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روزی روزگاری سطل زباله ای بود که فقط دوست داشت که زباله های خشک مثل کاغذ یا پالستیک 
را درون آن بریزند. وقتی زباله های تر مثل پوست میوه و یا تفاله چای درون آن می ریختند حالش به 

هم می خورد و دوست داشت آنها را بیرون بریزد ولی نمی توانست.
یک روز با خودش فکر می کرد که چطور به دیگران بفهماند که دوست ندارد زباله های تر را داخلش 

بریزند ولی فکری به ذهنش نمی رسید.
او زیر سینک ظرفشویی زندگی می کرد و کلی لوله آنجا بود یکی از آنها به او گفت می توانی یک 
کاغذ روی خودت بچسبانی تا بقیه بفهمند که فقط این مدل زباله ها را دوست داری. سطل از این فکر 
خیلی خوشش آمد. یکی از کاغذ باطله ها را برداشت و خواست تا روی خودش بچسباند ولی او که 
چسب نداشت. دوباره به فکر فرو رفت ولی نمی توانست راحت فکر کند چون یکی از لوله ها چکه 

می کرد و آبش درون کاسه ای می ریخت و صدایش می آمد.
ناگهان فکری به ذهن سطل رسید. کاغذش را زیر قطره های آب لوله گرفت و کمی آن را خیس کرد 
بعد آن را به روی خود چسباند. بعد از این که کاغذ خشک شد کامال به او چسبیده بود. به این ترتیب 

همه فهمیدند که او سطل زباله های خشک است.

سطل زباله
سعیده پیرایش

در  جهان   ۲۰۲۲ سال  کوراش کار  بهترین 
رشته،  این  جهانی  جامعه  گفت:  بانوان  بخش 
می کنند.  تحسین  را  ایران  محجبه  ورزشکاران 
عملکرد ما و اجرای تکنیک ها، برای آنها جالب 

است.
انجمن  سوی  از  اخیرا  که  برمکی"  "فاطمه 
کوراش کار  بهترین  عنوان  کوراش  بین المللی 
خود  به  را   ۲۰۲۲ میالدی  سال  در  جهان  زن 
ایرنا  با  را  گفت وگویی  است  داده  اختصاص 

انجام داد که مشروح آنرا در زیر می خوانید:
ارزشمند  عنوان  این  کسب  خصوص  در 

توضیح می دهید؟
عملکرد  بین المللی،  انجمن  فنی  کمیته 
از  را  آنان  تکنیک های  اجرای  و  ورزشکاران 
مسابقات آسیایی تاجیکستان تا مسابقات جهانی 
زیر نظر داشت و در نهایت برترین ها را انتخاب 

کرد.
این مهم چقدر موجب شادی و انگیزه شما 

شد؟
وقتی  است.  ارزشمند  عنوان خیلی  این  برایم 
یک بانوی ایران به چنین عنوانی می رسد، خیلی 
تحسین  موجب  چراکه  است  برانگیز  تحسین 

همه دنیا می شود.
از چه سالی وارد ورزش شدید؟

سال ۸۷ جودو را آغاز کردم و خیلی زود به 
تیم ملی رسیدم. آن زمان کوراش زیر مجموعه 
ملی پوشان جودو  همه  و  بود  فدراسیون جودو 
در کوراش هم به میدان می رفتند چراکه این دو 

رشته خیلی شبیه هم هستند.
چه  کردید  رها  را  کامال جودو  اینکه  دلیل 

بود؟
بین فدراسیون  تعلیق شد و اختالفاتی  جودو 
در  کوراش  آمد.  وجود  به  کوراش  مسئوالن  و 
نهایت به فدراسیون ووشو سپرده شد و من هم 
تصمیم گرفتم کوراش را به صورت حرفه ای تر 

دنبال کنم.
از این تصمیم راضی هستید؟

خیلی خوشحالم که کوراش را انتخاب کردم. 
بدون حاشیه کارمان را دنبال می کنیم و هدف ما 

و مسئوالن این رشته رسیدن به موفقیت است.
جهان  و  آسیا  وزن  سنگین  قهرمان  شما 
 ۸۷ اضافه  به  وزن  رقابت های  آیا  هستید. 

کیلوگرم در بازی های آسیایی وجود دارد؟
متاسفانه این وزن در بازی های آسیایی نیست 

و اگر بخواهم در این رویداد مهم شرکت کنم 
باید حدود ۳۰ کیلوگرم وزن کم کنم.

با این اوصاف امکان حضور در هانگژو را 
ندارید؟

کردن  کم  وزن  کیلوگرم   ۳۰ چون  بله. 
ورزشکار  برای  مرور  به  و  است  خیلی سخت 
وزن  در  باید  ورزشکار  می شود.  مشکل ساز 
جدید حداقل یکسال مسابقه بدهد اما یک ماه 

بعد از بازی های آسیایی ما ایندور گیمز را داریم 
که می خواهم در این مسابقه به میدان بروم.

بانوان  به  کوراش  جهانی  جامعه  نگاه 
افتخارآفرین ایران در این رشته چگونه است؟
باور کنید همواره بچه ها ما را تحسین می کنند. 
ایرانی  بانوان  سوی  از  زیبا  تکنیک های  اجرای 
آن هم با حجاب اسالمی موجب می شود تا از 

سوی دنیای کوراش تشویق شویم.
بهترین  عنوان  به  شما  از  تقدیری  چه 

کوراش کار جهان شد؟
در استان خودم )مازندران( انگار هیچ اتفاقی 
از  اما  تبریک گفتند،  نداده است. فقط یک  رخ 
سوی فدراسیون ووشو و انجمن کوراش در حد 
توانشان تقدیر کردند. البته فدراسیون در تالش 
است ما را در بین ورزشکارانی که در پایان سال 
در مراسم تجلیل از قهرمانان هستند، قرار دهد.

صحبت پایانی..
برای  ایرانی  بانوی  یک  عنوان  به  خوشحالم 

کشورم افتخار آفرینی کردم.

بهترین کوراش کار ۲۰۲۲ بانوی دنیا:
جامعه جهانی ورزشکاران محجبه ایران 

را تحسین می کنند

همدان و گیالن 
فینالیست های لیگ برتر 

هاکی بانوان
باشگاه های  بانوان  هاکی  برتر  لیگ  مسابقات  در 
کشور جام کوثر یادواره شهید حاج قاسم سلیمانی، 
۸ دیدار برگزار شد و تیم های باشگاهی آبی پوشان 

همدان و استان گیالن راهی فینال شدند.به گزارش 
عمومی  روابط  از  نقل  به  و  فارس  خبرگزاری 
فدراسیون هاکی ، در دومین روز مسابقات لیگ برتر 
یادواره  کوثر  جام  کشور  های  باشگاه  بانوان  هاکی 
شد  برگزار  دیدار   ۸  ، سلیمانی  قاسم  حاج  شهید 
که در پایان مسابقات روز دوم و با نتایج به دست 
آمده تیم های باشگاهی آبی پوشان همدان و استان 
گیالن راهی فینال شدند. همچنین تیم های باشگاهی 
رزفیلم تبریز و شهید مهدی زاده گلستان برای کسب 
جایگاه سومی مسابقات به رقابت خواهند پرداخت. 
پیشگامان سولدوز نقده و شالوده شایان یاسوج نیز 
برگزار  را  مسابقات  پنجمی  جایگاه  تعیین  رقابت 
خواهند کرد و زریبارسپورت مرکزی و استان اردبیل 
نیز برای کسب جایگاه هفتمی به رقابت می پردازند.

پایان لیگ برتر تپانچه بانوان
سبقت الهی 

قهرمان هفته پایانی
پانزدهمین دوره لیگ برتر تپانچه بانوان با قهرمانی 
گزارش  به  رسید.  پایان  به  قم  زین الدین  شهید 
فارس، در هفته هفتم و هفته پایانی پانزدهمین دوره 
فوالد  باشگاه  میزبانی  به  و  بانوان  تپانچه  برتر  لیگ 
پایان رقابت های  هرمزگان ۴ دیدار برگزار شد. در 
این هفته که در سایت تیراندازی مجموعه ورزشی 
آزادی تهران برگزار شد، هیات و آتبین برابر هیات 
فوالد  رسیدند،  برتری  به  البرز  هیات  و  فارس 
هرمزگان از سد مقاومت گذشت و هیات مازندران 

هیات کرمان را شکست داد.
لیگ  پایانی  هفته  رقابت های  انفرادی  بخش  در 
زینب  نیز گلنوش سبقت الهی و  بانوان  تپانچه  برتر 
برابر  فینال  در  فارس  هیات  از  دو  هر  طوماری 
نزدیک  رقابت  این  پایان  در  که  گرفتند  قرار  هم 
سبقت الهی با نتیجه  ۱۷ بر ۱۱ به برتری رسید. به 
این ترتیب گلنوش سبقت الهی در جایگاه نخست 
رستمیان   هانیه  و   دوم شد  طوماری  زینب  ایستاد، 
نیز در رده سوم قرار گرفت. به این ترتیب در پایان 
شهید  بانوان،   تپانچه  برتر  لیگ  دوره  پانزدهمین 

به عنوان قهرمانی دست  امتیاز  با ۳۵  زین الدین قم 
یافت، هیات فارس با ۲۷ امتیاز نایب قهرمان شد و 

فوالد هرمزگان با ۲۷ امتیاز در رده سوم ایستاد.

ورزش:  افرا  عصاری،  یگانه 
تا  ماه  دو  حدود  هنوز  اگرچه 
است  مانده  باقی   ۱۴۰۱ سال  پایان 
مهاجرت  به  مختصر  نگاهی  اما 
قهرمانان  و  ورزشی  استعدادهای 
تلخی  اتفاق  وقوع  از  خبر  ایرانی 

می دهد.
یکی  باید  را   ۱۴۰۱ اردیبهشت 
بدانیم  سال  های  ماه  ترین  تلخ  از 
است.  دار  ادامه  تلخی  این  البته  و 
هنوز  گزارش  این  نگارش  هنگام 
مهاجرت  خبر  از  بیشتر  روز  چند 
است  نگذشته  الشریعه  خادم  سارا 
برسانیم  مسئوالن  گوش  به  باید  و 
که اگر در جریان نیستید، دو ستاره 
کشور  از  هم  ایران  برداری  وزنه 
ندارند.  جایگزینی  هنوز  و  رفته اند 
رئیس  مرادی،  علی  وجود  این  با 
سکوت  برداری  وزنه  فدراسیون 
کرد و وزیر ورزش نیز اظهارنظری 
حالی  در  نداشت  باره  این  در 
در  تدبیر  و  مدیریت  کمی  با  که 
مهاجرتشان  از  می توان  آنها  تکریم 
گوش  گویا  اما  کرد.  جلوگیری 

شنوایی نیست که نیست.
که  بود  امسال  ماه  اردیبهشت 
کاروان وزنه برداری ایران که برای 
یونان  جهانی  مسابقات  در  حضور 
بود، بدون یکتا  این کشور رفته  به 
او پس  بازگشت.  به کشور  جمالی 
از کسب مدال نقره یک ضرب در 
اردیبهشت   ۲۰ کیلوگرم،   ۸۷ دسته 
از هتل محل اقامت تیم ملی در آتن 
بیرون رفت و »ناپدید« شد. خانواده 
خبری  یکتا  از  که  کردند  اعالم  او 
پاسخگو  آنچه  دلیل  به  و  ندارند 
نبودن مسئوالن فدراسیون خواندند، 
فدراسیون  از  شکایت  قصد 

وزنه برداری کردند.
چند روز بعد اما خبر رسید که یکتا 
پناهنده  آلمان  به  اتریش  از  جمالی 
شده است تا شوکی بزرگ به ورزش 
از  این  از  پیش  او  شود.  وارد  ایران 
به  نکردن  توجه  و  امکانات  کمبود 

ورزش بانوان انتقاد کرده بود.
تمام  او  پناهندگی  شوک  هنوز 
فکریان  جهان  پریسا  که  بود  نشده 
هم خبر از مهاجرت خود به آلمان 
داد. او که پیش تر صاحب سهمیه 
آسیب  خاطر  به  شد  هم  المپیک 
بی  آن،  از  بیشتر  البته  و  دیدگی 
حضور  فرصت  مسووالن،  تدبیری 

در المپیک را از دست بود.
شش شطرنج باز زن ایرانی بودند 
شطرنج  بزرگ  استاد  عنوان  با  که 
شناخته می شدند و با پرچم ایران در 
داشتند.  حضور  جهانی  رقابت های 
پریدر  تنها شادی  نفر  این شش  از 
فدراسیون  رییس  نایب  عنوان  به 

اما  است  کار  به  مشغول  ایران  در 
آتوسا پورکاشیان، درسا درخشانی، 
میترا حجازی  فرد و  غزل حکیمی 
پور حاال با پرچم دیگر کشورها در 
رقابت ها حضور دارند. البته به این 
لیست بلند حاال باید نام سارا خادم 
کرد. آخرین  اضافه  را هم  الشریعه 
بازمانده نابغه های شطرنج در ایران 
حاال  اسپانیا  به  مهاجرتش  خبر  که 

خبرساز شده است.
داور  بیات  شهره  مهاجرت  البته 
به  باید  نیز  را  شطرنج  المللی  بین 
هیچ  حاال  کرد.  اضافه  لیست  این 
رتبه  با  ایران  پرچم  با  ایرانی  زن 
شرکت  مسابقات  در  بزرگی  استاد 

نمی کند.

که  خانمی  ورزشکاران  فهرست 
تا امروز از کشور مهاجرت کرده اند 
بلند و باال است. سارا خادم الشریعه 
بود  نخواهد  آنها  آخرین  قطعا  هم 
این طور  داریم  دوست  ما  هرچند 

باشد.
از کیمیا علیزاده و راحله آسمانی 

حکیمی  آرزو  تا  پوریونس  دینا  و 
حکیمی  آرزو  سایرین.  و  مقدم 
المپین قایقرانی ایران بود و شانس 
بسیار باالیی در کسب مدال داشت 
گالیه  امکانات  کمبود  از  بارها  و 

کرده بود.
ملی  تیم  عضو  علیزاده  مینا 
از  بارها  او  بود.  بوت  دراگون 
تبعیض و عدم حمایت سخن گفته 
بود. »در اردوها خوابگاه نداشتیم  و 
مجبور بودیم به خانه خویشاوندان 
یکدیگر برویم. من نمی خواستم از 
اما هیچ  تیم ملی سوء استفاده کنم 
حقوقی دریافت نمی کردم. بسیاری 
به  پولی  بی  خاطر  به  بازیکنان  از 
لیگ های دیگر می روند و برچسب 

می خورند. «
بحرانی  به  این که چرا هیچکس 
تالشی  و  نمی کند  ورود  بزرگ 
دختران  از  بیشتر  حمایت  برای 
را  ندارد  ورزش  در  ایران  نابغه 
نمی داند.غالمحسین  هیچ کس 
ایران  فوتبال  پیشکسوت  پیروانی، 
جمله معروفی دارد که گواه مدعای 
ماست. »تا کی باید با تفنگ بادی، 
به جنگ با ژ ۳ برویم؟« این جمله 
شاید درست ترین عبارتی است که 
ورزشکاران  خصوص  در  می توان 

به کار برد.
درددل های  و  مصاحبه ها 
تمام  که  می دهد  نشان  ورزشکاران 
زندگی  یک  داشتن  آنها  دغدغه 
کنار  در  دغدغه  بدون  و  آرام 
ورزش است. حق ورزشکاران یک 
روانی  امنیت  با  استاندارد  زندگی 
موارد  اغلب  در  که  است  و شغلی 
خواجوی  زهرا  نمی شود.  تامین 
فوتبال  ملی  تیم  سابق  بان  دروازه 
برخی  که  بود  گفته  مصاحبه ای  در 
تومان  میلیون  یک  سالی  بازیکنان 

درآمد دارند!
زهره کودایی، دروازبان درخشان 
تیم ملی فوتبال نیز اعالم کرده بود 
که باالترین قراردادش در لیگ ۱۴۰ 
میلیون تومان بوده است و هزینه هر 

استوک ۱۲ میلیون تومان!
این  که  کنیم  اعالم  باید  متاسفانه 
و  فوتبال  مختص  قرارداد  مقدار 
رشته های  قرارداد  و  است  فوتسال 
،کاراته،  شمشیربازی  مانند  دیگری 
ووشو و … به قدری ناچیز است 
زیبنده  چندان  هم  آن  بیان  که 
بازگشتی  دیگر  سوی  از  نیست. 
سلحشوری،  مرجان  اظهارات  به 
خالی  نیز  ایران  پومسه  پوش  ملی 
با  دیدار  در  او  نیست.  لطف  از 
کرد  درخواست  جمهوری  ریاست 
باید  ورزشکاران  بیمه  موضوع  که 
اما در  پیگیری شود  به طور جدی 

نهایت هیچ اتفاقی نیفتاد.
در  حتی  ورزشکاران  از  بسیاری 
مشکل  ملی  اردوهای  در  غذا  تهیه 
موضوعات  این  از  نوشتن  و  دارند 
وعید  و  وعده  و  پیگیری  قول  و 
مسئوالن تنها مصداق بارز با تفنگ 
است.  رفتن  ژ۳  با  جنگ  به  بادی 
مدال  انتظار  اما  نمی دهیم  امکاناتی 

داریم و این دور باطل ادامه دارد.

مالمحمد فضولی

غزل شماره4
زهـی ذاتـیـن نـهان و اول نـهـاندان »ماسوا« پیدا
بــهـار صـنـعـونـه امـواج پـیـدا، قـعـر نـاپـیـدا
بـلـنـد و پست عـالـم، شاهد فیـض وجودوندور
دگیل بیهوده اولماق، یوخ ایکن ارض و سما پیدا

کـمال قـدرتـیـن اظـهار حکمت قیلماغا ائتمیش 
غـبــار تـیـره دن آیـیـنـه ی گـیـتـی نـمــا پـیـدا

دمـادم عـکـس آلیـر مـرآت عالم قهر و لطفوندن 
آنـیـنـچـون گـه کدورت ظاهر ائیلر، گه صفا پیدا
گـهـی تـوپـراغـا ائـیلـر حکمتین بین مه لقا پنهان
گـهـی صـنـعـون قـیـلر توپراقدان بین مه لقا پیدا
جـهـان اهـلیـنـه تـا اسرار عـلـمین قالمایا مخفی
قـیـلیـبـدیـر حـکـمـتین کّفار ایـچـینده انبیا پیدا
نشان شفـقـتـیـن دیـر کیم اولور اظهار حمدیچون
فـضــولی تـیـره طبـعـیـنـدن کـالم جـانفزا پیدا

مگر چه می خواهند جز تکریم و زندگی بی دغدغه؟شعر

کوتاه

ایستگاه کودکی

آگهی مزایده اموال غیر منقول)اسناد رهنی(
به استناد سند رهنی ۲۷۴۸۲۴ مورخ ۱۳9۲/۰۴/۱6  تنظیمی دفترخانه شماره ۵ همدان فی ما بین بانک کارآفرین شعبه همدان   و شرکت کشت و صنعت 
دامپروری صادق برنا )سهامی خاص( به شماره ثبت ۱6۵۱9 در ثبت شرکتهای تبریز به عنوان تسهیالت گیرنده و خانم نسرین فرنودی به عنوان وثیقه 
گذار مطروحه  در پرونده اجرایی کالسه 96۰۴۳۱۳ اجرای ثبت تبریز )ارجاعی از اجرای ثبت همدان( ششدانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه سوم تحت 
پالک ۳ فرعی از ۱۳۳9 اصلی مفروز و مجزی شده از فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش دو تبریز بمساحت ۲۲۳/۴ مترمربع که در صفحه ۷۰ جلد 

۱۲۱ امالک ثبت تبریز بنام وثیقه گذار فوق ثبت و سند صادر گردیده و محدود به حدود ذیل می باشد.
شماالً: اول بطول ۴/۸۰ متر پنجره دیواریست  به بالکن احداثی )در این قسمت بالکن روباز مورد تفکیک بطول ۴/۸۰ متر و بعرض ۱/۴۵ متر به مساحت 
6/96 مترمربع روی حیاط شمالی پیشرفتگی دارد(  دوم بطول ۰/۵۵ متر دیواریست بفضای حیاط مذکور سوم شرقی بطول ۵/۵۰ متردیواریست براه 
پله اشتراکی چهارم شمالی بطول ۲/۵۰ متر درب و دیواریست براه پله پنجم از جنوب بشمال بطول ۵/۵۰ متر درب و دیواریست براه پله اشتراکی 
ششم شمالی بطول ۳/۵۰ متر پنجره ودیواریست بفضای حیاط شمالی هفتم شرقی بطول ۱/۱۰  متر دیواریست بفضای پالک ۱۳۸  هشتم شمالی بطول 
۳/۵۵ متر دیواریست بفضای مذکور نهم شرقی بطول ۱/۴۵ متر دیواریست بفضای نورگیر دهم شمالی بطول ۳/6۰ متر پنجره و دیواریست بفضای 
نورگیر شرقًا: بطول 9/۳۰ متر دیواریست بفضای پالک ۱۳۳۸  جنوبٌا: اول دیواریست بطول ۴/۱۰  متر به بالکن )در این حد بالکن روباز مورد تفکیک 
بطول ۳/۱۰ متر بعرض ۱ متر بمساحت ۳/۱۰ مترمربع پیشرفتگی دارد( دوم از شمال به جنوب بطول ۱/۴۰ متر سوم جنوبی بطول ۱/6۰ متر چهارم 
از جنوب به شمال بطول ۰/۳۵ متر پنجم جنوبی بطول ۱/9۰ متر پنجره و دیواریست بفضای حیاط جنوبی ششم از شمال به جنوب بطول ۱/۳۵ متر 
پنجره و دیواریست بفضای حیاط جنوبی هفتم جنوبی بطول ۱/9۰ متر پنجره و دیواریست بفضای حیاط مذکور  هشتم از جنوب به شمال بطول 
۰/۴۰ متر نهم بطول 9/۷۰  پنجره و دیواریست بفضای پارکینگ جنوبی طبقات اول و همکف غربًا بطول ۱/۷۵ متر پنجره و دیواریست بفضای کوچه 
چهارمتری )جلوخان( که برابر گزارش مورخ ۰9/۱۵//۱۴۰۱ مأمور اجرای ثبت تبریز پالک فوق به آدرس تبریز: خیابان ارتش جنوبی کوچه صدر 
جنب مسجد ختایی شماره ۳۵ طبقه ۳ واقع شده و بشرح گزارش ارزیابی مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ کارشناس رسمی دادگستری پالک مزبور بصورت 
آپارتمان بموجب سند بمساحت ۲۲۳۰۴متر مربع به انضمام گاراژبه مساحت ۱۴/۸۸ متر مربع بوده در طبقه سوم )طبقه چهارم سازه ای(یک ساختمان 
با اسکلت فلزی و نما آجری با قدمت بیش از ۳۵ سال بصورت دو نبش می باشد ساختمان مذکور فاقد آسانسور بوده و راه پله در حد شمالی با پله 
ها و پاگردهای سنگی و در داخل اسکلت فلزی واقع شده است .پنجره ها از جنس آلومینیومی و گرمایش کل ساختمان از موتور خانه مرکزی واقع 
در همکف با استفاده از یک انشعاب گاز عمومی تامین می گردد .آپارتمان مذکور دارای یک انشعاب برق اختصاصی و یک  انشعاب برق سه فاز 
اشتراکی موتور خانه و راه پله بوده و بدین صورت انشعابات گاز و آب بصورت اشتراکی فیمابین واحد ها می باشد داخل واحد مورد ارزیابی دارای 
کف سنگی در پذیرایی و آشپزخانه و کف سرامیک در محل حمام و سرویسها و کف موکت در اتاقهای خواب می باشد کابینت از نوع فلزی با درب 
های چوبی و درب سرویسها آلومینیومی و درب های اتاقهای خواب و آشپز خانه چوبی با چهار چوب فلزی  می باشد آپارتمان دارای رنگ کاری 
بوده و دیوارهای آشپزخانه تا زیر کابینت کاشی کاری شده است  فلذا ارزش ششدانگ پالک مذبور به مبلغ سی و پنج میلیارد ریال در قبال طلب و 
حقوق دولتی پرونده ارزیابی گردیده است.  از ساعت 9 الی ۱۲ ظهر روز شنبه مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ در اداره اجرای اسناد و امالک غرب تبریز طبقه 
اول از طریق مزایده بفروش می رسد. مزایده از مبلغ  باال شروع و به باالترین قیمت پیشنهاد شده از طرف خریدار  فروخته می شود. توضیح اینکه  
شرکت در مزایده منوط به تسلیم فیش واریزی مبنی بر پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی فوق الذکر  به حساب سپرده ثبت  تحت شماره شبا 
۳6۰۱۰۰۰۰۴۰۵۴۰۱۳۲۰۷۵6۵۴9۰  با شناسه واریز 9۳9۱۰۸۵۵۴۱۱۰۰۷۰۰۰۰۲9۴۰۰۰۲۳۳۱۱۴ )نزد بانک مرکزی که قابل پرداخت در کلیه بانکها( و 
حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده 
به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکورقابل استرداد نبوده 
و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار  ساقط و مزایده تجدید می گردد  ضمنًا  بدهیهای مربوطه به آب 
و برق و گاز اعم از حق اشتراک وانشعاب مصرف و نیر بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی  آنها  معلوم 
شده یا نشده باشد و همچنین حق  حراج زائد برمبلغ مزایده بر عهده خریدار می باشد. در صورت وجود وجه مازاد حاصل از فروش وجوه پرداختی 
موضوع فراز 6 بند الف ماده ۱۲۱ آئین نامه اجرا از محل مازاد قابل پرداخت می باشد. ضمنًا مورد وثیقه برابر بیمه نامه شماره ۱۱۲/۱/۱/۰۱/۲۸۵6  از 

تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ تحت پوشش بیمه کارآفرین می باشد. تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۰/۱9- م الف: ۳۱6۴
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی تبریز -حسن  احمدیان فر

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  
برابر رأی شماره ۱۴۰۱6۰۳۱6۰۰۱۰۰۳۵۷۳ مورخ  ۱۴۰۱/۰9/۱۴ هیأت اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بهمن رشیدیان فرزند حبیب 
بشماره شناسنامه و کد ملی ۳۳۲۰۱9۰۴۲۳ صادره از گیالنغرب در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲۴6/۱۵ مترمربع در محدوده اراضی پالک 
۳۵۸ اصلی واقع در بخش یک  حومه کرمانشاه به آدرس کارمندان –خیابان طالقانی – کوی شهید محمد صادق صفایی – پالک ۸ خریداری از مالک 
رسمی آقای حسن بهلولی محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در ۲ نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ 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 قضائی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
 تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۱۰/۱9- تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ م الف ۲۴9۷

مهدی زارعی وش رئیس ثبت اسناد و امالک


