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کار کردن عوامل سینما در اسنپ!
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تازهترین دفتر شعر
سیدعلی صالحی

مجموعه شعر «به تو
فکر میکنم؛ مثل مسافر
به خواب و نرگس به
اردیبهشت» سروده
سیدعلی صالحی
توسط انتشارات تهران
منتشر شده است.
صالحی متولد
یکم فروردین  ۱۳۳۴در
ایذه استان خوزستان
است.
پیشگو و پیاده شطرنج،
مثلثات و اشراقها،
نامهها ،نشانیها ،عاشق
شدن در دی ماهُ ،مردن به
وقت شهریور ،آسمانیها،
رؤیای قاصدک غمگینی
که از جنوب آمده بود،
سفر بخیر مسافر غمگین
پنجاه و هشت،
آخرین عاشقانههای
ریرا و ...از جمله
کتابهای این شاعر
هستند.

فرهنگ
و هنر

زهره کهندل ارسالن امیری ،فیلمنامهنویس و کارگردان
سینما با بیان اینکه کمک به رونق تولیدات شبکه نمایش
خانگی کمک به اهالی سینماست ،گفت :در دوران کرونا
بسیاری از پــروژههــای سینمایی به مرحله تولید نرسید و
تهیهکنندگانهمبهدلیلمشکالتمالیعالوهبرپرداخت
نکردندستمزدهایمعوقعوامل،پروژهجدیدنیزنداشتندبه

همیندلیلبسیاریازافرادمتخصصوفنیسینماهمچون
صدابردار ،فیلمبردار ،گریمور و ...بیکار شدند .به گفته وی،
عدهایهمبرایگذرانزندگیمجبوربهمسافرکشیدراسنپ
شدند اما با رونق گرفتن شبکه نمایش خانگی ،آنها سرکار
آمدند.بهباورامیری،کمکبهتولیداتشبکهنمایشخانگی
ورونقبخشیبهآن،کمکبهمعیشتاهالیسینماست.

یادداشتهایمطبوعاتیمحمدسروررجایی
در«خونشریکی»

کتاب«خونشریکی»مجموعهیادداشتهایمطبوعاتی
محمدسروررجایی،نویسندهوشاعرافغانستانیبهکوششپژمان
عربوتوسطانتشارات«راهیار»منتشرشد.دربخشیازمقدمهاین

 14جمادیالثانی 1443

 17ژانویه 2022

سال سی و پنجم

فردوسیپور کارمند صدا و سیماست

پیمانجبلی،رئیسسازمانصداوسیمادرنشستخبری
روز گذشته در پاسخ به پرسش خبرنگاران دربــاره نتیجه
مذاکره با وزارت ارشاد برای نظارت بر شبکه خانگی گفت :به
صورت طبیعی نظارت بر محتوای نمایش خانگی و انتشار
محتوایخانگیبرعهدهساتراستاماحتما ًوزارتارشادبه
عنوان دستگاه فرهنگی بسیار مهم در کشور در این فرایند

شماره 9724

نقش مؤثر خود را خواهد داشت .وی درباره بازگشت عادل
فردوسیپوربهتلویزیوننیزگفت:هربارکهاینپرسشمطرح
می شود جواب من همان است؛ عادل فردوسیپور کارمند
صدا و سیماست .از نظر ما نیروی سازمان صدا و سیما
هستندوهیچگونهمنعیوجودنداردومادرخدمتایشان
هستیم.حضورعادلفردوسیپوربالمانعاست.

کتاببهقلمامیرسعادتیمیخوانیم...«:حاالکهدوبارهیادداشتهای اسالمینیزآدمویژهایبود.باخودمفکرمیکنمباریراکهسرور
رجاییبرداشتهبوددوبارهچهکسیبلندمیکند؟مسئولیتیراکهاو
اورا میخوانم ،بیشتردرحسرتازدستدادناو جگرممیسوزد.
بردوشکشیدهبود،چهکسیبرعهدهخواهدگرفت؟معلومنیست
عمقنگاهوگسترهوتعددحوزههایفعالیتاودرمیانمهاجران
افغانستانیکمنظیروبهتراستبگویمبینظیربود.سروربهلحاظباز حتییکبنیادوسازمانجدید،اگرعقلوشعوریبرایتأسیس
کردنجبهههایجدیدومرزگستریدرفرهنگ،هنروادبیاتانقالب چنینمجموعهایباشد،همبتوانداینحجمازکارراپیشببرد.»...

از چهارم بهمن 2هزار ناشر در دومین نمایشگاه مجازی کتاب شرکت میکنند

یاد

هنرمند مکتب «هنر نوگرا»
درگذشت

دورهمی آنالین کتاببازها

صبا کریمی نشست
خبریدومیننمایشگاهمجازی
کــتــاب تــه ـران بــا حــضــور یاسر
احمدوند؛ معاون امور فرهنگی
وزی ــر ارشـ ــاد ،علی رمضانی؛
رئ ــی ــس دوم ــی ــن نــمــایــشــگــاه
مــجــازی کتاب تــهــران ،رمضانعلی سبحانیفر؛
مدیرعاملشرکتملیپستوحجتالهصیدی؛
ی ماه در
مدیرعامل بانک صادرات یکشنبه  26د 
خانهکتابوادبیاتایرانبرگزارشد.
یاسر احمدوند ،معاون وزیر در ابتدای این نشست
ع ـنــوان ک ــرد :خوشبختانه نشانههایی از عبور
دوران رخوت و رکود در حوزه فرهنگ را میبینیم.
در ســال جــاری تعداد عناوین منتشر شــده رشد
۱۹درصــدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته
نشان میدهد که امیدواریم در نمایشگاه امسال
نیز رشــد ۲۰درص ــدی در شاخصهای مختلف را
داشتهباشیم.
وی در ادامه با بیان اینکه این نمایشگاه عرصهای از
پیوندخدماتدربخشهایپشتیبانی،مالیوتوزیع
توسط بانک صادرات ،ناشران و شرکت ملی پست
است،ازتمامنهادهایحاکمیتیدعوتکردسقفی
برایخریدکتابکارکنانخوداختصاصدهند.

◾

◾امسال طرح زمستانه نداریم
به گفته احمدوند با توجه به برگزاری نمایشگاه
در این فصل طرح زمستانه را نخواهیم داشت،
با وجود این فروشگاهها میتوانند تخفیفهایی
داشته باشند.
در ادامه رئیس دومین نمایشگاه مجازی کتاب
تهران از استقبال مردم از نخستین نمایشگاه
مجازی کتاب یاد کرد و گفت :با توجه به استقبال
قابل توجهی کــه مــردم از نخستین دوره این
نمایشگاه داشتند ،دومین نمایشگاه مجازی را به
وسعت ایران گستردهایم به گونهای که هر فردی
از هر نقطهای در کشور که اراده کند میتواند با
مراجعه به سایت نمایشگاه ،کتاب مورد نظرش
را خریداری کند.

◾

◾رســانــدن کــتــاب بــا اب ــزاره ــای نــویــن بــه دست
مخاطب

به گفته رمضانی؛ حرکت فعاالن نشر از فضای

سنتی به کسب و کارهای نوین و رساندن کتاب
با ابــزارهــای نوین به دســت مخاطب با برپایی
نمایشگاه مجازی فرهنگسازی شد و ناشران
انگیزه پیدا کردند در این قالب آثارشان را عرضه
کنند این یک فرصت برابر و بدون دغدغه برای
عرضه آثار است.
مــدیــرعــامــل مــؤســســه خــانــه کــتــاب و ادبــیــات
ایران با بیان اینکه یکی از امتیازات قابل توجه
نمایشگاه کــتــاب ،تحقق عــدالــت فرهنگی یا
عدالت دسترسی به کتاب است ،عنوان کرد :در
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب از 3هزار نقطه
روستایی و هــزار نقطه شهری مخاطبان برای
خرید کتاب به سایت نمایشگاه مراجعه کردند
بدون اینکه ذرهای متحمل ضرر شوند.

◾

◾حضور  150ناشر خارجی
رئیس دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران
در بخش دیگری از سخنان خود به آمار ناشران
که بــرای حضور در دومین نمایشگاه مجازی
ثبتنامکردهاند اشــاره کرد و گفت :نامنویسی
2ه ــزار و 14نــاشــر ب ــرای حــضــور در ایــن دوره از

نمایشگاه قطعی شده است .در حالی که سال
مدنظر خود را جستوجو و به صفحه شخصی
گذشته هــزار و 847ناشر در نمایشگاه حضور
اضافه کنند تا با راهانــدازی رسمی نمایشگاه،
داشتند 150 .ناشر از  15کشور خارجی در این
کتابها را خریداری کنند.
دوره حضور دارند و از کشورهای عربی 20هزار
سبحانیفر ،مدیرعامل شرکت ملی پست
اثر در این دوره عرضه خواهد شد.
نیز در ادامه گفت :این شرکت با ۷هزار نیروی
رمضانی با بیان اینکه جلسات متعددی با
توزیعکننده ،هزار و  500خط شهری و استانی
و  ۱۱هزار دفتر قبولی در خدمت مردم و ناشران
دستگاههای مختلف از جمله بانک صادرات در
در دومین نمایشگاه مجازی کتاب خواهد بود.
حوزه اطالعرسانی و تخصیص بن خرید کتاب
در استا نهایی مانند تهران ،قم و مشهد که
برگزار شــده ،دربــاره فرایند ارســال بستههای
10ـم /
تاریخ 27
1400ـاتــر قبولی،
در کنار دفـ
بیشتری /داری ـ
آگهی تــراکــم
صفحه از4نمایشگاه مجازی کتاب
خرید مخاطبان
شعب ثابت و سیار راهاندازی کردیم.
تهران گفت :با برگزاری نشستهای مشترک با
وی تأکید کــرد :زمانی که بسته تحویل پست
شرکت ملی پست تعامالت قابل توجهی برای
شــود پیامکی بــه مخاطب ارس ــال مـیشــود و
تسریع در ارســال بستهها ایجاد شده است.
در زم ــان تحویل نیز دوبـ ــاره پیامکی ارســال
ناشران نیز آمادگی الزم برای این نمایشگاه و
خواهد شــد .مــردم با کد رهگیری بستههای
بستهبندی سفارشات را دارند.
خود میتوانند در سامانه پست تمام روند را
پیگیری کنند و حتی شماره تلفن توزیعکننده
◾سایت چهار روز پیش از آغــاز نمایشگاه در
را هم دریافت کنند.
اختیار مخاطبان است
از نــاشــران خــواســتــارم بستهها را بــراســاس
وی تصریح کرد :از  ۲۹دیمــاه یعنی چهار روز
پیش از آغاز رسمی نمایشگاه ،سایت در اختیار
استاندارد لفافبندی آمــاده کنند تا بستهای
پاره نشود.
مخاطبان خــواهــد بــود تــا بتوانند کتا بهای

◾

آگهی مفقودی

1410291

آگهی مفقودی

آگهیمفقودی

1410301

1410305

آگهی مفقودی

1410298

آگهی مفقودی

,1410292ح

,1409658ح

آگهی مفقودی

,1410307ح

آگهی مفقودی

1410300

آقای عطا محمد هزاری س���رابی مفق���ود گردیده و از

درجه اعتبار ساقط میباشد.

م���درک تحصیل���ی اینجان���ب خانم مینا
ذاک���ری اس���فیوخی فرزن���د حس���ین به
ش���ماره مل���ی  0703973576در مقطع
کاردان���ی  -هوش���بری ص���ادره از واح���د
دانشگاهی علوم پزشکی بیرجند مفقود
گردیده است .از یابنده تقاضا می شود
اصل مدرک را به نشانی استان خراسان
جنوب���ی  -بیرجن���د  -خیاب���ان غف���اری -
دانش���گاه علوم پزش���کی بیرجن���د واحد
ام���ور ف���ارغ التحصیالن تحوی���ل دهد.
مدل 1383ش���ماره پالک ایران442-32ج 12ش���ماره
موتور  M13-703287ش���ماره شاسی  3031599به

نام احم���د منتصری مفقود گردی���ده و ازدرجه اعتبار

ساقط می باشد.

آگهی مفقودی

1410296

آگهی مفقودی

س���ند و فاکتور فروش خودرو و شناسنامه (برگ سبز)
ن���وع س���واری سیس���تم پراید تیپ جی ت���ی ایکس آی
ب���ه رنگ نقره ای متالیک مدل 1385به ش���ماره موتور
 1652052ب���ه ش���ماره شاس���ی  S1412285247498به
شماره پالک 683ب97ایران 16بنام ولی اله شعبانیان
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
تعداد دو پالک انتظامی به شماره ایران714-14ل93

آگهیمفقودی

آگهی مفقودی

1410304

آگهی مفقودی

1410293

م���درک دانش���نامه پای���ان تحصیالت آق���ای حامد
علوی نژاد فرزندعبدالحس���ین ص���ادره از بجنوردبه
ش���ماره شناس���نامه2101در مقط���ع کارشناس���ی ن���ا
پیوس���ته رش���ته مهندس���ی برق الکترونیک صادره
از دانش���گاه آزاد بجن���ورد ب���ا ش���ماره م���درک
 68818200466مفقود گردیده است و فاقد اعتبار
میباش���د.
از یابنده تقاضا میش���ود اصل مدرک را به دانش���گاه
آزاد اس���المی بجنورد به نش���انی :اس���تان خراس���ان
شمالی  ،شهرستان بجنورد،خیابان دانشگاه نرسیده
به بلوار س���عدی دانش���گاه آزاد اسالمی بجنورد اداره
امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید.

1410299

برگ س���بز ،کارت و کلیه اسناد خودرو سواری پیکان
مدل  1383رنگ سفید به شماره موتور 11284010534
و شماره شاسی  11007098و شماره انتظامی  494ب
 53ایران  74بنام مصطفی بذرافشان مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

آگهی مفقودی

موتور 0090281و شماره شاسی  032474متعلق به

1410302

ب���رگ س���بز خ���ودروی تیب���ا  2م���دل  1395رنگ نوک
م���دادی -متالی���ک ب���ه ش���ماره انتظام���ی 787ی21
ای���ران  12ش���ماره موت���ور  8288657و ش���ماره
شاس���ی  NAS821100G1045818ب���ه مالکی���ت میثم
خراش���ادیزاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
میباشد.

کارت خ���ودروی وان���ت تویوت���ا  1600م���دل  1984به

ش���ماره انتظام���ی 42ای���ران  288ص  19ب���ه ش���ماره

برگ س����بز و س����ند کمپان����ی خ����ودرو  mvm x33اتومات
مدل  1394رنگ نوک مدادی متالیک به شماره انتظامی
664د 41ایران  36شماره موتورmvm484FBDE002018
ش����ماره شاس����ی  NATGBAYL1E1001969ب����ه مالکی����ت
س����یده س����حر رضای����ی مفقود گردی����ده و از درج����ه اعتبار
ساقط می باشد.

ب���رگ س���بز و س���ندکمپانی س���واری س���پندپی.کی

1410303

((آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیحوزهثبتتایباد))

نظربهدستورمواد 1و 3قانونتعیینتکلیفوضعیتاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمصوب 1390/9/20امالک
متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش  14مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد
رسیدگیوتصرفاتمالکانهوبالمعارضآنمحرزورأیالزمصادرگردیدهجهتاطالععمومبهشرحذیلآگهیمیگردد:
آقای عبدالس��خی س��االری س��منگانی ب��ه شناس��نامه ش��ماره  542کدمل��ی  0749056584ص��ادره تایباد
فرزن��د عل��ی در شش��دانگ یکب��اب من��زل ب��ه مس��احت  140مترمرب��ع پ��الک ش��ماره  2501فرع��ی از
 194فرع��ی از  251اصل��ی واق��ع در خراس��ان رض��وی بخ��ش  14مش��هد حوزه ثب��ت ملک تایب��اد از محل

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060319078009535هیات دوم مورخه 1400/10/07موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صغری مشایخی فرزند محمدرحیم
بش��ماره شناس��نامه  36صادره از جیرفت درشش��دانگ یک باب خانه به مساحت  206/6مترمربع
تحت پالک 16790فرعی از  3968اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  899فرعی از  3968اصلی
بخش2کرمان واقع در کرمان ش��هرک صنعتی بعدازکارخانه طورطناب نبش شرقی 13خریداری از
مالک رس��می آقای حسین احمدی نژاد محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ 1410306شناسه آگهی 1259278
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/11:
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/10/27 :

برگ س���بز و سند کمپانی س���واری سیستم دوو تیپ
اسپرو  2000مدل  1994رنگ بژ روشن متالیک شماره
موتور  067552 :و شماره شاسی  724172 :به شماره
پالک انتظامی  97ایران  922ب  94به مالکیت عزت
خالقی دوس���نگانی کد ملی  5899960493مفقود و
از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ س���بز و کارت خودروی کوییک مدل  1399رنگ
س���فید -روغنی به ش���ماره انتظام���ی 237ه 94ایران
 74ش���ماره موتور  M15/9090279و ش���ماره شاسی
 NAS841100L1089008به مالکیت مروارید خاکشور
خاکس���تر مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار س���اقط
میباشد.

آگهی مفقودی

اصل برگ س���بز خودروی سواری مزدا CARA2000i
م���دل  1400به ش���ماره انتظامی  74ای���ران  186ی32
به ش���ماره موت���ور E2N3A3801و ش���ماره شاس���ی
 NAGP2PC31MA525624متعل���ق به خانم نجمه
ای���زدی مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط
میباشد.

,1410160ح

برگ س���بز پرای���د هاچ ب���ک  H30TU5-Aبه رنگ
سفید روغنی و به شماره موتور FA173BOO20749
وش���ماره شاس���ی  NAAE4CFZ7HXOوش���ماره
پالک  52ص  461ایران  52به نام سید محمد
جواد موسوی نژاد به شماره ملی 0880523875
مفقود واز درجه اعتبار ساقط می باشد.

خانم ایراندخت خانجانی دارای شماره شناسنامه
0922901074ص���ادره از مش���هد متول���د 1373
فرزند اردش���یر اظهار میدارد که دانشنامه پایان
تحصی���الت مقطع کارشناس���ی رش���ته مهندس���ی
مکانیک ایش���ان مفقود شده است لذا به موجب
ای���ن آگهی دانش���نامه مذکور ابطال می ش���ود از
یابن���ده تقاض���ا می ش���ود مدرک ف���وق را از طریق
پست به نشانی مشهد پردیس دانشگاه فردوسی
مش���هد مدیریت امور آموزشی اتاق  204ارسال و
یا در صورت امکان تحویل نمایند .
مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

حسین واالمنش ،هنرمند ایرانی ساکن استرالیا،
شنبه  ۲۵دی ماه دار فانی را وداع گفت.
الیاس علوی ،شاعر و هنرمند افغانستانی و از
دوستان این هنرمند با تأیید این خبر در صفحه
اینستاگرامش نوشت« :حسین واالمنش یکی از
هنرمندان بزرگ زمانه ما از میان ما رفت .حسین
یکی از خاکیترین کسانی بود که میشناختم.
هفتاد و چند ساله بود اما با همه آن قدر رفیق بود
که تنها با نام کوچکش صدا میکردیم .شیفته
«موالنا» بود و بیشتر کارهایش از شعرهای موالنا
تأثیر میگرفت».
حسین واالمنش ۱۱اسفند ۱۳۲۷در تهران به دنیا
آمد .او از هنرمندان مکتب هنر نوگرا بوده است.
او سال  ۱۳۵۲به شهر پرت در استرالیا کوچ کرد و
سپس ساکن شهر آدالید در استرالیای جنوبی
شد .حضور واالمنش در استرالیا مصادف شد
با ظهور جریانهای هنر مفهومی و این هنرمند
نیز از این موقعیت بهره برد و آثار شاخصی را در
این حیطه ارائه کرد .او به عنوان یکی از هنرمندان
مطرح این کشور محسوب میشد و آثــارش در
بسیاری از موزههای جهان وجود دارد.
واالمنش در آثار خود موضوعهایی مانند عشق به
طبیعت و معنویت را مورد توجه قرار میداد و برای
اینکارازرسانههایمختلفهنریبهرهمیگرفت.
آثــار این هنرمند با الهام از ریشههای سرزمین
مادری و فرهنگ کشوری که در آن زندگی میکرد،
شکل گرفت و زبانی جهانی داشت.
ایــن چهره بینالمللی هنر ای ــران در خاطرات
بسیاری از دوستداران هنر به وسیله فعالیتهای
تئاتریاش ماندگار شده است .او با بازی در نقش
منوچهر (فــیــل) شهر قصه اثــر بیژن مفید در
یــادهــا مــانــده و سابقه
ح ــض ــور در ک ــارگ ــاه
نمایش و همکاری با
هنرمندانیهمچون
آربـ ــی آوان ــس ــی ــان و
عــبــاس نعلبندیان را
دارد.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی

((آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیحوزهثبتتایباد))

نظربهدستورمواد 1و 3قانونتعیینتکلیفوضعیتاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمصوب 1390/9/20امالک
متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش  14مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد:
آقای غالم صادقی به شناسنامه شماره  2545کدملی  0748698728صادره تایباد فرزند محمد در دو دانگ مشاع از
ششدانگ یکباب منزل به مساحت 544/1مترمربع پالک شماره 522فرعی از 276اصلی واقع در خراسان رضوی بخش
 14مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت محمد صادقی و قسمتی از پالک** کالسه 1400 -212
خانم سهیال خسروانی به شناسنامه شماره 0کدملی 0740011715صادره تایباد فرزند غالم حسن در دو دانگ مشاع از
ششدانگ یکباب منزل به مساحت 544/1مترمربع پالک شماره 522فرعی از 276اصلی واقع در خراسان رضوی بخش
 14مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت محمد صادقی و قسمتی از پالک** کالسه 1400 -213
آقایایمانصادقیبهشناسنامهشماره 0کدملی 0740371576صادرهتایبادفرزندرجبدردودانگمشاعازششدانگ
یکباب منزل به مساحت  544/1مترمربع پالک شماره  522فرعی از  276اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14
مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت محمد صادقی و قسمتی از پالک** کالسه 1400 -214
لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آئیننامه
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق روزنامه کثیراالنتش��ار منتش��ر تا در صورتی که اشخاص
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه اس��ت 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 مینماید و
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1410282
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/12 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/27 :
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد -غالمرضا آقازاده

قس��متی از مالکی��ت رس��می آق��ای غ��الم س��رور تاجی��ک و قس��متی از پ��الک** کالس��ه 1400 -315
لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آئیننامه
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق روزنامه کثیراالنتش��ار منتش��ر تا در صورتی که اشخاص
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این
اداره تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند .معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم
دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند 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 صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت
مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1410283
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/12 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/27 :
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد -غالمرضا آقازاده

WWW.QUDSONLINE.IR

مرب���وط ب���ه پراید 132مدل  1390به ش���ماره ش���ماره

موتور  4240807شماره شاس���ی S1422290291299
به نام محمدرضا صفائی زاده مفقود گردیده وازدرجه

اعتبار ساقط می باشد.

ب����رگ س����بز موت����ور س����یکلت انژکت����وری لیف����ان تی����پ
 PK135م����دل  1398ب����ه رن����گ قرم����ز ب����ه ش����ماره
و ش����ماره تن����ه
موت����ور 0135NC5097694
و شماره پالک 777
NC5GBLMEEKAZ80079
–  19239ب����ه ن����ام احم����د طحانپ����ور به ش����ماره ملی
0880106182مفقود واز درجه اعتبار ساقط می باشد.

