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گفت و گو

با عبدالکریم تاراس، مترجم نهج البالغه به زبان روسی گفت وگو 
 استقبال مسیحیان روسیه از نهج البالغه 

بیشتر از مسلمانان بود!
 معارف/ هادی ذالکی   دکتر »عبدالکریم تاراس« اهل روسیه است؛ دکترای 
فلســفه دارد و در 14سالگی مسلمان شده. او به زبان های انگلیسی، عربی و 
فارسی مسلط است و زبان های عبری، چکی و فرانسوی را نیز می داند. تاراس 
اولین و تنها مترجم نهج البالغه به زبان روســی است و تفسیر نهج البالغه به 
زبان روسی را نیز اخیراً به اتمام رسانده است. ترجمه آثار شهید سیدمحمدباقر 
صدر به زبان روســی از دیگر کارهای این اندیشــمند جوان اســت. گفتنی 
اســت؛ پیشــتر در همین صفحه، گفت وگوی ما با تاراس، به عنوان یکی از 
 فعاالن حوزه بانکداری اسالمی در روسیه منتشر شده بود. در آستانه والدت 
علی بن ابی طالب)ع(، بخشــی از صحبت های او در گفت وگو با قدس درباره 

ترجمه نهج البالغه از نظرتان می گذرد: 
»آشــنایی من با نهج البالغه به واسطه ســفر کاری ام در حوزه بانکداری به 
امارات متحده عربی اتفاق افتاد؛ آنجا با نهج البالغه شرح »شیخ محمد عبدو« 
آشنا شدم و تصمیم گرفتم روزی حتماً این کتاب را به زبان روسی ترجمه 
کنم. چندین سال بعد رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی در مسکو به من 
اعالم کرد که در صورت ترجمه نهج البالغه به زبان روســی توســط من، 
آمادگی چاپ و انتشار آن را دارد. در شهر مسکو کار را شروع کردم و کار را 
در منزل مادرم در کشور چک ادامه دادم و در حدود بیش از یک سال این 

کار را به اتمام رساندم.
تالش کردم تأثیر نهج البالغه بر مخاطب، در این ترجمه نیز حفظ شــود و 
سعی کرده ام هر جا که متن عربی نهج البالغه دارای وزن و قافیه است، همین 
لحن موزون در ترجمه روسی نیز حفظ شود. در این ترجمه، از زبان روسی 
کالسیک بهره گرفتم که موجب شــادی و تحت تأثیر قرارگرفتن برادران 
شیعه روسی شد. البته برخی ایرادگرفتند که چون زبان ترجمه روسی قدیم 
است، برخی شیعیان روسی که به زبان های دیگر تحصیل کرده اند، مفاهیم 
را به طور صحیح دریافت نمی کنند، اما همزمان از ســوی اکثریت مسیحی 
کشور مورد استقبال باالیی قرار گرفت، زیرا زبان روسی کالسیک به فرهنگ 
اکثریت مسیحی روسی بسیار نزدیک است و تمام واژه های روسی کالسیک، 
واژه های مسیحی هستند. استقبال از ترجمه نهج البالغه در میان اکثریت 
مسیحیان روسیه بسیار بیشتر از شیعیان و اهل تسنن بود. این کتاب اکنون 
به چاپ چهارم رسیده که در مجموع عددی بالغ بر ۳۰هزار تا 4۰هزار نسخه 
می باشــد و در همه کتابخانه های شرق شناسی کشور روسیه یک نسخه از 
این کتاب موجود است؛ اما مردم عادی بیشتر ترجیح می دهند این کتاب را 
اینترنتی دانلود کنند که این تعداد نیز به حدود 1۰۰هزار بار می رسد؛ گر چه 
اینکار غیرقانونی است، اما مطالعه هر چه فراگیرتر این اثر از سوی هموطنانم، 

سبب مسرت خاطر من است«.

 از مراحل تحقق تمدن اسالمی، شکل گیری 
دولت اسالمی برشمرده شده است؛ ویژگی های 
براساس متون دینی و  این دولت  دولتمردان 

تجربه آرمانی حکومت علوی چیست؟
بهترین منبع برای بیان ویژگی ها، عهدنامه مالک اشتر 
نخعی اســت. امیرالمؤمنین علــی)ع( در نامه 5۳ 
نهج البالغه، شــرایط کارگزاران و مسئوالن دولت را 
برای مالک مطرح کرده  و در نگاهی کلی تر طبق آیات 
و روایات، منصب و حکومت در دست دولتمردان به 
عنوان یک امانت معرفی شــده است. وقتی کار در 
حکومت دینی و اســالمی، امانت باشد آنکه به کار 
می پردازد نیز باید امین باشد؛ اگر امین نباشد حق کار 
کردن ندارد و اگر افراد غیرامین به کار مشغول شوند، 
خیانت می کنند. در نامه  پنجم نهج البالغه، علی)ع( 
به یکی از کارگزارانش که از زمان عثمان در منطقه 
آذربایجان بود به نام اشعث بن قیس به صراحت بیان 
می کند که »شــغل تو، منبع درآمد تو نیست، بلکه 
امانتی اســت که باید تو امانتدار آن باشی«. امانتدار 
بودن یعنی اول اینکه دستورات اسالم را پیاده کند؛ 
بعد هم دستوراتی که حاکم و رهبر می دهد را اجرا و 
عملی کند. در کنار آن با تقوا و خودنگهدار و از درون، 
انسان سالمی باشد. دولتمردان باید از سابقه خوبی 
برخوردار باشند و به تجربه کاری آن ها نیز دقت شود.

 در همین حکومت علوی که برای شیعیان 
جنبه نمادین دارد و ما شاهد هستیم که امام در 
انتخاب کارگزاران، مالک های جاهلی از جمله 
برجستگی قبیله ای و مالی و... را کنار می گذارد 
و بدون تعارف با معاویه وارد جنگ می شــود؛ 
نمونه هایی مانند اشعث را داریم که شما هم به 
آن اشاره کردید؛ این چطور قابل تحلیل است؟

برای توضیح این موضوع باید اشــاره شود که رفتار 
امیرالمؤمنین)ع( با کارگــزاران قبل از خود، یعنی 
آن هایی که در زمان عثمان مســئول بودند، به سه 
صورت بود؛ اول اینکه برخی از آن ها ابقا شدند؛ مانند 
حذیفه در مدائن که حضرت برای او نامه انتصاب هم 
نوشتند. نوع دیگر مانند ابقای ابوموسی اشعری بود؛ 
به این صورت که حضرت فردی را به عنوان کارگزار 
به کوفه فرستاد، اما مردم کوفه او را برگرداندند و یاران 
حضرت مانند مالک اشتر و سایرین پیشنهاد کردند 
که فعالً ابوموسی اشعری حاکم باشد؛ ایشان هم به 
سخن آنان توجه و طبق آن پیشنهاد ابوموسی اشعری 
را ابقــا کرد.گروهی دیگر هم، حضرت بر کارشــان 
نظارت داشت تا در موقعیت مناسب جایگزین شوند. 
در مورد اشــعث بن قیس و جریر بن عبداهلل بجلي 
به این صــورت بود که حضرت بعد از جنگ جمل، 
نامه و فرســتاده ای برای این دو ارسال کرده و موارد 
را محترمانه توضیح دادند و از آن ها خواســتند تا از 
مردم منطقه ای که حکومــت دارند، بیعت بگیرند. 
درباره معاویه هم حضرت علی)ع( از همین روش ها 

استفاده کردند؛ ایشان ابتدا نامه ای به معاویه نوشتند؛ 
این نامه در نهج البالغه وجود دارد، اما در تحلیل عزم 
معاویه به نامه حضرت توجهی نمی شــود. حضرت 
نامه ای نوشتند که معاویه از مردم منطقه بیعت بگیرد 
و به مدینه بیاید، اما او در پاسخ، نامه ای خالی با پیک 
فرســتاد که خواهان گرفتن انتقام عثمان هستیم. 
حضرت علی)ع( کارگزاری را نیز به شــام فرستاد؛ و 
وقتی جواب نگرفــت، جریر بن عبداهلل را از همدان 
خواست و او را به عنوان سفیر برای مذاکره با معاویه 
فرســتاد و وقتی مذاکره به نتیجه نرســید، معاویه 
رسماً به نماینده امیرالمؤمنین)ع( اعالم جنگ کرد 
و حضرت ناچار به جنگ شد؛ البته امیرالمؤمنین)ع( 
از اول نیز مایل به ابقای معاویه نبود، اما ممکن بود 
در جای دیگری از او استفاده شود؛ مهم این بود که 
معاویه بن ابی سفیان به هیچ یک از درخواست ها و 

سخنان امیرالمؤمنین)ع( پاسخ نداد.

درباره همین اشعث، می دانیم که امام قصد 
داشت او را از ریاست قبیله کنده و ربیعه عزل 
کند اما با وســاطت برخی از این کار منصرف 
شد؛ چرا امام توصیه اطرافیانش را درباره مدارا 

با معاویه نپذیرفت؟

در تحلیل این مسئله تاریخی باید به این نکته توجه 
شــود که معموالً وقتی جنگی رخ می داد، مسئول 
قبیله فرماندهی افراد قبیله را در جنگ برعهده داشت. 
با توجه به ســابقه ای که علی)ع( از اشعث داشتند و 
برخوردها و گزارش هایی نیز به ایشــان رسیده بود، 
 به این نتیجه رسیدند که ریاست این دو قبیله را به 
حجر بن عدی واگذار کنند، اما حجر طبق مالحظاتی 
که داشــت، نپذیرفت و حضرت نیز سمتی دیگر در 

جنگ صفین به او واگذار کرد. ابقای او به پیشــنهاد 
یاران حضرت و حجر بن عدی بود. حضرت برای تغییر 
سازماندهی قبایل برنامه داشت و می خواست افرادی 
دارای مالک های ارزشی به ریاست قبایل بگمارد، اما 

تشکیالت قبایلی، این دیدگاه را نمی پذیرفت.

 نمونه های متفاوتی از رفتار امام با کجروی 
کارگزارانش گزارش شــده؛ از نامه ایشان به 
عثمان بن حنیف تا دســتور برخورد شدید 
با مســئول بازار اهواز؛ اساســاً آیا امام در 
 نحوه برخــورد با تخلفــات، اولویت بندی یا 

خط قرمزهایی داشته اند؟
با توجه به نمونه هایی که اشــاره کردید، هر فردی 
تخلفی انجام مــی داده، مورد مؤاخذه قرار می گرفته 
اســت؛ این مؤاخذه گاهی در حد تذکر بوده و تنها 
به آن بسنده می شده؛ مانند نامه به عثمان بن حنیف 
که در میهمانی مردی از اهل بصره رفته بود؛ یا مورد 
شدیدتر درباره مسئول بازار اهواز. عثمان  بن حنیف به 
دلیل رفتن به میهمانی اشراف مورد تنبیه قرار گرفت، 
زیرا به باور حضرت، اشــراف وقتی میهمانی دارند، 
انتظاراتی نیز دارند که باید برآورده شــود. همچنان 
که در نامه مالک اشــتر نیز آمده است، حضرت هر 

جا فردی را به مسئولیتی می گمارد، افرادی را برای 
گزارش کار و تخلف آن ها مأمور می کرد. خط قرمز 
حضرت هم حفاظت از بیت المال بود و کســی حق 
نداشت از بیت المال مسلمین به نفع خودش، اقوامش 
یا طرفداران خودش سوء اســتفاده کند و اگر فردی، 
مالی از بیت المال بدون مالک شرعی به دیگران انفاق 
کرده بود، بازخواست می  شــد. نمونه های این افراد 
منذر بن جارود، فرماندار اصطخر فارس بود که خبر 
داده شد بخشــی از بیت المال را به اقوام خود داده 
است. مصقله بن هبیره نیز از افرادی بود که این کار 
را انجام داده بود؛ حضرت هر دو را خواست و مصقله 
را به خاطر تخلف دیگری که داشت و اسیرانی را آزاد 
کرده بود و با وجود تعهد به پرداخت دیه آن ها، وجهی 
نپرداخته بود، بازخواست کرد. یا یزید بن قیس حّجیه 
تیمی، کارگزار ری  که متهم بود بخشی از بیت المال 
را تصاحب کرده و فرار کرده و به معاویه ملحق شده 
است. حضرت علی)ع( سختگیری های زیادی نسبت 
به سوءاستفاده کننده از بیت المال داشت و افراد به 
محض اینکه متوجه می شدند حضرت از سوءاستفاده 
آن ها مطلع شده است، فرار کرده و به شام پناهنده 
می شدند؛ از جمله نعمان بن عجالن زرقی کارگزار 
 عمــان و بحرین یا ابن هرمه، محتکر بــازار اهواز و 
علی بن اصمع که دستش به اتهام دزدی و به خاطر 
اینکه به جای نظارت، اموال مردم را تصرف کرده بود، 
قطع شــد و اموالی که از مردم به ناحق کسب کرده 

بود، به صاحبانشان برگردانده شد.

 حکومت علوی همواره به عنوان یک تجربه 
آرمانی برای شــیعیان مطرح بوده است و امروز 
جمهوری اسالمی داعیه دار حکومت شیعی است. 
آیا اساســاً در عمل این امکان برای جمهوری 
اسالمی فراهم است که بدون تعارف، با کارگزاران 
متخلف در هر ســطح و حوزه ای برخورد و در 

مسیر تحقق دولت اسالمی حرکت کند؟
هر چند که حکومــت امیرالمؤمنین)ع(، حکومتی 
آرمانی است، اما باید دقت کنیم حرکت و سمت و 
سوی ما نیز به همین طرف باشد. حضرت علی)ع( 
در ســخنانی که در کافی دارند، اشاره کرده اند که 
حدود ۳۰ مورد را می خواســتم اصــالح کنم، اما 
نتوانستم و فرصت نشد؛ بنابراین مهم این است که 
در مسیر صحیح و اصالح حرکت کنیم. این کار در 
کشور ما انجام می شود؛ اگر به تبلیغات برخی افراد 
توجه نکرده و واقعیات جامعه را ببینیم، مشــاهده 
می کنیم موارد بسیاری داشته ایم که مسئوالن رده 
باالی کشور به خاطر تخلفی که انجام داده بودند، 
محاکمه شده اند. از شهرداری گرفته تا دولت و حتی 
افراد وابسته به شخصیت های تراز کشور که تخلف 
اداری یا سوءاستفاده مالی داشته و مورد بازخواست 
قرار گرفتند؛ پس شرایط مهیاست و باید به سمت 

اجرای حکومت علوی محکم تر گام برداریم.

معارف

حجت االسالم دکتر ذاکری در گفت وگو با قدس، به نحوه برخورد علی بن ابی طالب j با کارگزاران متخلف حکومت پرداخت

بیت  المال، خط قرمز امیرالمؤمنین j بود
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 معــارف /  مریم احمدی شــیروان     حکومــت علوی با تمام 
فــراز و فرودهای جامعه عصر امام علی)ع(، توانســت تجربه ای 
آرمانی را در برابر شــیعیان برای برپایی حکومت عدل قرار دهد؛ 
حکومتی که عمری کمتر از پنج ســال داشــت، اما کنش های 
امیرالمؤمنین)ع( به عنوان حاکمی معصوم، معیاری شــد تا رفتار 
هــر حکومتی که به نــام اهل بیت)ع( و تشــیع در طول تاریخ 

تشکیل شده است، با این سنجه ســنجیده شود. میالد مسعود 
امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع( بهانه ای شد تا با حجت االسالم 
دکتر علی اکبر ذاکری، مؤلف دوره چهارجلدی کتاب »ســیمای 
کارگزاران علی بن ابی طالــب امیرالمؤمنین)ع(« به گفت وگویی با 
همین موضوع بپردازیم. وی عضو هیئت علمی و مدیر گروه سیره 

اهل بیت)ع( پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي است.

امیرالمؤمنیــن)ع( هر جا فردی را 
به مسئولیتی می گمارد، افرادی را 
برای نظارت بر آن ها مأمور می کرد؛ 
کســی حق نداشــت از بیت المال 
مسلمین به نفع خودش، اقوامش 
یا طرفداران خودش سوء استفاده 
کند و اگر فردی، مالی از بیت المال 
بــدون مالک شــرعی بــه دیگران 
انفاق کرده بود، بازخواست می  شد

برش

آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى)
ــه  ــزى عليه : رقيه دارابيان و پرونده كالس ــعبه مرك ــه 9600589 له : بانك ملت ش ــب پرونده اجرايى كالس ــه موج ب
ــه 9600630 له:  ــعبه مركزى و عليه: رقيه دارابيان و محمد اخترى باغان و پرونده كالس 9600590 له: بانك ملت ش
بانك ملت شعبه مركزى شيروان و عليه: رقيه دارابيان و محمد اخترى باغان  ششدانگ پالك 349 فرعى مجزى شده 
از  257 فرعى از 11 اصلى مزرعه خانلق واقع در بخش 5 ناحيه 3 يك قطعه مسكونى كه سند آن در صفحه 106 دفتر 
ــند صادر و تسليم شده است و برابر اسناد رهنى  ــماره 22783  به نام رقيه دارابيان ثبت و س امالك جلد 133 ذيل ش
ــماره 60809-1392/09/16 و سند رهنى شماره 40803 مورخه 1392/09/14 و برابر سند رهنى شماره 64085  ش
مورخ 1394/09/23 دفترخانه اسناد رسمى شماره 30  شيروان در رهن بانك ملت شعبه مركزى قرار دارد. به آدرس 
ملك شيروان خيابان دانشگاه خيابان وحدت كه طبق نظر كارشناس رسمى دادگسترى ششدانگ پالك فوق الذكر به 
مبلغ 2/591/000/000 ريال (معادل دويست و پنجاه و نه ميليون و يك صد هزار تومان) ارزيابى شده  و پالك فوق به 
ــماالً به طول 10/5 متر درب و ديواريست به خيابان 20 مترى  ــاحت 262/50 متر مربع و محدود به حدود اربعه ش مس
ــرقاً به طول 25 متر ديواريست اشتراكى با پالك 350 فرعى جنوباً به طول 10/50  ــده از پالك مورد ثبت ش مجزى ش
ــت اشتراكى به ديوار 352 فرعى غرباً به طول 25 متر ديواريست اشتراكى به پالك 348 فرعى ساختمان  متر ديواريس
ــكلت  ــكونى مذكور دو طبقه با زير بنا 276 مترمربع طبقه همكف 138 مترمربع و طبقه اول 138 مترمربع با اس مس
ــنبه مورخ 98/1/24 در اداره ثبت اسناد و امالك  ــاعت 9 الى 12 روز ش ــقف طاق ضربى و پالك فوق از س آجرى و س
ــيروان خيابان امام رضا (ع) جنب بيمارستان امام خمينى(ره) از طريق مزايده به فروش مى رسد.  ــيروان واقع در ش ش
مزايده از مبلغ 2/591/000/000 ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذكر است 
ــد و نيز بدهى هاى مالياتى  پرداخت بدهى هاى مربوط به پالك فوق الذكر در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باش
و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده 
ــترد خواهد  ــت و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مس اس
شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد. ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد مزايده روز ادارى بعد 

از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.آ-9718880
صمد ابراهيم زاده

رئيس ثبت اسناد امالك شيروان

آگهى مزايده اتومبيل
ــتگاه خودرو  ــه 9700458 له: زهرا نبوى و عليه: ابوالفضل طيب نيا يك دس به موجب پرونده اجرائى كالس
ــناس رسمى به مبلغ 210/000/000  ــماره انتظامى 84 ايران 855 ص 68 كه طبق نظر كارش پرايد به ش
ريال (معادل بيست و يك ميليون تومان) ارزيابى شده است،لذا مزايده  از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه 
ــد. مزايده از  ــيروان از طريق مزايده به فروش مى رس ــناد و امالك ش مورخ 1398/02/04 در اداره ثبت اس
ــنهادى نقداً  ــروع و به باالترين قيمت پيش ــت و يك ميليون تومان) ش مبلغ 210/000/000 (معادل بيس
فروخته مى شد و كليه هزينه هاى قانونى به عهده برنده مزايده است و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول 
خواهد شد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى اعالم گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان 

ساعت و مكان برگزار خواهد شد.آ-9718858
صمد ابراهيم زاده

رئيس ثبت و اسناد شيروان

شماره پرونده: 139704006093001252/1
شماره بايگانى پرونده: 9708541

شماره ابالغيه: 139705106093004902
تاريخ صدور: 1397/11/25

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه پرونده 9708541
بدين وسيله به بدهكاران

* احمدرضا بختيارى رزق آباد نام پدر: مجيد شماره ملى: 0945968833 شماره شناسنامه: 24643
* هانيه بختيارى رزق آبادى نام پدر: مجيد شماره ملى: 0942078047 شماره شناسنامه: 1872

* معصومه پيروى نام پدر: جواد شماره ملى: 0938607111 شماره شناسنامه: 801 به
* حوريه بختيارى رزق آبادى نام پدر: مجيد شماره ملى: 0945822197 شماره شناسنامه: 9033 همگى 
ــخص مذكور ابالغ مى گردد  وراث مرحوم مجيد بختيارى رزق آباد فرزند محمدباقر و ديگر ورثه احتمالى ش
بانك اقتصاد نوين جهت وصول طلب خود به مبلغ 1/878/401/100: ريال (يك ميليارد و هشتصد و هفتاد 

و هشت ميليون و چهارصد و يك هزار و صد ريال) شامل:
- اصل طلب: 983/594/226 ريال

- سود: 285/369/863 ريال
- خسارت تأخير تأديه: 609/437/011 ريال،

ــبه خسارت: 1397/10/06 و ديگر خسارات  ــارت تأخير روزانه: با نرخ 42 درصد، تاريخ مبناى محاس - خس
ــند: 1394/01/20، بانك  ــماره 1810/110/3333040/19:، تاريخ س ــه مندرج در قرارداد بانكى ش متعلق
ــه 9708541 در اين اداره  ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس مربوطه: اقتصاد نوين عليه ش
ــت، لذا بنا به تقاضاى بستانكار  ــت آدرس شما شناسايى نشده اس ــده و طبق گزارش مأمور پس ــكيل ش تش
طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى 
مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت 

بدهى خود اقدام نكنيد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9717402 م.الف 839
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

آگهى فقدان سندمالكيت 
نظربه اينكه ورثه خانم شوكت گذرى فرزندحسن باستناد دوبرگ استشهاديه گواهى شده منظم به تقاضاى 
ــندمالكيت  ــت س ــندمالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه كرده ومدعى اس كتبى جهت دريافت س
ــدانگ عرصه اعيان زمين پالك56 فرعى از5اصلى واقع در  ــهم شش ــاع از 72س ــهم مش ــبت به يك س نس
بخش3شهرستان سبزوار كه متعلق به نامبرده مى باشدبعلت جابجايى مفقودشده است بابررسى دفترامالك 
ــدانگ ذيل ثبت7301 صفحه314 دفتر62 بنام  ــد سند نسبت به يك سهم مشاع از72سهم شش معلوم ش
ــت.دفترامالك بيش ازاين حكايتى  ــند صادر گرديده اس ــماره چاپى 83976 ثبت و س ــوكت گذرى بش ش
ــبت به  ــه قانون ثبت مراتب يكنوبت آگهى ومتذكر مى گردد هركس نس ــتناد ماده120آئينام ندارد.لذا باس
ــندمالكيت نزدخود باشدبايستى ظرف10روز ازتاريخ  ملك موردآگهى معامله اى انجام داده يامدعى وجود س
انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خودرا به پيوست اصل سندمالكيت ياسندمعامله رسمى به اين اداره تسليم 
ــت درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر ويا وصول اعتراض بدون ارائه سندمالكيت  نمايد.بديهى اس
ــندمالكيت  المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهدشد.(م الف  ــندمعامله رسمى نسبت به صدور س ياس

97/100/1952) آ-9718863 تاريخ انتشار:97/12/28
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

اصالحيه
ــام رابيه ميراني كه در تاريخ 97/12/27-971834 در صفحه قدس زندگي  ــرو درج اگهي حصروراثت بن پي
ــرباز چاپ شده كه  ــتان س ــوراي حل اختالف شهرس ــالن خادمي قاضي ش ــتباها امير ارس درج گرديده اش

شهرستان دلگان صحيح است آ-9718867

رونوشت  اگهي  حصروراثت
ــرح  ــنامه 285 به ش ــماره شناس ــماره ملي 3590884517 و ش خانم زينب ميرزاده  فرزند خداداد به ش
ــت گواهي حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه  ــت كالسه 146/1/97 از اين شورا درخواس دادخواس
ــماره  ملي 3590820470  در تاريخ 97/12/4 در اقامتگاه دائمي  ــادروان مراد اربابي فرزند رستم به ش ش
ــت ورثه حين الفوت وي  عبارتند از :1-متقاضي با مشخصات فوق همسر متوفي  اش بزمان فوت نموده اس
ــماره ملي 3590836156   ــماره ملي 3590147490   3- لقمان  ميرزاده به ش ــلم ميرزاده  به ش 2-مس
4-موسي اربابي فرزند مراد به شماره شناسنامه 505 و شماره ملي3591773301    5- مرضيه اربابي به 
شماره ملي 3591769975   6-رضوانه اربابي به شماره ملي 3591591548    7- مريم اربابي به شماره 
ــماره  ــماعيل اربابي به ش ــماره ملي 3580544500    9- اس ملي3591769967    8- محمد اربابي به ش
ملي 3580544403   10- ابراهيم  اربابي  به شماره ملي 3580201905     11- محسن اربابي به شماره 

ملي 3591346152     12- سعيد اربابي به شماره ملي 3590839236 كه 
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت اگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد 
ــر نخستين اگهي ظرف يكماه به دادگاه تقديم  ــداز تاريخ نش و يا وصيت نامه اي از طرف متوفي  نزد او باش

دارد واال گواهي صادر خواهد شد.آ-9718869
رئيس شوراي حل اختالف بزمان

 اكبر گلشن 

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــنامه شماره 1617 به شرح دادخواست به  نظر به اينكه آقاى خواجه عبدالغنى خواجه كريمى داراى شناس
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  ــورا درخواس ــه 1/970521 از اين ش كالس
خواجه عبدالعزيز خواجه كريمى به شناسنامه 978 در تاريخ 1343/05/01 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 

زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
ــد 1332/12/29 صادره تايباد  ــنامه 1617 تاريخ تول ــه عبدالغنى خواجه كريمى ريزه ئى شناس 1- خواج

فرزند متوفى
2- كبرى خواجه كريمى ريزه ئى شناسنامه 1616 تاريخ تولد 1329/4/03 صادره تايباد فرزند متوفى

3- حميرا خواجه كريمى شناسنامه 37 تاريخ تولد 1323/09/14 صادره تايباد فرزند متوفى
4- رحمت خواجه كريمى شناسنامه 1474 تاريخ تولد 1315/3/7 صادره تايباد فرزند متوفى

5- عبدالباقى خواجه كريمى شناسنامه 23 تاريخ تولد 1321/5/18 صادره تايباد فرزند متوفى
ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه 

به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. آ-9718877
تاريخ انتشار : 1397/12/28 

قنبر مرزانى
قاضى شورا شعبه 1 شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

آگهى ابالغ اخطار ماده 87 كالسه 9500055
بدينوسيله به محسن به شماره شناسنامه و ملى 0770183778 متولد 1375/9/3 و محمد به شماره ملى 
ــماره شناسنامه 4001 متولد 1367/3/26 هر دو به شهرت محمودى كاهو و فرزندان  0779896483 و ش
ــه رمضان زاده عليه وراث  ــه 9500055 له خانم خديج ــوم على ابالغ مى گردد كه در خصوص كالس مرح
ــدانگ پالك 2396 فرعى از يك اصلى بخش 7 قوچان متعلق به مرحوم على  مرحوم على محمودى ،شش
محمودى در قبال طلب بستانكار مذكور و هزينه هاى اجرايى بازداشت گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه 
ــود ضمناً هر گونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت بمورد بازداشت ممنوع  ــما اخطار ميش اجراى مراتب بش

است و ترتيب اثر داده نمى شود.آ-9718875
مدير اجرا واحد اجراى اسناد رسمى درگز-ناصر حسن زاده

آگهى فقدان سند مالكيت
 با عنايت به اينكه آقاى اسداله ربيعى فرزند ماشاءاله با ارائه دو برگ استشهاد محلى مصدق مبنى بر مفقود 
شدن سند مالكيت ششدانگ يك باب عمارت بمساحت 320/5 متر مربع باقيمانده پالك 3 فرعى از 1374 
اصلى واقع در بخش يك تويسركان ذيل ثبت 5735 صفحه 338 دفتر 27 به شماره چاپى 675946 نامش 
صادر و تسليم گرديده كه بعلت جابجايى مفقود گرديده و تقاضاى صدور سند المثى پالك مذكور را نموده 
ــبت به پالك مورد  ــراى ماده 120 آئين نامه قانون ثبت آگهى تاچنانچه هركس نس ــد  لذا مراتب در اج ان
آگهى معامله اى كرده كه فوقا" به آن اشاره اى نشده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد ظرف 
مدت 10 روز پس از انتشار آگهى به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا 
سند معامله تسليم نمايد و چنانچه ظرف مهلت فوق سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنى سند مالكيت 

را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسليم خواهد كرد.( م الف 461)آ-9718862
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان تويسركان - سيروس قلى زاده

دادنامه
پرونده كالسه 9709988163700699 حوزه شماره 127 (ويژه حصر وراثت) شوراى حل اختالف مجتمع 

امام حسن مجتبى (ع) شهر همدان تصميم نهايى شماره 9709978163700989 
ــه قرض الحسنه پرستارى سخاوت با نمايندگى آقاى اسماعيل خدا بخشى به نشانى استان  خواهان: موسس

همدان شهرستان همدان - خ مهديه روبروى بيمارستان مباشر خيابان حق گويان نبش كوچه امينى 
خواندگان: 1. خانم رويا مراد خانى صحنه فرزند كيانوش همگى به نشانى استان همدان شهرستان همدان 
ــكن مهر 4 بلوك 26 و 27 واحد 5پ 1111، 2. آقاى رامين  ــهرك مدنى آپارتمانهاى اميد اكباتان مس - ش
ــن به نشانى استان همدان شهرستان همدان -  ــين قديم پور فرزند محس زمانى فرزند مهدى 3. آقاى افش

ميدان رسالت باالى نايب احمد روبروى حمام گلستان پ506
ــتان همدان - ايستگاه اصيل كوچه  ــتان همدان - شهرس ــانى اس 4. آقاى طاهره مرادى فرزند صفدر به نش

مدرسه حكمت بن بست اول پ 17 
خواسته ها: 1. مطالبه خسارات دادرسى 2. مطالبه خسارت تاخير تاديه 3. مطالبه وجه چك 

ــته فوق به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين  ــتى به خواس ــكار: خواهان دادخواس گردش

ــعبه و ثبت و اجراى تشريفات قانونى قاضى شورا پس از مشورت با اعضا شعبه و اعالم ختم رسيدگى به  ش
شرح آتى با استعانت از خداوند منان مبادرت به صدور رأى مى نمايد.

رأى قاضى شورا
ــخاوت به طرفيت خواندگان 1- رويا مراد خانى صحنه فرزند كيانوش  ــت مؤسسه س در خصوص دادخواس
2- رامين زمانى فرزند مهدى 3- افشين قديم پور فرزند محسن 4- طاهره مرادى فرزند صفدر به خواسته 
مطالبه مبلغ 162/000/000 ريال وجه چك شماره 172636 عهده بانك صادرات به همراه هزينه دادرسى 
ــتند دعوى خواهان تصوير مصدق چك و  ــارت تأخير تأديه و پرداخت حق الوكاله ، نظر به اينكه مس و خس
گواهينامه عدم پرداخت و دليل مديريت و آگهى تغيير نام موسسه مى باشد و خواندگان رديف اول و دوم 
ــيدگى كه از طريق انتشار آگهى در روزنامه سراسرى قدس  و چهارم عليرغم ابالغ قانونى اخطاريه وقت رس
مورخ 1397/2/16 صورت گرفته در جلسه دادرسى مورخ 97/3/28 حضور نيافته و اليحه اى نيز از ايشان 
واصل نگرديده است و خوانده رديف سوم آقاى افشين قديم پور در جلسه رسيدگى حاضر گرديده و ضمن 
قبول خواسته خواهان اظهار عدم توانايى در پرداخت بدهى خود را نموده و خواندگان در رد ادعاى خواهان 
ــتغال ذمه خوانندگان را دارد  دفاعى به عمل نياورده اند و با بقاء اصل چك در يد خواهان كه ظهور در اش
دعوى مطروحه موجه تشخيص و مستندا به مواد 310، 313 و 249 از قانون تجارت و مواد 198 و502 و 
522 از قانون آئين دادرسى مدنى حكم به محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 162/000/000 
ــى و پرداخت خسارت  ــته و پرداخت مبلغ 4/345/000  ريال به عنوان هزينه دادرس ريال بابت اصل خواس
تأخير تأديه از تاريخ سر رسيد چك مورخ 96/3/21 تا وصول محكوم به بر اساس شاخص نرخ تورم اعالمى 
ــبت  از ناحيه بانك مركزى و پرداخت حق الوكاله در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد . راى صادره نس
ــوب و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در  ــوم حضورى محس به خوانده رديف س
محاكم عمومى همدان خواهد بود و نسبت به خوانندگان رديف اول و دوم و چهارم غيابى محسوب و ظرف 
ــت روز قابل تجديد نظر  ــپس ظرف مدت بيس ــت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين حوزه س مدت بيس

خواهى در محاكم عمومى همدان خواهد بود. ( م الف 4212)آ-9718881
قاضى شعبه 127 شوراى حل اختالفي همدان - اسداله لطفى مصلح

آگهى اعالن افراز و معاينه محل 
نظر به اينكه آقاى جالل معصومى شميم برابر درخواست وارده 90/4390 مورخ 1397/11/7و سند شماره 
ــهمى خويش به مقدار ششصد و  ــتان بهار تقاضاى افراز س 117072 مورخ 1397/11/16 دفتر 21 شهرس
ــصت و هفت (667) متر مربع از پالك 139 اصلى از بخش چهار همدان را از اين اداره نموده اند،لذا در  ش
ــاعى و افراد حقيقى و  ــمى الزم االجراء از كليه مالكين مش اجراى ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسنادرس
ــه اعتراضى به تصرفات نامبردگان دارند  ــود چنانچ ــى كه خود را از آن ذيحق مى دانند دعوت مى ش حقوق
ــود در محل حضور يافته مراتب  ــاعت 8 صبح كه عمليات افراز انجام مى ش در مورخ 1398/1/21 راس س
ــاعى مانع از عمليات افراز نخواهد شد .( م الف 831) ــت عدم حضور مالكين مش را اعالم نمايند. بديهى اس

آ-9718878
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار – هادى يونسى عطوف 

آگهى مزايده اتومبيل
آگهى مزايده اموال منقول 

ــلى باستناد سند نكاحيه شماره 13484- 1387/3/30 تنظيمى دفتر ازدواج 109 مشهد  خانم عاطفه توس
ــت  ــكه تمام بهار آزادى عليه اقاى احمد اكبرى نموده اس ــه صدور اجرائيه بميزان 114 عدد س ــادرت ب مب
ــط  ــكيل و اجرائيه در تاريخ 1396/10/16 به مديون ابالغ و توس ــه 9700007 تش كه پرونده تحت كالس
متصدى مربوطه گواهى شده است متعاقبا يك دستگاه اتومبيل پرايد بشماره انتظامى 19ص899ايران 74 
بازداشت و ارزيابى گرديده است. نظر كارشناسى بشرح: خودرو با مشخصات مدل 1382، دوگانه سوز، يك 
ــى ها خوردگى، رنگ خودرو سفيد، شماره شاسى s 1412282906771 و شماره موتور  گلگير رنگ شاس
ــمى به مبلغ 140/000/000 ريال    ــناس رس 00442153 متعلق به آقاى احمد اكبرى كه طبق نظر كارش
( يكصدوچهل ميليون ريال) ارزيابى شده و به طرفين ابالغ گرديده و قطعى گرديده است. مزايده يكدستگاه 
ــنبه مورخ 98/1/26 در شعبه اجراى اسناد رسمى  ــاعت 9 الى 12 روز دوش ــخصات فوق از س خودرو با مش
ــب فرماندارى) از قيمت  ــان ( خيابان كمربندى خليج فارس جن ــناد و امالك فريم ــع در اداره ثبت اس واق
140/000/000 ريال( يكصد و چهل ميليون ريال) شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقدا فروخته مى 
ــر و حق مزايده نقدا وصول خواهد  ــت و نيم عش ــود و كليه هزينه هاى قانونى به عهده برنده مزايده اس ش
ــدضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى اعالم گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت  ش

و مكان مقرر برگزار خواهد شد.آ-9718857
محمدرضا رجائى مقدم-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك فريمان

شماره پرونده: 139704006093001329/1
شماره بايگانى پرونده: 9708908

شماره ابالغيه: 139705106093005363
تاريخ صدور: 1397/12/19

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9708908
ــيله به آقاى فرزين نوذرى نام پدر: فريدون تاريخ تولد: 1344/04/07 شماره ملى: 0937700061  بدينوس
ــتانكار پرونده بانك دى با استناد به قرارداد بانكى شماره: 1-  ــماره شناسنامه: 228 ابالغ ميگردد كه بس ش
ــخ: 1392/11/02، اقدام به صدور اجرائيه به مبلغ 361/729/937 ريال  11644283- 432- 5001، تاري
ــامل اصل طلب: 153/444/226 ريال، سود 26/586/912 ريال، خسارت تأخير تأديه: 176/698/799  (ش
ــارت:  ــبه خس ــارت روزانه: 167/700 ريال و حق الوكاله: 5/000/000 ريال تاريخ مبناى محاس ريال- خس
ــما در اين اداره اجرا تشكيل گرديده  ــه 9708908 عليه ش 1397/10/10) نموده و پرونده اجرائى به كالس
ــما ابالغ اجرائيه ميسر نگرديده  ــت بدليل عدم شناسائى آدرس ش ــت و چون برابر اعالم مأمور ابالغ پس اس
ــمى الزم االجراء مراتب طى اين آگهى به شما  ــتناد ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اسناد رس ــت لذا باس اس
ــما ادامه خواهد يافت و به جز آگهى مزايده  ــار آگهى به ش ابالغ و عمليات اجرائى ظرف ده روز پس از انتش

آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. آ- 9718852
اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوى

آگهي موضوع ماده3قانون وماده13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
امالك واقع در بخش 7 يزد – طزرجان و توابع

ــمتى ازپالك ثبتى برابربه  ــدانگ خانه بطورمفروزقس ــي- آقاى  ولى اله محمد ى شش ــى2665- اصل 4فرع
مساحت 285مترمربع برابر راي شماره 139760321006003162 مورخ 1397/11/04 واقع در طزرجان 

خريدارى عادى  مع الواسطه  از اكبر وهاب زاده  كافى آباد  مالك رسمى 
ــبت به  ــخاص نس ــوددرصورتيكه اش ــت به فاصله 15روز آگهي مي ش ــالع عموم دردونوب ــه منظوراط لذاب
ــند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دوماه  ــندمالكيت متقاضي اعتراضي داشته باش صدورس
اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 

خودرابه مرجع قضائي تقديم نمايند.
ــند مالكيت  ــق مقررات س ــراض طب ــدم وصول اعت ــدت مذكور و ع ــورت انقضاي م ــت درص ــي اس بديه

صادرخواهدشد.9718153
تاريخ انتشارنوبت اول : دوشنبه 1397/12/13

تاريخ انتشارنوبت دوم : سه شنبه 1397/12/28
سيد اقا دهقان حسينى /  كفيل ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت

اداره كل ثبت اسناد و امالك سيستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك زابل

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
ــورخ 97/12/5 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف  ــماره    139760322002004084 م برابر راى ش
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات 
ــماره شناسنامه  1 صادره از زابل  ــى مقدم فرزند ابراهيم بش مالكانه بال معرض متقاضى آقاى محمود فارس
به صورت 9 سهم مشاع از 16 سهم از ششدانگ اعيان يكدربند مغازه  به مساحت 12/80 متر مربع پالك 
23 فرعى از 430- اصلى  واقع در بخش يك حوزه ثبت زابل پاساژ كيوان  خريدارى از مالك رسمى رضا، 
سهيال و صغرى و ژاله و طاهره  شهرت همگى دهمرده فرزندان نورمحمد و محمد دهمرده فرزند جهانگير و 
حميد فارسى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه 
هاى كثيراالنتشار  آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و  ــته باشند مى توانند از تاريخ انتش داش
پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
نمايند . بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد . م الف: 1927  آ-9718142
تاريخ انتشار نوبت اول:دوشنبه 1397/12/13

تاريخ انتشار نوبت دوم:سه شنبه1397/12/28
مهدى پهلوانروى

 رئيس ثبت اسناد امالك زابل

اداره كل ثبت اسناد و امالك سيستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك زابل

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
ــوع قانون تعيين تكليف  ــت اول موض ــماره    139760322002004109 - 97/12/06 هيئ ــر راى ش براب
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات 
ــماره شناسنامه  1 صادره از زابل  ــى مقدم فرزند ابراهيم بش مالكانه بال معرض متقاضى آقاى محمود فارس
به صورت 9 سهم مشاع از 16 سهم از ششدانگ اعيان يكدربند مغازه  به مساحت 13/30 متر مربع پالك 
22 فرعى از 430- اصلى  واقع در بخش يك حوزه ثبت زابل پاساژ كيوان  خريدارى از مالك رسمى حميد 
ــهرت  ــهيال   و طاهره  ش ــى و تعدادى از وراث نورمحمد دهمرده  بنام هاى  رضا و ژاله و صغرى وس فارس
ــت به فاصله 15 روز در  ــذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوب ــت. ل ــى دهمرده محرز گرديده اس همگ
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى  ــار  آگهى مى ش روزنامه هاى كثيراالنتش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره  ــته باش اعتراضى داش
تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى 
ــند  ــاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در صورت انقض ــم نمايند . بديهى اس تقدي

مالكيت صادر خواهد شد . م الف: 1926  آ-9718143
تاريخ انتشار نوبت اول:دوشنبه 1397/12/13       تاريخ انتشار نوبت دوم:سه شنبه1397/12/28

مهدى پهلوانروى
 رئيس ثبت اسناد امالك زابل

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك تربت جام

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى

ــاختمانهاى فاقد  ــه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و س ــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نام ــى موضوع م آگه
ــماره 139760306007001448     -97/11/30 هيات اول / دوم كالسه92,493 موضوع  ــمى برابر راى ش ــند رس س
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام 

تصرفات مالكانه بالمعارض  متقاضى آقاى كريم فتوت جامى  فرزند محمد على    بشماره شناسنامه 776
صادره از تربت جام در يك ساختمان ساختمان  به مساحت400 متر مربع پالك 6 فرعى از 1424 - اصلى    واقع در 
ــهد حوزه ثبت ملك تربت جام خريدارى از مالك رسمى آقاى نصر اهللا احمدى بنكدار   ــان رضوى بخش 13 مش خراس
ــود و در صورتى كه  ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش محرز گرديده اس
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت  ــخاص نس اش
2 دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
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سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام


