امورحس��بی 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-9910953
قاضی شورا- شعبه 6دّرود شورای حل اختالف شهرستان زبرخان

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد 
سندرس��می نظر به دس��تور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
آقای حس��ین صدیقی فرزند ابراهیم به ش��ماره شناس��نامه 31 صادره از قدمگاه در یک باب ساختمان دامداری به 
مس��احت 5300 متر مربع در قس��متی از پالک 41 فرعی از 119 اصلی بخش 3 زبرخان واقع در اراضی مجدآباد از 
محل مالکیت رسمی مشاعی سید حسن موسوی فرزند سید عبداهلل محرز گردیده است. لذا به موجب ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو 
نوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها رای هیات الصاق تا در 
صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض ،دادخواس��ت خ��ود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت اقدام��ات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است و بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس 
از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع 
می رس��اند ونس��بت به امالک در جریان ثبت وفاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت 

اختصاصی منتشر می نماید .آ-9910954
تاریخ انتشار نوبت اول: 29 /1399/10
تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/11/14

                                        سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم زهرا مرشدلو فرزند عبدالعلی به شماره شناسنامه 5052 باستناد دو برگ استشهادیه گواهی امضا 
ش��ده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت س��ند المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند 
مالکیت دفترچه ای به شماره سریال069216 به میزان دو سهم مشاع از یازده سهم ششدانگ  باستثناء ثمن اعیان 
یک قطعه زمین به شماره پالک 19 فرعی مفروز از 32 اصلی بخش 4 زبرخان که متعلق به نامبرده می باشد به علت 
نامعلوم مفقود گردیده که با بررسی دفتر امالک مشخص گردید که سند مالکیت مزبور ذیل دفتر 8 صفحه 34 ذیل 
شماره ثبت 991 به نام آقای محمد حیدری فرزند عباس ثبت و سند صادر گردیده و سپس برابر سند قطعی 47327 
مورخ 2536/09/02دفتر اسناد رسمی 21 نیشابور مجموع دوسهم آقای عباس حیدری به شماره شناسنامه 4534 و 
متقاضی )بصورت بالمناصفه هر کدام نسبت به یک سهم مشاع( انتقال داده شده است که سهم متقاضی در دفتر 34 
صفحه 29 ذیل شماره ثبت 10061 ثبت و سند اولیه مورد استفاده وی قرار گرفته است و دفتر امالک بیش از این 
حکایتی ندارد. لذا به استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکرمیگردد هرکس نسبت به 
ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد  ظرف مدت ده روز ازتاریخ 
انتشاراین آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت و یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید 
بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقررو یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله 

رسمی نسبت به صدورسند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ-9910955
سید حسن پورموسوی - رئیس ثبت اسناد وامالک 

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد 
سندرس��می نظر به دس��تور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
آقای علی چنارانی فرزند عبدالخالق به ش��ماره شناس��نامه 5740038911 ص��ادره از قدمگاه در یک قطعه باغ به 
مس��احت90579 متر مربع در قس��متی از پالک 152 اصلی بخش 3 زبرخان واقع در اراضی محمدآباد خریداری 
از مالک رس��می آقای علی دس��تمالچی فرزند محمدحسین محرز گردیده است. لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به 
فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها رای هیات الصاق تا در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 

مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض 
،دادخواست خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است و بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
ش��د وصدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم 
اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع می رساند 
ونس��بت به امالک در جریان ثبت وفاقد س��ابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی 

منتشر می نماید .آ-9910956
تاریخ انتشار نوبت اول: 29 /1399/10
تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/11/14

                                        سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای مهدی پورشعبان  فرزند  موسی به ش ش 729 بیرجندبه استناد دو برگ استشهادیه تأییدشده 
توسط دفتر اسناد رسمی شماره 38شیروان  جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده 
و مدعی اند که سند مالکیت ششدانگ یک دربند مغازه بشماره پالک 8564 فرعی از 2 اصلی  واقع در قطعه4شیروان 
بخش 5 قوچان به آدرس  ابتدای خیابان مهرکه متعلق به   ایشان می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است با 
بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن به شماره چاپی623274سری ب ذیل  دفترالکترونیک بشماره 
139820307114006660به نام نامبرده صادر و تسلیم گردیده است  لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام 
داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به 
همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض 
در مهلت مقرر بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به 

متقاضی اقدام خواهد شد.  تاریخ انتشار :27 /99/10  آ-9910950
اکبراقبالی

رئیس ثبت اسناد امالک شیروان

)آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی (
حس��ب تکالیف مقرر در ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/09/20 آراء صادره از هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی سبزوارتصرفات مالکانه و بال 

معارض اشخاص محرزو جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
بخش 2 سبزوار

-خانم فاطمه برادران بناء  نسبت به ششدانگ  یک باب منزل به مساحت 111/39 متر مربع قسمتي ازپالک 3234 
اصلی بخش 2 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي خودش

بخش3 سبزوار
پالک 4 اصلی اراضی چهار باغ

-خانم الهام ایوبی  نسبت به ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان به مساحت 240/35 متر مربع قسمتي ازپالک  69  
فرعي از 4 اصلی بخش 3 س��بزوارکه رعایت ش��روط مندرج در سند اجاره الزامیست از محل مالکیت مالک رسمي 

محمد رضا مهدی نیا
پالک 5 اصلی اراضی قلعه نو

-خانم رقیه شاره  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 95/75 متر مربع قسمتي ازپالک 276  فرعي 
از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي محمد اسماعیل قلعه نوی

-آقای مهدی افشاری نیک  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 77 متر مربع قسمتي ازپالک 165  
فرعي از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي عصمت قنبری

-آقاي جالل قلعه نوی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب منزل به مساحت 75/93 متر مربع قسمتي 
ازپالک 249  فرعي از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي سلطان قلعه نوی

-خانم اعظم قلعه نوی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب منزل به مساحت 75/93 متر مربع قسمتي 
ازپالک 249  فرعي از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي سلطان قلعه نوی

-خانم معصومه قزی  نس��بت به شش��دانگ  یک باب ساختمان به مساحت 61/75 متر مربع قسمتي ازپالک 337  
فرعي از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي عباس میرحسینی

-آقای محمد علی قرائی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 113/85 متر مربع قسمتي ازپالک 287  
فرعي از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي محمد ترشیزی

-آقاي علی باشتنی نسبت به ششدانگ  یک باب منزل به مساحت 82/46 متر مربع قسمتي ازپالک 962  فرعي از 
5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي یوسف و موسی شهرت هر دو کوشکباغی

-خانم معصومه قزی  نس��بت به ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان به مساحت 99/40 متر مربع قسمتي ازپالک  
2523  فرعي از 5 اصلی بخش 3 از محل مالکیت موقوفه حسین به تولیت خانم پروین بقراط

پالک 6 اصلی اراضی كلوت
-خانم ش��هربانو الس��ادات امیر حسینی  نس��بت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مس��احت 127/37 متر مربع 
قسمتي از پالکهای 4584 و 4590  فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزوارکه نسبت به پالک 4584 فرعی مع الواسطه 
از محل مالکیت رس��می علی دانا و نس��بت به پالک 4590 فرعی مع الواس��طه از محل مالکیت مالک رسمي برات 

اله غالم دانائی 
-خانم صفیه طبس��ی  نسبت به شش��دانگ  یک باب منزل به مساحت 96 متر مربع قسمتي ازپالک باقیمانده 35  

فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي احمد مهری
-آقاي اسداله ادیبیان  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 142/85 متر مربع قسمتي ازپالک 4582  

فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمي عباس غالم دانایی و زهرا دیواندری
-آقاي حسن دشتی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 104/85 متر مربع قسمتي ازپالک 4582  

فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي عباس غالم دانایی
-خانم ملیحه ایزی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 99/21 متر مربع قسمتي ازپالک 259  فرعي 

از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي حاجیه عذرا علوی
-خانم محترم زردکوهی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 76/92 متر مربع قسمتي ازپالک 146  

فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي علی تیزهوش
-خانم فاطمه شم ابادی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 101/95 متر مربع قسمتي ازپالک 152  

فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي محمد مهرابادی و ابراهیم مسکنی

-آقاي خلیل هوش��مند زعفرانیه  نسبت به شش��دانگ  یک باب ساختمان به مساحت 103/35 متر مربع قسمتي 
ازپالک 4591  فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي زینب غالم دانائی

-خانم طاهره تمیز کالت نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 145/28 متر مربع 
قسمتي ازپالک 31  فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي فاطمه تشکری

-آقاي هادی زعفرانیه  نس��بت به س��ه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 139/70 متر مربع 
قسمتي ازپالک 4590  فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي برات اله غالم دانائی

-خانم فاطمه تکابی  نس��بت به سه دانگ مش��اع از  ششدانگ  یک باب  ساختمان به مساحت 139/70 متر مربع 
قسمتي ازپالک 4590  فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي برات اله غالم دانائی

-آقاي حس��ن زارعی نس��بت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب س��اختمان به مساحت 105/13  متر مربع 
قسمتي ازپالک 106  فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي عذرا گودچاهی

-خانم فاطمه اسحق زاده نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 105/13  متر مربع 
قسمتي ازپالک 106  فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي عذرا گودچاهی

-آقاي ابراهیم اکبری اردیزی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 97/83 متر مربع قسمتي ازپالک 
2  فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي کریم سدیدی

-آقاي علی اصغر دارینی  نسبت به ششدانگ  یک باب منزل به مساحت 90/26 متر مربع قسمتي ازپالک 75  فرعي 
از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي صفرعلی کوشکی

-آقاي علی ثنائی مقدم سبزوار  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 125/70 متر مربع قسمتي ازپالک 
4974  فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي محمد تقی غالمی

-آقاي محمد ظهوری ثانی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 100/02 متر مربع قسمتي ازپالک 
75  فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي رمضانعلی قلعه نوی

-آقاي عبداله احمدی نس��بت به س��ه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 207/75  متر مربع 
قسمتي ازپالک 1136  فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي حسین اکبری زاده

-آقاي محمد تقی یونس پور نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 207/75  متر 
مربع قسمتي ازپالک 1136  فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي حسین اکبری زاده

-آقاي مریم س��ارقی  نس��بت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 109/22 متر مربع قسمتي ازپالک 146  
فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي علی تیز هوش

-آقاي علیرضا بازقندی  نسبت به ششدانگ  یک باب منزل به مساحت 98/03 متر مربع قسمتي ازپالک 29  فرعي 
از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي شهربانو ابارشی

-خانم مهری ابوالحس��نی نسبت به س��ه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 94/07  متر مربع 
قسمتي ازپالک 8948  فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي محمد حسین طاهر اول

-آقاي عباس فیض ابادی  نس��بت به شش��دانگ  یک باب ساختمان به مساحت 36/39 متر مربع قسمتي ازپالک 
36  فرعي از 6 اصلی بخش 3 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��مي ابراهیم طبسی و شهرداری سبزوار)نسبت به 

6/39متر مربع(
پالک 162 اصلی اراضی ايزي

-آقای هادی ایروانی الداغی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 196/40 متر مربع قسمتي ازپالک 
413  فرعي از 162 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي ذبیح اله آقا بابائی               

-آقای نصرت اله کاله درازی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 119/10 متر مربع قسمتي ازپالک 
408  فرعي از 162 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي معصومه ایزی              

بخش 12 سبزوار
پالک1 اصلی اراضی عمیداباد

-آقاي سید عباس زرقی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 120 متر مربع قسمتي ازپالک 210  
فرعي از یک اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي علی جعفری

-آقاي حسین علی ابادی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 75/60 متر مربع قسمتي ازپالک 237  
فرعي از یک اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي آسیه جراحی

-خانم مریم محمدی کالته ساالری  نسبت به ششدانگ  یک باب منزل به مساحت 156/68 متر مربع تمامت پالک 
6742  فرعي از یک اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي اسداله باشتنی

پالک2اصلی اراضی عبدالرحمن
-خانم زهرا چشمی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 73/91  متر مربع قسمتي 

ازپالک 292  فرعي از 2 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي علی اصغر چکنی
-خانم مهناز زاهدی دلبری نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 112 متر مربع قسمتي ازپالک 9949  

فرعي از 2 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي حسن برغمدی
-آقاي حسین مهری  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 90 متر مربع قسمتي ازپالک 8004  فرعي 

از 2 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي خودش
پالک 7 اصلی اراضی نقابشك

-خانم بتول اس��ماعیلی خوش��مردان نسبت به سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب منزل به مساحت 100 متر 
مربع قس��متي ازپالک 309  فرعي از 7 اصلی بخش 12 س��بزواراز محل مالکیت مالک رسمي مانده گار اسماعیلی 

خوشمردان 
-خانم صدیقه اس��ماعیلی خوشمردان نسبت به سه دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب منزل به مساحت 100 متر 
مربع قس��متي ازپالک 309  فرعي از 7 اصلی بخش 12 س��بزواراز محل مالکیت مالک رسمي مانده گار اسماعیلی 

خوشمردان 
-خانم زهرا ساالری نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل به مساحت 102 متر مربع قسمتي ازپالک 
56  فرعي از 7 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي علی اکبر و فاطمه و عباس و حسین وحشمت 

و حسن شهرت همگی وجودی )ورثه ابراهیم وجودی( 
-خانم مریم عباسی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 67/50 متر مربع قسمتي ازپالک 98  فرعي 

از 7 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي علی اکبر قاسمی
-خانم زهرا کاله درازی  نسبت به ششدانگ  یک باب منزل به مساحت 62/05 متر مربع قسمتی از پالک 7  فرعي 

از 7 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي طوبی شیعه
-خانم مریم علی ابادی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل به مساحت 98/35  متر مربع قسمتي 
ازپالک 56  فرعي از 7 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي علی اکبر و فاطمه و عباس و حسین 

وحشمت و حسن شهرت همگی وجودی فرزندان ابراهیم 
لذا به استناد مفاد ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این 

روزنامه منتش��ر میگردد در صورتی که اش��خاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند در شهرها باید از 
تاریخ انتشار اولین آگهی در روزنامه و در روستاها از تاریخ الصاق رای در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند .معترض باید  ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت محل تحویل نماید . در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت 
می نماید.صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیس��ت .برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد آن 
قسمت از امالکی که قبال نسبت به آن ها اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی طبق رای هیات پس از تنظیم 
اظهار نامه ثبتی حاوی تحدید حدود ملک ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع 
عموم میرس��اند و نس��بت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به 

صورت اختصاصی منتشر می نماید .)م الف 99/2200( آ-9910951
تاریخ انتشار نوبت اول: 29   /99/10
تاریخ انتشار نوبت دوم:   99,11,14

علي آب باریکي - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سبزوار

آگهی فقدان سند مالکیت
 محس��ن یوسف پوربه موجب وکالت ازاصغرجنیدی بااعالم مفقودش��دن سند مالکیت ملک مورد آگهی وباتسلیم 
استشهادیه گواهی امضاءش��ده ذیل شماره یکتا2748 وشماره ترتیب6059مورخ99,9,23دفتراسناد رسمی شماره 
3پیشوا و طی درخواست وارده 1399856010460005159مورخ 99,9,23تقاضای صدور المثنی سند مالکیت تک 
برگی رانموده است که مراتب دراجرای  ماده120آیین نامه قانون ثبت بشرح زیرآگهی میگردد 1. نام ونام خانوادگی 
: علی اصغرجنیدی.2- میزان مالکیت :شش��دانگ یک دس��تگاه آپارتمان 3. ش��ماره پالک : 5240فرعی از114* 
اصلی مفروزازپالک5089*4. محل وقوع: واقع دربخش بهنام س��وخته 5. علت ازبین رفتن : مفقود ش��دن به دلیل 
جابجایی 6. خالصه وضعیت مالکیت :ششدانگ عرصه واعیان یک دستگاه تحت پالک 114,5240مفروزی 5089 
به مساحت 57,76مترمربع واقع دربخش بهنام سوخته ذیل ثبت 90559صفحه388دفتر251بنام مصطفی خسروی 
ثبت وسندبه شماره چاپی 475935صادرگردیده است وبه موجب سندقطعی شماره 33659مورخ 93,4,24دفترخانه 
7پیشوابه علی اصغرجنیدی منتقل گردیده است وبه موجب سند33660مورخ 1393,4,24دفترخانه7پیشوادررهن 
بانک مسکن پیشوا قرارگرفته است)موافقت اخذشده است(لذاباتوجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکرو 
درخواس��ت صدوس��ند المثنی تک برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نس��بت به ملک موردآگهی معامله ای کرده که 
درقس��مت ششم این آگهی ذکرنشده یامدعی وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روزپس 
ازانتشاراین آگهی به اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا مراجعه و اعتراض کتبی خودراضمن ارائه اصل سند مالکیت یاسند 
معامله تسلیم نماید وچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویادر صورت اعتراض اصل سند مالکیت یاسند معامله 
ارائه نشود اداره ثبت نسبت به صدورسند المثنی مالکیت طبق مقررات جاری صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد., 
نش��انی ثبت محل : پیشوا خ ش��ریعتی طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد وامالک پیشوا- 188,م الف 

آ-9910946
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده كالسه:139704001108000126,1
بدینوس��یله به1-آق��ای عب��اس هداونداحمی فرزند علی ش��ماره مل��ی 0420432833به نش��انی ورامین خیابان 
شهیدکالنتری بن بس��ت دوم پالک16. 2-خانم ثریاهداونداحمدی فرزندحسین به ش��ماره ملی 042530721به 
نشانی پیشواجلیل آبادخیابان کریمی پالک13. 3-آقای بابک بوربورحسینی بیگی فرزندرضابه ش ش268 به نشانی 
پیشواجلیل آبادکوچه احمدی پالک13بدهکاروضامنین پرونده کالسه 139704001108000126,1که برابرگزارش 
97,5,8مامور پس��ت ش��ناخته نگردیده ایدابالغ می گرددکه برابرقراردادبانکی شماره 713689807بین شماوبانک 
کش��اورزی پیشوامبلغ 1007759714ریال بدهکارمی باش��یدکه براثرعدم پرداخت وجه بستانکاردرخواست صدور 
اجرائیه نموده پس از تش��ریفات قانونی اجرائیه صادروبکالسه فوق دراجراءمطرح می باشدلذاطبق ماده18,19آئین 
نامه اجرائی مفاداسنادرسمی بشما ابالغ می گرددازتاریخ انتشاراین آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط 
یک نوبت درروزنامه کثیراالنتشارچاپ ودرج ومنتشرمی گرددظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خوداقدام 
ودرغیراین صورت بدون انتشارآگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شماتعقیب خواهدشد. 189,م الف 

آ-9910946
رئیس ثبت اسنادوامالک پیشوا-خدادادبشیری 

آگهی فقدان سندمالکیت
آقای مهدی رنجبرزواره یی باوکالت ازخانم زهرارحمانی فرزندحسینعلی بااعالم مفقود شدن سندمالکیت ملک موردآگهی 
وباتسلیم استشهادیه گواهی امضاءشده ذیل شماره 13992151266000327مورخ 1399,9,11دفتراسنادرسمی 
شماره 6پیشواوطی درخواست وارده به شماره 139985601046005643مورخ 1399,10,11تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی تک برگی رانموده است که مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بشرح زیرآگهی میگردد 
1. نام ونام خانوادگی : زهرارحمانی فرزندحسینعلی به شماره شناسنامه 3351. 2-شماره پالک:932الی934فرعی 
از114-اصلی واقع دربخش بهنام س��وخته-که دراجرای بخش��نامه 235111س��ازمان وحس��ب دستوروارده فرعی 
6744ب��ه جهت فروعات 932الی934تعیینگردیده اس��ت.3-علت ازبین رفتن: جابجایی -خالصه وضعیت مالکیت 
: شش��دانگ یک قطعه زمین بمس��احت 312,8مترمربع قطعه تفکیکیتحت پالک932الی943فرعی از114-اصلی 
مفروزوباقیمانده ازاصلی مذکورواقع درقلعه کردجزء بهنام سوخته پیشوا ذیل ثبت 83370درصفحه 543دفتر96بنام 
خانم زهرارحمانی فرزندحسینعلی ثبت سندمالکیت به ش��ماره چاپی 218009وسندمتمم109679صادروتسلیم 
گردیده است سپس تمامی مورد ثبت بموجب صورتمجلس تفکیکی 9291مورخ1388,9,3وصورتمجلس اصالحی 
6367مورخه1389,6,21به 13قطعه تحت فروعات2312فرعی 2323شامل 4واحدتجاریدرطبقه همکف و9دستگاه 
آپارتمان تفکیک که کلیه قطعات به جزقطعات یک الی چهارتحت فروعات 2312الی2315بموجباس��نادقطعی به 

غیرواگذارگردیده است.
لذاباتوجه به اعالم فقدان س��ند مالکیت ملک اولیه و درخواس��ت صدورسندمالکیت المثنی  نوبت اول  مرابب اعالم 
تاهرکس نسبت به ملک موردآگهی معامله کرده که درقسمت چهارم این آگهی ذکرنشده یامدعی وجود اصل سند 
مالکیت نزد خود می باش��د،به این اداره مراجعه واعتراض خودراضمن ارائه اصل سند مالکیت یاسند معامله تنظیم 
نماید واگرظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویادر صورت اعتراض اصل سند مالکیت یاسند معامله ارائه نشود اداره ثبت 

المثنای سندمالکیت راطبق مقررات صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد.187 م, الف آ-9910946
خدادادبشیری- رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشو1
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