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او اوایل عمر را در 
نیشابور به تحصیل 
دانش اشتغال داشت، 

سپس به سمت دبیری 
دیوان محمود غزنوی 
رسید. در همین دوران 

گرفتار تهمت شد و 
به زندان افتاد. او در 
سال 437 ه. ش و در 
سن 43 سالگی، پس 

از آزادی از زندان 
شروع به نوشتن 

کتاب معروف خود، 
تاریخ بیهقی، نمود. 
سرانجام بیهقی در 
85سالگی در سال 

45۶ ه. ش در غزنین 
افغانستان  در گذشت.

خواندنیخواندنی

نیکبخت   محمدحسین 
فــلــســطــیــن بـــا هــمــه دردهـــــای 
جانکاهش، با همه بیدادهایی 
ــرن اســت  ــ ــک ق ــیــش از یـ ــه ب کـ
استعمار و صهیونیسم بر آن 
روا مــی دارنــد، با همه خانه های 
ویران شده و باغ های زیتون سوخته اش، سرزمین 
قهرمان پروری است، جوانانش آن  قدر غیرت دارند 
که با دست خالی به جنگ دشمن بروند و در میان 
آن ها، مغزهای متفکری که بتوانند راه را از بیراهه 

تشخیص دهند، کم نیست. 
دکتر فتحی شقاقی یکی از همان مغزهای متفکر 
بود؛ یک مبارز که می دانست درد اصلی کجاست 
و درمانش چیست؛ مردی که به قول بزرگان، تمام 
زندگی اش را در مسیر شدن پیمود و راه طی شده 
او، به الگویی برای بسیاری از مبارزان فلسطینی 

تبدیل شد.

مبدأ یک مبارز ◾
فتحی شقاقی در ســال 1330ش متولد شــد؛ دو 
سه سال پس از شکل گرفتن رژیم صهیونیستی 
و آواره شدن خانواده اش از روستای »زرنوقه« در 

نزدیکی شهر زیبای »یافا«. پدر فتحی ابراهیم، یک 
کشاورز زحمتکش بود که با زور سرنیزه، زمینش را 
گرفتند و آواره اش کردند. فتحی در اردوگاه به دنیا 
آمــد؛ اردوگــاه »رفــح« در نــوار غــزه. فتحی از زمانی 
که خاطرات کودکی اش شکل گرفت، همیشه با 
پدیده اشغالگری و غصب روبــه رو بود؛ چهره های 
خونین جوانان، بینی های بریده شده مردان و زنان و 
 مادرانی که به خاطر شهادت یا اسارت فرزندانشان 

ضجه می زدند. 

مبارزی در مسیر شدن ◾
فتحی هم مانند هر نوجوان دیگری، می خواست 
ــد؛ خیلی زود جذب  ــران دشــمــن را از کــشــورش ب
ــد. نخست  ــ ــای ضـــداشـــغـــالـــگـــری شـ ــت هـ ــرکـ حـ
گرایش های ناصریستی پیدا کرد. آن روزها جمال 
عبدالناصر برای خیلی از عرب ها، یک امید بزرگ 

بود. 
امــا وقتی کشتی ناصریست ها بــه گــل نشست 
و در جنگ 1967م، هیمنه آن چیزی کــه بــه نام 
ناسیونالیسم عربی مشهور شده بــود، شکست 
و صهیونیست ها خیلی راحـــت صــحــرای سینا 
را اشغال کردند، فتحی شقاقی هم تکان خورد؛ 

خودش بعدها گفت: »این  شكست  مسیر حركت  
جوانی  را كه  خواستار آزادی  و بازگشت  به  وطن  
ــرا بـــرای  من   اشــغــال  شـــده اش  بــود تغییر داد؛ زیـ
 قابل  تحمل  نبود كه  شخصیتی  چون  عبدالناصر 

شكست  بخورد«. 
ــانــش، کتاب  هــمــان ســـال بـــود کــه یــکــی از دوســت
ــه وی  »نـــشـــانـــه هـــای راه« اثــــر ســیــدقــطــب را بـ
 هــدیــه کـــرد و ایـــن کــتــاب، تــکــان دیــگــری بــه افکار 
فتحی داد.  او که حــاال از دانشگاه »بیت زیت« 
در کرانه باختری دانش آموخته و تبدیل به معلم 
ریاضی مدرسه نظامیه در بیت المقدس شده  بود، 
به این باور رسید که راه آزادی قدس، نه از میان داد 
و فریادهای ناسیونالیسم نخ نمای عربی، بلکه از 
مسیر درخشانی عبور می کند که فقط می شود آن 

را با عبارت »ید واحده« توصیف کرد. 

راه حل اسالمی و جایگزین ◾
این  گونه بود که برای نخستین بار مفهوم وحدت 
در ذهــن فتحی جــا گــرفــت و اســـام و آمــوزه هــای 
آن، بـــرای جـــوان مــبــارز فلسطینی، بــه مفهومی 
دینامیک و تــأثــیــرگــذار تبدیل شـــد؛ آن  قـــدر که 
ــرای تحصیل در رشته  وقــتــی در ســال 1974م بـ

پزشکی به مصر رفت و در دانشگاه »الزقازیق« 
تحصیل کــرد و مــدرک پزشکی  اش را با تخصص 
 اطفال دریافت کــرد، باز هم لحظه ای از این فکر 

غافل نمی شد. 
ــان حــضــور در مــصــر، بنیان  فتحی در هــمــان زمـ
تشکیات جهاد اسامی را گذاشت؛ تشکیاتی 
که پس از اخــراج وی از مصر در 1981م، به داخل 
ــرده و نهادینه شــد. این  سرزمین های اشغالی ب
ــروزی انــقــاب اســامــی در  ــی ــان، مــصــادف بــا پ زمــ
ایــران بــود؛ انقابی که به دلیل ماهیت اسامی، 
بــه خاطر رویــکــردهــای وحــدت افــزایــی کــه داشــت 
و بــه واســطــه تــاشــی کــه بـــرای پیوند مسلمانان 
به یکدیگر با استفاده از داشته های فرهنگی و 
تمدنی خودشان می کرد، سخت مطبوع و مورد 

 تــوجــه دکــتــر فــتــحــی شقاقی 
واقع شد. 

او خــیــلــی زود ایــن 
ــروز داد؛  عــاقــه را بـ
فــتــحــی از مــدت هــا 
پـــــیـــــش، جــــریــــان 

انـــــقـــــاب اســــامــــی 
ــای  ــ ــدام هـ ــ ایـــــــران و اقـ
امـــــام خـــمـــیـــنـــی)ره( را 
پیگیری مــی کــرد. پنج 
ــس از پـــیـــروزی  ــ روز پ

انــقــاب اســامــی ایـــــران، در 27 بــهــمــن 1357، 
کتابی از دکتر فتحی شقاقی با عنوان »خمینی؛ 
راه حـــل اســـامـــی و جــایــگــزیــن« مــنــتــشــر شــد؛ 
ایـــن نخستین کــتــابــی بـــود کـــه دربـــــاره انــقــاب 
ــان عربی   اسامی ایـــران، در جهان اســام و به زب

انتشار یافت. 
ــن انقاب  فتحی شقاقی گمشده خــود را در ای
می دید؛ انقابی که مطابق ذهنیت او، فلسطین 
را یکی از مظاهر تبلور وحدت اسامی می دانست 
ــه وحـــدت  ــن ــی و بـــه بـــــاور وی، مـــی تـــوانـــســـت زم
ــــرای آزادســــــازی قبله اول   تــمــام مــســلــمــانــان را ب

فراهم کند. 
 ایــن یــک بـــاور قــدرت افــزا در میان فلسطینی ها 
بـــود و صــهــیــونــیــســت هــا را ســخــت بـــه وحشت 
ــدان انــداخــتــنــد، یک  ــار بــه زنـ ــداخــت؛ او را دو ب ان
بــار 11 مــاه و بــا دوم چــهــار ســـال. امــا مدتی 
بــعــد مــعــلــوم شــد کــه او حــتــی از داخــل 
 زنــــدان نــیــز جنبش جــهــاد اســامــی را 
ــال 1995م  ــری مـــی کـــنـــد.  در ســ ــبـ رهـ
ــه از  ــان ــه شـــقـــاقـــی مــخــفــی ــ ــی ک ــ ــان ــ زم
ــارج شد،  ســرزمــیــن هــای اشــغــالــی خـ
مــوســاد مسیر حــرکــت او را کشف 
کرد و در هتل »دیپلماتیک« جزیره 
ــرار داد و به  ــرور ق  مالت، وی را هــدف ت

شهادت رساند.   

درباره بنیان گذار جنبش جهاد اسالمی فلسطین در آستانه سالروز شهادت او

 وحدت اسالمی 
و راه طی شده فتحی شقاقی
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تاریخ5

به کوری چشم دشمنان، مدرس زنده است 
هفتم آبـــان ســـال 1305 بـــود کــه یــک خــبــر در فضای 
تهران پیچید و همه را در بُهتی عظیم فرو برد؛ آیت هللا 
سیدحسن مدرس ترور شد. حدود یک سال از رسیدن 
رضاشاه به مقام سلطنت می گذشت و در این مدت، 
آیــت هللا مــدرس از مواضع پیشین خــود کوتاه نیامده 
بود. او پهلوی را عامل انگلیس دانست و برخاف موجی 

ــرای طــرفــداری از رضــاشــاه، با حمایت شخص او،  که ب
روشنفکران و سفارتخانه های خارجی به راه افتاده بود، 
به انتقادهای تند و تیزش در مجامع عمومی و مجلس 
شورای ملی ادامه می داد. این مخالفت ها تا آخرین روز 
حضور وی در مجلس و حتی پس از تبعید آیــت هللا، 
 تــا شــهــادت مظلومانه اش در کاشمر ادامـــه داشــت. 

ضــارب ظهر روز هفتم آبـــان، انتظار خــروج مــدرس از 
ساختمان مجلس را می کشید. به محض خــروج او از 
ساختمان، ضارب خود را به سرعت به آیت هللا مدرس 
رساند و وی را هدف گلوله قرار داد. دستپاچگی تروریست 
سبب شد گلوله ها به کتف و دست آیت هللا اصابت کند 
و به وی آسیب جدی نرسد. با این حال، شهید مدرس 

مجبور شد 64 روز در بستر بیماری بماند تا بهبودی خود 
را بازیابد. ضارب شناسایی و دستگیر نشد اما تقریباً 
همه می دانستند که کار کیست! رضاشاه در تلگرافی به 
شهید مدرس، از سامت وی به ظاهر اظهار خرسندی 
کرد اما شهید مدرس در پاسخ به وی گفت: »به کوری 

چشم دشمنان، مدرس هنوز زنده است!«.

پایان یک جنگ 
196 ساله

  فردا مصادف با 17 ربیع االول، افزون بر سالروز والدت 
باسعادت حضرت محمد)ص( و امام جعفر صادق)ع(، در 

تاریخ جهان اسالم یادآور یک پیروزی بزرگ نیز هست؛ 17 
ربیع االول سال ۶90، سرانجام مسلمانان توانستند با تصرف 
آخرین دژ صلیبی ها در شهر عکا واقع در فلسطین، نیروهای 

متجاوز اروپایی را برای همیشه از سرزمین های اسالمی 
برانند. صلیبی ها که گمان می کردند با هجوم مغوالن از سوی 
شرق خواهند توانست به حیات اسالم و مسلمین پایان دهند 

و مناطق اشغالی را برای خود نگه دارند، پس از 19۶ سال، 
 ناچار به عقب نشینی قطعی شدند. جنگ های صلیبی در

 9 دوره، از سال 1095 تا 1291م به مدت 19۶ سال 
در جریان بود و یکی از طوالنی ترین جنگ های تاریخ 

بشر محسوب می شود. پاپ اوربان دوم، با هدف تصرف 
قسطنطنیه و از بین بردن کلیسای آن و نیز تسلط بر 

فلسطین و اماکن مقدسش، این جنگ طوالنی را آغاز کرد .
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))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد((
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 امالک 
متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:

خانم فاطمه عظیمی همت آبادی به شناسنامه شماره 387 کدملی 0748904441 صادره تایباد فرزند تاج محمد در 
شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 100 مترمربع پالک شماره 4054 فرعی از 765 و 1038 فرعی از 251 اصلی 
واقع در خراس��ان رضوی بخش 14 مش��هد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت رسمی حوزه علمیه 

فخرالمدارس تربت جام و قسمتی از پالک** کالسه 99-551
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1406902
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/8/1                            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/16

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی فریدونکنار
} همشهریان عزیز تا فرصت باقی است نسبت به تعویض اسناد دفترچه ای خود اقدام فرمایید {

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390،09،20 
امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی فریدونکنار مورد رس��یدگی و 

تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در فریدونکنار پالک 66 اصلی بخش 2

66 اصلی آقای ابوالفضل گیلکی کناری فرزند رجبعلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 173.99 
مترمربع خریداری از بنیاد مستضعفان مالک رسمی برابر رای شماره 140060310019003417 مورخ 1400،06،25 
66 اصلی و 55 فرعی آقای سید علی حسین نژاد فرزند سیدرشید نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین بمساحت 126.08 
متر مربع خریداری از بنیاد مستضعفان مالک رسمی برابر رای شماره 140060310019002754 مورخ 1400،06،01

1524 فرعی خانم فاطمه علیزاده فرزند عبدالرحیم نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 
113.9 متر مربع خریداری از آقای چنگیز و پرویز و محمد و علی اصغر عباس زاده مالک رس��می برابر رای ش��ماره 

140060310019002888 مورخ 1400،06،07
1787 فرعی آقای مهدی غالمی فرزند نعمت نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 24.20 مترمربع 
خریداری از آقای علی محمد عابدیان مالک رسمی برابر رای شماره 140060310019003751 مورخ 1400،07،06 
2055 فرعی آقای ابراهیم عبادی فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 214.9 
مترمربع خریداری از خانم ننه باجی شیری مالک رسمی برابر رای شماره 140060310019003172 مورخ 1400،06،15 
2520 فرع��ی و 4399 فرع��ی خان��م زین��ب خاتون گلی کن��اری فرزند عبداله نس��بت به شش��دانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی بمس��احت 199.47 مترمربع خریداری از بنیاد مس��تضعفان مالک رس��می برابر رای شماره 

140060310019003174 مورخ1400،06،15
2957 فرع��ی خان��م عالم��ه ورزی کناری فرزند نورعلی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بن��ای احداثی 
بمساحت114.25 متر مربع خریداری از مالک رسمی برابر رای شماره 140060310019003706 مورخ1400،07،06 
3579 فرعی آقای رضا یوسفی فرزند مرحوم حسین نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 166 مترمربع 
خریداری از آقای نورعلی عباس زاده مالک رسمی برابر رای شماره 140060310019003673 مورخ 1400،07،04

3581 فرعی آقای حمید رضا باقری فرزند محمدباقر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 178.18 
مترمربع خریداری از آقای رمضانعلی علیزاده مالک رسمی برابر رای شماره 140060310019003831 مورخ 1400،07،11

3661 فرعی آقای یوسف گرجی مهلبانی فرزند مظفر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 150 
مترمربع خریداری از آقای محمدتقی باغبانی مالک رسمی برابر رای شماره 140060310019002753 مورخ 1400،06،01 
3666 فرعی آقای سید امید علوی مرزنگو فرزند حسن نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 

114 مترمربع خریداری از مالک رسمی برابر رای شماره 140060310019002749 مورخ1400،06،01 
3666 فرعی خانم نرگس کبیری کناری فرزند علی اصغر نسبت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 

147 مترمربع خریداری از مالک رسمی برابر رای شماره 140060310019002750 مورخ1400،06،01 
3666 فرعی آقای غالمحسن شکری فرزند محمدعلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 

127 مترمربع خریداری از مالک رسمی برابر رای شماره 140060310019003675 مورخ1400،07،04 
5797 فرعی آقای عباس حاجی تشکری کناری فرزند عسگری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
بمساحت 102.6 مترمربع خریداری از مالک رسمی برابر رای شماره 140060310019002872 مورخ 1400،06،07 
6540 فرعی آقای هادی گیلک فرزند علی گدا نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 247.56مترمربع 
خریداری از نعمت اله غالمی مالک رس��می برابر رای ش��ماره 140060310019003808 م��ورخ 1400،07،08 
9090 فرعی خانم صفیه عیسی پور فرزند جانعلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 150 

مترمربع خریداری از مالک رسمی برابر رای شماره 140060310019002922 مورخ 1400،06،09
12837 فرعی آقای زلفعلی دش��تی بل داش��ی فرزند یونس نسبت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
بمس��احت 153 مترمربع خریداری از خانم ها الهه و افس��انه هردو توانگر بالس��ویه مالک رس��می برابر رای شماره 

140060310019003892 مورخ 1400،07،12 
امالک متقاضیان واقع در فریدونکنار پالک 64 اصلی بخش2

2117 فرعی آقای علی قربانی فرزند یوسف نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت388.43 مترمربع 
خریداری از خانم سیده فاطمه برزگر مالک رسمی برابر رای شماره 140060310019003829 مورخ 1400،07،11

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 محلی اکثیراالنتش��ار در ش��هرها منتش��ر و در 
روس��تاها عالوه بر انتشار آگهی، 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 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت 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 قس��متی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نش��ده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه 
حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رس��اند و 
نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نماید.  م الف 1210151  آ1406882
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،08،01           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،08،15

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونکنار - علی قلی زاده کردی

  آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1400حوزه ثبتی زیرکوه
به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آئین نامه قانون مذکور اسامی اشخاصی که نسبت به امالک 
مجهوال المالک واقع در بخشهای تابعه حوزه ثبتی زیرکوه تا آخر شهریورماه سال یکهزار و چهارصد 
شمس��ی تقاضای ثبت نموده¬اند و همچنین مواردی که آگهی نوبتی آن برابر تبصره یک ماده 25    -

اصالحی قانون ثبت باید تجدید گردد، با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم به ش��رح ذیل آگهی 
می شود:

بخش14 زیرکوه:
قطعات مفروزه حاجی اباد پالک 49    -اصلی 

  1  -پالک 3272فرعی آقای محمد رضا مقدم   ششدانگ  یک قطعه زمین   به نشانی حاجی آباد بلوار 
امام رضا )ع( خیابان مهر 

2 - پالک3280فرعی خانم کنیز غالمحسینی  بمرود  ششدانگ  یک قطعه زمین بایر  به نشانی حاجی 
آبادبلوار امام رضا )ع(

3 - پالک3281فرعی خانم کنیز غالمحسینی  بمرود  ششدانگ  یک قطعه زمین بایر  به نشانی حاجی 
آبادبلوار امام رضا )ع(

4 - پالک3282فرعی آقای حس��ن رجبی بمرود  شش��دانگ  یک قطعه زمین بایر  به نش��انی حاجی 
آبادبلوار امام رضا )ع

5 - پالک 3285فرعی آقای حسن ازادگان    ششدانگ  قسمتی از یک باب منزل    به نشانی حاجی 
آباد بلوار امام رضا )ع( بلوار جهاد –جهاد 8

 6 - پالک3370فرعی خانم مرضیه حیدری    شش��دانگ  یک قطعه زمین دایر باغ و بایر    به نش��انی 
حاجی اباد خیابان کشاورز  

 7 - پالک3371فرعی خانم مرضیه حیدری    شش��دانگ  یک قطعه زمین دایر باغ و بایر    به نش��انی 
حاجی اباد خیابان کشاورز  

 8 -پالک3372فرعی آقای یاس��ر احمدی شش��دانگ  یک قطعه زمین دایرباغ و بایر  به نشانی حاجی 
آباد خیابان کشاورز  

 9 - پالک3373فرعی آقای یاس��ر احمدی ششدانگ  یک قطعه زمین دایرباغ و بایر  به نشانی حاجی 
آباد خیابان کشاورز  

 10 - پالک3374فرعی آقای ناصر احمدی ششدانگ  یک قطعه زمین دایرباغ و بایر  به نشانی حاجی 
آباد خیابان کشاورز  

11 - پالک3375فرعی آقای ناصر احمدی ششدانگ  یک قطعه زمین دایرباغ و بایر  به نشانی حاجی 
آباد خیابان کشاورز  

12 -پالک 3376 فرعی خانم معصومه احمدی شش��دانک یک قطعه زمین دایر باغ و بایر به نش��انی 
حاجی آباد خیابان کشاورز  

13 - پالک 3377 فرعی خانم س��مانه  احمدی شش��دانک یک قطعه زمین دایر باغ و بایر به نش��انی 
حاجی آباد خیابان کشاورز  

14 - پالک 3378 فرعی خانم پری غالمی ششدانک یک قطعه زمین دایر باغ و بایر به نشانی حاجی 
آباد خیابان کشاورز  

15 -پالک3379فرعی آقای حس��ن رجبی بمرود  شش��دانگ  یک قطعه زمین بایر  به نشانی حاجی 
آبادبلوار امام رضا )ع

16 -پالک 3388فرعی آقایان رایان و غالمرضا ایراندوس��ت هر کدام سه دانک مشاع از ششدانک یک 
قطعه زمین بایر به نشانی حاجی اباد بلوار امام خمینی )ه(نبش خیابان 22 بهمن 

17 -پالک 3389فرعی آقای غالمرضا ایراندوست ششدانک یک قطعه زمین بایر به نشانی حاجی اباد 
بلوار امام خمینی )ه(نبش خیابان 22 بهمن

18 -پالک 3390فرعی آقای غالمرضا ایراندوست ششدانک یک قطعه زمین بایر به نشانی حاجی اباد 
بلوار امام خمینی )ه(نبش خیابان 22 بهمن

19 - پالک 3391فرعی خانم هاجر ایراندوست ششدانک یک قطعه زمین بایر به نشانی حاجی اباد بلوار 
امام خمینی )ه(نبش خیابان 22 بهمن

20 - پالک 3392فرعی خانم فاطمه ایراندوست ششدانک یک قطعه زمین بایر به نشانی حاجی اباد بلوار 
امام خمینی )ه(نبش خیابان 22 بهمن

21 - پالک3394فرعی آقای سجاد روحی  ششدانگ  یک قطعه زمین بایر  به نشانی حاجی آباد خیابان کشاورز  
22 -پالک3395فرعی آقای محمد احمدی شاهرخت   ششدانگ  یک قطعه زمین بایر  به نشانی حاجی 

آبادبلوار امام رضا )ع( -نبش خیابان اذر 
23 -پ��الک فرعی 3414دولت جمهوری اس��المی ایران بنمایندگی نیروی انتظامی به شناس��ه ملی 

14003247176ششدانگ یک باب ساختمان به نشانی حاجی اباد –بلوار امام رضا )ع(
قطعات مفروزه مزرعه اسفاد پالک84    -اصلی

24 -پالک185موقوف��ه آقای خواجه قنب��ر بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه زیرکوه به شناس��ه ملی 
14003506575 ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی به نشانی زیرکوه روستای اسفاد 

25 -پالک289موقوفه خانم فاطمه عبدالحسین  بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه زیرکوه به شناسه ملی 
14003506575 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نشانی زیر کوه روستای اسفاد 

26 - پالک555موقوفه مس��جد اس��فاد 1 -  بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه زیرکوه به شناس��ه ملی 
14003506575 ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی به نشانی زیرکوه روستای اسفاد 

27 -پالک713موقوفه مسجد اسفادقدیم2 -   بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه زیرکوه به شناسه ملی 
14003506575 ششدانگ یک قطعه زمین به نشانی زیرکوه روستای اسفاد 

28 -پالک818موقوفه مس��جد اسفاد قدیم1  بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه زیرکوه به شناسه ملی 
14003506575 ششدانگ  یک قطعه محوطه به نشانی زیرکوه روستای اسفاد 

29 -پالک1166موقوفه آقای آخوند مال محمد  بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه زیرکوه به شناسه ملی 
14001410539 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نشانی زیرکوه روستای اسفاد 

30 -پالک2107موقوفه مسجد جواد ائمه )ع(بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه زیرکوه به شناسه ملی 
14003506575 ششدانگ یک باب مسجد به نشانی زیرکوه روستای اسفاد 

قطعات مفروزه فندخت  پالک 87 -اصلی 
31 -پالک  1922   فرعی خانم خدیجه قربانی  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نشانی زیرکوه - 

روستای فندخت 
قطعات مفروزه بهمن اباد  پالک 89    -اصلی 

32 -پالک 1557فرعی اقای اس��ماعیل شیری بهن اباد ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار به نشانی 
زیرکوه - روستای بهمن اباد 

33 -پالک 1558فرعی اقای اس��ماعیل شیری بهن اباد ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار به نشانی 
زیرکوه - روستای بهمن اباد 

قنات اسفاد پالک 101 اصلی 
34 -پ��الک 101 -اصلی موقوفه آقای حس��ین عبدالعلی بتصدی اداره اوق��اف و امور خیریه زیرکوه به 
شناس��ه ملی 14003506575 سه سهم مشاع از کل 2032سهم )سرقه(قنات اسفاد به شماره پالک 
101 -اصلی بخش 14 زیرکوه در گردش 8 ش��بانه روز هر ش��بانه روزی دویس��ت پنجاه و چهار سهم 
)سرقه(که مبداءان دامنه کوه شاسکوه و کنار رود مشهور شاهرود و مظهرش در مزرعه اسفاد است به 

نشانی زیرکوه روستای اسفاد
35 -پالک 101 -اصلی موقوفه خانم حاجیه مریم صادقی  بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه زیرکوه به 
شناسه ملی 14000989530 یک سهم مشاع از کل 2032سهم )سرقه(قنات اسفاد به شماره پالک 
101 -اصلی بخش 14 زیرکوه در گردش 8 ش��بانه روز هر ش��بانه روزی دویس��ت پنجاه و چهار سهم 
)سرقه(که مبداءان دامنه کوه شاسکوه و کنار رود مشهور شاهرود و مظهرش در مزرعه اسفاد است به 

نشانی زیرکوه روستای اسفاد
36 -پالک 101 -اصلی موقوفه خانم صبیه میرزا علینقی   بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه زیرکوه به 
شناسه ملی 14001004678 هفت سهم مشاع از کل 2032سهم )سرقه(قنات اسفاد به شماره پالک 
101 -اصلی بخش 14 زیرکوه در گردش 8 ش��بانه روز هر ش��بانه روزی دویس��ت پنجاه و چهار سهم 
)سرقه(که مبداءان دامنه کوه شاسکوه و کنار رود مشهور شاهرود و مظهرش در مزرعه اسفاد است به 

نشانی زیرکوه روستای اسفاد
37 -پالک 101 -اصلی موقوفه خانم فاطمه عبدالحسین   بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه زیرکوه به 
شناسه ملی 14003506575 یک سهم مشاع از کل 2032سهم )سرقه(قنات اسفاد به شماره پالک 
101 -اصلی بخش 14 زیرکوه در گردش 8 ش��بانه روز هر ش��بانه روزی دویس��ت پنجاه و چهار سهم 
)سرقه(که مبداءان دامنه کوه شاسکوه و کنار رود مشهور شاهرود و مظهرش در مزرعه اسفاد است به 

نشانی زیرکوه روستای اسفاد
38 -پالک 101 -اصلی موقوفه خانم فاطمه نساء   بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه زیرکوه به شناسه 
ملی 14001410621 دو س��هم مش��اع از کل 2032سهم )سرقه(قنات اسفاد به شماره پالک 101 -
اصلی بخش 14 زیرکوه در گردش 8 ش��بانه روز هر ش��بانه روزی دویست پنجاه و چهار سهم )سرقه(

که مبداءان دامنه کوه شاسکوه و کنار رود مشهور شاهرود و مظهرش در مزرعه اسفاد است به نشانی 
زیرکوه روستای اسفاد

39 -پالک 101 -اصلی موقوفه مس��جد اسفاد بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه زیرکوه به شناسه ملی 
14003506575 س��ه سهم مشاع از کل 2032سهم )سرقه(قنات اسفاد به شماره پالک 101 -اصلی 
بخش 14 زیرکوه در گردش 8 ش��بانه روز هر ش��بانه روزی دویس��ت پنجاه و چهار س��هم )سرقه(که 
مبداءان دامنه کوه شاس��کوه و کنار رود مش��هور ش��اهرود و مظهرش در مزرعه اسفاد است به نشانی 

زیرکوه روستای اسفاد
40 -پالک 101 -اصلی موقوفه آقای اله بخش بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه زیرکوه به شناسه ملی 
14001475170 س��ه سهم مشاع از کل 2032سهم )سرقه(قنات اسفاد به شماره پالک 101 -اصلی 
بخش 14 زیرکوه در گردش 8 ش��بانه روز هر ش��بانه روزی دویس��ت پنجاه و چهار س��هم )سرقه(که 
مبداءان دامنه کوه شاس��کوه و کنار رود مش��هور ش��اهرود و مظهرش در مزرعه اسفاد است به نشانی 

زیرکوه روستای اسفاد
41 -پالک 101 -اصلی موقوفه آقای علینقی بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه زیرکوه به شناس��ه ملی 
14001064603 نه س��هم مشاع از کل 2032س��هم )سرقه(قنات اسفاد به شماره پالک 101 -اصلی 
بخش 14 زیرکوه در گردش 8 ش��بانه روز هر ش��بانه روزی دویس��ت پنجاه و چهار س��هم )سرقه(که 
مبداءان دامنه کوه شاس��کوه و کنار رود مش��هور ش��اهرود و مظهرش در مزرعه اسفاد است به نشانی 

زیرکوه روستای اسفاد
42 -پ��الک 101 -اصل��ی موقوفه آقا ابراهیم بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه زیرکوه به شناس��ه ملی 
14001705046 شش سهم مشاع از کل 2032سهم )سرقه(قنات اسفاد به شماره پالک 101 -اصلی 
بخش 14 زیرکوه در گردش 8 شبانه روز هر شبانه روزی دویست پنجاه و چهار سهم )سرقه(که مبداءان دامنه 

کوه شاسکوه و کنار رود مشهور شاهرود و مظهرش در مزرعه اسفاد است به نشانی زیرکوه روستای اسفاد
43 -پالک –101 -اصلی موقوفه حوض اسفاد  بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه زیرکوه به شناسه ملی 
14001428885 بیست سه و نیم  سهم مشاع از کل 2032سهم )سرقه(قنات اسفاد به شماره پالک 
101 -اصلی بخش 14 زیرکوه در گردش 8 ش��بانه روز هر ش��بانه روزی دویس��ت پنجاه و چهار سهم 
)سرقه(که مبداءان دامنه کوه شاسکوه و کنار رود مشهور شاهرود و مظهرش در مزرعه اسفاد است به 

نشانی زیرکوه روستای اسفاد
قطعات مفروزه مزرعه شیرگ پالک241    -اصلی

44 -پالک713 فرعی موقوفه خانم بی بی محترم  بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه زیرکوه به شناسه 
ملی 14001431484ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی مشجر به نشانی زیرکوه روستای شیرگ 

45 -پالک714 فرعی موقوفه خانم بی بی محترم  بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه زیرکوه به شناسه 
ملی 14001431484ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی مشجر به نشانی زیرکوه روستای شیرگ 

46 -پالک715 فرعی موقوفه خانم بی بی محترم  بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه زیرکوه به شناسه 
ملی 14001431484ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی مشجر به نشانی زیرکوه روستای شیرگ 

47 -پالک716 فرعی موقوفه خانم بی بی محترم  بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه زیرکوه به شناسه 
ملی 14001431484ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی مشجر به نشانی زیرکوه روستای شیرگ 

48 -پالک717 فرعی موقوفه آقای رمضان علی بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه زیرکوه به شناسه ملی 
1400943147ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی مشجر به نشانی زیرکوه روستای شیرگ 

49 -پالک718 فرعی موقوفه خانم بی بی محترم  بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه زیرکوه به شناسه 
ملی 14001431484ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی مشجر به نشانی زیرکوه روستای شیرگ 

50 -پالک719 فرعی موقوفه خانم بی بی محترم  بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه زیرکوه به شناسه 
ملی 14001431484ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی مشجر به نشانی زیرکوه روستای شیرگ 

51 -پالک720 فرعی موقوفه خانم بی بی محترم  بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه زیرکوه به شناسه 
ملی 14001431484ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی مشجر به نشانی زیرکوه روستای شیرگ 

52 -پالک721 فرعی موقوفه خانم بی بی محترم  بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه زیرکوه به شناسه 
ملی 14001431484ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی مشجر به نشانی زیرکوه روستای شیرگ

53 -پالک722 فرعی موقوفه خانم بی بی محترم  بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه زیرکوه به شناسه 
ملی 14001431484ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی مشجر به نشانی زیرکوه روستای شیرگ 

54 -پالک723 فرعی موقوفه خانم بی بی محترم  بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه زیرکوه به شناسه 
ملی 14001431484ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی مشجر به نشانی زیرکوه روستای شیرگ 

55 -پالک724 فرعی موقوفه خانم بی بی محترم  بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه زیرکوه به شناسه 
ملی 14001431484ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی مشجر به نشانی زیرکوه روستای شیرگ 

56 -پالک725 فرعی موقوفه خانم بی بی محترم  بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه زیرکوه به شناسه 
ملی 14001431484ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی مشجر به نشانی زیرکوه روستای شیرگ 

57 -پالک726 فرعی موقوفه خانم بی بی محترم  بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه زیرکوه به شناسه 
ملی 14001431484ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی مشجر به نشانی زیرکوه روستای شیرگ 

58 -پالک727 فرعی موقوفه خانم بی بی محترم  بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه زیرکوه به شناسه 
ملی 14001431484ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی مشجر به نشانی زیرکوه روستای شیرگ 

59 -پالک728 فرعی موقوفه خانم بی بی محترم  بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه زیرکوه به شناسه 
ملی 14001431484ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی مشجر به نشانی زیرکوه روستای شیرگ 

60 -پالک729 فرعی موقوفه خانم بی بی محترم  بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه زیرکوه به شناسه 
ملی 14001431484ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی مشجر به نشانی زیرکوه روستای شیرگ 

61 -پالک730 فرعی موقوفه خانم بی بی محترم  بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه زیرکوه به شناسه 
ملی 14001431484ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی مشجر به نشانی زیرکوه روستای شیرگ 

قطعات مفروزه مزرعه زهان پالک299    -اصلی
62 -پالک3088فرعی آقای غالم حسن محتشمی ششدانگ یک باب مغازه   به نشانی زهان بلوار امام رضا )ع(
63 -پالک3089فرعی آقای محمد علی گلدانی  ششدانگ یکقطعه زمین دایر مزروعی   به نشانی زهان 
بل��وار ام��ام خمینی )ه( داخل کوچه       64  -پالک3090فرعی آقای محمد علی گلدانی  شش��دانگ 

یکقطعه زمین دایر مزروعی   به نشانی زهان بلوار امام خمینی )ه( داخل کوچه آ1406871
تاریخ انتشارنوبت اول 1   /08   /1400     تاریخ انتشارنوبت  دوم :01   /09   /1400  

   رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زیرکوه- غالمرضا صادقیان

آگهی اختصاصی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ 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: 
براب��ر رای ش��ماره 140060310006005683مورخ 1400،06،23هیات 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 فرزاد بینائی ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی مساحت 418.40 مترمربع به پالک 
3716 فرعی از 2 اصلی واقع در ایزدشهر مازندران بخش 10 ثبت نور محرز گردیده ست. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه سراسری ومحلی آگهی می گردد در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء 
اعالم شده اعتراضداشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1406279           م الف 1202109
تاریخ انتشار اول: 1400،07،17                        تاریخ انتشار دوم: 1400،08،01

علی سعادتی سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نور                                                                                                                          


