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ينُ  ِإلَّ الُْحب«؛ در سوره مباركه حجرات فرمود: »َحبََّب ِإلَْيُكُم اْليماَن َو َزيَّنَُه في      عبادت خدا از روزنه محبت   اسراء: آيت اهلل جوادی آملی گفت: انسان بايد خدا را از روزنه محبت عبادت كند كه »َهِل  الدِّ
ُقلُوِبُكْم«؛ من ايمان را دلپذير قرار دادم؛ من اين سرمايه را در درون دل هاي شما گذاشتم؛ همان طوري كه كام شما عسل را دوست دارد؛ چشم شما ُگل را دوست دارد؛ فرمود: ما در نهان شما عالقه به خدا را 

نهادينه كرديم؛ منتها اين محبوب را بايد درست بشناسيم و عمل كنيم تا با جاذبه محب خود حركت كنيم كه فرمود: »ِإْن ُكنُْتْم تُِحبُّوَن اهللَ َفاتَِّبُعوني  يُْحِببُْكُم اهللُ«.

جریان عدالت در جامعه و تاریخ  
یکی از مؤلفه های مهم عدالت، ماهیت تحولی آن اســت؛ بدین معنا که عدالت با هر 
تقریری، پا در عرصه عمل و عینیت دارد و کارکرد ویژه آن، تغییر واقعیت های موجود 
یعنی ظلم ها و بی عدالتی هاست؛ بنابراین نمی توان از عدالت سخن راند و از نظریه عدالت 
حرف زد، اما درباره مسائل عینی جامعه ساکت ماند. با این حال، در گوشه و کنار زیاد 
می بینیم نظریه پردازان عدالتی را که در کنج عزلتی خزیده و به دور از هیاهوهای اجتماع 
و جدا از ســیر تاریخی جامعه، کلیات و تکرارهای مکرراتی را به اسم عدالت به خورد 
مخاطبان خود می دهند. آنچه مطالعات عدالت پژوهی امروز در کشور ما از آن بسیار رنج 
می برد، قطع ارتباط متفکران با جامعه و تاریخ است و گویی جامعه و تاریخ مسیر خود 
را می پیماید و فهم و ادراک متفکر عدالت پژوه هم به سیر انفسی خود مشغول است. این 
شکاف بین نظریه و عینیت جامعه سبب بی ثمر شدن مطالعات عدالت پژوهی از یک سو 
و سردرگمی جامعه در انتخاب ها و تصمیم های خود از سوی دیگر شده است. متفکر 
نمی داند چه چیزی برای امروز اولویت و ضرورت اندیشیدن دارد و اساساً مسئله امروز 
جامعه چیست و جامعه نمی داند براساس کدام مبنا و در چه چارچوبی باید حرکت کند. 
این فاصله موجب ایجاد سوءظن میان متفکران از یک سو و فعاالن اجتماعی، سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی از سوی دیگر شده است؛ به  گونه ای که متفکران، مردم و فعاالن را به 
نادانی، نافهمی و تنبلی در ادراک متهم می کنند و فعاالن عرصه عینیت هم متفکران را با 
کلی گویی و نظریه بافی دور از واقعیت برچسب می زنند.  این فاصله دالیل مختلفی دارد 
اما به  لحاظ نظری گمان می کنم تأکید نظریه پردازان عدالت بر ترسیم »وضعیت عادالنه« 
به  عنــوان آرمان عدالت و تالش برای بیان مؤلفه ها و معیارهای آن وضع، موجب این 
گسست از حال و عینیت شده است. به بیان دیگر، تحویل عدالت به یک وضعیت خاص 
که در آینده ای نه چندان نزدیک باید به آن رسید، عمالً عدالت را از دسترس کنونی ما 
خارج می ســازد و دنبال  کردن آن را خارج از طاقت و توان ما و تحقق آن را بر عهده 
آیندگانی که احتماالً نباید از جنس امثال ما باشند، موکول می کند! تعریف عدالت به 
وضع بایسته، برداشتی انتزاعی از عدالت را به  وجود آورده و عدالت را به مثابه یک خروجی 
یا هدف یا غایت ترسیم کرده است. در حالی  که عدالت اگر بخواهد وارد زندگی ما شود 
باید بتواند با وضع موجود ما ارتباط برقرار کند و مسیر حرکت را به ما نشان دهد. وضع 
عادالنه تنها ایده آلی برای تخیل و گمانه زنی است نه راهگشا و حل کنندۀ مشکالت امروز 
ما؛ هیچ پایانی هم برای این گمانه زنی نمی توان تصور کرد و همین امر سبب جدایی هر 
چه  بیشتر عرصه نظر از جامعه و تاریخ شده است. اندیشه عدالت اگر بخواهد با جامعه و 
تاریخ ارتباط برقرار کند و وارد زندگی ما شود و حیات ما را تنظیم کند و سامان بخشد، 
باید به عنوان روش حرکت و نه وضع بایسته نظریه پردازی شود. به تعبیر دیگر، عدالت 
باید صرف نظر از خروجی و غایت و روابط حاکم بر وضع ایده آل دست نایافتنی، برای امروز 
ما و برای انتخاب ها و تصمیم های فردی و جمعی ما معیار و مالک و قاعده بدهد؛ مالک 
و قاعده ای که برای انتخابگر اطمینان الزم را ایجاد کند که رفتار او صرف نظر از خروجی 
کار، بهترین رفتار است. البته اینکه »بهترین« چیست و از کجا می توان آن را شناخت 
و حجیــت آن از کجا می آید، موضوعات بعدی اســت که مطالعات عدالت پژوهی باید 
بدان پاسخ دهد. به نظر می رسد شهیدصدر آنجا که از »مذهب« اقتصادی اسالم سخن 
می گوید و آنجا که مسئله اساسی انسان را »نظام اجتماعی مناسب که او را در زندگی 
اجتماعی اش به سعادت می رساند« و آنجا که اسالم را »انقالبی اجتماعی« تعریف می کند 
و آنجا که رســالت اسالم را »تنظیم حیات« ذکر می کند و آنجا که عدالت را حدفاصل 
میان علم و مذهب می داند و وظیفه مذهب را ارائه راه حل هایی برای مشکالت زندگی 
اقتصادی مرتبط با اندیشه عدالت برای تغییر »واقع فاسد« به »واقع سالم« بیان می کند، 
دائماً بر این جنبه از عدالت تکیه می کند. شهیدصدر مذهب را عهده دار »طرح روشی 
بــرای تنظیم حیات اقتصادی بر مبنای دیدگاه معینی از عدالت« می داند که در قالب 
واقعیت اجتماعی زنده ای تجسم می یابد. این نگاه به عدالت در تنظیم امور جامعه، ارتباط 
تنگاتنگی را میان اقتضائات عینی و مسائل اجتماعی و تاریخی جوامع انسانی از یک سو و 
اندیشه ورزی و تبیین معیارها و مالک های عدالت از سوی دیگر برقرار می کند به گونه ای 
که هر مالک و معیاری برای عدالت بسته به اوضاع اجتماعی و تاریخی موجود تبیین 
می شود. در این صورت، از تمامی ظرفیت فکر و اندیشه انسانی برای صورت بندی مسائل 
و اقتضائات عدالت می توان بهره جســت و با رجوع به منابع و آموزه های اسالم، راه حل 
مشکالت موجود را استخراج کرد. بدین  ترتیب فیلسوف عدالت در بستری اجتماعی و 
تاریخی به عدالت پژوهی می پردازد و ناظر به حل مســئله سخن می گوید و از مباحث 

انتزاعی و گمانه زنی های ایده آلیستی رهایی می یابد.

 معــارف/ مریم احمدی شــیروان  
فروپاشــی دولــت عثمانی و اشــغال عراق 
توســط انگلیســی ها پس از جنگ جهانی 
اول، سرآغازی برای شکل گیری جنبش های 
ضداســتعماری در تاریخ معاصر عراق شد. 
نارضایتی مردم و فعالیت های ضدانگلیسی 
علمای شیعه سبب پیدایش قیام بزرگ مردم 
عراق در سال 1920میالدی شد؛ قیامی که 
در طول پنج ماه تمام مناطق آن کشــور را 
فرا گرفت و به »ثورة  العشرین« مشهور شد. به 
مناسبت سالروز این قیام با دکتر موسی فقیه 
حقانی، اســتاد دانشگاه و رئیس پژوهشکده 
تاریخ معاصر به گفت وگو نشسته و از این قیام 
ضداستعماری و اثرات آن در منطقه شنیدیم.

 سال 1920 میالدی که مصادف است با 
1299 شمسی، غرب آسیا چه شرایطی 
داشته و اشغال عراق توسط انگلیس در 

چه چارچوبی ارزیابی می شود؟
در آن مقطع انگلیسی ها توانستند با توجه به 
اینکه فاتح جنگ جهانی اول بودند تغییرات 
گســترده ای را در جهان و از جمله در غرب 
آسیا به وجود بیاورند. با توجه به اینکه رژیم 
تزاری در روسیه دچار نوعی فروپاشی بود و 
رژیم کمونیستی خودش را تثبیت می کرد؛ 
انگلیسی ها یکه تاز میدان بودند و منطقه را بین 
خود و فرانسوی ها تقسیم  کردند؛ بخش هایی 
مانند ســوریه و لبنان در اختیار فرانسوی ها 
قــرار گرفت و فلســطین تحــت قیومیت 
انگلیس درآمد که براســاس بیانیه بالفور آن 
را به صهیونیست ها دادند. ایران و بین النهرین 
که بعد معروف به عراق شــد نیز قرار بود در 
چارچوب نقشه شومی که انگلیسی ها برای 
منطقه کشیده بودند، به هندوستان که جزو 
متصرفات انگلیس و معروف به هند بریتانیا 
بود واگذار شود. در ایران هم با قرارداد 1919 
می خواستند به خواسته خود برسند و قحطی 

وحشتناکی هم به مردم تحمیل کردند.

 از آغازین ســال های قرن سیزدهم 
شمسی، ما شاهد نقش آفرینی روزافزون 
علما در رخدادهای سیاسی و اجتماعی 

جنگ های  از  هســتیم؛ 
ایــران و روس تا نهضت 
مشــروطه و تنباکــو و 
مبارزات جنوب و ماجرای 
عراق و...؛ ارتباطات علمای 
ایران و عراق در این دوره 

چگونه است؟
از ابتدای قرن سیزدهم شاهد هجوم گسترده 
اسالمی  ســرزمین های  به  اســتعمارگران 
هســتیم؛ هم فرانسه دســت به هجوم زده، 
هم رژیم تزاری و هم انگلیسی و این منطقه 
اسالمی درگیر دست اندازی های قدرت های 
اســتعماری اســت. با توجه به اینکه دفاع 
از ســرزمین های اســالمی بر هر مسلمانی 
واجب اســت علمای شیعه به محض اینکه 
هر ســرزمین اسالمی بدون توجه به مذهب 
مورد تجاوز قــرار می گرفت فتــوای جهاد 
صادر می کردند. در اوایل دوره ناصری شاهد 
شکل گیری سلســله ای از علما و مجتهدین 
شیعه هســتیم که در نجف قرار دارند و در 
سراسر ایران نمایندگان آن ها و یا مجتهدین 
حضور جدی و فعال داشــتند. دوره ناصری، 
دوره ای بود که استعمار، نفوذ گسترده ای از 
جهت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی 
پیدا کرده بود؛ از این رو عالوه بر اینکه مقابله 
بــا تجاوزات نظامی آن هــا مد نظر علما بود 
تالش گســترده ای برای جلوگیری از نفوذ و 
سلطه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی انجام 

می دادنــد. در ماجرای قرارداد 
رویتر که اســتقالل اقتصادی 
از دســت می رفت و به تبع آن 
اســتقالل فرهنگی و سیاسی 
هم خدشه دار می شد، مرحوم 
مالعلی کنی و میرزا صالح عرب 
دست به قیام زده و آن را ناکام 
گذاشتند. در ماجرای تنباکو مرحوم میرزای 
شیرازی با فتوایی یک سطری با این قرارداد 
اســتعماری مقابله کرد و آن را شکست داد. 
از سال 1306 قمری نهضت گسترده ای برای 
تحریم کاالهای خارجی در ایران که منظور 
اصلی آن مبارزه با نفوذ خارجی بود آغاز شد. 
شبکه علما در ایران و عراق با حمایت مراجع 
می توانست بسیاری از مسائل را حل کند که 
در همین قیام 1920 عراق هم نمونه ای از این 

نقش آفرینی را شاهدیم.

 عراق پس از عثمانی و اشغال توسط 
انگلیسی ها به چه شکلی اداره می شد؟

پــس از قیام علمــا و مــردم بین النهرین، 
انگلیسی ها مجبور شدند از طرح مستعمره 
کردن بین النهرین صــرف نظر کنند و تن 
به تأســیس کشــوری به نام عراق بدهند. 
انگلیسی ها خیلی زیرکانه توانستند زمام امور 
را با کمک فیصل اول که عامل آن  ها بود به 
دست بگیرند و چون می دانستند علما مانع از 
سلطه انگلستان بر عراق خواهند شد، شروع 

کردنــد به بدرفتاری بــا حوزه های علمیه و 
مراجع نجف که منجر به تبعید و مهاجرت 

علما از نجف و عراق به ایران شد.

 علمای شیعه از چه سازوکاری برای 
بسیج مردم استفاده می کرده اند؟

علما در چنین مواردی با ابراز مخالفت، مردم 
را به مقاومت و مبارزه دعوت کرده و در صورت 
لزوم حکم و فتوای جهاد صادر می کنند؛ آن ها 
به صدور فتــوا قناعت نمی کردند بلکه خود 
و فرزندانشــان در مقاطع مختلف در جهاد 
شرکت می کردند و حتی برخی فرزندان آن ها 
به شهادت رسیدند. بعضی علمای بزرگ در 
جهاد 1920 علیه انگلستان در بین النهرین 
و عراق شــرکت کرده بودند. مرحوم آیت اهلل 
کاشــانی و پدرشان سیدمصطفی کاشانی و 

حبوبی  سعید  میرزا  مرحوم 
با فرزندانشان در واقعه جهاد 
بودند. عشایر عراق که عمدتاً 
گوش به فرمان علما و مراجع 
بودنــد به طورگســترده در 
جهاد حضور پیــدا کردند و 
حتی دامنه جهاد به ایران هم 
کشیده شــد و در خوزستان 
شاهد مقاومت گسترده علیه 

انگلیسی ها بودیم.

  انقالب 1920 چه تأثیری در رخدادهای 
ضداستعماری پس از خود داشت؟

این قیام، قیام پیروزی علیه اســتعمار بود و 
موجب شد بخشی از ســرزمین اسالمی به 
هند بریتانیا ملحق نشــود. در سال هایی که 
علما و شیعیان در عراق می جنگیدند ایران 
ضدانگلیســی ترین فضا را دارد؛ مطبوعات 
و مجامع انگلیســی اذعان دارنــد که ایران 
یکپارچه شور ضداستعماری و ضدانگلیسی 
است؛ اعتراضاتی که سبب شد ایران و عراق به 
دست انگلیس نیفتد؛ هر چند بعداً با کودتای 
1299 انگلیس بر ایران مسلط شد. پیروزی 
و قیام 1920روندی تکاملی در مبارزه شیعه 
بود که به انسجام شــیعیان و حفظ فضای 

ضداستعماری و ضدانگلیسی منجر شد.

آیت اهلل نوری همدانی تأکید کرد 
توجه به قرآن کریم و 

اقتضائات روز در مباحث فقهی
رسا: نخســتین گام در زمینــه 
فقاهت  فقهی،  موضوع شناســی 
اســت؛ اگر در این زمینه فقاهت 
نداشته باشــیم نمی توانیم راه به 
جایی ببریم. ما باید به علمای پیشین و تحقیقاتی 
که داشته اند احترام بگذاریم، اما در عین حال باید 
دانســت که زمان امروز اقتضائات جدیدی دارد و 
باید طبق آن به تحقیق و پژوهش پرداخت. امروز 
ما باید با دقت و حوصله بســیار، اقتضائات روز را 
رصد کــرده و طبق آن به تولید محتوا بپردازیم؛ 
به عنوان مثال علمای قدیم مســئله جهاد را به 
جهاد دفاعی و جهاد با خوارج تقسیم کرده اند، اما 
امام خمینی)ره( مسئله جهاد را به هشت بخش 
تقسیم کرده اند. علمای قدیم در بحث های فقهی 
خود بیشــتر به اخبار توجه داشته اند و استناد به 
آیات قرآن کریم در پژوهش هایشان کمتر به چشم 
می خورد، در حالی که ما امروز نیازمند آن هستیم 
حوزه علمیه در زمینه فقه تحول ایجاد کرده و در 
زمینه مباحث فقهی توجه بیشتری به آیات قرآن 

کریم داشته باشد.

آیت اهلل محمدعلی جاودان: 
زندگی بدون حساب و کتاب 
دینی، آخرت را نابود می کند

شبســتان: وقتی انسان بدون 
 حساب و کتاب دینی زندگی کند 
آخرت او نابود می شــود. خداوند 
نعمات خود را در مدت عمر کوتاه 
دنیا به انسان عاریه داده است؛ بنابراین باید از آن ها 
برای کســب رضای الهی و بندگی خدا استفاده 
کرد. کسانی که نعمات را در مسیری که خداوند 
خواسته مصرف می کنند، امانتداران خوبی هستند 
که هنگام مــرگ آن نعمات را بخوبی به صاحب 
خود برمی گردانند؛ خوشبخت ترین انسان کسی 
است که نعمات الهی را طبق دستور او به کار ببرد؛ 
اگر کسی چنین کند شکر نعمت الهی را بجا آورده 
است. امروز دین ما دین پیامبر)ص( است که ائمه 
معصومین)ع( آن را به ما رساندند؛ امام حافظ دین 
است و با توجه به شرایط و وضعیت هر روزگار به 

شیوه خاصی دین الهی را حفظ می کند.

پیروزی قیام 1920 
مردم عراق به 

انسجام شیعیان 
و حفظ فضای 
ضداستعماری 

منجر شد

بــــــــرش

i n f o @ q u d s o n l i n e . i r

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 دکتر علی سعیدی، استادیار گروه اقتصاد اسالمی دانشگاه قم

گفتار گفت وگو با دکتر حقانی درباره قیام 1920 مردم عراق علیه انگلیسی ها و نقش مرجعیت در آن  

» ثوره العشرین« و روند تکاملی مبارزه شیعه علیه استعمار

   يكشنبه 9 تير 1398 26 شوال 1440 30  ژوئن 2019   سال سی و دوم  شماره 9000 

شماره: آگهى 139803908285000007
شماره پرونده:139604008285000001

آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى)
ــدانگ يك باب منزل مسكونى به شماره پالك  ــناد رسمى شش ــتند به مواد 121 و 122-آئين نامه اجراى مفاد اس مس
ــان جنوبى به  ــتان خراس ــد و پنج فرعى از دوازده اصلى واقع در بخش دوازده نيمبلوك اس ــك هزار و چهارص ــى ي ثبت
ــهر نيمبلوك بلوار ولى عصر سيزده  ــت و هفت متر و چهل و شش سانتيمتر مربع به نشانى ش ــاحت سيصد و بيس مس
ــدانگ عرصه و اعيان آن ذيل صفحه دويست و سى و سه دفتر امالك ذيل  ــش كه شش ــهيد صادقى پالك ش كوچه ش
شماره سه هزار و چهارصد و چهل و نه ثبت وسند مالكيت به نام: محمد عباسى فرزند: رضا تاريخ تولد: 01/01/1362 
ــماره شناسنامه 7 صادر شده است. و محدود به حدود اربعه به شرح پرونده ثبتى  ــماره ملى: 0889419116 و ش به ش
ــت و  ــرقاً: به ديوار بطول بيس ــانتيمتر به باقيمانده دوازده اصلى ش ــماالً: به ديوار بطول يازده متر و پنجاه و هفت س ش
ــانتيمتر به باقيمانده دوازده اصلى جنوباً: درب و ديوار بطول يازده متر و شصت و شش سانتيمتر  ــت متر و چهار س هش
ــانتيمتر به باقيمانده دوازده اصلى حقوق ارتفاقى  ــت متر و سى و هفت س ــت و هش به خيابان غرباً: به ديوار بطول بيس
ــماره سى هزار و پانصد و هفتاد و سه مورخ هفدهم شهريور ماه سال يك هزار  ــند رهنى ش ملك: ندارد.كه به موجب س
و سيصد و نود و سه و مازاد رهنى شماره سى هزار و پانصد و هفتاد و چهار مورخ هفدهم شهريور ماه سال يك هزار و 
ــه دفترخانه اسناد رسمى شماره يك شهر قاين استان خراسان جنوبى در قبال مبلغ سيصد و شصت  ــيصد و نود و س س
و شش ميليون ريال به عنوان اصل طلب به انضمام سود و خسارت تاخير تاديه موضوع بدهى آقا/خانم: محمد عباسى 
ــت ماه در رهن بانك ملت شعبه آرين شهر قرار گرفته است. چون متعهدين  ــمى كه به مدت چهل و هش و فاطمه قاس
ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خويش عمل ننموده است ، بانك مرتهن مستند به ماده 34 اصالحى قانون ثبت 
ــتصد و پنجاه و يك هزار  ــصد و پنجاه و يك ميليون و هش ــند راجع به وصول مبلغ (شش از دفترخانه تنظيم كننده س
ــش ميليون ريال به عنوان اصل طلب ،مبلغ يكصد و هشتاد ميليون ريال سود و  ــيصد و شصت و ش ــرح (س ريال) به ش
ــال يك هزار و سيصد و  ــارت تاخير تاديه تا تاريخ دهم فروردين ماه س مبلغ نود و چهار ميليون و پانصد هزار ريال خس
نود و شش ،مبلغ يازده ميليون و سيصد و پنجاه و يك هزار ريال حق التحرير به انضمام جريمه دير كرد تا روز وصول ) 
تقاضاى صدور اجرائيه بر عليه :محمد عباسى(راهن) و فاطمه قاسمى(وام گيرنده) با مشخصات فوق را نموده و پرونده 
ــكيل شد  ــناد و امالك بخش نيمبلوك تش ــه 9600001 در اين خصوص نزد واحد اجراى اداره ثبت اس اى تحت كالس
ــس از ابالغ اجرائيه و انقضاى مهلت مقرر قانونى به دليل اينكه متعهدين بدهى خويش را پرداخت يا نزد صندوق  ــه پ ك
ثبت توديع ننموده اند به درخواست بانك بستانكار نسبت به ارزيابى مورد رهن اقدام و بر طبق نظريه كارشناس رسمى 
دادگسترى وارده بشماره 139605008285000464 مورخ نهم اسفند ماه سال يك هزار و سيصد و نود و شش ملك 
ــيمتر مربع و اعيان حدوداً يكصد و سى  ــيصد و بيست و هفت متر و چهل و شش دس ــاحت س فوق با عرصه اى به مس
ــد. ملك مورد يك منزل وياليى واقع در شهر نيمبلوك خيابان وليعصر سيزده كوچه شهيد  ــت متر مربع مى باش و هش
ــش واقع گرديده است.ساختمان داراى كاربرى مسكونى بوده و همچنين داراى انشعابات آب،برق،گاز  صادقى پالك ش
و تلفن ميباشد.لذا با در نظر گرفتن موقعيت و مصالح، ساختمان به مبلغ هشتصد و هفده ميليون و هفتصد و چهارده 
ــت مرتهن پالك فوق بصورت  ــت و بدليل عدم وصول اعتراض قطعيت يافته و به درخواس هزار ريال ارزيابى گرديده اس
ششدانگ از ساعت 9 الى 12 صبح روز چهارشنبه مورخ بيست و ششم تير ماه سال يك هزار و سيصد و نود و هشت 
ــانى بلوار امام رضا(ع) از طريق  ــهر خضرى دشت بياض به نش ــناد وامالك بخش نيمبلوك واقع در ش در اداره ثبت اس
مزايده حضورى به فروش مى رسد.مزايده حضورى و نقدى از مبلغ ارزيابى شده شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى 
نقداً فروخته ميشود الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و 
مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده 
ــت كه در صورت وجود مازاد مسترد  ــد به عهده برنده مزايده اس ــده باش ــده يا نش اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم ش
ــرح ماده 40 آئين نامه اجرا نقداً وصول و نسيه فقط راجع به طلب بستانكار با موافقت  ــد ،حقوق دولتى به ش خواهد ش
بانك بستانكار جايز مى باشد.ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد،مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان 
ــد و هرگاه متعهد تا قبل از تنظيم صورتجلسه مزايده اقدام به پرداخت يا تعيين  ــاعت و مكان مقرر برگزار خواهد ش س

تكليف بدهى خويش نمايند از انجام مزايده خوددارى مى گردد.9804045
تاريخ انتشار: يكشنبه: نهم تير ماه سال هزار و سيصد و نود و هشت                     

حميد رضا توسلى فرشه رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بخش نيمبلوك

آگهى فقدان سند مالكيت
سند ماكيت ششدانگ يك قطعه آپارتمان مسكونى تحت پالك 4 فرعى از882 – اصلى بخش يك قزوين 
ــت سپس برابر اسناد رهنى  ــليم گرديده اس ــماره چاپى285041ب/95 بنام حميد برادران صادر وتس به ش
ــورخ 92/7/14 دفتر 69 قزوين در قبال مبلغ  ــم رهنى 13578 مورخ 94/2/2 و 10728 م ــماره متم به ش
2/700/000/000 ريال در رهن بانك ملى شعبه سعدى قرار گرفته است. سپس مالك با ارائه دو برگ فرم 
ــند به علت جابجايى گرديده وتقاضاى صدور سند مالكيت المثنى خود را  ــهادت شهود مدعى فقدان س ش
نموده كه مراتب به استناد ماده 120آئين نامه اصالحى قانون ثبت اعالم مى گردد تا هركس به نحوى ازهر 
انحاء نسبت به ملك مذكور حقى داشت ويا معامالتى به نفع اوشده ويا مدعى وجود سند نزد خود باشد از 
تاريخ انتشار اين آگهى تا مدت ده روز ضمن مراجعه به اين اداره اعتراض خود را با ارائه اصل سند مالكيت 
وسند معامله تسليم نمايد وچنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض به اين اداره نرسد ويا درصورت اعتراض اصل 
ــود اداره ثبت المثنى سند مالكيت را طبق مقررات صادر وبه متقاضى تسليم خواهد  ــند مالكيت ارائه نش س

كرد اين آگهى در يك نوبت به شرح ذيل منتشر خواهد شد. تاريخ انتشار: 98/4/9  آ9804050
حسن غالمحسينى

رئيس اداره ثبت اسناد منطقه 1 قزوين

آگهى فقدان سند مالكيت
سند ماكيت ششدانگ يك قطعه آپارتمان مسكونى تحت پالك 7 فرعى از882 – اصلى بخش يك قزوين 
ــت سپس برابر اسناد رهنى  ــليم گرديده اس ــماره چاپى285044ب/95 بنام حميد برادران صادر وتس به ش
ــورخ 92/7/14 دفتر 69 قزوين در قبال مبلغ  ــم رهنى 13578 مورخ 94/2/2 و 10728 م ــماره متم به ش
ــت. سپس مالك با ارائه دو برگ  ــعدى قرار گرفته اس ــعبه س 2/700/000/000 ريال در رهن بانك ملى ش
ــهادت شهود مدعى فقدان سند به علت جابجايى گرديده وتقاضاى صدور سند مالكيت المثنى خود  فرم ش
ــتناد ماده 120آئين نامه اصالحى قانون ثبت اعالم مى گردد تا هركس به نحوى  را نموده كه مراتب به اس
ــده ويا مدعى وجود سند نزد خود  ــت ويا معامالتى به نفع اوش ــبت به ملك مذكور حقى داش از هرانحاء نس
ــراض خود را با ارائه اصل  ــدت ده روز ضمن مراجعه به اين اداره اعت ــار اين آگهى تا م ــد از تاريخ انتش باش
سند مالكيت وسند معامله تسليم نمايد وچنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض به اين اداره نرسد ويا درصورت 
ــود اداره ثبت المثنى سند مالكيت را طبق مقررات صادر وبه متقاضى  ــند مالكيت ارائه نش اعتراض اصل س

تسليم خواهد كرد اين آگهى در يك نوبت به شرح ذيل منتشر خواهد شد.9804051
تاريخ انتشار: 98/4/9

حسن غالمحسينى
رئيس اداره ثبت اسناد منطقه 1 قزوين

آگهى فقدان سند مالكيت
سند ماكيت ششدانگ يك قطعه آپارتمان مسكونى تحت پالك 9 فرعى از882 – اصلى بخش يك قزوين 
ــت سپس برابر اسناد رهنى  ــليم گرديده اس ــماره چاپى285046ب/95 بنام حميد برادران صادر وتس به ش
ــورخ 92/7/14 دفتر 69 قزوين در قبال مبلغ  ــم رهنى 13578 مورخ 94/2/2 و 10728 م ــماره متم به ش
2/700/000/000 ريال در رهن بانك ملى شعبه سعدى قرار گرفته است. سپس مالك با ارائه دو برگ فرم 
ــند به علت جابجايى گرديده وتقاضاى صدور سند مالكيت المثنى خود را  ــهادت شهود مدعى فقدان س ش
نموده كه مراتب به استناد ماده 120آئين نامه اصالحى قانون ثبت اعالم مى گردد تا هركس به نحوى ازهر 
انحاء نسبت به ملك مذكور حقى داشت ويا معامالتى به نفع اوشده ويا مدعى وجود سند نزد خود باشد از 
تاريخ انتشار اين آگهى تا مدت ده روز ضمن مراجعه به اين اداره اعتراض خود را با ارائه اصل سند مالكيت 
وسند معامله تسليم نمايد وچنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض به اين اداره نرسد ويا درصورت اعتراض اصل 
ــود اداره ثبت المثنى سند مالكيت را طبق مقررات صادر وبه متقاضى تسليم خواهد  ــند مالكيت ارائه نش س

كرد اين آگهى در يك نوبت به شرح ذيل منتشر خواهد شد.9804052
تاريخ انتشار: 98/4/9

حسن غالمحسينى / رئيس اداره ثبت اسناد منطقه 1 قزوين

آگهى فقدان سند مالكيت
سند ماكيت ششدانگ يك واحد آپارتمان مسكونى تحت پالك 6 فرعى از882 – اصلى بخش يك قزوين 
ــت سپس برابر اسناد رهنى  ــليم گرديده اس ــماره چاپى285043ب/95 بنام حميد برادران صادر وتس به ش
ــورخ 92/7/14 دفتر 69 قزوين در قبال مبلغ  ــم رهنى 13578 مورخ 94/2/2 و 10728 م ــماره متم به ش
ــت. سپس مالك با ارائه دو برگ  ــعدى قرار گرفته اس ــعبه س 2/700/000/000 ريال در رهن بانك ملى ش
ــهادت شهود مدعى فقدان سند به علت جابجايى گرديده وتقاضاى صدور سند مالكيت المثنى خود  فرم ش
ــتناد ماده 120آئين نامه اصالحى قانون ثبت اعالم مى گردد تا هركس به نحوى  را نموده كه مراتب به اس
ــده ويا مدعى وجود سند نزد خود  ــت ويا معامالتى به نفع اوش ــبت به ملك مذكور حقى داش از هرانحاء نس
ــراض خود را با ارائه اصل  ــدت ده روز ضمن مراجعه به اين اداره اعت ــار اين آگهى تا م ــد از تاريخ انتش باش
سند مالكيت وسند معامله تسليم نمايد وچنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض به اين اداره نرسد ويا درصورت 
ــود اداره ثبت المثنى سند مالكيت را طبق مقررات صادر وبه متقاضى  ــند مالكيت ارائه نش اعتراض اصل س

تسليم خواهد كرد اين آگهى در يك نوبت به شرح ذيل منتشر خواهد شد.9804053
تاريخ انتشار: 98/4/9

حسن غالمحسينى
رئيس اداره ثبت اسناد منطقه 1 قزوين

آگهى فقدان سند مالكيت
سند ماكيت ششدانگ يك واحد آپارتمان مسكونى تحت پالك 8 فرعى از882 – اصلى بخش يك قزوين 
ــت سپس برابر اسناد رهنى  ــليم گرديده اس ــماره چاپى285045ب/95 بنام حميد برادران صادر وتس به ش
ــورخ 92/7/14 دفتر 69 قزوين در قبال مبلغ  ــم رهنى 13578 مورخ 94/2/2 و 10728 م ــماره متم به ش
ــت. سپس مالك با ارائه دو برگ  ــعدى قرار گرفته اس ــعبه س 2/700/000/000 ريال در رهن بانك ملى ش
ــهادت شهود مدعى فقدان سند به علت جابجايى گرديده وتقاضاى صدور سند مالكيت المثنى خود  فرم ش
ــتناد ماده 120آئين نامه اصالحى قانون ثبت اعالم مى گردد تا هركس به نحوى  را نموده كه مراتب به اس
ــده ويا مدعى وجود سند نزد خود  ــت ويا معامالتى به نفع اوش ــبت به ملك مذكور حقى داش از هرانحاء نس
ــراض خود را با ارائه اصل  ــدت ده روز ضمن مراجعه به اين اداره اعت ــار اين آگهى تا م ــد از تاريخ انتش باش
سند مالكيت وسند معامله تسليم نمايد وچنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض به اين اداره نرسد ويا درصورت 
ــود اداره ثبت المثنى سند مالكيت را طبق مقررات صادر وبه متقاضى  ــند مالكيت ارائه نش اعتراض اصل س

تسليم خواهد كرد اين آگهى در يك نوبت به شرح ذيل منتشر خواهد شد.9804054
تاريخ انتشار: 98/4/9

حسن غالمحسينى
رئيس اداره ثبت اسناد منطقه 1 قزوين

آگهى فقدان سند مالكيت
سند ماكيت ششدانگ تحت پالك 12 فرعى از882 – اصلى بخش يك قزوين به شماره چاپى285049ب/95 
ــناد رهنى به شماره متمم رهنى 13578  ــت سپس برابر اس ــليم گرديده اس بنام حميد برادران صادر وتس
ــورخ 92/7/14 دفتر 69 قزوين در قبال مبلغ 2/700/000/000 ريال در رهن  ــورخ 94/2/2 و 10728 م م
ــپس مالك با ارائه دو برگ فرم شهادت شهود مدعى فقدان  ــعدى قرار گرفته است. س ــعبه س بانك ملى ش
سند به علت جابجايى گرديده وتقاضاى صدور سند مالكيت المثنى خود را نموده كه مراتب به استناد ماده 
ــبت به ملك مذكور  ــه اصالحى قانون ثبت اعالم مى گردد تا هركس به نحوى ازهر انحاء نس ــن نام 120آئي
ــده ويا مدعى وجود سند نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهى تا  ــت ويا معامالتى به نفع اوش حقى داش
مدت ده روز ضمن مراجعه به اين اداره اعتراض خود را با ارائه اصل سند مالكيت وسند معامله تسليم نمايد 
ــند مالكيت ارائه نشود  ــد ويا درصورت اعتراض اصل س وچنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض به اين اداره نرس
ــليم خواهد كرد اين آگهى در يك  ــند مالكيت را طبق مقررات صادر وبه متقاضى تس اداره ثبت المثنى س

نوبت به شرح ذيل منتشر خواهد شد.9804055  تاريخ انتشار: 98/4/9
حسن غالمحسينى

رئيس اداره ثبت اسناد منطقه 1 قزوين

آگهى
ــجادى بنجارزابل خيابان طالقانى 45  ــر كمالى و سيد معين الدين هاشمى و فاطمه س ــيله به ياس بدينوس
ــماره  91-2579 جهت وصول مبلغ  ــتناد قرارداد بانكى ش ــود كه كارآفرينى اميد زابل به اس ابالغ مى ش
ــويه  ــارت تاخير متعلقه و از تاريخ مذكور تا روز تس 174,223,184 ريال تا تاريخ يوم جارى بانضمام خس
ــه 9700095 در اين  ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس كامل بدهى طبق مقررات عليه ش
ــرح متن شناخته نشده  ــما به ش ــده و طبق گزارش مورخ 97/2/29 مامور محل اقامت ش ــكيل ش اداره تش
ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يكمرتبه در يكى از روزنامه هاى  لذا به تقاضاى بس
ــود و چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب  ــار محلى آگهى ميش كثيراالنتش
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد عمليات اجرايى جريان خواهد يافت . م الف : 431  مى گردد نس

تاريخ انتشار:98/4/9  9804057
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى زابل

آگهى
ــا ساكن زابل بخش مركزى روستاى اكبراباد و عباس بارانى ساكن  ــيله به آقاى رضا بارانى پور كوش بدينوس
ــتاى اكبراباد  ابالغ مى شود كه صندوق كارآفرينى اميد به  ــاكن روس زابل خيابان باهنر 9 و جواد نخعى س
استناد قرارداد بانكى شماره 92-1319جهت وصول مبلغ 161,611,000 ريال تا تاريخ يوم جارى بانضمام 
ــما اجرائيه صادر  ــويه كامل بدهى طبق مقررات عليه ش ــارت تاخير متعلقه و از تاريخ مذكور تا روز تس خس
نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9500211 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 95/8/1 مامور 
ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد  ــرح متن شناخته نشده لذا به تقاضاى بس ــما به ش محل اقامت ش
ــار محلى آگهى ميشود و چنانچه ظرف مدت 10  اجرائيه فقط يكمرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد عمليات 

اجرايى جريان خواهد يافت .  تاريخ انتشار:98/4/9   م الف : 432  آ-9804058
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى زابل

آگهى
بدينوسيله به مجتبى شفيعى مقدم و ام البنين حسنى و گالب شفيعى مقدم و سميه خراسانى ساكن زابل 
ــتاى كيخا ابالغ مى شود كه صندوق كارآفرينى اميد به استناد قرارداد بانكى شماره 90-1537جهت  روس
وصول مبلغ 43,065,085 ريال تا تاريخ يوم جارى بانضمام خسارت تاخير متعلقه و از تاريخ مذكور تا روز 
ــويه كامل بدهى طبق مقررات عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9500209 در  تس
اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 95/11/7 مامور محل اقامت شما به شرح متن شناخته نشده 
ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يكمرتبه در يكى از روزنامه هاى  لذا به تقاضاى بس
ــود و چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب  ــار محلى آگهى ميش كثيراالنتش

مى گردد نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد عمليات اجرايى جريان خواهد يافت .
تاريخ انتشار:98/4/9 م الف : 433  آ-9804059

مسئول واحد اجراى اسناد رسمى زابل

آگهى
ــتاى فتح اهللا حيدراباد و كنيز كرم شاهى ساكن زابل جاده  ــيله به حسين معمرى ساكن زابل روس بدينوس
ــماره 89280- ــتناد قرارداد بانكى ش ــه صندوق كارآفرينى اميد به اس ــود ك ــار محمداباد ابالغ مى ش بنج
2490جهت وصول مبلغ 197,560,000 ريال تا تاريخ يوم جارى بانضمام خسارت تاخير متعلقه و از تاريخ 
ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه  ــويه كامل بدهى طبق مقررات عليه ش مذكور تا روز تس
9700397 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 97/5/15 مامور محل اقامت شما به شرح متن 
ــناخته نشده لذا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يكمرتبه در يكى از  ش
روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى ميشود و چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ 

محسوب مى گردد نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد عمليات اجرايى جريان خواهد يافت .
تاريخ انتشار:98/4/9 م الف : 434  آ-9804060

مسئول واحد اجراى اسناد رسمى 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

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى برابر راى شماره

ــاختمانهاى فاقد سند  139860306007000206  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض  متقاضى خانم زينب يوسفى 

كيا   فرزند براتعلى  بشماره شناسنامه 258
صادره از تربت جام در يك باب خانه/ يك قطعه زمين مزروعى/ يك قطعه باغ  به مساحت 160 متر مربع 
ــهد حوزه ثبت ملك  ــهر تربت جام  بخش 13 مش پالك 7345 / 7226   فرعى از 166 - اصلى  واقع در ش
تربت جام خريدارى از مالك رسمى آقاى زينب يوسفى كيا محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود و در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت  دو ماه اعتراض خود را به  ــته باش متقاضى اعتراضى داش
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 سند 

مالكيت صادر خواهد شد.آ-9804061
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/4/9        تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/4/25

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

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

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى برابر راى شماره   139860306007000204

هيات اول / دوم   موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض  متقاضى آقاى بهاالدين يوسفى كيا   فرزند 

محمد  بشماره شناسنامه 367
ــالك 7218/7344  فرعى از  ــاحت 273,5 متر مربع پ ــاختمان به مس ــادره از تربت جام در يك باب س ص
ــت جام خريدارى از مالك  ــهد حوزه ثبت ملك ترب ــهر تربت جام  بخش 13 مش ــى  واقع در ش 166 - اصل
ــفى كيا   محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به  ــمى آقاى بها الدين يوس رس
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى  ــخاص نس ــود و در صورتى كه اش فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت  دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و  ــته باش داش
ــليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم  ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تس پس از اخذ رس
نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.آ-9804061
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/4/9             تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/4/25

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــون تعيين تكليف  ــات اول موضوع قان ــماره 139860306015002520 – 1398/3/13 هي ــر راى ش براب
ــت ملك تايباد  ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثب ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره 7 كد ملى  ــنامه ش ــه بالمعارض متقاضى آقاى جهانگير رحمانى پيرنخودى به شناس ــات مالكان تصرف
ــدانگ يكباب منزل به مساحت 382,35 متر مربع  0749640561 صادره تايباد فرزند محمد عمر در شش
پالك شماره 698 فرعى از 250 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از 
ــاعى متقاضى و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومى  محل تمامت مالكيت مش
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت  ــود در صورتى كه اش مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به  ــته باش متقاضى اعتراضى داش
ــليم اعتراض ، دادخواست خود را  ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس اين اداره تس
ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق  ــت در ص به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. آ-9804063
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/04/09 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/04/24

مهدى حسين زاده   كفيل ثبت اسناد و امالك تايباد

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــون تعيين تكليف  ــات اول موضوع قان ــماره 139860306015002546 – 1398/3/19 هي ــر راى ش براب
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات 
ــماره 0 كد ملى 0740111981  ــت به شناسنامه ش ــماعيل حق دوس مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى اس
ــاحت 105,85 متر مربع پالك شماره 283  ــدانگ يكباب منزل به مس ــف در شش صادره تايباد فرزند يوس
ــمتى از مالكيت  ــاد از محل قس ــوزه ثبت ملك تايب ــهد ح ــان رضوى بخش 14 مش ــى واقع در خراس اصل
غالمرسول خدادادى و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى  ــود در صورتى كه اش به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش داش
ــت خود را به مراجع قضايى  ــليم اعتراض ، دادخواس ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس و پس از اخذ رس
تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.  آ-9804065
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/04/09          تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/04/24

مهدى حسين زاده  / كفيل ثبت اسناد و امالك تايباد

آگهى فقدان سند مالكيت
ــماره 0018309798 به استناد دوبرگ استشهاديه گواهى  نظربه اينكه  آقاى محمدمعين فرزند رضا به ش
ــن اداره مراجعه نموده  ــندمالكيت المثنى نوبت اول به اي ــه تقاضاى كتبى جهت دريافت س ــده منضم ب ش
ــهم از پنج سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ بشماره پالك 133فرعى   ــند مالكيت يك س ومدعى اند كه س
ــان مى باشد  ــهيد  كه متعلق به ايش ــيروان بخش 5قوچان به آدرس پيرش ازيك اصلى واقع در قطعه دو ش
ــى دفتر امالك معلوم گرديده كه سند مالكيت آن بشماره چاپى  ــده است با بررس بعلت نامعلومى مفقود ش
ــماره ثبت63719بنام نامبرده صادروتسليم گرديده  ــرى الف 89ذيل دفتر336 صفحه103 بش 058028س
است  دفتر امالك بيش ازاين حكايتى ندارد لذا به استناد تبصره يك اصالحى ماده 120آئيننامه قانون ثبت 
ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى  مراتب يك نوبت آگهى ومتذكر ميگرددهركس نس
ــتى ظرف 10روز ازتاريخ انتشار آگهى اعتراض خود را به همراه  ــندمالكيت نزد خود مى باشد بايس وجود س
اصل سند مالكيت يا سندمعامله رسمى به اين اداره تسليم نمائيدبديهى است درصورت عدم وصول اعتراض 
درمهلت مقرر يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت 

المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.آ-9804038  تاريخ انتشار:98/04/09
صمد ابراهيم زاده / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

آگهى فقدان سند مالكيت
ــماره 0018309798 به استناد دوبرگ استشهاديه گواهى  نظربه اينكه  آقاى محمدمعين فرزند رضا به ش
ــن اداره مراجعه نموده  ــندمالكيت المثنى نوبت اول به اي ــه تقاضاى كتبى جهت دريافت س ــده منضم ب ش
ــهم از پنج سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ بشماره پالك 135فرعى   ــند مالكيت يك س ومدعى اند كه س
ــان مى باشد  ــهيد  كه متعلق به ايش ــيروان بخش 5قوچان به آدرس پيرش ازيك اصلى واقع در قطعه دو ش
ــى دفتر امالك معلوم گرديده كه سند مالكيت آن بشماره چاپى  ــده است با بررس بعلت نامعلومى مفقود ش
ــماره ثبت1022بنام نامبرده صادروتسليم گرديده است   ــرى الف 89ذيل دفتر6 صفحه70 بش 058027س
ــاده 120آئيننامه قانون ثبت  ــتناد تبصره يك اصالحى م ــر امالك بيش ازاين حكايتى ندارد لذا به اس دفت
ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى  مراتب يك نوبت آگهى ومتذكر ميگرددهركس نس
ــتى ظرف 10روز ازتاريخ انتشار آگهى اعتراض خود را به همراه  ــندمالكيت نزد خود مى باشد بايس وجود س
اصل سند مالكيت يا سندمعامله رسمى به اين اداره تسليم نمائيدبديهى است درصورت عدم وصول اعتراض 
درمهلت مقرر يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت 

المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شدآ-9804041  تاريخ انتشار:98/04/09
صمد ابراهيم زاده / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

شماره نامه :139704921653000252                    تاريخ نامه : 1397/10/16
شماره پرونده : 9104021653000027/1                 شماره بايگانى پرونده : 9100028

اخطار
ــدانگ يك باب خانه مسكونى   ــبت به شش ــه 9100028نظر به اينكه  نس  در خصوص پرونده اجرايى كالس
ــند انتقال اجرايى بنام  ــده از 56 فرعى از 2 اصلى بخش 53 يزد س ــماره پالك 414 فرعى مجزى ش به ش
ــتانكار تقاضاى تخليه ملك مذكور را نموده لذا در  ــت صادر گرديده و بس ــتانكاربانك ملت شعبه مروس بس
ــبت به تخليه ملك مذكور در مورخ  ــمى الزم االجرا نس ــناد  رس اجراى ماده 153آئين نامه اجراى مفاد اس
1396/08/07 اقدام الزم  صورت گرفته و ليست اموال موجود در خانه با حضور نماينده دادگسترى بصورت 
ــته و ملك پلمپ گرديده  لذا به شما آقاى محمد على دهقان زاده همدان فرزند رمضان به  تفصيلى  برداش
شماره شناسنامه 163داراى كد ملى 5439825347 ساكن هرات خيابان شهدا جنب محيط زيست اخطار 
مى شود ظرف مدت يك ماه به اجراى ثبت مراجعه  و اموال خود را تحويل بگيريند واال طبق مقررات اموال 

ارزيابى و به مزايده  گذاشته خواهد شد .آ-9804056  تاريخ انتشار :1398/04/09
مديراجرا واحد اجراى اسناد رسمى خاتم – فاطمه فالحتى مروست


