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حضور منطقه ویژه اقتصادی 
 سرخس در نمایشگاه 

»کیش اینوکس« 

سرمایه گذاری  فرصت های  معرفی  نمایشگاه  سیزدهمین 
کشور و هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه 
و خصوصی سازی موسوم به »کیش اینوکس« از هشتم تا 
یازدهم آذر در جزیره کیش برگزار شد و بیش از ۲۰۰ شرکت 

داخلی در آن حضور داشتند.
محمدرضا کالیی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس 
امــور بیمه ای مربوط  بــاره گفت: بررسی چالش های  این  در 
و  بیمه ای  شرکت های  با  مذاکره  منطقه،  سرمایه گذاران  به 
همچنین معرفی ظرفیت های بالفعل و بالقوه منطقه ویژه 
اقتصادی سرخس در نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری 

کیش از جمله اهداف حضور منطقه در این رویداد بود.
با توجه  ــزود:  اف ویــژه اقتصادی سرخس  مدیرعامل منطقه 
به اینکه پس از شیوع ویروس کرونا، این رویداد بزرگ ترین 
با  سرمایه گذاری  فرصت های  معرفی  زمینه  در  نمایشگاه 
فرصت  بهترین  بــود،  متعدد  مشاغل  و  سازمان ها  حضور 
برای معرفی ظرفیت های منطقه ویژه اقتصادی سرخس در 
زمینه های مختلف اعم از ریلی، جــاده ای و هوایی ایجاد و 

خوشبختانه رایزنی های خوبی در این حوزه انجام شد.
اقتصادی  ویــژه  اینکه منطقه  به  توجه  با  کــرد:  وی تصریح 
سرخس، بستر مناسبی برای جذب سرمایه گذاران داخلی 
و خارجی فراهم کرده، ضمن معرفی امکانات و ظرفیت های 
خود، در نشست های تخصصی حوزه سرمایه گذاری، حضوری 
فعال و مؤثر داشت. همچنین با توجه به حضور شرکت های 
معتبر بین المللی و سایر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در 
این نمایشگاه، فرصت خوبی برای تبادل تجربیات ارزشمند 

این شرکت ها با مناطق ویژه اقتصادی و آزاد ایجاد شد.

اتوبان نیمه شلوغ است.  رقیه توسلی   
تتمه پاییز را می زنیم به دل جاده. تا چشم 
ــد و در  کـــار می کند زمــیــن هــا شــیــار شــده ان
و مسیر  چَــرا می کنند  گوسفندان  حاشیه، 
از نیسان مرکبات، پُر است. از شاخ و برگ 

نارنگی هایی که می رقصند در باد.
باران همه جا را شسته و آفتاب خوشرنگی 
توی آسمان پهن است و واقعاً وقت نفس 
کشیدن است، وقت آذرگردی اگر بگذارند... 
ــر عـــده ای بــی مــبــاالت زهــرمــان نکنند...  اگ
نپیچد  بــا صــد و چهل  قــرمــز  اگــر ماشین 

ماشین  ثانیه  ده  فاصله  بــه  جــلــویــمــان... 
بــا آن  نــخــواهــد  نــقــره ای گـــازش را نگیرد و 
یکی کــورس بــگــذارد... اگــر پشت سرشان 
ماشین سفید هم مثل اجل معلق نخواهد 
خودی نشان بدهد که من هم خدای دست 
فرمانم... اگر پنج دقیقه بعد دوباره نبینیم 
ماشین سیاه و زرد دیگری ویرشان گرفته که 
اتوبان را با پیست عوضی بگیرند و مرگ آسا 

از دو طرفمان رد شوند.
به همین سادگی می ترسیم. آن وقت مثل 
سرعتمان  از  قــانــون مــدار  رانــنــدگــان  تمامی 

می کاهیم تا خودخواهی و بی عقلی سفید 
و قرمز و سیاه و نقره ای و زرد کار دستمان 

ندهد.
رنگ ها می روند اما رد پایشان می ماند. پایی 

که گذاشته اند روی حق بقیه، روی حق ما.
از  مــی رویــم.  پیش  سحرانگیز  ساعت  نیم 
بس که این فصل، تَردست است. درختان 
چنته  در  زیبایی  چه  هر  و  کــرده انــد  غوغا 
نمناکی  مألعام.  در  گذاشته اند  داشته اند، 
گذارمان  و  هــوا. گشت  در  پیچیده  برگ ها 
و  کشف  از  مجموعه ای  به  می شود  مبدل 

شهود و عکاسی و تنقالت خوری و صحبت 
از عزیزانی که در پاییز به دنیا آمده اند به 

خصوص آذرماهی ها.
کــه می رسیم بــه پیچی کــه عـــده ای هــاج و 
ترمز می کنیم. دعا  آنجا.  واج کپه شده اند 
دعا می کنم آنچه از ذهنم گذشته نباشد، 
درخــت.  به  کوبیده  قرمز   ۲۰6 هست.  که 
می بینم.  دردناکی  بلندی، صحنه  باالی  از 
مردم می گویند به خاطر سرعت باال منحرف 
شده سمت مقابل. می بینم زن و مردی کنار 

اتومبیلشان روی زمینِ دشت خوابیده اند.

نیمکت زندگینیمکت زندگی

 باران 
چرا ما را نمی شوید؟
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چهره/ مهدی سلحشور

 مداحی استودیویی
 ذائقه ها را خراب می کند

تازه های نشر
 آموزش مهارت های زندگی در کتاب

»خوشبختی های خانواده  خوشبخت«

j حضور کاروان جهادی میقات الرضا 
در مناطق محروم
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درباره »مبینا عزیزی« نابغه قرآنی هفت ساله 

 کودکی که در ایام کرونا 
کل قرآن را حفظ کرد

    سال اول    ویژه نامه 217    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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اواســط خــردادمــاه امسال بــود که مدیرعامل بنیاد 
کرامت رضوی در بازدید میدانی از عملیات ساخت 
رامیان  زلزله  آسیب دیدگان  بــرای  مسکونی  منازل 
در جمع خبرنگاران اعــالم کرد ۴۴ واحــد مسکونی 
زلزله زدگان این شهرستان به همت بنیاد کرامت رضوی 
تکمیل و به زودی به اهالی این مناطق تحویل خواهد 
شد. حاال با گذشت کمتر از 6ماه از آن تاریخ، دیروز 

آیین  شــاهــد  رامــیــان  شهرستان 
بهره برداری از ۴۴ واحد مسکونی 
و تحویل آن به آسیب دیدگان از 
زلزله بود.محمدحسین استادآقا، 

مدیرعامل بنیاد...

نگاهی به تاریخچه انتشار نشریات ویژه توان یابان در مطبوعات فارسی زبان

از »زبان« باغچهبان تا »روشندالن« خزائلی
 به همت بنیاد کرامت رضوی 

صورت پذیرفت

تکمیل و تحویل 
۴۴ واحد مسکونی 
به زلزله زدگان رامیان
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منبر مجازی  

 شرم از رخ علی کن 
و کمتر گناه کن !

می شنوید  قمی    حسینی  حجت االسالم 
که می گویند: چــرا شما خــدا را ایــن گونه نشان 
می دهید که عذاب و جهنم دارد؛ از رحمت خدا 
حرف بزنید. جوابش خیلی روشن در دعای افتتاح 
ََّك أَنَْت أَرْحَمُ الرَّاِحمِينَ فِي  هست: »وَ أَيْقَنُْت أَن
فِي  الْمَُعاقِبِينَ  أََشــدُّ  وَ  الرَّحْمَهِ،  وَ  الَْعفْوِ  مَوِْضعِ 
عفو  جــاى  در  یعنی  َّقِمَهِ«  الن وَ  َّكَالِ  الن مَــوِْضــعِ 
جايگاه  در  و  مهربانانى  مهربان ترين  رحمت  و 
مجازات و انتقام، سخت ترين كيفركننده اى! هر 
از   قــدر راحــت می گویند  ایــن  دو هست، چطور 
عذاب الهی صحبت نکنید و فقط از رحمانیتش 
نهج البالغه  حکمت  کلمات  کنید.در  صحبت 
»الفقیه  اســت:  آمــده  امیرالمؤمنین)ع(  حضرت 
کــل الفقیه مــن لــم یقنط الــنــاس مــن رحمته«؛ 
»فقیه« در اینجا به معنای مصطلح فقیه نیست 
حضرت  اســت.  منظور  اینجا  »دین فهم«  بلکه 
می فرمایند: فقیه و دین فهم کسی است که مردم 
را از رحمت خدا ناامید نکند؛ اما بالفاصله هم 
یعنی  یومنهم من مکرهللا«  لم  می فرمایند: »و 
دیگه  شما  بگوید  و  نــدهــد  هــم  بهشت  جـــواز 
بهشتی هستید! نه 1۰۰درصد امیدوار کنید و نه 
1۰۰ درصد ناامید کنید. از وعده های الهی بگویید 
از عذاب هم بگویید. در مسیحیت این طور است 
کــه  بهشت را می فروشند. حــاال ما هم بیاییم 
بهشت بفروشیم حتماً بعضی خوششان می آید! 
جوان ها به خصوص دنبال این می گردند کسی 
به ایشان بگوید خیالتان راحت، بی خود می گویند 
عذابی هست و به مو آویزان می کنند، نه از این 

حرف ها نیست خدا ارحم الراحمین است!
مگر ما گفتیم خدا ارحم الراحمین نیست؟ در 
سوره مبارکه حج آمده است: »وَلَهُم مَّقَمِعُ مِن 
حَدِيد« گرزهایی از آتش هست. با گرز آتش به 
سر اهل آتش می زنند بالفاصله پس از این آیه 
وَعَمِلُواْ  ءَامَنُواْ  َّذِينَ  ٱل يُدِخلُ  َّهَ  می فرماید: »إِنَّ ٱلل

َّـت تَجرِي مِن تَحتِهَا ٱالنهار...« ـلِحَِت جَن ٱلصَّ
نمی توانیم بگوییم: ایهاالناس! فقط آیه »ان هللا 
یدخل الذین آمنوا« را بخوانید.  باورهای دینی به 

هم می خورد و خیلی خطر دارد. 
به  بعضی ها  مطهری  آیـــت هللا  ــول شهید  ق بــه 
امــام حسین)ع( شفیع است  گونه ای می گویند 
که گویی شفیع همه است. نمی گوییم شفاعت 
امـــام حــســیــن)ع( هم  غــالم سیاه  بله  نمی کند، 
می تواند یک عالم را شفاعت کند اما برخی طوری 
جلوه می دهند که هر کس هر کاری خواست بکند 

امام حسین)ع( هست و شفاعت می کند.
مرحوم آقای یاسری عالم بوده در مسجد ارگ نقل 
می کند کسی شعر گفت: »حاجب اگر معامله 
حشر با علی است/ من ضامنم هر چی بخواهی 
گناه کن!«. در عالم خواب امام علی)ع( را می بیند. 
حضرت می گویند چرا این طور گفتی؟ باید بگویی: 
»حاجب اگر معامله حشر با علی است/ شرم از 

رخ علی کن و کمتر گناه کن«.

نگاهی به تاریخ پارچه بافی در مشهد و قصه پرغصه آن

j سوغاتی های فراموش شده مشهدالرضا
محمدحسین نیکبخت   مشهد 
امــروز، شهری بسیار بــزرگ است؛ 
کارخانه های  و  کارگاه ها  با  شهری 
با  میلیونی،  جمعیت  و  رنگارنگ 
بازارهایی که هر جنس و وسیله ای 
البته  و  یافت  را مــی تــوان در آن هــا 
رونق آن ها به واسطه آمد و شد زائران حرم رضوی در 
بیشتر ایام سال برقرار است و بازار خرید سوغاتی، 
داغ. اگر خاطرتان باشد، یک بار به تفصیل درباره 
از مشهدالرضا)ع(  ــران  زائ امــروزه  که  سوغاتی هایی 
ــات خــود می برند صحبت  تهیه می کنند و به والی
کردیم؛ از مُهر و تسبیح یا انگشتر و درباره تاریخشان 
امــا شهر مشهد، فقط همین محصوالت  گفتیم. 
را نــدارد؛ برخی محصوالت مانند زعفران و زرشک 
طرفداران فراوانی در میان زائران دارد و از بازار خوبی 
هم برخوردار است؛ با این حال برخی سوغاتی های 
که  مدت هاست  مشهدالرضا)ع(  دیرپای  و  سنتی 
فراموش شده و کارگاه های تولیدی آن ها روز به روز 
سوغاتی های  از  یکی  مــی شــود؛  کوچک تر  و  کمتر 
سنتی که امــروزه بخش مهمی از آن، دیگر وجود 
ــدارد، پــارچــه هــای رنــگــارنــگ و شــال هــای  ــ خــارجــی ن
فاخری است که روزگاری شهر مشهد مرکز تولید و 
صادرات آن بود و بخش مهمی از ساکنان شهر به 
واسطه همین مسئله، شغل و درآمد ثابتی داشتند. 
روزگاری شهر مشهد به خاطر داشتن پارچه هایی که 
قدیمی ها به آن »چادرشب« و »قناویز« می گفتند، 
شهره بود؛ اما امــروز حتی کسانی که در این شهر 
بزرگ زندگی می کنند، زیاد با این محصوالت آشنا 
نیستند، چه برسد که بخواهند از تاریخچه آن ها هم 
اطالع کسب کنند. در صفحه رواق امروز می خواهیم 
با هم برخی نام های فراموش شده مشهد قدیم را 

دوباره زنده کنیم؛ موافقید؟ پس همراه ما باشید.

یک صنعت دیرپا در مشهد ◾
نساجی در مشهد قدیم، یک حرفه فراگیر و پرطرفدار 
بود. اعتمادالسلطنه در جلد دوم »مطلع الشمس« از 
فراوانی کارگاه های پارچه بافی در مشهد یاد می کند 
و به ویژه درباره مخمل بافی در این شهر و کیفیت 
اختیار  در  را  مطالبی  آن،  شــده  تولید  پــارچــه هــای 
خوانندگان قرار می دهد. به درستی معلوم نیست از 
چه زمانی پارچه بافی در مشهد رایج شد اما می دانیم 
نمی رود؛  فراتر  صفویه  دوره  از  احتماالً  آن  قدمت 
یعنی دورانـــی کــه شهر نظم و نسقی پیدا کــرد و 
صاحب برج و بارو شد. به نظر می رسد نخستین 
 بار کار تولید پارچه های مختلف، توسط زائرانی که 

به مشهد می آمدند و مجاور آستان مقدس رضوی 
انواع  افتاد. دلیل این مسئله، تنوع  می شدند، جا 
پارچه های تولیدی در شهر است که هر کدام در یک 
منطقه و اقلیم ایــران تولید می شده است. در این 
بین، نخستین نوع پارچه که تولید آن در مشهد رونق 
پیدا کرد و به تدریج به محصول خاص شهر با برند 
شناخته شده کشوری و حتی جهانی تبدیل شد، 
محصوالت مربوط به »َشعربافی« است. »شعر« در 
لغت نامه ها به معنای موی انسان یا حیوان آمده و 
شعربافی، تولید پارچه از تارهای نخ، پشم یا ابریشم 
است. برای تولید پارچه به این روش از دستگاه هایی 
هنوز  که  می کردند  استفاده  وردی«  »چهار  نام  به 
هم به تعداد معدود در شهر مشهد وجود دارد. در 
ذیل تولیدات مربوط به شعربافی، محصوالت متنوع 
دیگری نیز تولید می شد که برخی از آن ها دستگاه ها 
و فن بافت مختص خودشان را داشتند. در کتاب 

»نفوس ارض اقدس« که نخستین سرشماری دقیق 
شهر مشهد است و در سال 1۲57 خورشیدی انجام 
عیدگاه،  محالت  ساکنان  از  مهمی  بخش  گرفته، 
و  بــوده انــد  مشغول  شعربافی  به  نوغان  و  سرشور 
امروزه هم این نام به صورت نام خانوادگی در برخی 

خانواده های مشهدی به یادگار مانده  است. 

روزهای خوشی که تمام شدند ◾
تا پیش از ورود کارخانه های بافندگی به شهر مشهد 
و به هم خوردن ساختار اقتصادی مشاغل کوچکی 
انجام  خانه ها  در  آن هــا  بیشتر  که  بافندگی  مانند 
می شد، تعداد زیادی کارگاه بافندگی در مشهد فعال 
بود. بر پایه روایت کتاب »گزارش مکتب شاپور« که 
در سال 1313 خورشیدی تهیه شده تا پیش از سال 

13۰۰، نزدیک به ۲هزار دستگاه شال بافی و قناویز بافی 
در شهر مشهد فعال بود که حجم باالی تولیدات 
آن ها به دیگر شهرها و حتی کشورهای همسایه صادر 
می شد. این آمار در مدت 13 سال و تا زمان تهیه 
گزارش به 8۰۰ دستگاه کاهش پیدا کرد. بدیهی است 
که این روند، بیکاری بیشتر و آسیب جدی به اقتصاد 
خانوارها در شهر مشهد را در دوران پهلوی اول در پی 
داشت. در آن زمان کوچه »شیخ اسماعیل« نزدیک 
باالخیابان  در  لقمان  حــوض  کوچه  چهنو،  کوچه 
و برخی گذرهای خیابان »طــهــران« )امــام رضــا)ع(( 
محل فعالیت این کارگاه ها بود و مرکز فروش آن ها 
در سرای سلطانی، بازاری در فلکه جنوبی حرم مطهر 
قرار داشت. پارچه های تولید شده را عموماً به هند 
و ترکستان می فرستادند، اما دستمال های ابریشمی 
و چهارقدهای تولیدی مشهد به شهرهای مختلف 
فرستاده می شد یا به صورت سوغاتی توسط زائران 

خریداری می شد. ابریشم مورد نیاز این کارگاه ها را 
از تربت حیدریه و کاشان به مشهد می آوردند. با این 
حال پس از گذشت چند دهه، این صنعت پررونق 
در مشهد در میان گسترش کارخانه های نساجی و از 
آن بدتر واردات محصوالت خارجی به تدریج منزوی 
شد و استادان این حرفه عمدتاً بدون تربیت شاگردان 
توانمند به کار خود ادامه دادند و تعداد زیادی از آن ها 
به دیار باقی شتافتند. امــروزه یادگاری های نساجی 
و...  تا شالبافی  بگیرید  از شعربافی  قدیم مشهد، 
هنوز هم در گوشه و کنار شهر به چشم می خورد 
و فقط نگاه تیزبین مسئوالنی را می طلبد که با رونق 
بخشیدن به این صنعت دیرپا، پیش از نابودی کامل 
آن، یکی از میراث های هنری و اقتصادی مشهد قدیم 

را احیا کنند.
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 گفت وگو با آیت اهلل حسن رمضانی

  عرفانی که 

 انسان را 
بیدار می کند...



و اغتنم 
من 
استقرضک 
فی حال 
غناک 
لیجعل 
قضاءه لک 
فی یوم 
عسرتک
غنيمت بدان 
كسى را كه در زمان 
توانگری ات از تو 
قرض بخواهد تا 
در روز تنگدستى ات 
)قيامت( بپردازد.

 الن 
اقرض 

قرضا احب 
الی من ان 

اصل  مبثله
 بيشتر دوست دارم 
مالى را قرض بدهم 

تا آن را ببخشم.

حجت االسالم والمسلمین محسن مهاجرنیا، عضو هیئت 
علمی گــروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 
در نشست »فرایند تحقق انقالب اسالمی« به بایسته های 
تــمــدن ســازی نوین اســالمــی پــرداخــت و گفت: تمدن گرایان 
در مقابل دو نحله فکری نوگرایان و بنیادگرایان معتقدند 
ــای ناشی از  تمدن سازی اثبات هویت ملی و ظهور ارزش هـ
باورهای متعالی و انسانیت تراز دین و تعلق به عنصر زمین 

و زمان است. برای ساختن چنین تمدنی، نیاز به استلزامات 
بنیادی و بایسته های راهبردی و سازوکارهای کاربردی است و 
صرفاً از طریق تدارک و ظرفیت سازی های الزم، ایده تمدن سازی 

قابل تحقق است.
وی در ادامــه به »منابع تمدنی« به عنوان نخستین بایسته 
تمدن سازی اشاره کرد و گفت: معارف قرآنی و آموزه های سنت 
نبوی مهم ترین منبع معرفتی و اعتقادی و هویتی تمدن سازی 

اسالمی است. 
حجت االسالم والمسلمین مهاجرنیا ادامه داد: فعال سازی 
اجزا و ابعاد و نهادهایی که در قانون اساسی پذیرفتیم نیازمند 
تولید علم مبتنی بر معارف قرآنی و آموزه های معصومین)ع( 
اســـت. علم دیــنــی مــمــلــکــت داری و مــدیــریــت کــشــور، علم 
قانون گذاری، علم قضاوت، علم فرهنگ سازی، علم کار حزبی، 
علم دیپلماسی و تعامل با دنیا، علم اخالق، علم هنر و رسانه، 

علم اقتصاد و علم زندگی، همه این ها بایسته های تمدن سازی 
اسالمی هستند. 

عضو هیئت علمی گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی در ادامه، تحصیل »قدرت و اقتدار« را سومین بایسته 
تمدن سازی دانست و گفت: وقتی قرآن می فرماید »وَأَعِدُّوا لَهُمْ 
َّهٍ...« هر چه در توان دارید از نیرو، قدرت،  ُــو مَا اْستَطَعْتُمْ مِنْ ق
امکانات و تدارکات به میدان مواجهه و رقابت بیاورید؛ این 

آماده سازی در همه عرصه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی 
و اقتصادی و نظامی اســت. این ها باید اقتدار درونــی دولت 
اسالمی و قدرت بیرونی آن را آن قدر باال ببرند که سبب )ترهبون 
َّهِ( و ملی  َّ الل به( وحشت دشمنان شناخته شده اعتقادی )عَدُو

َّکُمْ( و دشمنان ناشناخته )اَل تَعْلَمُونَهُمْ( شود. )عدُو
وی در ادامه افزود: منبع تمدن سازی یک الگوی رفتاری ثابت به 
َّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ« ترسیم کرده که دو روی  نام »أَِشدَّاءُ عَلَی الْکُف

سکه قدرت را نشان می دهد؛ در روی سکه »اقتدار رحمانیت« 
و در پشت سکه »شــدِت قــدرت« تمدن اسالمی را آمــوزش 
می دهد. در سوره آل عمران پس از جنگ شکست خورده احد 
به مسلمانان دستور داد: »واََل تَهِنُوا واََل تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ اْلَعْلَوْنَ إِنْ 
کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ« اگر هنوز مؤمن هستید، در سخت ترین شرایط 
هم سستی نکنید و غمگین نشوید، بر پایه بنیادها و منابع الهی 

استوار باشید که تراز شما برتر از دشمنانتان است.

عضو هیئت علمی گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی در ادامــه چهارمین بایسته تمدن سازی اسالمی را 
»دولت کارآمد« دانست و در تبیین آن گفت: تمدن اسالمی 
امری واقعی است و در مدار عناصر زمین و زمان و انسان و خدا 
شکل می گیرد و نیازمند سازمان تشکیالتی و »دولت کارآمد« 
است تا زمینه های قانونی، امنیتی، انتظامی، رفاهی، حق طلبی، 

عدالت محوری و قدرتمندی را فراهم کند. 

حجت االسالم والمسلمین مهاجرنیا در پایان جلسه رویکرد 
»جهان گرایی« و جهانی اندیشی را ششمین عنصر بایسته 
تمدن سازی نوین اسالمی معرفی نمود و گفت: با ملی اندیشی 
دینی و ملی گرایی وطنی، تمدن سازی اسالمی غیرممکن است، 
زیرا جهت گیری رسالت معارف قرآنی و آموزه های دینی بر پایه 
خطاِب »للناس« و»للعالمین« و »لالنسان« همه جهان و همه 

بشریت را در دایره خود قرار داده است.

دیدگاه
بایسته های 
تمدن اسالمى

تازه های نشر
   آموزش مهارت های زندگى در كتاب

 »خوشبختى های خانواده  خوشبخت«
كتاب »خوشبختى های خانواده  خوشبخت« تازه ترین اثر به نشر به 

آموزش مهارت های زندگى برای كودكان مى پردازد.
به گزارش آستان نيوز، در این اثر كه به قلم سپيده خليلى، دكترای 

روان شناسى بالينى نگاشته شده؛ كودكان با مسائلى چون دوست یابى، 
اهميت كار گروهى و... آشنا مى شوند.

»خوشبختى های خانواده  خوشبخت« ماجراهای فرزندان یک خانواده 
است كه هر بار با یک مسئله روبه رو مى شوند و شيوه برخورد با آن 

مشکل و حل آن را به طور ضمنى آموزش مى بينند. در انتهای هر قصه 

پرسش هایى مطرح مى شود كه ذهن مخاطبان را فعال مى كند و از طریق 
قرار دادن مخاطب به جای شخصيت داستان، كودكان را به تفکر و تأمل 

وامى دارد و همچنين صفحه ای برای درج پاسخ توسط كودک پيش بينى 
شده است.

در پشت جلد این كتاب آمده است: »همه فکر مى كنند باید راه های عجيب 

و غریبى برای رسيدن به خوشبختى وجود داشته باشد. ولى هيچ 
مسيری به سمت خوشبختى وجود ندارد، چون خوشبختى خودش 

مسير است و خوشبخت بودن خيلى ساده است! همه اش از فکر، احساس 
و باور ما شروع مى شود. فقط كافى است فکر بد نکنيم، احساساتمان را 

بشناسيم و باور كنيم كه بى هدف به دنيا نيامده ایم.

مهم نيست دیگران درباره  ما چه فکر مى كنند. فکر دیگران درباره  
ما، ما را خوشبخت نمى كند. فکر كردن به داشته هایمان است 

كه به ما شادی و آرامش مى دهد. در حالى كه مقایسه با دیگران 
و حسرت نداشته هایمان، اضطراب و نارضایتى را در وجودمان 
رشد مى دهد. آن وقت خيال مى كنيم اوضاع باید خوب باشد تا 

خوشحال و خندان باشيم. در حالى كه اگر خوشحال و خندان 
باشيم، اوضاع خوب مى شود«.

كتاب »خوشبختى های خانواده  خوشبخت« با تصویرگری 
سميه صالح شوشتری در 40 صفحه، قطع رحلى با شمارگان 
2هزار نسخه در قالب كتاب های پروانه منتشر شده و با قيمت 

25 هزار تومان در فروشگاه های كتاب انتشارات آستان قدس رضوی در 
دسترس عالقه مندان قرار دارد.

»قصه های شب«، »سفرهای گاليور«، »ماجراهای وروجک و سگ 
مرموز«، »مثل هيچ كس«، »اميل و سه پسر دوقلو«، »۱50 نکته برای 

خواب راحت« از جمله آثار سپيده خليلى است.

هــمــواره در جامعه اســالمــی، هستند افـــرادی که با 
توجیهات بیراه که عمدتاً ناشی از ضعف درونــی، 
نداشتن اعتماد به دستاوردهای داخلی و نیز ضعف 
در باور به آموزه های حیات بخش دین مبین اسالم 
است، سرسپرده غرب می شوند. از آنجا که به گواه 
تاریخ، این سرسپردگی همیشه سبب عقب گرد و 
عقب افتادگی جوامعِ تحت سلطه تفکر غرب بود، 
مفسرانی همچون عالمه طباطبایی را بر آن داشت 
تا درصدد کشف دیدگاه قرآن درباره کیفیت تعامل با 
غرب،  حد و حدود و خط قرمزهای این ارتباط بپردازند. 
در ادامــه گزارشی از دیدگاه های عالمه طباطبایی 
در این موضوع را که خبرگزاری تسنیم منتشر کرده 

می خوانید.
عالمه طباطبایی یکی از چالش های بزرگ غرب زدگان 
را در عدم نگرش اجتماعی و کل نگر به زندگی انسان 
در غرب معرفی می کند و معتقد است این عده توانایی 
تفکر اجتماعی ندارند و غرب را در بستر فردگرایانه 
مورد توجه قرار می دهند و می نویسد: »و اما شیفتگی 
و دلدادگی چنین افــرادی از مشرق زمین، به صدق 
و صفا و امانت و خوشی و مانند آن که در بین افراد 
ملل مترقی )مغرب زمین( مشاهده می کنند، در 
واقع حقیقت مسئله بر آن ها مشتبه شده است، 
زیرا اغلب اندیشمندان ما – مشرق زمینان - توانایی 
تفکر اجتماعی نداشته و فقط در حیطه تفکر فردی 

به سر می برند«.
عالمه ضمن انتقاد از این دست روشنفکرانی که با 
نگاه فــردی، مدام با نشان دادن نقاط قوت غرب در 
پی تطهیر آن ها هستند، به تاریخ سراسر وحشیانه 
غرب توجه می دهد و می نویسد:و به جانم سوگند 
اگر مطالعه کننده اهل تأمل، تاریخ اجتماعی غربی ها 
ــا مـــورد مطالعه و  را از آغـــاز نهضت جدید در اروپـ
نحوه رفتارشان را با امــت هــای ضعیف و درمانده 
مورد مشاهده و تعمق قرار دهد، برخالف ادعاهای 
ظاهرشان که جز رأفت و خیر بشر را نمی خواهند و 
در راه حریت و آزادی انسان ها و نجات مظلومان و 
شکستن سنت بردگی و اسیری، از جان و مالشان 
مایه مــی گــذارنــد، آن هــا را جــز افـــرادی کــه هــر روز با 
اسمی خاص، درصدد به بندگی کشیدن ملت های 
ضعیف اند، نخواهد یافت؛ روزی از طریق قهر و غلبه، 
روز دیگر از راه استعمار، روزی از طریق ادعای مالکیت 
و روزی دیگر از راه ادعای قیمومت و سرپرستی، روزی 
به اسم حفظ منافع مشترک و روز دیگر با نام کمک 

در حفظ استقالل کشور دیگر...
عالمه طباطبایی مبتنی بر تفسیر آیاتی از قرآن 
معتقد است این نوع رفتار منفعالنه ناشی از پذیرش 
والیت یهود و نصارا )سردمداران غرب( است. ایشان 

َِّخذُوا  َّذِینَ آمَنُوا ال تَت ُّهَا ال ذیل آیه 51 سوره مائده: »یا أَی
َّصاری  أَوْلِیاءَ بَعُْضهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ« از  الْیَهُودَ وَ الن
قول مجمع البیان می  نویسد: »اتخاذ« )در آیه( به 
معنای اعتماد کردن بر چیزی است، به این صورت 
که شخص به آن دلگرم باشد که در فالن کار به دردم 
می  خورد و آن را برای آن کار ذخیره کند. خدای سبحان 
در جمله مورد بحث مسئله والیت را مقید به هیچ 
یک از خصوصیات و قیدها نکرده و به طور مطلق 
فــرمــوده: یهود و نصارا را اولیای خــود نگیرید؛ پس 
آیه شریفه از این جهت مطلق است. در آیه بعدی 
َّذینَ فی  قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ یُسارِعُوَن  می  فرماید: »فَتَرَی ال
فیهِمْ یَقُولُونَ نَخْشی  أَنْ تُصیبَنا دائـِـرَة...«، فهمیده 
می  شود مــراد از والیــت، نوعی از نزدیکی و اتصال 
است که با بهانه بیماردالن متناسب باشد و آن، این 
است که یهود و نصارا دولتی و سلطه  ای داشته  اند که 
مسلمانان بیماردل می  ترسیده  اند، در تحت سلطه 

آنان منکوب شوند.
عالمه نتیجه چنین نگرشی در سطح مسئوالن 
جامعه اسالمی را دگرگونی در سیره دینی جامعه 
مسلمانان و همگرایی با سیره کفار معرفی کــرده و 
می نویسد: »پــس حاصل کــالم ایــن شد که مــراد از 
َّصاری  أَوْلِیاءَ« نهی از  َِّخذُوا الْیَهُودَ وَ الن جمله »ال تَت
دوستی با یهود و نصاراست؛ دوستی به حدی که 
موجب کشش روحی بین مسلمین و اهل کتاب شود 
و در نتیجه اخالق اهل کتاب در بین مسلمین راه یابد، 
چون چنین دوستی ای سرانجام سیره دینی جامعه 
مسلمان را که اســاس آن پیروی از حق و سعادت 
انسان هاست دگرگون کرده و سیره کفر در بین آنان 
جریان می  یابد که اساسش پیروی از هوای نفس و 

پرستش شیطان و خروج از راه فطری زندگی است«.
ایشان در انتها اشاره می کند: »کمترین چیزی که از 
این بیان استفاده می  شود، این است این گونه مؤمنان 
راه هدایت خدا را که همان ایمان است، سلوک نکرده 
بلکه راهی را اتخاذ کرده  اند که یهود و نصارا آن را سلوک 
می  کنند و به سویی در حرکت اند که یهود و نصارا به آن 
سو روان اند و راهشان به آنجا کشیده می  شود که راه 

یهود و نصارا به آنجا منتهی می  شود«.

روزهای کرونایی فرصتی فراهم آورده تا کودک هفت 
ساله خدابنده ای، قرآن کریم را به همراه مفاهیم و 

معانی حفظ کند.
به گــزارش فــارس، با شیوع ویــروس کرونا بسیاری از 
کــالس هــای قرآنی در مراکز قرآنی و جامعه القرآن 
تعطیل و همانند سایر فعالیت های دیگر این اقدامات 
دچار وقفه شد. با این حال بسیاری از خانواده ها از این 
ایام هم استفاده کرده و با آموزش مجازی و یا تدریس 

خصوصی به تربیت حافظان قرآنی پرداختند.
در استان زنجان و البته در مناطق دور از شهر با وجود 
مشکالتی که در رفت وآمد هم وجود داشت، نیروهای 
خوبی در زمینه حفظ قرآن کریم تربیت شدند و تعداد 

حافظان قرآنی نیز افزایش یافت.
سال گذشته کودک پنج ساله زنجانی حافظ کل قرآن 
کریم شد و امسال هم از همان منطقه یک کودک 
دیگر با هفت سال سن حافظ قرآن کریم شده است.

»مبینا عــزیــزی« کــودک خــردســال زنجانی یکی از 
نوابغ زنجانی است که در سن هفت سالگی موفق به 
حفظ قرآن کریم شده و در واقع یکی از خردسال ترین 

حافظان کشور محسوب می شود.
وی که از 3.5 سالگی در کالس های جامعه القرآن 
حضور داشته، امروز در سن هفت سالگی حافظ قرآن 
کریم است و پیش از رفتن به مدرسه مبانی دینی را 

به خوبی می داند.

خانم عزیزی حفظ قرآن را از کی آغاز کردید؟ ◾
کامل یادم نیست، ولی تقریباً حفظ قرآن را از 3.5 

سالگی شروع کردم.

در زمانی که قرآن را حفظ می کردید، تمام مدت به  ◾
حفظ قرآن مشغول بودید یا تفریح هم داشتید؟

ــازی هــم مـــی کـــردم، یعنی هم  بــلــه، در ایـــن مـــدت بـ
استراحت می کردم و هم چند ساعت در روز قرآن را 

حفظ می کردم.
حتی در ایــن مــدت بــا بـــرادر کــوچــک تــرم هــم بــازی 
می کردم، در این مدت مربی ام به من فرصت می داد با 

گوشی بازی کنم تا تنوع ایجاد شود.

وقتی در خانه بودی چطور تمرین می کردی؟ ◾
 زمانی که در منزل مربی بودم با خانم طارمی تمرین 
می کردم و در زمانی که در خانه بودم با مادرم و زمانی 
که مــادرم مشغول کارهای خانه بود با پــدرم تمرین 
می کردم.مادر مبینا عزیزی نیز می گوید: در مدتی که 
مبینا حفظ قرآن را شروع کرده، شیوه زندگی ما هم 

تغییر کرده است.
در این مدت تالش کردیم با برنامه ریزی درست، مبینا 

را در حفظ قرآن همراهی کنیم.

برای کودک سه ساله حفظ قرآن کریم سخت نبود؟ ◾
مبینا حفظ قرآن کریم را از آیات و احادیث کوچک 

آغاز کرد و سپس به این مرحله رسید.
یعنی با توجه به شرایط سنی که داشت، ابتدا برخی 
از آیات را با اشاره یاد گرفت و بعدها وارد حروف عربی 

و روان خوانی شد.
البته با زمانی که بــرای حفظ قــرآن صرف کردیم، در 

6 سالگی کامالً روخوانی قرآن کریم را یاد گرفته بود.

در زمینه حفظ، مبینا چند ساعت تمرین داشت؟ ◾
پس از مرحله روخوانی بالفاصله وارد مرحله حفظ 
شدیم و مبینا با تمرین چند ساعت در روز به حفظ 

قرآن پرداخت.
یعنی از دی ماه 98 حفظ قرآن کریم را شروع کرد و 
در ابتدا با بقیه قرآن آموزان کالس داشت، اما بعدها 
که مربی متوجه استعداد مبینا شد، کالس او را جدا 

کردیم.

میزان زمانی که در هر روز بــرای حفظ قــرآن وقت  ◾
می گذاشتید چقدر بود؟

مبینا برای حفظ قرآن روزی 12 ساعت تمرین و حفظ 
داشت، یعنی زمانی که پیش مربی بود، حفظ قرآن را 
انجام می داد و وقتی در خانه بود من و پدرش او را در 

حفظ کمک می کردیم.

ــد  ◾ توصیه شما بــه خــانــواده هــایــی کــه تمایل دارن
فرزندشان حافظ قرآن باشد چیست؟

حفظ قرآن کریم هم همانند دیگر کارها مشکالت 
خاص خود را دارد و باید صبر کرد تا به نتیجه برسد.

یعنی موضوعی نیست که در مدتی کوتاه و بدون 
تالش بدست بیاید، باید همراهی همه خانواده وجود 

داشته باشد تا نتیجه خوبی حاصل شود.
بــی شــک خــانــواده هــایــی کــه بــه دنــبــال موفقیت 
فرزندانشان در هر عرصه ای هستند باید همراهی 

کنند تا زحماتشان به بار بنشیند.

 نظر عالمه طباطبایی 
درباره ماهیت غرب و غرب زدگان چه بود؟

بیمار دالِن امت
درباره »مبینا عزیزی« نابغه قرآنی هفت ساله 

 کودکی که در ایام کرونا 
کل قرآن را حفظ کرد

تربیت دینیدین پژوهی آمنه مستقيمى  کتاب 
ــث ســـهـــر )نـــکـــات  ــ ــدی »حــ
ــاب و خــاطــرات شنیدنی  ن
از عــــارفــــان، حــکــیــمــان و 
انـــدیـــشـــمـــنـــدان در بــیــان 
آیــت هللا حسن رمــضــانــی(« به تازگی بــه کوشش 
وحید واحــد جــوان و به همت مؤسسه بوستان 
کتاب در 544 صفحه منتشر شده است. انتشار 
این کتاب و عنوان و محتوای جذاب آن ما را بر آن 
داشت با مؤلف اثر به گفت وگو بنشینیم؛ در ادامه 
مــشــروح گــفــت وگــوی آیـــت هللا حسن رمضانی، 

استاد عرفان با قدس تقدیم حضورتان می شود.

عنوان »حدیث سهر« به چه معناست و چرا آن  ◾
را برای این اثر تازه خود برگزیده اید؟

من چهار سال پیش مباحثی را در سحرهای ماه 
مبارک رمضان در  ویژه برنامه شبکه چهار با عنوان 
حدیث سحر داشتم و همان سبب شد به فکر 
نگارش حدیث سهر بیفتم. سهر یعنی بیداری 
و در حقیقت مراد از این بیداری، خارج شدن از 
خواب غفلت و ناآگاهی و توجه به خود و موقعیت 
خود و وظایف فــردی و اجتماعی و احکام در این 
باره است. نکته مهم آنکه برای این تذکر و بیدار 
شــدن، شرح حال بزرگان عالم علم و ادب بسیار 

مؤثر است.
از ایــن رو، نکات نــاب علمی و خــاطــرات شیرین 
و شنیدنی از عــارفــان، حکیمان، اندیشمندان، 
آگاهان، بیداردالن و صالحانی که پندار، رفتار و 
کردار آنان مایه بیداری دل و روشنی ضمیر و پاکی 
روح و اندیشه است و با کمال فروتنی و اخالص در 
اختیار دوستداران علم و معرفت و پاکی قرار گرفته 
و بیداری و سعادت را بــرای آنــان آرزومــنــد است، 

دستمایه تألیف کتاب قرار گرفته است.
بدین ترتیب که از محبان اهل بیت)ع( آغاز کرده  و 
به تدریج به سایر عرفا و فالسفه، اهل علم و معرفت 
پرداخته ایم و خاطرات و نکات نابی که از آن ها در 
ذهن داشتم، بازگو کــرده  و نیز به برخی شبهات 
درباره این شخصیت ها پرداخته و پاسخ داده ایم. 
شرح حال رجال و شخصیت های دینی مذهبی و 
کنش و واکنش و سیر و سلوک آن ها در وادی علم 
و عمل در این کتاب به رشته تحریر درآمده است؛ 
همچنین است ماجراها و اتفاقاتی که در حیات 
و سیره آن هــا رخ داده و همه مایه پند و انــدرز و 
عبرت آموزی است و می تواند راهنمای عالقه مندان 

عرفان و عمل قرار گیرد.

چرا فضای خاطره گویی و واقعه نویسی از سیره  ◾
علما و شخصیت ها را بــرای بــیــداری یا همان سهر 
کــه عــنــوان کتاب اســت، بــرگــزیــده ایــد؛ ایــن شیوه در 
مقایسه با دیگر اقسام نگارش چه امتیازاتی در تأثیر 

بر مخاطب دارد؟
معموالً در فضای علمی مسائل و شبهات علمی 
مطرح و پاسخ داده می شود در مقام عمل برخی 
از امور تجربیاتی است خوب و خوشایند و دارای 
خیرات و برکات که مایه پندگیری، درس آمــوزی 
و الــگــوبــخــشــی مــی شــونــد و بــرخــی مــســائــل هم 
ناخوشایند هستند کــه افـــراد آن هـــا را مطلوب 
نمی دانند و خوشایندشان نیست. این وقایع در 
زندگی بزرگان و عرفا برای ما پندآموز است تا در 
مواجهه با امور ناخوشایند درس عبرت بگیریم و 
بدانیم چگونه برخورد کنیم و در وقایع و اتفاقات 
مطلوب و خــوب زندگی نیز بدانیم چطور مسیر 
را بپیماییم. درواقع می کوشیم تجربیات شیرین 
آن هـــا را تــکــرار کنیم. ایـــن، هــدف اصــلــی نگارش 
»حدیث سهر« بدین شیوه است. با توجه به اینکه 
از زمان ورود به عرصه حوزه علمیه برای تحصیل 
تاکنون از مشهد گرفته تا قم با بزرگانی نشست و 
برخاست داشتم، هر شخصیتی که برایم جنبه 
الگوبخش و درس آموز داشته را در قالب مصاحبه 
بیان کــردم که درنهایت به انتشار کتاب حدیث 

سهر انجامید.
از این منظر این اثر سعی دارد در مرحله نخست، 
شخصیت های تأثیرگذار علمی، عملی، فلسفی 
و عرفانی را به تشنگان زالل حکمت و معرفت 
و عاشقان پاکی و طهارت بیشتر بشناساند و در 
مرحله دوم، ابهام ها و شبهه هایی را که به سبب 
عدم آشنایی و کمی اطالع در ذهن بسیاری از افراد، 
درباره آنان نقش بسته و مشکالتی به وجود آورده 
و نیز مانع بهره گیری از زندگی علمی و عملی آنان 
شده، پاک کند و از این طریق راه را برای تأثیرپذیری 
از انسان های آگاه و بیدار، هموار و به سهم خود 
مقدمات تنبه و بــیــداری افـــراد مستعد کمال و 

جویای حقیقت را فراهم کند.

دربــاره بیان کشف و شهود و خاطرات، به کدام  ◾
علما و بــزرگــان در حدیث سهر اشـــاره کــرده ایــد که 
ــنــدگــان مــســیــر عـــرفـــان و  ــوی مــی تــوانــد چــــراغ راه پ

عالقه مندان این عرصه باشد؟
از جمله عــارفــان، حکیمان و اندیشمندانی که 
ــاب و خـــاطـــرات شــنــیــدنــی در خصوص  نــکــات نـ
آنــان در ایــن کتاب آمــده، می توان به محی الدین 

ابن عربی، صدرالدین قونوی، جالل الدین محمد 
بلخی)مولوی(، سید حیدر آملی، ابوعلی سینا، 
خــواجــه نــصــیــرالــدیــن طــوســی، صدرالمتألهین 
شیرازی، عالمه سید علی آقا قاضی، عالمه رفیعی 
قزوینی، امام روح هللا خمینی، عالمه سید محمد 
ــــت هللا شــهــیــد مرتضی  حــســیــن طــبــاطــبــایــی، آی
مطهری، عالمه حسن حسن زاده آملی، آیت هللا 

سیدرضا بهاءالدینی، آیــت هللا عبدهللا جــوادی 
آمــلــی، آیــت هللا مــیــرزا هاشم آمــلــی، شیخ احمد 
کــافــی، آیـــت هللا سیدعلی خــامــنــه ای، آیــت هللا 
سیدعلی سیستانی، آیت هللا ناصر مکارم شیرازی، 
آیــت هللا محمد فاضل لنکرانی، آیــت هللا محمد 
ابراهیم جناتی و استاد محمد مهدی مهندسی 

اشاره کرد.

ــر بــســیــاری از مــــردم به  ◾ ــ ــه عــالقــه واف ــا تــوجــه ب ب
عرفان که همین عالقه و تقاضامندی، بــازار عرضه 
عرفان های دروغــیــن و کــاذب را نیز داغ کــرده، بیان 
ــــه در  ــت ــزرگ و وارســ ــ ــاطــــرات شــخــصــیــت هــای بـ خــ
ــا از عــرفــان بیان  عــرصــه عــرفــان و معنایی کــه آن هـ
 کــرده انــد چقدر از افــتــادن به دام عرفان های کاذب 

کمک می کند؟ 

عــرضــه عــرفــان راســتــیــن تــأثــیــر بــســزایــی در کنار 
ــاذب دارد.  ــ ــردن عــرفــان هــای ک ــ زدن و مــنــزوی ک
ــاذب هـــمـــواره در  ــ ــادق و مــدعــیــان ک مــدعــیــان صــ
ــان نیز  ــد و در عــرف ــ هــر فــن و علمی حــضــور دارن
ــوان بـــا معرفی  ــی تـ ــرایــن مـ ــنــاب ــعــال هــســتــنــد، ب ف
ــاب، متقاضیان آن را  عــارفــان راستین و عــرفــان ن
 از عـــرفـــای مــدعــی و عـــرفـــان کــــاذب پــرهــیــز داد 

و باز داشت.
انــســان هــر چــه در ظــواهــر غـــور بیشتری کــنــد و 
مسحور آن باشد از باطن و معنویات دور می شود، 
خصوصیت زمانه ما این است با رشد صنعت و 
تکنیک، بیشتر متوجه ظواهر و چرب و شیرین 
دنیا هستیم و از حقایق و بواطن دور افتاده ایم؛ در 
این شرایط توجیه افراد و توجه دادن آن ها به باطن 
امور یکی از وظایفی است که باید بزرگان متوجه 
آن باشند؛ کتاب سهر می کوشد در ایــن مسیر 
قدم بر دارد و امید است بزرگان در این زمینه بهتر 

ورود کنند.

بــرای آراستگی جامعه و افــراد آن به معنویت و  ◾
اخــالق که از ملزومات تمدن سازی اســت عرضه و 
ترویج عرفان اهل بیت)ع( چقدر می تواند اثرگذار و 

راهگشا باشد؟
اهل بیت عصمت و طهارت)ع( در اوج معنویت 
و قرب الی هللا هستند و همگان اعم از دوست 
و دشمن به آن اذعان دارند، گرچه از نظر عمل و 
در این راستا بودن شاید وضع مطلوبی نداشته 
باشیم اما این ایده و عقیده در آن ها وجود دارد 
که انسان های ملکوتی به ائــمــه)ع( نظر و اقتدا 
دارنــد و اگــر ما بتوانیم قــول و کــالم و رفتار آن ها 
ــه بــهــتــریــن وجـــه عــرضــه کــنــیــم نــســل تشنه  را ب
معنویات متوجه آن هــا می شوند. عبدالسالم 
ــا)ع( نقل می کند:  بــن صــالــح هــروی از امــام رضـ
رحمت خدا بر کسی باد امر ما را احیا می کند. 
بــه حــضــرت)ع( عــرض شــد: چگونه امــر شما را 
احیا و زنده می کند؟ امام)ع( فرمودند: احادیث 
و متاع و علوم ما را یاد گیرد و به مردم بیاموزد؛ 
زیــرا مــردم اگر حُسن و حقایق کالم ما را بدانند 
قطعاً از ما پیروی خواهند کرد. این روایت تکلیف 
ــاالت، رفــتــار و سیره  مــا را تعیین می کند کــه حـ
مــعــصــومــان)ع( را در قــالــب بسیار زیــبــا عرضه 
و بــه واســطــه زیــبــایــی هــای آن، نسل جـــوان را که 
جویای حقیقت هستند، جذب کنیم، اینچنین 
 است که آن ها راه سعادت دنیا و آخرت را پیدا و

 طی می کنند. 

ــا عــرصــه مــداحــی بــا پـــدیـــده ای بــه نـــام »مــداحــی  ایـــن روزهــ
اســـتـــودیـــویـــی« روبــــــه رو اســــت کـــه بــرخــی آن را نــــوآوری 
ــد.  ــن ــام ــدعـــت و انــــحــــراف مــی ن ــر آن را بـ ــگـ ــی دیـ ــرخـ و بـ
ــارس  ــزاری فـ ــرگـ ــبـ ــا خـ مـــهـــدی ســلــحــشــور در گــفــت وگــو بـ
ــن خـــصـــوص پـــرداخـــتـــه و ــ ــه تــشــریــح دیـــدگـــاهـــش در ای  بـ

 گفته است:
ــار اســتــودیــویــی، حکم نمک غــذا را داشــت،  یــک زمــانــی ک
بسیار مالیم هر از گاهی از ایــن ظرفیت استفاده می شد 
ــداشــت و تنها یــک زیــرصــدایــی  کــه آهــنــگ و موسیقی ن
داشـــت و یــا یــک افــکــت بسیار سنگین در کــار استفاده 

می شد و کسی هم موضعی نــداشــت، امــا االن کــار شدت 
گــرفــتــه اســـت تــا حـــدی کــه رهــبــر معظم انــقــالب هــم ســال 
ــدار مــداحــان فــرمــودنــد از ابــزارهــای  گذشته تلویحاً در دیـ
خــارج از هیئت استفاده نشود تا هیئت به جاهای دیگر 
تبدیل شـــود. ایــن یعنی آش شــور شــده اســـت، طـــوری که 
 خیلی از ما ضعف  خوانندگی مان را با استودیویی کردن 

جبران می کنیم.
ــد، ذائــقــه مـــردم را عــوض می  کند و به  ــن رونـ دوم اینکه ای
سمت استودیوخوانی می برد و دیگر افــراد در هیئت لذت 
نمی برند، زیرا اجرای آن مداح در هیئت و در استودیو، زمین 

تا آسمان متفاوت است. من در گذشته خودم چند کار 
استودیویی برای شهدا خواندم که نرم و لطیف و بدون 
موسیقی بود و تنها یک زیرصدای ساده داشت. اگر 

کار اندک بود شاید ایرادی نداشت اما االن جریان 
شده است و همه به سمت استودیوخوانی در حال 

حرکت هستند و این فراتر از تنوع است و ذائقه 
مردم را خراب می کند.

 بسیاری از اوقات اشک و حال و توجه جوان 
را می گیرد و عمده توجهش به موسیقی و 
سبک و آهنگ اســت. برخی از عزیزان و نور 

چشمانم که ما دوست داریم تا شهادتشان، ان شاء هللا 
مداح مقدس هیئتی باقی بمانند، می گویند مداحی 
استودیویی بــرای ایــن اســت که جوانان به سمت 
موسیقی غربی و مبتذل نروند، خب سلمنا 
اما آیا با این رویکرد و با استفاده از ابزار 
موسیقی و فضاسازی غیر هیئتی و 
پوشش متأثر از غــرب و... خیل 
ــه سمت  کــثــیــری از جـــوانـــان را ب
ــزار غربی  ــ  الــمــان هــای غــربــی و اب

سوق نمی دهیم؟

چهره چهره 

مداحى استودیویى 
 ذائقه ها را 

خراب مى كند

گفت وگو با آیت اهلل گفت وگو با آیت اهلل حسن حسن رمضانی رمضانی به بهانه انتشار کتاب»حدیث سهر« به بهانه انتشار کتاب»حدیث سهر« 

عرضه عرفان راستين تأثير بسزایى در كنار زدن و منزوی كردن عرفان های كاذب دارد. مدعيان صادق 
و مدعيان كاذب همواره در هر فن و علمى حضور دارند و در عرفان نيز فعال هستند، بنابراین مى توان 
با معرفى عارفان راستين و عرفان ناب، متقاضيان آن را از عرفای مدعى و عرفان كاذب پرهيز داد و باز 

داشت.

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

نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1399/09/20 و برابر رای ش��ماره 140060306006004114 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اتحادیه تعاونی تولید روستایی 
شهرستانهای تربت حیدریه و مه والت و زاوه به شناسه ملی 10380084895 نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
مشتمل بر تاسیسات و سوله به مساحت 16051 متر مربع ) شانزده هزار و پنجاه و یک متر مربع ( قسمتی از پالک 
24 فرعی از اراضی حسین آباد پالک 134 اصلی دهستان رخ واقع در خراسان رضوی بخش پنج حوزه ثبت ملک 
تربت حیدریه از مالکیت رسمی متقاضی محرز گردیده است . لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق 
روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتشار اولین اگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک  تسلیم و رسید اخذ نمایند 
. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست . آ-1408564
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/09/15                       تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/10/01

سید امین موسوی  
 رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

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

 برابر رأی شماره 728-1399 - 1399/03/24 هیات به کالسه پرونده شماره 69- 1398موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنوردتصرفات 
مالکانه  بالمعارض متقاضی خانم ساحل مظفری فرزند علی بشماره شناسنامه 4 صادره از بجنورد در یک باب انباری 
به مساحت 170.30 متر مربع از پالک 907فرعی از 163 اصلی واقع در اراضی پنبه زار بخش دو بجنورد خریداری 
از مالک رسمی شهرداری بجنورد محرزگردیده 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 انتش��ار اولین آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک 
ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند مالکیت صادرخواهد شد.آ1407999 
تاریخ انتشار نوبت اول :  1400/08/30                         تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/09/15   

احمد اصغری شیروان
رئیس ثبت اسناد و امالک       

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

 براب��ر رای ش��ماره 140060306012003095 هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی 
آقای / خانم مهدی مددی فرگی فرزند محمد بشماره شناسنامه 98 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان 
به مس��احت 44/30متر مربع از پالک 1 فرعی از 1371اصلی واقع در بخش یک ش��هر کاش��مر به آدرس خیابان 
باقری – بین باقری 18 و 20خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم ایرج رحیمی احدی از ورثه ذبیح اله رحیمی 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.آ1407994 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/08/30                                  تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/09/15

احمد جهانگیر 
 قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

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

  براب��ر رای ش��ماره 140060308002000658- 1400/6/10 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی قاین 
تصرف��ات مالکان��ه و بالمعارض متقاضی حس��نیه پری نژاد به ش��ماره شناس��نامه 51 کد ملی 
0889022259 صادره از قاین فرزند رضا در شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 266/81 متر 
مربع در قسمتی از پالک 267- اصلی شهر قاین بخش 11 قاین از محل مالکیت سید محمد تقی 

احمدی محرز گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتیکه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. آ1407992

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/8/30                      تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/15 
علی  صفائی فر 

 رئیس  اداره  ثبت  اسناد وامالک قاینات

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت 
تایباد

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 امالک 
متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
آقای نادر احمدپرست به شناسنامه شماره 1986 کدملی 0749775491 صادره تایباد فرزند ابراهیم در ششدانگ 
یکقطعه زمین دیوار شده با بنای احداثی به مساحت 3213/45 مترمربع پالک شماره 247 اصلی واقع در خراسان رضوی 
بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت متقاضی و قسمتی از پالک** کالسه 573- 99
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به 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 مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ1407990
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/8/30                                تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/15

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد
 غالمرضا آقازاده

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

برابر رای شماره 140060319078007551 هیات دوم مورخه 1400/08/12 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 خانم محبوبه پاپلی برواتی فرزند محمود بشماره شناسنامه 2128 صادره از کرمان در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 429/13 مترمربع که مقدار 35/76 مترمربع از ششدانگ عرصه آن متعلق به وقف است 
تحت پالک 228 فرعی از 3979 اصلی بخش 2 کرمان واقع در کرمان جاده قدیم ماهان حسین آباد خان صاحب 
الزمان 18 خریداری از مالک رسمی آقای جواد پورشعبان 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.  آ1408038  1127 م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1400/9/1     تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1400/9/15 
 محمود مهدی زاده 

 رییس ثبت اسناد و امالک 

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

برابر رای شماره 140060319078007585 هیات دوم مورخ 1400/08/13  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 خانم اکرم حاج خلیلی گوکی فرزند محمد بشماره شناسنامه 456 صادره از گلباف در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 130/60 مترمربع که مقدار 50/60 مترمربع از ششدانگ عرصه متعلق به وقف است تحت 
پالک 7526 فرعی از 3968 اصلی بخش 2 کرمان مفروز و مجزی شده از پالک 899 فرعی از 3968 اصلی واقع در 
کرمان خیابان دستغیب کوچه 52 جنوبی 4 شرقی7 سمت چپ درب سوم خریداری از مالک رسمی آقای سیدعباس 
ابراهیمی پور فرسنگی  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.     1122 م/الف     آ1408036
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1400/9/1                    تاریخ انتشار نوبت دوم:دوشنبه 1400/9/15   

محمود مهدی زاده 
 رییس ثبت اسناد و امالک 

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

براب��ر رای ش��ماره 140060319078005801 هیات دوم مورخ��ه 1400/6/21  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای محمدمهدی نادری فرزند عبدالرضا بشماره 
شناس��نامه 1253 صادره از کهنوج در شش��دانگ یک باب خانه به مساحت 300 مترمربع تحت پالک 
24517 فرعی از 2787 اصلی بخش 3 کرمان واقع در خیابان ابوذر جنوبی کوچه 18 داخل کوچه سه 
خانه مانده به چهار کوچه س��مت چپ خریداری از مالک رس��می آقای محمود پورزاده حسینی  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. 1113 م/الف   آ1408037
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1400/9/1                تاریخ انتشار نوبت دوم:دوشنبه 1400/9/15

محمود مهدی زاده 
 رییس ثبت اسناد و امالک

بدین وس��یله به اطالع کلیه س��هام داران محترم ش��رکت سهامی عام نخریسی و نساجی خس��روی خراسان می رساند 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت با دستور جلسه ذیل راس ساعت 10:30 روز پنج شنبه مورخ 1400/09/25در 
محل بنیاد بهروری موقوفات آستان قدس رضوی  واقع در مشهد بلوار خیام بین خیام 33 و 35 مؤسسه سازمان 
اقتصادی رضوی برگزار می گردد .از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی ایشان تقاضا می شود در روز و ساعت 

مقرر در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.
با توجه به ش��یوع ویروس کرونا و ش��رایط مندرج در نامه ش��ماره 104/31 مورخ 1398/12/20 س��تاد ملی مبارزه 
ب��ا بیم��اری کرونا و ابالغ س��ازمان بورس و اوراق به��ادار تا اطالع ثانوی برگ��زاری مجامع عمومی ش��رکت صرفًا در 
ش��رایطی که با حضور حداکثر پانزده س��هام دار حقیقی یا حقوقی تش��کیل ش��ود امکان پذیر می باش��د، سهامداران 
محت��رم ی��ا نماین��دگان قانونی آن ها که تمایل به حضور در جلس��ه مجمع هس��تند الزم اس��ت جه��ت دریافت برگه 
ورود ب��ه جلس��ه با در دس��ت داش��تن برگه س��هام و کارت ملی و وکالت نامه رس��می ی��ا معرفی نام��ه معتبر در روز 
ش��نبه مورخ 1400/09/20در س��اعات اداری به دفتر ش��رکت نخریسی و نساجی خسروی خراس��ان واقع در مشهد، 
خیابان فدائیان اس��الم، روبرو فدائیان اس��الم 15 جنب حس��ینه امام ش��رکت نخریسی و نس��اجی خسروی خراسان 
مراجع��ه فرماین��د، همچنی��ن کلیه س��هامداران محترم حقیق��ی و حقوقی میتوانند جهت ش��رکت در جلس��ه مجمع 
ب��ا مش��اهده همزمان به ص��ورت زن��ده از طری��ق لین��ک  https://webinar.epf.ir/nakhrisi اق��دام فرمایند. 
 دستور جلسه : - ارائه گزارش  توجیهی افزایش سرمایه از مبلغ200.000میلیون ریال به مبلغ 500.000 میلیون ریال تغییر.

-اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه.
-اس��تماع گزارش هیات مدیره حس��ابرس و بازرس قانونی در خصوص افزایش س��رمایه از مبلغ 200.000میلیون 

ریال به 500.000 میلیون .
-اصالح ماده مربوط به اساسنامه شرکت .

-سایر موارد که اتخاذ تصمیمات در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.
هئیت مدیره شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام عام نخریسی و نساجی 
خسروی خراسان )سهامی عام( به شماره ملی 10860062290  شماره ثبت  206
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-SQR7201A2F  برگ سبز خودرو سواری ام وی ام تیپ
530 رنگ  قرمز متالیک سال 1390  به شماره شهربانی 96 
  NATGCAVF701004802 و 441 ایران 74 و شماره بدنه
وش����ماره موت����ور MVM484FFFA005496 ب����ه مالکیت 
محم����د خاکپور مفق����ود گردیده و از درجه اعتبار س����اقط 

می گردد. ,ر
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اصل برگ س���بز و س���ند و کارتکس خودروی سواری 
پ���ژو آردی  مدل84 رنگ یش���می به ش���ماره انتظامی  
12 ایران 975 ق 92  به شماره موتور 11784046993 
و ش���ماره شاس���ی 13449374 و س���ریال کارتک���س 
19/13711/ س متعل���ق ب���ه آقای فرش���ید ش���یرافکن 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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پروانه س���اختمان به ش���ماره 3514 و تاریخ 
تعاون���ی  ب���ه ش���رکت  1388/05/11متعل���ق 
تولی���دی توزیعی کارکنان فنی توس نیرو به 
ش���ماره 6085مورخه 1385/08/24 متعلق 
ب���ه قطعه ش���ماره 7بل���وک 41محله 7پالک 
ثبت���ی 3879فرع���ی از7 فرع���ی مجزاش���ده 
ازپ���الک ثبتی 236 اصلی بخش 7چناران  با 
کدنوسازی 7-41-7-1 مفقود گردیده از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
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س���ند کمپان���ی کامی���ون کمپرس���ی بن���ز تی���پ ال کا 
52/1921  م���دل 1358 رن���گ فیلی روغنی به ش���ماره 
موتور10021760 و ش���ماره شاسی 14453786 شماره 
انتظامی548 ع 93 ایران 32 مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 
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ب���رگ س���بز و کلی���ه اس���ناد خ���ودرو س���واری س���ایپا 
ب���ه  روغن���ی  س���فید  رن���گ   1397 م���دل   132SE
و ش���ماره شاس���ی   M136062455 موت���ور ش���ماره 
NAS421100J1236670 ش���ماره انتظام���ی 419 ن 61 
ای���ران 74 بن���ام علی رضا لطف���ی مفق���ود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  /ر
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کلیه اسناد و مدارک مربوط به قطعه زمین 
با مشخصات 26 فرعی از 192 اصلی با پالک 
ثبتی972و ش���ماره قطعه 1262، که متعلق 
به مرحوم خندان می باش���د گمشده است و 
از درجه اعتبار س���اقط می باشد. چنانچه هر 
ش���خصی خواه حقیقی یا حقوقی نسبت به 
این قطعه زمین ادعایی دارد با ارائه اسناد و 
مدارک مالکیت در اولین فرصت به ش���رکت 
آبادان���ی مس���کن الهی���ه خراس���ان مراجعه 

نماید.
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س����ند کمپان����ی ، ب����رگ س����بز و کارت موت����ور س����یکلت 
س����اوین تی����پ CDI 125 م����دل 95 رن����گ قرم����ز ش����ماره 
 : شاس����ی  ش����ماره  و   0124NDR072499  : موت����ور 
NDR***125B9509124   به شماره پالک انتظامی 
91136-481 به مالکیت امیرحس����ین ش����قاقی به کد ملی 
5890066315 مفقود و از درجه اعتبار س����اقط می باشد.
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پروانه ساختمانی به ش���ماره 7736 مورخه 
1385/12/13براس���اس ق���رارداد واگذاری به 
ش���ماره 6855 مورخ���ه 1375/07/02 بن���ام 
هیئ���ت منتخب کارکنان س���ازمان مس���کن 
وشهرس���ازی برای قطعه شماره 15 واقع در 
بلوک 30 محله گلشهر)8( قسمتی ازپالک 
ثبتی 7 فرعی مجزاشده از پالک 236 اصلی 
بخش 7 چناران با کد نوس���ازی 1_8_30_15 

مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.
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برگ س����بز  خودرو س����واری هاچ بک پارس خودرو   تیپ 
BRILLIANCE  H220MT  رن����گ  س����فید روغنی س����ال 
1397  ب����ه ش����ماره ش����هربانی 37 ط 472 ای����ران 84 و 
ش����ماره بدنه NAPH220AAJ1005875 وش����ماره موتور 
BM15L*H022982 ب����ه مالکیت س����هیال به����زادی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ,ر
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کارت، برگ س���بز و کلیه اس���ناد خودرو سواری پراید 
GTXi مدل 1383 رنگ سفید روغنی به شماره موتور 
 S1412283373938 00995886 و ش���ماره شاس���ی
ش���ماره انتظامی 886 ه 33 ایران 74 بنام علی اکبر 

ناضری مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

/ر
14

08
62

3
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قو
مف

ی 
گه

آ

س���ند و برگ س���بز و برگ���ه کمپانی خودرو س���مند 
مدل 1388 به ش���ماره پ���الک 618 و85 ایران 42 
و ش���ماره موتور 14788002836 و شماره شاسی 
NAACJ1JC4AF253888  بنام میالد هوشیار 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

ف
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40
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دی

قو
مف

ی 
گه

آ

دفترچه آبی رنگ کارشناس���ی رسمی دادگستری 
رشته حسابداری و حسابرسی خانم نرگس مقدم 
با کد ملی 6159174495 فرزند رجبعلی به شماره 
شماس���نامه 561 ب���ه ش���ماره پروان���ه کارشناس���ی 
 1397/05/29 پروان���ه  ص���دور  تاری���خ   12633
مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط می باشد.
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آ

 عرفانی که انسان را  عرفانی که انسان را 
بیدار  می کند...بیدار  می کند...



رسانه و مطبوعات به 
عنوان یکی از مهم ترین 
ابزارهای انتقال پیام و 
اخبار نقش بسزایی در 
توسعه فرهنگ و حتی 
ایجاد مؤلفه های جدید 
در فرهنگ یک جامعه دارنـــد و یکی از 
این امور، تشریح وظایف جامعه در قبال 
کم توانان جامعه و بنا به قولی معلوالن 

است.
به گزارش آستان نیوز، نخستین نشریات 
ــده در ایــــران دغــدغــه جامعه  ــاپ شـ چـ
ــرار داده انــــد  ــ ــورد تــوجــه ق مــعــلــوالن را مــ
و در برخی از نمونه ها به صــورت کامالً 
تخصصی بــه چــاپ و تــوزیــع مطبوعات 

مختص جامعه معلوالن اقدام کرده اند.

روزنامهنگارانکمبینا ◾
اما در بسیاری موارد کم توانان خود زبان 
گویای همنوعان شدند و گوی سبقت را از 

افراد سالم ربودند.
ابراهیم حافظی؛ رئیس اداره مطبوعات 
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد 
آستان قدس رضوی در این خصوص به دو 
تن از روزنامه نگاران نامی ایران به نام افصح 
المتکلمین؛ مدیر روزنامه خیر الکالم و 
موید ؛ مدیر روزنامه حبل المتین کلکته 
از روزنامه های مهم دوره قاجار و مشروطه 

ایران اشاره دارد که با ضعف بینایی شدید 
موفق به انتشار روزنامه شدند.

باغچهبان؛پیشگامدرچــاپنشریه ◾
معلوالن

جبار باغچه بان که خدماتش به جامعه 
ــوده را باید پیشگام  ناشنوایان بسیار ب
چاپ نشریه معلوالن دانست. وی سال 
1312 مرکز ویژه کر و الل ها را در تهران ایجاد 
و در سال 1323 نخستین نشریه را با نام 

»زبان« چاپ کرد.
حافظی به انتشار مجله »گزارش« از سوی 
باغچه بان در سال 1342 اشاره کرد که ویژه 
ناشنوایان منتشر شد. شاید بتوان گفت 
بیشترین خدمات به جامعه ناشنوایان 
در حــوزه نشر را پیش از پیروزی انقالب 

اسالمی جبار باغچه بان داشته است.

فروغ»روشندالن«بامحمدخزائلی ◾
تاریخ مطبوعات پس از جبار باغچه بان، 
محمد خزائلی را به عنوان پیشگام چاپ 
نشریه معلوالن معرفی می کند. او در سال 
1345 مجله »روشــنــدالن« را در تهران 
چاپ کرد و دو سال پس از آن، نخستین 
نشریه رسمی مرتبط با نابینایان را به چاپ 
رساند که 59 شماره از آن تا سال 1352 
چاپ و با درگذشت خزائلی چاپ آن برای 

همیشه متوقف شد.

توسعهمطبوعاتویــژهکمتوانانپس ◾
ازسال1357

بنا به گفته ابراهیم حافظی، بر اساس 
مجله های موجود در آرشیو مطبوعات 
آستان قــدس رضــوی، آثــار ادواری چاپ 
شــده پیش از پــیــروزی انــقــالب اسالمی 
به انگشتان دو دست هم نمی رسد، اما 
پس از بهمن 1357 سیر صعودی توجه 
نویسندگان و ناشران به چاپ نشریه و 

مقاله در مطبوعات مشاهده می شود.

ــا مــحــوریــت  ــاپ چــنــدیــن نــشــریــه بـ چــ
توان بخشی و توان یابی در چهار دهه 
گذشته ویژه معلوالن جسمی حرکتی با 
عناوین مجله های »شنوایی شناسی« 
ــال 1382،  ــال 1371، »جـــــرس« ســ ســ
ــژه ناشنوایان  »پـــژواک« ســال 1385 وی
ــراد  ــی افــ ــاســ ــ ــن ــه هــای »روان شــ و مــجــل
اســتــثــنــایــی« و »کـــودکـــان استثنایی« 
ویـــژه معلوالن ذهنی مصداقی بــر این 

ادعاست.

همچنین در ایــن سال ها، روزنامه های 
»ایران سپید« با بیش از دو دهه انتشار و 
»اندیشه سپید« و »بچه های بشری« با 
خط بریل ویژه نابینایان به چاپ رسیده 
و شهرهای تــهــران، مشهد، اصفهان، 
شیراز، خــرم آبــاد، یــزد، زنجان، قزوین و 
سبزوار به ترتیب دارای بیشترین نشریه 

در این زمینه هستند.

آرشـــیـــویغــنــیازمــطــبــوعــاتویـــژه ◾
کمتوانان

آرشیو مطبوعات آستان قــدس رضوی 
افزون بر 100 عنوان نشریه ادواری در بیش 
از 4 هزار نسخه مرتبط با جامعه معلوالن 
را شناسایی و جذب کــرده و در دسترس 

محققان برای استفاده قرار داده است.
 ایــــن نـــشـــریـــات کـــه مــاهــیــت خــبــری، 
عــلــمــی – تــرویــجــی و حــتــی عــلــمــی – 
پــژوهــشــی دارد بــه قــشــرهــای مختلف 
جامعه معلوالن ارتباط دارد. نابینایان 
و کم بینایان، معلوالن نخاعی، حرکتی، 
ناشنوایان، جانبازان، معلوالن ذهنی و 
کودکان استثنایی می توانند نشریات 
مرتبط با خود را در بین ده ها عنوان مجله 

بیابند و مورد مطالعه قرار دهند.
در ایــن مجموعه غنی، از قدیمی ترین 
ــران بــا نام  نشریه های چــاپ شــده در ایـ
»زبـــان« و »روشــنــدالن« تــا جدیدترین 

نشریه که در اواخر دهه 90 به چاپ رسیده 
در آرشیو مطبوعات آستان قدس رضوی 

در دسترس مراجعان قرار دارد.
 
خدماتادارهمطبوعاتبهکمتوانان ◾

ابراهیم حافظی به تالش اداره مطبوعات 
آستان قدس رضوی برای ایجاد تسهیل 
در دسترسی محتوای نشریات جذب 
شده و آگاهی رسانی از اخبار و اطالعات 
جدید برای جامعه معلوالن اشاره داشته 
و می افزاید: کارشناسان این اداره آمادگی 
ــد در صــورت درخــواســت ارگــان هــا و  دارن
نهادهای مرتبط با معلوالن، نمایشگاه یا 
نشست هایی برای معرفی این نشریات 
برگزار کند و یا در صورت درخواست در 
حد امکان محتوای ایــن  نشریات را در 
کوتاه ترین زمــان به شکل دیجیتال در 

اختیار ایشان قرار دهد.
آرشیو مطبوعات سازمان کتابخانه ها، 
موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی 
با جذب بیش از 34 هزار عنوان نشریه 
ادواری اهتمام دارد جامعه محققان را در 

زمینه استفاده از این منابع یاری دهد.
ایـــــن مـــرکـــز هــمــچــنــیــن از دریـــافـــت 
مجموعه ها، مجله ها و روزنــامــه هــای 
مــجــمــوعــه داران، نـــاشـــران و اشــخــاص 
حقیقی و حقوقی به صورت وقف، خرید، 

اهدا و مبادله استقبال می کند.

نگاهی به تاریخچه انتشار نشریات ویژه توان یابان در مطبوعات فارسی زبان

از »زبان« باغچه بان تا »روشندالن«خزائلی

خبرخبر
امروزامروز

تکمیل و تحویل ۴۴ واحد مسکونی به زلزله زدگان رامیان به همت بنیاد کرامت رضوی
اواسط خردادماه امسال بود که مدیرعامل بنیاد کرامت 
رضوی در بازدید میدانی از عملیات ساخت منازل مسکونی 
برای آسیب دیدگان زلزله رامیان در جمع خبرنگاران اعالم 
کرد 44 واحد مسکونی زلزله زدگان این شهرستان به همت 
بنیاد کرامت رضوی تکمیل و به زودی به اهالی این مناطق 

تحویل خواهد شد. حاال با گذشت کمتر از 6ماه از آن تاریخ، 
دیروز شهرستان رامیان شاهد آیین بهره برداری از 44 واحد 

مسکونی و تحویل آن به آسیب دیدگان از زلزله بود.
محمدحسین استادآقا، مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی 
در مراسم تحویل این واحدهای مسکونی گفت: خدای 

بزرگ را شاکریم که به لطف و عنایت حضرت امام رضا)ع( 
و تــأکــیــدات تولیت مــعــزز آســتــان قــدس رضـــوی، امــروز 
44 واحــد مسکونی به خسارت دیدگان از حادثه زلزله 
شهرستان رامیان تحویل داده شــد.وی تصریح کــرد: به 
دلیل وجود مشکالت مختلف از جمله صعب العبور بودن 

 منطقه زلزله زده و باال رفتن هزینه های ساخت مسکن که 
بر سر راه تکمیل واحدهای در دست ساخت بود، بنیاد 
کرامت رضوی به این پروژه ورود کرد و 100 میلیارد ریال برای 
تکمیل این واحدها اختصاص داد که بحمدهللا تاکنون 

44 واحد به نتیجه رسیده و تحویل خسارت دیدگان شد.

خدمت جهادی
   حضور کاروان جهادی 

میقات الرضا)ع( در مناطق محروم
کاروان جهادی میقات الرضا)ع( وابسته 

به آستان حضرت حسین بن موسی 
الکاظم)ع( با حضور در روستاهای 

آبخورگ، چاه مسافر و چاه پی آب از توابع 
بخش دستگردان طبس به ارائه خدمات 

به خانواده های نیازمند پرداختند.مدیر 
آستان حضرت حسین بن موسی الکاظم)ع( 

گفت: کاروان جهادی میقات الرضا)ع( 

در قالب کمیته های فرهنگی، مشاوره 
خانواده،کودک و نوجوان، بهداشت و 

سالمت، ساختمانی و تأسیسات به مناسبت 
سالروز شهادت شهید آیت اهلل مدرس)ره( 

به روستاهای آبخورگ، چاه مسافر 

و چاه پی آب اعزام و به خانواده های 
کم برخوردار این مناطق خدمات ارائه دادند.

وی خانواده های نیازمند و محروم را 
جامعه هدف خدمت رسانی گروه جهادی 

میقات الرضا)ع( دانست.

WWW.QUDSONLINE.IR

الصدقه 
بعشره و 
القرض 
بثمانیه 
عشر 
و صله 
االخوان 
بعشرین و 
صله الرحم 
باربعه و 
عشرین
 صدقه دادن
 10 حسنه، قرض 
دادن 18 حسنه، 
رابطه با برادران 
دینی  20 حسنه و 
صله رحم 2۴ حسنه 
دارد.
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آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای جواد عطار بیلندی فرزند علی محمد بش��ماره ملی 0933183003 متولد 1353/01/07 صادره 
از مشهد باستناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت 
اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک 2035 فرعی مجزا شده از 668 فرعی از 
250- اصلی بخش 14 مش��هد واقع در حوزه ثبت ملک شهرس��تان تایباد که متعلق به وی میباشد بعلت جابجایی 
وسایل منزل مفقود گردیده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ششدانگ پالک موصوف ذیل 
ثبت شماره 76877 صفحه 115 دفتر 232 بنام آقای احمد ابوبکری فرزند عباس صادر و سپس مع الواسطه به نام 
متقاضی انتقال قطعی یافته و ذیاًل بنامش ثبت و س��ند مالکیت کاداس��تری بشماره سریال 081315 د 91 صادر و 
تسلیم گردیده است و سپس برابر اسناد رهنی شمارگان 9034 و 9035 مورخ 1392/12/14 دفترخانه اسناد رسمی 
ش��ماره 1 تایباد به نفع بانک ملت مدیریت ش��عب مشهد در رهن قرار گرفته است، که سوابق بیش از این حکایتی 
ندارد. لذا به استناد تبصره 1- اصالحی ماده 120- آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر 
کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز 
از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم 
نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند 
معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ-1408601

کفیل ثبت اسناد و امالک تایباد- مهدی حسین زاده

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه( شماره بایگانی 9800015
به موجب پرونده اجرائی کالسه 139704006224000367 )9800015( له نرگس ابراهیمی سلطان آبادی فرزند 
عباسعلی به شماره ملی 0740111132 به موجب سند ازدواج به شماره 7111- 1389/09/13 در قبال 114 عدد 
سکه تمام بهار آزادی اصل طلب به انضمام حقوق دولتی علیه مصطفی ابراهیمی سلطان آباد فرزند ابراهیم شماره ملی 
0946973954 اجرائیه صادر و اجرائیه در مورخه 1397/12/28 ابالغ و نیابت اجرایی گردید. سپس به درخواست 
بستانکار تمامت دو قسمت از سه قسمت از یک سهم مشاع از 305 سهم نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
پالک ثبتی 179- اصلی بخش 10 مشهد متعلق به مدیون به آدرس صفی آباد به مساحت کل 3402810 مترمربع 
به شماره چاپی 765104 ثبت و بازداشت گردید. برابر نظریه کارشناس ارزیابی مساحت 619/18 مترمربع برابر با )دو 
قسمت از سه قسمت یک سهم مشاع از 305 سهم نیم دانگ مشاع از ششدانگ( از اراضی متعلق به شرکت تعاونی 
آتش نشانی به صورت مشاع و غیرقابل تحویل و به حالت زراعی دیم و فاقد هرگونه مستحدثات و مجوز و فاقد حق آبه 
ارزش روز میزان 619/18 مترمربع بمبلغ 3/715/080/000 ریال )سه میلیارد و هفتصد و پانزده میلیون و هشتاد 

هزار ریال( ارزیابی و قطعی گردید.آ-1408602
با حدود و مشخصات:

به شرح دفتر و صفحه اولیه فاقد بازداشتی می باشد.
به آدرس اراضی صفی آباد لذا تمامت دو قس��مت از س��ه قسمت از یک سهم مشاع از 305 سهم نیم دانگ مشاع از 
شش��دانگ پالک فوق از س��اعت 9 الی 12 روز چهارشنبه 1400/10/1 از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از 
مبلغ 3/715/080/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک 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 نقداً وصول می گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل 
رس��می گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان س��اعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. با توجه به مشاعی 
بودن ملک این اداره تعهدی بابت تخلیه و تحویل ملک ندارد. ضمناً طبق ماده 136 آیین نامه اجرا شرکت در مزایده 
منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه کارشناس��ی به حس��اب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی در 
جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب 
صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر ماده فروش را به حساب سپرده واریز نکند مبلغ مذکور 
قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده 

تجدید می گردد. م.الف 939 آ-1408602
رئیس ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مهدی دعائیان مقدم طوس��ی وکالتاً از طرف مهرداد دعائیان مقدم طوس��ی به ش��ماره وکالت 1400/8/11- 
117449 دفت��ر 434 ته��ران با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء ش��ده طی درخواس��ت 27378/1400 مورخ 
1400/08/22 تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان مالکیت 880/4 سهم مشاع از 2264 سهم ششدانگ پالک 
1034 فرعی از 10- اصلی بخش 6 مش��هد را نموده که پالک فوق الذکر به نام مهرداد دعائیان مقدم طوس��ی ثبت 
و سند به ش��ماره 001065ه/98 شناسه الکترونیکی 139920306008003058 صادر شد حسب اعالم متقاضی 
س��ند مالکیت المثنی در اثر سهل انگاری مفقود ش��ده در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در 
یک نوبت آگهی تا چنانچه اش��خاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 
روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب 
صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا س��ند معامله ارائه نش��ود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور س��ند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. 

م.الف 940 آ-1408603
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی دعوت از مالکین مجاورین
احتراماً نظر باینکه آقای علیرضا کوهی نقندر بموجب شیوه نامه صدور اسناد تک برگی، تقاضای صدور سند مالکیت 
از این اداره را نموده است و سند مالکیت صادره قبلی به شماره پالک 63 فرعی از 65- اصلی واقع در بخش 6 مشهد 
اراضی رودخانه خوشرود نقندر بدون طول ابعاد و مساحت می باشد و مورد تقاضا، حدی از آن به مجاورت شما معرفی 
شده لذا نماینده و نقشه بردار برای روز یکشنبه مورخ 1400/10/05 جهت تعیین طول و متراژ حسب ماده 68 و 70 
آئین نامه قانون در محل حاضر چنانچه در مورد حدود و حقوق ارتفاقی ملک حقی برای خود قائل هستید و یا اختالفی 
با مجاور مزبور دارید می توانید در روز مقرر در محل حضور بهم رسانید در غیر اینصورت بعد از گذشت یک هفته برابر 
مقررات سند مالکیت بنام متقاضی پس از سیر تشریفات قانونی صادر و تسلیم خواهد شد. م.الف 941 آ-1408604

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی
از طرف محمد ایرانی

آگهی دعوت از مالکین مجاورین
احتراماً نظر به اینکه خانم طاهره مظلومان بموجب شیوه نامه صدور اسناد تک برگی، تقاضای صدور سند مالکیت از 
این اداره را نموده است و سند مالکیت صادره قبلی به شماره پالک 166 فرعی از 150- اصلی واقع در بخش 6 مشهد 
اراضی مایان بدون طول ابعاد و مساحت می باشد و مورد تقاضا، حدی از آن به مجاورت شما معرفی شده لذا نماینده 
و نقشه بردار برای روز یکشنبه مورخ 1400/10/05 جهت تعیین طول و متراژ حسب ماده 68 و 70 آئین نامه قانون در 
محل حاضر چنانچه در مورد حدود و حقوق ارتفاقی ملک حقی برای خود قائل هستید و یا اختالفی با مجاور مزبور 
دارید می توانید در روز مقرر در محل حضور بهم رسانید در غیر اینصورت بعد از گذشت یک هفته برابر مقررات سند 

مالکیت بنام متقاضی پس از سیر تشریفات قانونی صادر و تسلیم خواهد شد. م.الف 942 آ-1408605
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

از طرف محمد ایرانی

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 140060319078008054 هیات دوم 1400/8/27 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای احمد شمس الدینی فرزند رضا بشماره شناسنامه 5784 صادره از گلباف در ششدانگ یک 
باب خانه  به مس��احت 175/50 مترمربع تحت پالک 16735 فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک 
744 فرعی از 3968 اصلی بخش 2 کرمان واقع در کرمان سراسیاب فرسنگی خیابان شهید احمدی کوچه شماره 
5 خریداری از مالک رسمی آقای حسین احمدی نژاد  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.  آ-1408596 1247 م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/9/15                              تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/30
محمود مهدی زاده - رییس ثبت اسناد و امالک

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 140060319078008209 هی��ات دوم 1400/9/1 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای عبدالرضا فیض احمدآبادی  فرزند مهرعلی بش��ماره شناسنامه 7211 صادره از ماهان در 
ششدانگ یک باب مغازه مشتمل بر طبقه فوقانی با کاربری عرصه مسکونی  به مساحت 250 مترمربع تحت پالک 
24723 فرعی از 2787 اصلی بخش 3 کرمان واقع در کرمان ابوذر شمالی بین کوچه 19 و 21  خریداری از مالک 
رسمی آقای محمود پورزاده حسینی  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. آ-1408597
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/9/15                    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/30      1245 م/الف

محمود مهدی زاده - رییس ثبت اسناد و امالک

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی 

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 

روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
1-برابرکالسه 295-1400 ورأی شماره 140060307114002759خانم آیساناسادات زادخوش  فرزند سیدحسین 
در ششدانگ یکباب مغازه   به مساحت 31/60متر مربع قسمتی از پالک شماره 8711فرعی از13صلی باغات وحومه  

واقع دربخش 5قوچان حوزه ثبت ملک شیروان   از محل مالکیت تکتم حسینی
2- برابرکالس��ه 264-1400ورأی شماره 1400*264 آقای فرشاد پوزش طلب درششدانگ یکباب ساختمان   به 
مساحت 171/32 متر مربع قسمتی از  پالک شماره 11اصلی خانلق واقع در خراسان شمالی بخش5قوچان ازمحل 

مالکیت ستارراهدار
3- برابر15،17-1400ورأی شمارات140060307114001782و 140060307114001783آقایان علی کریمیان 
وغالمعلی کریمیان فرزندآن نصرت بالسویه درششدانگ یکباب منزل به مساحت 90/23مترمربع قسمتی از پالک 

شماره 6665فرعی از1434فرعی از 13اصلی باغات وحومه واقع دربخش5قوچان ازمحل مالکیت شهربانو کریمیان
   به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از انتش��ار 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. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند. در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. آ-1408595
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/15                      تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/30

اکبراقبالی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

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

برابررای شماره140060306022000535هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرس��می مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض خانم فاطمه تقوی زاده 
فرزندرمضان بشماره شناسنامه 308صادره ازفریمان در یک باب ساختمان بمساحت 204مترمربع پالک2223فرعی 
از276اصلی واقع دربخش13ازمحل مالکیت مش��اعی متقاضی محرز گردیده اس��ت لذابمنظوراطالع عموم مراتب 
دردونوبت به فاصله 15روزآگهی میشوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته 

باشندمی توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید ظرف مدت 
یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور وعدم وصول اعتراض ،طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد. آ-1408586
محمدرضارجایی مقدم-رئیس ثبت اسنادوامالک

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

 براب��ر رای 140060308004000079-1400/09/01 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
خدیجه محمودی  فرزند علی  به شماره شناسنامه 83 صادره نهبندان  به شماره ملی 563975711 در پرونده کالسه 
1400114408004000007 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 15431/2 متر مربع پالک 
165 فرعی از 5-اصلی مزرعه خالق آباد واقع در بخش 5 نهبندان بصورت انتقالی مع الواسطه از مالک رسمی )میرزا 

عبدالحسین  شهابی ( به  آدرس مزرعه خالق آباد بخش5 نهبندان محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع  به رای 
اعالم ش��ده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دوماه اعتراض کتبی خویش رابه این اداره تسلیم و 
رسید دریافت نمایند. معترض می بایست 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 در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم  قطعی دادگاه است . در صورتیکه اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد 

نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. آ-1408571
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/15                               تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/01
سید مهدی پروین محبی  - رئیس سازمان ثبت اسنادو امالک شهرستان نهبندان 

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 140060308001004244 م��ورخ 08/29/ 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 آقای غالمحسین شبانی فرزند علی  بشماره شناسنامه 5 در ششدانگ یکباب منزل مسکونی  به 
مساحت 139/40 مترمربع قسمتی از پالک 1396-اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند 
از محل مالکیت صغری دستیگردی 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.آ-1408578
تاریخ انتشار نوبت اول:  دوشنبه  1400/09/15             تاریخ انتشار نوبت دوم : چهار شنبه 1400/10/01                         

حسین براتی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

"آگهی موضوع ماده3 قانون  و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی"

1 -برابر رای ش��ماره140060308002000183—6 /3 /1400 هی��ات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی سعید گلکار مقدم  به شماره شناسنامه 19 
کد ملی 0889037922 صادره از قاین فرزند محمد در ششدانگ یکباب منزل قدیمی به 
مساحت 46.10 مترمربع در قسمتی از پالک 953 اصلی شهر قاین بخش 11 قاین ازمحل 

مالکیت سهام مجهول پالک مزبور محرز گردیده است0
2 - برابر رای ش��ماره140060308002000423—16 /4 /1400 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی حسن گچ سوز مقدم  به شماره شناسنامه 18کد 
ملی 0889285918 صادره از قاین فرزند غالمرضا در شش��دانگ یکقطعه باغ به مساحت 
402.85 مترمربع در قسمتی از پالک 92 فرعی از 1270 -اصلی واقع در اراضی ابوالخیری 

بخش 11 قاین ازمحل مالکیت سکینه صرفی محرز  گردیده است0
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتیکه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای م��دت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکیت صادر خواهد شد.آ1408565
تاریخ انتشار نوبت اول 15 /9 /1400                 تاریخ انتشار نوبت دوم 30 /9 /1400

  علی صفایی فر 
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

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

نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب        
20،9، 1390 و برابر رای ش��ماره 140060306006004108 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای عباس صفارنیا فرزند حسین 

بشماره شناسنامه 10639 صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 107 متر مربع 
) یکصد و هفت متر مربع ( قسمتی از پالک 154 فرعی از اراضی دیزقند پالک 231 اصلی دهستان اربعه واقع در 
خراس��ان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری مع الواس��طه از مالک رسمی فاطمه احمدپور 
فرزقی محرز گردیده است . لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده 13 ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق محلی و کثیراالنتشار در شهر 
ها منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی تا 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت 
محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-1408464

تارخ انتشار نوبت اول : 1400/09/15                            تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/10/01
سید امین موسوی  

 رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

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

نظر به دس��تور م��واد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/09/20 و برابر رای ش��ماره     140060306006004136هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر 
در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی اقای  رجبعلی نوبهار فرزند در 
محمد بشماره شناسنامه 28 صادره از رشتخوار نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 198/26 مترمربع  
یکصد و نود و هشت و بیست و شش صدم متر مربع  قسمتی از پالک  214 فرعی از اراضی رباط علیا پالک  یک 
اصلی دهس��تان اربعه واقع در خراس��ان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری از ورثه مالک 
رسمی غالمرضاحیرانی  تربتی محرز گردیده است . لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 ائین نامه  مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه 
محلی و کثیراالنتش��ار در شهر ها منتش��ر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع  به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتشار اولین اگهی تادو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و  رسید اخذ نمایند. 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این  صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است و در صورتی که  اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور  سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست .آ-1408512
تاریخ انتشار نوبت اول = 1400/09/15                           تاریخ انتشار نوبت دوم = 1400/10/01 

سید امین موسوی  
  رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه  

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

 براب��ر رای ش��ماره 140060306012003084 هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
/ خانم حسین ملکی هدک فرزند محمد بشماره شناسنامه 11 صادره از بردسکن در ششدانگ اعیان یکباب ساختمان 
به مساحت 174/44 متر مربع از پالک 1560فرعی از 3027 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس خیابان 
اس��فند پالک 101خریداری از مالک رس��می آقای/ خانم اداره اوقاف 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.آ1407996 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/08/30                                   تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/09/15

احمد جهانگیر 
قائم مقام رئیس واحد ثبتی

 
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 )موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون (
هیئت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب بشرح زیر تصرفات مفروزی 
و مالکانه اشخاص را تأیید و به جهت عدم دسترسی به مالکین مقرر شده است پس از نشر آگهی سند 
مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد و علیهذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور و آئین نامه اجرائی آن مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین مشاعی و سایر صاحبان حقوق آگهی می شود و چنانچه 
اش��خاص اعتراض داش��ته باشند حداکثر ظرف مدت دو ماه از انتشار اولین آگهی اعتراض کتبی خود را 
مستقیماً بع اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب تسلیم نموده و باید یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب ، دادخواست خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در غیر اینصورت سند مالکیت مورد تقاضای متصرف براساس مدلول رأی صادره در حدود و 

مقررات صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1 – رأی ش��ماره 140060313006002845 مورخه 1394/03/03 تقاضای آقای س��لطانعلی نعمتی 
فرزند ابراهیم مبنی بر صدور س��ند مالکیت شش��دانگ یکباب خانه قسمتی از پالک 4 – اصلی بخش 
7 مراغه حوزه ثبتی میاندوآب واقع در میاندوآب قره ورن خریداری ش��ده از قسمتی از نسق آقای یداله 
مدیری به شماره پرونده هیأت 1852 – 1391 به مساحت 236/70 مترمربع که برای آن پالک  4332 

فرعی تعیین شده است .  م/الف 12 آ-1408585
تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه مورخ 1400/09/15   تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه 1400/09/30 

سعید سیفی 
  سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب
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