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ساغر آجیلی، ستاره بسکتبال ایران و تیم بسکتبال زنان شهرداری گرگان در گفتگوی اختصاصی با 
افرا ورزش در مورد مسائل مختلفی صحبت کرد. ساغر آجیلی بنابر دالیلی تصمیم گرفت نیم فصل 
اول را در هیچ تیمی بازی نکند. انتقال او به شهرداری گرگان برای ادامه فصل، انتقاداتی را نسبت به 
او به همراه داشت. آجیلی در این باره می گوید: هر کس برای هر تصمیمی، دالیل خود را دارد. اگر 
تصمیم بر بازی نکردن داشتم به دلیل شرایط آن مقطع زمانی بود و تبعات آن را هم پذیرفتم. چیزی 

تغییر نکرده است. در آن زمان، بازی نکردن روش 
من بود و حاال تصمیم گرفتم که روش را تغییر دهم 
نمی  نفی  را  نگرش  نوع  و  هدف  روش،  تغییر  اما 
کند. من نه در اعتراضم و نه در شرایط متفاوتی که 
در زندگی ام بوده است، از هیچکس نه درخواستی 
داشته ام و نه انتظاری. در تمام سال هایی که با تفکر 
و قوانین دست و پا گیر در مسیرم حرکت کردم و 
شکایت و گله ای نداشتم. تنها انتظار ساغر آجیلی در 
این جمله مشهود است؛ او می گوید: انتظار دارم من 

را با نگاه منفی قضاوت نکنند.
گفت:  گرگان  شهرداری  به  انتقال  درباره  آجیلی 

قبل از آغاز فصل در مرداد ماه چند پیشنهاد داشتم که اولین پیشنهاد از سوی باشگاه شهرداری گرگان 
بود. اما با توجه به شرایطی که برای خودم تعیین کرده بودم، با این تیم به توافق نرسیدم. برای نیم 
فصل دوم، شهرداری گرگان با توجه به حضور دوستانم در این تیم و همچنین شرایط خوبی که برای 
بازیکنان فراهم می کنند بین بقیه تیم ها برایم مطلوب تر بود. همین موارد باعث شد پیشنهاد دوباره این 

تیم را بپذیرم و نیم فصل دوم را در گرگان بازی کنم.
با وجود نیم فصل، دوری از میادین بسکتبال انتظار می رفت آجیلی با شرایط ایده آل خود فاصله 
داشته باشد. اما درخشش او در دو بازی اولش با پیراهن شهرداری گرگان اتفاقی نیست. او اشاره 
داشت: همیشه دقیقا یک هفته پس از پایان فصل، تمرینات “آف سیزن” خودم را شروع می کنم. تمام 
این مدت تمرینات منظم و مداومی را پشت سر گذاشتم. بازیکنی که ۱۷ سال مداوم بازی می کند 
نیازی به هماهنگ شدن با تیم جدید ندارد. مثل نفس کشیدن که غیرارادی است و به صورت خودکار 
انجام می شود، بسکتبال نیز برای من، فرآیندی ناخودآگاه در وجودم است. ساغر البته تاکید می کند که 

از خودش توقع بیشتری دارد و هنوز از شرایط فنی اش راضی نیست.
ساغر آجیلی در پاسخ به جدال احتمالی شهرداری گرگان و گروه بهمن برای قهرمانی لیگ اظهار 
داشت: هنوز خیلی زود است در این مورد حرف بزنیم که کدام دو تیم در فینال رودرروی هم قرار 
می گیرند؛ فعال در بازی های برگشت دور گروهی هستیم و پله به پله پیش می رویم. بسکتبال قابل 
پیش بینی نیست؛ روزی با ۵۰ امتیاز اختالف برنده می شوی و روزی از تیمی که توقع نداری شکست 
میخوری. وی در مورد کیفیت بازیکنان جوان در لیگ امسال، به تمجید از آنها پرداخت و گفت: جا 
دارد از عملکرد خوب دهه هشتادی های لیگ امسال بگویم که فوق العاده بازی می کنند. دوست دارم 
از تیم دلخواه خودم نیکان با هدایت زهرا اسالم زاده نیز تمجید کنم که آینده بسکتبال ایران هستند. 
نیز اشاره داشت؛  بازیکنان جوان لیگ امسال که عملکرد خوبی داشته اند  آجیلی همچنین به برخی 

جوانانی همچون: ریحانه حسن پور، زهرا عباس نژاد، فرناز خدامرادی و تیام پروینی. 

ساغر آجیلی از قضاوت ها تا تمجید 
از دهه هشتادی های لیگ

به گزارش افرا ورزش چند روز قبل بود که تصاویری بدون حجاب موی سر از سارا خادم الشریعه 
شطرنج باز شاخص ایران در مسابقات برق آسای قزاقستان منتشر شد و اکنون او به اسپانیا مهاجرت 
کرده است. خبر رسیده که خادم الشریعه همراه با همسر و فرزندش از آلماتی قزاقستان راهی اسپانیا 

شده است تا امور مربوط به اقامت و مهاجرت دائمی 
اردشیر  گیرد.  قرار  کار  دستور  در  کشور  این  به  او 
احمدی، همسر خادم الشریعه دارای پاسپورت کانادا 
نیز هست و به طور کلی، با توجه به این موضوع و 
همچنین جایگاه شاخص بین المللی خادم الشریعه، 

اقدام برای مهاجرت برای او پیچیده نبوده است.
آینده  ماه های  طی  الشریعه  خادم  می رسد  نظر  به 
پس  شود.  تبدیل  اسپانیا  شهروند  یک  به  رسمًا 
می شد  پیش بینی  سر،  موی  حجاب  برداشتن  از 
سارا  بازنگردد.  ایران  به  دیگر  شطرنج باز  این  که 
در  ایران  پرچم  با  دوران حضور  در  الشریعه  خادم 

رویدادهای بین المللی شطرنج جهان به سرعت رشد کرد و تا رده سیزدهم جدول برترین شطرنج بازان 
زن جهان نیز ارتقا یافت.

خادم الشریعه در زمستان ۹۸ پستی در صفحه شخصی اش منتشر کرد و گفت که دیگر قصد ندارد 
در مسابقاتی که اسمش ملی است و متولی آن فدراسیون شطرنج یا وزارت ورزش هستند شرکت کند. 
او بعدها این پست را از صفحه اش پاک کرد و در خرداد ۹۹ نظرش را تغییر داد و به تیم ملی ایران 
بازگشت. پستی که در زمان خداحافظی اش منتشر کرد این بود: “از این پس از حضور در هرگونه 
مسابقه ملی که تحت نظر فدراسیون، وزارت ورزش یا کمیته المپیک باشد، به عنوان ملی پوش یا 
نماینده یا هر چیز دیگری که بنامند، انصراف می دهم. این به معنای تغییر ملیتم نیست. شطرنج یک 
ورزش فکریست و دنیای عجیبی دارد. من می خواهم در فضایی آرام، بدون فشار و استرس و تهدید، 
فقط و فقط روی کارم تمرکز کنم. نمی گذارند، نمی فهمند و نخواهند فهمید. دالیل تصمیمم برای 
کسانی که باید ببینند روشن است، شاید نمی خواهند ببینند و این تصمیم آنهاست نه من! من فعاًل قصد 

مهاجرت ندارم و کسی هم حق ندارد من را وادار به ماندن یا رفتن کند. “

شطرنج باز شاخص به ایران بازنگشت

فاطمه برمکی بهترین 
کوراش کار سال ۲۰۲۲ 

جهان شد
بهترین  عنوان  به  ایران،  زنان  کوراش  ملی پوش 
ورزشکار این رشته در سال ۲۰۲۲ شد. به گزارش 
کوراش،  بین المللی  انجمن  رسمی  اعالم  با  ایسنا، 
طمه  فا
 ، مکی بر
ه  یند نما
 +۸۷ وزن 
م  گر کیلو
ن  ما ر کشو
سال  در  که 
ی  ر جا
به  میالدی 
طالی  مدال 
ت  بقا مسا
نی  ما قهر
و  هند  جهان 
یافته  دست  تاجیکستان  آسیای  قهرمانی  پیکارهای 
بود، به عنوان بهترین کوراش کار زن جهان در سال 

۲۰۲۲ معرفی شد.
خصوص  این  در  کوراش  بین المللی  انجمن 
کیلوگرم   +۸۷ وزن  در  برمکی  "فاطمه  نوشت: 
ضمن قهرمانی در مسابقات قهرمانی آسیا در شهر 
دوشنبه، در هند )مسابقات قهرمانی جهان( نیز تمام 
را  طال  مدال  و  گذاشت  نمایش  به  را  خود  توان 
در  او  که  تکنیک هایی  آورد.  دست  به  ایران  برای 
مسابقات به کار می برد، طوفانی از هیجان هواداران 
مردان  بخش  در  هم چنین  برانگیخت."  را  کوراش 
بهترین  عنوان  به  ازبکستان  از  اسانوف  امید  نیز 
ورزشکار این رشته معرفی شد. جوایز این نفرات 
به  ترکمنستان   ۲۰۲۳ جهان  قهرمانی  مسابقات  در 

آن ها اهدا خواهد شد.
رنکینگ تاریخی 

تیم ملی پینگ پنگ زنان 
ایران در جهان

بار  اولین  برای  ایران  زنان  پنگ  پینگ  ملی  تیم 
زیر  رتبه  به 
جهان   ۴۰
کرد.  صعود 
گزارش  به 
 ، یسنا ا
ن  سیو ا ر فد
تنیس  جهانی 
میز  روی 
تازگی  به 
نکینگ  ر
ملی  تیم های 
اعالم  را 
کرده است که بر اساس آن زنان پینگ پنگ باز ایران 
برای اولین به رتبه زیر ۴۰ صعود کرده اند. آخرین 
رنکینگ تیم ملی تنیس روی میز زنان ایران ۴۹ بود 
اما در رنکینگ جدید با ۱۴ پله صعود در جایگاه ۳۵ 
دنیا قرار گرفته است. تیم ملی پینگ پنگ زنان ایران 
را کسب  موفقیت هایی  توانسته  اخیر  سال  چند  در 
نهم  در جایگاه  مهر ۱۴۰۰  در  اینکه  از جمله  کند. 
مسابقات قهرمانی آسیا قرار گرفت و نسبت به دور 
ایران  ملی پوش  زنان  رتبه داشت.  ارتقا  پله  قبل دو 
برتر  تیم  از ۴۹ سال به جمع ۱۰  موفق شدند پس 
آسیا صعود کنند و سهمیه حضور در فینال قهرمانی 
جهان را هم به دست بیاورند. همچنین در ادامه به 
مدال طالی بازی های کشورهای اسالمی در بخش 
تیمی دست پیدا کردند و در بخش انفرادی هم ندا 
آسیایی  بازی های  رسید.  نقره  مدال  به  شهسواری 
پیش روست و تیم ایران شانس این را دارد که در 
رقابت با قدرت های تنیس جهان که در آسیا حضور 
تجربه  بخورد و ضمن کسب  دارند، محکی جدی 
برای دوره های بعد، جایگاه خود را نیز در رنکینگ 

جهانی ارتقا بدهد.

ورزش،  افرا  گزارش  به 
حال  در  ایران  زنان  وزنه برداری 
این  و  است  تدریجی  پیشرفت 
حرکت رو به جلو را می توان از 
زن  وزنه برداران  پررنگ  حضور 
بین المللی  رویدادهای  در  ایران 
ملی  مدیرتیم های  کرد.  ارزیابی 
همواره  وزنه برداری   فدراسیون 
که  است  کرده  خاطرنشان 
که  آن گونه  بانوان  وزنه برداری 
و  خورد  استارت  قبل  سال  پنج 
شکل گرفت، هنوز فاصله زیادی 
تا نقطه اوج و جدول A جهانی 
تا  دست کم  بنابراین  دارد  فاصله 
چند سال آینده »ارتقای رکوردها« 
رو خواهد  پیش  برنامه  مهم ترین 
سهمیه  کسب  همچنین  بود. 
در  تاریخی  اتفاقی  که  المپیک 
بود،  خواهد  بانوان  وزنه برداری 
مهم ترین انگیزه ای است که مدیر 
پرافتخار تیم های ملی و سرمربی 
تیم پر مدال ایران در المپیک لندن 
فنی  کادر  رأس  در  همچنان  را 

تیم های بانوان نگه داشته است.
مروری  با  باقری  کوروش 
 ۶ بازه  در  بانوان  عملکرد  بر 
سجاد  سرپرستی  دوران  ماهه 
فدراسیون  در  انوشیروانی 
»در  داشت:  اظهار  وزنه برداری 
تمام مسابقاتی که حضور داشتیم 
کشورهای  بازی های  شامل 
مسابقات  )قونیه(،  اسالمی 
قهرمانی آسیا )بحرین( و مسابقات 
جهانی )کلمبیا(، خیلی ها افزایش 
رکورد داشتند. این نقطه قوت ما 

بود که جامعه وزنه برداری بانوان 
فدراسیون  که  نگاهی  متوجه شد 
همان  با  دارد،  آقایان  به  جدید 
نگاه به بخش بانوان نیز رسیدگی 

می کند.«

به گفته باقری »تمام ملی پوشان 
قهرمانی  مسابقات  در  بانوان 
قبل  به  نسبت  )بحرین(  آسیا 
اسالمی(  کشورهای  )بازی های 
برای  و  داشتند  رکورد  افزایش 
قهرمان  وزن  یک  در  بار  اولین 
آسیا شدیم که حاصل زحمات و 
حسینی  الهام  سیده  طالی  مدال 
بعد  بود.  کیلوگرم   ۸۱ دسته  در 
را  فضا  کردیم  سعی  آسیایی  از 
بازتر کنیم و ۲ نفر از کسانی که 
بهتری  عملکرد  رکوردگیری  در 
بزرگساالن  اردوی  به  داشتند 

دعوت شدند.«
 ۶ اردوی  در  داد:  ادامه  وی 
افزایش  بزرگساالن،  هفته ای 
دیده  وضوح  به  بچه ها  رکورد 
این  به  دلیل  همین  به  می شد 

نفر   ۴ با  که  رسیدیم  جمع بندی 
پیدا  جهانی حضور  مسابقات  در 
کنیم. رکورد این افراد در تمرینات 
اما ۲  افزایش قابل توجهی داشت 
تورنمنت  در  بار  اولین  برای  نفر 
می کردند.  پیدا  حضور  خارجی 
مسابقات  در  قباًل  حسینی  الهام 
الهه  و  بود  یافته  حضور  جهانی 
رزاقی در مسابقه آسیایی هم بود 
که  آن قدر  جهان  قهرمانی  در  اما 
مدنظر ما بود و در تمرین ها به آن 
رسیدیم، اتفاق نیفتاد. البته به جز 
یک ضرب الهام حسینی که دالیل 

کمیته  جلسه  در  و  دارد  مختلفی 
فنی صحبت خواهیم کرد.«

برنامه های  درباره  باقری 
رو  پیش  سال  در  بانوان  تیم های 
فعالیت های  به جز  اظهار داشت: 
مسابقات  جمله  از  داخلی 
قهرمانی جوانان کشور و قهرمانی 
بزرگساالن کشور که در کمتر از 
بنا  می شوند،  برگزار  آینده  ماه   ۳
و  ماه  یک  تا  ماه  یک  که  داریم 
را  ملی  تیم  اردوهای  دیگر  نیم 
در هر ۳ رده سنی استارت بزنیم. 
مسابقات  که  این  به  توجه  با 
در  جهان  نوجوانان  قهرمانی 
تمرکز  می شود،  برگزار  فروردین 
ما ابتدا روی این رده سنی است. 
با ارزیابی رکوردهای ثبت شده در 
در  نوجوانان  قهرمانی  مسابقات 
المپیاد  دوره  سومین  و  آباد  خرم 
را  نفر  پنج  برتر،  استعدادهای 

انتخاب کرده ایم.
کرد:  عنوان  ملی  تیم های  مدیر 
که  هستیم  منتظر  جوانان  رده  در 
هم  جوانان  قهرمانی  مسابقات 
برگزار شده و تعدادی از جوانان 
مورد  در  می شوند.  انتخاب  هم 
بزرگساالن،  ملی  تیم  ترکیب 
تمام افرادی که در سه تورنمنت 
داشتند  حضور  امسال  خارجی 
در  و  گرفته  قرار  ارزیابی  مورد 
که  بود  خواهیم  کسانی  خدمت 
آینده  سال  قطعًا  باشند.  آماده تر 
و  استخوان بندی  که  است  سالی 
نفرات اصلی بزرگساالن تا حدود 

زیادی باید شکل بگیرد.

لژیونر دوچرخه سواری زنان ایران گفت: خیلی 
خوشحالم که با تیم جدیدم می توانم در مسابقات 
حرفه ای شرکت کنم چون وقتی دوچرخه سوار از 
ماندانا دهقان  افت می کند.  بماند،  مسابقات دور 
در گفتگو با ایسنا درباره حضور مجدد خود در 
یک تیم دوچرخه سواری اسپانیایی بیان کرد: هر 
باشگاهی خود  تیم  که  ورزشکاری ممکن است 
را تغییر دهد. تیم جدیدم نسبت به تیم قبلی یک 
رده باالتر است و چون کنتینانتال است می تواند 
جهانی  اتحادیه  نظر  زیر  که  مسابقاتی  تمام  در 
دوچرخه سواری است و امتیاز دارد، شرکت کند. 
قرارداد من با این تیم یک ساله است و قرار است 
در تمام مسابقاتی که در کشور اسپانیا و کشورهای 
همسایه آن برگزار می شود، شرکت کنیم.دهقان در 

پاسخ به این پرسش که از چه زمانی قرار است به 
تیم جدید خود ملحق شود؟ گفت: فکر می کنم از 
اواخر ماه جاری به اسپانیا بروم و به تیم جدید خود 
ملحق شوم.او در مورد اینکه اکثر دوچرخه سواران 
ایران در مسابقات کمی شرکت می کنند و حضور 
در این تیم می تواند کمک زیادی به باال نگه داشتن 
آمادگی اش کند، تصریح کرد: در دوچرخه سواری 
تمرین بدون مسابقه فایده ای ندارد. تیم ملی هم 
شرکت  آسیا  قهرمانی  مسابقه  در  فقط  سال  در 
نمی کند.  شرکت  دیگر  مسابقات  در  و  کند  می 
اگر  هستند.  تعطیل  فعال  هم  داخلی  مسابقات 
دوچرخه سوار از مسابقات دور بماند افت می کند 
و خیلی خوشحالم که با تیم جدیدم می توانم در 

مسابقات حرفه ای شرکت کنم.

دهقان در پاسخ به این پرسش که در بازی های 
که  دارد  برنامه ای  و  کرد  شرکت   ۲۰۱۸ آسیایی 
آسیایی هانگژو هم حضور  بازی های  مجددا در 
داشته باشد؟ تاکید کرد: بله ۱۰۰ درصد به دنبال 
حضور در بازی های آسیایی هانگژو هستم. اکثر 
قزاقستان در  و  ازبکستان  نظیر  ما  آسیایی  رقبای 
کشورهای اروپایی اردو می زنند یا در مسابقات 
اروپایی شرکت می کنند و اگر من با تیم جدیدم 
بتوانم در مسابقاتی شرکت کنم که رقبای آسیایی 
هم حضور دارند، محک خوبی قبل از بازی های 
آسیایی خواهد بود. از طرفی حضور در مسابقات 
باعث  و  می کند  کمک  من  آمادگی  رفتن  باال  به 
می شود که از لحاظ مهارت و تکنیک پیشرفت 

داشته باشم.

مالمحمد فضولی

غزل شماره95
جیلـوه ی عکس رخون آیینه ده ای رشک حـور
روشن ائتمــش آنی کیم، خورشیددندیر آیا نور
برق آهیم گؤی اوزون توتموش، سرشکیم یئر اوزون
صحبتیـمدن هـم وحوش ائیلر تنّفر، هم طیور
عشق رسمی گر بودور، مشکل یئتر درمانا درد
درد اهلی بی زبان، بی دردلــر مـسـت غــرور
داغ دلسوز فـراقـین اولدو گون، گوندن فزون
نور ماه افزون اولور خورشیددن اولدوقجا دور
وعده ی وصلین چوخ، اما بخت یار اولماز نه سود؟
گول بیتیرمز آب شیرین وئرمک ایله، خاک شور
تار زلفـونـدورمـو رخـساریندا جانالر مسکنی
یا بوراخمیش بیر ره پر پیچ و خم گلزاره مور؟
اول سر کوی ایتلری ایچره فضولی! یوخ یئریم
بس بنـا ماتم سرا، بـن قاندان و قاندان سرور!

کوروش باقری تشریح کردشعر
نگاهی بر وضعیت و دستاوردهای وزنه برداری زنان

کوتاه

رکابزن لژیونر: از بالتکلیفی فدراسیون ناراحتیم

آگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی سال 1401

در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی و ماده ۱۳-آیین نامه اجرایی قانون مزبور مقرر می دارد که پرونده 
هایی که به موجب آراء هیات محترم مستقر در ثبت اسناد و امالک رامیان منجر 
به شرح  و  نوبت  در دو  اند  مالکیت گردیده  به صدور رأی جهت صدور سند 
کالسه  پرونده   ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۱۰۰۰۲۱۷۵ شماره  رأی   -۱ شود:  می  آگهی  ذیل 
پاقلعه  سمیعی  فاطمه  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات   ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۱۰۰۰۰۱۱۷
فرزند ولی اله به کد ملی ۴۸۷۰۰۴۰۶۸۹ دائر بر صدور سند مالکیت ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۰۲/۱۵ متر مربع در قسمتی از پالک 
شماره ۱۲۸۴ فرعی از ۷-اصلی واقع در گلستان بخش ۷ حوزه ثبتی ملک رامیان 
وراث  از  احدی  کلوکن  جعفری  رقیه  سهمی  )از  رسمی  مالک  از  الواسطه  مع 
آراء  به  نفع  نعمت جعفری کلوکن(. در صورتی که اشخاص ذی  مرحوم حاج 
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را کتبا با ذکر کالسه پرونده به اداره ثبت 
اسناد و امالک رامیان تسلیم و رسید اخذ نمایند، معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند 
و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تحویل دهد. در 
این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورت 
مالکیت  سند  صدور  به  مبادرت  مقررات  وفق  اداره  این  اعتراض  وصول  عدم 
خواهد نمود، صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 

بود/. م.الف: ۱۰۴۵۸- تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۲    
  تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۸         

هادی عطایی مقدم
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رامیان

آگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی سال 1401

در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی و ماده ۱۳-آیین نامه اجرایی قانون مزبور مقرر می دارد که پرونده 
هایی که به موجب آراء هیات محترم مستقر در ثبت اسناد و امالک رامیان منجر 
به شرح  و  نوبت  در دو  اند  مالکیت گردیده  به صدور رأی جهت صدور سند 
کالسه  پرونده   ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۱۰۰۰۲۰۲۶ شماره  رأی   -۱ شود:  می  آگهی  ذیل 
آبادی  رسول  مهدیه  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات   ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۱۰۰۰۰۱۱۸
مالکیت ششدانگ  سند  بر صدور  دائر   ۴۸۷۰۰۲۹۰۹۱ ملی  کد  به  محمد  فرزند 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۹۵/۴۵ متر مربع در قسمتی از پالک 
شماره ۱۲۸۴ فرعی از ۷-اصلی واقع در گلستان بخش ۷ حوزه ثبتی ملک رامیان 
وراث  از  احدی  کلوکن  جعفری  علی  سهمی  )از  رسمی  مالک  از  الواسطه  مع 
آراء  به  نفع  نعمت جعفری کلوکن(. در صورتی که اشخاص ذی  مرحوم حاج 
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را کتبا با ذکر کالسه پرونده به اداره ثبت 
اسناد و امالک رامیان تسلیم و رسید اخذ نمایند، معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند 
و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تحویل دهد. در 
این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورت 
مالکیت  سند  صدور  به  مبادرت  مقررات  وفق  اداره  این  اعتراض  وصول  عدم 
خواهد نمود، صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 

بود/. م.الف: ۱۰۴۶۰-تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۲    
  تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۸         

هادی عطایی مقدم- 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رامیان

آگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی سال 1401

در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی و ماده ۱۳-آیین نامه اجرایی قانون مزبور مقرر می دارد که پرونده 
هایی که به موجب آراء هیات محترم مستقر در ثبت اسناد و امالک رامیان منجر 
به صدور رأی جهت صدور سند مالکیت گردیده اند در دو نوبت و به شرح 
پرونده کالسه  آگهی می شود: ۱- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۱۰۰۰۲۱۹۹  ذیل 
۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۱۰۰۰۰۱۳۰ تصرفات مفروزی و مالکانه محمود چورلی فرزند 
علی به کد ملی ۴۸۷۰۰۸۸۶۶۵ دائر بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۰۲/۴۲ متر مربع در قسمتی از پالک شماره 
مع  رامیان  ملک  ثبتی  گلستان بخش ۷ حوزه  در  واقع  از ۷-اصلی  فرعی   ۳۲۰
نادر  از وراث مرحوم  از مالک رسمی )از سهمی زهرا چورلی احدی  الواسطه 
داشته  اعتراض  شده  اعالم  آراء  به  نفع  ذی  اشخاص  که  در صورتی  چورلی(. 
باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو 
ماه اعتراض خود را کتبا با ذکر کالسه پرونده به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان 
تسلیم و رسید اخذ نمایند، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
تقدیم  گواهی  و  نمایند  محل  عمومی  دادگاه  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت 
دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تحویل دهد. در این صورت 
اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورت عدم وصول 
اداره وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود،  این  اعتراض 
صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود/. م.الف: 

۱۰۴۶۲- تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۲   
   تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۸         

هادی عطایی مقدم- 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رامیان

آگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی سال 1401

در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی و ماده ۱۳-آیین نامه اجرایی قانون مزبور مقرر می دارد که پرونده 
هایی که به موجب آراء هیات محترم مستقر در ثبت اسناد و امالک رامیان منجر 
به صدور رأی جهت صدور سند مالکیت گردیده اند در دو نوبت و به شرح 
پرونده کالسه  آگهی می شود: ۱- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۱۰۰۰۲۰۲۰  ذیل 
۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۱۰۰۰۰۲۱۶ تصرفات مفروزی و مالکانه داود چوری فرزند رضا 
به کد ملی ۴۸۷۹۳۶۲۲۵۵ دائر بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت ۲۰۲/۷۹ متر مربع در قسمتی از پالک شماره ۲۶۸ 
فرعی از ۶-اصلی واقع در گلستان بخش ۷ حوزه ثبتی ملک رامیان مع الواسطه 
از مالک رسمی آقای حسن اسفندیاری کلوکن. در صورتی که اشخاص ذی نفع 
به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها 
از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را کتبا با ذکر کالسه پرونده به 
اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تسلیم و رسید اخذ نمایند، معترض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان 
تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است. در صورت عدم وصول اعتراض این اداره وفق مقررات مبادرت به صدور 
به  مانع مراجعه متضرر  مالکیت جدید  نمود، صدور سند  مالکیت خواهد  سند 

دادگاه نخواهد بود/. م.الف: ۱۰۴۶۴
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۲    

  تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۸         
هادی عطایی مقدم- 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رامیان


