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صفحه 9
پنج شنبه اول اسفند ۱۳9۸ 
۲۵ جمادی الثانی ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۴۱۰

به یاد پاسدار شهید عبداهلل فیاضی بارجینی
پرواز به آسمان با لبی خندان

امروز ســی و چهارمین ســالگرد شــهادت 
شــهید عبداهلل فیاضی بارجینی است. این شهید 
در ســال ۱۳۲۶ در خانواده ای مذهبی، با اصالتی 
از شهرســتان میبد اســتان یزد در تهران دیده به 
جهان گشود. پرورش در بستر این خاندان متدین، 
عشــق به سرور و ساالر شــهیدان را از نوجوانی تا 
پایــان زندگی پربركتش با او همــراه كرد. از دیگر 
خصوصیات این شهید بزرگوار گشاده رویی و خوش 

رفتاری با دیگران در تمام حاالت زندگی بود، كه این ویژگی را در مواقع مشكالت 
نیز حفظ می كرد. چه زیبا این سرسختی در برابر دشمنان و خشم مقدس در جان 
نگارنده به یادگار مانده آنگاه كه در آغوشش كشید و دلداری وصیت گونه اش را در 
پس لبی خندان، در بحبوحه حمالت وحشیانه دشمن به شهرها، در گوش كودكی 
ترسیده از ددمنشی شب پرستان بعثی نجوا كرد كه »جان عمو، تا من هستم هرگز 
از دشمن ترس به دل راه نده...« شهید عبداهلل فیاضی در فردای پیروزی انقالب به 
عضویت كمیته انقالب اسالمی درآمد و تا روز شهادت در این كسوت ماند. سرانجام 
در یكم اسفند سال ۱۳۶۴ در پرواز حامل مسئوالن و فرماندهان نظامی به مناطق 
جنگی، با دسیسه منافقین كوردل، در آسمان اهواز با شلیك موشك جنگنده های 
دشمن به همراه شهید »سیدحسن شاهچراغی« سرپرست وقت موسسه كیهان و 
جمعی دیگر از یاران انقالب، آســمانی شد و جسم صدپاره اش بر خاك وطن بوسه 

زد و روح بلندش به ملكوت اعال پر كشید. یادش تا ابد زنده باد.

کسب 5 طال، یک نقره و ۳ برنز در سی امین دوره رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا

فرنگی کاران ایران مقتدرانه بر بام آسیا ایستادند
اخبار کوتاه از فوتبال

برنامه اسکوچیچ
 برای لژیونرهای شاغل در اروپا

سرمربی كروات تیم ملی ایران كه ظرف روزهای گذشته در كویت و امارات 
از نزدیك بازی تیم های اســتقالل و پرســپولیس را تماشا كرد، در ادامه برنامه 
كاری خود راهی اروپا می شــود. اســكوچیچ كه در نشست خبری اخیر خود با 
خبرنگاران اعالم كرده بود تا جای ممكن بازی فوتبالیست های ایرانی شاغل در 
اروپا را تماشــا خواهد كرد، اكنون در حال عزیمت به بلژیك است تا از نزدیك 
با بازیكنان ایرانی شاغل در ژوپیرلیگ دیدار كند. بازیكنانی مانند كاوه رضایی، 
علی قلی زاده و یونس دلفی در شــارلوا و امید ابراهیمی و سعید عزت اللهی در 
یوپن بلژیك بازی می كنند كه آمادگی آنان می تواند نوید خوبی برای تیم ملی 
در ماه های آینده باشد.ســرمربی كروات تیم ملــی در ادامه ماموریت خود به 
كرواسی، زادگاه خود می رود تا عملكرد دیگر لژیونرهای تیم ملی را هم زیر نظر 
بگیرد. صادق محرمی در دینامو زاگرب و محمدمهدی مهدی خانی در واراژدین 
كرواســی به میدان می روند و سرمربی تیم ملی فرصت خواهد داشت كه ضمن 
بررســی عملكرد این بازیكنان و دیدار با آنها، سری هم به خانواده خود بزند.او 
ســپس به ایران بازمی گردد تا مقدمات برگزاری اردوی تیم ملی را در آخرین 

روزهای اسفند ۹۸ و فرودین ۹۹ را فراهم كند.
صعود تراکتور به جمع ۴ تیم پایانی جام حذفی

تیم فوتبال تراكتور تبریز با شكست مس كرمان در مرحله یك چهارم نهایی 
جــام حذفی، به مرحله نیمه نهایی این رقابت ها صعود كرد.تیم فوتبال تراكتور 
تبریز از ســاعت ۱5 امروز )چهارشنبه(، در مرحله یك چهارم نهایی مسابقات 
فوتبال جام حذفی باشگاه های كشور و در ورزشگاه یادگار امام)ره(تبریز، مقابل 
مس كرمان صف آرایی كرد و به برتری ۴ بر یك دست یافت.محمدرضا خانزاده 
)۳۱(، اشــكان دژاگه )۴۲(، رضا اســدی )۴5- پنالتی( و ســعید مهری)77(، 
گل های سرخپوشان تبریزی را به ثمر رساندند. بهرام رشیدفرخی )۶۱( هم برای 
مس كرمان گلزنی كرد، اما مانع شكست شاگردان مجتبی حسینی در بازگشت 
این مربی به تبریز نشــد. حسینی سال ۹۶ به عنوان دستیار یحیی گل محمدی 
در تراكتور حضور داشت.به این ترتیب تراكتور به دو تیم دیگر حاضر در مرحله 
نیمه نهایی جام حذفی، یعنی پرســپولیس و نفت مسجدســلیمان اضافه شد. 

پیروز دیدار استقالل- سپاهان، دیگر تیم حاضر در این مرحله خواهد بود.
محرومیت سایپا از دو پنجره نقل و انتقاالت

بــا اعالم كمیته وضعیت بازیكنان فدراســیون فوتبال، پنجــره دو دوره از 
نقل و انتقاالت باشــگاه سایپا بسته شد.با اعالم كمیته تعیین وضعیت بازیكنان 
فدراســیون فوتبال، در پی شكایت باشگاه شــاهین شهرداری بوشهر از باشگاه 
ســاپیا، كمیته وضعیت اعالم كرد: این باشــگاه از ثبت قــرارداد با هر بازیكن 
جدیدی )اعــم از بازیكن داخلی و بین المللی( به مــدت دو دوره زمانی كامل 
و متوالی نقــل و انتقاالت محروم می گردد. همچنیــن محمد صادق بارانی به 
محرومیت چهار ماهه از شــركت در بازی های رسمی )اعم از باشگاهی و ملی( 
محكوم شد.همچنین باشگاه سایپا و صادق بارانی به پرداخت مبلغ یك میلیارد 
ریــال بابت غرامــت و پرداخت مبلغ 5 میلیون و ۴5۰ هــزار ریال بابت هزینه 
دادرسی در حق خواهان و مبلغ ۱۴ میلیون و 55۰ هزار ریال مابه التفات بابت 

هزینه دادرسی در حق فدراسیون فوتبال محكوم شد.

سرمربی تیم ملی بسکتبال:
 برای دیدار با سوریه و قطر به تمرکز نیاز داریم 

سرمربی تیم ملی بسکتبال تاکید دارد که این تیم برای دو دیدار 
پیش رو مقابل ســوریه و قطر در پنجره نخست انتخابی کاپ آسیا به 

»تمرکز« بیشتر از هر فاکتور دیگری نیاز دارد.
مهران شــاهین طبع در تازه ترین صحبت های خود اظهار داشت: شرایط 
ملی پوشــان برای دو دیدار پیش رو مناسب است. مشكل حادی نداریم و فكر 
می كنم بتوانیم بازی هــای خوبی در تهران برگزار كنیم. البته كه حریفان مان 
تیم های كمی نیستند. هر دو تیم قطر و سوریه در دیدارهایی كه پیش از این 
با تیم ملی ایران داشتند، خوب و محكم ظاهر شدند و بعضا ما را اذیت كردند. 
سرمربی تیم ملی بسكتبال تاكید كرد: در كل اینكه برای دو دیدار پیش 
رو مقابل سوریه و قطر بیشتر از هر فاكتور دیگری به تمركز نیاز داریم. دیدار 
تیم های ملی بســكتبال ایران و سوریه در پنجره نخست انتخابی كاپ آسیا از 

ساعت ۱۶ امروز پنجشنبه در تاالر بسكتبال آزادی آغاز می شود.

آگهــی تحدید حدود عمومی امالك مربوط به حوزه ثبتی شهرســتان زاهدان 
واقع در بخش یك بلوچستان شهر زاهدان دراجرای ماده۱۴ قانون ثبت بشرح ذیل 

آگهی می گردد. 
۳۲۴۰/۱- اصلی آقای عبدالرحمن ریگی كوته فرزند خدانظر ششدانگ اعیان یكباب منزل 
به مســاحت ۳7۰/۸۴ متر مربع واقع در بخش یك بلوچســتان شهر زاهدان خیابان مصطفی 
خمینی- مصطفی خمینی۶۳ انتقالی از ســاره خاتون میر كازهی ریگی بموجب سند قطعی 

شماره ۱۶۴۶۱۶-۱۳۹۸/۱۱/۰5دفترخانه ۹زاهدان 
7۰۲۴-اصلی آقای محمددری یوســف آبادی فرزند صفرششدانگ یكباب منزل بمساحت 
۴۰۴/۰5متر مربع واقع در بخش یك بلوچســتان شهر زاهدان خیابان چمران كوچه بن بست 

منشعبه از چمران ۱۶
۸۶۴۳- اصلی خانم مرضیه میشی فرزند محمد ششدانگ یكباب منزل به مساحت ۱۹5/۹۴ 

متر مربع واقع در بخش یك بلوچستان شهر زاهدان خیابان سعدی سعدی 7۰
۱۱۹۲۳/۳۳-اصلی آقای كریم حســین آبادی فرزند غالمحسین ششدانگ یكباب منزل 
بمســاحت ۱۹۸متر مربع واقع در بخش یك بلوچســتان شــهر زاهدان بلوار بهداشت نبش 

بهداشت ۱۰
۱۲۴۱۱- اصلی خانم ســحر میرفرزند علی وخانم سمیرا میر فرزند علی و خانم زری میر 
فرزند بدیل هر كدام نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یكباب منزل به مساحت ۱۴۳/۹۹ 

متر مربع واقع در بخش یك بلوچستان شهر زاهدان خیابان سید قطب كوچه ۱۲ متری
۱5۳5۰-اصلی آقای علی ره شناس فرزند رضا ششدانگ یكباب منزل به مساحت ۳۹۴/۴۴ 

متر مربع واقع در بخش یك بلوچستان شهر زاهدان جام جم- جام جم ۴5 كوچه 5 متری
۱۶۴۴۳/۱-اصلی خانم شهناز اشــترك فرزند نیاز محمد ششدانگ یكباب منزل بمساحت 

۱۲۳/7۴متر مربع واقع در بخش یك بلوچستان شهر زاهدان خیابان خرمشهر- خرمشهر۴
۱7۰۸۴/۲- اصلی خانم كبری گلوی فرزند محمدعلی ششدانگ یكباب منزل به مساحت 

۱۶۲/5۲ متر مربع واقع در بخش یك بلوچستان شهر زاهدان خیابان شهید طباطبائی 
۱۹۲۶۲/۸- اصلــی آقای محبعلی امیری فرد فرزند غالمعلی ششــدانگ یك قطعه زمین 
محصور به مساحت ۱۶۸/۴5 متر مربع واقع در بخش یك بلوچستان شهر زاهدان خیابان دانشجو
۲۰۱۴۶- اصلی آقای محمد مظلوم فرزند ابراهیم ششدانگ یكباب منزل به مساحت ۱۴۱/۸5 
متر مربع واقع در بخش یك بلوچستان شهر زاهدان خیابان شهید رجایی كوچه نیروگاه برق

۲۲7۶۰/۱۳-اصلی آقای حسین قاسمی منش فرزند محمد ششدانگ یكباب منزل بمساحت 
۱۸۹متر مربع واقع در بخش یك بلوچســتان شــهر زاهدان خیابان ۴۰متری فرودگاه كوچه 

۱۰متری منشعبه از ۴۰متری فرودگاه 
۲۴۲۴۱-اصلی خانم مریم براهوئی فرزند عبدالصمد ششــدانگ یكباب منزل بمســاحت 

۱۰۶/۲۰متر مربع واقع در بخش یك بلوچستان شهر زاهدان خیابان عمار كوچه ۶متری 
۲۴7۰5/۲-اصلی آقای عبدالملك شاهوزهی فرزند رشید ششدانگ یكباب منزل به مساحت 

۱۳۲/۳۰ متر مربع واقع در بخش یك بلوچستان شهر زاهدان خیابان بعثت
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۲7۰۰۴- اصلی آقای حسینعلی زریوه فرزند غالمرسول ششدانگ یكباب منزل به مساحت 
۲۶۴ متر مربع واقع در بخش یك بلوچستان شهر زاهدان خیابان معلم خیابان ۱۶ متری

۲7۳۴۸/۲5-اصلــی آقای عید محمد ســاورزاده فرزند حاجی ششــدانگ یكباب منزل 
بمســاحت ۲۴۹/۸۰متر مربع واقع در بخش یك بلوچســتان شهر زاهدان بلوار شهید فاضلی 

۱۶متری رضوان –رضوان ۸
۲7۴7۰/۱۲۶-اصلی خانم فاطمه اله دادی فرزند ابراهیم ششدانگ یك قطعه زمین محصور 
به مســاحت ۶۶۹/۲۸ متر مربع واقع در بخش یك بلوچستان شهر زاهدان خیابان ۳۰ متری 

منشعبه از بلوار یادگار امام )ره(   
۲7۴۹۹-اصلی خانم زهرا خرشاه فرزند شاه دوست ششدانگ یكباب منزل بمساحت ۳۱7متر 
مربع واقع در بخش یك بلوچستان شهر زاهدان كوچه های 5متری و۸متری منشعبه از بلوار بعثت 
۲۸۸۹7/5۶-اصلی آقای ســیف الدین رفیق دوست فرزند نورعلی ششدانگ یكباب منزل 
بمســاحت ۱5۲/5۰متر مربع واقع در بخش یك بلوچســتان شهر زاهدان خیابان منشعبه از 

بلوار معلم 
۲۹۶۸۹-اصلی بانك صادرات ایران به شناســه ملی ۴۱۱۱۱۱55۶۹۹۶ ششدانگ یكباب 
ساختمان به مساحت ۹۱/۱۲ مترمربع واقع در بخش یك بلوچستان شهر زاهدان تقاطع بلوار 

میرحسینی و خیابان هیرمند
۳۰5۰۲-اصلی آقای خدانظر دنكاله گرگیج فرزند موالداد ششدانگ یكباب منزل بمساحت 

۳۰۶متر مربع واقع در بخش یك بلوچستان شهر زاهدان خیابان عرفان 
۳۰575/۲- اصلی خانم طاهره ملك رئیسی فرزند عظیم ششدانگ یكباب منزل به مساحت 

۱۴۳/۳۹متر مربع واقع در بخش یك بلوچستان شهر زاهدان رسالت كوچه ۸ متری
۳۱۲۹۶- اصلی خانم سیما یوسفی قاسمی فرزند اله بخش ششدانگ یكباب منزل به مساحت 

۶۶ متر مربع واقع در بخش یك بلوچستان شهر زاهدان خیابان آزادی شمالی - آزادی ۲۶ 

۳۴5۴۹-اصلی آقای حمزه زردازائی فرزند حیدر ششدانگ یكباب منزل به مساحت ۱۲7/۶۸ 
مترمربع واقع در بخش یك بلوچستان شهر زاهدان خیابان جام جم كوچه ۱۰ متری و ۸ متری 

منشعبه از خیابان جام جم
۳۴۹۳۲- اصلی آقای براهیم شه بخش فرزند رادو ششدانگ یكباب منزل به مساحت ۶۴7 

متر مربع واقع در بخش یك بلوچستان شهر زاهدان بلوار جانبازان جانبازان۱۱
۳5۰۲۶- اصلی آقای محمد ناروئی فرزند عبدالواحد ششــدانگ یكباب منزل به مساحت 
۱۹۶/۹۸ متر مربع واقع در بخش یك بلوچستان شهر زاهدان خیابان رسالت كوچه ۱۰ متری

     روزشنبه 1۳98/12/24
۳5۶۰۱- اصلی آقای ســعید محمد ریگی فرد فرزند مالظریف ششدانگ یك قطعه زمین 
به مساحت ۳۴/۱۱ متر مربع كه با پالك ۱۴557- اصلی بصورت یكباب منزل در آمده است 

واقع در بخش یك بلوچستان شهر زاهدان خیابان چمران
۳5۶۱۹-اصلی آقای منصور شیخ زاده فرزند فقیرمحمد ششدانگ یكباب منزل به مساحت 
۲۹5/۸5 مترمربع واقع در بخش یك بلوچستان شهر زاهدان بلوار معلم )معلم۸( خیابان هدایت 

نبش هدایت یك
۳5۶۲۶ - اصلی خانم فرشــته بلوچ ریكی نســب فرزند عزیز ششدانگ یك قطعه زمین به 
مساحت ۶۴ /۲۱ متر مربع كه با پالك ۹5۸۶ - اصلی بصورت یكباب منزل درآمده است خیابان 

مهر - مهر ۱۳
۳5۶۲7- اصلی خانم حاشیه كوه كن فرزند ولی محمد ششدانگ یك قطعه زمین به مساحت 
۱5/۳۱ متر مربع كه با پالك ۱5۴۳۶- اصلی بصورت یكباب منزل در آمده است خیابان شهید 

رجائی- رجائی ۳۴ 
۳5۶۲۸ - اصلی شركت تعاونی مسكن پرسنل قرارگاه مقداد ششدانگ یك قطعه زمین به 
مســاحت 7۰ /۶7 متر مربع كه با پالك های ۳۰۳۰۸– اصلی و پالك ۳5۶۲۹ - اصلی بصورت 

هفت باب منزل در آمده است خیابان فلسطین
۳5۶۲۹ - اصلی شركت تعاونی مسكن پرسنل قرارگاه مقداد ششدانگ یك قطعه زمین به 
مساحت ۳۰ /۳7 متر مربع كه با پالكهای ۳۰۳۰۸ - اصلی و ۳5۶۲۸ - اصلی بصورت هفت باب 

منزل در آمده است خیابان فلسطین
۳5۶۳۰ - اصلــی خانم ملكه ریگی الدز فرزند نیاز محمد ششــدانگ یك قطعه زمین به 
مساحت ۰۲ /۲۳ مترمربع كه با پالك ۱۱۴۴۹ - اصلی بصورت یكباب منزل درآمده است خیابان 

فلسطین كوچه فلسطین ۱۳
۳5۶۳5 - اصلی خانم ســكینه كهخائی بنجار فرزند ابراهیم ششدانگ یك قطعه زمین به 
مساحت 5۰ /5۶ متر مربع كه با پالك ۱۶7 /۲۸۱۹ - اصلی بصورت یكباب منزل در آمده است 

مولوی ۲۶ نبش مسیل
۳5۶۳۶- اصلی آقای علی كیخا فرزند محمد جان ششــدانگ یك قطعه زمین به مساحت 
۴۲/75 متــر مربع كه با پالك ۹۳۸۳- اصلی بصورت یكباب منزل درآمده اســت خیابان زال 

بین زال ۶ و۸ پالك۱7
۳5۶۴۱-اصلــی شــركت صنایــع غذائی مینو شــرق با شــماره ثبت ۱7۹۴و شناســه 
۱۰۸۶۰۲5۱۸۸7 ششدانگ یك قطعه زمین به مساحت ۶/۶۲ مترمربع كه با پالك۳۱۶۲/۱-
اصلی تشــكیل یكباب منزل را می دهد واقع در بخش یك بلوچســتان شــهر زاهدان خیابان 

مولوی حسین بر
۳5۶۴۲-اصلی خانم معصومه نادری فرزند علیجان ششدانگ یك قطعه زمین به مساحت 
۱۴ مترمربع كه با پالك ۱۴77۰-اصلی بصورت یكباب منزل درآمده است واقع در بخش یك 

بلوچستان شهر زاهدان كوچه منشعبه از خیابان شهید رجائی ۳۴
۳5۶۴۴-اصلی آقای غالم محمد حســن زهی فرزند نورمحمدششدانگ یك قطعه زمین 
بمساحت ۳۹/۲۰متر مربع كه با پالك ۲۰۰۲۹-اصلی بصورت یكباب منزل درآمده است واقع 

در بخش یك بلوچستان شهر زاهدان خیابان سعدی كوچه ۶متری 
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۳5۶۴5-اصلی آقای نوراحمد كبدانی كبیر فرزند سلطان محمد ششدانگ یك قطعه زمین 
بمساحت ۲۰/۳۰متر مربع كه با پالك ۱۶۴۸۱-اصلی بصورت یكباب منزل درآمده است واقع 

در بخش یك بلوچستان شهر زاهدان كوچه حاجی محمد از خیابان مرادقلی 
۳5۶۴۶-اصلی آقای عمر براهوئی نظر فرزند منصور ششدانگ یك قطعه زمین به مساحت 
77/5۶ مترمربع كه با پالك ۲۲۸۳۱-اصلی بصورت یكباب منزل درآمده است واقع در بخش 

یك بلوچستان شهر زاهدان خیابان مزاری- مزاری ۳۹
۳5۶۴7-اصلی آقای غفار چشــمه خاور گرگیچ فرزند خدانظر ششدانگ یك قطعه زمین 
بمساحت ۴۶/7۲متر مربع كه با پالك ۲۲۰۶۶-اصلی بصورت یكباب منزل درآمده است واقع 

در بخش یك بلوچستان شهر زاهدان محله كریم آباد كوچه مصطفی خمینی ۶۴
۳5۶۴۸- اصلی آقای محمدرضا خوشــرو فرزند غالمحسین ششــدانگ یكباب مغازه به 
مساحت ۶۱ متر مربع واقع در بخش یك بلوچستان شهر زاهدان تقاطع خیابان های مرادقلی 

و خیابان امام خمینی)ره(

۳5۶۴۹-اصلی آقای ناصر رخشــانی یازتپه فرزند شــیرمحمد ششدانگ یك قطعه زمین 
محصور به مســاحت ۱۲۹/۴ مترمربع واقع در بخش یك بلوچســتان شهر زاهدان۴۰ متری 

فرودگاه میالن جام جم 5۲
۳5۶5۰- اصلی آقای حمید جهانتیغ فرزند ابراهیم ششدانگ یك قطعه زمین به مساحت 
۱۲/57 متــر مربع كه با پالك ۳۹۳۲/۲- اصلی بصورت یكباب منزل در آمده اســت واقع در 

بخش یك بلوچستان شهر زاهدان خیابان حسین بر – حسین بر۱۱
۳5۶5۱-اصلی آقای غالم حسن ایرانی فرزند محمد ششدانگ یك قطعه زمین به مساحت 
۴۹/۳5 مترمربع كه با پالك ۳5۳۴-اصلی بصورت یكباب منزل درآمده اســت واقع در بخش 

یك بلوچستان شهر زاهدان خیابان پهلوانی
۳5۶5۲-اصلــی آقای مهدی وظیفه دان فرزند محمدعلی ششــدانگ یك قطعه زمین به 
مســاحت ۸/۹۱ مترمربع كه با پالك ۹۴۰۰/۱-اصلی تشكیل یكباب منزل را می دهد واقع در 

بخش یك بلوچستان شهر زاهدان خیابان سید قطب حدفاصل ۱5-۱7
۳5۶5۳- اصلی خانم شكوفه صادقی فرزند حسن ششدانگ یك قطعه زمین به مساحت 
۱۴/۳۸ متر مربع كه با پالك ۳۳۹7/۹- اصلی بصورت یكباب ساختمان در آمده است واقع در 

بخش یك بلوچستان شهر زاهدان مصطفی خمینی ۱۰
۳5۶5۴- اصلی خانم زهرا مودی فرزند علی ششدانگ یك قطعه زمین به مساحت 7۹/۳۸ 
متــر مربع كه با پالك ۱۳5۲۰- اصلی تشــكیل یكباب منــزل را می دهد واقع در بخش یك 

بلوچستان شهر زاهدان خیابان ۱۲ متری منشعبه از خیابان مهر
۳5۶55-اصلی آقای عباس قاسمی رشید فرزند جعفر ششدانگ یك قطعه زمین به مساحت 
۱۶/7۸ مترمربع كه با پالكهای ۱۲۹7۳-اصلی و ۳5۶5۶-اصلی بصورت یكباب منزل درآمده 

است واقع در بخش یك بلوچستان شهر زاهدان خیابان حافظ و كوچه ۸ متری
۳5۶5۶-اصلی آقای عباس قاسمی رشید فرزند جعفر ششدانگ یك قطعه زمین به مساحت 
۲/۴۶ مترمربــع كه با پالكهای ۱۲۹7۳-اصلی و ۳5۶55-اصلی بصورت یكباب منزل درآمده 

است واقع در بخش یك بلوچستان شهر زاهدان خیابان حافظ و كوچه ۸ متری
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۳5۶57- اصلی آقای خانعلی آقائی فرزند غالمرضا ششدانگ یك قطعه زمین به مساحت 
7۰/۰۴ متر مربع كه با پالك ۲۸577- اصلی بصورت یكباب منزل در آمده است واقع در بخش 

یك بلوچستان شهر زاهدان خیابان بعثت ۱۶ متری عرفان
۳5۶5۸- اصلی آقای بهداد سیفی فرزند محمدسعید و آقای سمراد سیفی فرزند محمدسعید 
هر یك نســبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یك قطعه زمین به مساحت ۱۱/۹۰ متر مربع 
كه با پالك ۱۳۲۹/۲- اصلی بصورت یكباب منزل در آمده است واقع در بخش یك بلوچستان 

شهر زاهدان خیابان شهید باقری كوچه حافظ۸
۳5۶5۹- اصلی خانم كلثوم صادقی فرزند محمد ششــدانگ یك قطعه زمین به مساحت 
۹/۸۸ متر مربع كه با پالك ۳5۲۴/۲5- اصلی تشكیل یكباب منزل را می دهد واقع در بخش 

یك بلوچستان شهر زاهدان خیابان مدرس۲۲
۳5۶۶۰- اصلی آقای عید محمد شــه بخش شــهمرادی فرزند حیدر ششــدانگ یكباب 
ســاختمان به مســاحت ۲۴۸/۶۸ متر مربع واقع در بخش یك بلوچســتان شهر زاهدان بلوار 

جانبازان نبش جانبازان۲۶
۳5۶۶۲- اصلی خانم حلیمه شــه بخش فرزند یوسف ششدانگ یكباب منزل به مساحت 
۹۴/۶۰ متر مربع واقع در بخش یك بلوچستان شهر زاهدان خیابان سعدی ۱۰۰ كوچه ۸ متری
۳5۶۶5- اصلی آقای مهدی كیخا فرزند براتعلی ششــدانگ یك قطعه زمین به مساحت 
7/۶۶ متر مربع كه با پالك ۱7۹۴- اصلی بصورت یكباب منزل در آمده اســت واقع در بخش 

یك بلوچستان شهر زاهدان خیابان سعدی نبش سعدی۲5
۳5۶۶7- اصلی آقای محمدرضا كریمی نیا فرزند محمد شریف ششدانگ یك قطعه زمین 
به مساحت ۳۶/5۸ متر مربع كه با پالك ۲۸۴۳۲- اصلی به صورت یكباب منزل در آمده است 

واقع در بخش یك بلوچستان شهر زاهدان خیابان شهید رجایی- رجایی۳7
۳5۶۶۸- اصلی آقای علی متحدی نژاد فرزند محمد و آقای امیر مهدی متحدی نژاد فرزند 
محمد هر یك به نسبت ۳دانگ مشاع از ششدانگ یك قطعه زمین به مساحت ۹/۱۰ متر مربع 
كه با پالك ۱77۱۱- اصلی بصورت یكباب منزل در آمده است واقع در بخش یك بلوچستان 

شهر زاهدان خیابان سلمان فارسی – سلمان فارسی۱5
۳5۶۶۹- اصلی آقای غالم نبی راشكی فرزند شاه جان ششدانگ یك قطعه زمین به مساحت 
۱۰/۰۱ متر مربع كه با پالك ۴۳5۳- اصلی به صورت یكباب منزل در آمده است واقع در بخش 

یك بلوچستان شهر زاهدان خیابان فردوسی جنوبی 
۳5۶7۰- اصلی آقای علی اصغر حق نظری فرزند محمد علی ششــدانگ یك قطعه 
زمین به مساحت 5۰/۶۲ متر مربع كه با پالك ۱۱۸۲۲/۱- اصلی بصورت یكباب منزل 
در آمده اســت واقع در بخش یك بلوچســتان شهر زاهدان خیابان هیرمند- هیرمند 

۲۰ كوچه ۸ متری
۳5۶7۱- اصلــی آقای احمدعلی اصغری مقدم فرزند علی ششــدانگ یك قطعه زمین به 

مساحت 5۰ متر مربع كه با پالك ۲۲۹7۹/۱۱- اصلی بصورت یكباب منزل در آمده است واقع 
در بخش یك بلوچستان شهر زاهدان خیابان دانشگاه – دانشگاه۴۳

۳5۶7۲- اصلی آقای قاسم حسن پور فرزند محمدرضا ششدانگ یك قطعه زمین به مساحت 
۱۱/57 متر مربع كه با پالك ۱۸۶۰۸- اصلی بصورت یكباب منزل در آمده است واقع در بخش 

یك بلوچستان شهر زاهدان خیابان جام جم كوچه ۱۰ متری
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۳5۶7۳- اصلی آقای محمدرضا چیتی فرزند اكبر ششدانگ یك قطعه زمین به مساحت 
۲۸/۰۸ متــر مربع كه با پالك ۳7۸۹/۲- اصلی بصورت یكباب منزل در آمده اســت واقع در 

بخش یك بلوچستان شهر زاهدان خیابان مصطفی خمینی كوچه ۸ متری     
۳5۶7۴- اصلی آقای امید ناروئی نژاد فرزند سهراب ششدانگ یك قطعه زمین به مساحت 
۲۰/۴۰ متــر مربع كه با پالكهای ۳۰7۴/7- اصلی و ۳5۶75- اصلی بصورت یكباب منزل در 

آمده است واقع در بخش یك بلوچستان شهر زاهدان خیابان رزمجو مقدم
۳5۶75- اصلی آقای امید ناروئی نژاد فرزند سهراب ششدانگ یك قطعه زمین به مساحت 
5/7۴ متر مربع كه با پالكهای ۳5۶7۴- اصلی و ۳۰7۴/7- اصلی بصورت یكباب منزل در آمده 

است واقع در بخش یك بلوچستان شهر زاهدان خیابان رزمجو مقدم
۳5۶۸۱- اصلی آقای غالم محمد توتازهی فرزند برفی ششدانگ یك قطعه زمین به مساحت 
۱۸/5۶ متر مربع كه با پالكهای ۲57۹۱- اصلی و ۳5۶۸5 – اصلی بصورت یكباب منزل در آمده 

است واقع در بخش یك بلوچستان شهر زاهدان خیابان جانبازان- جانبازان۱۳
۳5۶۸۳- اصلی خانم نور بی بی  دالویز ناروئی فرزند ابراهیم ششدانگ یك قطعه زمین به 
مساحت ۶۳/۳5 متر مربع كه با پالك ۱۹۰۴۴ – اصلی به صورت یكباب منزل در آمده است 

واقع در بخش یك بلوچستان شهر زاهدان خیابان توحید كوچه ۸ متری    
۳5۶۸5-اصلی آقای غالم محمد توتازهی فرزند برفی ششدانگ یك قطعه زمین به مساحت 
یك متر مربع كه با پالك های ۲57۹۱- اصلی و ۳5۶۸۱- اصلی بصورت یكباب منزل در آمده 

است واقع در بخش یك بلوچستان شهر زاهدان خیابان جانبازان- جانبازان ۱۳
۳5۶۸۶- اصلی آقای ایرج سرگزی فرزند غالمحسین ششدانگ یك قطعه زمین به مساحت 
۱/۴7 متر مربع كه با پالك ۴۰۸7- اصلی و ۳5۶۸7- اصلی بصورت یكباب منزل در آمده است 

واقع در بخش یك بلوچستان شهر زاهدان خیابان حسین بر كوچه ۱۰ متری
۳5۶۸7- اصلی آقای ایرج سرگزی فرزند غالمحسین ششدانگ یك قطعه زمین به مساحت 
۳۳/۲۳ متــر مربع كه با پالك ۴۰۸7- اصلی و ۳5۶۸۶- اصلی بصورت یكباب منزل در آمده 

است واقع در بخش یك بلوچستان شهر زاهدان خیابان حسین بر كوچه ۱۰ متری
۳5۶۸۸-اصلی خانم فاطمه رهدار فرزند حسین ششدانگ یكباب منزل به مساحت ۱7۸/5۳ 

متر مربع واقع در بخش یك بلوچستان شهر زاهدان خیابان سعدی شرقی كوچه ۱۰ متری
۳5۶۹7- اصلی آقای احمد ناروئی فرزند عبدالواحد ششــدانگ یكباب منزل به مساحت 
۳۱۱/۸۸ متر مربع واقع در بخش یك بلوچستان شهر زاهدان خیابان رسالت كوچه های ۱۰ متری
۳57۰۱- اصلی آقای بشیر احمد مالزهی فرزند عبداله ششدانگ یكباب منزل به مساحت 
۱۶۰/۲۲ متر مربع واقع در بخش یك بلوچستان شهر زاهدان بلوار معلم خیابان امام سجاد )ع( 
۳57۰۳- اصلی آقای حامد عبدالمالكی فرزند ولی محمد ششــدانگ یك قطعه زمین به 
مساحت ۲5 متر مربع كه با پالك ۱۲۳۰۳ – اصلی به صورت یكباب منزل در آمده است واقع 
در بخش یك بلوچســتان شــهر زاهدان خرمشهر ۴5 میالن اول سمت چپ درب سوم سمت 

چپ پالك ۶۸ 
روز چهارشنبه 1۳98/12/28

تحدید حدود امالك فوق در وقت اداری موعد مقرر در محل وقوع ملك بعمل خواهد آمد و 
مطابق ماده۱۴ قانون ثبت به مالكین و صاحبان امالك مجاور پالكهای فوق الذكر اعالم می گردد 
تا در وقت اداری روز مقرر مندرج در آگهی، در محل حضور بهم رســانند و چنانچه صاحبان 
امالك و یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود در محل حاضر نباشد تحدید حدود امالك 
فوق مطابق ماده ۱5 قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد آمد و چنانچه مطابق 
ماده۲۰ قانون ثبت و مواد7۴و۸۶ -آئین نامه ثبت هر یك از مجاورین یا صاحبان حقوق ارتفاقی 
اعتراض داشته باشند باید اعتراض خود را كتباً به اداره ثبت محل تقدیم و رسید دریافت نمایند 
و ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد و امالك، دادخواست خود را 
به مرجع ذیصالح قضایی محل تقدیم وگواهی مربوطه را اخذ و به اداره ثبت محل ارائه نمایند 

واال حق او ساقط و عملیات ثبتی برابر مقررات ادامه خواهد یافت.
تاریخ انتشار: روز پنجشنبه مورخه 01 /12 /1۳98

آگهی تحدیدحدود عمومی سه ماهه سوم سال 1398

حسینعلی مالیی
    رئیس  ثبت اسناد و امالک 

م الف1000شهرستان زاهدان

تیم ملی کشتی فرنگی ایران با 5 مدال طال، یک 
مدال نقره و ۳ مدال برنز مقتدرانه عنوان قهرمانی 
سی امین دوره رقابت های قهرمانی آسیا در کشور 

هند را به دست آورد.
سی امین دوره رقابت های كشــتی فرنگی قهرمانی 
آسیا روزهای ۲۹ و ۳۰ بهمن ماه در شهر دهلی نو كشور 
هندوستان برگزار شــد كه در پایان تیم ایران با 5 مدال 
طالی پویا ناصرپــور در وزن 55 كیلوگرم، امین كاویانی 
نژاد در وزن 7۲ كیلوگــرم، مهدی ابراهیمی در وزن ۸۲ 
كیلوگــرم، محمدهادی ســاروی در وزن ۹7 كیلوگرم و 
امیــن میــرزازاده در وزن ۱۳۰ كیلوگرم، یك مدال نقره 
پژمان پشــتام در وزن 77 كیلوگرم و ۳ مدال برنز مهدی 
محســن نژاد در وزن ۶۰ كیلوگرم، میثم دلخانی در وزن 
۶۳ كیلوگرم و حســین اســدی در وزن ۶7 كیلوگرم و 
كسب ۱۹۰ امتیاز مقتدرانه به عنوان قهرمانی دست یافت.

این قهرمانی در حالی به دســت آمد كه تیم ایران در 
مســابقات سال گذشته با ۱۶5 امتیاز و اختالف ۲ امتیاز 
نسبت به تیم ازبكستان قهرمان شد اما امسال با تركیبی 
جــوان كه ۹ نفر آن برای اولین بار راهی این مســابقات 
می شدند با ۱۹۰ امتیاز و ۴۴ امتیاز اختالف امتیاز نسبت 

به تیم دوم مقتدرانه به عنوان قهرمانی رسید.
نتایج کشتی گیران ایران در روز دوم این رقابتها 

به شرح زیر است:
در وزن ۶۰ كیلوگــرم مهدی محســن نــژاد پس از 
اســتراحت در دور اول در دور دوم بــا نتیجــه ۹ بر یك 
كرارالبدهان از عراق را از پیش رو برداشت وی در دور بعد 
و در مرحله نیمه نهایی در مصاب با ژولمان شارشنبكوف 
دارنده مدال نقره جهان از قرقیزســتان با نتیجه ۹ بر ۲ 
مغلوب و راهی دیدار رده بندی شــد.وی در این دیدار با 
نتیجه ۴ بر ۳ آدیوس سلطانگالی دارنده مدال برنز جهان 

از قزاقستان را مغلوب كرد و صاحب مدال برنز شد.
در وزن ۶7 كیلوگرم حســین اسدی در دور نخست 
مقابل زین الدین قمراف از تاجیكستان با نتیجه ۹ بر یك 
پیروز شد وی در دور بعد عادیل خان ساتایف از قزاقستان 
را با نتیجه ۸ بر صفر مغلوب كرد و راهی دیدار نیمه نهایی 
شد. او در این مرحله با نتیجه 5 بر یك مغلوب ریو هان سو 

قهرمان جهان از كره جنوبی شــد و بــه دیدار رده بندی 
رفت. اســدی در دیدار رده بندی تسوچیكا شیمویامادا از 
ژاپن را با نتیجه 5 بر ۳ مغلوب كرد و به مدال برنز دست 

یافت.
در وزن 7۲ كیلوگــرم امیــن كاویانی نــژاد پس از 
اســتراحت در دور اول در دور دوم بــا نتیجه ۸ بر صفر 
یان چــن از چین تایپه را شكســت داد و به مرحله نیمه 
نهایی رفت. وی در مقابل روسالن تساریف از قرقیزستان 
با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب كرد و راهی دیدار فینال شــد. 
كاویانی نــژاد در دیدار پایانی با نتیجه ۸ بر صفر ابراگیم 
ماگمدوف از قزاقســتان را شكســت داد و به مدال طال 

دست یافت.
در وزن ۸۲ كیلوگرم كه 7 كشــتی گیر حضور دارند 
مســابقات به صورت دوره ای و در دو گروه برگزار شــد و 
مهدی ابراهیمی در گروه A در دور نخســت با نتیجه ۳ 
بر صفر یوگنی پولیوادوف از قزاقستان را مغلوب كرد وی 
در دور بعد با نتیجه 5 بر ۲ ســاتوكی موكایی از ژاپن را 
مغلوب كرد و در دور بعد مقابل سینگ هارپرت از هند با 
نتیجه 7 بر صفر به برتری دست یافت و به عنوان سرگروه 

به مرحله نیمه نهایی راه یافت. ابراهیمی در این دیدار با 
نتیجه ۶ بر 5 جالگاسبای بردی موراتوف دارنده مدال برنز 
جهان از ازبكستان را مغلوب كرد و راهی دیدار فینال شد. 
وی در این دیدار با نتیجه ۳ بر یك جون هیونگ چوی از 
كره جنوبی را از پیش رو برداشت و صاحب مدال طال شد.

در وزن ۹7 كیلوگــرم محمدهادی ســاروی پس از 
اســتراحت در دور نخســت در دور دوم مقابل هاردیپ از 
هند با نتیجه ۹ بر یك به برتری دست یافت. وی در دور 
بعد و در مرحلــه نیمه نهایی با نتیجه 5 بر صفر و ضربه 
فنی بكســلطالن محموداف از قرقیزستان را از پیش رو 
برداشت و راهی دیدار پایانی شد. ساروی در دیدار فینال 
با نتیجه 5 بر ۲ از سد سی یئول لی از كره جنوبی گذشت 

و به مدال طال دست یافت.
حاال محمد بنا و شاگردان بنا تقریبا بدون استراحت 
باید به فكر كســب ۳ سهمیه باقی مانده المپیك ۲۰۲۰ 
باشند؛ اتفاقی كه باید امیدوار بود در اولین ماههای سال 
۹۹ رخ دهد. پس از آن هم دیگر همه اتفاقات در كشتی 

معطوف به میدان بزرگ المپیك خواهد بود.
رده بندی انفرادی و تیمی این مســابقات به 

شرح زیر است:
55 کیلوگرم: ۱- پویا ناصرپور )ایران( ۲- جسوربك 
اورتیبكوف )ازبكستان( ۳- آروجان حاالكوركی )هند( و 

خورالن ژاكانشا )قزاقستان(
60 کیلوگرم: ۱- كنیچیرو فومیتا )ژاپن( ۲- ژوالمان 
شارشــنبكوف )قرقیزســتان( ۳- اســالم جان بهرام اف 

)ازبكستان( و مهدی محسن نژاد )ایران(
6۳ کیلوگرم: ۱- المورات تاسمورادوف )ازبكستان( 
۲- جین ســئوب ســونگ )كره جنوبی( ۳- مبین جان 

احمداف )تاجیكستان( و میثم دلخانی )ایران(
67 کیلوگرم: ۱- ریو هان ســو )كــره جنوبی( ۲- 
محمود بخشــیلوف )ازبكستان( ۳- آشو )هند( و حسین 

اسدی )ایران(
72 کیلوگــرم: ۱- امین كاویانی نــژاد )ایران( ۲- 
ابراگیم ماگومادوف )قزاقســتان( ۳- روســالن تساریف 

)قرقیزستان( و آدیتیا كوندو )هند(
77 کیلوگرم: ۱- تمرالن شــادوكایف )قزاقستان( 
۲- پژمان پشــتام )ایران( ۳- حسین البیدهان )عراق( و 

رنات ایلیاز اولو )قرقیزستان(
82 کیلوگــرم: ۱- مهــدی ابراهیمــی )ایــران( 
۲- جان هیــون چوی )كــره جنوبی( ۳- جالگاســبای 
بردیموراتوف )ازبكستان( و یوگنی پولیوادوف )قزاقستان(

87 کیلوگرم: ۱- ســونیل كومــار )هند( ۲- آزات 
ســالیدینوف )قرقیزســتان( ۳- عظمــت كاســتوبایف 
)قزاقستان( ۴- تاكاهیرو تســورودا )ژاپن( بهروز هدایت 

)حذف شد(
97 کیلوگــرم: ۱- محمدهادی ســاروی )ایران( 
۲- ســی یئول لی )كــره جنوبــی( ۳- هاردیپ )هند( و 

محمدعلی شمس الدین اف )ازبكستان(
1۳0 کیلوگرم: ۱- امین میرزازاده )ایران( ۲- مین 
سئوك كیم )كره جنوبی( ۳- رومان كیم )قرقیزستان( و 

منصور شادوكایف )قزاقستان(
رده بندی تیمی:۱- ایران ۱۹۰ امتیاز،۲- ازبكستان 
۱۴۶ امتیاز،۳- قزاقستان ۱۳۶ امتیاز،۴- كره جنوبی ۱۳۰ 
امتیاز،5- هند ۱۲7 امتیاز،۶- قرقیزستان ۱۱۹ امتیاز،7- 

ژاپن ۹۸ امتیاز،۸- تاجیكستان ۳7 امتیاز.


