
تشرف 
مدیر عالی حرم رضوی با اشاره به سرمای هوا خبر داد

 تسهیل شرایط زیارت 
با بازگشایی همه رواق ها

اجرای محدودیت های کرونایی در حرم کم کم دارد به دوسال 
نزدیک می شــود.  البته خبر داریــد که مدتی است شرایط 
در همه جــای کشور با زمــان اوج گــیــری کرونا خیلی تفاوت 
کرده است. این را هم می دانید که در این مدت ، شرایط 
زیارت در حرم مطهر رضوی نیز نسبت به سال های 98 و 
99 تغییر کرده و تمهیدات زیادی اندیشیده شده تا زائران 
بتوانند زیارت بهتری انجام دهند. به تازگی مدیر عالی حرم 
مطهر رضوی از تسهیل بیشتر شرایط زیارت در روضه منوره 
و اماکن متبرکه حرم رضوی خبر داده است. محمدمهدی 
برادران در گفت وگو با آستان نیوز گفته است: با توجه به آمار 
قابل توجه واکسیناسیون عمومی در کشور و بهبود شرایط 
در  کرونا  با  مقابله  ستاد  مسئوالن  هماهنگی  با  کرونایی، 
استان، محدودیت ها در اماکن متبرکه و روضه منوره رضوی به 

حداقل ممکن رسیده است. 

فعالشدنهمهرواقهاوکفشداریها ◾
برادران تصریح کرده است: همچنین در حال حاضر با توجه 
به سرمای هوای مشهد و دشواری حضور زائران در صحن ها، 
امکان میزبانی از آن ها در سایر رواق ها و اماکن متبرکه فراهم 
شده و کفشداری های حرم مطهر نیز فعال است. با وجود 
و مواد  توزیع ماسک  اما همچنان  این کاهش محدودیت، 
بهداشتی به عنوان یکی از شیوه نامه های مهم مقابله با کرونا 
استمرار دارد و خادمان حرم مطهر این خدمت را به زائران 

گرامی ارائه می کنند.

بفرمایید... بله  الــــو...  توسلی   رقیه 
ــدان زنــانــم، یکی از  ســـام، مــن مــددکــار زنـ
بفرمایید  داده...  شمارو  شماره  مددجوها 
بـــاشـــه، درخـــدمـــتـــم...  کــــاری ازم ســاخــتــه 
ــرار مــاقــاتــی بــا هــم داشته  اگــه مــقــدوره قـ
 باشیم. می تونید بیاین انجمن حمایت از 

زندانیان ...؟
در انجمن روبه روی آشنای دور می نشینم و 
دیدار تازه می کنیم. اول نمی شناسمش. از 
بانوی خوشحالِ بلندباالیی که می شناختم، 
چیزی نمانده جز خانوم شانه افتاده ای که 

به زور 50 کیلو دارد.
عزیزم...  بــودم  بی خبر  واقعاً  من  گویم:  می 

مــی گــویــد: یــک مــاه دیــگــه میشه دو ســال، 
ــچــه هـــامـــو درســـــت و  ــار 100 ســـالـــه ب ــگـ انـ
داری؟  خبر  همسرت  از  نــدیــدم...  حسابی 
 ... خدا ازش نگذره، آب شده رفته زمین... 
تومن. میلیون   250  ... چقده؟  تــون  بدهی 
ماقات نیم ساعته تمام می شود و با سرِ 
کنیم...  مــی  خــداحــافــظــی  هــم  از  سنگین 
مــی روم  تا خرخره  بــود...  معاشرت عجیبی 
پــا می شود  و  فکرم پخش  کنم،  تــوی چــه 
موهایش  پیش  زن طفلک،  پیش  چندجا، 
پــریــده،  رنــگــشــان  غــم،  زور  از  کــه می گفت 
 پیش مردی که به جای همسرش چک خرج 
می کند و پا به فرار می گذارد. پیش »آناهیتا« 

و »جهانیار« بچه هایی که آالخون واالخون 
خانه اقوام اند. مطمئنم تا مدت ها نمی توانم 
برگردم به وضعیت قبل. به حال قشنگی که 
خانه  به  داشتم،  مددکار  خانم  تماس  قبل 
بالشت  روی  داشتم  که  ای  نیمه  و  نصف 
گلدوزی می کردم. می دانم دیگر دست و دلم 
به کار نمی رود مگراینکه برای این مادر بیگناه 

دری روی پاشنه بچرخد.
مردمی  »پــویــش  اطاعیه  پیش  روز  چند 
بــودم، کجا  آزادی مــادران زندانی« را دیــده 
اما فکرش را می کردم ما هم دربندی داشته 
باشیم که این فراخوان شامل حالش بشود. 
واقعاً که غم و شادی از رگ گردن نزدیک ترند 

به ما.دست به کار می شوم و پیامی را آماده 
و برای اقوام می فرستم و در جریانشان قرار 
می دهم.  شکرخدا بازخوردها باورنکردنی 
ــر  ــت. ســیــل جـــواب هـــاســـت کـــه ســرازی  اســ
ــرای حــمــایــت جلو   مــی شــود و دســـت هــا بـ
مددجو  بــا  و  گرفته  قـــرار  کمی  مــی آیــنــد... 
بــدهــم. تا  تــا خبر خــوش  تماس مــی گیرم 

ماقات بعدی را برنامه ریزی کنیم.

پی نوشت
خداوند در سوره مائده می فرماید: وَ تَعاوَنُوا 
انجام  بر  را  یکدیگر  و  َّقْوى ؛  الت وَ  ْــبـِـرِّ  ال عَلَى 

کارهاى خیر و پرهیزکارى یارى کنید.

نیمکت زندگینیمکت زندگی

 می رسد 
 غم های بی پایان 

به پایان...
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»کتاب سال هیئت« جایزه ای برای 
شناخت ظرفیت تشکل های دینی

یادداشتی از حجت االسالم احمدحسین شریفی

 در تبلیغ دین
اصالت با رفتار است نه گفتار

 خدمت جهادگران سالمت 
به حاشیه نشینان 
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 روایت حمایت از کودکان بی سرپرست 
در طرح »مهر همدلی، خدمت رضوی« 

مثل فرزند خودم

    سال اول    ویژه نامه 209    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

آیــت هللا  بــزرگــداشــت  پیش همایش  نشست  در 
حاج سید جواد حسینی خامنه ای که صبح دیروز 
به همت ستاد برگزاری بزرگداشت این عالم ربانی 
در مشهد برگزار شد، شخصیت این فقیه وارسته 

با حضور استادان و پژوهشگران 
مورد تبیین و بررسی قرار گرفت.

ــا حضور  ب کــه  نشست  ایـــن  در 
استادان سطوح عالی حوزه علمیه 

خراسان، پژوهشگران ...

مدیر عالی حرم رضوی با اشاره به سرمای هوا خبر داد

تسهیلشرایطزیارتبابازگشاییهمهرواقها
در نشست پیش همایش بزرگداشت 

eآیت اهلل سید جواد خامنه ای 
مطرح شد

ضرورت توجه به 
حیات اجتماعی 

شخصیت های 
تاریخی

2

منبر مجازی

فرق زبان و بیان

کسی  هر  زبــان  رنجبر   حجت االسالم 
ــی ما  بــیــان خـــودش فهمید ول بــا  بــایــد  رو 
با  رو  دیــگــران  زبــان  مــی خــوایــم  متأسفانه 
بیان خودمون تحلیل کنیم. ریشه بیشتر 
که  همینه  و سوءتفاهم ها  سوءبرداشت ها 
با بیان خودشون معنا  ما زبان دیگران رو 
نمی کنیم. یک نمونه بگم. قرآن یک زبانی 
داره و یک بیانی. زبان قرآن رو باید با بیان 
در  مثاً  بیان خودمان.  با  نه  فهمید  قرآن 

قرآن کلمه »وارد« هست. 
ما هم در صحبت کردن »وارد« رو به کار 
می بریم. وارد شدن در زبان فارسی یعنی 
داخل جایی شدن، اما در قرآن این کلمه 
کنار  در  گرفتن،  قــرار  چیزی  لبه  بر  یعنی 
وَاَرِســلــوُا  میگه:  قــرآن  گرفتن.  قــرار  چیزی 
را فرستادند...  واردشــان  قافله،  وارِدَهُـــم... 
چاه  لب  که  کسی  می گفتن؟  کی  به  وارد 
وَ  یـــا:  میکشه.  آب  چـــاه  از  و  مــی ایــســتــه 
از شما  هیچ کس  وارِدُهـــا...  إاِلَّ  مِنْكُمْ  إِنْ 
می شود...  جهنم  وارد  اینکه  مگر  نیست 

چرا اینجا کلمه »وارد« به کار رفته.
 آیا یعنی همه شما داخل جهنم میشین؟ 
قرار  جهنم  لبه  در  شما  همه  یعنی  نــه... 
می گیرین. جهنمی باشین، جهنم شمارو 
نباشین جذب  مــی کــنــه...  جــذب خــودش 
نمی کنه. مثه آهن ربا که یک آهن پاره رو 
جذب میکنه اما یه شاخه گل رو نه. قرآن 
میگه همه شما میاین نزدیک و لبه جهنم. 
ایــن  نــمــی بــره.  کــســی رو جهنم  کــه  خـــدا 
جهنمه که شمارو با خودش میبره. چرا؟ 
اخاق و رفتار شما جهنمی بــوده... وقتی 
حــرف مـــی زدی بــه دل هــا آتــش مـــی زدی... 
جهنم.  از جنس  آتــش،  از جنس  شــدی 
 ولـــی اگـــه جــهــنــمــی نــبــاشــی مــثــل هــمــون 

شاخه گلی. 
ارزُقنا  اللّهُم  می خونیم  عاشورا  زیــارت  در 
روز  خدایا  الــورود...  یَوم  الحُسین  شفاعه 
ما  نصیب  رو  ابــاعــبــدهللا  شفاعت  ورود 
جهنم...  لبه  میریم  که  روزی  یعنی  کــن. 
باالخره ما قاطی داریــم... یه سری اخاق 
جهنم  قطعاً  ــم...  ــ داریـ جهنمی  رفــتــار  و 
بــه سمت خــودش خــواهــد کشوند.  مــارو 
ــاد شــفــاعــت  ــیـ ــن)ع( بـ ــیـ ــسـ اگــــه امـــــام حـ
کــنــه، دســت گــیــری کــنــه، مــی تــونــه مـــارو به 
از چنگ  مــارو  و  بکشه...  سمت خــودش 
آتــش نــجــات بـــده. پــس دیــدیــم کــه کلمه 
بیت)ع(  اهــل  نــزد  و  قــرآن  در  ورود  و  وارد 
ــرد. پــس اگــه  ــگــه ای پــیــدا کـ یــه مــعــنــای دی
بری  باید  بفهمی  رو  قــرآن  زبــان  می خوای 
سراغ بیان قرآن. اون وقت می تونی از این 
و  کنی  برقرار  ارتباط  بگیری.  درس   کتاب 

نکته ای بیاموزی... .

درباره آیت هللا حاج هاشم قزوینی، مدرس بزرگ حوزه مشهد و مدفون در حرم رضوی

استادی با هزار شاگرد
حسیـن  محمـد
ــام  نـ نیکبخت   
مرحوم آیت هللا حاج 
هـــاشـــم قــزویــنــی در 
ــخ حـــوزه علمیه  ــاری ت
ــامـــی  خـــــــراســـــــان، نـ
ماندگار و پاینده  است. آن مرحوم را 
باید در زمــره نــوادر دوران خــودش به 
حساب بــیــاوریــم؛ اســتــادی کــه شوق 
ــراوان،  ف با اشتیاق  و  تدریس داشــت 
همت  دینی  علوم  طــاب  تربیت  بــه 
بسیار  ــط  شــرای در  او  مــی گــمــاشــت. 
دشوار دوره پهلوی اول و دوران پر فراز 
به   ،1320 شهریور  از  پس  نشیب  و 
عنوان یکی از استوانه های مستحکم 
حــوزه علمیه مشهد، سنگر تدریس 
همان  در  و  نکرد  خالی  را  آمـــوزش  و 
حال، از ورود به جریان های اجتماعی 
و سیاسی عصر نیز، غافل نبود. حاج 
سال  مهرماه   22 در  قزوینی  هاشم 
1339 دارفانی را وداع گفت و در ضلع 
غربی صحن آزادی حرم مطهر، ورودی 
به خاک سپرده  کفشداری شماره 7 
شـــد. پــرورش یــافــتــگــان حـــوزه علمیه 
خراسان، مانند رهبر معظم انقاب و 
مرحوم آیت هللا واعظ   زاده خراسانی، 
از حاج هاشم قزوینی به عنوان یک 
استاد مبرز در علوم حوزه و یک اسوه 
و الگوی بارز در امور اخاقی و رفتاری 
بود  او استادی  کــرده و می کنند.  یــاد 
که به قول مرحوم واعظ  زاده، در طول 
عمر شریفش افــزون بر هــزار طلبه را 
تربیت کرد. در رواق امــروز، با هم به 
مرور مختصر زندگانی این عالم نامدار 

و معلم علم و اخاق می پردازیم.

راهپیمودهشدهتامشهدالرضا)ع( ◾
مرحوم آیــت هللا حــاج هاشم قزوینی 
در سال 1270 خورشیدی، در روستای 
قلعه هاشم خان از توابع قزوین به دنیا 
آمد. خانواده اش از راه کشاورزی روزگار 
فراگیری  از  پــس  او،  و  مــی گــذرانــدنــد 
مقدمات در زادگــاهــش، راهــی قزوین 

شــد و در حــوزه علمیه ایــن شهر به 
فــراگــیــری عــلــوم دیــنــی پـــرداخـــت. در 
شاگردی  افتخار  که  بــود  دوره  همین 
سیدموسی  آیـــت هللا  مــتــألــه،  حکیم 
زرآبادی را پیدا کرد و از او فلسفه مشاء 
و اشراق را فرا گرفت. آیت هللا قزوینی 
سپس راهی حوزه علمیه اصفهان شد 
و در آنجا هم محضر استاداتی مانند 
مرحوم کلباسی و فشارکی را درک کرد 

و به قزوین بازگشت. 
مدتی بعد و با شنیدن شهرت استادان 
حوزه علمیه مشهد، مرحوم آیت هللا 
حاج هاشم قزوینی، عزم زیــارت حرم 
فــراگــیــری  و  ثــامــن الــحــجــج)ع(  مطهر 
امام  آن  پرمهر  زیر سایه  دینی  علوم 
همام را کرد؛ به مشهد هجرت نمود 

به حلقه شاگردان حاج آقا حسین  و 
قمی و آیت هللا محمد آقــازاده، فرزند 
آخوند خراسانی وارد شد و بعدها، از 
شاگردان خاص میرزامهدی اصفهانی، 
استاد عالی حوزه علمیه مشهد گردید 
تربیت  بــه  و  ماند  شهر  همین  در  و 

طاب همت گماشت.

درزمرهاحیاگرانحوزهمشهد ◾
مرحوم آیت هللا حاج هاشم قزوینی در 
دوران پراختناق نیمه نخست حکومت 
رضــاشــاه، با وجــود همه سختی ها و 
با آن روبه رو  مرارت هایی که حوزویان 
بودند، لحظه ای از فعالیت در عرصه 
غفلت  ــردان  ــاگـ شـ تــربــیــت  و  تعلیم 
مسجد  قیام  جریان  در  او  نمی کرد. 
گـــوهـــرشـــاد، از حــامــیــان اســـتـــادش، 
حاج آقا حسین قمی بود و به همین 
دلیل، پس از سرکوب آن قیام، دستور 
زادگاهش،  به  وی  تبعید  و  بازداشت 
قلعه هــاشــم خــان صـــادر شــد و ایــن 
استاد عالی مقام، مدت 6 سال را در 

تبعید به سر برد. 
با سقوط رضاشاه در شهریور 1320، 

استقبال  میان  در  قزوینی  آیــت هللا 
پرشور مــردم متدین مشهد و طاب 
و  ایــن شهر شــد  وارد  علمیه،  حـــوزه 
بــرای احیای حــوزه علمیه  را  فعالیت 
خراسان، از سر گرفت. این دوران که تا 
هنگام وفات وی، حدود 19 سال به طول 
فعالیت های  طایی  عصر  انجامید، 

حــوزوی آیــت هللا حاج هاشم قزوینی 
است. بسیاری از مفاخر حوزه و جهان 
انقاب،  معظم  رهبر  مانند  ــام،  اسـ
حکیمی،  محمدرضا  عامه  مــرحــوم 
دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی و ... 
در همین دوره، وارد مجلس درس آن 
مرحوم شدند. او در همان دوران نیز، 
از فعالیت های سیاسی غافل نمی ماند 
و از حامیان فدائیان اســام و شهید 
بــود. محل درس دادن  نــواب صفوی 
آیت هللا حاج هاشم قزوینی در مدرسه 
از مراکز عاقه و  نــواب مشهد، یکی 
حضور عمده طاب محسوب می شد. 
او در روزهای سرد زمستان و در شرایطی 
به خطر  بــود سامتی اش  ممکن  که 
بیفتد، با پای پیاده به مدرسه می آمد، 
می نشست  مــنــدرس  حصیری  روی 
و به طاب درس می داد. اگر طلبه ای 
می رفت  عیادتش  به  می شد،  بیمار 
کـــاس خصوصی  او  بــــرای  حــتــی  و 
تا از درس عقب نیفتد.  می گذاشت 
این اهتمام فراوان او به آموزش طاب، 
در کنار مناعت طبع و وارستگی وی در 
رفتار و اخاق، از آیت هللا حاج هاشم 
قزوینی، شخصیتی ممتاز و محبوب 

در حوزه علمیه مشهد ساخت. 
رهــبــر مــعــظــم انـــقـــاب، ضــمــن بیان 
بــرای  فــضــای حـــوزه  بــه  توصیه هایی 
نحوه تدریس، در آبان ماه سال 1389، 
ــاج هاشم  ــود، حـ ــاد خــ ــادی از اســت ــ ی
»در  مــی گــویــنــد:  و  می کنند  قــزویــنــی 
مشهد مرحوم آشیخ هاشم قزوینی، 
مدرس معروف و نامدار حوزه علمیه 
خراسان که از حیث بیان و تسلط بر 
حوزه   هیچ  در  ما  را  نظیرش  مطلب، 
دیگری ندیدیم؛ نه در قم، نه در نجف، 
گاهی اوقات وسط درس سطح - درس 
یک  ــدود  حـ کــه   - کفایه  و  مکاسب 
دقیقه   10 کشید،  مــی  طــول  ساعت 
طلبه ها  می کرد؛  نصیحت  بیشتر  یا 

اشک می ریختند. 
دل جوان آماده است؛ این را از دست 

ندهید«.
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 اگر بخواهی 
توبه كنی ...

درهمین صفحه...



خیارکم 
الینکم 
مناکبه و 
اکرمهم 
لنسائهم
بهترین شما 
کسانى اند که با 
مردم نرم ترند و 
زنان خویش را 
 بیشتر گرامى 
مىدارند.

من عمل 
مبا افرتض 

اهلل علیه 
فهو من 

خیرالناس
کسى که به آنچه 

خداوند بر او واجب 
ساخته عمل کند 

از بهترین مردمان 
است.

G
الهه ارجمندی راد   هر روز کمی پیش از اذان صبح بلند 
می شد، به حیاط خانه قدیمی اش می رفت، سر حوض 
وضــو می گرفت و همان جا روی تخت حیاط، نمازش را 
به جا مــی آورد. برای حاج بابا فاتحه و دو صفحه ای قرآن 
می خواند. به رسم پدر، صدقه آن روز را زیر قالیچه تخت 
می گذاشت تا انیس آن را در صندوق صدقاتش بیندازد. 
تا انیس بیدار شود و نمازش را بخواند او هم پیاده روی 

می کرد و سر راه، نان سنگک می خرید تا با انیس صبحانه 
بخورد و مثل هر روز ساعت 7  به سمت مغازه قدیمی 

پدری اش راه برود. 
هنر قلم زنی نقره را از حــاج بابا داشــت. تمام سال های 
جــوانــی را کنار دســت پــدر، انگشتر قلم زده بــود و حاال 
انگشترهای عقیق و فیروزه زیبایی از کار درمی آورد. پس از 
 این همه سال هنوز هم انگار با حاج بابا، راه مغازه را از میان 

کوچه پسکوچه های پایین خیابان می گرفت و اول همان 
کوچه باریکی که می شد اولین بار گنبد حرم امام را دید، 
سالم می داد و به احترام خم می شد. سپس از کنار حرم، 
راهــی دکانش در خیابان امــام رضــا)ع( می شد. حاج بابا 
تسبیح می چرخاند و ذکر می گفت. لبخندش را هنوز هم 
به یاد داشت. می گفت: »پسرجان روزت را با ذکر شروع 
کن و همیشه لبخند بزن تا دنیا به رویت بخندد...« و او 

لبخند می زد و روح پدر را می دید که هنوز جلوتر از او راه 
می رود. خودش همیشه پا کند می کرد تا پدر جلوتر برود، 
این طور تربیت شده بود. خودش بارها احترام حاج بابا را به 
پدربزرگش دیده بود. حاج بابا می گفت:»پسرجان، روزت 
را از صبح زود شروع کن تا عمرت برکت کنه. خدا روزی آدما 
رو قبل طلوع آفتاب پخش می کنه... زرنگ باش که حق اون 
روزت رو بگیری، هر روز هم حضرت رو زیارت کن تا روزی  

هم که از زائر حضرت بهت میرسه، بیشتر بشه...«. 
از همان موقع، عادتش شده بود صبح زود، کار و زندگی را 
شروع کند و مهم تر آنکه برکت روزش با سالم به امام رضا)ع( 
باشد. پشت میز کارگاهش بنشیند و قلم زنی را شروع کند. 
عقیق یا فیروزه را سرجای خود جای دهد، تسبیح های رنگی 
را منظم کنار هم به نخ بکشد و با مشتری هایش که اغلب از 
زائران حرم اند، حرف بزند یا قیمت بگوید، گاهی تنها برایشان 

از خاصیت مفید سنگ ها تعریف کند و یا از نوع قلم زنی 
نقره بگوید. کتابخانه کوچکی هم در انتهای مغازه داشت 
که قفسه هایش از کتاب های دینی و تاریخی پر شده بود و 

فراغت های کوتاهش در مغازه را با آن ها می گذراند. 
خواست زنجیرهای جدیدی را که دیروز برایش رسیده بود 
سرو سامان دهد که اولین مشتری از راه رسید. پیرمردی 
بود که شال سبزی داشت و بقچه ای به بغل چسبانده بود. 

-»تو پسر حاج کریمی؟«
-»حاج بابام را می شناختین؟«

-»خدا رحمتش کنه... تمام این سال ها بدهکارش بودم. این 
انگشترش یک روز تمام زندگی ام رو نجات داد. دستم امانت 

بود. نشد به دست خودش برسونم...«.
پیش از آنکه بداند منظور پیرمرد چیست، او از در خارج 
شد. به انگشتری که روی میز جا گذاشته بود زل زد و به 

خاطرات بچگی هایش برگشت. یادش از انگشترعقیقی 
آمــد کــه همیشه دســت حــاج بابا بــود و از زمــانــی بــه بعد 
دیگر آن را نــدیــده بــود. بــاز صــدای حــاج بابا در گوشش 
زنگ زد:»دســت بده داشته باش تا بیشتر دستت بیاد« 
شک نداشت این انگشتر هم داستان خوشی داشت که 
 پیرمرد نخواسته بود تعریف کند که به این سرعت از مغازه 

رفته بود.  

کوتاه نوشت

وصیت حاج بابا

موعظه
شیخ حسین انصاریان

   اگر بخواهى توبه کنى...
گناهكاری که قصد توبه دارد باید شرایط توبه را رعایت کند تا آن 
توبه هم بتواند گناهكار را نجات دهد و هم خود توبه مورد قبول 

وجود مقدس پروردگار قرار بگیرد. در ابتدای سوره مبارکه مؤمن، 
وقتى حضرت حق خودش را معرفى مى کند، مى فرماید: »َو قابِِل 

ْوِب« خدای شما خدایى است که توبه را مى پذیرد. ولى این توبه  التَّ
مورد پذیرش، باید با شرایط باشد. تشبیهى برای توبه پیش از اینكه 

خشكشویى های مدرن به وجود بیاید، گروهى بودند که از آن گروه ها 
به عنوان »غسال« یاد مى کردند. غسال به معنای شخص رختشوی 
است که به فارسى »گازر« مى گفتند. غسال ها از خانه های متمكن و 

ثروتمند، اشیای قابل شستن و سنگین مانند تشک، لحاف، پرده و... 
را جمع مى کردند و کنار رودها و رودخانه ها مى بردند و دو چیز را هم 

با خودشان مى بردند. یكى صابون بود و وسیله دیگر هم »ِمغسل«؛ 
چوب تراشیده شده ای که یک تكه بود. سر این چوب یک مقدار پهن 

بود و لباس ها را مدتى در آب مى گذاشتند، بعد به اندازه ای صابون به 

خوردلباس ها مى دادند که بتواند تمام آلودگى ها و چرک ها را برطرف 
کند. بعد لباس صابونى شده را روی یک تخته سنگ مى گذاشتند و 
با ِمغسل روی آن لباس مى کوبیدند تا صابون و آب با کوبیدن کاماًل 

به خورد لباس برود و جایى را نگذارد که آلوده بماند. بعد هم آب 
مى کشیدند و پهن مى کردند. لباس شسته و شفاف را پس از خشک 

شدن به صاحبانش برمى گرداندند و آن ها هم خیلى شاد مى شدند. 
آیا اگر غسال لباس را کنار رودخانه نمى برد، صابون و مغسل به کار 
نمى گرفت، آب هم نمى کشید، فقط با لفظ شستن، حتى 10 بار هم 

تكرار مى کرد، لباس شسته مى شد؟ آیات و روایات باب توبه مى گویند 
اگر بخواهى توبه کنى، کار غسال را باید انجام دهى. با »استغفر الّل ربى 

و اتوب الیه« و الفاظ توبه، آلودگى ها از دل برطرف نمى شود و خدا توبه 
را قبول نخواهد کرد. همان طور که لباس دهندگان، از غسال لباسى 

را قبول مى کردند که در عمل شسته شده باشد. در نهج البالغه آمده: 
َک« وقتى  ، َثَكَلْتَک امُّ »قاَل علیه السالم لِقائٍِل، قاَل بَِحْضَرتِِه، اْسَتْغِفُر اللَّ

شخصى در محضر امام)ع( گفت: »استغفر الل«، حضرت رنجیده خاطر 

و ناراحت شدند، چرا که این گناهكار معنى توبه را نفهمیده است. از 
جهل، بى خبری و ناآگاهى او ناراحت شد و فرمود: مادرت به عزایت 

بنشیند، این توبه ای که تو دنبال آن مى گردی، این نیست که انجام 
دادی. بلكه حروفى بود که بر زبان تو جاری شد و تو را پاک نمى کند. 

خداوند متعال توبه را برای پاک شدن آلودگان مقرر کرده است.

حجت االسالم احمدحسین شریفی، استاد فلسفه 
و سرپرست مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه 
ایران، در یادداشتی که در اختیار تسنیم قرار داده به 
مؤثرترین شیوه های تبلیغی از منظر قرآن و پیشوایان 
دین پرداخته که در ادامه گزیده ای از آن را می خوانیم.
اصوالً اثرگذارترین شیوه تبلیغی، تبلیغ عملی است؛ 
تبلیغ با کردار و رفتار. به همین دلیل خدای متعال، 
مؤمنانی را که گفتارشان مطابق رفتارشان نیست 
به شدت سرزنش می کند و در بیانی عتاب آلود به 
َّذینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما  ُّهَا ال آن ها نهیب می زند:»یا أَی
َّهِ أَنْ تَقُولُوا ما ال تَفَْعلُونَ«. ال تَفَْعلُونَ؛ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ الل

این آیات گویای آن است که در امر تبلیغ و اصالح 
جامعه، اصالت با رفتار است نه گفتار. گفتاری که 
مؤید عملی و رفتاری نداشته باشد، نه تنها ارزش 
ندارد که خشم شدید خدای متعال را نیز به دنبال 
دارد زیرا اثر معکوس بر جا می گذارد.شاید کمترین 
پیامد رفتار موعظه گران بی عمل، آموزش نفاق گفتاری 
و رفتاری در جامعه باشد. چنین افــرادی می توانند 
این سم مهلک را در حیات اجتماعی بپراکنند که 
مــی تــوان ذهنیت و زبــانــی اخــالقــی داشــت و از آن 
بهره های اجتماعی برد؛ اما عمل و رفتاری متناسب با 
آن زبان اخالقی نداشت! ایجاد شکافی عمیق میان 
زبــان و عمل اخالقی از کمترین پیامدهای چنین 

افرادی است.
امام صادق)ع( در حدیثی مشهور خطاب به پیروان 
اهــل بیت)ع( می فرماید :مــردم را با غیر گفتارتان 
دعوت کنید تا پرهیزکاری، تالش و مجاهدت، نماز و 
نیکوکاری را از شما ببینند؛ به درستی که دعوت کننده 
)واقعی( همین است.این سخن نشان می دهد نقش 
سبک زندگی در ترویج ارزش هـــا و دعــوت دیگران 
به سوی حق به مراتب بیشتر و اثرگذارتر از نقش 
دعــوت هــای گفتاری و حتی تبلیغات اندیشه ای و 

فکری است.
امـــام صـــادق )ع( نــمــایــش و ظــهــور ســبــک زنــدگــی 
اسالمی و اخالق اجتماعی را دعوت  کننده حقیقی 
 می داند. دعوت رفتاری را می توان سبک زندگی خود 

اهل بیت)ع( در تبلیغ دین دانست.
آنان پیش از آنکه دستور به انجام کاری دهند، خود در 
عمل به آن پیشگام می شدند و جلودار بقیه مردم در 
عمل به دستورات دین بودند. امام علی)ع( در این باره 
به صراحت می فرماید: ای مردم، به خدا من شما را به 
طاعتی برنمی انگیزم، جز آنکه خود پیش از شما به 
گزاردن آن برمی خیزم و شما را از معصیتی باز نمی دارم 

جز آنکه خود پیش از شما آن را فرو می گذارم.

یکی از مهم ترین دالیــل کــارآمــدی کارنامه تبلیغی 
پیامبران و اولیای الهی همین مسئله بوده است. آن ها 
بیش از آنکه بگویند و پیش از آنکه دیگران را نصیحت 
و موعظه نمایند، خودشان عمل می کردند. همین نوع 
سبک رفتاری بود که موجب می شد رفتار و سخنان 
آنان تا اعماق وجود مخاطبان نفوذ کند و ذهن ها و 

قلب ها را به تسخیر خود درآورد.
مردم بیش از آنکه از گفته ها و نوشته ها تأثیر بگیرند، 

از کرده ها و رفتارها متأثر می شوند.

سبک زندگی، شاخصی برای سنجش سطح اخالق ◾
امام صادق)ع( می فرماید: آلودگی ظاهر معلول آلودگی 
باطن است و کسی که درون خود را پاک کند، خداوند 
بیرون او را پاک می کند و کسی که در نهان پروای خدا را 
داشته باشد، خداوند در آشکار او را رسوا نمی کند؛ اما 
کسی که در نهان به خدا خیانت کند خدای متعال در 

آشکار او را رسوا و بی آبرو می کند.
ــر دیــدیــم سبک زنــدگــی افـــراد یا  ــن اســـاس، اگ بــر ای
گروه هایی برخالف ابــراز ارزش هــای اخالقی و اظهار 
گفتاری و زبانی اخالقیات، تناسبی با ارزش هایشان 
ندارد، این خود می تواند نشانه سطحی یا جاهالنه 
بودن دینداری آنان باشد. چنین افرادی در بزنگاه ها  

باطن خود را نشان می دهند.
زمانی پیامبر اکرم)ص( فردی را دید که در حال نماز، 
مرتب با ریش خود بازی می کرد. آن حضرت این رفتار 
بیرونی را معلول پراکندگی درونی دانسته و فرمود: »أَمَا 
َّهُ لَوْ خََشعَ قَلْبُهُ لَخََشَعْت  جَوَارِحُهُ؛ اگر این فرد قلبی  إِن
خاشع داشت، جوارح و اعضای بیرونی او نیز خشوع 
می داشت«. کسی که بداند و باور داشته باشد که در 
مقابل خدایی بزرگ و با عظمت ایستاده و مشغول 
گفت وگو با آفریننده هستی است، بالطبع تمام وجود 
او مدهوش حضرت حق خواهد شد و ادب ظاهری 
نماز را نیز رعایت خواهد کرد. خالصه آنکه ادب ظاهر، 
معلول و محصول ادب باطن است. کسی که در دل 
ادب حضرت حق را داشته باشد، در اعمال و رفتارهای 

بیرونی او نیز ادب نمایان خواهد شد. 

مدیر بخش کتاب عاشورای مهرواره »هوای نو« گفت: 
جایزه کتاب سال هیئت می تواند بهانه ای باشد برای 
اینکه تولیدکنندگان محتوا در حــوزه هیئت های 
مذهبی و تشکل های دینی، ظرفیت محتوای تولیدی 
خود را بهتر بشناسند و تا جایی که امکان دارد به 
سمت شکل دادن آ ن هــا به عنوان خروجی کتاب 

بروند.
مهران عباسی، مدیر بخش کتاب عاشورای مهرواره 
»هوای نو« در گفت وگو با خبرگزاری کتاب ایران گفت: 
مهرواره »هوای نو« سه بخش دارد که شامل تجلیل 
از ستایشگران، تجلیل از هیئت ها و تشکل های دینی 
و بخش کتاب است که ذیل بخش کتاب، دو محور 

تعیین شده است.
وی با بیان اینکه جایزه کتاب سال عاشورا، چهارمین 
دوره خود را پشت سر می گذارد، اظهار کرد: این جایزه 
به عنوان زیرمجموعه سازمان تبلیغات اسالمی از 
سوی بنیاد دعبل در ادوار گذشته برگزار شده که در 
این دوره ذیل مهرواره »هوای نو« تعریف شده و محور 

دیگر آن جایزه، کتاب سال هیئت است.
عباسی عنوان کــرد: در زمینه کتاب ســال عاشورا، 
کــتــاب هــای ســال 1398 و 1399 را در هفت رشته 
داوری خواهیم کرد و هر بخش به طور مجزا هیئت 
داوران دارد. بــخــش هــا شــامــل بــخــش پــژوهــش، 
ادبیات داستانی، ادبیات نمایشی، شعر و نوحه، 
مستندنگاری، آثار مکتوب هنری و کودک و نوجوان 
است. کتاب سال عاشورا قبالً دوساالنه بــوده؛ ولی 
احتماالً اگر مهرواره »هــوای نو« ساالنه برگزار شود 
این جایزه هم ساالنه برگزار خواهد شد و اینکه آثار 
مربوط به سال های 1398 و 1399 داوری می شوند، به 
این دلیل است که کتاب های مربوط به ادوار گذشته 

در سال 1397 داوری شده اند.
وی با بیان اینکه در جایزه کتاب سال هیئت، محتوای 
کاربردی هیئت، مستندنگاری، متون و کتب آموزشی 
هیئت مدنظر قـــرار دارد، افـــزود: هــدف از طراحی 
جایزه کتاب سال هیئت، تقویت محتوای کاربردی 
با زیرشاخه های مربوط در زیست بوم هیئت است 
که از سمت و ســوی تجربه نگاری، مستندنگاری 
یا جنبه های تاریخ شفاهی و خاطرات شفاهی در 
فضای هیئت ها می تواند شکل بگیرد و وجود دارد، 
اما مکتوب نشده است. نمونه ها هم موجود است؛ 
یعنی در بحث محتوای کاربردی کتب ادعیه، ارتقای 
کیفیت محتوایی و حتی فرمی این زیرشاخه ها در 
خروجی هایی مثل کتاب، هدف گیری بخش جایزه 

کتاب سال هیئت است.
مدیر بخش کتاب عاشورای مهرواره »هوای نو« بیان 
کرد: همه تولیدکننده های محتوا شامل نویسنده، 
مؤلف، مترجم یا نــاشــران، گــروه هــدف ما هستند 
برای اینکه آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال 
کنند. البته ما مسیر احصای ایــن محصوالت و 
محتواها را از طریق جمع آوری آن ها به صورت کتاب 
منتشرشده، کتاب الکترونیک و صوتی یا پرونده ای 
در قالب ویژه نامه مد نظر داریم. هدف این است این 
محتواها را جمع آوری کنیم و آن ها که قابلیت این را 

دارند که تقویت شوند، مورد حمایت قرار گیرند.
 وی عنوان کرد: این جایزه می تواند بهانه ای باشد 
برای اینکه تولیدکنندگان محتوا در حوزه هیئت های 
مذهبی و تشکل های دیــنــی، ظرفیت محتوای 
تولیدی خود را بهتر بشناسند و تا جایی که امکان 
دارد به سمت شکل دادن آ ن ها به عنوان خروجی 
ــوای نو«  کتاب بــرونــد. در ایــن راســتــا مــهــرواره »هـ
سعی می کند تدابیری از قبیل جایزه های حمایتی 
و تسهیالت برای هیئت ها بیندیشد که بر اساس 
پــروپــوزال ارســالــی بـــرای دبیرخانه جــشــنــواره و یا 
نمایشگاهی که در اختتامیه بــرگــزار مــی شــود، از 
هیئت ها و تشکل های دینی دعوت می شود آنجا 
حضور داشته باشند. همچنین با برگزاری کارگاه های 
آموزش تحقیق در حوزه تاریخ شفاهی سعی داریم 
این حــوزه را تقویت کنیم و زمینه الزم بــرای تولید 
محتوای کاربردی هیئت از سمت و سوی جهاتی که 

عنوان شد در سه رشته ایجاد شود.
ــوای نو  ــرواره هــ ــهـ ــرد: دبــیــرخــانــه مـ ــ وی تــصــریــح ک
ان شـــاءهللا یک دبیرخانه دائمی خواهد بــود و از 
پیشنهادهای نویسندگان استقبال می کند و بنا 
دارد با تولیدکنندگان محتوا و پیشنهاددهنده ها 
هم افزایی داشته باشد؛ یعنی پس از ارائه پروپوزال 
و طرح های توجیهی بــرای تولید محتوا و گام های 
بعدی از جمله انتشار آثــار حمایت های الزم را به  

عمل می آورد.

 در تبلیغ دین 
اصالت با رفتار است نه گفتار

 »کتاب سال هیئت« جایزه ای 
برای شناخت ظرفیت تشکل های دینی

گزارشیادداشت در نشست پیش همایش 
بـــــزرگـــــداشـــــت آیـــــت هللا 
حــاج سید جـــواد حسینی 
ــروز  خــامــنــه ای کــه صبح دی
ــاد بـــرگـــزاری  بـــه هــمــت ســت
بزرگداشت این عالم ربانی در مشهد برگزار شد، 
شخصیت این فقیه وارسته با حضور استادان و 

پژوهشگران مورد تبیین و بررسی قرار گرفت.
در این نشست که با حضور استادان سطوح عالی حوزه 
علمیه خراسان، پژوهشگران حوزه و دانشگاه و برخی از 
بستگان نزدیک آیت هللا سید جواد خامنه ای در محل 
تاالر موزه قرآن حرم مطهر رضوی برگزار شد، برخی از 
پژوهشگران و اساتید دانشگاه به بیان ضرورت بررسی 
سیره و سلوک شخصیت های برجسته و عالمانی چون 
آیت هللا حاج سید جواد حسینی خامنه ای و نیز تبیین 

ابعاد گوناگون شخصیت ایشان پرداختند.

از میراث معنوی غفلت نکنیم ◾
حــجــت االســالم سید امــیــد مــؤذنــی، دبــیــر اجــرایــی 
ــزرگــداشــت آیـــت هللا حـــاج ســیــد جـــواد حسینی  ب
خامنه ای به عنوان نخستین سخنران این جلسه به 
بیان اهداف برگزاری این پیش همایش و تبیین فرایند 

برگزاری بزرگداشت در ماه های آینده پرداخت.
وی با اشاره به ضرورت برگزاری چنین همایش هایی 
گفت: یکی از بزرگ ترین آسیب های فرهنگی این 
اســـت کــه پیشینه و ریــشــه هــای فرهنگ جامعه 
به خوبی معرفی نشود و نسبت به داشته ها و میراث 
معنوی مان دچار غفلت شویم؛ ازاین رو برای جلوگیری 
از این آسیب ضــرورت دارد برای شناخت و معرفی 
عالمان ربانی که هر یک حلقه ای از سلسله مبارک 
عمل به سنت و معارف اهل بیت)ع( بوده اند، به طور 
ویژه عمل کنیم.دبیر اجرایی بزرگداشت آیت هللا سید 
جواد خامنه ای با اشاره به برخی از جلوه های اخالقی 
و جایگاه علمی واالی آیت هللا سید جواد خامنه ای 
افــزود: چنین شخصیتی که تجسمی از علم ورزی، 
زهد و تقواست می تواند الگویی بسیار مناسب برای 

نسل امروز و به ویژه حوزه های علمیه و طالب باشد.
حجت االسالم  مؤذنی در ادامه درباره فرایند برگزاری 
این بزرگداشت گفت: این ستاد از سال گذشته به 
همت مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی 
در مشهد و با همکاری کتابخانه و بنیاد پژوهش های 
آستان قدس رضوی، علمای حوزه علمیه خراسان، 
نمایندگی ولــی فقیه در خراسان و تبریز، تشکیل 
و از همان ابتدا فعالیت های پژوهشی آن آغاز شد 
که تاکنون حاصل کار این ستاد انجام بیش از 100 

مصاحبه و گردآوری بیش از 300 قطعه سند درباره 
ایشان است که از جمله اسناد مهم می توان به برخی 
ــازات اجتهاد آیــت هللا سید جواد  ــار علمی و اجـ آث

خامنه ای و علمای خاندان ایشان اشاره کرد.
ــر ایــنــکــه هــمــایــش اصلی  ــا تــأکــیــد ب ــان ب ــای وی در پ
بزرگداشت آیت هللا سید جواد خامنه ای در ماه های 
آینده و پس از تکمیل آثار علمی برگزار خواهد شد، 
گفت: پژوهشگران و اساتیدی که مایلند در عرصه 
پژوهش و گردآوری اسناد یا نگارش مقاالت به ستاد 
بزرگداشت یاری برسانند،  می توانند از طریق دبیرخانه 

این ستاد اعالم آمادگی کنند.

پیدا شدن 10 نسخه خطی در کتابخانه آیت هللا  ◾
سید جواد خامنه ای 

در ادامه این نشست دکتر ابوالفضل حسن آبادی، 

پژوهشگر تاریخ شفاهی علمای خراسان گفت: برای 
پاسداشت یک عالم از چند منظر باید به بررسی 
پرداخت که در این میان بافت زمانی و مکانی که آن 

شخصیت در آن قرار داشته، اهمیت ویژه ای دارد.
وی تبارشناسی علمی، اخالقی و محلی در بررسی 
شخصیت های اثــرگــذار تاریخی را یکی از راه هــای 
شناخت هرچه بیشتر شخصیت برشمرد و نماز 
جماعت 50  ســالــه آیـــت هللا سید جـــواد حسینی 
خــامــنــه ای )ره( در یکی از مساجد و محالت مهم 
مشهد را یکی از مصادیق تبارشناسی محلی ذکر کرد.
ــخ شــفــاهــی عــلــمــای مشهد  ــاری ــن پــژوهــشــگــر ت ایـ
ضمن اشاره به ویژگی های فرایند تاریخ شفاهی به 
بررسی های اخیر در مجموعه نسخ خطی آستان 
قدس رضوی اشاره کرد و گفت: به تازگی منابع خوبی 
از کتابخانه ایشان پیدا شده که حدود 10 نسخه از 

آن هــا خطی است و در برخی از آن هــا از دستخط 
رهبر معظم انقالب متوجه شدیم این آثار مربوط به 

افراد خاندان ایشان است.

 وام دار حیات آیت هللا سید جواد خامنه ای هستیم ◾
اســـتـــاد غــالمــرضــا جـــاللـــی، عــضــو هــیــئــت علمی 
پژوهشکده اسالم تمدنی دفتر تبلیغات اسالمی از 
دیگر مدعوین این همایش در سخنرانی با موضوع 
»مــقــاطــع حــیــات اجتماعی آیـــت هللا سید جــواد 
حسینی خامنه ای )ره(« گفت: اگر بخواهیم چنین 
شخصیت های مهم و اثرگذار تاریخی را به درستی 
بــررســی کنیم باید بــه شــرایــط حیات اجتماعی و 

محیط فرهنگی توجه دقیق داشته باشیم.
مدیر گروه انساب بنیاد پژوهش های اسالمی آستان 
قدس رضوی با بیان زوایای مختلف زندگی ایشان 

در دوره های مختلف تاریخی گفت: گذشته از همه 
ویژگی های اخالقی و علمی و اجتماعی آیت هللا 
سید جواد خامنه ای در حقیقت ما وام دار حیات 
ایشان هستیم؛ چراکه فرزندی چون رهبر معظم 
انقالب آیــت هللا  سید علی خامنه ای را در دامــان 

خود پرورش دادند.

کنشگر سیاسی به وقت ضرورت ◾
دکــتــر مــوســی حــقــانــی؛ اســتــاد دانــشــگــاه و معاون 
ــران از  ــ پــژوهــشــی مــؤســســه مــطــالــعــات تـــاریـــخ ایـ
دیگر میهمانان ایــن نشست بــود کــه بــا موضوع 
»سبک شناسی علمای معاصر شیعه در فعالیت 
سیاسی« بــه ایـــراد سخنرانی پــرداخــت و بــا بیان 
اینکه باید از منظری دیگر به بررسی شخصیت 
اجتماعی افـــرادی نظیر آیــت هللا حــاج سید جواد 
حسینی خامنه ای پرداخت، گفت: اینکه ایشان 
تــارک دنیا بودند به ایــن معنا که زاهــد و بی رغبت 
به دنیا بــودنــد، صحیح اســت،  امــا به معنای ترک 
حیات اجتماعی نیست. متأسفانه پس از انقالب 
در میزان توجه به شخصیت های دینی براساس 
فعالیت های خــاص سیاسی ایــشــان اقـــدام شد 
که ایــن به دلیل آدرس اشتباهی بــود که پیش از 
انقالب به مردم داده شد و این آدرس غلط نگاه ها را 
 محدود کرد و متأسفانه موجب غفلت از بسیاری از 

شخصیت های دینی شد. 
دکتر حقانی در ادامــه با تأکید بر پیشینه حیات 
اجتماعی سیاسی آیــت هللا سید جــواد خامنه ای 
و حــوادثــی که ایشان شاهد بــوده اســت به تبیین 
سلوک اجتماعی سیاسی ایشان پرداخت و افزود: 
آیت هللا سید جواد خامنه ای با تجربه های تلخی 
که از وضعیت سیاسی در تبریز و نجف به چشم 
دیــده بود آگاهانه تصمیم به این گرفته بود که در 
ارتباط با مردم به جنبه تقویت دینی بپردازد و البته 
در مواقع ضرورت نیز کنش های سیاسی الزم را بروز 
دهد؛ مانند امضای برخی بیانیه ها یا تعطیلی نماز 

جماعت در زمان تبعید امام خمینی )ره(.

تعابیر عالمان بزرگ شیعه، نشان از سطح باالی  ◾
علمی ایشان است

حجت االسالم و المسلمین رضا مختاری، رئیس 
مؤسسه کتاب شناسی شیعه به عنوان آخرین 
سخنران علمی ایــن برنامه با موضوع »جایگاه 
علمی آیت  هللا  سید جواد  حسینی  خامنه ای )ره(« 
به بیان روش هــای درک و دریافت جایگاه علمی 
شخصیت های حــوزوی پرداخت و با بیان اینکه 

ــای تعیین  بــررســی اســتــادان هــر فــرد یکی از راه هـ
سطح علمی او است، افــزود: آیت هللا سید جواد 
خامنه ای هم در مشهد و هم در نجف در زمانی 
حــضــور داشتند کــه بــزرگ تــریــن شخصیت های 
علمی در ایــن دو شهر تــدریــس مــی کــردنــد، مثالً 
ایشان در مشهد از محضر حاج آقاحسین قمی و 
میرزامحمد آقازاده و در نجف از بزرگانی چون سید 
ابوالحسن اصفهانی، میرزای نائینی و آقاضیاء 
عراقی بهره برده است که از برترین شخصیت های 

علمی تاریخ شیعه هستند. 
نویسنده کتاب »سیمای فرزانگان« در ادامه با بیان 
جایگاه اجازات علمی در شناخت شخصیت های 
علمی به موضوع تعابیر موجود در اجازات آیت هللا 
سید جواد خامنه ای پرداخت و گفت: در تعابیر 
عالمان بزرگی همچون میرزای نائینی و آیت هللا 
ــژه ای دربــاره  شیخ عبدالکریم حــائــری تعابیر ویـ
ایشان وجود دارد که نشان از سطح باالی علمی 

ایشان است.

ــن نشست  ◾ ــرگــزاری شایسته تر ای نخبگان در ب
مشارکت کنند

در ابتدای این جلسه حجت االسالم والمسلمین 
سید جالل حسینی، رئیس سازمان کتابخانه ها، 
موزه ها و مرکز اسناد آستان قــدس رضــوی ضمن 
خیرمقدم به میهمانان همایش به ضرورت برگزاری 
همایش های اینچنینی برای حفظ و تعالی فرهنگ 
کشور اشــاره کــرد و افـــزود: کتابخانه آستان قدس 
خود را تنها میراث دار آثار مکتوب نمی داند و برای 
حفظ گنجینه معنوی کشور کــه همین عالمان 
و شخصیت های برجسته معنوی هستند نیز 
احــســاس تکلیف می کند و همکاری در بــرگــزاری 
بزرگداشت آیت هللا سید جواد خامنه ای نیز بر پایه 

همین ضرورت و تکلیف است.
در پایان این نشست آقای رضا خوراکیان؛ مسئول 
نمایندگی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت هللا 
العظمی خامنه ای )مدظله العالی( در مشهد ضمن 
تشکر از حضور اساتید و علمای برجسته در این 
ــردآوری اطالعات،  نشست از همه نخبگان در گـ
اســنــاد و مــقــاالت مرتبط بــا آیـــت هللا سید جــواد 

خامنه ای دعوت به همکاری کرد.
ــن مجموعه  ــاره بــه رســالــت ای وی همچنین بــا اشـ
در ترویج فرهنگ ناب انقالب اسالمی، در زمینه 
همکاری در فعالیت های فرهنگی آموزشی برای 
طــالب و دانشجویان مبتنی بــر اندیشه امامین 

انقالب اعالم آمادگی کرد.

در نشست پیش همایش بزرگداشت عالم وارسته آیت اهلل سید جواد خامنه ای e مطرح شد
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رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای جواد الئی دارای شناس��نامه شماره 2761 به شرح دادخواست به کالسه 0000362 از این شورا 
درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان اسماعیل الئی به شناسنامه 19 در تاریخ 

98.12.24 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1.ج��واد الئی متولد 58.6.1 به ش مل��ی 0748872582 فرزند متوفی 2.معصومه الئی متولد 70.3.7 به ش ملی 
0740108239 فرزند متوفی 3.سکینه الئی متولد 60.6.10 به ش ملی 0749712899 فرزند متوفی 4.رقیه الئی 
متولد 63.1.1 به ش ملی 0749894962 فرزند متوفی 5.خدیجه الئی متولد 64.1.1 به ش ملی 0749894970 

فرزند متوفی 6.رضا محسنی متولد 56.5.20 به ش ملی 0748868313 فرزند متوفی می باشد
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به استناد ماده 362 امورحسبی یک نوبت آگهی مینماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

االگواهی صادر خواهد شد.آ1408215
دبیر شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستلن باخرز 

خدادادی

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

برابر آراء هئیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی اس��فراین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اس��ت . لذا مشخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به ش��رح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز در دو نش��ریه آگهی های 

ثبتی)کثیر االنتشار و محلی( به شرح ذیل آگهی می شود. 
بخش5

پالک 1 - اصلی روئین :
1.کالس��ه 1399114407116000039 آقای احس��ان فرامرزی فرزند قاسم ش��ش دانگ  منزل به مساحت 

11 /106 متر  از پالک 564 فرعی  از محل مالکیت احمد رضا مجرمی برابر رای3606 /1400
پالک 21 - اصلی سارمران  :

2.کالس��ه 1399114407116000277 آقای براتعلی گریوانی فرزند غالمحسین شش دانگ  باغ به مساحت 
53 /36448 متر  از پالک 71 فرعی  از محل مالکیت غالمحسین گریوانی و69 فرعی  از محل مالکیت محمد 
سارمرانی و133 فرعی  از محل مالکیت فاقد ثبت و0 فرعی  از محل مالکیت ورثه محمد سارمرانی )امان اله(  

و72 فرعی  از محل مالکیت حسن براتی و142 فرعی  از محل مالکیت حسن براتی  برابر رای3715 /1400
پالک 30 - اصلی زاری :

3.کالسه 1400114407116000172 آقای سجاد براتی تویی فرزند عزیز خان شش دانگ  مزرعه به مساحت 
2 /60723 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت ورثه عزیز براتی توی برابر رای3351 /1400

پالک 49 - اصلی سینان :
4.کالس��ه 1400114407116000270 خانم شمس��ی دهقان فرزند براتعلی شش دانگ  منزل به مساحت 

45 /590 متر  از پالک 154 فرعی  از محل مالکیت ورثه عبدالغفور پرنده آور برابر رای3727 /1400
پالک 63 - اصلی قلعه کریم :

5.کالس��ه 1400114407116000078 آقای علیرضا فیاض فرزند نور محمد ش��ش دانگ  آش��یانه ماشین 
آالت کش��اورزی به مس��احت 45 /1205 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت مش��اعی علیرضا فیاض برابر 

رای3630 /1400

پالک 64 - اصلی خرینان :
6.کالسه 1399114407116000246 آقای عظیم عاشوری فرزند محمد شش دانگ  منزل به مساحت 61 /94 

متر  از پالک 1566 فرعی  از محل مالکیت محمد عاشوری برابر رای3184 /1400
7.کالسه 1399114407116000278 خانم ثریا قربانی هروی فرزند سیف اله شش دانگ  منزل به مساحت 

77 /99 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت براتعلی و محمد حسین لعل صبوری برابر رای2905 /1400
8.کالسه 1399114407116000602 آقای جواد رضازاده فرزند حسن شش دانگ  منزل به مساحت 9 /120 

متر  از پالک 365 فرعی  از محل مالکیت خانم بهجت رضایی برابر رای2337 /1400
9.کالس��ه 1399114407116000683 آق��ای اس��ماعیل رحیمی نصر آباد فرزند محمد علی ش��ش دانگ  
زمی��ن متصل به منزل به مس��احت 8 متر  از پالک 136 فرعی  از محل مالکی��ت رقیه و فاطمه خانزاده برابر 

رای3729 /1400
10.کالس��ه 1400114407116000003 آق��ای به��رام اس��ماعیلی فرزن��د پروی��ز 3 دان��گ وکالس��ه 
1400114407116000004 آقای بهزاد اسماعیلی فرزند براتعلی 3 دانگ  منزل به مساحت 22 /196 متر  از 

پالک 5447 فرعی  از محل مالکیت بهزاد وبهرام ویلدا وپروین اسماعیلی     برابر رای3733 /1400
11.کالس��ه 1400114407116000090 آق��ای معی��ن لع��ل عارف��ی فرزن��د محم��د عل��ی 1.5 دان��گ 
وکالس��ه 1400114407116000091 آق��ای ش��اهین لع��ل عارف��ی فرزن��د محم��د عل��ی 1.5 دان��گ 
وکالس��ه 1400114407116000092 خان��م فاطم��ه لع��ل عارفی فرزن��د محمد علی 1.5 دانگ وکالس��ه 
1400114407116000093 آقای سعید لعل عارفی فرزند محمد علی 1.5 دانگ   منزل مخروبه به مساحت 
93 /1343 متر  از پالک 547 فرعی  از محل مالکیت مشاعی معین ،سعید ، شاهین و فاطمه  لعل عارفی برابر 

رای3619 /1400
12.کالس��ه 1400114407116000287 آقای حس��ین لعل قادری فرزند عباس��علی ش��ش دانگ  منزل به 
مساحت 16 /173 متر  از پالک 19 فرعی  از محل مالکیت صفرعلی لعل قادری و20 فرعی  از محل مالکیت 

مشاعی حسین لعل قادری  برابر رای3731 /1400
پالک 65 - اصلی حسن آباد قصبه :

13.کالس��ه 1399114407116000792 آقای محمد تقی روح پرور فرزند اس��ماعیل شش دانگ  منزل به 
مساحت 75 /131 متر  از پالک 76 فرعی  از محل مالکیت عید محمد جعفر زاده  برابر رای2798 /1400

14.کالسه 1400114407116000057 آقای حسین امینی فرزند غالمحسین شش دانگ  منزل به مساحت 
71 /227 متر  از پالک 9 فرعی  از محل مالکیت حسن ناظرحسن آباد برابر رای3173 /1400

15.کالسه 1400114407116000220 آقای محمد نامدار فرزند برات محمد شش دانگ  منزل به مساحت 
3 /131 متر  از پالک 444 فرعی  از محل مالکیت معصومه چکاک فرزند عیسی برابر رای3537 /1400

پالک 67 - اصلی قریه قصبه :
16.کالس��ه 1400114407116000265 آقای رحمت اله حس��ین زاده فرزند احمد ش��ش دانگ  منزل به 

مساحت 220 متر  از پالک 23 فرعی  از محل مالکیت ورثه بهادر محمدی  کوشکی برابر رای3725 /1400
پالک 69 - اصلی قریه کشتان :

17.کالسه 1400114407116000070 آقای حسین کاملی فرزند علی محمد شش دانگ  منزل به مساحت 
95 /83 مت��ر  از پ��الک 1444 فرعی  از محل مالکیت مصطفی ابراهیم��ی مجرد و73 فرعی  از محل مالکیت 

گلدسته سروری   برابر رای اصالحی 
پالک 71 - اصلی میان آباد :

18.کالس��ه 1400114407116000352 آقای سیدمرتضی شریفیان فرزند سیدهاشم شش دانگ  مغازه به 
مساحت 7 /35 متر  از پالک 2564 فرعی  از محل مالکیت سید هاشم شریفیان  برابر رای3850 /1400

پالک 72 - اصلی کالته کاهی :
19.کالسه 1400114407116000094 آقای رضا نوری فرزند عبداله شش دانگ  منزل به مساحت 36 /144 
متر  از پالک 143 فرعی  از محل مالکیت محمدتقی مسلمی  و1222 فرعی  از محل مالکیت سند رسمی خود 

متقاضی  برابر رای3628 /1400
پالک 73 - اصلی قریه حسین :

20.کالس��ه 1399114407116000216 آقای علیرضا کش��تانی نژاد فرزند محمد علی شش دانگ  مغازه به 
مساحت 73 /23 متر  از پالک 262 فرعی  از محل مالکیت محمود توکلی اردغان  برابر رای3737 /1400

21.کالس��ه 1400114407116000161 آقای محس��ن ایزدی راد فرزند عبدالحسین شش دانگ  منزل به 
مساحت 33 /130 متر  از پالک 1773 فرعی  از محل مالکیت ویدا ،  فرانک و رویا حاتمی و136 فرعی  از محل 

مالکیت غالمرضا حاتمی  برابر رای3359 /1400
22.کالسه 1400114407116000285 خانم صغری نیکخواه فرزند غالمحسین شش دانگ  منزل به مساحت 

66 /130 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت ورثه بابا محمد حاتمی )رضا حاتمی( برابر رای3147 /1400
پالک 74 - اصلی قریه خواجه ها :

23.کالس��ه 1399114407116000779 آقای رضا ش��رقی فرزند علی اصغر ش��ش دانگ  منزل به مساحت 
98 /214 متر  از پالک 4 فرعی  از محل مالکیت سکینه سرخوشی برابر رای3266 /1400

24.کالس��ه 1400114407116000200 آقای ابراهیم عباس آبادی فرزند علی اصغر ش��ش دانگ  مغازه به 
مس��احت 6 /107 متر  از پالک 68 فرعی  از محل مالکیت مش��اعی ابراهیم عباس آبادی و45 فرعی  از محل 

مالکیت غالمحسین کالنتریان  برابر رای3413 /1400
25.کالس��ه 1400114407116000201 آقای ابراهیم عباس آبادی فرزند علی اصغر ش��ش دانگ  مغازه به 

مساحت 69 /35 متر  از پالک 45 فرعی  از محل مالکیت غالمحسین کالنتریان برابر رای3415 /1400
26.کالس��ه 1400114407116000202 آقای ابراهیم عباس آبادی فرزند علی اصغر ش��ش دانگ  مغازه به 

مساحت 6 /17 متر  از پالک 45 فرعی  از محل مالکیت غالمحسین کالنتریان برابر رای3411 /1400
پالک 124 - اصلی قاسم خان :

27.کالس��ه 1400114407116000329 آقای علی حاتمی فرزند براتمحمد ش��ش دانگ  منزل به مساحت 
55 /487 متر  از پالک 30 فرعی  از محل مالکیت حاجی عیسی حاتمی و قاسم حاتمی وزینب خانم ابراهیم 

زاده وخدیجه خانم ابراهیم زاده و قربان بگی دشتی و فاطمه خانم دشتی برابر رای3719 /1400
پالک 176 - اصلی قزاقی :

28.کالس��ه 1400114407116000075 آق��ای رمضانعل��ی امی��ری فرزن��د ابراهی��م 3 دان��گ وکالس��ه 
1400114407116000076 آقای جواد امیری فرزند ابراهیم 3 دانگ  باغ به مساحت 13 /3500 متر  از پالک 

150 فرعی  از محل مالکیت اسماعیل امیری برابر رای3355 /1400
بخش13

پالک 31 - اصلی بکر آباد  :
29.کالس��ه 1400114407116000045 خانم حیات بهجتی فرزند علی اکبر شش دانگ  منزل به مساحت 

1227 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت محمدعلی بهجتی فرزند حسین برابر رای3587 /1400
پالک 129 - اصلی صفی آباد :

30.کالس��ه 1399114407116000545 آقای غالمحس��ین خوش مش��رب فرزند عباس��علی ش��ش دانگ  
ب��اغ به مس��احت 94 /29807 مت��ر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت رضا ش��رفخانی فرزند ش��رفخان برابر 

رای3539 /1400
31.کالس��ه 1399114407116000546 آق��ای حس��ن خ��وش مش��رب فرزند غالمحس��ین ش��ش دانگ  

ب��اغ به مس��احت 46 /32809 مت��ر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت رضا ش��رفخانی فرزند ش��رفخان برابر 
رای3541 /1400

پالک 143 - اصلی الست :
32.کالسه 1400114407116000143 آقای علی قره قاشلو فرزند زبردست شش دانگ  باغ پسته به مساحت 

51 /34986 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت محمدرحیم قرقاشلو برابر رای3721 /1400
33.کالسه 1400114407116000144 آقای جمشید قره قاشلو فرزند زبردست شش دانگ  باغ به مساحت 

88 /40685 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت محمدرحیم قره باشلو برابر رای3723 /1400
34.کالس��ه 1400114407116000145 آقای محمد قره قاش��لو فرزند زبردس��ت شش دانگ  باغ پسته به 

مساحت 97 /35961 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت محمدرحیم قرقاشلو برابر رای3717 /1400
لذا به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ میگردد چنانچه 
اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشاراولین اگهی و در روستاها از تاریخ الحاق درمحل تا 2 ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل 
تحویل دهند در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل ارایه ننماید اداره ثبت محل  برابر مقررات مبادرت به صدور سند خواهد نمود .ضمن اینکه صدور 

سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد .     آ-1408210
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 06                                        /09                                        /1400 

تاریخ انتشار نوبت دوم : دو شنبه 22                                        /09                                        /1400
اردالن محمدی    کوشکی              -   رییس اداره ثبت اسناد و امالک اسفراین

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 
 اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت

هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابر رای شماره 140060318001002074 مورخ  1400/08/11 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم لیال فرقانی لزرجانی به شماره شناسنامه 2 کد ملی 2691393615 صادره ازرودسر فرزند ابوالقاسم  
درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه و محوطه  به مساحت 802/64  مترمربع به شماره  پالک فرعی 26 از 
پالک شماره 3  فرعی از اصلی  26  واقع درچوکده بخش 9  گیالن حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت به نام مالک 
رسمی اولیه ذکریا تقی پور یوسفی، احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی 

به متقاضی 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 2385  آ-1408195
تاریخ انتشار نوبت اول :  1400/09/06

تاریخ انتشار نوبت دوم :  1400/09/21 
سید محمد فرزانه شال - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه یک رشت

آگهی فقدان سند مالکیت
 خانم آس��یه کرد تمندانی  باس��تناد یک برگ استش��هادیه ای سند مالکیت المثنی حد نگاری که به امضا شهود و 
به گواهی دفتر اس��ناد رسمی  ۱۰۱ خاش رس��یده است مدعی است که سند مالکیت دفترچه ای به شماره چاپی 
۰۰۱۰۶۳۷ مرب��وط به شش��دانگ  یکباب مغازه پالک ۴۷۹ فرع��ی از ۲۹۴۸ - اصلی که ذیل ثبت ۱۶۷۹۲ صفحه 
۲۶۹ دفتر ۱۰۸- امالک – به نامش ثبت گردیده بعلت جابجایی مفقود و درخواست سند مالکیت المثنی نموده که 
ششدانگ پالک مذکور در رهن و بازداشت نمی باشد   لذا مراتب باستناد  ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون  ثبت در یکنوبت 
آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود معامله  سند مالکیت مذکور نزد 
خود می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت یا سند معامله باین 
اداره اعالم و رسید دریافت نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و یا 

در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد .
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۹/۶ آ-۱۴۰۸۲۱۶  م الف: ۱۱۶

مجید جمشیدی فر- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خاش 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
 بستانکار: معصومه قاسمی تبار نام پدر:علی ساکن سبزوار

 بدهکار: حسن عطائی فضل آباد نام پدر: شکراله ساکن سبزوار 
مورد مزایده و محل آن: سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان پالک یک صدوهفده فرعی جدا شده از 
س��ی و دو فرعی از س��یزده اصلی بخش سه سبزوار به مساحت ۲۰۰ متر مربع که ذیل صفحه ۱۸۲ دفتر ۳۱۶ 
به ش��ماره ثبت5۴۹۰۱ و شماره سند چاپی۶۲۸۰۶۱ به نام آقای حسن عطائی فضل آباد ثبت و سند مالکیت 
صادر شده است وششدانگ محدودبه حدود ذیل است: شماالبه طول ده متر پی دیواریست به کوچه شرقابطول 
بیست متر پی دیوار به دیوار باقیمانده. جنوبا بطول ده متر پی دیواریست به کوچه.غربا به طول بیست مترپی 
دیواربه پی دیوارباقیمانده.که برابر نظریه کارش��ناس رسمی دادگستری ششدانگ به مبلغ سه میلیارد ونهصد 
میلیون ریال وسه دانگ مشاع از ششدانگ به مبلغ یک میلیاردونهصدوپنجاه میلیون ریال ارزیابی قطعی گردیده 
و به صورت یک ساختمان مسکونی با زیربنای حدودهفتاد متر مربع یک خوابه با نشیمن، کف ها موزائیک و 
دیوار و سقف سفیدکاری، سرویس های بهداشتی،آشپزخانه دارای کابینت فلزی دیوارهاکاشی وکف موزائیک 
اس��ت پنجره ها آهنی ودراتاق چوبی اس��ت سیستم سرمایشی کولر آبی و گرمایشی بخاری گازی است دارای 
انبار داخل حیاط وسرویس بهداشتی مجموعا با زیربنای حدوددوازده متر مربع در سمت جنوب حیاط، نمای 
خارجی ساختمان اندود سیمان طوسی، دیوار باربر به صورت نیمه اسکلت و سقف طاق ضربی می باشد قدمت 
بنا حدود ده سال و یک طبقه می باشد دارای امتیاز آب و برق وگاز واقع در سبزوار روستای خسروجرد شهرک 
شهدای هویزه خیابان بهار- بهار۳ قطعه سوم جنوبی که در تصرف مالک است می باشد که در قبال قسمتی از 
طلب بستانکار در پرونده اجرایی کالسه۱۴۰۰۰۰۲۴۷ در روز چهارشنبه مورخه۱۴۰۰/۰۹/۲۴ از ساعت ۹ صبح 
الی ۱۲ ظهر در محل شعبه اجرای ثبت اسناد سبزوار از طریق مزایده حضوری نقدا بفروش می رسد مزایده از 
مبلغ یک میلیاردونهصدوپنجاه میلیون ریال شروع و به باالترین رقمی که خریدار داشته باشد فروخته می شود 
و هزینه های سند انتقال اعم ازعوارض شهرداری مالیات دارایی و دیگر ادارات ذی ربط مشخص نبوده و به عهده 
برنده مزایده و تنظیم س��ند انتقال منوط به ارائه مفاصا حساب می باشد و اجرای ثبت تکلیفی درتخلیه ملک 
مشاع نداشته وضمناهزینه های قانونی و اجرایی مطابق مقررات وصول می گردد چنانچه روز مزایده مصادف با 
تعطیل رسمی گردد جلسه مزایده روز بعد از آن در همان ساعت و مکان تشکیل می گردد.)م الف ۱۴۰۰/5۱5(  

آ-۱۴۰۸۲۱۷  تاریخ انتشار:شنبه۱۴۰۰/۰۹/۰۶
 علی آب باریکی- رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

اگهی موضوع ماده ۴ قانون و ماده ۱۲ ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ر رای ش��ماره  ۱۴۰۰۶۰۳۲۶۰۰۲۰۰۰۶۴۸ هی��ات موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهاي فاقدسند رسمی مستقردر واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک کبو درآهنگ تصرفات مالکانه باالمعارض  
متقاضی آقای فرش��ید علی پور فرزند نادعلی بش��ماره شناسنامه ۹۹ در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
۲5۴۰5۳/۶۲   متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک ۳ اصلی واقع در روس��تای اوج تپه بخش ۴ حوزه ثبت  
ملک کبودراهنگ خریداری از مالک رسمی آقای جمشید علی پورو کمیته امداد امام خمینی )ره( محرز گردیده 
است .  لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که ااشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت  متقاضی اعتراضي داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��یده ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضا ی مدت  مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف ۳5۴(   آ-۱۴۰۸۲۱۹
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۹/۶

تاریخ  انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۹/۲۱
محمد صادق بهرامی - اداره ثبت اسناد وامالک  شهرستان کبودراهنگ

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۳۰۱۰۰۰۱۰۳۱ هی��أت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و س��اختمان های فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم نسرین کریم زاده فرزند حسن بشماره شناسنامه ۱۳۳۱ صادره از سقز در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت ۹۷/۱5 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک از ۱۳۱ – اصلی واقع در بخش ۱۷ شهرستان بوکان 
، گلتپه خیابان شورا ، کوچه نور ۴ خریداري از خانم ها فاطمه و عایشه حسین زاده آحادی از مالکان مشاعی 
در پالک مذکور مع الواسطه محرز گردیده که براي آن پالک ۴۷۲۸ فرعي از ۱۳۱ – اصلي تعیین و اختصاص 
یافته است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نس��بت به صدور س��ند 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 .  آ-۱۴۰۸۲۲۳
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۹/۰۶
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۹/۲۱

خالد خانه بیگی– رئیس ثبت اسناد و امالک بوکان 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۶۰۰۱۰۰۱۰۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان-ناحیه یک 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیمراد گوهری انصاف فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه ۱۲۲۰ 
صادره از همدان در شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت ۲۴۲/۳۰ متر مربع قسمتی از پالک ثبتی باقیمانده 

۱۰/۶۴۲ اصلی واقع در حومه بخش یک همدان ، به نشانی خیابان ۱۲ متری نظام ، ۱۸ متری کارگر خریداری 
از وراث مالک رسمی مرحوم محمد خداکرمی، محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار 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 
اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد.) م 

الف۱۲۴۷( آ-۱۴۰۸۲۲۱
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۹/۶

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۹/۲۲
رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه یک  همدان – رضا شیر خانی خرم

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ررای ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۱۰۰۶۰۰۱۷۰۶هیات اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
خانم فاطمه اسالمی مهدی آبادی فرزند علی اصغربشماره شناسنامه ۶۸۰ صادره ازیزد دریک باب خانه و باغچه 
به مس��احت ۳۷۲/5 مترمربع بطور مفروزقس��متی از ۲۷۷۱ فرعی از ۲۴ اصلی  بخش ۱۶یزد واقع درس��انیج 

خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای شهاب الدین قانعی محرزگردیده است 
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 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 

قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول:شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۶         تاریخ انتشارنوبت دوم:یک شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۲۱  آ-۱۴۰۸۲۱۸

امیرحسین جعفری ندوشن         
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تفت - از طرف علی محمد شبانیان تفتی 

رونوشت اگهی انحصاروراثت
اقای میربیک ناروئی بشماره ملی ۳5۹۱۱۹۳5۴۲  شرح دادخواست به کالسه ۱۴۰۰/5۴۶ از این شورا درخواست 
نموده چنین توضیح داده شادروان نوربخش ناروئی  بشماره ملی ۳5۹۱۷۹5۲۹۱ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ بر اثر 
تصادف بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : ۱- متقاضی با مشخصات فوق  پدر 
متوفی ۲- نازیال ناروئی بش��ماره ملی ۳5۹۱۹۹۲۴۷۱    ۳- نازنین زینب ناروئی بشماره ملی ۷۳۷۰۱۴5۹۴۸   
فرزندان اناث متوفی ۴- نسرین ناروئی بشماره ملی ۳5۸۰۶۰۲۹۰۱ همسر متوفی 5- لیلی ناروئی بشماره ملی 

۳5۹۱۸۲۰۷۶۸ مادر متوفی .  متوفی ورثه دیگری ندارد . 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
و یا وصیت نامه نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخستین اگهی ظرف یکماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد . آ-۱۴۰۸۲۲۴
رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان 

 عظیم بامری

رونوشت اگهی انحصاروراثت
خانم تاج خاتون ناروئی بهار بش��ماره ملی ۳5۹۰۸۸۰۶۶۱  به ش��رح دادخواست به کالسه ۱۴۰۰/۴۸۹ از این شورا 
درخواس��ت نموده چنین توضیح داده ش��ادروان خدابخش جهانگیری نژاد  بشماره ملی ۳۱5۰۲۰5۸۳۲  در تاریخ 
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ دراقامت��گاه دائم��ی خوی��ش  بدرود حیات گفت��ه و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به : 
۱- متقاضی با مشخصات فوق  همسر متوفی ۲- محمد جهانگیری نژاد بشماره ملی ۶۹۸۰۰۱۷۹۳۴    ۳- یونس 
جهانگی��ری نژاد بش��ماره مل��ی ۶۹۸۰۲5۲۳۴۸  فرزندان ذکور متوفی ۴- روح انگیز جهانگیری نژاد بش��ماره ملی 
۳۱5۰۲۰۷۲۲۳    5- سکینه جهانگیری نژاد بشماره ملی ۳۱5۰۲۹۹۱۲۳۲    ۶- کوثر جهانگیری نژاد بشماره ملی 
۷۳۷۰۰۲5۳۸۱    ۷- انس��یه جهانگیری نژاد بش��ماره ملی ۶۹۸۰۲۲۶۳۰۴     ۸- مهدیس جهانگیری نژاد بشماره 
ملی ۶۹۸۰۳۴۰۴۷۶  فرزندان اناث متوفی ۹- مریم ناروئی زاده بشماره ملی ۳۱5۰۴۹۱۹۹۱ همسر متوفی  .  متوفی 
ورثه دیگری ندارد .   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد . آ-۱۴۰۸۲۲5
رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان 

 عظیم بامری

رونوشت اگهی انحصاروراثت
خانم پری خاتون شاه ولی بر فرزند نقدی به شماره ملی ۳5۹۰۹۹۹۸۷۱ به شرح دادخواست کالسه پرونده شماره 
۱۱۴/۱/۱۴۰۰ در این شورا درخواست گواهی انحصاروراثت نموده و چنین توضیح داده است که شادروان الهیار شهلی 
بر نیا فرزند مزار به شماره ملی ۳5۹۱۸۱۲۹۴۳ در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۱ در زادگاهش بزمان بعلت اصابت جسم سخت 
)تصادف( فوت نموده اس��ت و ورثه حین الفوت وی عبارتند از : ۱- متقاضی با مش��خصات فوق مادر متوفی ۲- مزار 

شهلی بر نیا فرزند اللهی به شماره ملی ۳5۹۱۰۰5۰۱۰ پدر متوفی . متوفی ورثه دیگری ندارد .
اینک با اتمام تش��ریفات قانونی درخواس��ت مزبور در یک نوبت اگهی نمائید تا هرکس اعتراض یا وصیت نامه ای از 
متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر اگهی ظرف مدت یکماه )۳۰روز ( به دادگاه عمومی بخش بزمان تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد . ۱۴۰۸۲۲۶
رئیس شورای حل اختالف بزمان 

 اکبر گلشن 

رونوشت اگهی انحصاروراثت
خانم پری خاتون شاه ولی بر فرزند نقدی به شماره ملی ۳5۹۰۹۹۹۸۷۱ به شرح دادخواست کالسه پرونده شماره 
۱۱5/۱/۱۴۰۰ در این شورا درخواست گواهی انحصاروراثت نموده و چنین توضیح داده است که شادروان هلما شهلی 
بر نیا فرزند الهیار به شماره ملی ۳5۹۲۰۷۴555 در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۱ در زادگاهش بزمان بعلت تصادف فوت نموده 
است و ورثه حین الفوت وی عبارتند از : ۱- متقاضی با مشخصات فوق مادربزرگ متوفی ۲- مزار شهلی بر نیا فرزند 

اللهی به شماره ملی ۳5۹۱۰۰5۰۱۰ پدربزرگ متوفی . متوفی ورثه دیگری ندارد .
اینک با اتمام تش��ریفات قانونی درخواست مزبور در یک نوبت اگهی نمائید تا هرکسی اعتراض یا وصیت نامه ای از 
متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر اگهی ظرف مدت یکماه )۳۰روز ( به دادگاه عمومی بخش بزمان تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد . ۱۴۰۸۲۲۷
رئیس شورای حل اختالف بزمان 

 اکبر گلشن 

دانشنامه امام خمینی)ره( در 10 جلد رحلی دو ستونه 
با چینش الفبایی و بیش از ٨۶ مدخل اصلی به تازگی 

روانه بازار نشر شده است.
به گــزارش تسنیم، دانشنامه امــام خمینی)ره( در 
10 جلد تــوســط مؤسسه تنظیم و نشر آثـــار امــام 
خمینی)ره( تنظیم شده و حاصل تالش 2۶0 نفر از 
عالمان، پژوهشگران، نویسندگان، مدیران و مجریان 

در بخش  های مختلف مدیریت علمی و اجرایی، 
نگارش، ارزیابی، بازنویسی، بررسی ها و بازبینی   های 
فــردی و گــروهــیِ چندباره و ویــرایــش علمی و فنی و 

خدمات حروف زنی و تصاویر است.
این دانشنامه بیش از 8۶0 مدخل اصلی، از جمله 
مدخل گسترده و جامع ویژه امام خمینی)ره( و بیش 

از 500 مدخل ارجاعی دارد.

افـــزون بر مجموعه تصاویر پایانی که شامل 2۶4 
صفحه برگزیده است، بیش از یک سوم مقاله های آن 
مصور است و با بیش از 3 میلیون و 370 هزار کلمه در 
۶هزار و800 صفحه تالش دارد ابعاد مختلف زندگی 
شخصی، ویژگی های شخصیتی، دیدگاه ها و عملکرد 
امام راحل و مسائل پیرامونی و افراد مرتبط با ایشان 
را در حوزه های مختلف به شکل مستند و با تکیه بر 

منابع فراوان نشان دهد.
این مجموعه برای آنکه تصویر درست تر 
و کامل تری از زندگی، زمانه و کارنامه امام 
خمینی ترسیم کند، در کنار محورهای 
مختلف اندیشه، زندگی و ابعاد مختلف 
شخصیتی ایشان و نیز عالوه بر معرفی 
برنامه ها و آثاری که تاکنون برای شناخت 

امــام خمینی و انــقــالب اســالمــی تولید 
شــده اســت، روایــت رویــدادهــای مربوط 
به نهضت اسالمی ایران، تأسیس نظام 
جمهوری اسالمی و حــوادث پس از آن، 
همچنین معرفی نــهــادهــا و گــروه هــای 
سیاسی و شخصیت های علمی، سیاسی 

و مبارز را نیز از نظر دور نداشته است.

خبرخبر

انتشار دانشنامه 
e امام خمینى

ضرورت توجه به حیات اجتماعی 
شخصیت های تاریخی



صالحی    ــارا   سـ
ــازه ای نیست  ــ حــرف ت
اگــر بشنویم خادمان 
بارگاه منور رضوی برای 
 حـــمـــایـــت از قــشــری 
ــرخــوردار آستین  کــم ب
مهر و همت باال زده اند! و قطعاً مشارکت 
در یک حرکت خیرخواهانه را هم بخشی 
از ساعات خدمتگزاری خود در هر نقطه از 
حرم مطهر رضوی می دانند. اما این بار، 
موضوع خدمت و همدلی کمی برایشان 
تفاوت دارد، چون می گویند که انگار کاری 

برای فرزندان خود می کنند.

برکات یک بازدید هفتگی ◾
طــرح »مــهــر همدلی، خــدمــت رضــوی« 
از اولــیــن ثــمــرات بــازدیــدهــای پنجشنبه 
تولیت آســتــان قـــدس رضـــوی از مراکز 
نگهداری از کودکان بی سرپرست شهر 
مشهد است که به همت خادمان بارگاه 
نورانی ثامن الحجج)ع( و با هــدف تهیه 
پوشاک گــرم مناسب فصل سرما برای 
یک هزارو600 کودک بی سرپرست استان 
آغاز شده و قرار است که این مسیر پرخیر 
و برکت خدمت و همدلی به هموطنان 
نیازمند همچنان ادامه داشته باشد. در 
طــرح » مهر همدلی ، خدمت رضــوی« 
نــمــایــنــده  هــمــه رســتــه هــای خــدمــت از 
خــادمــان، دربــانــان، فــراشــان، کفشداران 
و... حضور دارنـــد. البته همگی در یک 
صفت مشترک اند؛ همگی خــادم بارگاه 
ملک پاسبان امــام مهربانی ها هستند. 
وقتی از خادمی که در جمع حاضر حضور 

دارد می پرسم، چرا هر وقت از خادمان 
برای باز کردن گرهی دعوت می شود، این 
طور پر شورواشتیاق مشارکت می کنند؟ 
لُب کالم را می گوید: »مگر نوکری بدون 
تبعیت بی چون و چرا و بله گفتن به موال 

هم می شود ؟«
 مصطفی آشنایی؛ مسئول کشیک دوم

ــرم مـــطـــهـــر، یـــکـــی از  ــ ــداران حـ ــشــ ــفــ ــ  ک
دســت انــدرکــاران اصلی کمک به اجــرای 
این طرح بــوده. از آن مو سپید کرده های 
خدمتگزاری در آستان نورانی حضرت 
رضا)ع( که تا امروز به قدر عمری 30 ساله 
در خدمت زائــران و مجاوران امــام رئوف 
بوده است. او یکی از خادمانی بود که دو 

هفته گذشته، همراه تولیت آستان قدس 
از مرکز نگهداری از کودکان کار و خیابانی 
»صدف« بازدید داشت و دست به نقد، 
با اهدای کارت هدیه 500 هزار تومانی به 
تعداد بچه ها از طــرف کشیک خدمتی 
خود، دل جمعی از بچه های کار و خیابان 

شهر مشهد را شاد کرد.

او می گوید: تولیت آستان قدس رضوی ، 
غیر از هدایای نقدی و غیر نقدی از جمله 
کاپشن و البسه گرم برای همه بچه های 
ساکن در مرکز »صدف«، بدهکاری چند 
تن از پدرهای بچه ها را هم تقبل کردند 
تا از زندان آزاد شوند و به آغوش خانواده 

خود برگردند.

 همراهی پدرانه با  ◾
فرزندان بی پشت و پناه

محمد عالقه بند نیز از اهالی خدمت در 
ایــن آستان ملکوتی اســت و خــود را این 
طور معرفی می کند: »در کشیک ششم 
کفشداران، بیشتر از 33 سال است که 
مشغول خدمت به زائـــران امــام هشتم 
هستم« او حرف را با شکرانه حضور در 
این فرصت خدمتگزاری شروع می کند و 
در ادامه می گوید: خدا را شکر، دوستان 
و خــادمــان عزیز مــا مثل ایــن پویش در 
حرکت های بسیاری شرکت داشته اند؛ از 
حضور در آسایشگاه ها و همدلی با اقشار 
کم برخوردار تا کمک به تهیه بسته های 
 معیشتی و بهداشتی از آغـــاز شیوع 
کرونا ... و حاال با دل و جان در قالب طرح 
مهر همدلی، خــادم جمعی از فرزندان 

بی پشت و پناه خودشان شده اند«.
او اضافه می کند: در آستانه فصل سرما 
هستیم، وقــتــی شنیدیم کــه تــعــدادی از 
بچه  هاجز نداشتن خانه و کاشانه و سایه 
والــدیــن، حتی لباس گــرم بـــرای پوشیدن 
ندارند، حقیقتاً احساس کردیم قرار است 
برای خانواده خودمان لباس گرم تهیه کنیم. 
در واقع با این کار اول دل خودمان شاد شد.  

 همدلی با همه دارایی ◾
مثل همه حرکت های مهم اجتماعی 
که بانوان و مــادران هم نقش مهمی در 
آن هـــا دارنـــد، در ایــن پویش نیز بانوان 
مشارکتی پرشور نشان دادند. در جمع 
بــانــوان خــادمــه، به ســراغ هر کدامشان 
رفتیم، زهرا سرائیان را معرفی کردند. از 
همان چند جمله اولش و چشمانی که 
از محبت تر شد، نشان داد که پیشتر از 
آنکه به عنوان خادم در این پویش کاری 
کــرده باشد، در مقام مـــادری مهربان و 

دلسوز حضور داشته است.
او ماجرای خدمتشان را این طور تعریف 
کرد: همین که بین خدمه کشیک مطرح 
شــد کــه چندصد کـــودک یتیم، در این 
ســرمــا حــتــی لــبــاس گـــرم نـــدارنـــد، انــگــار 
دلشان را آتش زدنــد. به خانم ها گفتم 
که همان طور که دوست دارید، بچه های 
خودتان گرم باشند، االن تعداد زیادی 
از کــودکــان پوشش مناسب نــدارنــد. به 
محض تمام شدن حرفم، طوری استقبال 
شــد کــه غافل گیر شـــدم. بـــاور نکردنی 
است، آن هایی که به ظاهر وسع چندانی 
ندارند، خیلی زودتر از دیگران و با همه 

داشته هایشان مشارکت  کردند. 
از بین خــادمــان داشــتــیــم بــانــویــی را که 
ــال دریـــافـــت کمک های  ــودش در حـ خــ
ــی از اولین  معیشتی ماهانه اســـت، ول
ــی بــــود کـــه دســــت دراز کــــرد تا  کــســان
مشارکت کند و با وجــود اینکه 20 هزار 
ــه چشمم  ــه دســتــم داد ولـــی ب ــان ب ــوم ت
ــا هـــمـــه وجــــــــودش آن را  ــ ــه ب ــ ــدم ک ــ ــ  دیـ

هدیه کرد.

روایت حمایت از کودکان بی سرپرست در طرح »مهر همدلی، خدمت رضوی« 

مثل فرزند خودم

خبرخبر
امروزامروز

خدمت جهادگران سالمت به حاشیه نشینان 
همزمان با هفته بسیج، تیم درمانی بسیج جامعه پزشکی 
با مشارکت مدیریت امــور مجاورین معاونت خدمات 
اجتماعی بنیاد کرامت رضوی، انواع خدمات پزشکی را طی 
مدت دو روز به ساکنان شهرک شهید باهنر در حاشیه 
ــاره جزئیات  شهر مشهد ارائــه کردند.هادی غالمی درب

این اردوی جهادی گفت: گروهی متشکل از 20 پزشک 
متخصص، پزشک عمومی و نیز جمعی از پرستاران و 
کارشناسان بهداشت و درمان، ضمن استقرار در درمانگاه 
جهادی الزهرا)س(، مراجعان را در زمینه های تشخیصی 
 تخصصی و عمومی، دندانپزشکی، بینایی سنجی

تست غربالگری کرونا، طب سنتی، خدمات آموزشی و 
خودمراقبتی و... ویزیت کردند. در این دو روز، عالوه بر 
خدمات تشخیصی، داروهــای مــورد نیاز هم به صورت 
رایگان به بیماران ارائه شد. در این اردوی جهادی دو روزه، 
بیش از یک هزار بیمار، تحت پوشش خدمات تشخیصی 

و درمانی قــرار گرفتند و حــدود یک میلیارد ریــال داروی 
رایگان نیز توزیع شد.در ضمن در این اردوی جهادی، دو 
بیمارستان سیار بیمارستان رضوی نیز در کنار درمانگاه 
مستقر شد تا در حوزه خدمات دندانپزشکی و بستری، 

برای خدمت به مراجعه کنندگان استفاده شود.

سبک  زندگی
   آغاز مرحله جدید طرح
 »زندگی به سبک رضوی«

مرکز امور بانوان و خانواده بنیاد 
کرامت رضوی، از مدتی پیش طرحی 

ویژه زوج های جوان، به نام »زندگی به 

سبک رضوی« را اجرایی کرده است. 
حاال مرحله جدید این طرح  ویژه 
 2هزارو500 زوج جوان طلبه آغاز

 شده است.
 برنامه های ویژه برای 2هزارو

500  طلبه نومزدوج در قالب سه کارگاه 
برنامه ریزی شده که به صورت آنالین 
برگزار می شود. »مهارت های زندگی« 

شامل راهکارهای ارتباط مؤثر زوجین 
و تکنیک های حل مسئله، »روزنه های 

کور« با موضوع  مدیریت رسانه و فضای 
مجازی و همچنین »آشنایان غریب« 
با محوریت مهارت مدیریت روابط با 

دیگران و خانواده همسر، موضوعات این 
جلسات آموزشی است.
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همین که بین خدمه کشیک مطرح شد که چندصد کودک یتیم، در این سرما حتی لباس گرم ندارند، انگار 
دلشان را آتش زدند. به خانم ها گفتم که همان طور که دوست دارید، بچه های خودتان گرم باشند، االن 

تعداد زیادی از کودکان پوشش مناسب ندارند.
گزيدهگزيده
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
 آگه��ی موضوع ماده3آیین نام��ه قانون تعیین تکلیف وضعیت واراضی وس��اختمانهای فاقدسندرس��می برابررای 
ش��ماره140060301046000916تاریخ 1400.8.5هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تکلی��ف وضعیت اراضی 
وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیش��وا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم زهراتاجیک ابراهیم اباد فرزند حس��ن بش��ماره شناس��نامه 116 صادره ازورامین دریک باب خانه مسکونی به 
مس��احت100مترمربع پالک 25 فرعی از102-اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیش��واخریداری ازمالک رسمی آقای 
ناصربزرگمهر محرزگردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی 
که اش��خاص نسبت به صدورسند 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.دادخواست 
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/197 آ1408209
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.9.6                                        تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400.9.21

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
براب��ررای ش��ماره 140060301046000917تاری��خ 1400.8.5هیات اول موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای منصورمهدی زواره فرزند غالم بش��ماره شناس��نامه 265 صادره ازتهران دریک باب خانه ویالیی به 
مساحت132.15مترمربع پالک 4 فرعی از149-اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشواخریداری ازمالک رسمی علی 
شاهسون 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 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/198  آ1408209
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.9.6                                        تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400.9.21

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
برابررای شماره 140060301046000915تاریخ 1400.8.5هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم س��ودابه هداوندخانی فرزند اهلل مراد بش��ماره شناس��نامه 272 صادره ازورامین دریک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت59549مترمربع پالک  فرعی از150-اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشواخریداری ازمالک رسمی آقای تورج 
هداوندخانی محرزگردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی 
که اش��خاص نسبت به صدورسند 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.دادخواست 
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/201  آ1408209
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.9.6                                       تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400.9.21

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
براب��ررای ش��ماره 140060301046000919تاری��خ 1400.8.5هیات اول موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم سهیالگلس��تانه فرزند احمد بشماره شناسنامه 681 صادره ازاصفهان دریک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت50320مترمربع پالک یک فرعی از210-اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشواخریداری ازمالک رسمی ورثه 
مرحوم خان اف محرزگردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی 
که اش��خاص نسبت به صدورسند 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.دادخواست 
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/199  آ1408209
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.9.6                                                      

 تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400.9.21
رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
براب��ررای ش��ماره 140060301046000921تاری��خ 1400.8.5هیات اول موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای عباس صدیقی جعفری فرزند عزت اهلل بش��ماره شناس��نامه 3458 صادره ازورامین دریک باب خانه 
به مس��احت179.8مترمربع پالک 117 فرعی از112-اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشواخریداری ازمالک رسمی 
آقای علی اش��تری جعفری محرزگردیده اس��ت. لذاب��ه منظوراطالع عموم مراتب دردونوب��ت 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/193  آ1408209
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.9.6                                

تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400.9.21
رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
براب��ررای ش��ماره 140060301046000922تاری��خ 1400.8.8هیات اول موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم زهراکریمی دوس��ت فرزند حس��ین بش��ماره شناس��نامه 4801 صادره ازورامین دریک باب خانه به 
مساحت146مترمربع پالک 1-72 فرعی از112-اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشواخریداری ازمالک رسمی آقای 
محمدعلی کریمی جعفری)مجیدکریمی جعفری احدی ازورثه( 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/194   آ1408209
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.9.6                                   تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400.9.21

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
برابررای شماره 140060301046000465تاریخ 1400.4.6هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای رضاثابتی فرزند محمدتقی بشماره شناسنامه 0012925969 صادره ازتهران دریک قطعه زمین وبنای احداثی 
درآن)دامداری( به مساحت1288.99مترمربع پالک 24 فرعی از161-اصلی واقع درحوزه ثبت پیشواخریداری ازمالک 
رسمی آقای جعفرشیرمحمدی به نسبت 1185مترمربع واکبرمختاری به نسبت103مترمربع  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/187   آ1408209

تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.9.6                                        تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400.9.21
رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
برابررای شماره 140060301046000794تاریخ 1400.6.31هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای احمدشاهسون فرزند علی بشماره شناسنامه 11 صادره ازورامین دریک گلخانه به مساحت19503.4مترمربع 
پالک 68-67و69 فرعی از153-اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیش��واخریداری ازمالکین رس��می علی شاهس��ون 
ورضاشاهسون محرزگردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی 
که اش��خاص نسبت به صدورسند 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.دادخواست 
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/191  آ1408209
تاریخ انتشارنوبت اول :  1400.9.6                                        تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400.9.21

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگه��ی موض��وع ماده3قان��ون وماده13آئین نام��ه قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبت��ی واراضی وس��اختمانهای 
فاقدسندرس��می برابررای ش��ماره 140060301046000415تاریخ 1400.3.11هی��ات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ولی اله دهباش��ی فرزند ذبیح اله بش��ماره شناسنامه 1145 صادره ازدریک قطعه 
زمین وبنای احداثی به مس��احت118.72مترمربع پالک یک فرعی از6-اصلی واقع درحوزه ثبت پیش��واخریداری 
ازمالک رسمی محمدرضاشیرکوندمحرزگردیده 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/189  آ1408209
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.9.6                                      تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400.9.21

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
برابررای شماره 140060301046000712تاریخ 1400.6.11هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم زهراآقاخانی فرزندابوالقاسم بشماره شناسنامه 15930 صادره ازتهران دردامداری به مساحت1671.33مترمربع 
پالک97فرع��ی از162-اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیش��واخریداری ازمالک رس��می آق��ای علی تاجیک نوری 
محرزگردیده اس��ت. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص 
نس��بت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ندمی توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم پس ازاخذرسید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض.دادخواست خودرابه 
مراج��ع قضایی تقدی��م نمایند.بدیهی اس��ت درصورت انقضای م��دت مذکوروعدم وصول اعت��راض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/184   آ1408209
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.9.6                                      

تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400.9.21
رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
برابررای شماره 140060301046000657مورخ1400.5.20هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمداحس��انی فرزند عبدالحسین  بشماره شناسنامه 11 صادره ازنطنز دریک قطعه زمین بابنای احداثی به 
مساحت 500مترمربع پالک یک فرعی از6 -اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشواخریداری ازمالک رسمی سیروس 
ش��یرکوندمحرزگردیده 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 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/174   آ1408209
تاریخ انتشارنوبت اول :1400.9.6                                               تاریخ انتشارنوبت دوم1400.9.21

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
برابررای شماره 140060301046000241تاریخ1400.5.20هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای عباس میرزائی فرزند کاظم بشماره شناسنامه 4 صادره از دریک باب دامداری865.06مترمربع پالک 151فرعی 
از112اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشواخریداری ازمالک رسمی آقای عباسعلی عسگری 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/173   آ1408209

تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.9.6                               تاریخ انتشارنوبت دوم:  1400.9.21
رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
براب��ررای ش��ماره 140060301046000713تاریخ1400.6.11هیات اول موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای قاس��م تاجیک قلعه فرزند محمد بش��ماره شناس��نامه 1 صادره ازورامین درس��ه  یک باب خانه به 
مس��احت80.90مترمربع پالک24فرعی از102-اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشواخریداری ازمالک رسمی آقای 
عیسی بختیاری 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 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/165   آ1408209
تاریخ انتشارنوبت اول1400.9.6                                          

تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400.9.21
رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
برابررای شماره 140060301046000655تاریخ 1400.5.20هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمدرضاتاجیک باالئی فرزندحسن بشماره شناسنامه 142 صادره ازورامین دریک باب خانه مسکونی ومغازه 
به مساحت113.50مترمربع پالک24فرعی از102-اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشواکه متقاضی خودمالک مشاع 
میباشدوحسن تاجیک باالیی 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/162   آ1408209
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.9.6                                        

تاریخ انتشارنوبت دوم1400.9.21 
رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
برابررای شماره 140060301046000654تاریخ1400.5.20هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمدرضاتاجیک باالئی فرزند حس��ن  بش��ماره شناس��نامه 142 صادره ازورامین دریک باب خانه مسکونی 
ب��ه مس��احت103مترمربع پالک184فرعی از102.25-اصل��ی واقع درحوزه ثبت ملک پیش��واخریداری ازمالکین 
رس��می فاطمه اردستانی وحس��ین زارع اصفهانی محرزگردیده اس��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 صادرخواهدشدم الف/163   آ1408209
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.9.6                                            

تاریخ انتشارنوبت دوم  1400.9.21
رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
برابررای شماره 140060301046000714تارخ1400.6.31هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرس��می مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیش��وا تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای قاس��م تاجیک قلعهفرزندمحمد بش��ماره شناس��نامه 1 صادره ازورامین دریک باب خانه به مساحت 
70.37مترمربع ازپالک 24فرعی 102-اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیش��وا خریداری ازمالک رسمی آقای عیسی 
بختیاری 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 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/164   آ1408209
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.9.6                                    تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400.9.21

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

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

برابررای شماره 140060301046000703تاریخ1400.6.10هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای مسعودافراسیابی فرزندناصر بشماره شناسنامه 177 صادره ازورامین دریک قطعه زمین بابنای احداثی به مساحت 
30.30مترمربع پالک 373فرعی از114-اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشواخریداری ازمالک رسمی عصمت بیگم 
افراسیابی 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 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/160    آ1408209
تاریخ انتشارنوبت اول :1400.9.6                                      تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400.9.21

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
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 
پیش��واخریداری ازمالک رسمی ورثه جعفرمش��ایخ محرزگردیده است. 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/152   آ1408209
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.9.6                                    تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400.9.21

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
برابررای شماره 140060301046000710تاریخ 1400.6.11هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای سیداسمعیل میرمحمدی فرزندسیداحمد بشماره شناسنامه 349 صادره ازدماونددرسه دانگ مشاع ازششدانگ 
یک قطع��ه زمین بابنای احداثی درآنبه مس��احت1496،18مترمربع پالک117فرع��ی از112-اصلی واقع درحوزه 
ثبتملک پیش��واخریداری ازمالک رسمی جعفرمشایخ محرزگردیدهاست. 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/153   آ1407556
تاریخ انتشارنوبت اول :  1400.9.6                                            

تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400.9.21
رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
برابررای شماره 140060301046000716تاریخ  1400.6.11هیات 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 
مساحت 39929،06مترمربع پالک286فرعی از143-اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشواخریداری ازمالکین رسمی 
اسمعیل-عفت وابراهیم زارع وجمال مرادی وبهمن کیاوداودشیرازی 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/150   آ1407555
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.9.6                                    

تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400.9.21
رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا
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