
دیروز در مراسمي 
سعيد احمديان

   گزارش
از ورزش�كاراني 
كه از رویارویي با 
رژیم صهيونيستي انصراف داده اند و همچنين 
مروجين اخالق در ورزش تجليل ش�د و آنها 

روي سكوي پهلواني رفتند. 
دو ماه پيش المپيك توكيو ش��اهد يك شرمساري 
بزرگ براي صهيونيس��ت ها ب��ود، جايي كه فتحي 
نورين و محمد عبدالرس��ول، جودوكاران الجزايري 
و س��وداني در اعتراض به جنايت هاي رژيم اشغالگر 
قدس از مبارزه با ورزشكاران اسرائيلي امتناع كردند تا 
صداي مظلوميت مردم فلسطين در المپيك بپيچد و 
به گفته نورين، او نخواسته با روبه رو شدن با ورزشكار 
اس��رائيلي دس��تان خود را آلوده كند. يك حركت 
جوانمردانه كه سال هاست ورزشكاران ايراني پيشگام 
آن در مسابقه ها و رقابت هاي بين المللي هستند و با 
گذشتن از مدال شان، حمايت خود را از مردم مظلوم 
فلسطين نش��ان داده اند. چنين جوانمردي هايي از 
چشم مس��ئوالن هم دور نمانده و هر ساله سازمان 
بسيج ورزشكاران در مراسمي از ورزشكاران جوانمرد 
كه از رقابت با نمايندگان صهيونيست در رقابت هاي 
مختلف ورزش��ي امتناع كرده اند، تجليل مي كند. 
اين مراسم اگرچه سال گذشته به دليل شيوع كرونا 
برگزار نشد، اما ديروز بيستمين دوره آيين تجليل از 
ورزشكاران جوانمرد و مروجين اخالق و منش پهلواني 
همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار شد و ورزشكاران 

جوانمرد روي سكوي پهلواني رفتند. 
  تجليل از جوانمردان و مروجان اخالق

در س��ال شهيد رش��ادي، س��پاه حضرت محمد 
رس��ول اهلل تهران بزرگ ميزبان آيي��ن تجليل از 
ورزشكاران جوانمرد بود. قهرماناني كه در دو سال 
اخير در رويدادهاي بين المللي حاضر به رويارويي 

با صهيونيست ها نشده بودند. قهرماناني كه رهبر 
انقالب در آخرين ديدارشان با مدال آوران المپيك 
و پارالمپيك كه هفته گذشته برگزار شد، موضوع 
به  رسميت نشناختن رژيم جنايتكار صهيونيستي 
در ميادين ورزشي را موضوعي بسيار مهم دانسته 
و گفته بودند: »ورزشكار سربلند ايراني نمي تواند 
به خاطر يك مدال با نماينده رژيم جنايتكار دست 
بدهد و عمالً او را به رسميت بشناسد. رژيم سفاك، 
نسل كش و نامش��روع صهيونيستي تالش دارد با 
حضور در ميدان هاي بين المللي ورزشي براي خود 

كسب مشروعيت كند.«
در اين راس��تا ديروز از محم��د محمدي بريمانلو 
)جودو- المپيك توكيو(، امير سرخوش)بيليارد- 
قهرماني جهان(، پويا ناصرپور)كشتي- اميدهاي 
جهان(، يونس امامي)كشتي- تورنمنت ايتاليا(، 
ايرج صباح)شطرنج- پيشكسوتان جهان(، عرفان 
آئيني)كش��تي- جوانان جهان(، الله پوريامنش 
)داور تنيس روي ميز- مسابقات انتخابي المپيك( 
و اميدرضا عزيزي)تيروكمان- قهرماني نوجوانان 
جهان( كه حاضر ب��ه رقابت با نماين��دگان رژيم 
اشغالگر قدس در مسابقات مورد اشاره نشده بودند 

با اهداي مدال پهلواني تجليل شد. 
البته آيين تجليل از ورزشكاران جوانمرد يك بخش 
جديد هم داشت و اين بار با توجه به صحبت هاي رهبر 
معظم انقالب، بخش تجليل از مروجين اخالق و منش 
پهلواني هم اضافه شده بود. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
در ديدار هفته گذشته ش��ان با قهرمانان المپيك و 
پارالمپيك، تجلي ارزش هاي انساني، ديني و معنوي 
در كنار قهرماني را بسيار ارزشمند خوانده بودند و با 
اشاره به نمونه هايي از اين موارد در رقابت هاي المپيك 
و پارالمپيك گفته بودند: »نامگذاري كاروان ورزشي 
به نام شهيدان به ويژه شهيد سليماني، اهداي مدال 

از طرف چند قهرمان به شهيدان خاص، استفاده از 
چفيه به  عنوان نماد ايثار و مقاومت و سجده بر آن، 
رعايت حجاب و پوشش به خصوص استفاده از چادر 
در پرچمداري كاروان، ابراز عشق و محبت به پرچم 
ايران، صحنه هاي نماز خوان��دن، در آغوش گرفتن 
حريف مغلوب و صحنه احترام تيم واليبال پارالمپيك 
به مادر شهيد بابايي، جلوه هايي از ارزش هاي اسالمي 

و معرف هويت ملت ايران هستند.«
در آيين ديروز از س��جاد گنج زاده كاراته كار به دليل 
مشاركت در كمك هاي مؤمنانه، زهرا كريمي عضو 
تيم ملي كبدي زنان به دليل سجده تيمي بر پرچم 
پس از قهرماني، ثريا آقاي��ي ملي پوش بدمينتون به 
دليل سجده به پرچم، سيدجالل حسيني كاپيتان تيم 
فوتبال پرسپوليس به دليل  زنده نگه داشتن ياد شهدا 
و بازيكن اخالق ليگ برتر، ساسان كريمي ملي پوش 
شطرنج به دليل زنده نگه داشتن ياد شهدا و اهداي 
مدال به سردار س��ليماني، بهمن نصيري ملي پوش 
قايقراني به دليل ايثار و اهداي س��هميه المپيك به 
نازنين ماليي، نازنين ماليي ملي پوش قايقراني به دليل 
اهداي مدال به شهيد سليماني، ساره جوانمردي به 
دليل پرچمداري با حجاب برتر در اختتاميه پارالمپيك 
توكيو، داوود عليپوريان ملي پوش واليبال نشسته به 
دليل اهداي مدال به خانواده ش��هدا و علي داوودي 
نايب قهرمان وزنه برداري المپيك به دليل تقديم مدال 

به شهداي سالمت تجليل به عمل آمد. 
  تكليف ورزش درباره رژیم صهيونيستي 

مشخص است
همچنين در اين مراسم كه به همت سازمان بسيج 
ورزشكاران برگزار شد مهدي ميرجليلي، رئيس 
اين سازمان با تجليل از ورزش��كاران جوانمرد از 
جهاني شدن جنبش عدم مبارزه با ورزشكاران رژيم 
صهيونيستي خبر داد: »مانند شهدا كه از جان شان 

براي دفاع از كشور گذشتند، جوانمردان ورزشكار 
هم با امتناع از مبارزه با صهيونيس��ت ها از مدال و 
سكو گذشتند تا مدال افتخار و جوانمردي از مردم 
فلسطين بگيرند. اين حركت به خارج از مرزهاي 
ايران هم رفته است و در المپيك شاهد بوديم كه دو 
ورزشكار الجزايري و سوداني در دفاع از مظلوميت 
از حق شان گذشتند و با ورزشكار رژيم صهيونيستی 

مبارزه نكردند تا از انسانيت دفاع كنند.«
سردار سيدقاسم قريشي، جانشين رئيس سازمان 
بسيج مس��تضعفين هم در اين مراسم به اهميت 
تجليل از ورزش��كاران جوانمرد اش��اره ك��رد: »به 
فرموده مقام معظم رهبري، تجليل از پاس��داران 
ارزش ها در ميادين ورزشي كشور بسيار پسنديده 
و مهم است، بخشي از آن نيز اعالم حمايت از مردم 
مظلوم فلسطين مقابل رژيم نامشروع صهيونيستي، 
كودك كش و جنايت كار بوده است. جوان ورزشكار ما 
در آستانه كسب مدال براي همدردي با مردم مظلوم 
فلسطين از اين قهرماني چش��م مي پوشد يا ديگر 
ورزشكارمان در روز عاشورا با بستن مچ بند مشكي از 

شادي امتناع مي كند، اين يك ارزش است.«
حميد سجادي، وزير ورزش هم تأكيد كرد كه درباره 
رژيم صهيونيس��تي، تكليف ورزش روشن است: 
»منشور المپيك به جاي خود و فتواي امام خميني 
هم به جاي خود. درباره رژيم صهيونيستي تكليف 
مشخص است و بحثي نيس��ت. امروز از عملكرد 
جوانمردانه ورزشكاران تجليل مي كنيم و همواره 
اول راه هستيم. در مجلس شوراي اسالمي گفتم 
كه وزارت و جوانان موتور توليد عزت و اميد است. 
خيلي ها به  دنبال اين هستند كه عزتمان را بگيرند و 
ذلتمان بدهند. پهلوانان در ايران مروج فتوت بودند. 
در قديم براي حكومت ديني از واژه فتوت استفاده 

مي شد كه اكنون بايد بيشتر ديده شود.«
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شيوا نوروزي

فريدون حسن

 انتخاب ششمين مدیرعامل استقالل 
طي 4 سال گذشته!

آجرلو  از مجيدي حمايت كرد
مديرعامل و اعضاي هيئت مديره جديد باشگاه استقالل رسماً كار خود را 
آغاز كردند. شايعه هاي چند هفته اخير به واقعيت تبديل شد و مصطفي 
آجرلو به عنوان نفر اول مديريت آبي هاي پايتخت انتخاب شد. آجرلو و 
اعضاي جديد هيئت مديره بعد از جلس��ه با وزير ورزش از روز گذشته 
مشغول به كار شدند و مديرعامل در بدو ورود از فرهاد مجيدي و ادامه 

همكاري آبي ها با او حمايت كرد!
    

با تغيير دولت و رأي اعتماد به حميد س��جادي به عنوان وزير ورزش، 
تغيير و تحوالت در رأس مديريت س��رخابي هاي ته��ران دور از انتظار 
نبود و در اين ميان اوضاع بحراني استقالل باعث شد تكليف آنها زودتر 
از پرسپوليس مشخص شود. احمد مددي، مدير پرحاشيه آبي ها به رغم 
ميل باطني اش استعفا داد، استعفايي كه وزير هيچ مخالفتي با آن نداشت 
و شرايط را براي انتخاب هرچه سريع تر جايگزين او مهيا كرد. همانطور 
كه در رسانه ها مطرح ش��ده بود مصطفي آجرلو جايگزين مددي شد و 
به غير از او،  پرويز مظلومي، محمد مؤمني، مجتبي عبداللهي و مهدي 
افضلي هيئت مديره جديد را تش��كيل مي دهند. سجادي در جلسه با 
اعضاي هيئت مديره و مديرعامل استقالل از آنها خواست با برنامه ريزي، 
سياستگذاري، تعامل و همفكري، شرايط رشد، بالندگي و موفقيت هاي 

بيشتري را براي اين باشگاه مردمي مهيا كنند. 
بعد از رضا افتخاري كه دو سال نفر اول مديريت استقالل بود، پنج نفر ديگر طي 
چهار سال روي كار آمدند كه عمر مديريتي شان كوتاه بود. آنها نه تنها باري از 
دوش باشگاه برنداشتند، بلكه با عملكردي بحث برانگيز و پرحاشيه آبي ها را با 
بحران هاي جدي مواجه كردند. اميرحسين فتحي تيرماه 97 انتخاب شد و تا 
آذر 98 در ساختمان سعادت آباد حضور داشت. اسماعيل خليل زاده از آذرماه 
همان سال تا اسفند 98 مديرعامل بود. علي فتح اهلل زاده كمتر از يك ماه اين 
سمت را پذيرفت و در ابتداي سال 99 عطاي كار را به لقايش بخشيد. احمد 
سعادتمند 10 فروردين ماه آمد و مهر 99 رفت تا احمد مددي بيايد و او نيز 
در آخرين روزهاي تابستان 1400 استعفايش را نوشت. حاال آجرلو ششمين 

مديرعاملي است كه طي چهار سال اين مسئوليت را مي پذيرد. 
    

در بدنه مديريت جديد آبي ها باز هم افراد غيرورزشي و غيرفوتبالي به 
چشم مي خورد. آجرلو پيش از اين س��ابقه مديريت باشگاه هاي پاس، 
استيل آذين و تراكتورسازي را در كارنامه داشته و با اينكه از جمله مديران 
باسابقه محسوب مي شود، اما دركارنامه مديريتي اش حاشيه و ناكامي 
زياد به چشم مي خورد. مجتبي عبداللهي كه يكي از گزينه هاي شهرداري 
تهران هم بود تمامي س��وابق مديريتي اش به حضور در ش��هرداري و 
مديريت اداره كل اوقاف استان تهران ختم مي شود. افضلي هم به عنوان 
يكي از مديران فرهنگي معروف اس��ت و مديرعامل بنياد رودكي بوده 
است. پرويز مظلومي و محمد مؤمني اما بازيكنان پيشين استقالل و حاال 

هم جزو پيشكسوتان آبي ها هستند. 
    

اصلي ترين چالش پيش روي مديرعامل جديد بحث كادر فني است. فرهاد 
مجيدي به عنوان سرمربي در اين مدت حواشي زيادي را پشت سر گذاشت و 
بارها با مديرعامل وقت درگيري لفظي پيدا كرد. حال آنكه بحث ادامه يا قطع 
همكاري مجيدي با استقالل مطرح است و با توجه به خصوصيات اخالقي 
سرمربي آبي ها و تجربه اي كه آجرلو قباًل داشته احتمال تغيير سرمربي 
استقالل وجود دارد. البته روز گذشته آجرلو در اولين گام با انتشار يك بيانيه 
حمايتش را از مجيدي اعالم كرد: »استقالل به تمركز بر »متن« نياز دارد و 
نه پرداختن به »حاشيه «. وضعيت موجود باشگاه استقالل كه همگان از آن 
آگاه هستند، حاصل فقدان مديريت كارآمد در سطح كالن ورزش ايران در 
دوره گذشته بوده، اما در دوره جديد اين عزم جدي وجود دارد كه شرايط 
بهبود يابد. هدف اصلي  ما در استقالل بازسازي اعتماد بين هواداران و باشگاه 
خواهد بود. باشگاه استقالل، يك سرمايه  ملي است. متأسفم كه در سال هاي 
اخير نهاد باشگاه به شدت تضعيف شده و معتقدم ريشه اصلي ناكامي ها به 
همين موضوع مربوط مي شود. فرهاد مجيدي فرزند استقالل و سرمايه اين 
باشگاه است. اين سرمايه براي باشگاه، يك فرصت خواهد بود. از او مي خواهم 
كه با قدرت و انگيزه بيشتر به كار خود ادامه دهد و مجموعه مديريتي را كنار 
خود بداند. ما تالش خواهيم كرد به اتفاق تيم را هرچه سريع تر تقويت كنيم 
تا با قدرت بيشتر در فصل پيش رو حاضر شويم.« مؤمني، عضو جديد هيئت 
مديره نيز در گفت وگو با فارس، مجيدي را تصميم گيرنده نهايي خواند: 
»كنار مجيدي هستيم، ولي خود او همه چيز را رقم مي زند. ماندن و رفتن 
مجيدي دست ما نيست، بلكه دست خود اوست. ما سعي مي كنيم آرامش 
را حكمفرما كنيم، همه جاي دنيا هم اين اتفاق مي افتد، اما بايد بگذاريم بعد 

از مهيا شدن شرايط سرمربي تصميم خودش را اتخاذ كند.«

گزارش »جوان« از بيستمين دوره مراسم تجليل از ورزشكاران جوانمرد و مروجين اخالق

قهرمانان روي سكوي پهلواني

 صعود تاريخي بانوان فوتبال ايران 
به جام ملت هاي آسيا

تيم ملي فوتبال زنان ايران با پيروزي مقابل اردن به مرحله نهايي جام ملت هاي 
آسيا صعود كرد. بانوان فوتباليست كشورمان در آخرين ديدار خود از گروه 
G مسابقات مقدماتي قهرماني آسيا، عصر ديروز مقابل اردن به ميدان رفتند. 
تالش دو تيم در طول 90 دقيقه و وقت هاي اضافه اين بازي گلي دربر نداشت 
و ايران در ضربات پنالتي موفق شد 4 بر ۲ اردن را شكست دهد. زهره كودايي، 
دروازه بان تيم ملي دو پنالتي تيم اردن را گرفت. ايران پيش از اين بنگالدش 
را هم با نتيجه 5 بر صفر شكست داده بود. مرحله نهايي جام ملت هاي فوتبال 
زنان آسيا ۳0 دي تا 17 بهمن 1400 با حضور 1۲ تيم برگزار مي شود. ژاپن، 

استراليا، چين و هند ميزبان از قبل به مرحله نهايي صعود كرده اند. 

بانوان هندبال روي سكوي  چهارم آسيا
تيم ملي هندبال بانوان ايران باشكست مقابل قزاقستان به عنوان چهارم آسيا دست 
يافت. بانوان شايسته كشورمان كه پيش از اين صعود به مسابقات جهاني را قطعي 
كرده بودند در جريان اين ديدار با نتيجه ۳8 بر۳۳ شكست خوردند.  ملي پوشان 
كشورمان در حالي موفق به صعود به رقابت هاي جهاني و كسب عنوان چهارمی 
آسيا شدند كه به علت ابتال  به كروناي كادر فني در چهار ديدار گذشته از سوي 

سرپرست و فيزيوتراپ تيم با ارتباط تلفني با كادر فني هدايت مي شدند.

تأسف كافي نيست با بي اخالقي برخورد كنيد 
نوع برخوردها با متخلفين فوتبال، به خصوص در بحث مسائل اخالقي بايد 
به گونه اي باشد كه جلوي تكرار وقايع تلخ را بگيرد، نمي شود با مماشات و 
كوتاه آمدن در برابر بي اخالقي و حرمت شكني كار را به سرانجام رساند و توقع 
داشت با يك گوشمالي ساده همه تربيت شوند و همه چيز گل و بلبل شود. 

طي يكي، دو هفته گذشته اخبار جست و گريخته اي از تخلفات زياد اعضای 
يكي از باشگاه هاي پرهوادار در دوبي به گوش مي رسد، تخلفاتي كه ديروز 
باالخره با واكنش سجادي،  وزير ورزش مشخص شد اينقدر زياد بوده كه 

ديگر جاي شك و ترديدي در برخورد با مسببان آن وجود ندارد. 
تخلف صورت گرفته كامالً مشخص و آدم هاي مرتبط به آن هم كامالً معلوم 
هستند، اما سؤال اينجاست كه چرا كسي كاري انجام نمي دهد. عده اي در 
قالب يك تيم بزرگ به نام ايران در خارج از كشور اقداماتي انجام داده اند كه 
قلم از بيان آن شرم دارد. اقداماتي كه باعث خدشه دار شدن نام ايران و ايراني 
در خارج از كشور شده، اما اين عده همين حاال نيز در باشگاه مدنظر حضور 
دارند و بدون هيچ  نگرانی كارشان را مي كنند و بی ترديد منتظر فرصت هاي 
بعدي هستند. حال اين سؤال مطرح می شود كه در اعزام اين تيم به امارات 
نقش شوراي برون مرزي وزارت ورزش چه بوده كه هيچ توجهي به تركيب 
افراد اعزام شده وجود نداشته و براي ديداري كه بدون تماشاگر برگزار شده، 

حتي ليدر هم اعزام شده است. 
تخلف محرز است و متخلفين هم مشخص، پس بايد برخورد قاطع صورت 
گيرد كه ديگر كس��ي در قالب هيچ تيمي جرئت بازي با آبرو و نام ايران 
را نداشته باشد، اما متأس��فانه باز هم شاهد هستيم كه مسئوالن مرتبط 
و كميت��ه انضباطي و اخالق فقط به ابراز تأس��ف و بي��ان حرف هايي در 
جهت تقبيح اعمال زشت انجام شده بسنده می كنند و كار ديگری انجام 
نمي دهند. چطور ممكن است در برابر اين همه تخلف آشكار سكوت كرد و 
منتظر ماند تا خود متخلفين گزارش كارهاي شان را بدهند! چطور ممكن 
است در خصوص چند تخلف ورزشي سريعاً اقدام و همه را نقره داغ كرد، اما 

در اين مورد و موارد اخالقي ديگر فقط تماشاگر بود. 
اين قبيل حرمت شكني ها و بي اخالقي ها در رشته اي صورت مي گيرد كه 
ميلياردها ميليارد پول بيت المال را باال مي كشد، اما نه در رده باشگاهي و نه 

در رده ملي طي چند دهه گذشته هيچ موفقيتي را كسب نكرده است. 
جاي اميدواري است كه وزير ورزش بابت اتفاقات رخ داده در امارات حساس 
است و ابراز تأسف و ناراحتي می كند و ما به همين خاطر حاال بيشتر از قبل 
اميدواريم كه برخوردي قاطع با مسببين اين آبروريزي بزرگ صورت گيرد 
و درس عبرتي شود براي تمام آنهايي كه فكر مي كنند در خارج از مرزهاي 

ايران هر كاري دل شان بخواهد مي توانند انجام دهند.

و   3 ماده  موضوع  آگهى  رضوى  خراسان  استان  وامالك  اسناد  ثبت  كل  اداره 
ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمان هاى 
موضوع  هيات   140060306271001350 شماره  برابرراى  رسمى  سند  فاقد 
رسمى  سند  فاقد  هاى  وساختمان  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون 
مالكانه  تصرفات  پنج  ،منطقه  مشهد  ملك  ثبت  حوزه  ثبتى  درواحد  مستقر 
از دوازده  باقرى فرزند على دريك سهم مشاع  بهاره  بالمعارض متقاضى خانم 
سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 181/70 متر مربع قسمتى از پالك 
65 اصلى واقع در بلوار طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه روى ايستگاه بى 
محرز  االرث)  (سهم  متقاضى  به خود  متعلق  پالك 1623  راست  آرتى دست 
گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهى 
مى شود. درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
تسليم  ازتاريخ  ماه  ،ظرف مدت يك  ازاخذ رسيد  تسليم وپس  اداره  اين  به  را 
در  است  نمايند.بديهى  تقديم  قضايى  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
مالكيت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  مذكوروعدم  مدت  انقضاى  صورت 

صادر خواهد شد. 
 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20       تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4

 بشير پاشائى-رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد – م الف 900

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 
آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند 
رسمى برابر راى شماره 140060306271001339 هيات موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد 
ثبتى حوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
خانم بتول باقرى فرزند على در يك سهم مشاع از دوازده سهم ششدانگ يك 
باب منزل به مساحت 181/70 متر مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع در 
بلوار اول طبرسى – نرسيده به ميدان فجر-روبه روى ايستگاه بى آرتى سمت 
راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى(سهم االرث)محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى مى شود. 
داشته  اعتراضى  متقاضى  مالكيت  صدورسند  به  نسبت  اشخاص  درصورتيكه 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى 
 مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4

 بشير پاشائئ-رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد – م الف 904

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 
فاقد  هاى  وساختمان  واراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  نامه  آيين 
سند رسمى برابر راى شماره 140060306271001342 هيات موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى خانم زهرا باقرى فرزند على دريك سهم مشاع ازدوازده سهم ششدانگ 
يك باب منزل به مساحت 181/70 متر مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع 
دربلواراول طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه روى ايستگاه بى آرتى سمت 
راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى(سهم االرث)محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى مى شود. 
داشته  اعتراضى  متقاضى  مالكيت  صدورسند  به  نسبت  اشخاص  درصورتيكه 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى 
 مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4
 بشير پاشائى –رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد –م الف 908

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 
فاقد  هاى  وساختمان  واراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  نامه  آيين 
سند رسمى برابر راى شماره 140060306271001345 هيات موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى خانم زيورباقرى فرزند على دريك سهم مشاع ازدوازده سهم ششدانگ 
يك باب منزل به مساحت 181/70 متر مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع 
دربلواراول طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه روى ايستگاه بى آرتى سمت 
راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى(سهم االرث)محرز گرديده است. 
لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى مى شود. 
داشته  اعتراضى  متقاضى  مالكيت  صدورسند  به  نسبت  اشخاص  درصورتيكه 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى 
 مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4
 بشير پاشائى –رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد –م الف 910

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 
آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند 
رسمى برابر راى شماره 140060306271001340 هيات موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 
ثبتى حوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
دوازده سهم ششدانگ  از  مشاع  دريك سهم  على  فرزند  باقرى  فاطمه  خانم 
يك باب منزل به مساحت 181/70 متر مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع 
دربلواراول طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه روى ايستگاه بى آرتى سمت 
راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى(سهم االرث)محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى مى شود. 
داشته  اعتراضى  متقاضى  مالكيت  صدورسند  به  نسبت  اشخاص  درصورتيكه 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى 
 مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4
 بشير پاشائى –رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد –م الف 906

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 
آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند 
رسمى برابر راى شماره 140060306271001348 هيات موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد 
ثبتى حوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
خانم معصومه باقرى فرزند على در يك سهم مشاع ازدوازده سهم ششدانگ يك 
باب منزل به مساحت 181/70 متر مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع در 
بلوار اول طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه روى ايستگاه بى آرتى سمت 
راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى (سهم االرث) محرز گرديده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى مى شود. 
داشته  اعتراضى  متقاضى  مالكيت  صدورسند  به  نسبت  اشخاص  درصورتيكه 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى 
 مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
 تاريخ انتشار نوبت اول :1400/6/20      تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/7/4

 بشير پاشائى-رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد- م الف 902

و   3 ماده  موضوع  آگهى  رضوى  خراسان  استان  وامالك  اسناد  ثبت  كل  اداره 
ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمان هاى 
موضوع  هيات   140060306271001350 شماره  برابرراى  رسمى  سند  فاقد 
رسمى  سند  فاقد  هاى  وساختمان  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون 
مالكانه  تصرفات  پنج  ،منطقه  مشهد  ملك  ثبت  حوزه  ثبتى  درواحد  مستقر 
از دوازده  باقرى فرزند على دريك سهم مشاع  بهاره  بالمعارض متقاضى خانم 
سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 181/70 متر مربع قسمتى از پالك 
65 اصلى واقع در بلوار طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه روى ايستگاه بى 
محرز  االرث)  (سهم  متقاضى  به خود  متعلق  پالك 1623  راست  آرتى دست 
گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهى 
مى شود. درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
تسليم  ازتاريخ  ماه  ،ظرف مدت يك  ازاخذ رسيد  تسليم وپس  اداره  اين  به  را 
در  است  نمايند.بديهى  تقديم  قضايى  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
مالكيت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  مذكوروعدم  مدت  انقضاى  صورت 

صادر خواهد شد. 
 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20       تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4

 بشير پاشائى-رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد – م الف 900

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 
آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند 
رسمى برابر راى شماره 140060306271001339 هيات موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد 
ثبتى حوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
خانم بتول باقرى فرزند على در يك سهم مشاع از دوازده سهم ششدانگ يك 
باب منزل به مساحت 181/70 متر مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع در 
بلوار اول طبرسى – نرسيده به ميدان فجر-روبه روى ايستگاه بى آرتى سمت 
راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى(سهم االرث)محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى مى شود. 
داشته  اعتراضى  متقاضى  مالكيت  صدورسند  به  نسبت  اشخاص  درصورتيكه 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى 
 مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4

 بشير پاشائئ-رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد – م الف 904

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 
فاقد  هاى  وساختمان  واراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  نامه  آيين 
سند رسمى برابر راى شماره 140060306271001342 هيات موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى خانم زهرا باقرى فرزند على دريك سهم مشاع ازدوازده سهم ششدانگ 
يك باب منزل به مساحت 181/70 متر مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع 
دربلواراول طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه روى ايستگاه بى آرتى سمت 
راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى(سهم االرث)محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى مى شود. 
داشته  اعتراضى  متقاضى  مالكيت  صدورسند  به  نسبت  اشخاص  درصورتيكه 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى 
 مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4
 بشير پاشائى –رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد –م الف 908

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 
فاقد  هاى  وساختمان  واراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  نامه  آيين 
سند رسمى برابر راى شماره 140060306271001345 هيات موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى خانم زيورباقرى فرزند على دريك سهم مشاع ازدوازده سهم ششدانگ 
يك باب منزل به مساحت 181/70 متر مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع 
دربلواراول طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه روى ايستگاه بى آرتى سمت 
راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى(سهم االرث)محرز گرديده است. 
لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى مى شود. 
داشته  اعتراضى  متقاضى  مالكيت  صدورسند  به  نسبت  اشخاص  درصورتيكه 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى 
 مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4
 بشير پاشائى –رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد –م الف 910

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 
آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند 
رسمى برابر راى شماره 140060306271001340 هيات موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 
ثبتى حوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
دوازده سهم ششدانگ  از  مشاع  دريك سهم  على  فرزند  باقرى  فاطمه  خانم 
يك باب منزل به مساحت 181/70 متر مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع 
دربلواراول طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه روى ايستگاه بى آرتى سمت 
راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى(سهم االرث)محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى مى شود. 
داشته  اعتراضى  متقاضى  مالكيت  صدورسند  به  نسبت  اشخاص  درصورتيكه 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى 
 مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4
 بشير پاشائى –رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد –م الف 906

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 
آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند 
رسمى برابر راى شماره 140060306271001348 هيات موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد 
ثبتى حوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
خانم معصومه باقرى فرزند على در يك سهم مشاع ازدوازده سهم ششدانگ يك 
باب منزل به مساحت 181/70 متر مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع در 
بلوار اول طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه روى ايستگاه بى آرتى سمت 
راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى (سهم االرث) محرز گرديده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى مى شود. 
داشته  اعتراضى  متقاضى  مالكيت  صدورسند  به  نسبت  اشخاص  درصورتيكه 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى 
 مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
 تاريخ انتشار نوبت اول :1400/6/20      تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/7/4

 بشير پاشائى-رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد- م الف 902

و   3 ماده  موضوع  آگهى  رضوى  خراسان  استان  وامالك  اسناد  ثبت  كل  اداره 
ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمان هاى 
موضوع  هيات   140060306271001350 شماره  برابرراى  رسمى  سند  فاقد 
رسمى  سند  فاقد  هاى  وساختمان  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون 
مالكانه  تصرفات  پنج  ،منطقه  مشهد  ملك  ثبت  حوزه  ثبتى  درواحد  مستقر 
از دوازده  باقرى فرزند على دريك سهم مشاع  بهاره  بالمعارض متقاضى خانم 
سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 181/70 متر مربع قسمتى از پالك 
65 اصلى واقع در بلوار طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه روى ايستگاه بى 
محرز  االرث)  (سهم  متقاضى  به خود  متعلق  پالك 1623  راست  آرتى دست 
گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهى 
مى شود. درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
تسليم  ازتاريخ  ماه  ،ظرف مدت يك  ازاخذ رسيد  تسليم وپس  اداره  اين  به  را 
در  است  نمايند.بديهى  تقديم  قضايى  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
مالكيت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  مذكوروعدم  مدت  انقضاى  صورت 

صادر خواهد شد. 
 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20       تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4

 بشير پاشائى-رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد – م الف 900

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 
آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند 
رسمى برابر راى شماره 140060306271001339 هيات موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد 
ثبتى حوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
خانم بتول باقرى فرزند على در يك سهم مشاع از دوازده سهم ششدانگ يك 
باب منزل به مساحت 181/70 متر مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع در 
بلوار اول طبرسى – نرسيده به ميدان فجر-روبه روى ايستگاه بى آرتى سمت 
راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى(سهم االرث)محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى مى شود. 
داشته  اعتراضى  متقاضى  مالكيت  صدورسند  به  نسبت  اشخاص  درصورتيكه 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى 
 مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4

 بشير پاشائئ-رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد – م الف 904

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 
فاقد  هاى  وساختمان  واراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  نامه  آيين 
سند رسمى برابر راى شماره 140060306271001342 هيات موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى خانم زهرا باقرى فرزند على دريك سهم مشاع ازدوازده سهم ششدانگ 
يك باب منزل به مساحت 181/70 متر مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع 
دربلواراول طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه روى ايستگاه بى آرتى سمت 
راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى(سهم االرث)محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى مى شود. 
داشته  اعتراضى  متقاضى  مالكيت  صدورسند  به  نسبت  اشخاص  درصورتيكه 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى 
 مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4
 بشير پاشائى –رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد –م الف 908

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 
فاقد  هاى  وساختمان  واراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  نامه  آيين 
سند رسمى برابر راى شماره 140060306271001345 هيات موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى خانم زيورباقرى فرزند على دريك سهم مشاع ازدوازده سهم ششدانگ 
يك باب منزل به مساحت 181/70 متر مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع 
دربلواراول طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه روى ايستگاه بى آرتى سمت 
راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى(سهم االرث)محرز گرديده است. 
لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى مى شود. 
داشته  اعتراضى  متقاضى  مالكيت  صدورسند  به  نسبت  اشخاص  درصورتيكه 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى 
 مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4
 بشير پاشائى –رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد –م الف 910

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 
آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند 
رسمى برابر راى شماره 140060306271001340 هيات موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 
ثبتى حوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
دوازده سهم ششدانگ  از  مشاع  دريك سهم  على  فرزند  باقرى  فاطمه  خانم 
يك باب منزل به مساحت 181/70 متر مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع 
دربلواراول طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه روى ايستگاه بى آرتى سمت 
راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى(سهم االرث)محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى مى شود. 
داشته  اعتراضى  متقاضى  مالكيت  صدورسند  به  نسبت  اشخاص  درصورتيكه 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى 
 مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4
 بشير پاشائى –رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد –م الف 906

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 
آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند 
رسمى برابر راى شماره 140060306271001348 هيات موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد 
ثبتى حوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
خانم معصومه باقرى فرزند على در يك سهم مشاع ازدوازده سهم ششدانگ يك 
باب منزل به مساحت 181/70 متر مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع در 
بلوار اول طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه روى ايستگاه بى آرتى سمت 
راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى (سهم االرث) محرز گرديده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى مى شود. 
داشته  اعتراضى  متقاضى  مالكيت  صدورسند  به  نسبت  اشخاص  درصورتيكه 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى 
 مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
 تاريخ انتشار نوبت اول :1400/6/20      تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/7/4

 بشير پاشائى-رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد- م الف 902

و   3 ماده  موضوع  آگهى  رضوى  خراسان  استان  وامالك  اسناد  ثبت  كل  اداره 
ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمان هاى 
موضوع  هيات   140060306271001350 شماره  برابرراى  رسمى  سند  فاقد 
رسمى  سند  فاقد  هاى  وساختمان  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون 
مالكانه  تصرفات  پنج  ،منطقه  مشهد  ملك  ثبت  حوزه  ثبتى  درواحد  مستقر 
از دوازده  باقرى فرزند على دريك سهم مشاع  بهاره  بالمعارض متقاضى خانم 
سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 181/70 متر مربع قسمتى از پالك 
65 اصلى واقع در بلوار طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه روى ايستگاه بى 
محرز  االرث)  (سهم  متقاضى  به خود  متعلق  پالك 1623  راست  آرتى دست 
گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهى 
مى شود. درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
تسليم  ازتاريخ  ماه  ،ظرف مدت يك  ازاخذ رسيد  تسليم وپس  اداره  اين  به  را 
در  است  نمايند.بديهى  تقديم  قضايى  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
مالكيت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  مذكوروعدم  مدت  انقضاى  صورت 

صادر خواهد شد. 
 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20       تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4

 بشير پاشائى-رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد – م الف 900

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 
آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند 
رسمى برابر راى شماره 140060306271001339 هيات موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد 
ثبتى حوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
خانم بتول باقرى فرزند على در يك سهم مشاع از دوازده سهم ششدانگ يك 
باب منزل به مساحت 181/70 متر مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع در 
بلوار اول طبرسى – نرسيده به ميدان فجر-روبه روى ايستگاه بى آرتى سمت 
راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى(سهم االرث)محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى مى شود. 
داشته  اعتراضى  متقاضى  مالكيت  صدورسند  به  نسبت  اشخاص  درصورتيكه 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى 
 مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4

 بشير پاشائئ-رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد – م الف 904

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 
فاقد  هاى  وساختمان  واراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  نامه  آيين 
سند رسمى برابر راى شماره 140060306271001342 هيات موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى خانم زهرا باقرى فرزند على دريك سهم مشاع ازدوازده سهم ششدانگ 
يك باب منزل به مساحت 181/70 متر مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع 
دربلواراول طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه روى ايستگاه بى آرتى سمت 
راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى(سهم االرث)محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى مى شود. 
داشته  اعتراضى  متقاضى  مالكيت  صدورسند  به  نسبت  اشخاص  درصورتيكه 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى 
 مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4
 بشير پاشائى –رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد –م الف 908

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 
فاقد  هاى  وساختمان  واراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  نامه  آيين 
سند رسمى برابر راى شماره 140060306271001345 هيات موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى خانم زيورباقرى فرزند على دريك سهم مشاع ازدوازده سهم ششدانگ 
يك باب منزل به مساحت 181/70 متر مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع 
دربلواراول طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه روى ايستگاه بى آرتى سمت 
راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى(سهم االرث)محرز گرديده است. 
لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى مى شود. 
داشته  اعتراضى  متقاضى  مالكيت  صدورسند  به  نسبت  اشخاص  درصورتيكه 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى 
 مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4
 بشير پاشائى –رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد –م الف 910

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 
آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند 
رسمى برابر راى شماره 140060306271001340 هيات موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 
ثبتى حوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
دوازده سهم ششدانگ  از  مشاع  دريك سهم  على  فرزند  باقرى  فاطمه  خانم 
يك باب منزل به مساحت 181/70 متر مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع 
دربلواراول طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه روى ايستگاه بى آرتى سمت 
راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى(سهم االرث)محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى مى شود. 
داشته  اعتراضى  متقاضى  مالكيت  صدورسند  به  نسبت  اشخاص  درصورتيكه 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى 
 مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/20    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/4
 بشير پاشائى –رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد –م الف 906

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 
آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند 
رسمى برابر راى شماره 140060306271001348 هيات موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد 
ثبتى حوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
خانم معصومه باقرى فرزند على در يك سهم مشاع ازدوازده سهم ششدانگ يك 
باب منزل به مساحت 181/70 متر مربع قسمتى از پالك 65 اصلى واقع در 
بلوار اول طبرسى –نرسيده به ميدان فجر- روبه روى ايستگاه بى آرتى سمت 
راست پالك 1623 متعلق به خود متقاضى (سهم االرث) محرز گرديده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به  فاصله 15 روزآگهى مى شود. 
داشته  اعتراضى  متقاضى  مالكيت  صدورسند  به  نسبت  اشخاص  درصورتيكه 
باشند ،مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى 
 مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
 تاريخ انتشار نوبت اول :1400/6/20      تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/7/4

 بشير پاشائى-رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد- م الف 902

سند مالكيت خودرو سوارى ليفت بك سيستم پروتون تيپ
 S4PHNM5930 مدل2007به شماره موتور GEN2
وشماره شاسىPL1CM6LNL7G104886وشماره 
پالك574م64 ايران66 مفقود گرديده وازدرجه اعتبار 

ساقط است.
گلستان

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره كل ثبت اسنادوامالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك فريمان

فاقد سند  اراضى وساختمان هاى  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  هيات موضوع 
رسمى آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آئين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى برابرراى شماره 14006030602200534هيات 
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى 
مستقردرواحدثبتى حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
ازفريمان  شناسنامه65صادره  بشماره  عباسعلى  فرزند  فريمانى  زارع  حلمى  محمد 
واقع  از276اصلى  فرعى  به مساحت559،68مترمربع پالك77  باب ساختمان  دريك 
است.لذابمنظور  محرزگرديده  متقاضى  رسمى  مالكيت  ازمحل  دربخش13خريدارى 
اطالع عموم مراتب دردونوبت بفاصله 15روزآگهى ميشوددرصورتى كه اشخاص نسبت 
به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشاراولين 
آگهى بمدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم وپس ازاخذرسيد،ظرف مدت 
يكماه   ازتاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى 
است درصورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادرخواهدشد.
تاريخ انتشارنوبت اول1400،6،21 تاريخ انتشارنوبت دوم:1400،7،4

محمدرضارجايى مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالك
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ناكامي واليباليست هاي جوان در قهرماني جهان
مدافع عنوان قهرماني واليبال جوانان جهان از صعود به دور بعد بازماند. در 
ادامه ديدارهاي رقابت هاي واليبال قهرماني جوانان جهان تيم ملي واليبال 
ايران با قبول شكست ۳ بر ۲ مقابل آرژانتين شانس صعود به مرحله حذفي 
را از دست داد. شاگردان بهروز عطايي كه در اولين گام مغلوب بلژيك شده 

بودند ديشب ديدار تشريفاتي خود برابر مراكش را برگزار كردند.
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