
والمسلمین  حــجــت االســام  رواق  
احــمــد مــــروی در دیـــــدار مــســئــوالن 
فعال  جــهــادی  و  مــردمــی  تشکل های 
در عــرصــه مــقــابــلــه بـــا کـــرونـــا کـــه در 
انجام  تاالر والیت حرم مطهر رضوی 
فقرا،  معیشتی  امــور  به  اهتمام  و  توجه  شد،گفت: 
و  اطــهــار)ع(  ائمه  سیره  در  نیازمندان  و  محرومان 
ویـــژه ای داشته  هــمــواره جایگاه  اســام  بــزرگ  علمای 
رفع  و  به ضعفا  رسیدگی  به  نسبت  اســام  دیــن  و 

نیازهای آن ها تأکیدهای فراوانی کرده است.
ــزود: امــیــرالــمــؤمــنــیــن)ع( خــدمــات شــایــان و  ــ وی افـ
رشادت های فراوانی در زندگی شان داشتند، ولی برای 
هیچ یک آیه نازل نشد، اما هنگامی که آن حضرت 
انگشتر خود را در نماز به سائل بخشیدند و یا افطار 
نازل  قــرآن  آیــه  کردند  انفاق  بــرای سه شب  را  خــود 
به  رسیدگی  اهمیت  و  ارزش  نشان دهنده  که  شــد، 

نیازمندان نزد پروردگار متعال است.

اقدام جهادی ◾
تولیت آستان قدس رضوی رسیدگی به نیازمندان را 
سیره علمای بزرگ اسام دانست و ابراز کرد: علمای 
مردم  میان  در  از حضور  اسام هیچ گاه  تاریخ  بزرگ 

امــروز  نبودند،  غافل  نیازمندان  امــور  به  رسیدگی  و 
مختلف  عرصه های  در  باید  روحانیت  و  طــاب  نیز 
خدمات اجتماعی حضور داشته باشند که این گونه 
هیچ  که  دورانــی  در  و  کرونا  موضوع  در  نیز هست، 
غسل  را  کرونایی  فوت شدگان  نمی شد  حاضر  کس 
دهد این طاب بودند که در اقدامی جهادی غسل و 
نماز اموات کرونایی را برعهده گرفتند که دشوارترین 

کار بود.
با اشــاره به این مطلب که شیوع کرونا بسیاری  وی 
از خانواده های آبرومند را نیز با مشکات معیشتی 
از محرومان  روبــه رو کرده است، گفت: دست گیری  
جانب  از  نعمتی  و  الهی  توفیقات  از  نیازمندان  و 
خداوند متعال است، ازاین رو تشکل های مردمی باید 
را  به محرومان  اقدامات خود در خدمت رسانی  قدر 

بدانند.
تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: تشکل های 
مردمی که  در عرصه مقابله با کرونا در خط مقدم 
خدمت رسانی به مردم بودند، در گمنامی، بدون هیچ 
چشمداشت و عنوان اجتماعی، برای رفع مشکات 
از  کــه  تــاش می کنند  نــیــازمــنــدان  از  و دســت گــیــری 
اجتماعی  اعتبارات  و  عناوین  است.  اعمال  بهترین 
برای همین دنیاست و در آخرت کاربردی ندارد، اما 
گروه های جهادی و تشکل های مردمی کارهایی انجام 
ائمه  و  داشته  آخــرت  در  فــراوانــی  اجــر  که  می دهند 
اطهار)ع( و مراجع بزرگ شیعه بسیار به آن ها اهتمام 

داشتند و شخصاً آن ها را انجام می دادند.
وی تصریح کرد: کمیته امداد از نخستین نهادهایی بود 
که با دستور امام خمینی)ره( پس از انقاب اسامی 

تشکیل شد تا فرهنگ کمک به محرومان ترویج یابد 
اسام  بــزرگ  علمای  و  مرجعیت  توجه  و  نگاه  از  که 

نسبت به دست گیری از نیازمندان حکایت دارد.

همفکری وهماهنگی  ◾
حجت االسام والمسلمین مروی با اشاره به پیشگامی 
رهبر معظم انقاب در کمک رسانی به حادثه دیدگان 
حوادث طبیعی پیش و پس از انقاب اسامی، عنوان 
با ساخت  همواره  تاریخ  طول  در  بزرگ  علمای  کرد: 
مدارس، بیمارستان، کتابخانه و... برای ارائه خدمات 

عام المنفعه به مردم تاش می کردند.
وی تشکل های مردمی را به برگزاری جلسات همفکری 
برای هماهنگی با یکدیگر، انتقال تجربیات، تقسیم 
کار و هم افزایی توصیه و اظهار کرد: برگزاری جلسات 
اثرگذار  بسیار  مردمی  تشکل های  میان  هم اندیشی 
دانــش،  مهارت ها،  از  استفاده  و  کــار جمعی  اســت، 
فعالیت های  می تواند  یکدیگر  تجربیات  و  اطاعات 

جهادی و خیرانه را اثربخش تر کند.
تولیت آستان قدس رضوی عنوان کرد: خوب است 
منطقه ای  یکدیگر  همکاری  بــا  مــردمــی  تشکل های 
اقــدامــات  و  بــرنــامــه ریــزی  بــا  و  را شناسایی  مــحــروم 
و  دایره محرومیت  از  را  منطقه  آن  محرومیت زدایی 
نیازمندی خارج کنند. رهبر معظم انقاب در دیداری 
با مسئوالن بنیاد مستضعفان فرمودند: »بروید یک 
رهبر  نگاه  ایــن  کنید«،  آبــاد  کامل  به طور  را  منطقه 
معظم انقاب بوده که خوب است تشکل های مردمی 

به این رویکرد مناسب توجه داشته باشند.
حجت االسام والمسلمین مروی تشکل های مردمی را 
به تاش برای ترویج سنت حسنه کمک به نیازمندان 
توصیه و بیان کرد: دامنه خیران و نیکوکاران را گسترش 
کنید،  باز  نیز  دیگران  بــرای  را  بستر خدمت  و  دهید 
برخی خط کشی ها تنها ساخته ذهن ما است و در 
اسام جایگاهی ندارد، در جذب مشارکت برای کمک 
به محرومان و ترویج فرهنگ نیکوکاری در جامعه نباید 
خط کشی  وجود داشته باشد، راه را برای کار خیر باید 
باز کرد و اجازه داد اقشار مختلف، نگاه ها و دیدگاه های 
متفاوت توفیق مشارکت در فعالیت های خیرخواهانه 

را داشته باشند.

تالش برای تحقق شعار »مشهد بدون گرسنه« ◾
در این دیدار، شریفی به نمایندگی از قرارگاه فرهنگی 
شهرک  در  گــســتــرده ای  خــدمــات  کــه  کهف الحسن 
آستان  گفت:  کــرده انــد،  ارائــه  مشهد  رجایی  شهید 
و  است  فعالیت های جهادی  پرچمدار  قدس رضوی 
ما نیز تاش کردیم سهمی در خدمت به مردم داشته 
باشیم. این قرارگاه جهادی بیش از 15 میلیارد تومان 
برای خدمت به مردم نیازمند حاشیه شهر مشهد، 
نیک شهر و زاهدان هزینه کرده و دومین رتبه استانی 
را در اختیار  طبخ و توزیع غذای گرم بین محرومان 
را  قــرارگــاه  ایــن  خدمات  از  دیگر  یکی  شریفی  دارد. 
مشهد  نقاط  برخی  در  واقعی  نیازمندان  شناسایی 
برای اجرای کامل طرح »مشهد بدون گرسنه« اعام 
کرد و گفت: آماده ایم تا با همکاری دیگر مجموعه ها 
و تشکل ها، این طرح را در شهر مشهد نهایی کنیم 
تا جامعه زیر پوشش و نیازمند کمک های ضروری به 

طور کامل شناسایی شوند. 

اشتغال زایی برای زنان سرپرست خانوار  ◾
ذبیحی، نماینده مجموعه مردمی »احرار« نیز گفت: 
از فرهنگیان  این تشکل مردمی با مشارکت جمعی 

در حــال فعالیت اســت و از طریق مـــدارس، هــزار و 
250 خانواده نیازمند را زیر پوشش قرار داده است. 
او در موج پنجم کرونا خدمات این تشکل  به گفته 
مردمی گسترش یافت و عاوه بر تأمین هزینه دارو و 
درمان خانواده های زیر پوشش، تغذیه آن ها نیز مورد 
سرپرست  زنان  برای  اشتغال زایی  گرفت.  قرار  توجه 
خدمات  از  دیگر  یکی  نیز  بدسرپرست  یا  خــانــواده 

تشکل مردمی احرار بوده است.
استاد، مسئول قرارگاه جهادی حزب هللا نیز گفت: در 
موج پنجم کرونا توانستیم قرارگاه امدادگران حسینی 
را در حاشیه شهر مشهد برپا کنیم و یکی از خدمات 
برای خانواده   اکسیژن  کپسول   150 دوره، خرید  این 
بتوانیم  امیدواریم  افــزود:  وی  بــود.  نیازمند  بیماران 
مشهد،  غرب  منطقه  در  دائمی  مرکز  یک  ایجاد  با 
خدماتمان را گسترش دهیم و عاوه بر طبخ و توزیع 
بیشتر  نیز  را  فرهنگی مان  فعالیت های  گــرم،  غــذای 

کنیم.

تشکیل 313 گروه جهادی ◾
آخوندی، مسئول هیئت »خیمه االنتظار« نیز گفت: 
در این تشکل مردمی 313 گروه جهادی حداقل 10 
نفره را ایجاد کرده ایم و 780 خانواده را زیر پوشش 

داریــــم. وی هــمــکــاری خـــوب آســتــان قـــدس در ایــن 
حوزه را ارزشمند برشمرد و گفت: همه فعالیت های 
تــشــکــل هــای مــردمــی در شــهــر مشهد بــایــد بــه نــام 
از  بتوانیم  امیدواریم  و  بخورد  گره  رضــا)ع(  حضرت 
پشتیبانی های بیشتر خادمان رضوی بهره مند شویم.
حوزه  در  واقــع  معلمان  از  نمایندگی  به  اسماعیلی 
خیلی  گفت:  بــاره  ایــن  در  نیز  جهادی  فعالیت های 
از مردم هستند که شاید روحیه جهادی و بسیجی 
کمک  دیگران  به  ــد  دارن دوســت  امــا  باشند  نداشته 
کنند و ما نیز به این موضوع توجه داشته ایم و فقط 
 100 و  اکسیژن  کپسول   300 توانستیم  هفته  دو  در 
میلیون تومان بسته غذایی با کمک مردم عادی تهیه 

و توزیع کنیم.
آذربایجانی های  فاطمیه  هیئت  مسئول  ایرانمنش، 
مقیم مشهد هم در ادامه گفت: ساخت 54 حمام 
و سرویس بهداشتی در روستاها و برنامه ریزی برای 
ساخت هشت خانه 50 متری ازجمله اقدام های این 
هیئت بوده است ضمن آنکه توزیع روزانه غذای گرم 
برنامه داشته ایم.  در  نیز  را  در حاشیه شهر مشهد 
ایرانمنش توجه ویژه به نیازهای مردم روستا و تاش 
گروه های جهادی برای حل مشکات آن ها را ضروری 
ــســت.شــریــف، نــمــایــنــده بــاشــگــاه »مــجــازی هــای  دان
این  اعــضــای  ایــن نشست گفت:  در  هــم  انــقــابــی« 
که  هستند  انقابی  جوانان  از  مجموعه ای  باشگاه 
تاش دارند گفتمان انقاب را در فضای مجازی ترویج 
دهند. وی به برخی طرح های تدوین شده برای کمک 
به نیازمندان هم اشاره کرد و ایجاد اشتغال خانگی با 

اعطای وام را یکی از آن ها برشمرد.

تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد

 تشکل های مردمی 
در خط مقدم خدمت رسانی در ایام کرونا

عدالتخانه

اخبار

جشنواره »آسمان هشتم« 
فراخوان داد

فــرهــنــگــی هنری  ــواره  جــشــن
محوریت  با  هشتم  آسمان 
ــق آثـــــار رضـــــوی دربـــــاره  خــل
ــا)ع( فــراخــوان داد. ــام رضـ ام
ــر ایــن  ــی ابــراهــیــم زاکـــــری دب
با  گــفــت وگــو  ــواره در  جــشــن

قدس گفت: جشنواره آسمان هشتم كه ویژه روستاییان 
به  توجه  با  را  دوره خود  پانزدهمین  است  سراسر كشور 
می كند. برگزار  مجازی  فضای  بستر  در  كرونایی  شرایط 
كتاب خوانی  رشته های  در  عاقه مندان  زاکـــری  گفته  به 
رضوی، صنایع دستی رضوی، سرود رضوی، فیلم کوتاه و 
تئاتر رضوی از روستاهای سراسر كشور می توانند در این 

جشنواره شركت كنند.
زاکری افزود: عاقه مندان برای كسب اطاعات بیشتر می توانند 
    https://asmane8.ir/form/onlineبــــــــــه ســـــــایـــــــت

مراجعه نمایند.
وی اظهار کــرد: روستای كــردر رضــوی در استان هرمزگان 

میزبان این جشنواره در آبان ماه خواهد بود.

مدیر مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی خبر داد

 برگزاری دوره آموزش مربیان 
طرح ملی »تحفیظ قرآن کریم«

بــرگــزاری  از  ــرآن کریم آســتــان قــدس رضــوی  ق مدیر مرکز 
ملی  طـــرح  مــربــیــان  ــوزش  آمــ دوره  ششمین  و  پنجمین 

»تحفیظ قرآن کریم« در مشهد مقدس خبر داد.
با  میریان  مسعود  حجت االسام  آستان نیوز،  گــزارش  به 
اشاره به اینکه در سال 1399 به دلیل شیوع بیماری کرونا 
دوره  آموزش حضوری برای مربیان طرح تحفیظ قرآن کریم 
هماهنگی های  با  خوشبختانه  کــرد:  عنوان  نشد،  برگزار 
صورت گرفته موفق شدیم روز گذشته پنجمین و ششمین 
به  را  قــرآن کریم  آمــوزش مربیان طرح ملی تحفیظ  دوره 
پایان برسانیم که با استقبال خوبی همراه بود.وی افزود: در 
این دوره چهار روزه که از 20 تا 24 شهریور امسال برگزار 
شد، 120 نفر از مربیان مورد آموزش قرار گرفتند و در هر 
جلسه که از ساعت 8 صبح تا 6 بعدازظهر ادامه داشت، 
و شیوه های  تدریس  قــرآن،  انگیزه سازی حفظ  روش هــای 
آن، برنامه دهی و روش های بیان مفاهیم قرآن به مربیان 
طرح تحفیظ آموزش داده شد.مدیر مرکز قرآن کریم آستان 
ــای آمــوزش در دو سطح  قــدس رضــوی ادامــه داد: دوره هـ
مقدماتی و تکمیلی برگزار شد و در قالب آن حافظان 10 
جزء به باال تحت آموزش های مقدماتی و حافظان 20 جزء 

به باال تحت آموزش های تکمیلی قرار گرفتند.
گفتنی است دوره های اول تا چهارم آموزش مربیان طرح 
در ســال 1398  ایــن  از  پیش  کریم«  قــرآن  ملی »تحفیظ 

توسط همین مرکز برگزار شده است.

 بازخوانی اندیشه رهبر انقالب 
درباره عدالت )6(

 پیشرفت باید 
عادالنه باشد

از  یــکــی  جــمــال زاده   محمدحسین 
داعیه های انقاب اسامی ایــران از ابتدای 
پــیــروزی اش این بــوده است که می توان در 
سایه دین و زندگی دینی پیشرفت کرد و نقطه 
تمایز گفتمان پیشرفت جمهوری اسامی با 
سایر گفتمان های پیشرفت در دنیا همین 
نقطه اســت کــه دیــن در عرصه پیشرفت 
در حاشیه  و  دارد  فعاالنه  نقشی  اجتماع 
معظم  رهبر  اندیشه  در  نیست.پیشرفت 
انقاب یک الزمه ضروری دارد و آن عدالت 
است. اگر پیشرفت اقتصادی در جامعه ای 
نباشد،  با عدالت  ولی همراه  بیفتد  اتفاق 
منجر به اشرافی گری و ثروت اندوزی عده ای 
خــاص می شود و عموم مــردم از پیشرفت 
رهبر  ــرد.  بـ نخواهند  ــهــره ای  ب کــشــور هیچ 
معظم انقاب در همین زمینه می فرمایند: 
»مــا رونــق اقتصادی کشور را بــدون تأمین 
عدالت اجتماعی به هیچ وجه قبول نداریم و 
معتقد به آن نیستیم. کشورهایی هستند که 
شاخص هایشان خیلی خوب است، مطلوب 
است، رشد اقتصادی شان خیلی باالست؛ 
لکن تبعیض، اختاف طبقاتی، نبود عدالت 
این  مــا  اســـت،  محسوس  کشورها  آن  در 
را به هیچ وجه منطبق با خواست اســام و 
اهداف جمهوری اسامی نمی دانیم. بنابراین 
یکی از مهم ترین شاخص های ما، شاخص 
عدالت اجتماعی است. باید طبقات محروم 
از پیشرفت اقتصادی کشور به معنای واقعی 

کلمه بهره مند بشوند«.
از سوی دیگر نیز رهبری اشاره می کنند که 
تحقق عدالت نیز باید با پیشرفت و تحول 
همراه باشد وگرنه ممکن است به برابری در 
عقب ماندگی ها منجر شود: »عدالت بدون 
عقب ماندگی،  در  بــرابــری  یعنی  پیشرفت 
برابری در فقر؛ این را نمی خواهیم. پیشرفت 
بدون عدالت را هم هرگز مطالبه نمی کنیم؛ 

پیشرفت، همراه با عدالت«.
درک همراهی و مازمت عدالت و پیشرفت 
با یکدیگر، نیازمند ادراکی انقابی از معنای 
پیشرفت و عدالت است تا هم برای عموم 
ــرای کشور عزت آفرین  ب مــردم مفید و هم 
باشد. پیشرفت در نگاه رهبر معظم انقاب 
تعریف خاصی دارد که با نگاه های عامیانه 
است  متفاوت  کــامــاً  روشنفکران  برخی 
اتکای یک  یعنی  پیشرفت  ایشان  نظر  از 
ملت به توان و اراده خود برای پیشگام بودن 
»اینکه  جهانی:  مختلف  عــرصــه هــای  در 
خارجی ها بیایند پول یک کشوری را بگیرند، 
مردم آن کشور را تحقیر کنند و برایشان برج 
بسازند، این پیشرفت نیست، این عقب رفت 
است، این خسارت است. امروز بلندترین 
برج منطقه در بی عُرضه ترین کشور منطقه 
است! اینکه پیشرفت نشد! پیشرفت این 
است که یک کشور، یک ملت، با توان خود، 
با اراده خود، با تصمیم خود، با دانش خود، 
با ظرفیت خود، خودش را به صفوف مقدم 
برساند«. در پیوست عدالت برای اقدامات و 
مصوبات دولت باید به پیشرفت کشور هم 
توجه داشت، همان گونه که هر اقدامی که 
برای پیشرفت کشور در عرصه های مختلف 
آن  به  عدالت  باید حتماً  صــورت می گیرد 
پیوست یافته باشد. پس پیوست عدالت و 
پیشرفت با هم مطلوب است نه هیچ کدام 

منهای دیگری.
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  جواب سؤال های قیامت
 را از االن آماده کن!

استاد دانشگاه باقرالعلوم)ع(:

 پیاده روی اربعین 
 فربهی مناسک نیست

نکوداشت مرحوم حاج علی 
شمقدری در حرم مطهر رضوی

 بررسی شعر  رضوی
 در گفت وگو با  دکتر اسماعیل آذر

  تجلی تمنا به محضر 
شاه خراسان
2

4

2

3

4

 با حضور مالک رحمتی و محمد مهدی طهرانچی  انجام شد

 توافق آستان قدس رضوی
 و دانشگاه آزاد اسالمی برای

 توسعه فعالیت های دانش بنیان

    سال اول    ویژه نامه  153    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

خبر

رونمایی از سامانه 
توانمندسازی سازمانی 
مؤسسه کیفیت رضوی

مؤسسه  سازمانی  توانمندسازی  سامانه   
ــوی رونــمــایــی شــد. بــه گــزارش  کیفیت رضـ
آستان نیوز، در این سامانه به نشانی اینترنتی 
em.rqi.ir، خدماتی همچون »شناسایی و 
نوین  با مدل های  انطباق عملکرد سازمانی 
مــدیــریــت کــیــفــیــت«، »تــعــریــف و هــدایــت 
پروژه های بهبود سازمانی در جهت ارتقای 
قابلیت های ســازمــان«، »بــرگــزاری دوره هــای 
آمــوزشــی و خــدمــات مـــشـــاوره ای بــراســاس 
سند  »تــدویــن  همچنین  و  نیازسنجی ها« 
استراتژی، تدوین نقشه های راه، زیست بوم 
و دیگر مستندات« به سازمان های متقاضی 

ارائه می شود.
در همین راستا و با هدف آشنایی شرکت های 
از  مــوقــوفــات  بـــهـــره وری  بنیاد  زیرمجموعه 
ــن ســـامـــانـــه، نــشــســت فصلی  ــ ــات ای خـــدمـ
هم اندیشی مدیران تعالی سازمانی و کیفیت 
ــزار شـــد. محمود جــوان  ــرگ ایـــن شــرکــت هــا ب
توجه  با  این نشست، گفت:  دبیر  جعفری 
به سیاست های اباغی تولیت آستان قدس 
رضوی، شرکت های زیرمجموعه بنیاد بهره وری 
موقوفات باید در راستای تحقق سیاست های 
اقتصاد مقاومتی، نسبت به تدوین و تبیین 

سند راهبرد سازمانی اقدام کنند.
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب  منزل  به پالک 3909 فرعی  از 416– اصلی ملکی آقای ابراهیم حملی  واقع 
در قطعه یک ایرانشهر از بخش5 بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1400/7/17  راس ساعت 8 صبح شروع و 
بعمل خواهد آمد لذا بر حسب ماده 14 قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذکر اعالم می گردد تادر محل 
حضور بهم رسانند و چنانچه هریک از صاحبان  امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود در محل حاضر 
نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده 15 قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و اعتراض 
انها برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 30 روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد 74و86 آئین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از 
مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون توضیح به اعتراض 

عملیات ثبتی را بارعایت مقررات ادامه دهد .آ1405610                          تاریخ انتشار : 1400/6/27
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر – اردشیر محمودی 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب  منزل  به پالک 3908 فرعی  از 416– اصلی ملکی آقای یاسین فوالدی  واقع 
در قطعه یک ایرانشهر از بخش5 بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1400/7/17  راس ساعت 8 صبح شروع و 
بعمل خواهد آمد لذا بر حسب ماده 14 قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذکر اعالم می گردد تادر محل 
حضور بهم رسانند و چنانچه هریک از صاحبان  امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود در محل حاضر 
نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده 15 قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و اعتراض 
انها برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 30 روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد 74و86 آئین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از 
مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون توضیح به اعتراض 

عملیات ثبتی را بارعایت مقررات ادامه دهد .آ1405663                     تاریخ انتشار : 1400/6/27
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر – اردشیر محمودی 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب  منزل  به پالک 3907 فرعی  از 416– اصلی ملکی آقای یاسین فوالدی   واقع 
در قطعه یک ایرانشهر از بخش5 بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1400/7/17  راس ساعت 8 صبح شروع و 
بعمل خواهد آمد لذا بر حسب ماده 14 قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذکر اعالم می گردد تادر محل 
حضور بهم رسانند و چنانچه هریک از صاحبان  امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود در محل حاضر 
نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده 15 قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و اعتراض 
انها برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 30 روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد 74و86 آئین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از 
مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون توضیح به اعتراض 

عملیات ثبتی را بارعایت مقررات ادامه دهد.آ1405612                    تاریخ انتشار : 1400/6/27
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر – اردشیر محمودی 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب  منزل  به پالک 3906 فرعی  از 416– اصلی ملکی آقای انور حملی  واقع در 
قطعه یک ایرانشهر از بخش5 بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1400/7/17  راس ساعت 8 صبح شروع و 
بعمل خواهد آمد لذا بر حسب ماده 14 قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذکر اعالم می گردد تادر محل 
حضور بهم رسانند و چنانچه هریک از صاحبان  امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود در محل حاضر 
نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده 15 قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و اعتراض 
انها برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 30 روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره 2 ماده واحده 

قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد 74و86 آئین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از 
مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون توضیح به اعتراض 

عملیات ثبتی را بارعایت مقررات ادامه دهد .آ1405612                  تاریخ انتشار : 1400/6/27
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر – اردشیر محمودی 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب  منزل  به پالک 3902 فرعی  از 416– اصلی ملکی خانم شایسته حملی پور  
واقع در قطعه یک ایرانشهر از بخش5 بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1400/7/17  راس ساعت 8 صبح 
شروع و بعمل خواهد آمد لذا بر حسب ماده 14 قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذکر اعالم می گردد 
تادر محل حضور بهم رسانند و چنانچه هریک از صاحبان  امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود در 
محل حاضر نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده 15 قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد 
امد و اعتراض انها برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 30 روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره 
2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد 74و86 آئین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم 
و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی 
میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون 

توضیح به اعتراض عملیات ثبتی را بارعایت مقررات ادامه دهد .آ1405614              تاریخ انتشار : 1400/6/27
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر – اردشیر محمودی 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب  منزل  به پالک 3904 فرعی  از 416– اصلی ملکی آقای عبدالباسط قاسم 
زائی  واقع در قطعه یک ایرانشهر از بخش5 بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1400/7/17  راس ساعت 8 
صبح شروع و بعمل خواهد آمد لذا بر حسب ماده 14 قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذکر اعالم می 
گردد تادر محل حضور بهم رسانند و چنانچه هریک از صاحبان  امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود 
در محل حاضر نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده 15 قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد 
امد و اعتراض انها برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 30 روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره 
2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد 74و86 آئین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم 
و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی 
میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون 

توضیح به اعتراض عملیات ثبتی را بارعایت مقررات ادامه دهد .آ1405615           تاریخ انتشار : 1400/6/27
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر 

 اردشیر محمودی 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب  منزل  به پالک 3905 فرعی  از 416– اصلی ملکی آقای اسالم حملی پور  
واقع در قطعه یک ایرانشهر از بخش5 بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1400/7/17  راس ساعت 8 صبح 
شروع و بعمل خواهد آمد لذا بر حسب ماده 14 قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذکر اعالم می گردد 
تادر محل حضور بهم رسانند و چنانچه هریک از صاحبان  امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود در 
محل حاضر نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده 15 قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد 
امد و اعتراض انها برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 30 روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره 
2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد 74و86 آئین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم 
و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی 
میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون 

توضیح به اعتراض عملیات ثبتی را بارعایت مقررات ادامه دهد .آ1405616             تاریخ انتشار : 1400/6/27
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر 

 اردشیر محمودی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب  منزل  به پالک 3903 فرعی  از 416– اصلی ملکی آقای محمد فوالدی  واقع 
در قطعه یک ایرانشهر از بخش5 بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1400/7/17  راس ساعت 8 صبح شروع و 
بعمل خواهد آمد لذا بر حسب ماده 14 قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذکر اعالم می گردد تادر محل 
حضور بهم رسانند و چنانچه هریک از صاحبان  امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود در محل حاضر 
نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده 15 قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و اعتراض 
انها برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 30 روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد 74و86 آئین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از 
مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون توضیح به اعتراض 

عملیات ثبتی را بارعایت مقررات ادامه دهد .آ1405617                   تاریخ انتشار : 1400/6/27
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر – اردشیر محمودی 

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم مریم صابری دارای شناسنامه شماره ... به شرح دادخواست به کالسه 4/0000279 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان الهداد مطیع ارزئی به شناسنامه 266 در تاریخ 

1400/5/29 در اقامتگاه خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- شیرمحمد مطیع ارزهء به ش ملی 0748708804 متولد 1344/8/10 فرزند متوفی

2- مریم مطیع ارزه ئی به ش ملی 0749502940 متولد 1340/1/2 فرزند متوفی
3- منور مطیع ارزه ئی به ش ملی 0749552069 متولد 1360/11/1 فرزند متوفی

4- جهانشیر مطیع به ش ملی 0749534524 متولد 1350/7/20 فرزند متوفی
5- پروانه مطیع به ش ملی 0749541784 متولد 1354/1/3 فرزند متوفی

6- فضل احمد مطیع به ش ملی 0748597794 متولد 1348/2/10 فرزند متوفی
7- مهناز مطیع ارزهء به ش ملی 0748600388 متولد 1356/7/10 فرزند متوفی

8- سبحان مطیع ارزهء به ش ملی 0748600396 متولد 1359/6/10 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ1405622
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم هما خیرخواه ریزه ئی دارای شناسنامه شماره 239 به شرح دادخواست به کالسه 4/0000252 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گل محمد محمدخانی به شناسنامه 

63 در تاریخ 1400/5/6 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- هما خیرخواه ریزه ئی به ش ملی 0749376775 متولد 1358/6/31 همسر متوفی
2- غالمرسول محمدخانی به ش ملی 0740197479 متولد 1355/9/7 فرزند متوفی
3- غالم نبی محمدخانی به ش ملی 0731719549 متولد 1356/4/1 فرزند متوفی

4- غالم احمد محمدخانی به ش ملی 0749766115 متولد 1364/6/30 فرزند متوفی
5- خدیجه محمدخانی به ش ملی 0749373911 متولد 1358/1/10 فرزند متوفی

6- رابعه محمدخانی به ش ملی 0749384123 متولد 1359/12/9 فرزند متوفی
7- آسیه محمدخانی به ش ملی 0749407166 متولد 1362/6/20 فرزند متوفی
8- سعیده محمدخانی به ش ملی 0749799455 متولد 1366/9/1 فرزند متوفی

9-منیره محمدخانی به ش ملی 0740042521 متولد 1368/11/14 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ1405623
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد

 حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای غالمرضا گلی بهلولی دارای شناس��نامه ش��ماره 0749519908 به ش��رح دادخواست به کالسه 
3/0000278ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کبری نادری بهلولی به 
شناسنامه 15 در تاریخ 98/9/3 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- غالمرضا گلی بهلولی غالمحسن 0749519908  46/1/1 تایباد شوهر
2- هاشم گلی بهلولی غالمرضا 0740164082  71/8/30 تایباد فرزند
3- محمد گلی بهلولی غالمرضا 0740521608  81/8/12 تایباد فرزند
4- فاطمه گلی بهلولی غالمرضا 0740277561  74/4/1 تایباد فرزند

5- زهرا گلی بهلولی غالمرضا 0740378635  77/6/1 تایباد فرزند
6- کلثوم گلی بهلولی غالمرضا 0740614053  84/5/11 تایباد فرزند

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ1405625
قاضی شورا- شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمد حکیم زاده پشته ئی دارای شناسنامه شماره 0740078925 به شرح دادخواست به کالسه 
3/0000244ح از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سلطان احمد 
حکیم زاده پش��ته ئی به شناسنامه 0749486521 در تاریخ 96/1/18 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- ماه جان عظیمی پشته ئی فرزند قربان 0748500359  38/1/8  ح2تایباد همسر

2- علی محمد حکیم زاده پشته ئی فرزند سلطان احمد 0749571004  63/1/1  ح2تایباد فرزند
3- محمد حکیم زاده پشته ئی فرزند سلطان احمد 0740078925  69/8/12  ح2تایباد فرزند
4-احمد حکیم زاده پشته ئی فرزند سلطان احمد 0740206354  72/8/10  ح2تایباد فرزند

5- مژگان حکیم زاده پشته ئی فرزند سلطان احمد 0748509259  59/5/30  ح2تایباد فرزند
6- فاطمه حکیم زاده فرزند سلطان احمد 0749829974  66/6/15  ح2تایباد فرزند

7- زینب حکیم زاده پشته ئی فرزند سلطان احمد 0740354086  75/9/12  تایباد فرزند
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ1405626
قاضی شورا- شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای وحید محمودی فرزند غالمرسول دارای شناسنامه شماره 0740131958 به شرح دادخواست به 
کالسه 3/0000274ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرسول 
محمودی حسینی ئی پشته به شناسنامه 554 در تاریخ 1399/5/29 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- راضیه محمدزاده فرزند رحیم 459  24/8/1 ح3تایباد مادر

2- شهین عصمت الهی فرزند محمد اسلم 0749014806  48/1/5 ح3تایباد همسر
3-حمید محمودی فرزند غالمرسول 0740030752  68/8/29 ح3تایباد فرزند
4- وحید محمودی فرزند غالمرسول 0740131958  70/9/20 ح1تایباد فرزند
5- جمشید محمودی فرزند غالمرسول 0740209450  72/11/22 تایباد فرزند

6- مریم محمودی حسینی ئی پشته فرزند غالمرسول 0740385356  77/4/2 تایباد فرزند
7- زینب محمودی حسینی ئی پشته فرزند غالمرسول 0740471694  78/10/7 تایباد فرزند

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ1405627
قاضی شورا- شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان تایباد

 محمد باری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای عبدالرش��ید اسکندری دارای شناسنامه ش��ماره 0748592415 به شرح دادخواست به کالسه 
3/000263ح از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان ترخ پهلوانی 
سعدآبادی به شناسنامه 0748685553 در تاریخ 92/1/26 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- عبدالرشید اسکندری فرزند غالم 0748592415  49/12/2 تایباد فرزند

2- حجی بانو اسکندری فرزند غالم 0748591168  30/1/2 تایباد فرزند
3- نور بی بی اسکندری فرزند غالم 622  32/12/29 تایباد فرزند

4- ظریفه اسکندری فرزند غالم 0749501901  39/7/7 تایباد فرزند
5- زرافشان اسکندری فرزند غالم 0748592024  44/2/9 تایباد فرزند

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ1405629
قاضی شورا- شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای فریدون شاکری دارای شناسنامه شماره 5924 به شرح دادخواست به کالسه 3/0000251ح از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نظرمحمد شکوری کالته ئی به شناسنامه 
194 در تاریخ 1376/3/5 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- مینا بهدادنی- همسر- فاقد شناسنامه-فوتی
2- کلثوم شکوری کالته ئی فرزند نظرمحمد ش ش 425 متولد 1338/1/4 صادره از تایباد فرزند متوفی

3- صاحبجان شکوری کالته ئی فرزند نظرمحمد شش 424 متولد 1334/1/7 صادره از تایباد فرزند متوفی فوت شده 1394/5/2
4- سیاه مو شکوری فرزند نظرمحمد ش ش 10 متولد 1321/10/1 صادره از تایباد فرزند متوفی فوت شده 1390/12/7

5- عالم شکوری کالته ئی فرزند نظرمحمد 423- 0748725921 متولد 33/1/3 ح2تایباد فرزند
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ1405630
قاضی شورا- شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای غالم محمد مروی کاریزی دارای شناسنامه شماره 425 -0748597824 به شرح دادخواست به 
کالسه 3/0000297ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گل جان 
مروی به شناسنامه 12 – 07409432871 در تاریخ 96/12/16 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- حسین مروی کاریزی 0748675981  1305/7/1 تایباد شوهر

2- کریم مروی 0748688854  35/11/2 تایباد فرزند
3- غالم محمد مروی کاریزی 0748597824  49/3/4 تایباد فرزند

4- فاطمه مروی کاریزی 0749338806  32/8/2 تایباد فرزند
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ1405631
قاضی شورا- شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای غالم محمد مروی کاریزی دارای شناسنامه شماره 0748597824 به شرح دادخواست به کالسه 
3/0000298ح از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین مروی 
کاری��زی به شناس��نامه 0748675981 در تاریخ 97/5/2 در اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- کریم مروی 0748688854  35/11/2 تایباد فرزند

2- غالم محمد مروی کاریزی 0748597824  49/3/4 تایباد فرزند
3- فاطمه مروی کاریزی 0749338806  32/8/2 تایباد فرزند

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ1405633
قاضی شورا- شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم مرضیه جان بیگی دارای شناسنامه شماره 0749562651 به شرح دادخواست به کالسه 3/0000270ح 
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان دلدار جان بیگی به شناسنامه 
0748714707 در تاریخ 60/6/5 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- مرضیه جان بیگی دلدار 0749562651  62/4/10 تایباد فرزند
2- حسن جان بیگی گلزار 0731501373  37/3/2 تربت جام برادر فوتی 61/10/1

3- اسلم جان بیگی گلزار 0731501365  38/6/5 تربت جام برادر
4- گل محمد جان بیگی گلزار 0731501357  39/9/3 تربت جام برادر

5- گلی جان بیگی گلزار 0748215088  52/6/2 تایباد خواهر
6- حوری جان بیگی گلزار 0749520620  46/1/1 تایباد خواهر

7-ماه جان جان بیگی گلزار 0731501349  40/8/6 تربت جام خواهر
8- نازی جان بیگی گلزار 0749527315  48/1/1 تایباد خواهر
9- گل ناز جان بیگی گلزار 0749537706  52/6/2 تایباد خواهر

10-علیجان جان بیگی گلزار 0748378928  38/1/10 تایباد برادر
11- احمد جان بیگی گلزار 0748378936  39/1/20 تایباد برادر
12- محمد جان بیگی گلزار 0748378944  40/3/4 تایباد برادر

13-درجان جان بیگی گلزار 0748378911  37/1/1 تایباد خواهر
14- حواگل نوروزی قاینی گلزار 0748433937  57/6/20 تایباد خواهر

15- مینا نوروزی قاینی گلزار 0748433945  58/6/20 تایباد خواهر
16- نیلوفر نوروزی قاینی گلزار 0748433929  55/6/20 تایباد خواهر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ1405634
شعبه سوم شورای حل اختالف تایباد- محمد باری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم زهرا نعمتان دارای شناسنامه شماره 0749339098 به شرح دادخواست به کالسه 3/0000177ح 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان دوست محمد فدائی به شناسنامه 
0749325028 در تاریخ 97/3/28 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- زهرا نعمتان فرزند زینل 0749339098  1333/4/2 تایباد همسر
2- مهدی فدائی فرزند دوست محمد 0749367288  55/7/1 تایباد فرزند

3- محمدصادق فدائی فرزند دوست محمد 0749392894  60/10/22 تایباد فرزند
4- حمیدرضا فدائی فرزند دوست محمد 0749418631  63/8/18 تایباد فرزند
5- مریم فدائی فرزند دوست محمد 0730089398  52/5/28 تربت جام فرزند

6- منیره فدائی فرزند دوست محمد 0740017462  68/5/31 تایباد فرزند
7- معصومه فدائی فرزند دوست محمد 0740205234  72/10/17 تایباد فرزند

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ1405636
قاضی شورا- شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای علی اکبر نویدی و به استناد دو برگه استشهادیه گواهی امضاء شده توسط دفتر اسناد رسمی 185 

مشهد نسبت به ششدانگ اعیان پالک ثبتی 39631 فرعی از 4132 فرعی از 232- اصلی بخش 9 مشهد که بعلت 
سهل انگاری مفقود گردیده است تقاضای صدور سند المثنی نموده است که برابر ثبت دفتر امالک ششدانگ اعیان 
پالک فوق ذیل شماره دفتر امالک صفحه 196 دفتر 2203 بنام آقای علی اکبر نویدی ثبت و نسبت به ششدانگ و 
یک جلد سند به شماره چاپی 938516 الف سال 89 صادر و تسیلم شده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی 
ندارد. لذا مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی 
وجود س��ند مالکیت نزد خود می باش��د، بایس��تی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به 
پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض 
در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف828 آ1405580
مدیر ساختمان شماره 2 اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک مشهد- محمدباقر شرفی

آگهی ابالغ ارزیابی کالسه 9804098 
بدین وسیله به ورثه مرحوم علی اکبر عامری: -صدیقه خانی نام پدر: حسین تاریخ تولد: 1322/12/24 شماره ملی: 
0701141190 شماره شناسنامه: 309- محمدرضا عامری نام پدر: علی اکبر تاریخ تولد: 1378/6/16 شماره ملی: 
0924976020 ش��ماره شناسنامه: 0924976020 -امیرحسین عامری نام پدر: علی اکبر تاریخ تولد: 1382/2/10 
شماره ملی: 0926544977 شماره شناسنامه: 0926544977 با قیمومت محمدهادی آزادی پورقهستانی- نیلوفر 
عامری نام پدر: علی اکبر تاریخ تولد: 1384/2/13 شماره ملی: 0977541173 شماره شناسنامه: 0927541173 با 
قیمومت محمدهادی آزادی پورقهستانی- رؤیا آزادی پورقهستانی نام پدر: حسین تاریخ تولد: 1352/5/14 شماره 
ملی: 0940750538 شماره شناسنامه: 1898 ابالغ می گردد که: در خصوص پرونده اجرایی کالسه فوق، به موجب 
گزارش کارش��ناس رسمی دادگستری، خودروی سواری 32-372س64 متعلق به مرحوم علی اکبر عامری به مبلغ 
900/000/000 ریال ارزیابی گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باش��ید، اعتراض کتبی 
خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دس��تمزد کارش��ناس تجدیدنظر به مبلغ 
9/000/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد 

کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. م.الف 827       آ-1405579
ریاست محترم اداره اجرای اسناد ذمه- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20، 1390،9 و 
برابر رای شماره 140060310013009190 مورخ1400،05،09 هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون 
مذکور مس��تقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای / خانم روح اله لیتکوهی فرزند 
رجب نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 203.20 مترمربع به شماره پالک 295 فرعی 
از 16 اصلی واقع در قریه س��نگ چالک بخش 11 خریداری ش��ده از آقای / خانم ایمان جالل و غیره مالک رسمی 
محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
وماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی / سراسری در شهرها 
منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید 
از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م الف 1182846  آ1405084
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،06،13                          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،06،27

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان - عین اله تیموری

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره 3059 و 1400،3052 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای علی اکبر 
احمدی فرزند برار قلی و خانم زینب شعبای آلوکنده فرزند قنبر علی )که سهم هریک نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ میباشد( در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت159.55متر مربع قسمتی از پالک 19 

اصلی به شماره کالسه 1036 و 1035 /99 واقع در اراضی گرایل محله بخش 18 ثبت بهشهر محرز گردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 14 آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد.م الف 1183373 آ1405086
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،06،13                            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،06،27

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر 
 محمدمهدی قلیان

آگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20، 1390،9 
امالک متقاضیانی که درهیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی آمل مورد رسیدگی و تصرفات 

مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در بخش دو ثبت آمل - دهستان دابو                      

   72- اصلی ) قریه قراء کال(
108 فرعی آقای زین العابدین یزدانی در شش��دانگ یک قطعه زمین با س��اختمان احداثی با کاربری مسکونی که 
یک دانگ مش��اع از شش��دانگ عرصه آن موقوفه است به مس��احت 251.85 مترمربع، خریداری شده بالواسطه از 
س��عید و زهرا و معصومه و فاطمه و ابراهیم یزدانی لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و ماده 13 – آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق 
روزنامه محلی و کثیر االنتش��ار در شهرها منتش��ر و در روستاهارای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در روستاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 
به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 
13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس 
از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع 
عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به 

صورت اختصاصی منتشر می نماید. م الف 1182938 آ1405085
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،06،13                            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،06،27

فیض اله ذبیحی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

        )آگهی فقدان سندمالکیت(
نظربه اینکه آقای س��ید ابراهیم محمدی  کمال آبادی باس��تناددوبرگ استش��هادیه گواهی شده منظم به تقاضای 
کتبی جهت دریافت س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده ومدعی اس��ت س��ندمالکیت شش  
دانگ پالک117فرعی از276اصلی بخش13مش��هد که متعلق به وی میباش��د بعلت آتش سوزی مفقود شده است 
بابررس��ی دفتر امالک معلوم ش��دکه سند ذیل دفتر 66صفحه140بنام وی ثبت وسند بشماره چاپی4146  سری- 
س��ال- صادروتس��لیم شده است که برابر سند 38795 - 1379،11،19دفتر30فریمان به وی منتقل شده است.. . . 
وبرابر نامه ها ی  شماره -1398025002627603-98،09،04شعبه اول باز -پرسی دادسرای فریمان دارای دوفقره 
بازداشتی  میباشد.دفترامالک بیش ازاین حکایتی ندارد.لذاباستناد تبصره ذیل ماده120اصالحی قانون ثبت مراتب 
یک نوبت آگهی ومتذکرمی گردد هرکس نسبت به ملک موردآگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت 
نزدخودمی باشدبایس��تی ظرف 10روزازتاریخ انتش��اراین آگهی اعتراض کتبی خودرا به پیوست اصل سند مالکیت 
یاس��ند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید.بدیهی اس��ت درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرریاوصول 
اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت یاسندمعامله رسمی نسبت به صدورسند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی 

اقدام خواهد شد.آ1405657           
محمدرضارجایی مقدم-رئیس ثبت اسنادامالک فریمان     

الهه ارجمندی    میان شلوغی بچه ها گیر کرده بود. کوپه 
کوچک آن ها پاتوق شده بود. نزدیک 15 نفری به زور خودشان 
را تــوی کوپه چپانده بودند و از شوخی و خنده هایشان، 
صــدا بــه صــدا نمی رسید. از آن هــا خوشش مــی آمــد ولی 

نمی توانست همپای آن ها پرانرژی باشد.
 اینکه چطور بین آن ها بود و راهی این سفر می شد، فقط 
به خاطر قسمت بود. دوهفته پیش، پس از آخرین امتحان 

ترم دانشگاه که زیادی بی حوصله بود به پوریا برخورد کرد؛ 
همکالسی ترم اولی که دیگر کمتر می دید. از همان موقع هم 

می دانست شبیه او نیست. 
به نظر او زیــادی بچه مذهبی بود و خودش هم که اصالً از 
اسالم چیزی نمی دانست و فقط نماز خواندن پدربزرگش را 
تا به حال دیده بود. البته دوستش پوریا ظاهر جذابی داشت 

اما بچه هیئتی هم بود.

 جین و تیشرت می پوشید و بدن سازی کار می کرد. نه تسبیح 
به دست داشت و نه چفیه بر گردن، اما به نظر او ته ته بچه 
بسیجی ها و واقعاً هم عضو فعال بسیج دانشگاه بود. آن روز 
هم بعد امتحان، پوریا قصد زیارت کرده بود و به اصرار او را 

هم با خودش برد. 
بارها گذرش به خیابان شیرازی یا امام رضا)ع( رسیده بود و 

هربار با حس خاصی به گنبد زل زده بود اما این بار داشت 
با پوریا وارد خــود حــرم می شد. بـــاورش نمی شد. محیط 
ناآشنایی که انگار بارها دیده بود و آشنا می آمد. در همان 

زیارت اول، قرار بزرگی گذاشته شد. 
پوریا دوستانش را دید و حرف از سفری به جنوب به میان 
آمد. بارها اسم اردوهــای راهیان نور را شنیده بود اما هیچ 
وقت فکرش را هم نمی کرد او هم روزی راهی این سفر عجیب 

و خاص شود. می دانست اگر به پدر و مادر بگوید این اردو 
بازدید از مناطق جنگی است، راضی به رفتنش نمی شوند. 
تصمیمش را که گرفت به پوریا خبر داد اسم او را هم رد کنند 

و بعد هم به مادر فقط گفت سفر دانشجویی می رود. 
پوریا به دنبالش تا راهرو قطار آمد، می دانست بین بچه ها 
کمی غریبی می کند. هنوز هم صــدای خنده های بلند و 

شوخی و کل کلشان از داخل کوپه شنیده می شد. 

-کیان اومدی بیرون؟ کوپه شلوغ شده اذیتی؟
-نه داداش... من خوبم. یکم توی قطار بچرخم میام... .

پوریا کمی نگاهش کــرد تا مطمئن شــود معذب نیست، 
بعد هم با لبخندی دستش را کمی فشار داد و گفت:»پس 

منتظریم...« و رفت.
گوشی اش را روشن کرد. پیام های بی سروته انوش همیشه حالش 
را می گرفت. وقتی به او گفت اردوی راهیان نور می رود، کلی خندید 

و مسخره اش کرد که اردوی راهیان گور مــی روی! و تو رو چه به 
این حرف ها و...االن هم در چندین پیام، همین ها را گفته بود.
-باالخره بچه بسیجی شدی... بسیجی جان به نور رسیدی 
حاال یا نه؟! برادر کیان چفیه سوغاتیمون یادت نره! یه وقت 
اونجا شربت نخوری، ممکنه از همون شربت های شهادت 
باشه ها! بین اون بچه بسیجی ها، االن داری همه ش گریه و 

روضه خونی می کنی؟!...

ــرفــت. شــایــد هــنــوز دقیقاً  حــالــش از هــمــه آن پــیــام هــا گ
نمی دانست چطور در این قطار از مشهد به منطقه جنگی 
می رود. فقط می دانست حالش در حرم امام رضا)ع( خوب 
بود. حالش بین این جمع و جایی که می روند خوب است. 

همین هم کافی بود. 
گوشی را باز هم خاموش کرد و پیش پوریا و رفقایش رفت تا 

با آن ها کمی بخندد. بی خیال نظرات انوش... .

قطارنوشت
همراه با کاروان 
راهیان نور

شرح حدیث
آیت اهلل مجتبی تهرانی

  جواب سؤال های قیامت را از االن آماده کن!
ابوحمزه ثمالی روایتی از امام زین العابدین)ع( اینچنین نقل 
 می کند:  »َکاَن َیُقول« یعنی من مکرر شنیده ام این جمالت را از

 زین العابدین)ع( که می فرمود: ابَْن آَدَم اَل َیَزاُل بَِخْیر. تو همیشه به 
سمت نیکی پیش می روی.

َما َکانَ  لََک  َواِعٌظ ِمنْ  نَْفِسک؛ تا موقعی که از نظر درونی ات، 
پنددهنده ای داشته باشی. به تعبیر من، تا نفسی وجود داشته 

باشد که نکوهش گر انسان نسبت به اعمال زشتش باشد و به انسان 
پند بدهد. حتی در روایات داریم تا انسان واعظ درونی نداشته 
باشد واعظ بیرونی روی انسان کاربردی ندارد. به اصطالح ما، 

تا آن ودایع الهی در درونش از بین نرفته، واعظ بیرونی می تواند 
رویش اثر بگذارد؛ واال اگر آن ها از بین رفته باشند، هیچ فایده ای 

ندارد، بر آهن سرد کوبیدن است. حاال اگر آن را در قالب های علمی  
بریزند؛ یعنی آن عقل عملی اش باشد ،نه، فایده ای ندارد، سر تا 

پایش حیوانی است؛ شهوت و غضب است.

َک؛ تا موقعی که بررسی کردن نسبت به  َو َما َکانَِت الُْمَحاَسَبُه ِمْن َهِمّ
اعمالت  داشته باشی. می فهمی؟! این مورد نظرت باشد. یک عده 
کارشان را که می کنند، اصاًل فکر نمی کنند چه کار کرده اند. حال 

نمی خواهم در قالب اصطالحی بگویم در باب محاسبه چه داریم. 
تا موقعی که این معنا در نظرت هست و رویش حساب می کنی 

که چکار کردی و این حالت در تو هست که کارها و کرده هایت را 
بررسی کنی.

َو َما َکاَن الَْخْوُف لََک ِشَعاراً َو الُْحْزُن لََک ِدَثارا؛ تا موقعی که بیم و 
اندوه هنوز از تو مفارقت نکرده و به بدنت چسبیده. می ترسی 

نسبت به قیامتت، فهمیدی؟! هم خوف در تو هست، هم حزن. تا 

موقعی که این ها هست؛ تو راه به جایی می بری.
ٌت.  این ها به خاطر این است  اما این را به تو بگویم: ابَْن آَدَم إِنََّک َمِیّ

ٌت َو َمْبُعوٌث؛  که مقدمات درست شود. بدان می میری. إِنََّک َمِیّ
می میری و برانگیخته می شوی، قیامت داری. َو َمْوُقوٌف بَْیَن َیَدِی 

الَلّ َعَزّ َو َجَل؛ در پیشگاه عدل الهی، آنجا تو را نگه می دارند. َو 

َمْسُئوٌل؛ و از تو می پرسند چکار کرده ای. َفَأِعَدّ َجَوابا؛ از االن دارم 
به تو می گویم، جواب  سؤال های قیامت را آماده  کن. بنشین درباره 
کرده هایت فکر کن، در قیامت می خواهی جواب بدهی. چه جوابی 

می خواهی بدهی. از االن جواب  سؤال های قیامت در پیشگاه 
خداوند را آماده کن.  

پیاده روی و زیارت حرم مطهر امام حسین)ع( در روز 
اربعین ریشه تاریخی دارد، چرا که صحابی جلیل القدر 
جابر بن عبدهللا انصاری و عطیه عوفی با پای پیاده از 
مدینه حرکت کردند و در صبح نخستین اربعینی که از 
شهادت حضرت سیدالشهدا)ع( می گذشت، به کربال 
رسیدند و طبق آنچه در منابع شیعه معتبر مشهود 
است، در روز اربعین حضرت زینب کبری)س( و امام 
سجاد)ع( همراه با 84 نفر وارد کربال شدند و پس از 
گفت وگو با جابر بن عبدهللا انصاری، قبر مطهر امام)ع( 

را زیارت کردند و از آنجا زیارت اربعین آغاز شد.
مراسم پیاده روی کربال در روز اربعین از دیرباز در میان 
شیعیان و دوستداران اهل بیت)ع( اهمیت بسزایی 
داشته و علما و مراجع نیز همگام با مردم عراق و دیگر 

سرزمین های اسالمی در ایــن مراسم معنوی 
شرکت می کنند. این پیاده روی از مسیرهای 
گوناگون انجام می شود که شلوغ ترین مسیر، 
راه ســه روزه نجف بــه کــربــالســت. در طول 
تاریخ، علما و چهره های برجسته شیعه 

در هــدایــت و ترغیب شیفتگان 
ــاده روی و  ــی حسینی بــه ایــن پ

زیـــــــارت اربـــعـــیـــن، نــقــش 
اساسی داشته اند و ضمن 

ارائــه رهنمود، خود نیز 
در این مراسم شرکت 

کرده اند.
بــــــــه مـــنـــاســـبـــت 
فـــرارســـیـــدن مــاه 
صــــفــــر و ایــــــام 
پیاده روی اربعین 
حـــســـیـــنـــی، در 

سلسله مطالبی به 
میهمانی خاطرات 
ایــــــن بـــــزرگـــــان از 
راهپیمایی اربعین 
و زیــــــــــارت حــــرم 
امــــام حــســیــن)ع( 
می رویم و می توانید 
تمامی بخش های 

این مجموعه را در اینجا مشاهده نمایید.
یکی از این علما امام موسی صدر، رهبر شیعیان لبنان 
بود که در شهریور 1۳5۷ توسط رژیم معمر قذافی در 
هماهنگی با رژیم صهیونیستی ربوده شد. امام موسی 
صــدر در ســال 1۳۳4 شمسی پس از رحلت پدرش 
آیت هللا سید صدرالدین صدر به عراق رفت و به مدت 
چهار ســال در حــوزه علمیه نجف اشــرف از محضر 
استادان و مراجع بزرگ آیت هللا سید محسن حکیم، 
آیــت هللا شیخ محمدرضا آل یاسین و آیــت هللا سید 
ابوالقاسم خویی در رشته های فقه و اصول بهره مند 

شد و به مقام عالی اجتهاد رسید.
او در ایامی که در حوزه علمیه نجف مشغول تحصیل 
ــاده روی از  ــی بــود، یکی از شیفتگان مــراســم پ
نجف به کربال به شمار می رفت.عبدالرحیم 
ابــاذری در کتاب »امــام موسی صدر امید 
محرومان« به نقل از مرحوم آیت هللا سید 
محمدعلی موحد ابطحی، یکی از عالمان 
بزرگ اصفهان که در نجف با امام موسی صدر 

هم بحث بود، می گوید:
»وقتی امام موسی صدر همراه ما با 
پای پیاده از نجف به کربال می رفت، 
در ایــن سفر، حضوری عاشقانه 
داشــت و در وقــت دعــا و زیــارت 
عــاشــورا، از همه بــاحــال تــر بود 
و هنگام گریه، چشمانش از 
شـــدت گــریــه ســـرخ مــی شــد و 
وقتی نوبت ذکــر مصیبت و 
خواندن اشعار و نوحه سرایی 
ــا حــال  ــیـــد، بـ ــه او مـــی رسـ بـ
جانکاهی در مصیبت اهل 
ــارســی و  بـــیـــت)ع( اشــعــار ف
عــربــی فصیحی می خواند 
و هنگام کــار و حمل اثاثیه 
سفر، وی بیش از همه کار 
مــی کــرد و هنگام شــوخــی و 
مزاح، مزاح هایی بیان می کرد 
کـــه بــعــد عــلــمــی و اخــالقــی 

جالبی داشت«.

حـــــجـــــت االســـــالم والـــمـــســـلـــمـــیـــن 
محمدجواد یـــاوری، استاد دانشگاه 
باقرالعلوم)ع( در گفت وگو با ایکنا به 
ــاره پــیــاده روی  ارائـــه تحلیل خــود دربـ
ــا فــربــهــی  اربـــعـــیـــن و نــســبــت آن بـ
ــان کـــرد:  ــی ــرداخـــت و ب مــنــاســکــی پـ
یـــک ســـری روایـــــات دربـــــاره زیـــارت 
سیدالشهدا)ع( در روز اربعین وجود 
ــاتــی کــه از حضرات  دارد و در روای
معصومین)ع( نقل شــده، ارزش 
زیـــارت به خصوص زیـــارت همراه 
با سختی مــورد توجه قــرار گرفته 
اســــت. همچنین بــه پـــیـــاده روی 

هم اشــاره شده که این نحو از زیــارت ثــواب بیشتری 
دارد و در روایــات دیگری هم بافضیلت ترین اعمال، 
سخت ترین آن هــا دانسته شــده اســـت.وی تصریح 
کرد: این رفتار شیعیان حتی بر دیگر مذاهب اثرگذار 
بـــوده؛ مثالً از دوره سلجوقیان که حاکمیت با اهل 
سنت بود تاکنون زیارت قبور اهل بیت)ع( به خصوص 
زیارت سیدالشهدا)ع( ادامه یافته است. اندک اندک 
وضعیت اجتماعی جامعه سبب شد راهپیمایی و 
زیــارت اربعین به ویژه از نجف تا کربال تبدیل به نماد 

شود.

پیادهرویاربعین؛نمادیبرایانتقالپیام ◾
ایــن اســتــاد دانــشــگــاه بــیــان کـــرد: گــرچــه گــونــه غالب 
عــــزاداری، مرثیه خوانی و گــریــه و تباکی اســـت، اما 
پــیــاده روی اربعین هم از نمادهای ارزشمند اســت و 
پیام های زیادی را منتقل می کند. جمعیت زیادی در 
این مراسم حضور می یابند و حضور پُرشور موجب 
می شود این نماد پُررنگ تر شود.یاوری افزود: در اسالم 
حرکات و مراسم جمعی وجود دارد که اثربخش تر از 
اقدامات فردی است. مثالً ما در منزل نماز می خوانیم، 
اما نماز جماعت ارزش بیشتری دارد. در باب زیارت 
هم این طور است و اگر عده ای جمع شوند و پیاده روی 
کنند، اتحاد خواهند داشت و پیامی را منتقل می کنند. 
سپس جریان های استکباری و استثماری این پیام ها 
را می بینند و می فهمند کسی به نام سیدالشهدا)ع( 

این ها را دور هم جمع کــرده و 
نهادی ایجاد شده است. پس 
قیام سیدالشهدا)ع( هنوز زنده 
اســت و خــون امــام حسین)ع( 

همچنان حیات دارد.

 راهپیماییاربعین ◾
امکانیبرایبروزسنتها

وی در پاسخ به این پرسش که در 
جــواب کسانی که پر و بال دادن 
بــه پـــیـــاده روی اربــعــیــن را فربهی 
مناسکی می دانند چه می گویید، 
بیان کــرد: در روز قــدس مــردم به 
خیابان ها می آیند و دلسوزی خود را برای فلسطینیان 
نشان می دهند یا اگر مردم بخواهند از انقالب دفاع 
کنند، ۲۲ بهمن بــه خیابان مــی آیــنــد. بنابراین اگر 
جمعیت و حرکتی شکل می گیرد، دلیلی بر فربهی 
یک اقدام نیست. وقتی این پیاده روی اربعین را تبدیل 
به فرهنگ کنیم، اتــحــادی بین تمام فــرق و مذاهب 
به خصوص شیعیان ایجاد می شود و با خود یک سری 
آورده هـــای فرهنگی دارد و نمی توان گفت آیین های 

عزاداری در حال فربه شدن هستند.
یــاوری تصریح کــرد: یک زمــان بحث بدعت است که 
باید جلو آن گرفته شود، اما در خصوص راهپیمایی 
اربعین بدعت مطرح نیست بلکه این آداب و رسوم 
اهمیت دارد و آورده هــای بسیاری داشته است. برای 
نمونه ما چیزی به نام موکب و موکب داری در کشورمان 
نداشتیم، از عراق وارد کشور ما شده و ادبیاتش هم در 
کشور ما شکل گرفته است. این ها موجب فربه شدن 
مناسک نمی شود، بلکه امکانی برای بروز سنت های 
مختلف است. چون جمهوری اسالمی ایران انقالبش 
را برگرفته از خون امام حسین)ع( می داند، با جدیت 
آن را برگزار می کند؛ چنان که امام خمینی گفت این 
محرم و صفر اســت که اســالم را زنــده نگه داشته یا 
در جای دیگری بیان کرد این انقالب برگرفته از قیام 
سیدالشهدا)ع( است. البته امام تأکید می کرد عزاداری 
به صورت سنتی باشد و حواشی و انحرافاتش کنار برود 

تا از اصل آن غافل نشویم.

روایتی از سلوک امام موسی صدر درپیاده روی کربال

بهفارسیوعربینوحهمیخواند
استاد دانشگاه باقرالعلوم)ع(:

پیادهرویاربعین
فربهیمناسکنیست

اربعینعلما مستقیمی   آمــنــه 
ــوه هــای بی نظیر   از جــل
عـــرض ارادت و احــتــرام 
بــه ساحت قدسی امــام 
رضــــا)ع( زبـــان لطیف و 
شیوای شعر است که با لطافت طبع و به زیبایی 
تــمــام، هــم فضائل امــام رئـــوف)ع( را بــه تصویر 
می کشد و هم کرامات و الطاف ایشان را بازگو 
می کند؛ بنابراین در طــول تــاریــخ بــا جلوه های 
بی مثالی از ایــن عــرض ارادت در لسان شعر و 
شــاعــران روبـــه رو شــده ایــم که در خدمت به آن 
آســتــان قــدس خــوش درخــشــیــده انــد. از ایــن رو 
و به مناسبت فرا رسیدن ۲۷ شهریورماه، روز 
بزرگداشت زبان و ادب فارسی با دکتر اسماعیل 
آذر، استاد ادبــیــات و صاحب آثــاری همچون 
»خورشید خراسان: تاریخ و جامع شعر حضرت 
ــا)ع(« و »شکوه عشق: تاریخ و شعر  امــام رضـ
عاشورا« گفت وگویی ترتیب داده ایم که در ادامه 

مشروح آن تقدیم حضورتان می شود.

درتاریخشعروادبفارسی،شعرآیینی ◾
بهویژهشعررضویچهدیرینهایداردوباچه

کیفیتیخلقشدهاست؟
ــات فــارســی بــه اشــعــار  ــی بخشی از شــعــر و ادب
آیینی اخــتــصــاص دارد، نخستین کسی که 
در طول تاریخ زبــان و ادب فارسی شعر آیینی 
ــود کــه آورد: »ایــن  ــروزی« ب ســـرود »کــســایــی مــ
ــره ای دان/ پیغمبر ما  دین هدی را به مثل دای
مرکز و حیدر خط پرگار«؛ در این شعر هم نام 
اعظم پیامبر)ص( را آورده و هم امیرمؤمنان امام 
علی)ع( را. پس از او، حکیم فردوسی شعری 
می سراید که در آن نام نبی و ولی مستتر است: 
»منم بنده اهل بیت نبی/ستاینده خاک پای 
وصی«. فردوسی اینچنین خود را از مخلصان 
ــی)ع( مــعــرفــی می کند.  ــل ــام ع امــیــرمــؤمــنــان امـ
اصــوالً در زبان فارسی رسم بر این بود شاعران 
پس از تحمیدیه ها یعنی حمد و شکر خدای 
متعال، ســـراغ مــدح اهــل بــیــت)ع( می رفتند، 
برخی نیز به معراج رســول خــدا)ص( پرداخته 
و معراج نامه هایی را سروده اند همچون نظامی 

گنجوی.
از نـــظـــر بـــســـامـــد شـــعـــری در پــــرداخــــت بــه 
حـــضـــرات مـــعـــصـــومـــیـــن)ع( پـــس از پــیــامــبــر 
اکـــــرم)ص(، پــربــســامــدتــریــن اشــعــار آیــیــنــی ما 
شعرهای عــاشــورایــی اســت و پــس از حضرت 
ــورای حــســیــنــی، به  ــاشـ ــشــهــدا)ع( و عـ ســیــدال
شعرهای مرتبط با موالی متقیان امام علی)ع( 
می رسیم و پس از آن حضرت)ع(، بسامدهای 

شعر آیینی به سوی امام رضا)ع( می رود.
شعرهای آیینی همچون اشعاری که درباره شاه 

خراسان حضرت ثامن الحجج)ع( سروده شده 
اســت، در کــدام قالب شعری جای می گیرند و 

دلیل این اختصاص چیست؟
شخصاً اشــعــار آیینی و مذهبی را جــزو غزل 
مـــی دانـــم، چـــون غـــزل یــک عــاشــق دارد و یک 
معشوق؛ در اشــعــار آیینی معشوق، پــاکــان و 
شخصیت های الهی قدسی هستند؛ برای مثال 
کسی که درباره امام حسین)ع( و امام رضا)ع( 
شعر می گوید آن حضرات)ع( را معشوق خود 
می داند؛ از این رو، شعر آیینی در ردیف غزل قرار 
می گیرد.نقطه ثقل و مرکز سرایش اشعار رضوی 
چیست؟ شاعران در بیان اشعار مرتبط با امام 
رضا)ع( بر چه وجه محتوایی و بیان و ترسیم چه 
جنس ارتباطی با حضرت شمس الشموس)ع( 

تمرکز دارند؟
ــا)ع( یــک خط  در شعرهای مرتبط بــا امــام رضـ
وجود دارد که بیشتر شاعران ریل گذاری واژگان 

خود را در آن خط انجام داده اند. 
اگــر در شعر عــاشــورایــی تمرکز بــر آب اســت، 
ــود دارد یــعــنــی هر  ــوی تــمــنــا وجــ در شــعــر رضــ
شاعری در ســرودن شعر خــود دربــاره حضرت 
ثامن الحجج)ع( خواسته و تمنایی دارد که آن را 

به حضرت)ع( عرضه می دارد.
 به عبارت دیگر، خوشه  ای تداعی گر به نام تمنا 
و خــواهــش وجـــود دارد و هــر کسی کــه گرفتار 
می شود رسم است سراغ امام رضا)ع( رفته و به 
آن ساحت قدسی عرض خواهش و تمنا می کند. 
یکی از زیباترین جلوه های این تمنا شعری است 
ــروده و شــعــری طوالنی  کــه »رهـــی مــعــیــری« سـ
اســت. ظاهراً شاعر به گرهی برمی خورد که به 
هیچ وجه واشدنی نبوده است، در نیمه شبی با 
امام رضا)ع( راز و نیاز و به ساحت قدسی ایشان 
تمنا می کند تا این گره باز شــود، در بامداد که 
بیدار می شود به او مژده می دهند گره برطرف و 

مشکلش حل شده است.
معیری در بخشی از این شعر طوالنی می گوید: 

»پرتو اين کوکب رخشان نگر
 کوکبه شاه خراسان نگر

 آينه غيب نما را ببين
 ترک خودی گو و خدا را ببين

 هر که بر او نورِ رضا تافته ست
 در دل خود، گنج رضا، يافته ست
 سايه شه، مايه خرسندی است

مُلک رضا مُلک رضامندی است
 کعبه کجا؟ طوف حريمش کجا؟

 نافه کجا، بوی نسيمش کجا؟ 
 خاک ز فيض قدمش، زر شده

 وز نفسش، نافه معطر شده
 من کی ام؟ از خيل غالمان او

دست طلب سوده به دامان او

 ذره سرگشته خورشيد عشق
مرده، ولی زنده جاويد عشق

شاه خراسان را دربان منم
 خاک در شاه خراسان منم

 چون فلک آیين کهن ساز کرد
 شيوه نامردمی آغاز کرد

 چاره گر از چاره گری بازماند
طائر انديشه ز پرواز ماند
 با تن رنجور و دل ناصبور

چاره از او خواستم از راه دور
 نيم شب، از طالع خندان من

صبح برآمد ز گريبان من
 رحمت شه، درد مرا چاره کرد

 زنده ام از لطف، دگرباره کرد
 باده باقی، به سبو يافتم

 وين همه از دولت او يافتم«. این شعر به خوبی 
مفهوم و معنای تمنای شاعر به حضرت رضا)ع( 

و گره گشایی ایشان را می رساند.

درکنارتمناوعرضخواهشوحاجات،چه ◾
خوشههایتداعیگردیگریدراشعاررضویوجود
داردکهمیتواندبهشناختامامرضا)ع(وآشنایی

باکراماتایشانکمککند؟
باید توجه داشــت در اشــعــار آیینی از جمله 
شعر رضــوی توجه شاعر بیشتر بر صفات آن 
شخصیت های قدسی است. برای مثال در شعر 
پربسامد عاشورایی بیشتر به زخم های بدن 
مطهر سیدالشهدا)ع( پرداخته شده که بسیار 
زیباست و کمتر ســراغ مضامین و مفاهیم و 
اندیشه های امام)ع( رفته اند. از شاعر نمی توان 
انتظار مورخ بودن داشت اشارات تاریخی او در 
چارچوب اندیشه های تاریخی اش است و بین 
او و مــورخ فاصله وجــود دارد، بنابراین توصیه 
می شود اگر شاعران می خواهند در حوزه  تاریخ 
هم اشــاراتــی داشته باشند باید دست کم آن 

قسمت از تاریخ را مطالعه کرده باشند.
در شعر رضوی خوشه های تداعی گر اعم از پنجره 
فوالد، حرم، گنبد و صدها نکته دیگر وجود دارد، 
امــا همان طور کــه بیان شــد غلبه بــا خــواهــش و 
تمناست. خوشه تداعی گر یعنی واژه یا واژگانی 
که ما را به اصل موضوع راهنمایی می کنند. برای 
مثال در شعر عاشورایی خیمه، خون و آب این 
خوشه را تشکیل می دهند و در شعرهای امام 
رضایی، کبوتر، ضریح، پنجره فوالد و آهو خوشه 

تداعی گر هستند.
ــت تــمــنــا بــه ســوی  ــام رضـــــا)ع( دسـ ــ  زائـــــران ام
ــد و گــره هــای کــور زندگی را به  حــضــرت)ع( دارن
محضر ایشان برای گره گشایی عرضه می کنند. 
خدا در قرآن می فرماید: ما انسان را در رنج خلق 
کردیم. آدمی برای رهایی از این رنج به قدیسان 
عالم در مشهد، کربال و... پناه می برد و این 
همان چیزی است که در شعر رضوی بیشترین 

جلوه را به خود اختصاص داده است.

وضعیتشعررضویازنظرکمیتو ◾
کیفیت،تعددومحتواپسازپیروزیانقالب

اسالمیچگونهبودهاست؟آیافضایایجادشده
توسطانقالببهرشداینشعرکمککرده

است؟
در شعر و ادب فارسی هر چه به طرف معاصر 
پــیــش مــی آیــیــم بــســامــد شــعــر رضـــوی بیشتر 
می شود، امروز اگر اشعار رضوی را جمع کنیم 
به هیچ وجــه با پیش از پــیــروزی انقالب قابل 
مقایسه نیست، به گونه ای که اشعار رضوی در 
40 سال گذشته با همه اشعار سروده شده در 
طول تاریخ برابری می کند. در این میان نباید 
از اشــعــار مــرحــومــان قیصر امــیــن پــور و حسن 
حسینی غــافــل شــویــم. بــه طــور کلی در میان 
شعرای معاصر در حــوزه شعر آیینی و رضوی 

چهره های خــوش ذوق بسیار هستند که حق 
مطلب را ادا کرده اند.در میان شاعران معاصر 
)البته وجه شاعری او چندان مشهور نیست( 
مــرحــوم اســتــاد بــدیــع الــزمــان فــروزانــفــر به تبع 
گذشتگان درباره امام رضا)ع( شعری سروده و 
به خوبی مکانیت را در آن رعایت کرده است. 
ابیاتی از این شعر را برایتان می خوانم: »باغ 

رضوان است اینجا، یا خراسان است اینجا؟
 هیچ مشکل نیست در ره، کــار آســان است 

اینجا
 کعبه اســت ایــن یا خــراســان؟ یا بهشت عدن 

و رضوان؟
هست نعمت، نیست نقمت، روح و ریحان 

است اینجا
 بحر بی پایان رحمت، موج در موج است اینک
 ذات حق اندر تجلی، عرش رحمان است اینجا

 آمده فوج مالئک از برای خاشه روبی
ــان اســت اینجا ــر آمــد، آنــک درب  کز ملک واالت

 مشهد فرزند موسی، آن خداوند دل و دین
ــوار ذاتــش  پــور عمران اســت اینجا...  والــه از ان
مرد شو، ثابت قدم شو، در وفا صاحب علم شو
 شیر یزدان است اینجا، شاه مردان است اینجا

 گر تن بیمار داری ور دل رنجور، پیش آ 
درد دنیا را و دین را، جمله درمان است اینجا«. 
ــن شعر در خــراســان ســـروده شــده و  ظــاهــراً ای

مکانیت در شعر به زیبایی آورده شده است.

باوجوداینرشدوتوسعهکمیوکیفیای ◾
کهشعررضویدرعمربابرکتانقالباسالمی
داشتهچهالزاماتوبایدهایدیگریوجوددارد

کهبایددرشعررضویاعمالورعایتشود؟
اندیشه ها را نباید از نظر دور نگاه داریم؛ امام 
رضا)ع( به عنوان عالم آل رسول)ع( اندیشه های 
بسیار بلندی دارنـــد، چــنــان کــه تــاریــخ دربــاره 
ــط  ــ ــظــر دانـــــش، رواب ــویــســد از ن ــان مــی ن ایـــشـ
اجتماعی، در حــوزه سیاست، دیگر ابــعــاد و 
نظرگاه ها سرآمد عصر و زمان خویش و شهره 

آفاق بوده اند.
 از ایــن رو، ضــرورت دارد در کنار بیان اوصــاف 
و کــرامــات آن حـــضـــرت)ع( در شــعــر، از بیان 
اندیشه های ایشان نیز غافل نشویم. خوب 
اســت آســتــان قــدس رضــوی یــک گــروه محقق 
اصیل در این باره تشکیل دهد تا 50 یا 100 نکته 
از اندیشه های امــام رضــا)ع( را وجــه غــزل قرار 

دهند و درباره آن ها شعر سروده شود.
 برای مثال امام حسین)ع( می فرمایند: خداوند 
کــارهــای بـــزرگ را دوســـت دارد )حــقــارت هــا را 
دوســـت نـــدارد و نــمــی پــســنــدد( ایــن مــی تــوانــد 
مأخذی مهم برای سرودن یک مثنوی فاخر در 

شاعر باشد.

بررسی شعر  رضوی در  گفت وگو با  دکتر اسماعیل آذر 

در شعرهای مرتبط با امام رضا)ع( یک خط وجود دارد که بیشتر 
شاعران ریل گذاری واژگان خود را در آن خط انجام داده اند. هر 
شاعری در سرودن شعر خود درباره حضرت ثامن الحجج)ع( 

خواسته و تمنایی دارد که آن را به حضرت)ع( عرضه می دارد.

گزيدهگزيده

  تجلی تمنا به محضر 
شاه خراسان
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هیچ یک از 
دوستانم مرا با 
شناخت حقم زیارت 
نمی  کند مگر اینکه در 
روز قیامت شفاعتم 
برای او پذیرفته 
می شود.
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من سره 
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ويزداد 
يف رزقه، 
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هر که خوش دارد 
مرگش به تأخیر افتد 

و روزی اش افزون 
شود، با خویشانش 

پیوند برقرار کند .
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رواق    آستان قدس 
رضــوی و دانشگاه آزاد 
ــه مــنــظــور  ــی ب ــ ــام اســ
تحقق الــگــوی ایــرانــیـ  
اســـامـــی پــیــشــرفــت و 
ارتقای زیرساخت های 
اقتصاد دانش بنیان، تفاهم نامه همکاری 
ــن تفاهم نامه  امضا کــردنــد. بــراســاس ای
کــه بــا حضور مالک رحمتی؛ قائم مقام 
تولیت آستان قدس رضوی و محمدمهدی 
طهرانچی؛ رئیس دانشگاه آزاد اسامی 
به امضا رسید، دو مجموعه اقداماتی را در 
زمینه »همکاری در توسعه نشان طیب«، 
»توسعه و تعمیق فعالیت های دانش بنیان 
در حوزه های زیرساختی، فناوری و اطاعات 
و صنایع خــاق«، »بــرگــزاری رویــدادهــای 
مرتبط با محصوالت و کسب وکارهای طیب 
و دانش بنیان« و همچنین »استقرار الگوی 
ارزیابی و رتبه بندی طیب در مجموعه های 
وابسته به دانشگاه آزاد اسامی« در دستور 
ــار خواهند داشــت.قــائــم مــقــام تولیت  ک
آستان قدس رضوی در جلسه امضای این 
تفاهم نامه گفت: پیش از این محور فعالیت 
دانشگاه ها، صرفاً ارائه خدمات آموزشی 
بود، اما به مرور به حوزه تحقیقات و فناوری 
نیز ورود کرده اند که این مهم می تواند ما را 
به هدف مورد نظر برای توسعه و پیشرفت 

متوازن کشور برساند.
مالک رحمتی با اشاره به راهبرد جریان ساز 
و نگاه جامع نگر دانشگاه آزاد اسامی در 
ــزود: در حال حاضر رویکرد  این حــوزه، اف
مهارت آموزی و کارآفرینی در دانشگاه ها 
بسیار مورد توجه است و اگر دانشگاه آزاد 
می خواهد مرجعیت خود را حفظ کند، 

باید روی این حوزه تمرکز کند تا به  زودی 
شاهد تحول خوبی در این مجموعه علمی 

کشور باشیم.

رویکرد علمی در فعالیت ها؛  نقطه  ◾
مشترک آستان قدس رضوی و دانشگاه آزاد

وی تصریح کرد: رویکرد امروز آستان قدس 
رضوی، توجه جدی به مقوله های علمی و 

مباحث دانش بنیان است تا خأل موجود در 
کشور را با اجرای پروژه های مفید جبران کند 
که در این راستا از ظرفیت علمی دانشگاه 
آزاد اسامی استفاده خواهیم کرد تا هر 
چه سریع  تر عقب ماندگی ها جبران شود.  
قائم مقام تولیت آســتــان قــدس رضــوی 
در ادامــه گفت: اگر بخواهیم به نقطه ای 
برسیم که با بستن چاه های نفتمان نیز 

مشکلی در مدیریت اقــتــصــادی کشور 
ایجاد نشود، راهکار آن تقویت ظرفیت های 
علمی کشورمان است و با توجه به اینکه 
یکی از مهم ترین ظرفیت های کشورمان، 
چهار اقلیمی بودن و شرایط مناسب برای 
کشاورزی است، می توانیم با تمرکز بیشتر 
در این صنعت راهبردی، عاوه بر تأمین 
نیازهای داخلی و استقال در این حوزه، 

تراز واردات و صادرات محصوالت کشاورزی 
را نیز متعادل کرده و به ارزآوری برسانیم.

ــه »نــشــان طیب« توسط  رحمتی بــه ارائـ
مؤسسه کیفیت رضـــوی بــه عــنــوان یک 
نشان سنجش و ارتقای کیفیت بر پایه 
سبک زندگی اسامی نیز اشـــاره و ابــراز 
امــیــدواری کــرد با اجــرا شــدن تفاهم نامه 
منعقد شده با دانشگاه آزاد، نشان طیب 
جایگاه واقعی خــود را در ایــن حــوزه پیدا 
کند و بتواند در سطح جهانی نیز صاحب 
ــه گفت:  ــ ــود.وی در ادام ــ اعــتــبــار ویـــژه شـ
امــروز در کشور بــرای دستیابی به اهداف 
و چشم انداز مدنظر، راهی جز توجه ویژه 
به علم ودانش نداریم و تکیه بر نگاه علمی 
در حوزه های اقتصاد، کشاورزی، امنیت 
غذایی، بهداشت و سامت، نقطه اشتراک 
آستان قدس و دانشگاه آزاد است.رحمتی 
افزود: یکی از حوزه های مهمی که در شرایط 
امروز کشور مد نظر است، امنیت غذایی و 
خودکفایی در این حوزه است که همواره 
به عنوان یکی از دغدغه های رهبر معظم 
انقاب نیز مطرح بــوده اســت. بر همین 
اساس و با توجه به تأکید و حمایت تولیت 
محترم آستان قدس رضوی، ما نیز سعی 
می کنیم در این عرصه همانند بسیاری 
دیگر از عرصه ها، تاشمان را مضاعف 
کرده و نقش الگوسازی برای دیگران داشته 

باشیم.

 دانشگاه باید از امنیت غذایی ◾
 حمایت کند

محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه 
آزاد اسامی نیز با ابراز خشنودی از خدمت 
به حضرت رضا)ع( در قالب این تفاهم نامه، 

در خصوص نشان »طیب« گفت: این نام 
تــجــاری، مایه اطمینان خاطر مــردم برای 

دسترسی به غذای سالم است. 
وی بــا بــیــان اینکه حـــوزه امنیت غذایی 
یکی از مهم ترین محورهای مــورد توجه 
دانشگاه در اقتصاد دانش بنیان است، 
افزود: ما معتقدیم دانشگاه باید از امنیت 
غذایی حمایت کند و این مهم با تربیت 
کارشناسان متخصص در دانشگاه محقق 
مــی شــود.رئــیــس دانــشــگــاه آزاد اسامی 
ادامــــه داد: همچنین درصــــدد تربیت 
دانش آموختگانی در سطح دکترای حرفه ای 
کــشــاورزی و امنیت غــذایــی هستند که 
ــــدازی کنند و در این  نظام تولیدی را راه ان
راستا »سرای نوآوری« با مفاهیم بومی تر 
از موضوعات مطرح در پــارک هــای علم و 
فناوری تشکیل داده  ایــم تا اقتصاد نوین 

شهری را در آن سامان دهیم.
ــگــاه همه جانبه  وی تــصــریــح کــــرد: بـــا ن
اجتماعی، فناورانه و اقتصادی در کنار در 
نظر گرفتن مجموعه امکانات دانشگاه، 
می توان ساز وکارهای پایداری برای همکاری 
با آستان قدس رضوی تعریف کرد تا منجر 
به تقویت ظرفیت های ملی و منطقه ای 

کشور شود.
طهرانچی یکی از مزیت های دانشگاه 
آزاد را برخورداری از تجهیزات و امکانات 
آزمــایــشــگــاهــی در کــنــار نــیــروی مــاهــر و 
متخصص در زمینه کشاورزی، غذا و دارو 
برشمرد و گفت: با اتکا به این داشته ها، 
در حوزه  کشاورزی 5هــزار هکتار زمین در 
اختیار دانشگاه آزاد را برای الگو زیر کشت 
برده ایم تا یافته های علمی جدید در این 

صنعت مهم را به مرحله اجرا برسانیم.

خبرخبر
ويژهويژه

کارنامه بیمارستان رضوی در مقابله با کرونا 
همزمان با گسترش موج پنجم کرونا بیمارستان فوق 
تخصصی آستان قدس رضوی، از جمله مراکز درمانی 
بود که همچون یک سال و نیم گذشته به کمک دانشگاه 
عــلــوم پزشکی مشهد آمــد و بخشی از ظرفیت های 
تشخیصی، درمانی و انسانی خود را به خدمت رسانی 

به بیماران مبتا به کرونا اختصاص داد.

مدیرعامل بیمارستان رضوی در این باره می گوید: در این 
راستا، بیمارستان رضوی تمام توان خود را برای کمک به 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد پای کار آورد، چنان که با 
هدف پشتیبانی از بیمارستان های این دانشگاه و برای 
افزایش خدمات مــورد نیاز بیماران کرونایی، اقــدام به 
راه انــدازی یک بخش ویژه با ظرفیت 100 تخت بستری 

بــرای بیماران کرونایی کرد.دکتر محسن محور ادامه 
می دهد: در طول حدود 6 ماهه نخست سال جاری، در 
مجموع بیش از 18 هزار و 200 بیمار کرونایی به دو بخش 
تریاژ عمومی و تنفسی اورژانــس بیمارستان رضوی و 
افــزون بر 7 هــزار و 500 بیمار به کلینیک داخلی و ریه 
این بیمارستان مراجعه کردند. همچنین در این مدت، 

نزدیک به 3 هــزار بیمار مبتا به کرونا در بیمارستان 
رضوی بستری شدند.

او تصریح می کند: بیمارستان رضــوی از زمــان ابــاغ 
دستور تولیت آستان قدس رضوی یک سوم تخت های 
خــود را در فضایی مجزا به ارائـــه خدمات پزشکی به 

بیماران مبتا به کرونا اختصاص داد.

بزرگداشت
   نکوداشت مرحوم حاج علی 

شمقدری در حرم مطهر رضوی

با مشارکت معاونت تبلیغات آستان قدس 
رضوی و دفتر حفظ و نشر آثار رهبر 

معظم انقالب در مشهد، 
مراسم نکوداشت مرحوم 

حاج علی شمقدری امروز 
شنبه 27 شهریور  ساعت 

10 صبح در دانشگاه 

علوم اسالمی رضوی برگزار می شود .به گزارش 
آستان نیوز، در آستانه نخستین سالگرد درگذشت 

یار دیرین رهبر معظم انقالب اسالمی )مدظله 
العالی( مرحوم حاج علی شمقدری، مراسم 

نکوداشتی به پاس مجاهدت های ایشان در ترویج 

معارف و ارزش های انقالب اسالمی و همچنین 
خدمات وی به محرومان و مستضعفان برگزار 

می شود.مرحوم حاج علی شمقدری پدر و برادر 
شهید شهریور سال 99 در سن ۸۵ سالگی دار فانی 

را وداع گفت.

پیش از این محور فعالیت دانشگاه ها، صرفًا ارائه خدمات آموزشی بود، اما به مرور به حوزه تحقیقات و 
فناوری نیز ورود کرده اند که این مهم می تواند ما را به هدف مورد نظر برای توسعه و پیشرفت متوازن 

کشور برساند. گزيدهگزيده
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من 
انصف 
الناس 
من نفسه 
رضی به 
حکما 
لغیره
هرکس که در 
مورد خود، رعایت 
انصاف نماید، به 
داوری دیگران 
پذیرفته شود.

Z

آگهی تحدیدحدودعمومی
آگهی تحدیدحدود عمومی قسمتی از امالک واقع در بخش های تابع حوزه ثبتی خوشاب1400پیروآگهی های نوبتی 

منتشره و به موجب ماده 14قانون ثبت تحدیدحدودبه شرح ذیل می باشد:
بخش5 الحاقی خوشاب                                                    پالک81-اصلی-اراضی چرو

643 فرعی،جوادوکیا فرزند علی اکبر،ششدانگ یک قطعه باغ پسته  بمساحت9985.52مترمربع
847فرعی،علی اکبروکیا فرزند عبداهلل ،ششدانگ یک قطعه باغ پسته  بمساحت 24049.67 مترمربع

848فرعی،علی اکبروکیا فرزند عبداهلل ،ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  بمساحت 17930.40 مترمربع
849فرعی،علی اکبروکیا فرزند عبداهلل ،ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  بمساحت 6251.78 مترمربع

تاریخ تحدید چهارشنبه1400/07/21                         پالک89-اصلی ،اراضی افسریه
149فرعی،علی لطف آبادی فرزندجهانبخش،ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت5614.48 مترمربعتاریخ 

تحدید شنبه1400/07/24                                      پالک95-اصلی اراضی شم آباد:
539فرعی،راه آهن جمهوری اسالمی ایران ،ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت 13076.02 مترمربعتاریخ 

تحدید یک شنبه1400/07/25                               پالک274-اصلی اراضی فیض آباد
406فرعی،وحیدامامی رادفرزند علی اکبر، ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت 9634.33مترمربع

تاریخ تحدیدشنبه1400/07/24                               بخش 10خوشاب
پالک43-اصلی،اراضی سیدآباد

22فرعی،شکراهلل رباطجزی فرزند مسیب،ششدانگ یک قطعه باغ پسته بمساحت10295.09 مترمربع 
 تاریخ تحدید چهارشنبه1400/07/28

23فرعی،محمدتقی اطهری جوفرزندمحمد،ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت 7944 مترمربع
تاریخ تحدید شنبه1400/08/01 

24فرعی،موسی الرضا سیدآبادی فرزند محمدششدانگ یک قطعه باغ پسته بمساحت 23627.58 مترمربع 
تاریخ تحدید چهارشنبه1400/07/28
در روزه��ای فوق مندرج در این آگهی انجام می گردد.لذامطاب��ق مفادماده14قانون ثبت امالک به صاحبان امالک 
ومجاورین ش��ماره های فوق الذکر بوسیله این اگهی اخطار میگرددکه  درروزهاوساعات مقررباالدرمحل حضوربهم 
رسانند.چنانچه هریک ازصاحبان امالک یانماینده قانونی آنهادرموقع مقررحاضرنباشندمطابق ماده15قانون مزبورملک 
موردآگهی باحدوداظهارشده ازطرف مجاورین تحدیدخواهدشدواعتراض صاحبان امالکی که درموقع مقررحاضرنبوده 
اند مطابق ماده20قانون ثبت فقط تا30روزازتاریخ تحدیدحدودپذیرفته خواهدشدودراجرای تبصره2ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین میبایس��ت ازتاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه 
دادخواست اعتراض خودرابه مرجع ذیصالح قضایی تقدیم وگواهی الزم ازمرجع مذکوراخذ وبه این اداره تسلیم نمایند 

. )م الف 1400/954(   آ1405595                تاریخ انتشار:سه شنبه 1400/06/27
علیرضا میرزائی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خوشاب

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای غالمرضا خدادادی  باستناد دو برگ استشهاد محلی که به امضا شهود و به گواهی دفتر اسناد رسمی شماره 
33 زاهدان رس��یده اس��ت مدعی است که س��ند مالکیت 092726 شش��دانگ یکقطعه زمین در حال ساختمان  
پالک22414/3793 - اصلی  واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان بلوار انقالب مورد ثبت 49067 صفحه 392 
دفتر 300  بعلت جابجایی  از بین رفته درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا مراتب باستناد تبصره یک 
ماده 120 آیین نامه ثبت در یکنوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود یا انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله باین اداره اعالم و رسید دریافت نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و 
نرسیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

اقدام خواهد شد.آ1405596        م الف 459                تاریخ انتشار:1400/06/27
                               حسینعلی مالیی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان

آگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390،9،20 
امالک متقاضیانی که درهیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی آمل مورد رسیدگی و تصرفات 

مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در بخش یازده ثبت آمل - دهستان هرازپی

9- اصلی ) قریه کالمحله(
147 فرعی خانم آزاده فضلی در شش��دانگ یک قطعه زمین با س��اختمان احداثی با کاربری مس��کونی به مساحت 

470.44 مترمربع خریداری شده بالواسطه از پویان سعیدی مقدم و مع الواسطه از علی محمدرضائی.
لذا به موجب ماده 3- قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 – آیین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در 
روستاهارای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی در روس��تاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و 
رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار 
نامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین 
آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه 
تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.آ1405597 م الف 1189187

تاریخ انتشار نوبت: اول: 1400،06،27                            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،07،10
فیض اله ذبیحی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

آگهی اختصاصی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی: 

برابر رای ش��ماره 140060310006003164 مورخ 1400،04،28 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرس��تان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی بنام آقای / خانم منیر السادات جاللی ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی مساحت 294.41 متر مربع 
به پالک817 فرعی از 5 اصلی واقع در شهرکال مازندران بخش 10 ثبت نور محرز گردیده ست. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه سراسری و محلی آگهی می گردد در صورتی که اشخاص ذی 
نفع به آراء اعالم شدم اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د..آ1405598   م الف 1191726

تاریخ انتشار اول: 1400،06،27                               تاریخ انتشار دوم: 1400،07،10
علی سعادتی سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

آگهی اختصاصی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نور
پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به استناد تبصره ذیل ماده 
13 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون اخیر الذکر تحدید حدود پالک 229 فرعی از 8 اصلی واقع در کردمحله بخش 6 
ثبت نور به نام آقای/خانم فیروز دیوساالر فرزند حسن ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت547.35 
متر مربع طبق رای شماره 140060310006004078 مورخ 1400،05،17 هیئت قانون تعیین تکلیف در ساعت 9 
صبح روز دوشنبه مورخ 1400،07،19 در محل وقوع ملک به عمل خواهد آمد. لذا از متقاضی ومالکین امالک مجاور 
و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می ش��ود در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رس��انند. بدیهی است در 
صورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی آنان طبق ماده 15 قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده 
از طرف مجاورین تحدید خواهد شد. معترضین می توانند به استناد ماده 20 قانون ثبت و مواد 74 و 86 آئین نامه 
قانون ثبت ظرف مدت 30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم و 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع قضائی نمایند در غیر 
اینصورت با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی و یا نماینده قانونی وی و بدون توجه به اعتراض واصله 

عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد. آ1405599   م الف 1191668      تاریخ انتشار: 1400،06،27
علی سعادتی سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه 
شهرستان ساری منطقه یک

براب��ر رای ش��ماره 140060310001002234 مورخه 1400،03،17 که در هی��ات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه یک ساری متصرفی آقا / خانم 
/ محمد خورش��یدی فرزند احسان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 209.20 
مترمربع قسمتی از پالک 3449 اصلی واقع در یک بخش یک ثبت ساری خریداری از مالک رسمی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.  آ1405600   م الف 1192313 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،06،27                  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،07،10
مهدی داودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری

آگهی اختصاصی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی: 
برابر رای ش��ماره 140060310006004916 مورخ 1400،06،07 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
بنام آقای خانم س��یده مهس��ان ملک آراء ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی مساحت 157.77 متر مربع به 
پالک 305 فرعی از 44 اصلی واقع در وازک مازندران بخش 6 ثبت نور محرز گردیده ست. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه سراسری و محلی آگهی می گردد در صورتی که اشخاص ذی نفع به 
آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی اس��ت در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. آ1405601  م الف 1192928

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،06،27                                 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،07،10
علی سعادتی سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

 آگهی مزایده اموال غیر منقول سند رهنی پرونده اجرایی ۹۷۰۰۲۱۱
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9700211 له: بانک مهر اقتصاد شعبه شریعتی همدان ) سپه فعلی( علیه: حمیدرضا 
شمس فرزند علی حیدر، کد ملی 3871356311 ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه ) واحد تجاری ( به پالک 
ثبتی شماره 4416/41 بخش یک همدان ) چهل ویک فرعی از چهار هزار و چهارصدو شانزده اصلی مفروزومجزی 
شده از یکصدوچهل فرعی از اصلی مزبور مجزی شده از باقیمانده پالکهای چهار هزار و سیصدو نودو پنج ویک فرعی 
از چهار هزار و سیصدونودوپنج و دوفرعی از چهار هزاروسیصدونودوپنج وچهار هزاروچهارصدوچهارده و دو فرعی از 
چهار هزار وچهارصدو شانزده وچهار هزار و  سیصد و نود و چهار ودو فرعی از چهار هزار و سیصد و نود و سه اصلی 
( واقع در سمت شرقی طبقه اول بانضمام 14/8مترآن بالکن تجاری است به نشانی: همدان خیابان بوعلی برج آرین 

طبقه اول سمت شرقی واحد تجاری 41 باحدودومشخصات : 
شماال درب ودیوار است بطول 4/64متر بمحوطه مشاعی شرقا در سه قسمت اول دیواریست مشترک بطول

5/62متربه واحد تجاری قطعه 42 فرعی دوم دیواریست بطول2/64متربه داکت سوم دیواریست بطول
1/83متربه ملک مجاور از شماره 4412اصلی جنوبا در چهار قسمت که قسمت دوم آن شرقی است اول دیواریست 
بطول0/43متربه داکت دوم دیواریس��ت بطول 0/16 متربه داکت س��وم دیواریست بطول 1/93متر به فضای معبر 
چهارم دیوار به دیوار است بطول 3/02متربه ملک مجاور از شماره 4413اصلی غریا در سه قسمت که قسمت دوم آن 
شمالی است اول دیواریست بطول 5/14متر به راه پله واسانسوردوم دیواریست بطول1/70متر به راه پله واسانسور سوم 

دیواریست بطول 4/30متر به راه پله واسانسور. پارکینگ قطعه 57بمساحت11/5متر با حدود اربعه شماال خط فرضی 
به محوطه مشاعی بطول 2متروسی سانتیمتر شرقا در دو قسمت اول خط فرضی بمحوطه مشاعی است بطول یک 
متر دوم خط فرضی بمحوطه مشاعی بطول 4 متر به پارکینگ قطعه 56 جنوبا خط فرضي بمحوطه مشاعی بطول 
2 مترو 30 سانتیمترغربا خط فرضي بمحوطه مشاعی بطول 5متر که ششدانگ عرصه و اعیان سندمالکیت آن بنام 
حمیدرضا شمس فرزند حیدر علی ش ملی 3871356311 ثبت شده است وبموجب سند رهنی 11012 -95/11/9 
دفترخانه 39 اسنادرسمی همدان در رهن بانک مهر اقتصادهمدان ) سپه فعلی ( قرار گرفته است و واحد مزبور در 
طبقه اول بمس��احت 52 مترمربع و دارای بالکن بمساحت14/8مترمربع و یک واحد پارکینگ شماره 57بمساحت
11/5مترمرب��ع در زیرزمی��ن منف��ی دو که مطابق قان��ون تملک آپارتمانها از عرصه ومش��اعات دارای قدرالس��هم 
میباش��د و دارای امتیازات آب و گاز مش��ترک و برق مجزا بوده و حدودا 15 س��ال قدمت دارد؛ پوش��ش کف مغازه 
سرامیک و دیوارهای جانبی آن گچکاری و درب ونمای بیرونی آن شیشه سکوریت و در زمان بازدید تخلیه بوده و 
هیچگونه فعالیتی در آن صورت نمی گرفت و برابر کارشناس��ی هیات س��ه نفره مورخ 1400/1/14ششدانگ بمبلغ 
17/000/000/000ری��ال ) هف��ده میلیارد ریال (ارزیابی گردیده و بعلت عدم انجام تعهد از س��اعت 9 الی 12 روز 
ش��نبه مورخ 1400/7/10در اداره اجرای اسناد رس��می همدان واقع در همدان.سعیدیه باال نبش بلوار غنی زادیان 
س��اختمان اداره کل ثبت اس��ناد و امالک همدان طبقه اول واحداجرا از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از 
مبلغ کارشناس��ی ش��روع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقد فروخته می شود شرکت در مزایده منوط به پرداخت 
ده درصد از مبلغ پایه کارشناس��ی به حس��اب س��پرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلس��ه مزایده 
اس��ت. برنده مزایده مکلف اس��ت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف 5 روز از تاریخ مزایده به حس��اب صندوق ثبت 
تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حس��اب س��پرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل 
اس��ترداد نبوده و به حس��اب خزانه واریز خواهد شد. الزم به ذکر اس��ت که پرداخت بدهی هایمربوط به آب، برق و 
گاز اع��م از حق انش��عاب یا حق اش��تراک و مصرف در صورت��ی که مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده باش��د یا نش��ده باش��د به عهده برنده 
مزای��ده اس��ت و نی��ز در صورت وجود مازاد وجوه پرداخت��ی بابت هزینه های فوق به برنده مزایده مس��ترد خواهد 
ش��د و نیم عش��ر و حق مزایده نقدا وصول خواهد ش��د.) م الف 834( آ1405602        تاریخ انتش��ار:1400/6/27 

سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی همدان - ناهید. یدی متوسل

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ر راي ش��ماره 1400/832مورخ04/23/ 1400هیات اول موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقای علی اله وارس��ته افضل فرزند احمد به شماره شناس��نامه 550 صادره ازاسدآباد درششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی آبی به مساحت 61944/03 متر مربع در قسمتي از پالک 67 اصلی واقع دراسدآباد اراضی روستای خاکریز 
خریداري از مالکان رسمي آقایان بهرام علی زیوری و مجید نقی پور و حاجی قربان آزادی شعاع محرز گردیده است. 
لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.) م الف 206( آ1405603
تاریخ انتشار اول  1400/06/27                              تاریخ انتشار دوم  1400/07/11
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد- سیروس قلی زاده

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

1_ برابر رای شماره 139960327006000863 مورخه 99/10/2 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان طارم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
شرکت گاز استان زنجان به شناسه ملی 10460091534 نسبت به شش دانگ یک باب ساختمان ایستگاه تقلیل 
فشار گاز به مساحت224/30 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک19 اصلی واقع در شهر چورزق واگذاری از نسق 
زراعی عموم اهالی محرز گردیده اس��ت2_ برابر رای ش��ماره 140060327006000503 مورخه 1400/6/9هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان 
طارم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت گاز استان زنجان به شناسه ملی10460091534 نسبت به شش 
دانگ یک باب س��اختمان ایستگاه تقلیل فشار گاز به مس��احت223 مترمربع مفروز و مجزی  شده از پالک103_ 
اصلی واقع در قریه صومعه بر  جدید بصورت  انتقال و خریداری مع الواس��طه  از مالک رس��می سید رسول موسوی 

محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند  می توانند در شهر ها از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 
از تاریخ الصاق آگهی در روستا به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی تقدیم دادگاه را 
به اداره ثبت محل تحویل نمایند بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم اعتراض طبق  مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. آ1405604
تاریخ انتشار اول  1400/06/27                              تاریخ انتشار دوم  1400/07/11

سید مظاهر محمدی-معاون و بازرس دفتر خانه های اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان طارم

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای ابولقاسم برآبادی دارای شناسنامه شماره 0749674377 به شرح دادخواست به کالسه 0000297 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خانم عزت برآبادی به شناسنامه 6 
در تاریخ 1397.11.20 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :

1.سید مهدی موسوی چهارطاق فرزند سید محمد نسبت فرزند
 2.سید هادی موسوی چهارطاق فرزند سید محمد نسبت فرزند

 3.سید قاسم موسوی چهار طاق فرزند سید محمد نسبت فرزند 
4.میمنت موسوی چهارطاق فرزند سید محمد نسبت فرزند
 5. زهرا موسوی چهارطاق فرزند سید محمد نسبت فرزند

 6.سید احمد موسوی چهارطاق فرزند سید محمد نسبت فرزند
 7.سید محمود موسوی چهارطاق فرزند سید محمد نسبت فرزند 

8.سید محسن موسوی چهارطاق فرزند سید محمد نسبت فرزند 
9.سید محمد موسوی چهارطاق فرزند سید حسن آقا با کد ملی 0748996966 نسبت همسر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واالگواهی صادر خواهد شد.آ1405606
شورا – شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان باخرز-مهربان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای ایرج سعیدی فرزند محمد ناصر به شماره شناسنامه 2به استناد دو برگی استشهادیه گواهی امضا 
ش��ده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت س��ند المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند 
مالکیت به ش��ماره چاپی0099821 مربوط به ش��ش دانگ یک باب منزل به مساحت 481/01 متر مربع به شماره 
پالک 122 فرعی واقع در اراضی حسین آباد پالک 6 اصلی بخش 14 زبرخان بنام   نامبرده می باشد به علت نامعلوم 
مفقود گردیده که با بررسی دفتر امالک مشخص گردید که سند مالکیت نامبرده ذیل ثبت 5347 صفحه 431 دفتر 
18 به نام متقاضی ثبت گردیده و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.لذا به استناد ماده 120  آئین نامه قانون 
ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکرمیگردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود میباشد  ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشاراین آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند 
مالکیت و یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقررو 
یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدورسند مالکیت المثنی وتسلیم آن به 

متقاضی اقدام خواهد شد.آ1405605          انتشار: 1400/06/27 
سید حسن پورموسوی - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان زبرخان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای ابولقاسم برابادی دارای شناسنامه شماره 0749674377 به شرح دادخواست به کالسه 0000296 
از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد جلیل برآبادی به شناسنامه 
665 در تاریخ1398.12.12 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :

1.حبیب برآبادی فرزند محمد جلیل با کد ملی 0749885467 نسبت فرزند
 2.ملیحه برآبادی چهار طاق فرزند محمد جلیل با کد ملی 0748822224 نسبت فرزند

 3.آروین آرمین برآبادی فرزند محمد جلیل با کد ملی 0748821252 نسبت فرزند
 4.راضیه سروری آبنیه ی فرزند غالم حیدر با کد ملی 0749917174 نسبت همسر 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واالگواهی صادر خواهد شد.آ1405607
شورا – شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان باخرز

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای ابوالقاس��م برآبادی دارای شناس��نامه ش��ماره0749674377  به ش��رح دادخواس��ت به کالسه 
0000298 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد جالل برآبادی 
به شناسنامه 689با کد ملی 0748816951 در تاریخ 1395.09.25  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
1.مهدی برآبادی فرزند محمد جالل با کد ملی 0060162880 نسبت فرزند

2.امیر حسین برآبادی فرزند محمد جالل با کد ملی 0925256222 نسبت فرزند
3.علی برآبادی فرزند محمد جالل با کد ملی 0926978594 نسبت فرزند

4.میکائیل برآبادی فرزند محمد جالل با کد ملی 0929525259 نسبت فرزند
5. الهام برآبادی فرزند محمد جالل با کد ملی 094487950 نسبت فرزند 

6. عاطفه برآبادی فرزند محمد جالل با کد ملی 0946898219 نسبت فرزند
7.معصومه موسوی فرزند سید رضا با کد ملی 0748999920 نسبت همسر

8.صغری کریمی فرزند ابراهیم با کد ملی 0926712104 نسبت همسر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واالگواهی صادر خواهد شد.آ1405609
شورا – شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان باخرز

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد((
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش 14 مش��هد واحد ثبتی شهرستان 
تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهی میگردد:
آقای علی موالنژاد به شناسنامه شماره 45 کدملی 0749368403 صادره تایباد فرزند محمد در ششدانگ یکباب 
منزل به مس��احت 235 مترمربع پالک ش��ماره 314 فرعی از 283 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد 

حوزه ثبت ملک تایباد از محل تمامت مالکیت الف موالنژاد کاریزی و تمامت پالک** کالسه 99-495
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ1405620
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/6/27                                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/7/11

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد
 غالمرضا آقازاده

با حضور مالک رحمتی و محمد مهدی طهرانچی  انجام شد 

توافق آستان قدس رضوی  و دانشگاه آزاد اسالمی 
برای توسعه فعالیت های دانش بنیان
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