
تــولــیــت آســـتـــان قــدس 
رضـــــــــوی، شــخــصــیــت 
حاج حسین آقا ملک، 
ــــف  واق و  ــذار  ــان گـ ــیـ ــنـ بـ
ملی  مـــوزه  و  کتابخانه 
ملک را میراث فکری و 
فرهنگی جامعه خواند که باید به عموم 
مردم معرفی شود تا موجب اشاعه این 

نوع نگاه  شود.
نیوز، حجت االسالم  آستان  گــزارش  به 
والمسلمین احمد مروی ضمن بازدید 
از مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک 
در تهران گفت: حاج حسین آقا ملک، 
کسی است که امکانات فراوان خود را 
در راه فرهنگ کشورش صرف کرده و هر 
کتاب را اول خــودش مطالعه و سپس 

وقف کرده است.
ــه گــســتــره مــوقــوفــات و  ــاره ب ــا اشــ وی ب
ملک  آقــا  حسین  حــاج  نیکوکاری های 
یــادآور شد: کمتر  در خراسان و تهران 
نمونه ای اینچنین در تاریخ ایران و جهان 
می توان سراغ گرفت که همه دارایی های 
بزرگ شخصی و خانوادگی را در زمینه 
کار  به  سرزمین  یک  تمدن  و  فرهنگ 
انجام  به  را  کوششی  او  باشد.  گرفته 
تــوان یک دولت  رسانده که بیشتر در 
با امکانات گسترده بوده است. چنین 
تاریخی  الگویی  می تواند  شخصیتی 

برای همگان باشد.
در  مــروی  والمسلمین  حــجــت االســالم 
تجلیل از مقام علمی واقف کتابخانه و 
موزه ملی ملک، افزود: این شخصیت 

بزرگ تاریخ وقف و نیکوکاری ایــران، از 
نگاه علمی و فرهنگی عمیقی برخوردار 
بود و کتاب های ارزشمند خود را وقف 
کرد. از این رو باید شخصیت این واقف 
به  فرهنگی  و  فکری  میراث  عنوان  به 
جامعه معرفی شود، چراکه معرفی این 
چهره ها موجب تشویق عموم به اشاعه 

این نوع نگاه می شود. 
تأکید  حجت االسالم والمسلمین مروی 
کرد: ابعاد شخصیتی حاج حسین آقا 
ملک به اندازه ای بزرگ و همه جانبه نگر 
در  بــایــد  کــه  اســت  فرهنگ  زمینه  در 
بین المللی  کنگره  یک  بــرگــزاری  قالب 
مــورد تجلیل و بررسی قــرار گیرد تا به 
اشکال مختلف ازجمله نگارش مقاالت 
و دیگر تولیدات علمی و فرهنگی بیشتر 

شناخته شود چون بسیار کم به عموم 
مردم شناسانده شده است. 

وی با اشاره به ناشناس ماندن چنین 
کــشــورمــان،  ــردم  ــ م ــرای  ــ ب شخصیتی 
ــردم مشهد غــالــبــاً به  ــرد: مـ اضــافــه کـ
وکیل آباد،  باغ  نظیر  وقفیاتی  واسطه 
باغ ملی و... مرحوم ملک را به عنوان 
ولی  می شناسند  امالک  صاحب  یک 
چهره فرهنگ  دوست حاج حسین آقا 
ملک نیاز به معرفی عمومی بیشتری 

دارد. 
تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: 
چنین چهره های چند بعدی، می توانند 
الگویی برای دیگر افراد متمول باشند که 
دارایی خود را در مسیر ترویج فرهنگ و 

به نام اهل بیت )ع( وقف کنند.

آستان نیوز     درست 
ــت صــنــعــت چــاپ  اســ
وارد  صفویه  دوران  در 
ــا جالب  ایـــران شــد، ام
ــت بـــدانـــیـــد چـــاپ  ــ اسـ
کتاب هایی به زبان فارسی پیش از این 

دوره انجام شده است. 
هلند،  ازجمله  کشورها  بعضی  یعنی 
ورود  از  پیشتر  روسیه خیلی  و  آلمان 
ایــران، کتاب هایی به  صنعت چاپ به 
زبان فارسی منتشر کرده اند و جالب تر 
اینکه نمونه هایی از این قبیل کتاب ها 
اکنون در مخزن چاپی کتابخانه مرکزی 
دارد.یکی  وجــود  رضــوی  قدس  آستان 
تنها  که  کمیاب  بسیار  نمونه های  از 
یک نسخه از آن موجود است، کتاب 
»شاهنامه کاترین« است که در سال 
پیش  ســال   220 حـــدود  یعنی   1793
سربی  چاپ  کتاب  نخستین  به عنوان 
روسیه  پــطــرزبــورغ«  »دارالسلطنه  در 

منتشر شده است.
 این کتاب به دو زبان فارسی و روسی 
فــارســی در  ــده کــه متن  ــ بــه نظم درآم
سمت راســت کتاب و متن روســی در 

سمت چپ آن نگاشته شده است. 

نخستین رساله چاپی در ایران ◾
زمانی كه ایران درگیر جنگ با روس  ها بود، 
عباس میرزای ولیعهد تمام تالش خود را 
به کار بست تا به هر طریق شده این 
صنعت را در ایران برپا و توسعه دهد.او 
طی چندین دهه جنگ و رفت وآمدهای 
سیاسی و مــذاكــره بــا روس هـــا هــمــواره 
درصدد انتقال این صنعت به ایران بود 
تا آنكه توانست نخستین دستگاه چاپ 
و  بیاورد  تبریز  به  روس  امپراتوری  از  را 
با جسارت تمام نخستین كتابی كه با 
همین دستگاه چاپ و انتشار داد رساله  
جهادیه ای بود كه علیه روس ها حكم به 
جهاد می داد. این كتاب که در مرکز نسخ 

مرکزی  کتابخانه  چاپ سنگی  و  خطی 
آستان قدس رضوی نگهداری می شود، 
در 84 صفحه  در 13 سطر، روی كاغذ 
رسیده  چــاپ  به  رنــگ ضخیم  نخودی 
است. اما بخشی از نسخ نفیس چاپ 
سنگی گنجینه رضــوی به آثــار خارجی 

اختصاص دارد.
کتاب مقدس«، چاپ 1473   »قاموس 
میالدی، به خط و زبــان التین، یکی از 
کتابخانه  چاپی  کتاب های  قدیمی ترین 
مرکزی آستان قدس رضوی است که در 
مخزن کتاب های خارجی این کتابخانه 
ــه 2هـــزار  نــگــهــداری مـــی شـــود. قــریــب ب
نسخه کتاب قدیمی و نفیس در مخزن 

کتاب های خارجی وجود دارد که تاریخ 
چاپ آن ها پیش از سال 1900 میالدی 

است.

5 سال پس از مرگ گوتنبرگ ◾
یــادداشــتــی در ابــتــدای »قــامــوس کتاب 
سیدجالل الدین  دستخط  با  مقدس« 
آمــده  آن  در  کــه  دارد  وجـــود  طــهــرانــی 
است: »کتاب از مطبوعات سال 1473 
مسیحی است یعنی پنج سال بعد از 
بسیار  گوتنبرگ،  طبع،  مخترع  مــرگ 
نفیس اســـت و بــه اصــطــالح اهـــل فن 
»اینکونابوال=Incunabula« یعنی آنچه 
به طبع  از سال 1500 مسیحی  ماقبل 
مهد  در  که  مطبوعاتی  اســت.  رسیده، 
عصر اختراع طبع بوده است. این کتاب 
روی صفحات چوب حک شده و طبع 
دسامبر  یازدهم  روز  در  اســت.  گردیده 
1956 مسیحی در بروکسل ابتیاع گردید 
به مبلغ 5هزار و400 فرانک که واقع باید 
گفت: جمادی چند دادم جان خریدم. 
ــل 1473  ــ ــی ام آوریـ خــتــم کــتــاب در ســ
مسیحی مطابق جمعه چهارم ذیقعده 
877 قمری از هجرت بوده است. محمد 

الحسینی سیدجالل الدین طهرانی «.

تولیت آستان قدس رضوی:

شخصیت »حاج حسین ملک« میراث فکری و فرهنگی جامعه است

قدیمی ترین های صنعت چاپ در کتابخانه آستان قدس رضوی موجود است
جهاد علیه روس ها با دستگاه چاپ روسی !

رواق کتاب

خبر

نمای نزدیک

نگاهی به پديده مدعيان مهدويت

سواری گرفتن از زودباوران

حسن طاهری     دستگیری 20 امام زمان دروغین در 
نفر مدعی وساطت  بازداشت ده ها  مناطق مختلف قم، 
با امام عصر، انهدام گروه انحرافی مدعی ارتباط با امام 
ــز و درشـــت دیــگــر کــه بــا تالش  زمـــان و چندین گـــروه ری
و  شــده  متالشی  امنیتی  پرتالش  نیروهای  شــبــانــه روزی 

دستگیر شده اند.
دربــاره  کوتاه،  علمی  تحقیق  یک  نتیجه  فقط  آمــار  ایــن 
مدعیان دروغین نوین، طی 10 سال گذشته در شهر قم 
امام  با  ارتباط  از شیادان مدعی  انبوه  این حجم  است. 
و  کتابخانه  از  سرشار  شهری  در  هم  آن  نظر،  از  غایب 
معلول  واقعاً  شناختی،  جامعه  نگاه  از  طلبه،  و  مدرسه 

چیست؟
ــای شــخــصــیــتــی،  ــقـــده هـ ــع شــخــصــی، عـ ــاف ــن ــد م هــرچــن
نبود  بی هویتی،  دیگران،  جایگاه  تصاحب  شهرت طلبی، 
جنسی  و  غیراخالقی  سوءاستفاده های  نسب،  و  اصــل 
بنیادینی  و  اساسی  نقش  روان شناختی،  عوامل  دیگر  و 
و  معضل  ایــن  پیدایش  و  مدعی  شیادان  ایــن  ظهور  در 
بیماری اجتماعی دینی دارد، اما بدون شک اصلی ترین 
عامل رونق بازار شیادی و سوداگری این مدعیان دروغین، 
ساده لوحی زودباوران و تعطیلی عقل و علم و مطالعه در 

میان برخی متدینان و باورمندان یک جامعه است.
اطالعات  انفجار  عصر  که  هم  امــروز  جامعه  یعنی  ایــن 
شبکه های  یکه تازی  دوران  بــه  و  گذاشته  ســر  پشت  را 
اجتماعی رسیده بازهم با معضل و بیماری ساده لوحی و 

زودباوری دست به گریبان است. 
آگاهان  و  دانشجویان  طــالب،  ایــن  شرایطی  چنین  در 
عزمی  با  و  به شدت  باید  که  امــروز هستند  دردمندان  و 

دوچندان، برای درمان این بیماری بکوشند.
بیماری  درمــان  نسخه  و  بالهت  سرطان  آنتی بادی  تنها 
زودبــاوری، روحیه جست وجوگرانه و تحقیق و مطالعات 
فراگیر به خصوص در حوزه جامعه شناسی و تاریخ است. 
هرچند نباید فراموش کرد نبض حیاتی تحقیق؛ شک و 

تشکیکی است که مقدمه یقین باشد. 
با  را  این شعر  همیشه  فرهیخته ای  و  باکیاست  دوست 

تبسمی تلخ، زمزمه می کند:
تا نباشد سواری دِه 

 کِی بیابی سوارکاری؟

من زینب تو هستم

به مناسبت هفته دفاع مقدس، از کتاب 
حــرم مطهر  در  تــو هستم«  زینب  »مــن 

رضوی رونمایی شد.
کتاب  رواق  در  که  مراسم  این  ابتدای  در 
ــرگــزار و بــه صــورت  حــرم مطهر رضـــوی ب
زنده در فضای مجازی پخش شد، یکی 
از رزمندگان دفاع مقدس سخنرانی کرد و 
در ادامه نیز کتاب »من زینب تو هستم« 
معرفی و خوانش شد. این کتاب؛ عشق، 
به تصویر  را  مــرارت هــای خواهری  و  ایثار 
کــشــیــده کــه پــس از شــهــادت و اســـارت 
برادرانش دیگر به زندگی قبل بازنگشت. 
بــرادری اش  و  پای عشق خواهر  زینب وار 

ایستاد. 
در برشی از این کتاب می خوانیم: »کیفم 
را برداشتم و بدو بدو از پله ها پایین رفتم. 
را جلو  به موقع رسیدم، سعیدم  درست 

چشمم بیرون آوردند.
مـــن شــعــلــه کشید.  عــجــیــب در   حـــس 
شدم همان خواهری که آرزو داشت توی 
ــرادرش شـــادی کــنــد. دســت و  ــ عــروســی ب
پایم می لرزید. با عجله نقل ها را از کیفم 

درآوردم.
 سعید را هم دیــدم، خــودِ خــودش بود، 
همان طور شاخ شمشاد، ماه داماد و رعنا. 
تصدقش رفتم. از این احساس گر گرفتم. 
را یک باره روی  تمام نقل ها  و  هول کردم 

سرش پاشیدم. 
سعیدم در حال عبور بود. نقل ها البه الی 
کردند.  گیر  فــرفــری اش  و  حجیم  موهای 
ُسر خــوردن نقل ها  تــوقِ  ناگهان، با تق و 
روی تابوت به خود آمدم. هر نقلی که به 
زمین پرت می شد، ضربه ای بر سرم کوفته 

می شد...«.
تخریبچی  سعید)رستم(نامدار،  شهید 
لشکر 27 محمدرسول هللا)ص( در تاریخ 
25 آبان 1361 در عملیات زین العابدین)ع( 
منطقه سومار - مندلی به فیض شهادت 

نائل شد.

 همدلی تولیت 
آستان قدس رضوی با 

جاماندگان پیاده روی اربعین
ــمــیــن احــمــد  ــمــســل ــالم وال ــجــــت االســ حــ
راهپیمایی  در  هــمــواره شرکت  که  مــروی 
موکب های  فعالیت  بر  نظارت  و  اربعین 
خدمت رسانی خادمان رضوی را در دستور 
کار داشت، امسال نیز مانند سال گذشته 
با توجه به محدودیت های کرونایی و عدم 
دلدادگان  و  ــران  زائ پرشور  حضور  امکان 
مــراســم  ــن  ــ ای در  از شــرکــت  حــســیــنــی، 

خودداری کرد.
توییتی  در  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
این  حسینی  »عاشقان  اســت:  نوشته 
روزها قدم در راه دوست نهاده اند. ضمن 
اعــتــاب  تــولــیــت هــای  محبت  از  تشکر 
مقدسه و علی رغم میل باطنی، امسال 
را  اربعین  پــیــاده روی  در  حضور  توفیق 
ندارم تا ان شاءهللا با پایان این ویروس، 
دلدادگان  همه  کنار  در  را  زیــارت  لــذت 
سیدالشهدا درک کنیم. در حرم رضوی 

نایب الزیاره جاماندگان هستم«.
برخالف سال های گذشته  گفتنی است 
و بــه دلــیــل شــرایــط کــرونــایــی، خــادمــان 
قالب  در  تنها  نیز  رضوی  قدس  آستان 
ــاروان مـــحـــدود 66 نــفــره بـــرای  ــ ــ یـــک ک
پــیــاده اربعین عــازم  زائـــران  بــه  خــدمــت 

کربال و نجف شدند.

به  ــم  مـــی دهـ دل  توسلی     رقیه 
دوری  و  می کنم  تــازه  نفس  و  عکس ها 
می شود...  نصف  غم  می شود...  نصف 
خدا خیر بدهد به عکاس که دستمان 
را گرفته و با خودش برده مشایه... برده 
زیارت... تک و تنها نرفته در صف زوّار 
و دلسوز است... به گمانم مثل من کم 
نباشند جاماندگانی که دارند دعا روانه 

می کنند سمت این دستان روایتگر.
نشوم...  رد  ندیده  را  استوریی  مواظبم 
که این روزها خانه جای ماندن نیست و 
دنیا، در و دیوار شده است... عکس ها 
کــرده انــد... مگر می شود چشم  کــوالک 
بـــر سینه  مـــوال و دســـت  نــجــف  ــرود  ــ ب
و  نشد  زیروزبر  می شود  مگر  نشد؟... 

به  مرحبا  ــکــرد؟...  ن راهــی  را  قلب 
عکاس که خسیس نیست و پشت 
هم عکس به اشتراک می گذارد... 
ــزون...  ــ الــهــی کــه تــوفــیــقــاتــش افـ
و حظ  می دهم  و سالم  می بینم 
را  زائــری  مــی بــرم... مثالً عکس 
آمده  ناصریه  از  که  مــی گــذارد 
با  با عصا... زن و شوهری که 

راهی اند...  سوارشان  کالسکه  کودِک 
تصویر  به  را  مظاهر  بن  حبیب  موکب 
قرار  که  می گوید  شتری  از  می کشد... 
کرده اند جلو پای عُّشاق قربانی شود... 
از پسرکانی با چای و قهوه عراقی... از 
طی  آمده  فرزندانش  تمام  با  که  پدری 
طریق بهشت... پیرزنی را عکس گرفته 

کـــه 
می کند  تــعــارف  رطــب 

ــخ آور  ــ ــه ی ــی کـ ــوانـ ــر آفــــتــــاب... و جـ ــ زی
است...  زیاد  گریه اش  و  موکب هاست 
و سربند  می زنند  که سینه  دوقلوهایی 
»یــاحــســیــن« و »یــاســقــا« بــســتــه انــد... 
تصویر  ــه  ب هــم  را  تــعــزیــه  کـــاروان هـــای 

ــمــــود بــه  کــــشــــیــــده... عــ
ــرق و  ــی عـــمـــود، عَـــلَـــم و ب
نشانمان  هم  پرچم هایی 
مــی دهــد کــه پــیــر و جــوان 
ــزرگ بــر دوش  و کــودک و ب

می برند با نوحه.

َسر  از  بــار  ده هــا  را  عکس ها 
از خودم  بــار  ده هــا  و  می بینم 
می پرسم »اِْشلُوْنِکْ؟« و هر 10 
بــار جــواب مــی دهــم؛ دلتنگ و 

جامانده و عاشق... 
پی نوشت:

ما دلشکسته و دور افتاده ایم، ما را هم 
بخر »حسین!«

نذر اربابنذر ارباب

 دلتنگ و جامانده 
و عاشق!
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آگهی تاریخ   03 / 07  / 1400      صفحه 10

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

 برابر رای ش��ماره 140060318021000408 مورخ 1400/5/05 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کوچصفهان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای مسعود یونس پور کدو سرایی فرزند احمد بشماره شناسنامه 8 صادره از رشت در ششدانگ 
یک قطعه زمین مشتمل بر اعیان احداثی به مساحت 1340/16 متر مربع پالک 110 مفروز و مجزی شده از پالک 
1 فرعی از 6 اصلی واقع در قریه کدوسرا بخش ده گیالن خریداری از مالک رسمی آقای مع الواسطه از یحیی یونس 
پور کدوسرایی محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در 
صورتی که اش��خاص 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 یکماه از تاریخ تس��لیم 
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.م الف 1657 آ1405306
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/06/18                            تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/03

نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رییس ثبت اسناد و امالک 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت باخرز
نظر به دستور مواد1و3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 13۹0،۹،20امالک 
متقاضیان که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14باخرز واحد ثبتی شهرستان باخرز مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز ورای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد:
آقای احمد فاضلی ش��هرنوی به شناسنامه شماره 46کد ملی 074۹680636صادره تایباد فرزند خواجه ابراهیم در 
ششدانگ یک باب منزل و مغازه به مساحت ۹2.62متر مربع قسمتی ازپالک شماره 827فرعی از 125اصلی و قسمتی از 
مالکیت خواجه ابراهیم فاضلی شهرنوی واقع در خراسان رضوی بخش14مشهد حوزه ثبت ملک باخرز کالسه 337_۹8
لذا بموجب ماده 3قانون 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 بایداز تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم 
و رسید اخذنمایند.معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراینصورت اقدامات ثبت موکول 
ب��ه ارایه حکم قطعی دادگاه اس��ت و درصورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واص��ل 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.آ1405۹51
تاریخ انتشار نوبت اول 1400،7،3                                   تاریخ انتشار نوبت دوم 1400،7،18

رئیس ثبت اسنادوامالک باخرز-هادی رضائی

آگهی دعوت از مالکین مجاورین
احتراماً نظر باینکه آقای عباس میر بموجب شیوه نامه صدور اسناد تک برگی، تقاضای صدور سند مالکیت از این اداره 
را نموده است و سند مالکیت صادره قبلی به شماره پالک 747 فرعی از 54 – اصلی واقع در بخش 6 مشهد اراضی 
مایان سفلی بدون طول ابعاد و مساحت می باشد و مورد تقاضا، حدی از آن به مجاورت شما معرفی شده لذا نماینده و 
نقشه بردار برای روز سه شنبه مورخ 1400/07/27 جهت تعیین طول و متراژ حسب ماده 68 و 70 آئین نامه قانون در 
محل حاضر چنانچه در مورد حدود و حقوق ارتفاقی ملک حقی برای خود قائل هستید و یا اختالفی با مجاور مزبور 
دارید می توانید در روز مقرر در محل حضور بهم رسانید در غیر اینصورت بعد از گذشت یک هفته برابر مقررات سند 

مالکیت بنام متقاضی پس از سیر تشریفات قانونی صادر و تسلیم خواهد شد. م.الف 845 آ1405۹43
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی-از طرف محمد ایرانی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای جعفر قاس��می زاده باس��تناد 2 برگ فرم استش��هادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت س��ند 
مالکی��ت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت س��ند مالکیت شش��دانگ یک باب منزل به 
ش��ماره پ��الک 2010 فرعی از 64۹ فرعی از 228 اصلی بخش نه مش��هد که متعلق به نامبرده میباش��د به علت 

سهل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره دفتر الکترونیک 
13۹52030600302۹۹28 بنام جعفر قاسمی زاده ثبت و سند به شماره چاپی 08۹716 د ۹4 صادر گردیده است. 
سپس برابر اسناد رهنی 8۹275 مورخ 13۹5/08/23 و 8۹276 مورخ 13۹5/10/0۹ و 8۹277 مورخ 13۹5/08/23 

دفتر 55 مشهد در رهن بانک ملت قرار گرفته است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.....
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی 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.الف 844    آ1405۹42
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

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

براب��ر رأی ش��ماره 140060308001002401 م��ورخ 04/31/ 1400 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای امیرحس��ین وحیدیان فرزند علیرضا بشماره شناسنامه 0641064055 در ششدانگ یک 
باب محموطه مش��تمل بر یک اتاق به مس��احت 183/50 مترمربع قسمتی از پالک 13۹6- اصلی واقع در خرسان 
جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت محمدعلی مددی پور 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 دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، 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.
تاریخ انتشار نوبت اول:  شنبه 1400/07/03             تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه  1400/07/1۹                         

حسین براتی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دس��تورمواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 0۹/20/ 
13۹0و برابر رای شماره 140060306006002۹۹1 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه وبال معارض متقاضی خانم بتول ذاکری فرزند غالمحس��ن بش��ماره 
شناسنامه 1787 صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 1۹8/70مترمربع  یکصد 
و نود و هشت و هفتاد صدم متر مربع  قسمتی از پالک 248 فرعی از اراضی شاهده پالک 12۹ اصلی دهستان اربعه 
واقع در خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری از مالک رسمی غالمحسن ذاکری محرز 
گردیده است.لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 
ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر تا 
در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی 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 داد خواست 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 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.آ1405۹23
تاریخ انتشار نوبت اول =1400/07/03                 تاریخ انتشار نوبت دوم =1400/07/1۹

محمد کاظم  باقرزاده-رئیس ثبت اسناد و امالک

اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

نظرب��ه دس��تور مواد1و3 قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 

13۹0/0۹/20 وبرابر رای ش��ماره 140060306006002145 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم زهرا نواری فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 8815 صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 170/35 مترمربع  یکصدو 
هفتاد و س��ی و پنج صدم متر مربع  قس��متی از پالک 3436 اصلی واقع در خراس��ان رضوی بخش یک شهر حوزه 
ثبت ملک تربت حیدریه از مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است . لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهر ها منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی 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 است 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.آ1405۹24
تاریخ انتشار نوبت اول= 1400/07/03                            تاریخ انتشار نوبت دوم= 1400/07/1۹

محمد کاظم باقر زاده-رئیس ثبت اسناد وامالک

اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظ��ر به دس��تور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
13۹0/0۹/20 وبرابر رای ش��ماره 140060306006002۹۹0 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای حسین بایسته فرزند گل محمد 
بشماره شناسنامه 5 صادره از مه والت نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 165/20 متر مربع  یکصد 
و ش��صت و پنج و بیس��ت صدم متر مربع  قسمتی از پالک 1۹۹0 مجزی شده از 38 فرعی از اراضی کوچه قاضیان 
پالک 237 اصلی دهستان اربعه واقع در خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه از مالکیت مشاعی 
متقاضی محرز گردیده است . لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده 13 ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در 
شهر ها منتشر در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی 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 است ودر صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگرددیا 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.آ1405۹25
تاریخ انتشار نوبت اول = 1400/07/03                   تاریخ انتشار نوبت دوم = 1400/07/1۹

محمد کاظم باقر زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

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 13۹0،۹،20 و 
برابر رای شماره 140060310013008۹83 مورخ 1400،05،05هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون 
مذکور مس��تقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای / خانم قاسم گل فرزند رحمان 
نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت 20۹.40 مترمربع به شماره پالک 510 فرعی از 
100 اصلی واقع در قریه نعمت آباد بخش 11 واگذاری شده از آقای / خانم قهرمان گل مالک رسمی محرز گردیده 
است لذا به موجب 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 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 است 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.آ1405337       م الف 1187217
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،06،20                          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،07،03

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان - عین اله تیموری

آگهی فقدان سند مالکیت
 نظر به اینکه آقای رجبعلی طاهری فر فرزند محمد ابراهیم به ش��ماره شناس��نامه 3 به استناد دو برگ استشهادیه 
گواهی امضا شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی 
اس��ت س��ند مالکیت به شماره چاپی 778731  ب/ ۹8 مربوط به شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
12330 متر مربع به شماره پالک 1۹4 فرعی از 138 اصلی بخش 3زبرخان به نام نامبرده می باشد به علت جابجایی 
منزل مفقود گردیده که با بررس��ی دفتر امالک مش��خص گردید که سند مالکیت نامبرده ذیل ثبت و صفحه دفتر 
الکترونیکی به شماره 13۹820306001001۹0۹ 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. آ1405880 انتشار: 1400/7/3
سید حسن پورموسوی - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان

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

برابر رای شماره 3114/1400 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 حسن پورنجف فرزند 
اکبر در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 462.88 متر مربع قسمتی از پالک 1۹ اصلی به شماره 
کالسه۹6،۹70 واقع در اراضی قریه جوربند بخش 25 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 تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1405335       م الف 1185777

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،06،20                         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،07،03
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر - محمد مهدی قلیان

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

 برابر رای شماره 14006032600۹000506 مورخه 1400/6/4هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فامنین تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمد ابراهیم رسولی فرزند علی بشماره شناسنامه 10 صادره از فامنین در یک باب خانه به مساحت 
250/53 مترمربع قسمتی از پالک 104 اصلی واقع در بخش پنج همدان اراضی فامنین خریداری از مالک رسمی 
آقای خداقلی ترابی 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.) م الف 156( آ1405350
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/6/20                                  تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/7/3 

رضا بیات رئیس ثبت اسناد و امالک  شهرستان فامنین 
 رضا بیات

آگهی تاریخ   03 / 07  / 1400      صفحه 11

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ررای ش��ماره 140060321006000890هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای 
سیدعلی اکبربهنیافرفرزند سید حبیب بشماره شناسنامه 48 صادره از اشکذر سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه باغچه به مساحت کل526/80 متر مربع پالک 2324 – اصلی بخش 6 یزد واقع در تفت خریداری عادی مع 

الواسطه از مالک رسمی آقای سید حبیب  کالنتری محرزگردیده است 
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی 
تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد.آ1405919
تاریخ انتشارنوبت اول: شنبه : 1400/07/03                      تاریخ انتشارنوبت دوم: یکشنبه : 1400/07/18

امیرحسین جعفری ندوشن -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت 

آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه 9400088 یک دس��تگاه تراکتور کش��اورزی – فرقوس��ن-285mf مدل 1363 
قرمز رنگ به ش��ماره موتورLF96340T254Nشماره شاسی IR01871به شماره انتظامی 12 ایران 961 ک 55 
متعلق به آقای عباس اروج زاده مدیون پرونده اجرایی کالس��ه فوق الذکر که طبق نظر کارش��ناس رسمی به مبلغ 
650/000/000 ریال ارزیابی شده از ساعت 9 الی 12 مورخ 1400/07/25 در شعبه اجرای ثبت درگز واقع در درگز 
بلوار امام رضا از طریق مزایده به فروش می رس��د. مزایده از مبلغ 650/000/000 ریال ش��روع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقداً فروخته می شد و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقداً 
وصول خواهد ش��د ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رس��می اعالم گردد،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان 

ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.آ1405922
مدیریت اداره ثبت اسناد و امالک درگز

ناصر حسن زاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
پیرو آگهی قبلی که به موجب ماده 14 قانون ثبت منتشر گردیده اینک بر حسب در خواست واصله مستند به ماده 
مذکور و ماده 61 آئین نامه قانون ثبت،تحدید حدود یک قسمت از امالک واقع در قطعات 3 و 6 و 11 درگز بخش 
7 قوچان در س��اعت اداری در تاریخ مندرج در متن آگهی انجام و به ش��رح ذیل آگهی می گردد: پالک 45- اصلی 

مزرعه گلخندان قطعه 3 درگز بخش 7 قوچان
پ��الک 149 فرعی مجزی ش��ده از 45- اصل��ی موقوفه میرزا کریم گلخندانی به تص��دی اداره اوقاف و امور خیریه 

شهرستان درگز ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی تاریخ تحدید:1400/08/08
پالک92-اصلی مزرعه قره قرویونلو قطعه 6 درگز بخش 7 قوچان

پالک 28 فرعی مجزی شده از 92 اصلی موقوفه کربالیی قربانعلی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان درگز 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی تاریخ تحدید:1400/08/09

پالک 258- اصلی مزرعه نوخندان قطعه 11 درگز بخش 7 قوچان 
پالک 1230 فرعی مجزی ش��ده از 258 – اصلی موقوفه س��ید محمود صارم درجزی به تصدی اداره اوقاف و امور 

خیریه شهرستان درگز ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی تاریخ تحدید:1400/08/10
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق به وسیله این آگهی اخطار میگردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضوربهم رسانندو چنانچه هر یک از صاحبان امالک و یا نماینده 
قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی ونیز صاحبان امالکی که در موقع 
مقرر حاضر نبوده اند مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین میبایست 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم 

و گواهی الزم را از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.آ1405920       تاریخ انتشار:1400/07/03
ناصر حسن زاده

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک درگز

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 806 فرعی از 5 اصلی واقع در شهرکال بخش 10 
ثبت نور به نام آقای / خانم حسن عالء فرزند اردشیر ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 178.83 
مترمربع طبق رای شماره 140060310006002047 مورخ 1400،03،24 هیئت قانون تعیین تکلیف در ساعت 9 
صبح روز دوشنبه مورخ 1400،07،25 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 کتبا 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 با نماینده قانونی وی و بدون توجه به اعتراض واصله 

عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد. م الف 1195296  آ1405912    تاریخ انتشار: 1400،07،03
علی سعادتی- سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 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 نه ثبت آمل - دهستان لیتکوه

29- اصلی ) قریه کوکده سفلی(
178 فرعی آقای سعید میرزائی و خانم مائده پوینده روان هر یک به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی با کاربری مسکونی به مساحت 179.35 مترمربع خریداری شده بالواسطه از محمود محمدی.
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.آ1405915م الف 1195828

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،07،03                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،07،17
فیض اله ذبیحی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

آگهی اختصاصی موضوع ماده 3 و ماده 13 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 140060310006004810 مورخ 1400،06،07 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 فرخ مویدی ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی مساحت 588.35 مترمربع به پالک 
3712 فرعی از 2 اصلی واقع در ایزدشهرمازندران بخش 10 ثبت نور محرز گردیده ست. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 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 دادخواست رابه اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1405918            م الف 1196042

تاریخ انتشار اول: 1400،07،03                               تاریخ انتشار دوم: 1400،07،17
علی سعادتی-سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نور 

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

برابر رای ش��ماره 139960318018004965م��ورخ 12/03 /99هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم فرنگیس تنهایی کنسستانی فرزند رستم به شماره ملی 6539274513 در ششدانگ یک باب خانه و 
محوطه به مساحت 300 متر مربع مجزی شده از 21 فرعی از سنگ 3 اصلی واقع در رودبرده بخش 12 گیالن که 
برای آن ش��ماره 2838 فرعی در نظر گرفته ش��ده خریداری از مالک رسمی )زارع : محمود مهری - شماره زارعانه: 
99829-48/07/21( 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 تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه 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. م الف 1621  آ1405909
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/03                        تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/18 

علی نصرتی-رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر

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

برابر رای شماره 139860318603010884مورخ 1398/10/04 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
آقای غالمرضا دره گیر فرزند یعقوب به شماره شناسنامه 495 صادره از رشت در قریه خسبخ در ششدانگ یک قطعه 
زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 173/84 متر مربع پالک فرعی 22477 از اصلی 12 مفروز مجزی از پالک 33 

از اصلی 12 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای حسین پور ارفعی 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 تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه 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. م الف 1733  آ1405910
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/03                     تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/18 

سعید بدوی--رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  ناحیه دو رشت

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

 برابر رای شماره 140060327004000090مورخ 1400/05/03 و رای اصالحی 140060327004000107مورخ 
1400/06/15 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ایجرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت با مسئولیت محدود تولیدی مرغ 
کندیمیز بشماره ثبت 212 و شناسه ملی 14009699257 در یک ششدانگ عرصه و اعیان یکباب مرغداری گوشتی 
به مس��احت 6892/11 مترمربع واقع در پالک 343 فرعی از 68 اصلی بخش 5 زنجان از مالک رس��می ش��رکت با 
مسئولیت محدود تولیدی مرغ کندیمیز محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15روز 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 دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،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. آ1405248
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/06/17                                           تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/03

علی غالمی 
 کفیل ثبت اسناد و امالک ایجرود

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

براب��ر رأی ش��ماره 140060306003000527 هیئ��ت اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حس��ین محمد آبادی فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 438 صادره از نیشابور در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه محوطه محصور مشتمل بر بناء به مساحت 67 مترمربع قسمتی از پالک باقیمانده 27 فرعی 
از 6 اصلی بخش 9 مش��هد واقع در ابوطالب یک خیاطی 9 س��مت چپ قطعه سوم جنب مسجد خریداری از ورثه 
مرحوم امیر حس��ینی ابریش��می 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 تسلیم و پس از اخذ رسید، 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. آ- 1405195 م.الف 884
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/6/18                                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/7/3

رئیس ثبت اسناد و امالک
 محمدجواد غالمی

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

براب��ر رأی ش��ماره 140060306003000528 هیئ��ت اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای/خانم قاسم محمد آبادی فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 678 صادره از نیشابور در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه محوطه محصور مشتمل بر بناء به مساحت 67 مترمربع قسمتی از پالک باقیمانده 27 فرعی 
از 6 اصلی بخش 9 مش��هد واقع در ابوطالب یک خیاطی 9 س��مت چپ قطعه سوم جنب مسجد خریداری از ورثه 
مرحوم امیر حس��ینی ابریش��می محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
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انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 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 
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ر رأی ش��ماره 140060306003000526 هیئ��ت اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محسن محمد آبادی فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 26162 صادره از نیشابور در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه محوطه محصور مشتمل بر بناء به مساحت 67 مترمربع قسمتی از پالک باقیمانده 27 فرعی 
از 6 اصلی بخش 9 مش��هد واقع در ابوطالب یک خیاطی 9 س��مت چپ قطعه سوم جنب مسجد خریداری از ورثه 
مرحوم امیر حس��ینی ابریش��می 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 تسلیم و پس از اخذ رسید، 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 
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 من زار
 قرب أبی 
 عبداهلل )ع (

 کتب اهلل له 
مثانین حجة 
مربورة.
كسى كه حضرت 
امام حسين عليه الّسالم 
را زيارت كند خداوند 
متعال برايش هشتاد 
حجّ  مقبول منظور 
مى دارد.

إذا 
بلغكم 

عن رجل 
حسن حال 

فانظروا 
يف حسن 
عقله فإمنا 

جيازى 
بعقله

اگر خوبى حال 
مردى از نظر عبادات 

به شما رسيد در 
خوبي عقلش بنگريد 
زيرا به اندازه عقلش 

پاداش مي بايد.

ZD
الهه ارجمندى     50 سالی داشــت، اما جوان تر به نظر 
می رسید. نامش را دوست داشــت، ریحان. انگار اسمش 
هم به او حال خوبی مــی داد. دست در دست دوســت 30 
ساله اش بی بی مریم، پرسان پرسان همان جا در راه آهــن، 
بلیت اولین قطار مشهد را خرید و شانس با آن ها یار بود که 

قطار دو ساعت بعد جای خالی داشت. 
زمــان هم زود گذشت و تا نمازشان را در نمازخانه راه آهــن 

خواندند و نهارسبکی که همراه داشتند خــوردنــد، وقت 
رفتن رسید. 

سه سالی می شد مشهد نرفته بود اما انگار عمری گذشته 
بود. با آنکه مادر دو دختر 20 و 25 ساله بود اما گاهی از آن ها 
هم جوان تر نشان می داد. از فوت شوهرش به بعد سخت 
کار کرده بود تا بچه ها طعم تلخ بی پدری را نچشند. اول اجبار 
بود اما بعد کار کردن برایش هم تفریح شد و هم زندگی. کار 

کــردن را دوســت داشــت و لذت می برد. سبزی پاک و خرد 
می کرد و می فروخت. ترشی و خیارشور می انداخت و گاهی 
هم سفارش دوخت سرویس دم کنی قبول می کرد. رب های 
گوجه اش زبانزد محل بود و نان های فطیرش خیلی زود فروش 
می رفت. کار می کرد و می خندید. کار می کرد و با خودش 
صلوات و سوره و دعاهایی که بلد بود می خواند و گاهی هم 
الالیی و ترانه های محلی زمزمه می کرد. دخترها بزرگ تر که 

شدند مواد شوری برایش ریز می کردند یا در هم زدن رب و 
سرخ کردن پیازهای سفارشی مردم کمک حالش بودند. 
دیگر کارش در محل جا افتاده بود و سرش همیشه شلوغ 
بود. هر سال پولی پس انداز می کرد و راهی مشهد می شد. 

تنها سفر و تفریحش، زیارت ساالنه مشهد بود. دخترها 
هم حرفی نداشتند. شاید آن ها هم دلشان تفریح دیگری 
می خواست امــا با آن همه زحمت و کــار، حق ریحان بود 

که هرسال به مــراد دلــش برسد و آن هــا ایــن را خــوب درک 
می کردند. 

دو ســال نتوانسته بــود راهــی شــود. نه آنکه دلــش مشهد 
نباشد. 

دخترها به فاصله یک سال هر دو عقد و عروسی کردند. 
هرچه داشت برای جهیزیه آن ها کنار گذاشت تا با سربلندی 
به خانه بخت بروند، همان طور که تمام این سال ها چیزی 

برایشان کم نگذاشت و کسی هم نفهمید که دخترانش پدر 
ندارند. ساغر و سارا حاال خودشان در آستانه مادر شدن 
بودند و او هم می توانست با خیال راحت به آرزوی امسالش 
برسد. دست بی بی مریم را گرفت و سمت واگن دوم کشاند. 
راه بلد او بود و این مسیر هم برایش آشنا. بی بی مریم اما بار 
اولی بود که تنهایی و بدون شوهرش راهی سفری می شد. 
سوار قطار که شدند انگار بال پروازش باز شده بود... حس 

سبکی می کرد.
 »فردا یعنی مشهدیم؟...« بارها با خودش این سؤال را تکرار 
کرد و قند در دلش آب شد. مثل جوان های 20 ساله با ذوق 
و شوق دنبال کوپه گشت و خود را روی صندلی اش رها کرد. 
بی بی مریم حال او را نمی فهمید. با اینکه حتی یک سالی 
از او کوچک تر بود اما هم پادرد  و هم دیابت و ناراحتی قلبی 
داشــت. به نظر می رسید همپای او در ایــن سفر نباشد و 

خیلی جاها نتواند با او همراه شود. هرچند دخترها هم که 
با او همسفر می شدند سختشان بود وقت هر نماز همراه او 
راهی حرم شوند و یا در پیاده روی های داخل حرم یا حتی بازار 
رضا و کوهسنگی مشهد هم کم می آوردند. اما چه اهمیت 
داشت. اگر مجبور بود تنها به زیارت برود هم باز آنجا در حرم 
امام رضا)ع( حالش خوب خوب بود و خستگی این سال ها 

زحمت از تنش در می آمد.

قطارنوشت
زيارت ساالنه

موعظه
آیت اهلل جوادی آملی

   مرگ آد م را بيدار  مي كند؟
 در دو جاى قرآن دارد كه عده اى هنگام مرگ »المالئکه يضربون 
وجوههم و أدبرهم« مالئکه بر روى و پشت آن ها سيلى و تازيانه 

مى زنند. اين چنين نيست كه هنگام مرگ به بعضى ها خوش 
بگذرد؛ ما به حسب ظاهر مى بينيم گاهى افراد سکته كردند، 

نفسشان بند آمد، ايست قلبى دارند  و خيال مى كنيم اين فشار 
جان دادن ندارد. گاه از يک حکيم الهى سؤال مى كنيد مرگ يعنى 

چه، يک وقت از طبيب. طبيب همين كه ديد قلبش از كار افتاد اجازه 
دفن مى دهد اما آن حکيم الهى مى گويد مرگ، انتقال از دنيا به 

برزخ است. اگر شخص بخواهد از دنيا وارد برزخ شود بايد تمام 

تعلقات دنيايى از او گرفته شود تا او را وارد برزخ كنند. چطور تمام 
تعلقات دنيايى از او گرفته مى شود؟ مگر كار آسانى است؟ چرا 
دندان كسى را اگر بدون تخدير بکشند درد مى آيد؟ براى اينکه 

مى خواهند جان زنده اى بگيرند.  
ناخن چون حيات حيوانى ندارد وقتى قيچى مى كنى درد نمى آيد 

اما دندان، پوست، گوشت اين ها چرا درد مى آيد؟ چون زنده زنده 
بدون تخديرمى خواهى اماته كنى. شخصى كه تعلق دنيايى دارد 

مى خواهند زنده زنده همه اين تعلقات را بکشند؛ اين مى شود 
فشار جان دادن. اگر از حکيم الهى سؤال كنى  فالن رباخوار فشار 
جان دادن نداشت براى اينکه با ايست قلبى ُمرد مى گويد نه، اين 

وارد اين چاله شد در خاک رفت اما وارد برزخ نشد بخواهد وارد 
برزخ شود بايد تمام آن تعلقات را بکند. خب پس مرگ اين است، 

توجيه اين بزرگوار اين است. 
چرا پشت اين شخص را مى زنند و دوم چرا صورت او را 

سيلى مى زنند؟ »المالئکه يضربون وجوههم وأدبرهم« يعنى 

صورت هاى اين ها را سيلى مى زنند پشت هاى اين ها را هم 
مى زنند. ايشان مى فرمودند: مالئکه دنيا مى بينند اين نوبتش تمام 

شده، كارى هم انجام نداده با فشار پشتش را مى زنند. اين را از 
دنيا بيرون مى برند، مالئکه برزخ مى بينند عمرى گذرانده با دست 
خالى دارد مى آيد، صورتش را سيلى مى زنند كه چکار مى كردى. 

خب وقتى اين صحنه به ياد انسان باشد انسان با دست پر مى رود، 
مرگ آدم را بيدار مى كند. وقتى مى روى اولين كار در آن قرنطينه 

اين است كه سؤال مى كنند چه چيزى آوردى، بايد دست پر باشد. 
اميدواريم ذات اقدس الهى توفيق حيات معنوى را به همه ما بدهد 

كه با دست پر اين سفر الهى را طى كنيم.

»مــوکــب آمــســتــردام« خــرده روایــت هــایــی اســت از 
زائران دوردست امام حسین)ع(؛ زائرانی که امام را نه 
در تهران و مشهد و قم و نجف و کربال، که در لندن و 
آمستردام و کپنهاگ و هامبورگ و الهه پیدا کرده اند.
 آنچه در ادامه می خوانید خالصه ای از دیدگاه های 
اسماعیل خــدابــنــده در خــصــوص کــتــاب »موکب 
آمــســتــردام« نوشته بــهــزاد دانــشــگــر اســت کــه در 

خبرگزاری مهر منتشر شده است.
دانشگر در کتاب »مــوکــب آمــســتــردام« بــه ســراغ 
ــت. ایــرانــی هــا و  ــی هــای اربــعــیــنــی رفــتــه اسـ آن ور آب
افغانستانی هایی که وقتی فکر سفر به قاره سبز به 
بهانه تحصیل، شغل، امنیت و یا هر دلیل دیگری 
داشتند، حتی تصورش را هم نمی کردند سرنوشت 
دستشان را در دست کاروان اربعین امام حسین)ع( 

بگذارد. 
»مــوکــب آمــســتــردام« خــرده روایــت هــایــی اســت از 
زائــران دوردســت امام حسین؛ زائرانی که امام را نه 
در تهران و مشهد و قم و نجف و کربال، که در لندن و 
آمستردام و کپنهاگ و هامبورگ و الهه پیدا کرده اند؛ 
که عشق حسین زمین و زمان نمی شناسد. عشقی 
که چه بخواهی چه نخواهی روزی عالمگیر خواهد 
شد و چه عشقی الیق تر از عشق حسین)ع( برای 
عالمگیر شدن که عصاره تمام خوبی ها و زیبایی های 
عالم اســت. فقط باید خــودت را بــه ایــن اقیانوس 

عظیم بسپاری تا به ساحل آرامش 
و عاقبت خوش برسی.

ــردام« را  ــ ــت ــســ ــ »مـــوکـــب آم
ــوان یک  از یــک لــحــاظ مــی ت
مجموعه داستان کوتاه نیز 
نامید. نویسنده با گــردآوری 
روایــت هــای انسان هایی که 
از قلب اروپا به کاروان اربعین 
امام حسین)ع( پیوسته اند 
ــک مــجــمــوعــه داســـتـــان  ــ ی
ــرادی که  ــ آفـــریـــده اســــت. افـ
یکی پــس از دیــگــری مقابل 
مـــخـــاطـــب مــی نــشــیــنــنــد و 

داستان خودشان را تعریف می کنند. 
از اینکه چــرا به اروپــا رفتند و چه شد که اربعینی 

شدند. 
حیف که ایــن روایــت هــا خیلی مختصر هستند و 
درنهایت در 20 یا 30 صفحه تمام می شوند. بعضی از 
روایت ها هم در حد دو سه صفحه خالصه شده اند، 
در حالی که کامالً واضح است اتفاقات تلخ و شیرین 
بیشتری برای دوستان قصه گوی ما رخ داده است. 
جزئیات جذاب و خاص خیلی بیشتری وجود داشت 
که به آن ها پرداخته نشده است. بعضی از روایت ها 
واقعاً ظرفیت تبدیل به یک کتاب 200 صفحه ای 
بسیار جــذاب و پــرفــروش را دارنـــد امــا در »موکب 
آمستردام« خیلی کلی و گذرا از آن ها رد می شویم. در 
حالی که می شد کتاب های موفقی مانند »خاطرات 
سفیر« یا »دهکده خــاک بر ســر« از ایــن روایت ها 
ایجاد کرد. کتاب هایی که به سبب موضوع خاصشان 

حتی می توانستند موفق تر هم ظاهر شوند.
از این نکته و افسوس که بگذریم، روایت ها واقعاً 
جذبمان می کنند. روان و خودمانی هستند و به 
همین دلیل مخاطب انگار دارد قصه  رفیق چند 
ــارج از کــشــور برگشته گوش  ــه اش را کــه از خـ ســال
می کند و گــذشــت زمـــان را حــس نمی کند. واقــعــاً 
پــس از چند صفحه حــس »خــوانــدن« جــای خود 
را به حس »گــوش دادن« می دهد و انگار داری به 
داستان جالب و عجیب رفیقت گوش 
می دهی. شاید حتی دلت بخواهد 
همراه او بودی و آن فضای منحصر 
به فرد اتصال اروپا به اربعین را تجربه 
مــی کــردی. از سختی های کــار امــام 
حسینی می خوانی، از دردسرهای 
ویزا گرفتن ها، از شیرینی های اربعین 
دسته جمعی با کلی از دوستان ایرانی 
و افغانستانی مقیم اروپا و از همراهی 
بعضی از اروپایی االصل های ناآشنا 
بــا امـــام حــســیــن)ع( کــه تنها بــا یک 
بازدید از نمایشگاه عکس اربعین، 

داوطلب سفر اربعین می شوند.

ــیـــن تــــکــــری« مــجــمــوعــه  »حـــسـ
زیـــارتـــگـــاه هـــای نــمــادیــن اربــعــیــن 
در حومه شهر »جـــورا« واقــع در 
منطقه »رتــــالم« ایــالــت »مــادیــا 
ــرادش« هند است که شیعیان  پ
هند و بسیاری از ایرانیان مسلمان 
مقیم ایـــن کــشــور بـــرای مــراســم 
اربعین سید و ساالر شهیدان و 
ــاران باوفایشان به ایــن منطقه  ی

سفر می کنند.
به گزارش ایکنا، برخی شیعیان 
هند درباره سفر اربعین خود به 
منطقه »جــورا« و زیارتگاه های 

نمادین حسین تکری سخن می گویند که حکایتی 
شنیدنی دارد. حتی بسیاری از ایرانیان مسلمان 
مقیم هند نیز بــرای مراسم اربعین سید و ساالر 
شهیدان و یــاران باوفایشان به این منطقه سفر 
می کنند و چند روزی را در آنجا به منظور عزاداری، 

اطعام و ادای نذورات اسکان می گزینند.
حسین تکری مجموعه زیارتگاه ها و مشاهد شریف 
نمادین در حومه شهر جورا در منطقه »رتالم« در 
ایالت مادیا پرادش هند واقع شده است. در این 
مجموعه می توان مشاهد)شهادتگاه ها( شریف 
نمادین 6 شخصیت واالی اهل بیت پیامبر)ع( 
به نام های مبارک حضرت علی بن ابیطالب)ع(، 
حــضــرت امـــام حــســیــن)ع(، حــضــرت عــبــاس)ع(، 
ــرا)س(، حضرت زیــنــب)س( و  حضرت فاطمه زهـ
حضرت سکینه خاتون)س( را مشاهده و زیارت 
ــران در بمبئی،  کرد.بنا به اعــالم خانه فرهنگ ای
حسین تکری ساالنه شاهد حضور جمعیت زیادی 
از زائـــران از هر مذهب و آیینی اعــم از شیعیان، 
اهــل تسنن و هندوهاست.  همچنین در میان 
این جمعیت انبوه افــرادی را می توان دید که برای 
رهایی از سحر و جادو به ستوه و رنج آمده اند و پس 
از ورود به این مکان شریف شروع به انجام حرکاتی 
عجیب و غیرقابل تصور می کنند که در بسیاری 
از کلیپ های موجود در فضای مجازی می توان 

آن ها را دید.
ــاریــخــی و بـــه نــقــل قـــول از  ــاس شـــواهـــد ت بـــر اســ

اشخاص و شخصیت های 
ــاس آمـــــــــده: در  ــ ــن ــرشــ ســ
ــیـــالدی دو  ــال ۱۸۸6 مـ ســ
ــه یکی  ــداد تــاریــخــی ک ــ رویـ
از آن هــا »دهــســرا« متعلق 
ــه هــنــدوهــا بـــود و دیــگــری  ب
عــاشــورای امــام حسین)ع( 
ــرده و  ــ ــیــدا ک بــا هــم تــالقــی پ
ــان مـــی شـــونـــد. هــر  ــزمـ ــمـ هـ
ــرای انــجــام مراسم  دو گــروه ب
خـــویـــش دســتــه جــمــعــی به 
صــــورت دســتــه  در منطقه 
ــرکـــت مــی کــنــنــد. امــــا در  حـ
ــان هــنــدوهــا و  ــی ایـــن ســـال م
مسلمانان تنش ایجاد می شود. خبر این تنش 
به اطالع سلطان وقت آن منطقه به نام »احتشام 
اسماعیل خان بهادر« می رسد و او برای ممانعت از 
هرج و مرج به منطقه می رود و پس از بررسی  به این 
نتیجه می رسد بهتر است ابتدا هندوها دسته های 
خود را حرکت داده و بروند و پس از آن ها مسلمانان 

و شیعیان به سوگواری و عزاداری بپردازند.
نیمه شب هنگامی که مردم هر دو گروه به سوی 
خانه های خــود عــازم بودند صــدای شیهه اسبی 
را می شنوند و ســواری سبزپوش بر آن می بینند. 
مردمی که شاهد این رویداد بودند شگفت زده شده 
و می ترسند. فردای آن روز می بینند در جای سم 
آن اسب چشمه ای گوارا و آبی زالل روان شده و سه 

برکه را مشرب می کند.
به گواهی ساکنان، تا پیش از آن در این منطقه به 
هیچ وجه چشمه ای نبوده است. ساکنان بیمار از 
این چشمه آب نوشیده و امراض و بیماری آن ها شفا 
می یابد. پس از این واقعه خبرها به سلطان رسید و 
او دوباره به منطقه آمد و با دیدن این منظره دستور 
ساخت آرامگاه های نمادین به سبک عراق را صادر 
کرد. کار احداث ساختمان آغاز و طی دو سال تمامی 
آن منطقه آباد شد و اکنون پذیرای بسیاری از زائران 
از همه ادیان، مذاهب و آیین هاست. در این منطقه 
قبرستانی نیز وجود دارد که احتشام اسماعیل خان 

بهادر در آن مدفون شده است.

خرده روایت هایی از زائران دوردست امام حسین)ع(

ازآمستردام تا کربال
روایتی از »حسین تکری« و مشاهد شریف نمادین آن

زیارت نمادین اربعین در هند

جهان شهرمعرفی کتاب زهرا دلپذير     هر ساله 
در ایـــام اربعین حسینی، 
میلیون ها نفر از دوستداران 
و دلـــــــدادگـــــــان حـــضـــرت 
ــرای  ــ ــدا)ع( ب ــهـ ــشـ ــدالـ ــیـ سـ
شرکت در مراسمی نمادین از سراسر جهان گرد هم 
می آیند و پس از کیلومترها پیاده روی، در شهر کربال 
و حرم امام حسین)ع( حضور می یابند و جلوه هایی 
از عشق و ارادت به ساحت مقدس اهل بیت)ع( را 
به نمایش می گذارند . این حضور گسترده سبب 
وحــدت و همبستگی مسلمانان و ضامن بقای 
اســالم و مکتب تشیع اســت. همزمان با سالروز 
اربعین حسینی در این زمینه با حجت االسالم 
و المسلمین دکتر غالمحسین محرمی، عضو 
هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 
به گفت وگو نشستیم. گفتنی اســت ایــن استاد 
دانشگاه دارای تألیفات بسیاری درباره تاریخ و سیره 
اهل بیت)ع( است که از جمله این کتاب ها می توان 
به »تاریخ تشیع از آغاز تا پایان غیبت صغری«، 
»نقش امامان شیعه در شکل گیری و توسعه تمدن 

اسالمی« و »آذرخش کربال« اشاره کرد.

گفت وگو را با بررسی تاریخچه مراسم اربعین  ◾
حسینی شروع کنیم. این آیین دینی از چه زمانی 

شروع شد و چرا شیعیان در چهلمین روز شهادت 
حضرت سیدالشهدا)ع( و یاران باوفای ایشان، به 

زیارت امام حسین)ع( مشرف می شوند و به عزاداری 
می پردازند؟

اربعین یعنی چهلمین روز شهادت امام حسین)ع( 
و یارانش که بیستم ماه صفر است. پیش از هر چیز 
باید به این نکته اشاره کنم که عدد 40 در فرهنگ 

اسالم عددی کامل و مقدس است. 
خداوند در آیه ۱42 سوره اعراف می گوید:»و ما با 
موسی 30 شب وعــده قــرار دادیــم و ۱0شــب دیگر 
بر آن افــزودیــم تا آنکه زمــان وعــده پــروردگــارش به 
40 شب تکمیل شد...«. یا مثالً حدیث داریم که 
هر کس 40 روز خــودش را بــرای خدا خالص کند، 
خدای تعالی چشمه های حکمت را از قلبش جاری 

می کند. 
از اول اســالم رســم بــوده که چهلم فــرد درگذشته 
ــاره تاریخچه زیــارت امام  را گرامی بدارند. اما درب
حسین)ع( در چهلمین روز شهادت ایشان باید 
عـــرض کنم ایـــن مسئله سابقه تــاریــخــی دارد و 
برخاسته از دستوراتی اســت که از اهــل بیت)ع( 
وارد شده است. یکی از مستندات اربعین، حدیثی 
از امام حسن عسکری)ع( است که زیارت اربعین 
امام حسین)ع( را یکی از پنج عالمت انسان مؤمن 
شمرده است. یکی دیگر از مستندات زیارت اربعین 
در میان شیعه، روایتی است که می گوید: اهل بیت 

ایشان در راه برگشت از شام به مدینه، در چهلمین 
روز بعد از واقعه عاشورا، به کربال برگشتند و شهدا 
را زیارت کردند و سپس به سمت مدینه رفتند. البته 
این مسئله محل بحث و مناقشه است. محدث 
نوری کتابی دارد به نام لؤلؤ و مرجان که در آن خبر 
آمدن اهل بیت امام حسین)ع( را در روز اربعین به 
کربال بعید دانسته و می گوید: اینکه اهل بیت امام 
در 40 روز بتوانند از کربال به کوفه و از کوفه به شام 
بروند و در آنجا هم مدتی بمانند و بعد حرکت کنند 
و چهلم به اربعین برسند امکانپذیر نبوده است. 
آمدن اهل بیت به کربال را شیخ طوسی، شیخ مفید، 
سید بن طاووس و برخی علمای دیگر تأیید کرده اند. 
مرحوم شهید قاضی طباطبایی تبریزی کتابی دارد 
به نام تحقیق در اربعین سیدالشهدا که مهم ترین 
کتابی است که درباره اربعین نوشته شده است. او 
در این کتاب علمی با دالیل متقن به محدث نوری 
پاسخ گفته و ثابت کــرده که آمــدن اهل بیت امام 
حسین)ع( در اربعین اول به کربال درست است. به 
هر حال حضور اهل بیت در اربعین سیدالشهدا 
و یارانش به کربال در میان شیعیان مشهور است و 
درباره ثواب زیارت اربعین و توصیه به عزاداری در 

این روز هم روایات زیادی داریم. 

چرا مراسم اربعین فقط برای امام حسین)ع(  ◾
برگزار می شود و درباره زیارت اربعین و عزاداری در 

چهلمین روز درگذشت دیگر پیشوایان معصوم)ع( 
روایتی نداریم؟

سؤال خوبی است؛ گرچه در احادیث، برای زیارت 
همه امامان ثواب زیادی ذکر شده، حتی برای زیارت 
برخی از امامزادگان مثل حضرت معصومه)س( 
روایت داریم، ولی به زیارت امام حسین)ع( تأکید 
بیشتری شده است. درباره عزاداری هم بیشتر امام 
حسین)ع( مطرح است. البته برای عزاداری سایر 
ائمه دستورات کلی آمده که مثالً در غم ما غمگین 

و در شادی ما شاد باشید.
 اما برای امام حسین)ع( روایات طول و تفصیل داده 
شده که هر کس در عزای امام حسین)ع( شعری 
بگوید، حتی یک نفر را بگریاند و خودش یک قطره 
اشــک بریزد بهشت بر او واجــب مــی شــود. البته 
ورای این گریه، فلسفه عمیقی وجــود دارد. امام 
حسین)ع( مرز حق و باطل را مشخص کرد و اسالم 
مورد نظر یزید را از اسالم راستین جدا نمود. اگر 
قیام امام حسین)ع( نبود اسالم باقی نمی ماند و 

از بین می رفت.
 بنابراین گریه و عـــزاداری بــرای امــام حسین)ع( و 
ــده نگاه مـــی دارد و سبب  شــهــدای کربال حــق را زن
ــر عــــزاداری امــام  مــی شــود شیعه از بین نـــرود. اگ
حسین)ع( نباشد اسالم از میان می رود چون اگر 
شیعه که اسالم حقیقی است، نباشد داعش که 

ادعــای اسالم را دارد می آید 
و مردم از اسالم برمی گردند. 
همان طور که در زمــان امام 
ــام،  ــر امـ حــســیــن)ع( هــم اگـ
خط درســت اســالم را نشان 
نمی دادند، اســالم در همان قــرون اولیه هجری با 
انقراض بنی امیه از میان می رفت؛ چون مردم فکر 
می کردند خط درست اسالم همان است که یزید 
و معاویه می گویند و مــردم می گفتند: اگر اسالم 
این است ما آن را نمی خواهیم؛ زیرا این نمی تواند 
دینی باشد که خــدا فرستاده و دروغ اســت. پس 
مراسم اربعین ضامن بقای اسالم و از هر واجبی 

مهم تر است.

هر ساله با نزدیک شدن به اربعین حسینی  ◾
میلیون ها نفر از دوستداران آن حضرت با پای پیاده 

راهی کربال می شوند. فلسفه پیاده روی اربعین 
چیست و از چه زمانی رایج شده است؟

از همان سال های آغازین اسالم رفتن با پای پیاده 
به مکه معظمه برای شرکت در مراسم حج در بین 
مسلمانان مرسوم بوده است. در شرح حال امام 
حسن)ع( در کتاب های تاریخ آمده که 25 بار با پای 
پیاده به حج رفته اند و در یکی از این سفرها پاهای 
مبارک ایشان از سختی راه مجروح شده بــود، در 
حالی کــه  مرکب ها را کنارشان می کشیدند. در 
احادیث بسیاری هم آمده که با پای پیاده به زیارت 
امام حسین)ع( بروید و برای آن اجر و ثواب زیادی 

ذکر شده است. 
یکی از دالیلش سختی راه است. در حدیثی آمده: 
»افــضــل االعــمــال احــمــزهــا« یعنی برترین کارها 
دشوارترینشان است. همچنین در روایت است که 
هر قدمی که برای زیارت امام حسین)ع( برمی دارید 
حسنه زیــادی برایتان نوشته می شود. در برخی 
از روایــات هم به عبارت »ماشیا« یعنی پای پیاده 

تصریح شده است.
 به خاطر این روایات، این فرهنگ در بین شیعه جا 
افتاده است. البته درباره پیاده روی اربعین، روایتی 
نداریم و این مراسم در یکی دو قرن اخیر به دست 
طالب شهر نجف رسم شده است که برای زیارت 
امام حسین)ع( در اربعین هر سال با پای پیاده از 
نجف به کربال می رفتند و به تدریج در میان مردم 

عراق و دیگر کشورها رایج شد.

مراسم پیاده روی اربعین چه تأثیری در  ◾
همبستگی، تقویت هویت دینی و بصیرت افزایی 

شیعیان دارد؟
یکی از چیزهایی که به شیعه هویت می بخشد 
عزاداری حضرت سیدالشهدا)ع(است. زیارت به 
صورت دسته جمعی در روزهای منتهی به اربعین، 

یک مسئله بین المللی شیعه شــده و آن هــا را از 
سراسر عالم گرد حرم امــام حسین)ع( جمع می 
کند و مسلمانان از حال همدیگر با خبر می شوند و 
وحدت پیدا می کنند. دو ملت شیعه ایران و عراق، 
سال ها با هم دشمن بودند. استکبار جهانی این دو 
ملت را به جان هم انداخت و جنگی را میان آن ها 
تحمیل کرد و تعداد زیادی از مردم شهید و کشته 
شدند. ولی زیارت اربعین و مراسم پیاده روی دسته 
جمعی به سمت کربال، باز برادری را در بین دو ملت 

برقرار کرد. گویی یک ملت واحد هستند.
 االن در ایــام اربعین مــردم  عــراق در منزل خود از 
ایــرانــیــان پــذیــرایــی و بــه آن هـــا خــدمــت می کنند و 
عراقی ها هم در ایران به منزل ایرانی ها می آیند و 
روابطشان زیاد شده است. محبت امام حسین)ع( 
سبب این الفت شده است؛ الفتی که با میلیاردها 
دالر نیز امکان پذیر نبود. به راستی  »حب الحسین 
یجمعنا«، امام حسین ما را متحد می کند و ما با 
امنیت و اطمینان زیارت می کنیم و به کشور خود 
برمی گردیم. الحمدلله االن هر دو سرزمین محور 
مقاومت شده و منشأ آن امام حسین)ع( است. اگر 
امام حسین)ع( نبود این همبستگی پدید نمی آمد 

و دولت ها نمی توانستند این کار را بکنند. 

 اتفاقاً یکی از ویژگی های خاص مراسم  اربعین  ◾
این است که اختصاص به  شیعیان ندارد و 

مسلمانان اهل سنت و حتی افرادی از دیگر ادیان 
نیز در آن حضور می یابند. 

ــت گــفــتــیــد و ایـــن مــعــجــزه امـــام  بــلــه کـــامـــالً درســ
حسین)ع( است. ائمه)ع( صاحب معجزه هستند 

و معجزه والیت همین است. 
اینکه در ایامی خــاص، 20 میلیون جمعیت، از 
کشورها و حتی ادیان مختلف پس از یک پیاده روی 
نمادین، در یک جا جمع می شوند، نــه کسی با 
دیگری دعوا می کند، نه کسی کشته می شود، نه 
کسی زیر پا می ماند، نه کسی گرسنه می ماند و 
با کمال محبت سیر می کنند، به زیارت می روند و 

برمی گردند، بزرگ ترین معجزه است.

مراسم اربعین حسینی از جنبه استکبار ستیزی  ◾
چه پیامی برای جهان به ویژه دشمنان اسالم دارد؟

ــالم در مقابل  درهـــرصـــورت هــمــواره فــرهــنــگ اسـ
فرهنگ غرب است. ما که نمی توانیم با این ها کنار 
بیاییم. اگر هم ما کنار بیاییم آن ها می خواهند ما 

را حذف کنند.
 اربعین مراسم مهمی است که فرهنگ غرب و الحاد 
را کنار می زند. در این ایام فرهنگ اسالم پیشتاز 
است و فرهنگ غرب عقب نشینی می کند. در واقع 
ما در مقابل آن ها می ایستیم و قدرت اسالم را به رخ 

دشمنان می کشیم. 

ائمه)ع( صاحب معجزه هستند. اينکه در ايامى خاص، 20 ميليون جمعيت، از كشورها 
و حتى اديان مختلف پس از يک پياده روى، در يک جا جمع مى شوند، نه كسى با ديگرى 
دعوا مى كند، نه كسى كشته مى شود، نه كسى زير پا مى ماند، نه كسى گرسنه مى ماند 

و با محبت سير مى كنند، به زيارت مى روند و برمى گردند، بزرگ ترين معجزه است.
گزيدهگزيده
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 عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشه  اسالمی در گفت وگو با قدس:

 اربعین معجزه 
والیت است



محمدحسین مروج 
تاریخچه  کاشانی  
تأسیس مدارس علمیه 
مطهر  بارگاه  جوار  در 
به  هشتم)ع(  امام 
اعصار و ادوار گذشته 
جعفر،  میرزا  مدرسه  مثل  برمی گردد. 
مدرسه خیرات خان، مدرسه باالسر مبارک 
نزدیکی روضه منوره رضوی، مدرسه  در 
پریزاد، مدرسه دودر و... . حاال و در ادامه این 
مسیر »مدرسه عالی فقاهت« تأسیس 
با  گفت وگو  از  برش هایی  است.  شده 
وحدتی  والمسلمین  حجت االسالم 
می خوانید: مدرسه  این  مدیر  شبیری 

چه ضرورتی، آستان قدس را به سمت  ◾
راه اندازی چنین مدرسه ای سوق داد؟

آستان قدس رضوی از ابتدای مسئولیت 
تــولــیــت فــقــیــد مـــرحـــوم آیــــت هللا واعـــظ 
ــه فــکــر تــأســیــس چنین  ــی)ره( بـ ــسـ ــبـ طـ
مــدرســه ای بــود و دانشگاه علوم اسالمی 
ــدف تــأســیــس شــد.  ــ ــن هـ ــ ــوی بـــا ایـ ــ رضــ
حجت االسالم والمسلمین مــروی، هدف 
اصلی خــود را گسترش اهــداف فرهنگی 
در این آستان مقدس قرار داده انــد، یعنی 
توسعه فرهنگی را هدف نخست مأموریت 
خـــود بـــراســـاس مــــوارد مــنــدرج در حکم 
انتصاب صادره از سوی رهبر معظم انقالب 
می دانند. عــالوه بر ایــن در بند 7 بیانیه 
گام دوم انقالب، برنامه ریزی برای تحقق 
تمدن نوین اسالمی آمده است و مهم ترین 
ابزار برای این امر مهم، استفاده از نیروی 
انسانی متخصص و آشنا به احکام اسالم 
ذکر شده است، بنابراین در گام نخست، 

نرم افزار بیانیه گام دوم انقالب، باید توسط 
حوزه های علمیه تهیه شود. مدرسه عالی 
فقاهت به دنبال تدوین نرم افزار تمدن نوین 
اسالمی با رویکرد فقهی است. این مدرسه 
بــه عــنــوان یــک نهاد اصیل حـــوزوی بــرای 
رسیدن به اجتهاد تمدن ساز پاسخگوی 
نیازهای جامعه اسالمی مطرح است. این 
مدرسه نه تنها رقیب حوزه های علمیه و 
دانشگاه علوم اسالمی رضــوی نیست، 
بلکه می تواند بــازوی علمی و فقهی برای 
سایر مجموعه ها بــه ویــژه مجموعه های 

علمی باشد. 
تربیت نیروی متخصص برای عرصه های 
فقهی مورد نیاز جامعه اسالمی و دستیابی 
ــقــای منطق  بــه تــمــدن نــویــن اســالمــی، ارت
فقاهت و حــوزه هــای تخصصی فقه در 
مسیر طراحی و اجرای نظام های اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی، حقوقی و...، تولید 
محتوا و منابع پژوهشی و آمــوزشــی در 
زمینه های تخصصی فقه و علوم مرتبط و...
از جمله اهداف راه اندازی این مدرسه است.

روش فعالیت این مدرسه و امر آموزش  ◾
در آن برای پذیرفته شدگان چگونه است؟

چــون نــام امــام رضــا)ع( روی ایــن مجموعه 
گــذاشــتــه شـــده بالطبع بــایــد مــدرســه ای 
فاخر و در شــأن جایگاه امــام هشتم)ع( 
طراحی و اجرا شود. این مدرسه با اسلوب 

حـــوزوی اداره مــی شــود و در سطح عالی، 
مطالعات علوم اسالمی را دنبال می کند. 
البته علوم اسالمی منحصر به فقه رایج 
نیست، بلکه تمام زمینه های اجتماعی 
و فـــردی مـــورد تــوجــه اســـت. هــم اکــنــون با 
استخراج محتوای 150 سخنرانی رهبر 
ــوزه و دانــشــگــاه،  ــاط بــا حـ ــب انــقــالب در ارت
هم اندیشی بــا اســتــادان برجسته حــوزه 
علمیه و همفکری با 50 شخصیت علمی 
و فرهنگی کشور، برنامه عملیاتی و مدل 
آموزشی و پژوهشی نوین مدرسه فقاهت 
تدوین شده است که پس از تأیید عملیاتی 
خواهد شد.پذیرفته شدگان در این مدرسه 
از بین تعدادی از طالب با استعدادهای 
بــرتــر از طــرق مختلف ازجمله ارتــبــاط با 
استادان شناسایی می شوند و با امکانات 
و اولویت هایی که وجود دارد، فرایند جذب 
و گزینش از میان طلبه هایی که حداقل 
چهار سال درس خارج را گذرانده اند، در دو 
مرحله مصاحبه های عمومی و اختصاصی 
انجام می شود. طول دوره آمــوزش به طور 
متوسط، 10 سال است، هر طلبه با نظارت و 
مشورت استاد هادی خود به فعالیت های 
طلبگی می پردازد و شیوه خاصی که در این 
مدرسه دنبال می شود به صورت مطالعات 
ــع استفاده از  چند ضلعی اســت. در واق
اســتــادان درجــه یک در فنون مختلف از 
امتیازات این مدرسه به شمار می رود.یکی 

از افتخارات طلبه هایی که در این مدرسه 
مشغول تحصیل هستند، انتساب مدرسه 
بــه نــام عالم آل محمد)ع( و تحصیل در 
جوار و همسایگی با امام رضا)ع( است که 
امتیاز بسیار بزرگی است. از دیگر امتیازات 
این مدرسه، این است که نیازهای فقهی 
آستان قدس رضوی در اولویت مطالعه و 
تحقیق قرار می گیرد. برنامه های آموزشی 
و پژوهشی تبیین شــده در مدرسه عالی 
ــم آل مــحــمــد)ص( شامل  فــقــاهــت عــال
تدریس درس خارج عمومی و تخصصی، 
ــاه هــای تــمــریــن اجــتــهــاد با  ــارگ بـــرگـــزاری ک
ــهــره گــیــری از  ــرد مــســئــلــه مــحــور، ب ــکـ رویـ
ــدارک برنامه  آموزشی  اســتــادان هــادی و ت
و پژوهشی شخصی محور و تخصصی 
می شود.هدف از تحصیل در این مدرسه 
دریـــافـــت مـــدرک حــــوزوی و دانشگاهی 
نیست، امــا مطابق ایــده هــای رهبرمعظم 
انقالب گواهی گذراندن دوره های تخصصی 

در این مدرسه داده می شود. 

 چه ارتباطی بین فعالیت ◾
 این مدرسه و رفع نیازهای جامعه است؟

یکی از نیازهای مجموعه آستان قدس 
رضوی موضوع وقف است. حل مسائل 
فقهی مربوط به وقف، نیاز به کسانی دارد 

که مطالعات فقهی عمیق داشته باشند.
 این مدرسه در پی رفع نیازهای کشور است 

و عالمانی که در منصب های اجتماعی 
رسمی و غیررسمی قــرار گرفته اند، باید 
مهارت و ارتباط مردمی قــوی و مدیریت 
بحران داشته باشند. یکی از شروط برخی از 
منصب های رسمی، اجتهاد است که باید 
به ساحت های تخصصی ویژه آشنا باشند 
تا بتوانند به مــردم خدمت رسانی کنند. 
عالوه بر اینکه طلبه های این مدرسه به توان 
استنباط و اجتهاد عام می رسند، می توانند 
احکام شرعی را از ادله خود بدست آورده و 
در ساحت های تخصصی نیز ورود کنند. 

یکی از اصــول مدرسه، تخصصی کردن 

مطالعات اسالمی اســت و یکی دیگر از 
اصــول ایــن مــدرســه، ارتــبــاط و هم افزایی 
بین نهادهای مرتبط اســت. بــرای نمونه، 
تعامل بین مدرسه و نهادهای اجرایی که 
نیاز دارند به کارهای عمیق دینی بپردازند 
و موضوع بازار بورس و بانک مرکزی یکی از 
آن هاست. بنابراین تربیت مجتهد متبحر 
ــراز عصر) دوره معاصر(  متخصص در ت
هــدف بــزرگــی اســت کــه مــی تــوانــد در رفع 
بسیاری از مشکالت جامعه که نیازمند 
نظر تخصصی مجتهد و فقیه اســت، 

ثمربخش باشد.

گفت وگو  با حجت االسالم والمسلمین وحدتی شبیری، مدیر مدرسه  عالی فقاهت  

 به سو ی اجتهاد  تمدن ساز 

خبرخبر
امروزامروز

پویش » نذر قربانی« در مشهد
نوجوانان دختر و پسر عضو »بی نهایت  شو« در سراسر 
کشور با شرکت در طرح »پویش نذر قربانی« بسته های 
غذایی را در مناطق کم برخوردار حاشیه شهر مشهد توزیع 
کردند.به گزارش آستان نیوز، همزمان با ایام شیوع بیماری 
کرونا و با هدف امدادرسانی به مناطق محروم و کم برخوردار 

مشهد مقدس طرح »پویش نذر قربانی« توسط نوجوانان 
»بی نهایت شو« در سراسر کشور آغاز و به انجام رسید.

این طرح از هشتم شهریور امسال آغاز و پس از جمع آوری 
مبالغی از سوی نوجوانان دختر و پسر طرح »بی نهایت 
شو« ، 200 بسته  گوشت به همراه بسته های متبرک رضوی 

در مناطق محروم حاشیه شهر مشهد مقدس توزیع شد.
در این طرح چهار روزه نوجوانان سراسر کشور با پرداخت 
حداقل 50 هزار ریال از برکات معنوی این رویداد بهره مند 
شدند و دختران مشهدی به نمایندگی از همه دختران 
»بی نهایت شو« در سراسر کشور، بسته های گوشت را 

آماده کرده و این بسته ها توسط پسران مشهدی این طرح به 
نمایندگی از همه نوجوانان »بی نهایت شو« سراسر کشور به 
خانه های افراد نیازمند رسید.گفتنی است مناطق مورد نظر 
برای توزیع گوشت نذری نیز توسط ستاد استان خراسان 

رضوی به مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی معرفی شد.

زنگ اول
   میثاق معلمان با امام رئوف)ع(

 همزمان با آغاز سال تحصیلی 
1400، آیین »میثاق با امام رئوف)ع(« 

با حضور معلمان و مدیران بنیاد 
فرهنگی رضوی در حرم مطهر 

رضوی برگزار شد.
علی پرست، مدیرعامل بنیاد فرهنگی 
رضوی در این مراسم گفت: هدف ما از 
میثاق با امام رئوف)ع( زنده  کردن امر 
اهل بیت)ع( با فراگیری علوم مفید و 

مؤثر و آموختن آن به مردم است.
حجت االسالم محمدجواد نظافت؛ 
مدیر مدارس علمیه حضرت مهدی 
)عج( نیز در ادامه این مراسم گفت: 

معلمان برای تربیت بنده صالح خدا 

باید برنامه ریزی داشته باشند؛ چراکه 
قلب جوان همانند زمین آماده کشت 

است و کاشت مطالب اعتقادی و دینی 
در این قلب تأثیرپذیر نیازمند کار 

دقیق و علمی است.
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بنّی اّیاک 
و ظلم من 
ال یجد 
علیک ناصرًا 
اال اهلل 
عزوجل
پسرم! مبادا به 
کسی ستم کنی که به 
غیر از خدای جالل و 
عزیز یاوری ندارد.

J

 مدرســه عالی فقاهت به دنبال تدوین نرم افزار تمدن نوین 
اسالمی با رویکرد فقهی است. این مدرسه به عنوان یک نهاد 
اصیل حوزوی برای رسیدن به اجتهاد تمدن ساِز پاسخگوی 

نیازهای جامعه اسالمی، مطرح است.
گزيدهگزيده

مدرسه عالي فقاهت عالم آل محمد

آگهی تاریخ   03 / 07  / 1400      صفحه 12
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقدسندرسمی
 برابررای شماره 140060301046000711تاریخ 1400،6،11هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای سیدابراهیم میرمحمدی فرزند سیداحمد بشماره شناسنامه 107 صادره ازدماونددرسه دانگ مشاع ازششدانگ 
یک قطعه زمین بابنای احداثی به مساحت1496،18مترمربع پالک117فرعی از112-اصلی واقع درحوزه ثبت ملک 
پیشواخریداری ازمالک رسمی  محرزگردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی 
می ش��وددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورس��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ندمی توانند ازتاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم پس ازاخذرسید,ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض,دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/152 آ1405878
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400،7،3                                 تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400،7،18

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی

 برابررای ش��ماره 140060301046000710تاریخ 1400،6،11هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای سیداسمعیل میرمحمدی فرزندسیداحمد بشماره شناسنامه 349 صادره ازدماونددرسه دانگ مشاع 
ازشش��دانگ یک قطعه زمین بابنای احداثی درآنبه مساحت1496،18مترمربع پالک117فرعی از112-اصلی واقع 
درحوزه ثبتملک پیش��واخریداری ازمالک رسمی محرزگردیدهاس��ت. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به 
فاصله15روزآگهی می ش��وددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی 
توانند ازتاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم پس ازاخذرسید,ظرف مدت یک 
ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض,دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/153 آ1405878
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400،7،3                                 

تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400،7،18
رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی 

برابررای شماره 140060301046000716تاریخ1400،6،11هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای مجتبی عبدالهی فرزند بهارعلی  بشماره شناسنامه 3468 صادره از- دریک قطعه باغ وگلخانه وزمین مزروعی 
به مس��احت 39929،06مترمرب��ع پالک286فرعی از143-اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیش��واخریداری ازمالک 
رس��می محرزگردیده اس��ت.لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم پس ازاخذرس��ید,ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض,دادخواست 
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/150 آ1405878
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400،7،3                                 تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400،7،18

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی

 برابررای ش��ماره 140060301046000702تاریخ 1400،6،10هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محسن نوری جم فرزندمحمود بشماره شناسنامه 478 صادره ازورامین دریک باب گلخانه به مساحت 
5080مترمربع ازپالک 97فرعی از162-اصلی خریداری ازمالک رسمی محرزگردیده است لذابه منظوراطالع عموم 
مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشندمی توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم پس ازاخذرسید,ظرف 
مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض,دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای 

مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/149 آ1405878
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400،7،3                                 تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400،7،18

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی

 براب��ررای ش��ماره 140060301046000717تاریخ1400،6،11هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای احمدهاش��می فرزندمرتضی بش��ماره شناس��نامه 147 صادره ازاس��تهبان دردامداری به مس��احت 
3152،70به مس��احت3152،70مترمربع پالک فرعی از210-اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشواخریداری ازمالک 
رس��می محرزگردیده اس��ت.لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم پس ازاخذرس��ید,ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض,دادخواست 
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/155 آ1405878
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400،7،3                                 

تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400،7،18
رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی

 براب��ررای ش��ماره 140060301046000709تاریخ1400،6،11هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حس��ین تاجیک جمال آباد فرزندرحمان بش��ماره شناس��نامه 373 ص��ادره ازورامین دریک قطعه 
ب��اغ ب��ه مس��احت 50090،2مترمربع پالک21-اصل��ی واقع درحوزه ثبت ملک پیش��واخریداری ازمالک رس��می 
احمدتاجی،امیرحقیرقربان،رحمان تاجیک جمال آباد محرزگردیده است.لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت 
به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی 
توانند ازتاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم پس ازاخذرسید,ظرف مدت یک 
ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض,دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/154 آ1405878
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400،7،3                                 تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400،7،18

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی

براب��ررای ش��ماره 140060301046000706تاریخ1400،6،10هیات اول موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای صادق بوربور فرزند ملک محمد بش��ماره شناس��نامه 182 صادره از- دریک قطعه زمین مزروعی به 
مس��احت 82672مترمربع پالک2فرعی145-اصلی واقع درخریداری ازمالک رس��می بخش��علی بوربورفرزندعلی 
وصادق بوربورفرزندملک محمد محرزگردیده اس��ت.لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی 
می ش��وددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورس��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ندمی توانند ازتاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم پس ازاخذرسید,ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض,دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/156 آ1405878
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400،7،3                                 تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400،7،18

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی

 براب��ررای ش��ماره 140060301046000707تاریخ1400،6،1هی��ات اول موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای صادق بوربور فرزند ملک محمد بش��ماره شناس��نامه 182 صادره از- دریک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 57107مترمربع پالک2فرعی از145-اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشواخریداری ازمالک رسمی بخشعلی 
بوربورفرزندعل��ی وصادق بوربورفرزندملک محمدمحرزگردیده اس��ت.لذابه منظوراطالع عم��وم مراتب دردونوبت به 
فاصله15روزآگهی می ش��وددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی 
توانند ازتاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم پس ازاخذرسید,ظرف مدت یک 
ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض,دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/157 آ1405878
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400،7،3                                 تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400،7،18

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی

 براب��ررای ش��ماره 140060301046000708تاریخ1400،6،11هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاض��ی آقایصادق بوربور فرزند ملک محمد بش��ماره شناس��نامه 182 صادره از- دری��ک قطعه زمین مزروعی به 
مس��احت 50500مترمربع پالک2فرعی از145-اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشواخریداری ازمالک رسمی آقای 
بخشعلی بوربورفرزندعلی وصادق بوربورفرزندملک محمد محرزگردیده است.لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت 
به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی 
توانند ازتاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم پس ازاخذرسید,ظرف مدت یک 
ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض,دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/158 آ1405878
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400،7،3                                

تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400،7،18
رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی

 براب��ررای ش��ماره 140060301046000705تاریخ1400،6،10هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای صادق بوربورفرزند ملک محمد بش��ماره شناس��نامه 182 صادره از- دریک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 50500مترمربع پالک2فرعی از145-اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشواخریداری ازمالک رسمی بخشعلی 
بوربورفرزندعل��ی وصادق بوربورفرزندملک محمدمحرزگردیده اس��ت.لذابه منظوراطالع عم��وم مراتب دردونوبت به 
فاصله15روزآگهی می ش��وددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی 
توانند ازتاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم پس ازاخذرسید,ظرف مدت یک 
ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض,دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/159 آ1405878
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400،7،3                                 

تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400،7،18
رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود شش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی به پالک 3917 فرعی از 416– اصلی ملکی آقای اس��ماعیل 
ریگی یوس��ف آبادی واقع در قطعه یک ایرانشهر از بخش5بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1400/07/24  
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 انهادر 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 
براب��ر تبص��ره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد 74و86 ائین 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 .آ1405927    تاریخ انتشار : 1400/07/03  

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر – اردشیر محمودی 

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب منزل به پالک 3916 فرعی از 416– اصلی ملکی آقای اسمعیل ریگی واقع در 
قطعه یک ایرانشهر از بخش5بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1400/07/24  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 انهادر 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 ائین 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 .آ1405928              تاریخ انتشار : 1400/07/03  
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر – اردشیر محمودی 

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب منزل به پالک 3915 فرعی از416– اصلی ملکی آقای غالم محمد برهان زئی 
واقع در قطعه یک ایرانشهر از بخش5 بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1400/07/24  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 .آ1405930      تاریخ انتشار : 1400/07/03
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر – اردشیر محمودی

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب منزل به پالک 3918 فرعی از 416– اصلی ملکی خانم صابره کریم زایی واقع 
در قطعه یک ایرانشهر از بخش5بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1400/07/24  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 انها 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 ائین 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 .آ1405931                تاریخ انتشار : 1400/07/03  
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر 

 اردشیر محمودی 

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب منزل به پالک 3919 فرعی از 416– اصلی ملکی اقای عبدالملک کریم زایی 
واقع در قطعه یک ایرانشهر از بخش5بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1400/07/24  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 انهادر 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 ائین 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 .آ1405932             تاریخ انتشار : 1400/07/03  

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر 
 اردشیر محمودی 

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب  منزل  به پالک 763 فرعی  از 8– اصلی ملکی آقای خدارحم آبتین  واقع در 
قطعه یک بمپور  از بخش 12 بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1400/7/24  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 .آ1405933                     تاریخ انتشار : 1400/7/3
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر – اردشیر محمودی 

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود شش��دانگ یک باب  منزل  به پالک 3914 فرعی  از 416– اصلی ملکی آقای ادهم کریم زایی   
واقع در قطعه یک ایرانشهر از بخش5 بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1400/7/24  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 .آ1405934       تاریخ انتشار : 1400/7/3
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر – اردشیر محمودی 

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب منزل  به پالک 3920 فرعی از 416– اصلی ملکی آقای عبدالغنی کریم زایی 
واقع در قطعه یک ایرانشهر از بخش5بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1400/07/24  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 انهادر 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 ائین 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 .آ1405936          تاریخ انتشار : 1400/07/03  
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر – اردشیر محمودی 

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب منزل به پالک 3922 فرعی از 416– اصلی ملکی آقای شمس الحق دامنی واقع 
در قطعه یک ایرانشهر از بخش5بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1400/07/24  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 انهادر 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 ائین 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 
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 اردشیر محمودی 

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب منزل به پالک 3921 فرعی از 416– اصلی ملکی آقای عبدالصمد دامنی واقع 
در قطعه یک ایرانشهر از بخش5بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1400/07/24  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 انهادر 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 ائین 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 
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