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آفتاب یزد - یوســف خاکیان: یادش بخیر یــک زمانی بود مردم 
می گفتند: »قیمت اجناس نجومی شــده« در آن روزگار که خیلی هم 
از آن دور نشده ایم قیمت ها با اینکه نجومی شده بودند اما باز هم برخی 
افراد می توانستند به بازار بروند و خرید کنند و اینگونه دلشان را خوش 
کنند که دارند زندگی می کنند، اما حاال کار به جایی رسیده که تو برای 
یک تفریح کامال ساده و معمولی )مثال خوردن یک اُملِت ( در یک کافه 
 یــا قهوه خانه باید حداقل یک دهم درآمدت را خرج کنی، )فکت داریم ها، 
همینطوری الکــی حرف نمی زنیم، همین دو شــب پیش در یکی از 
برنامه های تلویزیونی آقای مجری گفــت: »تو همین تهران خودمون 
کافه هایی هســتند توی باالی شهر که غذاهای معمولی مثل اُملِت به 
مــردم ارائه می کنن، قیمت هر پرس اُملِت هم رقمی حدود 300 هزار 
تا 400 هزار تومنه، حاال شما در نظر بگیرید که چهار تا رفیق تصمیم 
می گیــرن برن تو این کافه و اُملِت بزنن تــو رگ، اینا باید حداقل یک 
میلیون و دویســت هزار تومن پول بدن تا چهار تا تخم مرغ و چهار تا 
گوجه هم زده و تو روغن داغ شده بخورن، جالبش هم اینه که این کافه 
همیشه مشتری داره و ملت واسه اُملِت هاش سر و دست می شکنن« 
یک نفر هم نیست به این افراد بگوید: »خب بنده خدا تو خونه ات اُملِت 
درســت کن بخور دیگه، چرا الکی پولو حیف و میل می کنی؟« اما تو 
گویی جنــس ارزان )اعم از خوراکی و غیرخوراکی( از گلوی این آدمها 
پایین نمی رود، جنس حتما باید گران و میلیونی باشد که به مذاق اینها 
مزه کند. یا همین دو روز پیش خبر رســید که علیرضا طلیسچی قرار 
است امروز 10 اسفند کنسرتی را در سالن میالد نمایشگاه بین المللی 
تهــران برگزار کند، چقدر هم خوب، چقدر هم عالی. دم عید اســت و 
مردم دلشــان می خواهد شاد باشند و خب می روند و یک کنسرت هم 
تماشــا می کنند، چه عیبی دارد؟ اما باید بگوییم که عیب دارد، خیلی 
هم عیب دارد، اصال مردم عادی را چه به تماشای کنسرت، ته تهش این 
است که کاِست گوش کنند، بله، با خود شما هستم، همین شمایی که 
دارید این متن را می خوانید، دلتان می خواهد بروید کنسرت؟ بسیار خب 
بروید، نوش جانتان، فقط حواستان باشد قیمت بلیتش 700 هزار تومان 
است، البته که برای برخی از افراد این پولها رقمی نیست، طرف ماشین 
چند ده میلیاردی زیر پایش اســت، 700 هزار تومن پول آدامسش هم 
نیست، او می رود کنسرت را می بیند، تازه اگر علیرضا طلیسچی همت 
کند و در دو ســانس کنسرت برگزار کند، او 700 هزار تومن دیگر هم 
می دهد و در ســانس بعدی هم در سالن حضور می یابد و از خوشحالی 
دست و جیغ و هورا می کشد و با بقیه آواز سر می دهد که: »بارون اومد 
و یادم داد تو زورت بیشتره...« چرا نکند؟ وقتی پول دارد، وقتی پولش از 
پارو باال می رود، چرا نرود کیف نکند؟ نرفتن و کیف نکردن مال آدمهایی 
مثل من و شماست، مایی که همیشه هشتمان گرو نهمان بوده، مایی که 
حاال دلخوشی و تفریحمان شده سر صف نانوایی ایستادن، البته دوستان 
بزرگوار هم در دولت محترم همه تالششــان را می کنند که کار گرانی 
و نداشــتن پول و بدبخت شدن مردم به جاهای باریک نکشد، غافل از 
اینکه رشته زندگی اقتصادی مردم مدتهاست از نازکی تار مو هم عبور 
کرده، حتی نمی شــود با میکروسکوپ آن را دید. همین دالر را در نظر 
بگیرید، قیمتش امروز چند اســت؟ دوستان که باید بهتر بدانند، اگرنه 
آدمهایی مثل من و شــما که با دالر سر و کار نداریم، ما حتی ریال هم 
در جیبمان پیدا نمی شــود چه رســد به دالر، راستی ما داریم به کجا 
می رویم؟ چرا اتمســفر اقتصاد سرزمین ما اینقدر سرسام آور و سمی و 
کشنده شده؟ آنقدر سرسام آور که حتی وزیر محترم هم در جواب سوال 

خبرنگار مبنی بر گرانی اجناس می گویــد: »فعال آمادگی جواب دادن 
به این ســوال رو ندارم« انگار که آن خبرنگار از آقای وزیر درخواســت 
گفتن یک »ُجک« را داشته اند که ایشان می فرمایند: »آمادگی ندارم« 
خب بنده خدا عمر دولت شما دارد به نیمه نزدیک می شود، شما هنوز 
آمادگی جواب دادن به سوالی که مثال در تخصص شماست را ندارید؟ 
پس چه زمانی آمادگی دارید؟ بگویید ما برویم آن موقع بیاییم؟ بعد از 
پایان دوران وزارت تان خوب اســت؟ آن زمان آمادگی دارید؟ می توانید 
جواب بدهید؟ منتها حواستان باشد، آن زمان قیمت ها خیلی باالتر هم 
رفته است، مضاف بر اینکه آن زمان جنابتان دیگر مسئولیتی در دولت 
ندارد که بخواهد پاســخ سوال خبرنگاران را بدهد. جالب اینجاست که 
بدبختی یکی دو تا نیست، شاید بنده خدا وزیر محترم هم تقصیر چندانی 
نداشته باشد، وقتی در یک خیابان که چندین و چند مغازه وجود دارد 
و چندیــن و چند وانتی اجناس مختلــف را به مردم ارائه می کنند، دو 
فروشنده یک جنس را با یک قیمت واحد نمی فروشند آیا باید برویم یقه 
وزیر را بگیریم؟ وزیر بینوا اصال می داند که در فالن خیابان، فالن وانتی 
 جنســش را گران تر از نرخ مصوب می فروشد؟ تازه بر فرض که بداند، 
 تَِه تَهش این است که می خواهد بگوید: »تو محل ما ارزون می فروشن، 
بیاییــد از محل ما بخرید« حاال تو بیا پیدا کن آدرس منزل آقای وزیر 
را. یک زمانی می دانســتیم در نارمک گوجه ارزان می فروشند، حاال از 
کجا بفهمیم خانه آقای وزیر کجاســت؟ فقط صحبت خوراکی نیست 
ها، همه اجناس شــامل این مسئله می شوند، مثال همین یکی دو روز 
پیش جناب همایون اسعدیان که عنوان دبیری شورای صنفی نمایش 
را با خودشــان به یدک می کشند در سخنانی بیان کردند که: »قیمت 
بلیت سینما در سال آینده حتما گران خواهد شد« استداللشان هم این 
بود که اگر افزایش قیمت صورت نگیرد ســالنهایی که در پردیس های 
ســینمایی قرار دارند متضرر خواهند شد؛ چرا که آنها هم بندگان خدا 
برای خودشان هزینه آب و برق و تلفن و گاز و نفت و سرویس بهداشتی 
و سرویس غیربهداشتی و چه و چه و چه دارند و مسلما پول تمام اینها 
را باید مخاطب سینما از جیبش بدهد، چرا؟ چون او تصمیم گرفته در 
ســینما فیلم تماشا کند. ما از شما می پرسیم آقای اسعدیان! شما فکر 
نمی کنید مخاطبی که در چنین شرایطی به صورت بالقوه پتانسیل آمدن 
به سینما و تماشا کردن فیلم را دارد، به خاطر گرانتر شدن بلیت سینما، 
از تصمیمش صرف نظر کند؟ همین حاال خیلی از صاحبان آثار سینمایی 
حاضر نیســتند فیلمشان را به پرده بسپارند، شما خودتان پیشکسوت 
این کار هستید، حتما می دانید دلیل چنین عدم تمایلی چیست؟ شما 
را به خدا نگویید وضعیت اقتصادی سینما خوب است و مردم از فیلم ها 

استقبال می کنند که اگر چنین جمله ای را بیان کنید حداقل من یک 
نفر باور نمی کنم، مگر ما در سینمایمان چند مسعود اطیابی داریم که 
مثل »جیمز کامرون« می داند که چگونه فیلم بسازد و چه فیلمی بسازد 
که مخاطب خوابیده در رختخواب را هم وادار کند به سالن بیاید و فیلم 
تماشا کند. خودتان هم خوب می دانید که با قیمت باالی بلیت سینما 
مردم بیشتر و بیشتر با سینما قهر می کنند و برای تماشای فیلم ها به 
سالن ها نمی آیند، البته که سالن های سینما مشتری فیلم بین خواهند 
 داشت، اما آیا شما به این مقدار قناعت می کنید؟ اگر شما و سینماگران

 دیگر از همین مقدار مخاطبی که اکنون برای تماشای فیلم ها به سینماها 
می آیند راضی هستید، ما دیگر حرفی نداریم، بلیت را برای سال آینده 
گران کنید، فوقش این است که یک ریزش مخاطب کوچک و ناچیز رخ 
می دهد که آنهم با یک پماد معمولی خوب می شود، چه ماللی است؟ 
حرف هم که بزنیم صداها به آســمان می رود که چطور مردم حاضرند 
برود پیتزای فالن قیمتی بخورند، اما حاضر نیستند بیایند یک پنجم 
قیمت آن پیتزا را بدهند فیلم تماشا کنند؟ چطور برای غذای جسمشان 
پول خرج می کنند اما برای غذای روحشــان نه؟ بگذریم از اینکه دلیل 
این مسئله را هم خودتان خوب می دانید. به قول معروف ما آنچه شرط 
بالغــت بود با تو همی گفتیم، تو خواه پند گیر خواه مالل. نگارنده این 
گزارش کارشناس ارشد مسائل اقتصادی نیست و هیچ تخصصی هم در 
این زمینه ندارد، فقط یک چیز را خیلی خوب می داند، راهکار رها شدن 
از هر مشکل و مسئله اقتصادی این نیست که مدام اسکناس چاپ کنیم 
و مدام دستمزدها و قیمت ها را باال ببریم، افزایش قیمت ها فقط کار را 
خراب تر می کند، باور کنید از بس همه چیز گران شده مرغ های همسایه 
ما هم دیگر تمایلی به ُقدُقد کردن ندارند، چرا که آنها هم فهمیده اند با هر 
ُقدُقد بیشتر گرسنه تر می شوند و مجبورند دانه بیشتری بخورند و اگر دانه 
بیشتری بخورند مجبورند تخم بیشتری بگذارند که صاحبشان رضایت 

دهد و سرشان را نبرد. 
چه گزارش خسته کننده ای بود، البته نه اینکه مطالبش خسته کننده 
باشد، بلکه نوشتنش آدم را خسته می کرد، نه که درباره گرانی و بی پولی 
و این مسائل بود، راستش َکت و کوِل جیبم درد گرفت، خاصه در این 
ایام که نوروز هم نزدیک اســت و عیدی مان را هم گرفته ایم و تمامش 
را به طلبکارها داده ایم که حداقل برای چند روز هم که شــده دست از 
سر زنگ خانه ما بردارند و اجازه بدهند بینوا کمی استراحت کند. بعد 
از این هم که فقط حقوق اســفند مانده کــه در همان ده روز اول عید 
َکلََکش کنده می شود و حتی به سیزده بدر هم نمی رسد، حاال بماند که 
علت اینکه جوانهایی مانند شهرام عبدلی و همسن و ساالنش یک دفعه 
خونریزی مغزی می کنند و یک دفعه سکته قبلی می کنند و یک دفعه 
جهان و فیها خالدونش را می گذارند برای دوستدارانش و می روند در یک 
متر و هفتاد، هشتاد صدم جا می خوابند برای همیشه و دیگر جیکشان 
هم در نمی آید، چیست؟ فقط آرزو می کنیم خداوند به آن روئین تنانی 
که هنوز زنده مانده اند و با حقوق کم و گاه حتی بی هیچ حقوقی و فقط با 
یارانه ای که از دولت می گیرند، صورت خودشان را با سیلی های محکم و 
مداوم سرخ نگه می دارند، رحم کند و دستشان را بگیرد، هرچند که حاال 
دیگر ما هم جزو آنهاییم، آنهایی که در گذشته تعدادشان انگشت شمار 
بود اما هرچه جلوتر رفتیم بیشتر و بیشتر و بیشتر شدند، مگر خداوند به 
فریادمان برسد، اگرنه اینطور که باد می وزد و شاخه می جنبد شاید در 
آینده ای نه چندان دور، همین نان خوردن ساده و معمولی هم به عنوان 

آپشن الکچری برای زندگی به حساب بیاید.

 تحلیلی بر افزایش قیمت خوردنی ها، دیدنی ها و شنیدنی ها

 تجلیل از مقام شامخاُمِلت های چهارصد هزار تومانی
 استاد حسین وحیدی

آفتاب یزد: دومین یادمان اســتاد حسین 
وحیدی تحت عنوان سروش شیدایی با هدف 
تجلیل از یاد، مقام و منزلت شــامخ اســتاد 
 گرانقدر زنده یاد حســین وحیدی ستاره ی 
پر فروغ آسمان علم و ایمان که مدت 77سال 
مشــغول به تدریس ریاضیــات بودند در روز 
دوشــنبه 8 اسفند ماه در ســالن اجتماعات 
موسسه آموزشی ســروش برگزار گردید.در 
این همایــش که با حضــور دکترعلی اصغر 
فانی وزیر ســابق آموزش و پــرورش، جناب 
آقای دکتر محسن حاجی میرزایی وزیر سابق 
آموزش و پرورش، دکتر حســین مظفر عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، استاد صفری 
نیا، دکتر داودی، دکتر محمود مهر محمدی 
و دکتــر صدری محقق کتب درســی برگزار 
گردید. قابل ذکر است همچنین توسط بزرگان 
عرصــه ی علم و دانش از 3 تن از برگزیدگان 
دومیــن دوره این یادمــان تقدیر بعمل آمد.

آقای عبداهلل شیرازی مدیر و موسس مجتمع 
سروش با بیان اینکه یادمان سروش شیدایی 
قرار است هرساله همزمان با سالروز تولد استاد 
حسین وحیدی برگزار گردد، نوید یک حرکت 
تازه و نشاط بخش در حوزه آموزش و تعلیم 
را به جامعه ی مدرســان داد و افزود: هرسال 
از مقام شــامخ معلمان و آموزگاران برجسته 
کشــور در خالل این یادمــان تقدیر بعمل 
خواهد آمد. همچنین آقــای حمید رضایی 
دبیر اجرایی این یادمان خاطرنشــان کرد: در 
ایــن رویداد علمی و فرهنگــی 8 محور ذیل 
ترویج کتاب و کتاب خوانی، توسعه مهارتهای 
اجتماعی، ترویج تفکر نقاد، ترویج هنر و تفکر 
هنریف ترویج مشارکت دانش آموزان و والدین 
در راهبری مدرســه، ترویج رفاقت و پرهیز از 
رقابت توام با حسادت، ترویج فرهنگ گفتگو 
و ترویج عدالت با توجه به تفاوتهای فردی به 
عنــوان موضوع ارســال آثار،طرح ها و ایده ها 
شــرکت کنندگان معرفی شــده که از اقصی 
نقاط کشور آثار ارسالی مورد تحقیق، بررسی 
و ارزیابی قرار گرفتــه و از منتخبان تقدیر و 

تشکر بعمل آمده است.

»دست هامان« در »آرتیبیشن« 
پرفورمنســی از علیرضــا آســانلو بــا عنوان 
»دســت هامان« در گالری »آرتیبیشن« برگزار 
می شــود. این پرفورمنس یا ورکشاپ به عنوان 
هفتمین اجرای آســانلو با حضــور مخاطبان 
محسوب می شــود که با نگاه اجتماعی شکل 
می گیرد. »دست هامان« با نقاشی بر بوم بزرگ 
به صورت بداهه با حضور جمعی از حاضران انجام 
می شود. این پرفورمنس روز جمعه در تاریخ 1۲ 
اسفند ماه در گالری آرتیبیشن اجرا می شود./صبا 

»رؤیا و خیال« در »بهمن« 
آفتاب یزد: آثار نقاشی سه هنرمند جوان در 
قالب یک نمایشــگاه با عنوان »رؤیا و خیال« 
تا پایان ســال جاری در فرهنگسرای بهمن 
به نمایش گذاشــته می شــود. در نمایشگاه 
»رؤیا و خیال« تعداد 80 تابلو اثر نقاشــی با 
تکنیک های رنگ روغن )آکریلیک( سیاه قلم، 
اکولین و دیجیتال آرت، جلوه های زیبای هنر 
نقاشی روی بوم را به گونه ای جذاب و خالقانه 
به تصویر کشیده است. آثار هنرمندان جوان 
زهرا شکری، سارا آخرتی و الهام چلنگر در این 

نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.

محمد جعفری لنگرودی 
درگذشت

اســتاد دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، 
حقوقدان، فقیه، مجتهد، حقوق پژوه، محقق و 
قاضی و اولین نویسنده دایره المعارف حقوقی 
ایران روز هشتم اسفند در ایستبورن انگلستان 
درگذشــت. محمد جعفر جعفری لنگرودی 
عالوه بر تحصیالت حوزوی در قم و مشهد تا 
اخذ درجه اجتهاد، تحصیالت آکادمیک خود را 
در دانشگاه تهران ادامه داد. وی در سال 133۹ 
با ارائه پایان نامه تاثیــر اراده در حقوق مدنی 
موفق به کسب مدرک دکترای حقوق خصوصی 
و قضائی خود از دانشکده حقوق دانشگاه تهران 
شــد. الزم به ذکر است انجمن حقوق شناسی 
خبــر داد که پیکر دکتر محمدجعفر جعفری 
لنگرودی، استاد فقید دانشگاه تهران که مقیم 
ایستبورن انگلستان بود، در جوار همسرش و در 

همان شهر به خاک سپرده خواهد شد. /ایبنا

رویدادهای هنری  یادمان 

 »گل های احزاِن بودلر« 
در گالری »بینش« 

نمایشگاه آثار فرزاد  امینی با عنوان »گلهای احزاِن بودلر« در گالری 
بینش برگزار شــد.  امینی درباره این نمایشــگاه گفت: این مجموعه 
شــامل آثاری از سال 8۵ تا امسال است که توسط عیسی جباری از 
میان همه کار هایی که در این ســال ها انجام داده بودم برای نمایش 
انتخاب شــده اند. او درباره موضوع آثارش گفت: دغدغه همیشــگی 
من در کار هایم انســان اســت. منظور من از انسان، وجود او با همه 
درد ها، رنج ها و... است. عالم فکری من درباره زندگی و وجود انسان، 
باعــث می شــود بدن او و اندامــی که از لحظه تولد تــا مرگ با آن 
زندگی می کنــد، برایم اهمیت پیدا کند. در واقــع  ایده و افکار من 
دربــاره انســان، در همین اندام تجلی پیدا می کنــد و فضای فکری 
خود را در این بدن کشــف می کنم. وقتی کار را شروع می کنم کاماًل 
ناخودآگاه و بدون اینکه از قبل سوژه ای را انتخاب کرده باشم، شروع 
به کشیدن بدن انســان می کنم. به گزارش هنرآنالین، امینی درباره 
متریــال کار هایش گفت: هر چیزی که به من امکان بدهد که بی پروا 
و بدون توقف از خط اســتفاده کنم، برایم قابل استفاده است. عنصر 
خط برای من خیلی کامل و کافی اســت و ممکن است چند هفته از 
شروع یک کار بگذرد و بعد رنگ به آن اضافه شود. ابتدا خط ها خود 
را به من نشــان می دهند و باید با خط به نتیجه برســم. متریالی که 
انتخاب می کنم نباید موقع کار کردن باعث شود خط من قطع شود 
بلکه باید بتوانم به راحتی یک متر خط بکشم. به همین خاطر زغال، 
پاســتل گچی و مداد این اطمینان را به من می دهد و می دانم که با 
این مواد می توانم بدون وقفه خطی بکشم که قطع نشود. قطع شدن 
خط در حیــن کار کردن، انرژی مرا می گیرد اما اینکه بتوانم خط را 
ممتد بکشــم و هرجا که دوست داشتم دستم را از روی کار بردارم، 

باعث می شود انرژی من باال برود. 

مفقودی
 شناســنامه مالکیــت و کارت اتومبیــل برلیانــس مــدل 13۹7 
رنگ ســفید شــماره انتظامی 38 ایــران 7۶7 ه 3۵ شــماره موتور 
 NAPC3۲0BBI100483۲ شماره شاسیBM1۶LB*H014۵۵0

بنام فاطمه احمد لو مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
برگ سبز موتورسیکلت سیستم پیشرو تیپ سفر1۲۵ سی سی CG برنگ قرمز 
مدل:138۵ به شماره شاسی :1۲۵S8۵78013وشماره موتور :414347۲3 
 وشــماره پــالک ایــران ۵8۵۵7/۶37 بنــام مجید اســمعیل زاده به

 کد ملی ۵۵۲۹۹7007۹ مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.

مفقودی
سند سبز خودرو هایما S۵ سفید به شماره پالک :  ۵۹ ایران ۶۶۶ ط 18 
و شــماره شاســی :  NAAD۶C34۹NY07۶3۹7  شماره موتور :  

GN1۵TF۲8004۹13A مفقودگردیده و فاقد اعتبار است.

aftabeyazd.ir :نشانی سایت

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
رای  برابر  رسمی  فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
اول  هیات   ۱40۱/۱۱/8 مورخ   ۱40۱۶0۳0۱0480008۳0 شماره 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
لواسانات  ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  مستقر  فاقد سند رسمی 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم رقیه سلطان تاج دینی به 
فرزند  شمیران  صادره  کدملی 04۵۲۹۶۹484   ۱ شماره  شناسنامه 
محمد علی در شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی با بنای احداثی 
به مساحت ۲۵8/۲ متر مربع قسمتی از پالک شماره ۱۹۱ فرعی از 
تهران  لواسان کوچک بخش ۱۱  بزرگ  قریه سبو  واقع در  ۳ اصلی 
الواسطه ملک از مالک رسمی  انتقال مع  حوزه ثبت ملک لواسانات 
علی اکبر خندان حاجی )آقا محرز گردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
یک  مدت  ظرف  ،رسید  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود 
قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه 
و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم 
شد.  خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم 

تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه ۱40۱/۱۱/۲۵ 
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
موضوع  اول  هیات   ۱40۱/۱۱/8 مورخ   ۱40۱۶0۳0۱0480008۲۹
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک لواسانات تصرفات مالکانه 
 ۳ شماره  شناسنامه  به  دینی  تاج  البنین  ام  خانم  متقاضی  بالمعارض 
در ششدانگ  اکبر  علی  فرزند  کدملی 04۵۳0۱84۲4 صادره شمیران 
یک قطعه زمین مزروعی با بنای احداثی به مساحت ۶۱۶/۳0 متر مربع 
قسمتی از پالک شماره ۱۳۶ فرعی از ۳ اصلی واقع در قریه سبو بزرگ 
لواسان کوچک بخش ۱۱ تهران حوزه ثبت ملک لواسانات انتقال ملک از 
مالک رسمی آقای یوسف تاجدینی و طی تقسیم نامه شماره ۱۳۱۳۲۹ 
مورخ 7۹/۱0/۱۹ از ورثه آقای علی اکبر مورخ ۹۹/۶/۱۵ محرز گردیده 
روز  فاصله ۱۵  به  نوبت  دو  در  مراتب  اطالع عموم  منظور  به  لذا  است 
متقاضی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  آگهی 
مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  میتوانند  باشند  داشته  اعتراضی 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ ،رسید ظرف 
مراجع  به  را  خود  دادخواست  ،اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت 
مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 
شد. خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و 

تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه ۱40۱/۱۱/۲۵ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه۱40۱/۱۲/۱0
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