
تازه های نشر 

 به همت بنیاد پژوهش های اسالمی 
آستان قدس رضوی

 کتاب »موافقت معنایی« 
منتشر شد

کــــــتــــــاب »مـــــوافـــــقـــــت 
بنیاد  سوی  از  معنایی« 
ــای اســامــی  ــژوهـــش هـ پـ
آســـتـــان قــــدس رضـــوی 
منتشر و روانه بازار کتاب 

شد.
بــه گـــزارش آســتــان نــیــوز، 
علیرضا  نوشته  اثــر  ایــن 
هیئت  عــضــو  قائمی نیا 
علمی پژوهشگاه فرهنگ 

و اندیشه اسامی در خصوص یکی از مهم ترین معیارهای 
پذیرش حدیث یعنی موافقت آن با آیات قرآن نوشته شده 
است. در این اثر، نخست این نظریه مطرح شده که مراد از 
این موافقت »موافقت معنایی« است که به کمک اصول و 
قواعد معناشناسی نوین می توان بدان دست یافت. سپس 
با توجه به سه جریان کلی در زبان شناسی قرن بیستم؛ 
یعنی زبان شناسی گشتاری زایشی، زبان شناسی نقش گرا 
کلی  دسته  سه  در  موافقت ها  شناختی،  زبان شناسی  و 
گشتاری و تعبیری)شناختی( و فرانقشی جای داده شده و 
براساس هر یک از این جریان ها تعدادی از اقسام موافقت 
شده اند.  تحلیل  روایــت هــا  از  نمونه هایی  ذکــر  با  معنایی 
همچنین در ادامه اقسام موافقت در پیش فرض ها و لوازم 

معنایی مورد توجه قرار گرفته اند.
مباحث  خصوص  در  فراوانی  تطبیقی  نکات  حاضر  اثر 
زبان شناسی، علم اصول و دیگر زمینه های علوم اسامی 
ــاره نسبت سنجی  ــ درب پــژوهــشــی  بــرنــامــه ای  و  ــردارد  ــ دربـ
ــات بــه دســت مــی دهــد که  ــات بــا آیـ ــ زبــان شــنــاخــتــی روای
می توان به کمک آن تحقیقات گسترده ای در این زمینه 

انجام داد. 

رقیه توسلی   من مأمور امنیتی نیستم 
نــواب وقتی آقایی  تــوی خیابان  امــا دیــروز 
می رفت  کلنجار  خــودرویــی  در  بــا  داشــت 
حسابدار  دادم...  خبر   110 بــه  را  مــراتــب 
با اعداد کیف نمی کنم اما  نیستم و اصاً 
فروشگاه می بینم چهار  بیرون  وقتی  خب 
به  رقــمــه  هیچ  بــرداشــتــم  کــه  قلم جنسی 
پیش  برمی گردم  نمی خورد  خریدم  فاکتور 
فــروشــنــده... مــن اســتــاد راهــنــمــا نیستم 
می خواهد  رسانه ای  همکار  که  همین  اما 
دســتــی بکشم ســر و گــوش یــادداشــت و 
گــزارشــش، جــواب رد نــمــی دهــم... طرفدار 

نگهداری از حیوانات خانگی نیستم؛ سگ، 
گربه و سنجاب هم فرقی نمی کند اما اگر 
طوطی همسایه توی پارکینگ پر بزند بیاید 
روی شانه ام، کلی قربان صدقه اش می روم 
و از آنجا که می دانم شکات دوست دارد 
برایش شکات هم باز می کنم و یکراست 
ــرم تــحــویــل خـــانـــواده اش مــی دهــم...  مــی ب
را سلمانی  مادرم  اما سر  نیستم  آرایشگر 
می کنم و بعدش با هم کلی می خندیم به 
تعمیرکار  من  نیست...  من  در  که  هنری 
نیستم اما هدررفت آب شیر ظرفشویی را 
دسته  و  می شود  طاق  طاقتم  می بینم  که 

روی  را می چینم  انبردست  و  واشــر  و  آلن 
مددکار  و  وکیل  مــدد...  یاعلی  و  کابینت 
اجتماعی نیستم اما دلم جدا نمی شود از 
سه دختربچه قد و نیم قدی که فهمیدم 
واسطه سرطان  به  مادرشان  و  ندارند  پدر 
تا  بــه آب و آتــش مــی زنــم  زمینگیر شــده، 
خیریه...  دست  توی  بگذارم  را  دستشان 
ــی که  ــان ــا زم مــن یــک آدم مــعــمــولــی ام امـ
تا  مــی آورد  از جنوب  لباس  مــادر همکارم 
می شوم    ً حتما بشود  خانواده  کمک خرج 
خریدار... اگر خانوم خدماتی مؤسسه مان 
یک روز مرخصی باشد همه می دانند آن 

روز مــن آبـــدارچـــی ام... مــن رئــیــس بانک 
نیستم با خزانه پُر اما کسی اگر گذر قرض 
و قوله اش به من بیفتد، منفی نمی شنود... 
هر  می کنم  اما سعی  نیستم  کشاورز  من 
سال ده ها اصله نهال تهیه کنم و به نیت 
به  برسانم  خــدابــیــامــرزم  پــدر  روح  شـــادی 

هم والیتی ها.
ــرای  چـــون ســال هــاســت فــکــر مــی کــنــم مــا ب
مهربانی پا به دنیا گذاشتیم. پس باید به 
احساسات قشنگ حال خوب کن و عشقی 
که درون قلبمان داریم احترام بگذاریم. به 

دیگران که جزئی از مایند.

نیمکت زندگی نیمکت زندگی 

 می شود 
همه کاره بود
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در اختتامیه پانزدهمین آیین تجلیل از نوگالن حسینی مطرح شد

تسلط مداحان به علم و اخالص 
الزمه تبلیغ دینی

 2شرکت بنیاد بهره وری موقوفات در
جمع دریافت کنندگان نشان تجاری برتر

 پیکر آیت هللا سیدرضی شیرازی
 در تهران تشییع شد
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تأثیرات اسالم گرایی و تغییر ساختار جمعیتی در شرق دور

ژاپن در حال تطبیق با رشد 
گردشگری اسالمی است

    سال اول    ویژه نامه 215    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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رئیس اتحادیه علمای اهل  بیت)ع( کشور ترکیه 
ضمن تشرف به حرم مطهر رضوی و زیارت مضجع 
منور حضرت علی بن موسی الرضا)ع( از مدیریت 
رسانه های صوتی و تصویری آستان قدس رضوی 

و تجهیزات رسانه ای آن بازدید و 
با مدیران این حوزه به گفت وگو 
و تبادل نظر پرداختند.به گزارش 
آســتــان نــیــوز ســیــدمــحــمــدرضــا 

موسوی کیا؛ مدیر ...

گفت وگو با دکتر حامد نیکونهاد، معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه در سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی

ظرفیتشناسیقانوناساسیدرمسیرتمدنسازی
 در بازدید رئیس اتحادیه علمای

 اهل  بیت b ترکیه از ظرفیت های 
رسانه ای آستان قدس رضوی مطرح شد 

 ساخت 
سریالی رمضانی 

با محوریت 
کرامات رضوی
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منبر مجازی

کی معلوم می شود 
صادقیم؟

وجــود  تهرانی   بــی آزار  حجت االسالم 
مقدس زین العابدین)ع( به ابوخالد کابلی در 
النعمه«  الدین و تمام  کتاب مقدس »کمال  
عــبــارت هــای  اول  در جــلــد  ــدوق  مــرحــوم صــ
ــاره غیبت کبری و شرح وظایف  عجیبی درب
»من  فــرمــودنــد:  ــد؛  ــ دارن محبان  و  شیعیان 
مات علی مواالتنا فی غیبه قائمنا عج اعطاه 
هللا عزوجل اجر الف شهید کشهداء بدر و 
احد« یعنی هر كه در زمان غيبت قائم ما بر 
پاداش  مــواالت و دوستی ما بميرد، خداوند 
هزار شهيد مانند شهيدان بدر و احد به او 

عطا كند.
حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح

ور نه طوفان حوادث ببرد بنیادت
ــن دوره  ــ ای در  ــر  ــ اگ ــت  اســ عــجــیــب  خــیــلــی 
وانفسای آخرالزمان که دوره غرق شدن است 
کسی بتواند بر مدار والیت اهل بیت)ع( بر 
عاقبت  قبر  عالم  به  و  بماند  باقی  بصیرت 
باشد مائکه تعجب می کنند  رفته  به خیر 
که یکی مسلمان از دنیا رفت. خیلی حرف 
متنبه  و  آگــاهــی  خیلی  نــکــتــه،  ایـــن   اســـت 

شدن دارد.
روی  وقتی دســت  باشد  اگــر کسی مسلمان 
شانه اش می گذارند می گویند: »افهم اسمع 
یا فان بن فان« »هل انت علی العهد الذی 
اگر  پابرجا هستی؟  گفتی  آنچه  به  فارقتنا« 
تعجب  او  از  مائکه  »لبیک«  بگوید  بتواند 

می کنند که مسلمان از دنیا رفت.
این  در  هر کس  می فرماید:  زین العابدین)ع( 
اســت-  غــرق شــدن  دوره سنگین  -کــه  دوره 
بتواند بر والیت ما باقی بماند و والیت را با 
خودش به خانه قبر ببرد، قیمت شهدای بدر 

و احد را دارد.
گاهی ما فکر می کنیم در خطیم؛ کی معلوم 
به ما می گویند  می شود صادقیم؟ جایی که 

»اقراء کتابک«.  
و  پــول  و  قبله ات شهوت  اگــر  کــن  نگاه  یــک 
ریاست و شهرت و این ها بود، دیگر نمی توانی 

جواب بدهی کعبه قبله ام است. 
مهم این است که انسان عقیده سالم و فعل 
این  از  بیت)ع(  اهل  مــدار خواسته  بر  سالم 
دنیا با خودش ببرد. نه اینکه معجونی از دین 
دستمان باشد، بعد فکر کنیم خیلی دینداریم 
به تعبیر شهید مطهری)ره(، یک گوشه اش را 
سلیقه ای بگیریم، یک گوشه دیگرش را رها 
»نومن  متدینیم  کنیم  فکر  هــم  بعد  کنیم 
امام  که  گونه  همان  ببعض«.  نکفر  ببعض 
علی)ع( به کمیل فرمودند: »ال تاخذ اال عنا 
از  را  گزینشت  و  روش  باید همه  منا«  تكن  

ما بگیری. 

درباره یحیی بن زید و قیام او که موجب شناخت بیشتر خاندان رسالت در ایران شد

نخستین فریاد عدالت خواهی اهل  بیت b در خراسان
نیکـبخت    محمـدحسیـن 
 بـــرای خــراســانــی هــا بــه ویـــژه مــردم 
مشهد، نام امامزاده یحیی بن زید 
 آشناست. زیارتگاهی در میامی، در 
منسوب  مــشــهــد  کــیــلــومــتــری   55
به اوســت که از دیرباز مــورد توجه 
بسیاری  کرامت های  برایش  و  اســت  منطقه  مــردم 
ــاره او و  نقل کــرده انــد. با ایــن حــال شاید کمتر دربـ
شخصیتش شنیده  باشید؛ اینکه چگونه به خراسان 

آمد و چطور به شهادت رسید؟

مقدمات هجرت به خراسان ◾
از  زیــد بن علی بن حسین)ع( در کوفه، یکی  قیام 
مهم ترین قیام های شیعیان در قرن های اولیه است. 
تاب  امویان  برابر ظلم  امام سجاد)ع( در  زید، پسر 
نیاورد و در دوران امامت امام صادق)ع( دست به قیام 
بزرگی در کوفه زد که البته با خیانت دوباره کوفیان، به 
شکست و شهادت او منجر شد. نقل است که امام 
صادق)ع( بر مصیبت شهادت عمویش زید گریست 
و برای او از خداوند طلب آمرزش کرد. شهادت زید 
در کوفه، ضربه دیگری به دوستداران اهل  بیت)ع( 
در عراق بود. به همین دلیل برخی از علویان تصمیم 
گرفتند برای ادامه مبارزه، از عراق بروند و در شرق 
اسامی یعنی نواحی خراسان و اطراف آن دست به 
قیام علیه خلفای ستمگر اموی بزنند. این  چنین بود 
که یحیی، فرزند جوان زید به سوی خراسان حرکت 
کرد. یحیی در آن زمان 18 یا 19 ساله بود و در قیام 
پدرش شرکت داشت. او با وجود جوانی و سن کم، 
اطاعات فراوانی از مذهب اهل بیت)ع( داشت. خوب 
است بدانید در برخی کتاب های حدیثی ما، یحیی 
او هنگامی  کرده اند.  راوی صحیفه سجادیه ذکر  را 
که قصد خروج از عراق و حرکت به سمت ایــران را 
داشــت، متن صحیفه سجادیه را به دست متوکل 
بن هارون از شیعیان و اصحاب امام صادق)ع( سپرد؛ 
این سند بسیار مهم از جدش امام سجاد)ع( به او 
رسیده  بود. در ماقات یحیی با متوکل، او خبری را که 
از امام)ع( شنیده بود، به گوش یحیی رساند؛ اینکه 

یحیی مظلومانه شهید خواهد شد.

افشاندن بذر آگاهی در ایران ◾
یحیی پس از شنیدن خبر شهادت خود، با 10 تن از 
یارانش عازم کربا شد تا قبر جدش اباعبدهللا)ع( را 
زیارت کند. آن ها پس از زیارت، از مسیر مدائن عازم 

خراسان شدند. یحیی که می دانست تحت تعقیب 
مأموران اُموی قرار دارد، از بیراهه ها می رفت و در هر 
شهر و دیاری، درباره شهادت مظلومانه اهل بیت)ع( و 
حقیقت اسام و نیز بدعت هایی که امویان آورده اند، 
اموی  خلیفه  مأموران  از  گروهی  می کرد.  سخنرانی 
بــازداشــت یحیی  بــرای  وقــت، ولید بن عبدالملک، 
فرستاده شدند اما او هر طور که بود خودش را به 
جوزجان در خراسان رساند. اینجا بود که گروهی از 
مردم خراسان نیز به او پیوستند. رفتار و منش یحیی 
به مردم خراسان نقش  در معرفی خاندان رسالت 
کانون جهاد علیه  به  مهمی داشــت.حــاال خراسان 

امویان تبدیل شده  بود.

شهادت مظلومانه یحیی و ثمرات آن ◾
طولی نکشید که خبر قیام یحیی بن زید در خراسان، 
ــزرگ بــرای  بــه اطــاع حاکم امــوی رســیــد. لشکری ب

سرکوب قیام تدارک دیده شد. سپاه دشمن از اطراف 
به سمت جوزجان روانه شد. چند روز بعد، دو سپاه 
 در برابر هم صف آرایی کردند. نیروهای یحیی بن زید

زیــادی  تبحر  جنگ  در  که  بودند  مردمانی  عموماً 
نداشتند و ساح آن ها، محدود به شمشیر می شد؛ 
در مقابل، سپاه اُموی تا بن دندان مسلح بود. به یحیی 
پیشنهاد تسلیم و سازش دادنــد، اما او نپذیرفت و 
جنگ آغاز شد. نتیجه این مبارزه نابرابر، شهادت 

از بدن  بــود. دشمنان سر  مظلومانه یحیی بن زید 
نواده زین العابدین)ع( جدا کردند و به دربار ولید بن 
عبدالملک فرستادند. پیکر یحیی نیز به دار آویخته 
شد و طبق یک روایت هفت سال بر دار باقی ماند 
تا خراسانیان پس از آغاز قیام گسترده علیه حکومت 
بر  بیاورند،  پایین  از دار  را  اُمــوی توانستند پیکرش 
آن نماز بخوانند و دفن کنند. ولید بن عبدالملک، 
سر مطهر یحیی را برای مادرش »ریطه« نوه محمد 
بن حنفیه و نواده امام علی)ع( فرستاد؛ او از بانوان 
بافضیلت بنی هاشم بود و نقل است که با دستان 
خودش، سر پسر را دفن کرد و آن اتفاق تلخ را موهبتی 
ــار دانــســت. خــراســان بــا شهادت  ــروردگ  از جانب پ
اهل  بیت)ع(  عاقه مندان  کانون  به  زید  بن  یحیی 
تبدیل شد. شهادت یحیی در سال 125 قمری اتفاق 
افتاد و در آن سال هر پسری را که در خراسان به 
دنیا آمد، »یحیی« نامیدند.این اتفاق بر آتش قیام 

شاعران  اشعار  در  دمید.  خراسان  در  امویان  علیه 
مشهور شیعه مانند دعبل خزاعی، سروده هایی در 
ماتم شهادت یحیی بن زید وجود دارد. تأثیر شهادت 
او و یارانش تنها به خراسان محدود نشد؛ در ری و 
غرب ایــران نیز این واقعه موجب بروز اعتراض ها و 
قیام های متعددی شد. خوب است بدانید در سرپل 
هم  ورامــیــن  و  ســبــزوار  گــرگــان،  کلیدر،  افغانستان، 

آرامگاه هایی منسوب به او وجود دارد.

شهادت زید در کوفه، ضربه دیگری به دوســتداران اهل  بیت)ع( در عراق بود. به 
همین دلیل برخی از علویان تصمیم گرفتند برای ادامه مبارزه، از عراق بروند و در 
شرق اسالمی یعنی نواحی خراسان و اطراف آن دست به قیام علیه خلفای ستمگر 
اموی بزنند. این  چنین بود که یحیی، فرزند جوان زید به سوی خراسان حرکت کرد. 

گزيدهگزيده

 دیدار تولیت آستان قدس رضوی با والدین
 شهدای بستری در مرکز سالمندان »ایثار«

 والدین شهدا بندگان مقرب الهی
  و گنجینه  نظام اسالمی 
هستند
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ال یرد 
دعاء اوله 
بسم اهلل 
الرمحن 
الرحیم
 دعايى كه با 
بسم الّل  الرحمن 
الرحيم شروع شود، 
رد نمى  شود.

ال تدع 
بسم اهلل 

الرمحن 
الرحیم و 
ان کان 

بعده شعر
بسم الل  الرحمن 

الرحيم را رها مكن 
 حتى اگر بعدش 

شعری باشد.

سرپرست معاونت پــرورشــی و فرهنگی وزارت آمــوزش و 
پــرورش گفت: تربیت ۱۳ هــزار داور از بین فرهنگیان در 
افزایش رضایتمندی نیروی انسانی بسیار مؤثر است زیرا 
تمام فرهنگیان خود را به نوعی در مسابقات قرآن، عترت و 

نماز دانش آموزی سهیم می بینند.
به گزارش ایرنا از معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش 
و پــرورش، حسن شربت دار روز جمعه در آیین افتتاحیه 

چهارمین دوره آمــوزش و توانمندسازی داوران مسابقات 
قرآن، عترت و نماز ادارات آموزش و پرورش سراسر کشور 
افـــزود: ایــن داوران پــس از تکمیل فرایند دوره و اعطای 
گواهی نامه به آن هــا به عنوان کارشناس داوری در زمینه 
قرآن، عترت و نماز موجب بهره وری سازمانی در حوزه قرآن، 

عترت و نماز خواهند شد.
سرپرست معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آمــوزش و 

ــرورش تأکید کــرد: توانمندسازی نیروی انسانی گامی  پ
در تحقق بیانیه گــام دوم انــقــاب اســت زیـــرا مــا در گام 
دوم انقاب به انسان های توانمند، خــاق، متخصص، 
پرتاش، خستگی ناپذیر و افــرادی عمل گرا نیازمندیم و 
معتقدیم تربیت نیروی انسانی متخصص آن هم در چنین 
ابعادی به نوعی تمرکززدایی در حوزه قرآن، عترت و نماز 
 اســت و سبب توسعه مهار ت های شغلی و آموزشی در 

کارکنان می شود.
شربت دار افــزود: راهبرد محوری بیانیه گام دوم در زمینه 
آمــوزش و پــرورش یک مجموعه پویاست که نقش تربیت 
نیروی انسانی متعهد و متخصص با تفکری انقابی و 

جهادی را در آینده بر عهده دارد.
ــرد: تربیت نــیــروی انــســانــی متعهد و  وی خــاطــرنــشــان کـ
متخصص و دانش آموزان سرآمد نیازمند معلمان و مربیانی 

اســت که مجهز به مهارت ها و فناوری های برتر باشند و 
توانمندسازی نیروی انسانی یکی از راه های رسیدن به این 
موضوع است که از آسیب پذیری نیروی انسانی جلوگیری 
ــرای افزایش  می کند و بیشتر ســازمــان هــای موفق و پویا ب
بهره وری باید چنین راهی را بپیمایند که خوشبختانه اداره 
کل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش در این زمینه 

پیشگام است.

کسب۴۰رتبهبینالمللیقرآنتوسطدانشآموزان ◾
میکائیل باقری، مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و 
پرورش نیز گفت: تنها کشوری که مسابقات بین المللی قرآن 
کریم دانش آموزان جهان اسام را برگزار می کند، ایران است 
و خوشبختانه پس از انقاب تعداد رتبه های بین المللی 
دانــش آمــوزان ایــران بسیار چشمگیر بــوده و تاکنون موفق 
شده اند حدود ۴۰ رتبه بین المللی را کسب کنند اما در سایر 

کشورها مسابقات تنها در دو یا سه سطح برگزار می شود و 
اصاً رده دانش آموزی ندارند.

  وی افزود: به همت کارکنان اداره کل قرآن، عترت و نماز وزارت 
آموزش و پرورش و سازمان اوقاف و امور خیریه، پنج سال پیش 
آیین نامه داوری مسابقات قرآن در قالب کتاب ندای رحمت 
که حاوی دستورالعمل های حوزه قرآن، عترت و نماز است به 
استان ها ارسال شد و اکنون به دنبال به روز کردن این آیین نامه ها 

با توجه به اقتضائات و شرایط روز هستیم.مدیرکل قرآن، عترت و 
نماز وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: خوشبختانه این اداره کل 
در زمینه توانمندسازی نیروی انسانی در همه حوزه ها پیشگام 
است و به صورت ویژه برای توانمندسازی داوران متخصص 
مسابقات قرآن، عترت و نماز سه دوره را با موفقیت برگزار کرده 
و امسال هم به حول و قوه الهی پس از یک فراخوان کشوری و 
برگزاری آزمون ورودی فرایند چهارمین دوره آن آغاز شده است. 

قرآن
آماده سازی ۱۳ هزار 
داور مسابقات قرآنى 
از ميان فرهنگيان 

خبر
   پيكر آيت الل سيدرضى شيرازی

 در تهران تشييع شد
پيكر مطهر آيت الل سيدرضى شيرازی، استاد اخالق و استاد حوزه 

علميه تهران از مقابل مسجد شفا تهران روی دستان شاگردان و 
عالقه مندان ايشان تشييع شد.

به گزارش فارس، آيت الل سيد رضى شيرازی شامگاه چهارشنبه در 
سن ۹۳ سالگى دعوت حق را لبيک گفت و رهبر معظم انقالب، علما 
و مراجع در پيام های جداگانه ای ارتحال اين عالم ربانى را تسليت 

گفتند.پيكر آيت الل شيرازی از مسجد شفا واقع در يوسف آباد تا 
مسجد نور ميدان فاطمى روی دستان شاگردان و عالقه مندان ايشان 

تشييع شد و قرار است برای خاكسپاری به نجف اشرف ارسال شود.
آيت الل سيد رضى شيرازی متولد ۱۳۰۷ نجف اشرف و از مريدان امام 

خمينى )ره( و همراهان و مبلغان انقالب اسالمى بود، وی از اعضای 
 خاندان ميرزای  شيرازی بزرگ بود كه در تيرماه ۱۳۵۸ مورد 

سوء قصد گروه تروريستى فرقان قرار گرفت و امام خمينى)ره( به 

خاطر اين سوء قصد پيامى در محكوميت ترور ايشان صادر كردند.
امام در آن پيام نوشته بودند: سوء قصد به اشخاصى كه در طول 

عمر به خدمت خالق و خلق اشتغال داشته اند اراده آنان را مصمم تر 
و حقانيت مكتب را واضح تر مى نمايد. گروهى كه به اسم اسالم، 

فرزندان اسالم را ترور مى كنند و به اسم خلق، زندگى خلق را به تباهى 

مى كشند، مى توان آن ها را جزو هواخواهان اجانب و خيانتكاران به 
اسالم و خلق مسلمان دانست«.  وی در ادامه به تهران مهاجرت كرد و از 
محضر فقهای آن زمان نظير آقا ميرزا مهدی الهى قمشه ای، آقا ميرزا 

ابوالحسن شعرانى، سيد ابوالحسن رفيعى قزوينى، آقا ميرزا احمد 
آشتيانى، فاضل تونى، ميرزا محمدعلى حكيم شيرازی و حائری 

سمنانى كسب فيض كرد.اين عالم ربانى از سال ۱۳۳۸ شمسى تاكنون 
به تدريس سطوح عاليه خارج فقه، اصول و فلسفه در تهران پرداخت 

و حاصل اين سال ها تربيت علمى و اخالقى شاگردان متعدد و تأليف 
كتاب های علمى است. او در اين مدت عالوه بر اشتغاالت علمى به اقامه 
جماعت در مسجد شفا تهران و تفسير قرآن و بيان مباحث اخالقى و 

تربيت جوانان و مشتاقان علوم اسالمى 
و بحث و گفت وگو با اقليت های مذهبى 
اهتمام داشت.طبق وصيت ايشان پيكر 

مطهر آيت الل سيدرضى شيرازی در 
نجف اشرف به خاک سپرده مى شود.

میدل ایست در گزارشی اعام کرد: تعداد مسلمانان 
در ژاپن رو به افزایش است، به طوری که این کشور به 
موطنی برای افزایش جمعیت مسلمانان تبدیل شده 
است.به گزارش شبستان، پایگاه خبری میدل ایست 
انگلیس با انتشار گزارشی اعام کرد: تعداد مسلمانان 
در ژاپن رو به افزایش است. این مسئله تنها به دلیل 
مهاجران نیست، بلکه به دلیل گرویدن ژاپنی ها 
به دیــن مبین اســام است.میدل ایست به نقل از 
پروفسور »هیروفومی تانادا« کارشناس ژاپنی در امور 
اسام نوشت: تعداد مسلمانان در مجمع الجزایر 
ژاپن بین ۱۱۰ هزار و ۱2۰ مسلمان در سال 2۰۱۰ میادی 
بوده است.تانادا می گوید: این تعداد در سال 2۰2۰ 
میادی، 2۳۰ هزار یعنی دو برابر شد که از این تعداد 
۱8۳ هزار نفر آن ها غیرژاپنی و از کشورهای اندونزی، 
پاکستان و بنگادش هستند. مسلمانان عرب 
نزدیک به 6 هزار نفر از آن ها را تشکیل می دهند. این 
در حالی است که نزدیک به ۴6 هزار نفر از آن ها از 
مسلمانان ژاپنی هستند.در این گزارش آمده است: 
با وجود افزایش بسیار زیاد تعداد مسلمانان، آن ها 
همچنان درصد بسیار کمی از ساکنان ژاپن را تشکیل 
می دهند. تعداد جمعیت ژاپن ۱26 میلیون نفر است 

که بیشتر آن ها از شینتو و بودا پیروی می کنند.
تانادا افزایش تعداد مسلمانان در ایــن کشور را با 
افزایش مهاجرت مرتبط می داند و می گوید: مهاجران 
مسلمان برای کار، تحصیل و اسکان به ژاپن آمده اند. 
گرویدن به اسام از سوی ژاپنی ها برای ازدواج افزایش 
یافته اســت.تــانــادا معتقد اســت ژاپــن باید خــود را 
با این تغییر جمعیتی وفق دهد و بــرای همزیستی 
چندفرهنگی تاش کند و بر نیاز افزایش تعامل بین 
فرهنگ ها اصرار کند.در این گزارش آمده است: ژاپن 
در حال تطبیق با رشد گردشگری اسامی و جامعه 
مسلمان آن اســت. در حال حاضر نزدیک به 8۰۰ 
رستوران حال در ژاپن وجود دارد که غذاهایی حاوی 
گوشت حال تأیید شده ارائــه می دهند نه گوشت 

خوک و نه الکل.

مراسم اختتامیه پانزدهمین آیین تجلیل از نوگان 
حسینی با حضور چهره های کشوری، فرهنگی و 
پیرغامان اهــل بــیــت)ع( در فرهنگسرای اندیشه 

برگزار شد.

توصیههایمهمبهمداحان ◾
محمدرضا سنگری یکی از سخنرانان ایــن جلسه 
گفت: بنده معتقدم هر مــداح باید یک بــار تاریخ 
اسام را دقیق خوانده باشد، در غیر این صورت موفق 
نخواهد بود. یک مداح باید تسلط زیادی بر زبان عربی 

داشته باشد و روایت ها را به درستی خوانده باشد.

هنر،علمواخالصویژگیمداحانباشد ◾
محمدحسین رجبی  دوانــی در بخش دیگری از 
این جلسه گفت: مداحی توفیق بزرگی است که 
به شیعیان داده شده است. الزمه چنین توفیقی 
توجه به چند مورد است؛ اولی دارا بودن هنر صدای 
خوش است. صدای خوش نعمتی خدادادی است 
که هر کسی آن را ندارد. اگر مداح در کنار داشتن 
صــدای خــوش، قریحه ســـرودن شعر نیز داشته 
باشد که بسیار ارزشمندتر اســت. مؤلفه دیگر 

داشتن علم است. مداحان ما باید مطالعات خود 
را باال ببرند؛ صرف اینکه فقط صدای خوش داشته 
باشیم کافی نیست. در مجالس اهل بیت)ع( نباید 
هر چیزی را خواند.این محقق و پژوهشگر تاریخ 
اسام به سومین مورد اشاره کرد و گفت: سومین 
مــورد، اخاص است و اخاص باید در کار ذاکر و 
مداح موج بزند. بزرگ ترین آفت در جامعه مداحان، 
رقــابــت، شهرت طلبی، اهمیت دادن بــه حضور 
جمعیت و دیگر توجه به مادیات است. متأسفانه 
می بینیم بعضی ها اگــر وجــه مناسبی دریافت 
نکنند در مراسم حاضر نمی شوند و این نشان از 
بی اخاصی است. اگر مداح با علم و مطالعه کافی 
تاریخ اهل بیت)ع( وارد این عرصه شود می تواند 

مروج سبک زندگی اهل بیت)ع( باشد.

تأثیرات اسالم گرایی و تغییر ساختار جمعیتی در شرق دور

ژاپن در حال تطبیق با رشد 
گردشگری اسالمی است

در اختتامیه پانزدهمین آیین تجلیل از نوگالن حسینی مطرح شد

 تسلط مداحان به علم و اخالص
الزمه تبلیغ دینی

گزارشجهانشهر زينب اصــغــريــان  دو 
ــل یـــازدهـــم و یــکــصــد و  اصــ
پنجاه و چهارم توجه ویژه ای 
بــه اصــل وحـــدت اســامــی و 
ائتاف سازی برای تمدن سازی 
دارد، بنابراین تمدن سازی از جمله اصــول اساسی 
انقاب اسامی است. ۴2 سال پیش در همین ایام 
قانون اساسی جمهوری اسامی در ۱2 آذر ۱۳58 با 
رأی موافق 99/5 درصــدی ملت ایــران تصویب شد. 
ما به بهانه بودن در این ایام، ظرفیت های این دو اصل 
قانون اساسی را برای شکوفاسازی تمدن نوین اسامی 
در گفت وگو با دکتر حامد نیکونهاد، معاون پژوهشی 
پژوهشگاه قــوه قضائیه مــورد بررسی قــرار داده ایـــم. 
دکتر نیکونهاد، عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس 
پژوهشکده حقوق عمومی و بین الملل این پژوهشگاه 

نیز هستند. 

اینکهقــانــوناســاســیمــامثالًبــاتوجهبــهقانون ◾
اساسیفرانسهنوشتهشدهبــراینظامیکهداعیه

تمدنسازیدارد،نقطهضعفنیست؟
ــدی نــیــســت که  ــردیـ ــــن مــســئــلــه تـ در ای
پیش نویس قــانــون اســاســی جمهوری 
ــران تـــوســـط تــنــی چــنــد از  ــ ــ ــی ای ــامـ اسـ
حقوقدانان در زمستان ســال 57 تهیه و از قوانین 
کشورهای غربی به ویژه فرانسه و بلژیک گرفته شده، 
به هر حال جان مایه اش همان نکاتی است که از قوانین 
کشورهای اروپایی شکل گرفته شده است، اما اعضای 
مجلسی که بررسی قانون اساسی برعهده آن ها بود 
اکثریت از فقها، مجتهدان و اسام شناسانی بودند که 
با نیت نوشتن یک قانون اساسی متناسب با ارزش های 
انــقــاب اســامــی بــه جـــرح، تعدیل و اصـــاح همین 

قوانینی که ذکر کردید، پرداختند. 
نکته دوم این است که استفاده از تجارب پیشرفته 

بشری در حوزه های مختلف از جمله »حکمرانی« 
مذموم نیست و با ادعــای خلوص انقاب اسامی 
ــدارد بلکه آموزه های  و پیشرو بــودن آن هــا تضادی ن
اسامی ما به دستیابی به انــواع علوم از هر جایی 

تشویق می کند. 
نکته بعدی و مهم تر اینکه قــانــون اســاســی مــا در 
ــا، اصــول بنیادین و اعتقادات کاماً  حــوزه ارزش هـ
خودساخته و قائم بــه ذات و ملتزم بــه آمــوزه هــای 
اسامی اســت. نمونه اش اصل دوم قانون اساسی 
که مبانی ایمانی و اعتقادی، اصول دین و مذهب را 

معرفی می کند.

آیامردممیتواننددرقانوناساسیبازنگریکنند؟ ◾
بله امکان بازنگری به طور خاص در اصل ۱77 تحت 
شرایطی در قانون پیش بینی شده است. اگر منظور 
ــن دغــدغــه را همان  نــظــام ســازی اســامــی اســت ای
نویسندگان قانون اساسی در سال 58 داشتند اما 
به خاطر شرایط ضرب االجل اوایل انقاب فرصت 
چندانی نداشتند. از آنجا که حکومت داری شیعیان 
هم سابقه نداشت، مجبور بودند در مدت کوتاه 
ساختارها را برای نظام جدید طراحی کنند؛ اکنون 
اما در مقطعی هستیم که باید بازبینی کنیم؛ نه 
تنها بازبینی که باید انقاب ساختاری در حوزه 
ــرای مثال ساختار  ارکــان حکومتی پیش بیاید. ب
مجلس ما به جد ایــراد دارد، ساختار بروکراتیک 
قوه مجریه به جد ایراد دارد، بسیاری از فرایندهای 
تصمیم گیری و تصمیم سازی از مسائل اسامی 
به جد دورند، ظرفیت اصاحات همین االن هم در 
قانون اساسی ما هست، برخی اصاحات را به مدد 
»سیاست های کلی نظام« و آیین های حکمرانی 
می توان انجام داد و همچنین با استفاده از »تفسیر 
قانون اساسی« می توان اصاحات و بازنویسی را 

انجام داد.

خألهایقانونیدرنظامسازیاسالمیبادرنظر ◾
 گرفتنظرفیتهایامام-امتیاتعارضاتشبا

دولت-ملتچیست؟
هــدف و دغدغه جریان غالب آن نویسندگان و در 
رأسشان شهید بهشتی، همین بود که نظام امت و 
امامت در قانون اساسی بیاید و جمهوری اسامی ایران 

نخستین الگوی نظام امت و امامت باشد و بعد این الگو 
در بین کشورهای اسامی تکثیر شود و راهبرد امت 
واحده دنبال شود. نکته ای که وجود دارد این است که 
همه ساختارها و الزاماتی که در قانون اساسی ما هست 
متناسب با الگوی امت و امامت ما نیست، طبیعی هم 
هست؛ چرا که در همان سال 57 هم اگر انقاب اتفاق 

می افتد می خواهد اندیشه دولت مدرن و نظم موجود 
را به هم بریزد ولی نمی تواند و عاقانه نیز نیست که 

یکسره آن را نفی کند. 

ــاهاســالمــیو ◾ ــدگ ــردمرامــیــاندی ــدمـ آیــاایــنرونـ
سکوالریدچاردوگانگینکردهاست؟

نباید این مسئله را صفر و یکی دید. باید فرایندی و 
تدریجی مسائل را رصد کرد. نمی شود یک دفعه بهمن 
57 انقاب کرد، همان لحظه موجود جدید شکل بگیرد 
که به واقعیت های جهان بیرون هم بی توجه باشد. 
حضرت رسول)ص( هم نتوانستند یک دفعه حکومت 
آرمانی مد نظر خود را ایجاد کنند. این حرکتی است که 
تا زمان حضرت موعود هم ادامه دارد منتها باید دید آیا 
قانون اساسی زمینه اش را فراهم کرده است یا خیر؟ مگر 
از قانون اساسی چقدر می توان انتظار داشت؟ قانون 
اساسی یکی از عوامل است تنها عامل نیست باید دید 
ظرفیت را پیش بینی کرده؟ به نظر بنده بله، آیا به تمام 
همین االن محقق شده؟ خیر اما ظرفیت ها پیش بینی 
شده است، نهاد امامت پیش بینی شده، نهاد سپاه 
پــاســداران پیش بینی شــده اســت، در حــوزه حقوق و 
تکالیف شهروندان بسیاری از ارزش های اسامی آمده 

است اما قطعاً همه این ها محقق نشده است. 

کداماصولقانوناساسیواجدظرفیتدرمسیر ◾
تمدنسازیاســت؟خألهایقانوناساسیدراین

زمینهچیست؟
اصل ۱۱ قانون اساسی رسماً نظام جمهوری اسامی را 
مکلف کرده سیاست کلی بر ائتاف ملل اسامی قرار 
دهد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان 
اسام محقق شود. اصل ۱5۴ قانون اساسی هم همین 
طــور، در بحث سیاست خارجی جمهوری اسامی 
سعادت کل جامعه بشری را آرمــان خــود می داند و 
استقال، آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه 

مردم می داند – این حرف خیلی بزرگی است - و این را 
به رسمیت می شناسد، از هر گونه مداخله خودداری 
می کند امــا همزمان از مــبــارزه مستضعفین علیه 

مستکبرین حمایت می کند.
همان طور که رهبر معظم انقاب می فرمایند عامل 
ــرای تــمــدن ســازی، ساختن الگوست، شهید  مهم ب

بهشتی هم این مسئله را مطرح می کند.

بهنظرشماقانوناساسیدرمسیرتمدنسازی ◾
اسالمیچهمشکالتیپیشرودارد؟

مهم ترین مشکل کشاکش نظری در بین نخبگان 
است. منظورم این است که باید باور به نظام امام و امت 

در بین همه مردم و نخبگان پذیرفته شود.

اینقضیهچهمشکلیرابهوجودمیآورد؟ ◾
این می شود که ما شاید قوانین خوب هم داشته باشیم 

ولی اراده برای تحقق آن وجود نداشته باشد. 

اکنونکهحکومتیبهایننامتشکیلشده،الزام ◾
چقدرمیتواندمؤثرباشد؟

الـــزام یعنی باید، باید ایــن کــار بشود و وقتی انجام 
نمی شود باید اهرمی باشد تا ضمانت اجــرا وجود 

داشته باشد.
اهرم نظارتی االن اولویتشان این نیست مثاً مدرسه 
را در نظر بگیرید رسالت مدرسه آمــوزش و پــرورش 
است و تربیت بر تعلیم مقدم است االن چه می بینیم 
اولویت کاس چرتکه، زبان و... شده است انگار نه انگار 

مدارس رسالت تربیتی دارند.
از هدف اصلی مقداری فاصله گرفتیم و راه حلش قانون 
و ضمانت اجرا و دادگاه نیست راه حلش مطالبه گری و 
گفتمان سازی و ایجاد دغدغه است، قانون خیلی خوب 
هم داشته باشی اما نخبگان و مردم اجرا نکنند قانون 

متروک می شود.

 گفت وگو با دکتر حامد نیکونهاد، معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه 
در سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای ش��ماره 140060319078007586 هیات دوم مورخ 1400/8/13 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای مهدی قاسمی فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 142 صادره از ماهان در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 75/8 مترمربع تحت پالک 6173 فرعی از 3982 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 58 فرعی 
از 3982 اصلی بخش 2 واقع در کرمان خیابان دس��تغیب نبش کوچه 36 خریداری از مالک رس��می آقای افالطون 
نفیسی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-1408514                  1227 م/الف
تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه 1400/09/28 تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1400/09/13  

محمود مهدی زاده - رییس ثبت اسناد و امالک

آگهی مزایده اموال غیرمنقول اسناد رهنی
بستانکار : بانک مسکن شعبه امام خمینی بجنورد

بدهکار : مهدی پور نایب )وام گیرنده و راهن( 
به استناد ماده 121 ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و ماده 34 اصالحی قانون ثبت :

 مورد مزایده و محل آن : برابر درخواست بستانکار به شرح وارده به شماره 140005007141016343 -1400/09/01
نسبت به مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان به شماره پالک ثبتی 1598 ) یک هزار و پانصد و 
نود و هشت ( فرعی از 157 ) یکصد و پنجاه وهفت( مفروز و مجزا شده از 1310 )یک هزار و سیصد و ده ( فرعی 
از اصلی مذکور قطعه 35 در طبقه 5 واقع در بخش دو منطقه یک بجنورد به مساحت 78/06 متر مربع ) هفتاد و 
هشت متر و شش دسیمتر مربع ( که سند مالکیت اصلی آن به شماره چاپی 576051 سری ب سال 93 با شماره 
دفتر الکترونیکی 139420307115001361 در صفحه 321 دفتر امالک 549 ذیل شماره 82853 به نام مهدی 
پورنایب نام پدر: فضل اله تاریخ تولد:1341/10/24شماره ملی: 0681707313 شماره شناسنامه: 461 راهن پرونده 
اجرائی کالس��ه 139904007141001551 و ش��ماره بایگانی 9901735 ثبت گردیده است و برابر سند رهنی به 

شماره 25884 -1393/12/12 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره یک بجنورد در قبال مبلغ
577/197/949 ریال در رهن بانک مسکن شعبه امام خمینی بجنورد قرار گرفته است ، محدود به حدود زیر:

 شماال: در سه قسمت، که قسمت دوم آن غربی ، است . اول دیوار و پنجره است بطول )4/67 ( چهار متر و شصت 
وهفت س��انتیمتر به فضای حیاط مش��اعی دوم نیم دیوار جلوی بالکن بطول )1/05 ( یک متر و پنج س��انتیمتر به 
فضای حیاط مشاعی سوم نیم دیوار جلوی بالکن بطول )2/67 ( دو متر و شصت و هفت سانتیمتر به فضای حیاط 
مشاعی شرقا: در دو قسمت اول دیواریست مشترک بطول )1/04( یک متر و چهار سانتیمتر به آپارتمان قطعه 36 
دوم دیواریست مشترک بطول )11 /10 ( ده متر و یازده سانتیمتر به آپارتمان قطعه 36 جنوبا: در پنج قسمت، که 
قسمت چهارم آن شرقی ، است . اول درب و دیوار است بطول )1/25( یک متر و بیست و پنج سانتیمتر به راه پله 
و راهرو دوم دیواریس��ت بطول )0/80( هشتاد سانتیمتر به داکت سوم دیواریست بطول ) 0/80 ( هشتاد سانتیمتر 
به انباری قطعه 35 چهارم دیواریست بطول )0/23( بیست و سه سانتیمتر به انباری قطعه 35 پنجم دیوار و پنجره 
است بطول ) 4/60( چهار متر و شصت سانتیمتر به فضای نورگیر مشاعی غربا: در پنج قسمت، که قسمت دوم آن 
شمالی ، قسمت چهارم آن جنوبی ، است . اول دیواریست مشترک بطول )5/68( پنج متر و شصت وهشت سانتیمتر 
به آپارتمان قطعه 34 دوم دیواریست بطول )0/50( پنجاه سانتیمتر به داکت سوم دیواریست بطول )1/10 ( یک متر 
و ده سانتیمتر به داکت چهارم دیواریست بطول ) 0/50( پنجاه سانتیمتر به داکت پنجم دیواریست مشترک بطول 

)3/54 ( سه متر و پنجاه و چهار سانتیمتر به آپارتمان قطعه 34
 مشخصات منضمات ملک:

 پارکینگ قطعه 35 به مساحت 12.5 واقع در طبقه . به حدود اربعه: شماال: خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول 
)2/50 ( دو متر و پنجاه سانتیمتر شرقا: خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول )5/00 ( پنج متر به پارکینگ واقع 
در حیاط قطعه 36 جنوبا: خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول )2/50 ( دو متر و پنجاه سانتیمتر غربا: خط 

فرضی به محوطه مشاعی است بطول )5/00( پنج متر به پارکینگ واقع در حیاط قطعه 34
انباری قطعه 35 به مس��احت 3.16 به حدود اربعه: ش��ماال در سه قسمت، که قس��مت دوم آن شرقی ، است . اول 
دیواریست بطول بطول )0/80( هشتاد سانتیمتر به آپارتمان قطعه 35 دوم دیواریست بطول )0/40( چهل سانتیمتر 
به داکت سوم دیواریست بطول )80 /0( هشتاد سانتیمتر به آپارتمان قطعه 35 دوم دیواریست بطول ) 40 /0( چهل 
س��انتیمتر به داکت سوم دیواریست بطول )0/80( هشتاد سانتینتر به دات شرقا : درب و دیوار است بطول )1/77( 
یک متر و هفتاد و هفت سانتیمتر ره راه پله و راهرو جنوبا: دیواریست بطول )1/60( یک متر و شصت سانتیمتر به 
آسانسور غربا: در دو قسمت اول دیواریست بطول )1/94( یک متر و نود و چهار سانتیمتر به فضای نورگیر مشاعی 
دوم دیواریست بطول )0/23( بیست و سه سانتیمتر به آپارتمان قطعه 35 که توسط کارشناس رسمی دادگستری 
مورد ارزیابی قرار گرفته و شش��دانگ پالک مذکور به مبلغ 3/637/000/000ریال ( س��ه میلیارد و ششصد و سی و 
هفت میلیون ریال برآورد ش��ده و نظریه ارزیابی قطعی گردیده اس��ت ملک در روز دوشنبه مورخه 1400/09/22از 
ساعت 9 تا 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد واقع در بجنورد خیابان شریعتی شمالی جنب اداره 

پست قدیم به مزایده گذاشته می شود،
 خریداران می توانند در وقت مقرر در محل برگزاری مزایده حاضر شده و در جلسه شرکت نمایند ، مزایده فقط در 
یک نوبت برگزار می گردد و از مبلغ ) 3/637/000/000 ریال( سه میلیارد و ششصد و سی و هفت میلیون ریال شروع 
و به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار نقدأ فروخته می شود و طبق ماده 136 اصالح آئین نامه اجرای مفاد 
اسناد رسمی الزم االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور شرکت در 
مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی 
او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده 
به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز 
نکند، مبلغ مذکور قابل اس��ترداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت، عملیات فروش از درجه 
اعتبار س��اقط و مزایده تجدید می گردد. الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و 
نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و 

نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد.
مشخصات ملک مطابق نظریه کارشناس : 

ملک مورد نظر یک باب آپارتمان واقع در طبقه 5 یکی از بلوکهای مسکن مهر رخشان سازان است و در تصرف آقای 
مهدی پور نایب می باشد که بنا بر اظهارات همسایه ها خودش در آن ساکن است . بلوک 20 واحدی است . بدلیل 
عدم حضور مالک و بس��ته بودن در امکان تطبیق ابعاد آپارتمان با س��ند میسر نشد . مساحت کل آپارتمان مطابق 
استعالم شماره 2185، از دفتر امالک ناحیه یک بجنورد معادل 78/6 متر مربع می باشد . قدمت آپارتمان تقریبا 10 
سال و کل ساختمان با اسکلت بتنی ساخته شده است . آپارتمان دارای انباری و پارکینگ مجزا است . فاقد ارزش و 
دارای امتیازات مجزا است ملک مفرور بوده و کال متعلق به متعهد پرونده )اقای مهدی پورنایب( است . نشانی ملک 

جهت بازدید : بجنورد - گلستان شهر خ امیر کبیر ساختمان رخشان سازان . م الف 3584  آ-1408509
علی اوسط رستمی  - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

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 میگردد:
خانم زریفه عثمانی گاوچشمه به شناسنامه شماره 302 کدملی 0731509471 صادره تربت جام فرزند نورمحمد در 
ششدانگ یکباب منزل به مساحت 119/35 مترمربع پالک شماره 617 فرعی از 276 اصلی واقع در خراسان رضوی 
بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل تمامت مالکیت متقاضی و قسمتی از پالک ** کالسه 272- 1400
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 صورتی که 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 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.  آ-1408504
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/28 تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/9/13  

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

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

ذیل آگهی میگردد:
آقای عبدالغفار رحمت اللهی به شناس��نامه ش��ماره 72 کدملی 0749756381 صادره تایباد فرزند عبدالکریم در 
ششدانگ یکباب منزل به مساحت 262/18 مترمربع پالک شماره 505 فرعی از 250 اصلی واقع در خراسان رضوی 
بخش 14 مش��هد حوزه ثبت ملک تایباد از محل تمامت مالکیت رس��می و مشاعی آقای عبدالکریم رحمت الهی و 

قسمتی از پالک** کالسه 224- 1400
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 صورتی که 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 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.  آ-1408505
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/28 تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/9/13  

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

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

ذیل آگهی میگردد:
آقای صفدر محمود زائی به شناس��نامه ش��ماره 632 کدملی 0748709959 صادره تایباد فرزند داود در ششدانگ 
یکباب منزل به مس��احت 200 مترمربع قس��متی از پالک ش��ماره 115 فرعی از 251 اصلی و قسمتی از مالکیت 
رس��می و مشاعی آقای غالم حس��ین علمی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مش��هد حوزه ثبت ملک تایباد** 

کالسه 25- 1400
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 صورتی که 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 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. آ-1408506
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/28 تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/9/13 

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

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 میگردد:
آقای مصطفی احمدی نسب به شناسنامه شماره 0740300075 کدملی 0740300075 صادره تایباد فرزند غالم 

س��رور در شش��دانگ دو دربند مغازه به مساحت 76/58 مترمربع پالک ش��ماره 236 فرعی از 251 اصلی واقع در 
خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت امیر عبداله پور نقد علی و قسمتی 

از پالک** کالسه 158- 1400
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 صورتی که 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 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. آ-1408506
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/9/13                           

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/28
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

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

ذیل آگهی میگردد:
خان��م حنان��ه رزم آرای )توس��ط ولی ش��رعی و قانونی خود آقای غالم رس��ول رزم آرای( به شناس��نامه ش��ماره 
0740620010 کدملی 0740620010 صادره تایباد فرزند غالم رس��ول در شش��دانگ یکباب منزل دو طبقه به 
مس��احت 138/20 مترمربع پالک ش��ماره 2267 فرعی از 247 فرعی از 251 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 
14 مش��هد حوزه ثبت ملک تایباد از محل تمامت مالکیت رس��می و مش��اعی آقای قاسم علی مردانی و قسمتی از 

پالک** کالسه 3- 1400
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 صورتی که 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 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. آ-1408507
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/9/13
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/28

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

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

ذیل آگهی میگردد:
آقای بنیامین ذوالفقاری به شناسنامه شماره 3265 کدملی 0749790288 صادره تایباد فرزند رمضان در ششدانگ 
چن��د دربند مغازه و منزل وصل به آن به مس��احت 273/44 مترمربع پالک ش��ماره 334 فرع��ی از 311 فرعی از 
9 فرعی از 251 اصلی واقع در خراس��ان رضوی بخش 14 مش��هد حوزه ثبت ملک تایباد از محل تمامت مالکیت 
سهم االرثی آقایان حمیدرضا و مجید فیض محمدی از محل تمامت مالکیت رسمی و مشاعی مرحوم حاجی موسی 
فیض محمدی و از محل تمامت مالکیت رسمی و مشاعی خانم فاطمه غفاریان راستگوئی و تمامت پالک** کالسه 

1400 -102
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 صورتی که 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 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. آ-1408508
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/9/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/29

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده- مهدی حسین زاده

آگهی حصر وراثت
آقای/ خانم رش��ید ترابی دارای شناسنامه ش��ماره1270491024 به شرح دادخواست به کالسه 0001756ح10 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نسرین خزاعی به شناسنامه شماره 
1283585995در تاری��خ    1400/06/09    در اقامت��گاه دائم��ی خود ب��درود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحومه منحصر است به: 
1-خانم پوران نوروزی اصفهانی نام پدر: عبدالکریم  شماره شناسنامه:  1286296889مادرمتوفی  1/6 )یک ششم(

ازکل ماترک
2-خانم س��اناز ترابی زیارتگاهی نام پدر: اکبر  ش��ماره شناس��نامه:  1273326121فرزندمتوفی 1/6 )یک ششم(

ازکل ماترک
3-  ساالرترابی  نام پدر: اکبرشماره شناسنامه  1271611491فرزندمتوفی 1/3)یک سوم( ماترک

4-   رشید ترابی نام پدر:اکبر  شماره شناسنامه :1270491024فرزند متوفی 1/3 )یک سوم ( ماترک
و جز نامبردگان ورثه دیگری ندارد.

اینک پس از انجام تشریفات قانونی مراتب یک نوبت آگهی می شود تا چناچه کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه 
س��ری و رس��می در اختیار دارد ظرف مدت یک ماه ارائه نماید. در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد و دیگر 

اعتراضی قابل رسیدگی نخواهد بود. آ-1408497
شعبه10شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

اعبار قانونی این گواهی ازحیث مبلغ نامحدود است

آگهی حصر وراثت
آقای/ خانم ناهیده ایزدی دارای شناسنامه شماره33  به شرح دادخواست به کالسه 140009920004837434 از 
این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سعید عرفان منش به شناسنامه 
شماره 646در تاریخ    1400/08/20    در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحومه 

منحصر است به: 
1-خانم منیره عرفانمنش نام پدر: س��عید  تاریخ تولد: 1365/06/17 ش��ماره شناس��نامه: 10392 ش��ماره ملی: 

1292031573دخترمتوفی 
2-خان��م منیزه عرفانمنش نام پدر: س��عید  تاریخ تولد: 1366/06/17 ش��ماره شناس��نامه: 13000ش��ماره ملی: 

1292839661 دخترمتوفی
3-آقای محمدجوادعرفانمنش نام پدر: س��عید تاریخ تولد: 1373/10/03ش��ماره شناسنامه:1271848422 شماره 

ملی:1271848422پسر متوفی
4-خان��م ناهی��د ای��زدی ن��ام پدر:عبدالحس��ین تاری��خ تولد:1345/05/07ش��ماره شناس��نامه :33ش��ماره ملی 

:1199585955همسر متوفی
و جز نامبردگان ورثه دیگری ندارد.

اینک پس از انجام تشریفات قانونی مراتب یک نوبت آگهی می شود تا چناچه کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه 
س��ری و رس��می در اختیار دارد ظرف مدت یک ماه ارائه نماید. در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد و دیگر 

اعتراضی قابل رسیدگی نخواهد بود. آ-1408502
شعبه10شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

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

براب��ر رأی ش��ماره 140060308001003792 م��ورخ 07/29/ 1400 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم ربابه بهجت فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 56 صادره از بیرجند در ششدانگ یکقطعه 
زمین مزروعی مشجر مشتمل بر ساختمان به مساحت 290/49مترمربع پالک  شماره 11-فرعی از 130-اصلی  واقع 
در خراسان جنوبی بخش سه حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت فاطمه زمانی  محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  شنبه 1400/09/13         آ-1408492     
تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 29 /1400/09                         

حسین براتی    رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

براب��ر رأی ش��ماره 140060308001004200 مورخ 08/26/ 1400 هی��ات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای مهدی شهابادی فرزند علی بشماره شناسنامه 2072 درششدانگ یکباب منزل مسکونی به 
مساحت167/31 مترمربع قسمتی از پالک 1396-اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند 
از محل مالکیت س��بحان انوری فرد محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-1408493
تاریخ انتشار نوبت اول:  شنبه 1400/09/13     تاریخ انتشار نوبت دوم : یکشنبه 28 /1400/09                         

حسین براتی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
پیرو آگهی قبلی که به موجب ماده 14 قانون ثبت منتشر گردیده اینک برحسب درخواست واصله مستند به ماده 
مذکور و ماده 61 آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود یک قسمت از امالک واقع در قطعه 3 درگز بخش 7 قوچان در 

ساعت اداری در تاریخ مندرج در متن آگهی انجام و به شرح ذیل آگهی می گردد:
پالک 19- اصلی واقع در دستجرد قطعه 3 درگز بخش 7 قوچان

پالک 370 فرعی مجزی شده از 19- اصلی آقای امین شیردل حقوردی ششدانگ اعیان یک باب منزل واقع در شهر 
درگز خیابان مدرس 14 متری پور نظری بین کارگر 1 و 3 )که متقاضی عرصه آن را بموجب سند رسمی از آستان 

قدس رضوی اجاره نموده است(تاریخ تحدید:1400/10/13
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق به وسیله این آگهی اخطار میگردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رسانند و چنانچه هر یک از صاحبان امالک و یا نماینده 
قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالکی که در موقع 
مقرر حاضر نبوده اند مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین میبایست 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره  ثبت اسناد ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم 

و گواهی الزم را از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. آ-1408491  تاریخ انتشار1400/09/13
ناصر حسن زاده   رئیس اداره ثبت اسناد و امالک درگز

آگهی تاریخ   01 / 09  / 1400      صفحه 11

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

نظر به دستور مواد 1 و 3 و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 
و برابر رای شماره 140060306005007055 مورخ 1400/09/08 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر 
در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بال معارض خانم نفیسه سادات حسینی منش فرزند  سید رضا نسبت به 
ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 102 مترمربع از پالک شماره 54 فرعی از 13 اصلی واقع در اراضی گذر 
شوری بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای سیدحسن موسوی فرزند ابوالقاسم محرز 

گردیده است.
 لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و ماده 13 آیین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیر االنتشار در شهرها منتشر و 
در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذی نفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشد باید از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی و در روس��تاها 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 مدت 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 که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. )م.الف 819(  آ-1408489
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/28 تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/13 

علی امینی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نیشابور 

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

نظر به دستور مواد 1 و 3 و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 
و برابر رای شماره 140060306005007041 مورخ 1400/09/07 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر 
در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بال معارض آقای علی اکبر ایمانی زاده فرزند رجبعلی نسبت به ششدانگ 
یک قطعه محوطه به مساحت 115/49 مترمربع از پالک شماره 27 فرعی از 11 اصلی واقع در اراضی گذر چهار باغ 
بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی خانم فرشته متحدین محرز گردیده است. لذا به موجب 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این 
آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای 
هیات الصاق تا در صورتی که اش��خاص ذی نفع به آرای اعالم ش��ده اعتراض داشته باشد 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 مدت 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 که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست )م.الف 812(1408490
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/28 تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/13 

علی امینی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نیشابور 

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

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

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

41- اصلی ) قریه تجن جار علیا(
6530 فرعی آقای مهدی سیفی نژاد در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 150 متر مربع 
خریداری ش��ده بواسطه از مصطفی ش��اکری و مع الواسطه از سید مهدی رضوی و محمد علی ابراهیمی و سکینه 

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

تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.آ-1408484
م الف 1230396

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،09،27 تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،09،13 
فیض اله ذبیحی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

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

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

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

30- اصلی ) قریه کته پشت سفلی(
4038 فرعی آقای یداهلل قاس��م پور در شش��دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احدائی با کاربری 288 متر توسعه 

مسکونی و الباقی زراعی به مساحت 811.40 مترمربع خریداری شده بالواسطه از محمد جواد چلتاش
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 – آیین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در 
روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی در روس��تاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و 
رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت می نماید و صدور س��ند مالکیت مانع 
از مراجعه متضرر به دادگاه نیست، بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قباًل 
اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در 
اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد 

سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
م الف 1231538  آ-1408485

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،09،27 تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،09،13 
فیض اله ذبیحی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

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

برابر رای ش��ماره 7351 تاریخ 1400،08،13 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای جواد 
طاهری برمائی فرزند شعبان در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 312.40 متر مربع قسمتی 
از پالک 2918 فرعی از 39 اصلی به شماره کالسه1400،40 واقع در اراضی رستمکال بخش 18 ثبت بهشهر محرز 
گردیده اس��ت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 14 روز آگهی میش��ود در صورتی که اشخاص 
نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف 1233301  آ-1408486
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،09،27 تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،09،13 

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر - محمد مهدی قلیان

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

آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی: 
برابر رای شماره 1400060310006006548مورخ 1400،07،21 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرس��تان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی بنام آقای /  خانم ارسطو عال ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی مساحت 300.00 متر مربع به پالک 
819 فرعی از 5 اصلی واقع شهر کال مازندران بخش 10 ثبت نور محرز گردیده ست. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه سراسری و محلی آگهی می گردد در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعالم 
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و 
رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست رابه اداره ثبت محل تحویل دهد، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف 1233417  آ-1408487
تاریخ انتشار دوم: 1400،09،27 تاریخ انتشار اول: 13، 1400،09 

علی سعادتی سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

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

براب��ر رای ش��ماره 140060310001003473 مورخه 1400،08،19 که در هی��ات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه یک ساری تصرفات مالکانه آقای 
/ خانم عباس یزدانی فرزند علی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر مغازه به مساحت 72.10 مترمربع 
قس��متی از پالک ش��ماره 33فرعی از 2424 اصلی واقع در یک بخش یک ثبت ساری خریداری از مالک رسمی با 
کسر سهم وقف محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در دورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ک پ 15/1400  آ-1408488
م الف 1233875

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،09،27 تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،09،13 
مهدی داودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 140060306012003317 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض آقای / خانم 
حسن منظم اسماعیل پور فرزند محمد بشماره شناسنامه 104 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به 
مس��احت 30/70 متر مربع از پالک های 12و 22 فرعی از 495  اصلی واقع در بخش یک ش��هر خریداری از مالک 
رسمی آقای/ خانم مالکیت مشاعی متقاضی )از پالک 12 فرعی از 495 اصلی(و مالکیت نرگس قرائی )از پالک 22 

فرعی از 495 اصلی (به آدرس پاساژ معمار 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 اعتراض داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . آ-1408478
تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/09/28 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/09/13  

احمد جهانگیر  - قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر آرای شماره 140060306012003022و 140060306012003023 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمربه ترتیب تصرفات 
مالکانه بالمعارض آقای / خانم دولت جمهوری اسالمی ایران با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن در ششدانگ 
دوباب ساختمان به مساحت 250متر مربع از پالک 5230فرعی از 3026 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به 
آدرس خیابان 11 آذر 2 پالک 7 و9خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم مالکیت مشاعی 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 اعتراض 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 قضائی تقدیم نماید بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکیت صادر خواهد شد . آ-148479
تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/09/28 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/09/13  

احمد جهانگیر 
قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 140060306012003092 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض آقای / خانم 
مجتبی اس��المی دهمیانی فرزند عباس  بشماره شناس��نامه 0890079749 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب 
س��اختمان به مس��احت 203/32 متر مربع از پالک 1436فرعی از 58 اصلی واقع در بخش س��ه کاشمر به آدرس 
خیابان قائم 19 سیدی 7 پالک 35 خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم احمد جعفری کندری 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 اعتراض 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 
قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد . آ-1408480
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/09/13
تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/09/28

احمد جهانگیر 
قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رسمی برابر رای ش��ماره 140060306012003088 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض 
آقای / خانم مهدی رئیسی  فرزند محمد بشماره شناسنامه 337 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 121/53 متر مربع از پالک2500فرعی از 3027 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس خیابان 
ش��هاب ترش��یزی 20 پالک 20 خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم کاظم مروج الشریعه 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 اعتراض 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 
قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد .آ-1408481
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/09/13
تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/09/28

احمد جهانگیر 
قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 140060306012003316 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض آقای / خانم 
مهدی غفاری  فرزند رجبعلی بش��ماره شناسنامه 755 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
183/85 متر مربع از پالک3027اصلی واقع در بخش یک حومه کاش��مر به آدرس شهرک صنعتی بلوار تالشگران  
خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم احمد شجاعی 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 اعتراض داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .آ-1408542
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/09/13
تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/09/28

احمد جهانگیر 
قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رسمی برابر رای ش��ماره 140060306012003094 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض 
آقای / خانم مهری نیک نهاد قوژد  فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 0890026203 صادره از کاشمر در ششدانگ 
یکباب س��اختمان به مس��احت 91متر مربع از پالک 189فرعی از 3026 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به 
آدرس خیابان نیازمند 29 قطعه دوم  خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم علی اکبر رحمتی  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 اعتراض 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 
قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.آ-1408482 
تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/09/28 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/09/13  

احمد جهانگیر  - قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 140060306012003093 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض آقای / خانم 
محسن یعقوبی  فرزند ایرج بشماره شناسنامه 14 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 251 
متر مربع از پالک 1070فرعی از 58 اصلی واقع در بخش س��ه  کاش��مر به آدرس خیابان قائم – نوغابی 8 پالک 9 
خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم سعید یزدانی احمد آبادی 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 اعتراض 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نماید بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .آ-1408483
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/09/13
تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/09/28

احمد جهانگیر  - قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های 
تش��کیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل 

تایید نموده اند. 
1� رأی شماره 140060330002013019 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002000116 آقای علی اصغر 
صادقی فرمان  فرزند نوراله در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 69/50 مترمربع 
پالک ش��ماره فرعی از 1970 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواس��طه از شکراله 

کمیجانی بزچلوئی صفحه 517 دفتر 234. )م الف 11825(  
2� رأی شماره 140060330002011754 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002000561 خانم سیده ربابه 
حسینی  فرزند سیدجعفر در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
63/30مترمربع پالک شماره 66 فرعی از 1877 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی 

ثبت دفاتر الکترونیکی 8581-1397.)م الف 11826( 
 3- رأی ش��ماره 140060330002011753 مربوط به پرونده کالس��ه 1400114430002000560 آقای علی 
رضائی  فرزند محمد در قس��متی از سه دانگ مش��اع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
63/30مترمربع پالک شماره 66 فرعی از 1877 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی 

ثبت دفاتر الکترونیکی 1397-8581.)م الف 11827( 
4- رأی ش��ماره 140060330002011685 مربوط به پرونده کالس��ه 1399114430002002004 خانم رقیه 
خداپرس��ت  فرزند محمد حس��ین  در قسمتی ازشش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 120 
مترمربع پالک شماره فرعی از 1765 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی وخریداری مع الواسطه از 

حسینعلی برقعی صفحه 392 دفتر 72.) م الف 11828( 
5- رأی ش��ماره 140060330002012820 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002000813 آقای منصور 
سبزآبادی بزچلوئی  فرزند علی اوسط  در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 95 
مترمربع پالک شماره فرعی از 1964اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از 

براتعلی گل محمدی صفحه 393 دفتر 534.)م الف11829( 
6- رأی شماره 140060330002012031 مربوط به پرونده کالسه 1399114430002002983 آقای حمیدرضا 
زلفی گل   فرزند یوسفعلی در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
184 مترمربع پالک شماره فرعی از 2593 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه 

497 دفتر 438.) مالف 11831( 
7- رأی ش��ماره 140060330002012032 مربوط به پرونده کالسه 1399114430002002984 خانم خدیجه 
عباسی فرزند محمدرضا در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 
184  مترمربع پالک شماره فرعی از 2593 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه 

497 دفتر438.)م الف 11832( 
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی 
صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص 
ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند 

بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )قدس( آ-1408476
تاریخ انتشارنوبت اول: 1400/09/13
تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/09/28

عباس پور حسنی حجت آبادی � رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

شنبه 13 آذر 14۰۰   28 ربیع الثانی 1443  4 دسامبر2۰21   سال سی و چهارم    شماره 9687   ویژه نامه 215 شنبه 13 آذر 14۰۰   28 ربیع الثانی 1443  4 دسامبر2۰21   سال سی و چهارم    شماره 9687   ویژه نامه 215

ظرفیت شناسی قانون اساسی 
در مسیر تمدن سازی



ــیـــس اتـــحـــادیـــه عــلــمــای  رئـ
ــیــت)ع( کــشــور ترکیه  اهــل  ب
ضمن تشرف به حرم مطهر 
یــــــارت مضجع  رضـــــوی و ز
ــی بــن  ــلـ ــرت عـ ــضــ ــور حــ ــ ــن ــ م
موسی الرضا)ع( از مدیریت 
رســانــه هــای صــوتــی و تصویری آســتــان قدس 
رضـــوی و تجهیزات رســانــه ای آن بــازدیــد و با 
 مــدیــران ایــن حــوزه بــه گفت وگو و تــبــادل نظر

 پرداختند.
ــه گــــــزارش آســـتـــان نـــیـــوز ســیــدمــحــمــدرضــا  بـ
موسوی کیا؛ مدیر رسانه های صوتی و تصویری 
آستان قدس رضوی در نشستی با دکتر شیخ 
ــاس؛ رئــیــس اتــحــادیــه علمای اهل  قــدیــر آراکــ
 بــیــت)ع( و شبکه ۱۴ کشور ترکیه با اشــاره به 
اینکه بر اســاس ساختار جدید آستان قدس 
رضــوی، ساختار رسانه ای این آستان مبارک 
نسبت بــه ســال هــای گــذشــتــه ســامــانــدهــی و 
فعالیت های رســانــه ای آن گــســتــرده تــر شده 
اظهار کــرد: همزمان با دهــه پایانی مــاه صفر 
و سالروز شهادت امــام رضــا)ع( به همت این 
مدیریت روزانــه بیش از ۷۰ ساعت برنامه به 
 صــورت زنــده از رسانه های ملی و بین المللی 

پخش شد.
وی با بیان اینکه مدیریت رسانه های صوتی 
و تصویری در سال جاری در حوزه برون مرزی 
تولیدات متعددی به زبان های عربی، فارسی 
پشتون، اردو، آذری، ترکی استانبولی، انگلیسی 
و... داشته گفت: با توجه به شرایط کرونایی و 
عدم امکان زیــارت حضوری امــام رضــا)ع( این 
گونه برنامه  ها به صورت مستمر تولید و برای 

عاشقان اهل بیت)ع( در خارج از کشور پخش 
می شود.

ترجمه و پخش محتوای امــام رضایی برای  ◾
زائران ترک زبان

مــدیــر رســانــه هــای صــوتــی و تــصــویــری آستان 
قدس رضــوی با بیان اینکه در تالش هستیم 
درگاه اختصاصی با هدف بهره گیری اتحادیه 
علمای اهــل  بیت)ع( ترکیه از تولیدات فاخر 

در حــوزه حــرم مطهر و آرشــیــو رســانــه ای غنی 
آستان قــدس رضــوی ایجاد کنیم ادامــه داد: 
یکی از برکات این اقــدام پخش محتوای امام 
 رضایی و ترجمه آن برای زائران ترک زبان توسط 

این اتحادیه است.
وی از پخش سریال 3۰ قسمتی با محوریت 
کرامت های امام رضا)ع( براساس پرونده های 
ــوی کــمــیــســیــون پــزشــکــی  ــده از ســ ــیــد شــ ــأی ت
شفایافتگان حرم مطهر رضوی ویژه پخش در 

ماه مبارک رمضان در شبکه 3 سیما نیز خبر 
داد و افزود: این پروژه اکنون در حال اجراست 
که پس از اتمام می توانیم برای ترجمه در اختیار 
اتحادیه علمای اهل بیت)ع( و شبکه ۱۴ کشور 
ترکیه بگذاریم تا پس از ترجمه، ایــن سریال 
در مــاه مبارک رمضان از شبکه ۱۴ ترکیه نیز 

پخش شود.

فعالیت های مؤسسه صــوتــی و تصویری  ◾
مصداق احیای امر اهل بیت)ع( است

شیخ قدیر آراکــــاس؛ رئیس اتــحــادیــه علمای 
اهل بیت)ع( کشور ترکیه در ادامه این نشست 
بــا اشـــاره بــه اینکه در حقیقت فعالیت های 
رسانه ای مؤسسه رسانه های صوتی و تصویری 
مصداق بارز احیای امر اهل بیت)ع( و لبیک 
به فرمان امام رضــا)ع( است، گفت: امکانات 
ــن مجموعه بسیار  ــه ای ای و تجهیزات رســان

پیشرفته و مدرن است.
وی خاطرنشان کــرد: مشاهده صحن و سرای 
بــارگــاه ملکوتی حضرت امــام رضـــا)ع( از طریق 
پخش زنــده تلویزیون بــرای مخاطبان خــارج از 
کشور بسیار لذت بخش و آرامش بخش است؛ 
چرا که روح خویش را در این صحن و سرای نورانی 
احساس می کنند از همین رو هدفمان از این 
بازدید گسترش ارتباطات و همکاری های رسانه ای 
اتحادیه علمای اهل بیت)ع( کشور ترکیه با مرکز 
ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی است که 

الحمدلله نتیجه خوبی حاصل شد.
گفتنی است، در حاشیه این دیدار برنامه هایی 
ــده از شبکه ۱۴ ترکیه  بــه صــورت تولیدی و زن

پخش شد.

در بازدید رئیس اتحادیه علمای اهل  بیت b ترکیه از ظرفیت های رسانه ای آستان قدس رضوی مطرح شد 

ساخت سریالی رمضانی با محوریت کرامات رضوی

خبرخبر
امروزامروز

والدین شهدا بندگان مقرب الهی و گنجینه  نظام اسالمی هستند
تولیت آستان قدس رضوی با حضور در مرکز سالمندان 
»ایثار« با والدین شهدای بستری در این مرکز دیدار 
و گفت وگو کرد.به گــزارش آستان نیوز، حجت االسالم  
والمسلمین احمد مروی عصر پنجشنبه ۱۱ آذرمــاه با 
حضور در مرکز نگهداری از والدین معظم شهدای مشهد 

با پدران و مادران شهدا دیدار و اظهار کرد: والدین شهدا 
بندگان خاص و مقرب الهی و گنجینه های ارزشمند 
نظام اسالمی هستند که خدمت به آن هــا افتخاری 

معنوی و اجری عظیم نزد پروردگار دارد.
وی ضمن قدردانی از خدمات مسئوالن و کارکنان این مرکز، 

خدمت به اولیای شهدا را توفیقی الهی دانست و تصریح 
کــرد: خداوند تمام بندگانش را دوســت دارد اما والدین 
معظم شهدا از جایگاه ویژه ای نزد پروردگار متعال برخوردار 
هستند زیرا پاره های تن خود را در راه دفاع از دین خدا و امت 
اسالم تقدیم کرده اند.حجت االسالم  والمسلمین مروی با 

بیان اینکه خلق  عیال خداوند هستند و رسیدگی به هر 
یک از بندگان خدا موجب خشنودی پروردگار می شود، به 
جایگاه و منزلت پدران و مادران شهدا از منظر اسالم اشاره 
کرد و گفت: مادران و پدران شهدا مایه افتخار ملت ایران و 

الگوهای فداکاری، صبر و استقامت هستند.

گزارش خبری

کمک  مؤمنانه
   توزیع بسته های ارزاق معیشتی 

میان نیازمندان سیرجانی
خادمیاران رضوی کانون محله ای خدمت 
رضوی امام رضا)ع( شهرستان سیرجان، 

با توزیع ۲۵۰ بسته ارزاق معیشتی میان 

خانواده های کم برخوردار نذر برای امام 
مهربانی ها را ادا کردند .

معصومه ایران نژاد، مسئول کانون 
محله ای خدمت رضوی امام رضا)ع( 
شهرستان سیرجان گفت: خادمیاران 

رضوی با تأسی به سیره و منش 
علی بن موسی الرضا)ع( می کوشند 

همچون نیروهای بسیجی، مخلصانه و 
خیرخواهانه به یاری نیازمندان بشتابند. 

در همین راستا خادمیاران رضوی 

سیرجانی در مسجد امام رضا)ع( محله 
شهیدآباد، با توزیع ۲۵۰ بسته ارزاق میان 
خانواده های کم برخوردار، قدمی دیگر در 
مسیر خدمت رسانی امام رضایی و همسو 

با بسیج برداشتند.
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هدفمان از این بازدید گســترش ارتباطات و همکاری های رســانه ای 
اتحادیه علمای اهل بیت)ع( کشــور ترکیه با مرکز ارتباطات و رسانه 

آستان قدس رضوی است که الحمدهلل نتیجه خوبی حاصل شد.
گزيدهگزيده

اجرایی شدن 
طرح ترمیم 
خانه نیازمندان 
در بابلسر

در راستای اجرایی شدن 
طرح بازسازی و  مرمت 
واحدهای مسکونی 
محرومان در مناطق 
مختلف بابلسر، منزل 
یکی از خانواده های 
کم برخوردار به همت 
خیران و  خادمیاران 
رضوی ترمیم شد. در 
راستای کمک رسانی 
خادمیاران بابلسری به 
خانواده های کم برخوردار 
که منازلشان نیازمند 
تعمیر و مرمت است، 
در این اقدام با هزینه ای 
بیش از ۱۱میلیون 
تومان کار برقکاری، 
گچکاری و ایزوگام این 
منزل مسکونی صورت 
پذیرفت.

خادمیاران
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اخبار

2شرکت بنیاد بهره وری 
 موقوفات در جمع 
 دریافت کنندگان

نشان تجاری برتر 
شرکت های »قند تربت  حیدریه« و »خمیرمایه 
رضــوی« در جمع برترین های نهمین همایش 
»نشان تــجــاری« استان خــراســان رضــوی قرار 
گرفتند و با حضور استاندار خراسان رضوی 

تقدیر شدند.
در نهمین همایش »نــشــان تــجــاری« استان 
خراسان رضــوی، ۱۱ شرکت عنوان »برند برتر 
ســال ۱۴۰۰« را کسب کــردنــد کــه شرکت های 
»قند تربت حیدریه« و »خمیرمایه رضوی« از 
شرکت های زیرمجموعه بنیاد بهره وری موقوفات 
آستان قدس رضوی در جمع دریافت کنندگان 

این نشان قرار گرفتند.
استاندار خراسان رضوی در این مراسم گفت: 
فعالیت در حوزه برندینگ نتیجه سال ها تالش، 
زحمت و سرمایه گذاری است که سبب اعتبار و 
الگوی این نشان ها شده و دریافت اعتبار از طرف 
مردم نشان دهنده الگو و نشانه های ارزشمند 

آن برند است.
نظری افزود: فعاالن اقتصادی به صورت جدی 
ــا یــاری  ــم ب ــدواری حــمــایــت خــواهــنــد شــد و امــی
مسئوالن ذی ربــط، هیچ مانعی برای پیشرفت 

آن ها وجود نداشته باشد.

نشست فرهنگ کار رضوی 
برگزار شد

نشست » فرهنگ کار رضوی« به همت حوزه 
مقاومت بسیج کارکنان سازمان مرکزی آستان 
قدس رضوی برگزار شد. حجت االسالم عزیزی 
در این جلسه که به همت حوزه مقاومت بسیج 
کارکنان سازمان مرکزی آستان قــدس رضوی 
برگزار شد، بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی 

با تسهیل قوانین کار تأکید کرد.
وی با اشاره به برخی از روایت های معصومین)ع( 
مبنی بر جایگاه کار نزد پروردگار، کسب روزی 
حالل و تالش برای معاش خانواده را دغدغه ائمه 

اطهار)ع( و بزرگان دین برشمرد.
عزیزی با بیان اینکه کــار سنگر عبادت است 
گفت: فضائل کار بی شمار و بی اندازه است که 
سفارش های گوناگونی برای کوشش و ترویج این 
امر و ریشه دار کردن آن در اسالم و کتاب های 

اسالمی آمده است.
وی همچنین سیاست های اشتباه تبیین شده 
در کار و تولید را یکی از عوامل تغییر فرهنگ و 
حرکت جامعه به سمت مصرف گرایی به جای 

تولید دانست.
عــزیــزی بــا بــیــان اینکه بــا مــصــرف گــرایــی مبلغ 
فرهنگ غرب شده ایم، اضافه کرد: خودباختگی 
فرهنگی موجب شده نگاه به کار و تالش سخیف 
شمرده شود و به جای تالش به دنبال میز در 

محیط کارهستیم.
ــوی،  ــان خـــراســـان رضـ دبــیــر ســتــاد غــدیــر اســت
پرداختن به کار و پرهیز از رخــوت و سستی را 
بخشی از فرهنگ رضــوی خواند و با تأکید بر 
اینکه توسعه فرهنگ رضوی نه به گفتار بلکه 
به عمل است، تصریح کرد: آنچنان که در اماکن 
متبرکه حــرم مطهر زائـــران مــورد تکریم خدام 
قرار می گیرند، حفظ این کرامت می بایست در 
محیط کــاری سازمان آستان قدس رضــوی نیز 

نمود پیدا کند.

 j خدمت به امام هشتم
معطوف به حرم نیست

ــورای هماهنگی کــانــون هــای خدمت  رئیس شـ
رضوی استان سمنان در جلسه تودیع و معارفه 
دبیر کانون های خدمت رضــوی، گفت: استان 
سمنان محل عبور زائــران آن حضرت است که 
این افتخار توفیق کمی نیست. خدمت به امام 
 هشتم فقط معطوف بــه حــرم نیست و بــرای 
هر کس در محل زندگی خود حتی کمک به یک 
پیرمرد و یا پیرزن سالخورده به نیت امام هشتم 
خدمت محسوب خواهد شد. هر کس در حوزه 
کاری خود به نیت امام رضا)ع( به مردم کمک کند، 
خدمت در راه حضرت محسوب خواهد شد و 
هیچ افتخاری باالتر از این نخواهد بود .اگر کسی 
گشایشی را برای انسان مؤمن ایجاد کند، خداوند 
قلب او را از غم و غصه نجات خواهد داد و همه این 

کارها در بستر خادمی قابل تعریف است .

رئــیــس ســازمــان کتابخانه ها، 
مــوزه هــا و مــرکــز اســنــاد آستان 
ــوی، حــل معضالت  قـــدس رضــ
ــای توسعه  جــامــعــه را در راســت

نهضت کتاب خوانی عنوان کرد.
ــزارش آســـتـــان نـــیـــوز، حــجــت االســالم  ــ ــ ــه گ بـ
والمسلمین سیدجالل حسینی در دومین 
گردهمایی سررابطان کانون های خدمت کتاب 
و کتاب خوانی رضوی که در بنیاد پژوهش های 
اسالمی آستان قــدس رضــوی برگزار شــد، بر 
توسعه فرهنگ کتاب خوانی برای مواجهه با 

تهاجم فرهنگی تأکید کرد.
وی در ایــن گردهمایی که مهدی رضوی کیا؛ 
ــاری و کــانــون هــای  مــدیــر مــرکــز امـــور خــادمــی
خدمت رضــوی، سیدعباس مرجانی؛ مدیر 
کانون خادمیاران کتاب و کتاب خوانی رضوی 
و سررابطان 3۱ استان کشور در آن حضور 
داشتند، با اشاره به تأثیرات مخرب جاهلیت 
مدرن بر زندگی انسان در عصر حاضر و رشد 
خرافه  پرستی، پناه بردن به کتاب و کتاب خوانی 
را بهترین راه بــرای نشان دادن راه صحیح و 

نجات از جهل و نادانی دانست.
حجت االسالم والمسلمین حسینی، فعالیت 
ــه در  ــوی را ک ــون خـــادمـــیـــاران کــتــاب رضــ ــان ک
شبکه ای گسترده در راستای اعتالی فرهنگ 
کتاب خوانی در تالش است یکی از اقدام های 
مؤثر بــرای حل معضالت موجود در جامعه 

عنوان کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، رساندن 

جامعه به حیات طیبه را هدف نهایی تمامی 
انبیا و ائمه اطهار)ع( خواند و باورها و اعتقادات 
مبتنی بر بنیان های معرفتی و معقول، هندسه 
ــود، تنظیم  مدیریتی انــســان نسبت بــه خـ
ارتباطات درست با دیگران و استفاده صحیح 

از زندگی را چهار وجه حیات طیبه برشمرد.

فعالیت 100 هـــزار خــادمــیــار در 19 کانون  ◾
تخصصی

در ادامه این مراسم، مهدی رضوی کیا؛ مدیر 
مرکز امــور خــادمــیــاری و کــانــون هــای خدمت 
رضوی، مهدویت را نقطه توجه ائمه اطهار)ع( 
دانست و آموزه های رضوی را سدی در مقابل 

توسعه فرقه های انحرافی عنوان کرد.
وی کمک به توسعه علم و علم آموزی را حرکتی 

بــرای روشنگری جامعه در مقابل تفکرات 
الحادی دانست و در ایــن راستا به خدمات 
خــادمــیــاران رضـــوی در عــرصــه هــای مختلف 

خدمت اشاره کرد.
رضوی کیا با اشاره به فعالیت حدود ۱۰۰هزار 
خادمیار رضــوی در ۱9 کــانــون تخصصی در 
کشور، کانون خادمیاری کتاب رضــوی را از 
جمله کانون های بسیار فعال دانست که با 
وجــود فــراز و نشیب های بسیار توانسته در 
ترویج و توسعه فرهنگ کتاب خوانی گام های 

مؤثر بردارد.

ــون  ◾ ــار کــان ــ ــور ک ــتـ ــات نـــویـــن در دسـ ــدمـ  خـ
خادمیاران کتاب رضوی

عباس مرجانی؛ مدیر کانون خادمیاران کتاب 

رضــوی به  عنوان دیگر سخنران این مراسم، 
اقدام های فرهنگی، کتابخانه ای و ترویجی را 
از سری فعالیت های این کانون برشمرد و نگاه 
ویژه مدیران کالن آستان قدس رضوی به کانون 
خادمیاری کتاب را از عوامل مؤثر در پیشرفت 

آن عنوان کرد.
وی همچنین به قرار دادن بسته های فکری و 
فرهنگی در کنار بسته های معیشتی اشاره 
کرد و این اقدام را فعالیتی در راستای توسعه 
دیدگاه افــراد از مسائل پیرامون خود عنوان 

کرد.
در پــایــان ایــن مــراســم از کــانــون هــای خدمت 
کتاب و کتاب خوانی استان های تهران، کرمان 
و گیالن که در شبکه  سازی و جذب خادمیار 
و نیز اقــدام هــای ویــژه در روستاها و مناطق 
عشایرنشین فــعــالــیــت مــؤثــر و چشمگیر 

داشتند، قدردانی شد.
گفتنی است تجدید میثاق با امام رئوف)ع(، 
همفکری و هم افزایی بــرای مدیریت بهینه 
کانون های خادمیاری کتاب، ارائه راهکارهای 
مناسب برای تقویت روابط و افزایش تعامالت 
بین کانون ها، تصمیم گیری در خصوص برنامه 
کانون ها و نحوه به کارگیری خادمیاران، نحوه 
تعامل با سازمان های همسو با آستان قدس 
رضــوی، شیوه های آمــوزش و توانمندسازی 
خادمیاران و ارائه راهکارهای اجرایی برای رفع 
محدودیت های مالی کانون ها و تأمین منابع 
ــرگــزاری این  از جمله اهــدافــی اســت کــه در ب

گردهمایی دنبال می شود.

در دومین گردهمایی سررابطان کانون های خدمت کتاب و کتاب خوانی رضوی عنوان شد

حل معضالت جامعه در امتداد توسعه نهضت کتاب خوانی

رئــیــس ســازمــان کتابخانه ها، مــوزه هــا و مرکز 
اســنــاد آســتــان قــدس رضـــوی در آیین تکریم و 
معارفه رئیس کتابخانه و موزه وزیری یزد که در 
این کتابخانه برگزار شد، با بیان اینکه جایگاه 
علمی کتابخانه وزیری هنوز کشف نشده است 
گفت: اشــراف و سیطره روحی و معنوی مرحوم 
آیت هللا وزیری)ره( را در جای جای کتابخانه وزیری 

احساس می کنیم.
حسینی بـــا اشـــــاره بـــه ظــرفــیــت بــــاالی کتاب 
و کتاب خوانی در کشور بــه لطف حضور امــام 
رضا)ع( و انقالب اسالمی ایران بیان کرد: امروز، 

آستان قدس رضوی به عنوان یکی از مراکز مهم 
 فرهنگی و علمی در دنیا مطرح است که دارای 
۱۶۸ هـــزار نسخه خطی و سنگی ارزشــمــنــد از 
دوره های مختلف، بیش از ۱۴ میلیون برگ سند 
ارزشمند، منابع چاپی متعدد و امکان دسترسی 

به ۱۴۰ میلیون منبع اطالعاتی است.
رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد 
آستان قــدس رضــوی افـــزود: توجه به کتاب در 
آستان قدس رضوی ویژه است و امیدواریم حرکتی 
که توسط مدیریت سابق کتابخانه وزیــری آغاز 
شده در مدیریت جدید نیز ادامه داشته باشد و 

کتابخانه وزیری در یک زمان سه تا پنج ساله به یک 
مرکز علمی مبادالت علمی و فرهنگی در منطقه 

تبدیل شود و این امر یک شعار نیست.
وی با اشــاره به ظرفیت های گسترده کتابخانه 
وزیری بیان کرد: پنجمین کتابخانه معتبر ایران 
که بیش از ۶ هزار نسخه خطی دارد، کتابخانه 
وزیری است و البته این جایگاه فیزیکی کتابخانه 
اســت و جایگاه علمی آن هنوز کشف نشده و 
مانند معدنی می ماند که هنوز کشف نشده و اگر 
کشف شده در حال خام فروشی هستیم و تبدیل 

به فراورده نشده و محصول علمی تولید نکردیم.

خبر خبر 

معارفه رئیس 
کتابخانه و موزه 

وزیری یزد
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