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 مدیر عامل مؤسسه 
آفرینش های هنری آستان قدس رضوی تأکید کرد

حمایت از هنرمندان نخبه  
ضمن  حکیمی  امــیــرمــهــدی 
پژوهشی  رویـــکـــرد  بــر  تــأکــیــد 
ــر در  و دانـــش مـــحـــور بـــه هــن
هنری،  آفرینش های  مؤسسه 
مراکز  ــا  ب تعامل  و  رایــزنــی  از 
پژوهشی کشور  و  دانشگاهی 

به منظور شناخت نخبگان و صاحبنظران حوزه های مختلف 
پژوهش های هنری با هدف رفع نیازهای این مؤسسه خبر داد.
مدیر عامل مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی 
همزمان با هفته پژوهش در گفت وگو با آستان نیوز با اشاره 
سال های  در  پژوهشگران  از  مؤسسه  ایــن  حمایت های  به 
گذشته و چاپ بسیاری از کتاب های پژوهشی هنر، مجموعه 
شاهکارهای هنری موجود در آستان قدس رضوی و همچنین 
افزود:  پژوهشگران جوان کشور  قلم  به  نشریه آستان هنر 
فعالیت های  کنار  در  و علمی  پژوهشی  رویکردهای  تقویت 
اجرایی هنری می تواند زمینه تأثیرگذاری بروندادهای هنری را 
چندین برابر کند؛ در همین راستا در گفت وگو با دکتر بلخاری، 
توافق شد  گــروه مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران،  مدیر 
گروهی نخبگانی با حضور استادان و دانشجویان دانشگاه 
ایشان شکل  به سرپرستی  و دانشگاه هنر اسالمی  تهران 
گیرد و این کارگروه نسبت به تدوین سرفصل ها، موضوعات 
و خروجی های مورد نظر اقدام کند.حکیمی در توضیح نحوه 
حمایت از هنرپژوهان، حمایت مؤسسه آفرینش های هنری 
از نخبگان را فارغ از نام ها و عناوین دانست و افزود: مؤسسه 
پایان نامه های  از  رضــوی  قــدس  آستان  هنری  آفرینش های 
دانشجویی مقطع ارشد و دکترا مرتبط با هنرهای اسالمی به 
کار رفته در گنجینه های هنری حرم مطهر یا پژوهش هایی که 
راهگشای برنامه های آینده آستان قدس در زمینه های هنری 
باشد و توسط شورای هنری مؤسسه تأیید شود حمایت کرده 

و در صورت تأیید نهایی پژوهش ایشان منتشر خواهد شد.

رقیه توسلی   از همکارم سؤال می کنم به 
نظرم خیراتت توی پاییز بیشتره، نه؟

می خندد و می گوید از وقتی عقل رس شدیم، 
آمــد.  چشممان  بــه  بسته شان  باروبندیل 
و  رفتن  و  کندن  بــرای  »باباحاجی«  بی تابی 
بی قراری های »ننه حاجی«. می دیدیم چطور 
این وقت ســال، خودشان را به آب و آتش 
می زنند کارها را جور دربیاورند که از اتوبوس 
متفاوتی  نذر  فهمیدیم  نمانند.  مشهد جا 
دارنــد چون سر سوزنی دلشان اینجا نبود. 
پیش ما نبود. اصالً پاییز، حکمش برای ما 
خنده های این دو نفر بود وقتی می خواستند 

برمی گشتند.  وقــتــی  و  آقـــا  ــابــوس  پ ــد  ــرون ب
که  ــود  ب ســردوخــتــه ای  کیسه های  حکمش 
از زمین پایین باغ سوا می کردند. حکمش 
نخودچی  و  مشهدی  عطر  و  بـــود  ــارت  ــ زی

کشمش و اشک های شاد همه مان با هم.
یادم می آید یک بار یکی از نوه ها گفت؛ شد 
بیست و هفت سال باباحاجی. چه باعشقید 
شما دو نفر. اما بهتر نیست جای این همه 
کیسه و بذار و بردار، پول برنجارو ببرید واسه 
آن  از  خندید.  فقط  باباحاجی  نــذرتــون.کــه 

خنده ها که هزار جمله جواب است.
دیــروز داشتم  را.  رفتگان  بیامرزد همه  خدا 

وصــیــت نــامــه بــابــاحــاجــی ام را مــی خــوانــدم. 
عجیب دستخط و جان نوشته اش را دوست 
دارم. اول بویش کــردم. به خدا که بعد این 
همه سال، بوی کهنگی نمی داد. بوی برنج و 
عطر بازار رضا می داد. پدربزرگم عاشق امام 
بــود. همیشه نصیحتمان می کرد؛  رضــا)ع( 
بچه ها، امام رضایی باشید. ایشان دست گیر 
است. مهربان است. هر جا خسته شدید و 
کم آوردید توی دلتان یک یا امام رضا بگویید، 

خودشان به داد می رسند... .
بــرای  فهمیدیم  شــدیــم،  عــقــل رس  وقتی  از 
بقیه فصل ها خاص تر  از  پاییز  ما،  خانواده 

است. فهمیدیم باباحاجی و ننه حاجی چه ها 
از سر نگذراندند. فهمیدیم چقدر قشنگ 
دلــشــان را بــردنــد گــره زدنــد بــه ضریح امــام 
هشتم. فهمیدیم کوه بودند وقتی توی سه 
دادند  بی ترتیب  را  پاییز، پسران رشیدشان 

دست آرامگاه شهدای روستا.
پاییز خیلی  تـــوی  مــن  خــیــرات  عــزیــزم  آره 

بیشتره... خیلی.

پینوشت
پـــدر سه  و  ــادر  مـ بــابــاحــاجــی،  و  ننه حاجی 

شهیدند؛ علی، جعفر و احمد.

نیمکتزندگینیمکتزندگی

 مشهد ما را 
با خود می برد!

WWW.QUDSONLINE.IR

»Qardus« به دنبال تأمین مالی کسب وکارهای حالل در اروپاست

 استارت آپی 
برای مسلمانان بریتانیایی

پنجمین اجالسیه آستان های مقدس و 
بقاع متبرکه در شهر ری برگزار می شود

 توحیدیه و پندیه ها در اشعار 
گذشته مداحی مشهودتر بود
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حجت االسالم خسروپناه به شبهه افکنی اخیر پاسخ داد

 شبهات باید در جمع علمی 
طرح شوند نه خطبه نماز جمعه

    سال اول    ویژه نامه 225    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

جغرافیایی  راهــنــمــای  آســتــان«؛  »اطــلــس  کتاب 
آستان قدس رضوی یکی از تازه ترین محصوالت 
اطالعات  که  است  آستان مقدس  این  رسانه ای 
عالقه مندان  عموم  اختیار  در  کاملی  و  جامع 
مراسمی  در  آستان نیوز،  گزارش  می دهد.به  قرار 
تولیت  مقام  قائم  حضور  بــا  گذشته  هفته  کــه 
آستان قدس رضوی و جمعی از مدیران و فعاالن 

ــه ای کــشــور  ــ ــان فــرهــنــگــی و رســ
ــزار شـــد، هــشــت محصول  ــرگ ب
رونمایی  آستان  ایــن  رســانــه ای 
شاخص ترین  از  یکی  کــه  شــد 

آن ها، کتاب »اطلس ...

در گفت وگو با دکتر نجمه کیخا به مناسبت هفته پژوهش مطرح شد

جای خالی پژوهش های کاربردی اسالمی 
جامع ترین کتاب معرفی خدمات و 

فعالیت های خادمان رضوی منتشر شد

رونمایی از 
 اطلس جغرافیایی

 آستان قدس 
رضوی
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منبرمجازی

صدای خدا را بشنویم 

»الــم یان للذین آمنوا ان  شهید مطهری  
تخشع قلوبهم بذکر هللا و ما نزل من الحق«

آیا نرسیده است آن وقتی که دل مردم باایمان 
برای پذیرش یاد خدا، نرم بشود؟

قساوت قلب و غفلت و بی خبری تا کی؟ غیبت 
تا کی؟ معصیت تا کی؟

این صدای خداست و مخاطبش هم ما مردم 
هستیم؛ ای بنده من! کی دلت برای یاد خدا 
خاضع و خاشع می شود؟ به خود بیایید ذره ای 

فکر کنید. غفلت تا کی؟
آیا وقتش فرانرسیده که دل های ما برای خدا نرم 
شود و به این قرآن حقی که نازل شده است 
توجه و اعتنایی بهش شود؟ دلمان خوش باشد 
که در جلسه ای شرکت کنیم، مثالً یک قطره 
نیست...  کافی  این ها  وهللا  بریزیم...  اشکی 
به حال خودمان، به حال اسالممان یک فکر 

اساسی باید کنیم.
بچه هایمان از دست رفتند، جامعه مان از دست 

رفت، فکری کنیم، توبه کنیم.
مرحله اولش این است که روحت آتش بگیرد 
مشتعل شود. خودت را غرق در حسرت ببینی 

خودت را غرق در ندامت و پشیمانی ببینی.
چشمت را به روی گناهانت باز کن! محاسبه 
اعمال کن، از خودت حساب بکش، ببین روزی 

چند گناه کبیره مرتکب می شوی.
جد تو آدم بهشتش جای بود
قدسیان کردند بهر او سجود

یک گنه چون کرد گفتندش تمام
مذنبی مذنب برو بیرون خرام

تو طمع داری که با چندین گناه
داخل جنت شوی ای روسیاه؟

شرط دوم این است: »العزم علی عدم العود«. 
یک تصمیم جدی بگیر که دیگر من این کار 

ناشایست را تکرار نمی کنم.
را  البته شما  اســت  بهایی  از شیخ  ایــن شعر 
رحــمــه  هللا«  مــن  تیاسوا  نکنم: »ال  مــأیــوس 

برگردید هر چه گناه دارید خدا می پذیرد.
شرایط را برای گناه ذکر کردند ولی حد و اندازه 
برای گناه ذکر نکردند. همین مقدار که آتش 
درونی در روح تو پیدا بشود قبول است. همین 
که انقالب درونــی در روح تو پیدا بشود قبول 

است.
ــود« تصمیم بگیر کــه دیــگــر کار  ــدم عـ بــر »عـ
که  بــه شرطی  امــا  نکنی،  تــکــرار  را  ناشایست 
تصمیمت تصمیم باشد نه اینکه از در حسینیه 
رفتی بیرون فراموش کنی، این به درد نمی خورد.
این کسانی که استغفار می کنند  فرمود  امــام 
ــرامـــوش مــی کــنــنــد ایــن  و اســتــغــفــارشــان را فـ
استغفار  اینکه  از  اســت  بدتر  استغفارشان 

نکنند. چون این مسخره کردن توبه است. 
این ها دو رکن توبه است اما توبه شرط هم دارد 
از  که حقوق مــردم را باید برگردانی زیــرا خــدا 

حقوق بندگانش نمی گذرد.

گذری بر تاریخچه شرقی ترین محله شهر مشهد

سفر به »پایین خیابانِ« 200 سال پیش
نیکبخت    محمـدحسیـن 
پایین خیابان یا به قول مشهدی های 
ــهْ خــیــابــون«، نسبت به  ـَـ قــدیــم »ت
مــحــالتــی مــانــنــد ســــراب، نــوغــان و 
در  دارد.  کــوتــاه تــری  عمر  ســرشــور، 
میانه سلطنت شاه عباس یکم، در 
حدود سال 980 خورشیدی، وقتی طرح خیابان شهر 
مشهد به عنوان چهارمین خیابان بزرگ ایران، پس 
از قزوین، هرات و اصفهان ریخته شد، محله ای در 
دو طرف ضلع شرقی این خیابان شکل گرفت که به 
آن پایین خیابان گفتند. امروزه پایین خیابان گسترش 
فراوانی پیدا کرده  است و بازارها و هتل های متعددی 
در آن ساخته اند. اما نباید از یاد برد که پایین خیابان 
امروزی، هنوز هم ویژگی قدیمی خودش را که همان 
شلوغی و پرجمعیت بودن نسبت به دیگر محالت 
شهر مشهد است، تا حدود زیادی حفظ کرده است. 

چراپایینخیابان؟ ◾
دقیقی  اطــالعــات  پایین خیابان  قدیمی  نــام  ــاره  دربـ
نداریم. احتماالً این محله، تا پیش از ساختن خیابان 
مشهد در دوره صفویه، به دو بخش تقسیم می شد؛ 
نیمی جزو محله نوغان در شمال و نیمی جزو محله 
عیدگاه در جنوب. احتماالً می دانید که شیب شهر 
مشهد غربی – شرقی است؛ یعنی غرب این شهر 
نسبت به شرق آن ارتفاع بیشتری دارد. به همین 
محالت  دیگر  از  پایین خیابان  محله  ارتفاع  دلیل، 
مشهد کمتر است و اصالً نام محله را هم از همین 
موجب  مسئله  ایــن  گرفته اند.  پایین ترش  ارتــفــاع 
می شد که از قدیم االیام، وقتی مشهد دچار سیل های 
مُهلک مــی شــد کــه دســـت بــر قضا کــم هــم نبود، 
و  این سیالب ها می شد  پایین خیابان مکان تجمع 
خسارت های سنگینی به بار می آورد؛ به ویژه آنکه این 
محله با توجه به وسعت اندکش، باالترین تراکم خانه 
و جمعیت شهر را داشت؛ نمونه معروف این سیل ها، 
در سال 1329 خورشیدی اتفاق افتاد و تقریباً بخش 

مهمی از پایین خیابان را ویران کرد. 

شاخصهایجمعیتیدوقرنپیش ◾
بر اساس گزارش زین العابدین میرزای قاجار در سال 
1257، حدود 21درصد خانه های مشهد در این محله 
کوچک قرار داشت. تراکم خانه و جمعیت و همچنین 
حضور بیش از 25 درصد فقرای شهر در این محله 
نشان می دهد پایین خیابان 200 سال پیش، محله ای 

عموماً فقیرنشین بود. البته در آن تعدادی از افراد 
ثروتمند هم حضور داشتند که صاحب  و  متمول 
خانه های بزرگ و زیبا بودند، اما در کل، آنچه به چشم 
می آمد منازل کوچک و کوچه های باریک و شلوغ 
واگیر  بیماری های  شیوع  شرایطی،  چنین  در  بــود. 
مانند وبا سریع تر اتفاق می افتاد. به ویژه آنکه هوای 
این منطقه، به دلیل تمرکز مشاغلی مانند آهنگری و 
مسگری یا مکان های تهیه و توزیع سوخت زمستانی 
که در برخی موارد با فضوالت حیوانی انجام می گرفت 
و همچنین ارتفاع پایین محله و کمبود آشکار باغات 

و فضای سبز، وضعیت مناسبی نداشت.

عواملباالبودنجمعیت ◾
پایین خیابان،  محله  در  جمعیت  تراکم  از  بخشی 
به ورود  اشــاره کرده ایم، مربوط  چنان که پیشتر هم 
زائران از دروازه پایین خیابان به مشهد و سکونت در 

کاروانسراهای این منطقه بود. از سوی دیگر، به دلیل 
قرار گرفتن اراضی بسیار وسیع کشاورزی پشت دروازه 
پایین خیابان، تعداد زیادی از کشاورزان مشغول به کار 
در این مزارع، ساکن پایین خیابان می شدند و از آنجا 
که بخش مهمی از این اراضی موقوفه بود و احتماالً 
این  در  موقوفه  کــشــاورزی  اراضــی  بیشترین عرصه 
منطقه تمرکز داشت، داروغه مزارع آستان  قدس هم 
که مسئولیت بازرسی و انتظام امور را در این موقوفه ها 

عهده دار بود، در محله پایین خیابان ساکن می شد. 
از صاحبان مشاغل عمده در پایین خیابان می توان 
به بناها، پاالندوزها، پیله کش ها، سقاها، شالباف ها، 
تون تاب ها، دستفروش ها و... اشاره کرد. با این حال، 
از سمت شرق،  ورودی شهر  در مسیر  گرفتن  قــرار 
مخاطرات خودش را داشت؛ این مسیر، محل تاخت 
و تاز و هجوم ازبکان و بعدها ترکمانان و دیگر اقوام 
مهاجم به شهر مشهد بود و برخی مواقع، آن ها با 
عبور از دروازه پایین خیابان، به قتل و غارت ساکنان این 
محل می پرداختند. اما این دردسرها موجب نمی شد 
فاخر  مــدارس  و  بناهای عمومی  از  پایین خیابان  که 
شاملو،  عباسقلی خان  مشهور  مدرسه  باشد؛  تهی 
والی خراسان در دوره شاه عباس یکم صفوی که یکی 
از مشهورترین مدارس علمیه تاریخ ایران محسوب 
می شود، در ابتدای ورودی این محله از سمت حرم 
مطهر قرار می گرفت و عبور نهر نادری از میانه محله، 

بودند،  کاشته  آن  اطــراف  در  احیاناً  که  درختانی  با 
طراوت نسبی برخی مناطق محله را تأمین می کرد.
پایین خیابان قدیم، شامل مسیر کوتاهی است که از 
حرم مطهر تا پنجراه ادامــه دارد و به احتمال زیاد، 
دروازه ورودی آن، در محل تقاطع این مسیر با پنجراه 
قــرار گرفته  بــود؛ مسیری که امــتــداد آن به مصالی 
قدیمی مشهد می رسد؛ جایی که در همین مجموعه 

رواق، یک بار مفصل درباره اش صحبت کردیم.

احتماالً این محله، تا پیش از ساختن خیابان مشهد در دوره صفویه، به دو بخش تقسیم 
می شد. شیب شهر مشهد غربی – شرقی است؛ یعنی غرب این شهر نسبت به شرق آن 
ارتفاع بیشتری دارد. به همین دلیل، ارتفاع محله پایین خیابان از دیگر محالت مشهد 

کمتر است و اصالً نام محله را هم از همین ارتفاع پایین ترش گرفته اند.
گزيدهگزيده

موعظه/ آیت اهلل حائری شیرازی

 چرا همه شاگردان 
 آیت هللا قاضی، بهجت و 
طباطبایی نشدند ؟

چهار شنبه ۲4 آذر ۱4۰۰   ۱۰ جمادی االول ۱443  ۱5 دسامبر۲۰۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9697 



انا حبل 
اهلل املتین و 
انا عروه اهلل 
الوثقی
منم آن ريسمان 
 محكم خداوند، 
منم آن دستگيره 
استوار خدا.

حبنا ایمان 
و بغضنا 

کفر
دوست داشتن ما، 

ايمان است و دشمن 
داشتنمان، كفر.

مجید طاهری، مدیر آمــوزش خانه مداحان دربــاره وضعیت 
آموزش مداحان در گفت وگو با مهر درباره تفاوت نظام آموزش 
مداحی در گذشته به خصوص در دهه های پیش و پس از 
انقالب اسالمی اظهار کرد: با توجه به محدودیت قابل توجهی 
که در گذشته درزمینه فعالیت های آمــوزش مذهبی وجود 
داشــت، این آمــوزش رفته رفته تا عصر انقالب اسالمی رو به 
کاستی می رفت. پس از آن میزان افرادی که به دنبال استاد و 

آموزش می گشتند نیز گسترش پیدا کرد و از یک هنرجو و یک 
استاد به تعداد فراوانی از گروه های مختلف برادران، خواهران 
و نوجوانان و مؤسسات آموزشی تبدیل شد. اساتید پیش از 
انقالب، همان مداحان سنتی بودند که تنها بر حفظ اشعار 
طوالنی تأکید داشتند و ارائه و یادگیری فنون را به حضور هنرجو 
در مجالس رسمی، الزام می نمودند و به دلیل کوچک بودن دایره 
آموزش های شخصی و اجتماعی، گاهی اجازه داده نمی شد تا 

چندسال، هنرجو در مجالس به عنوان مداح ظاهر شود.
مدیر آموزش خانه مداحان کشور در خصوص وضعیت آموزش 
مداحی عنوان کرد: مسلم است امروزه نباید مانند گذشته، 
دایره آموزش ها را محدود به استادان نمود؛ زیرا نظام اسالمی، 
خود تولیدکننده بزرگ مصالح الزم برای آموزش یک مداح اهل 
بیت)ع( است. اگر هنرجو نخواسته باشد پای درس استادان 
بنشیند نیز قادر خواهد بود با آنچه در فضاهای گسترده مرتبط، 

اعم از حقیقی و مجازی منتشر می شود، خود را به سطح قابل 
قبولی از توانایی ها برساند؛ بنابراین دیگر نه تنها ما با آموزش های 
شخصی روبه رو نیستیم، بلکه آموزش ها از نوع اجتماعی شده 
است. اگر وضعیت آموزش گذشته را منقبض بدانیم بحمدهللا 

هم اکنون با انبساط مواجه ایم.
وی با بیان اینکه  تعامل سازنده بین شاعران و مداحان 
در اثـــرگـــذاری مــداحــی بسیار ضـــروری اســـت، گــفــت: آن 

شاعری می تواند جوابگوی سالیق مداح باشد که خود نیز 
مداح و یا همیشه از پامنبری های مداح باشد تا بتواند اوج 
حساسیت ها را مشاهده نموده و بشناسد. مداح باید یا خود 
شاعر باشد و یا شعری که از یک شاعر می خواند را برآمده از 

دل خویش پندارد و منعکس نماید.
وی در پاسخ به اینکه چه تمهیداتی از گذشته برای ارتباط بیشتر 
بین شاعران و مداحان وجود داشته است، عنوان کرد: درگذشته 

مجامع خاصی تشکیل می شد تا شاعر و مداحان گرد هم آیند 
و اشعار منتقل شود و یا از طریق چاپ کتاب و یا حضور در منازل 
شاعران، این اتفاق ممکن می شد؛ اما حاال سهولت انتقال شعر 
به مداح به قدری است که مداح، شاعر را نمی بیند و نمی داند 
از کجا شعرش منتقل شده است؛ زیرا اشعار به سرعت قابل 
مالحظه ای در فضای مجازی پخش می شود و حتی در خارج از 

کشور نیز در یک لحظه دسترسی به اشعار میسر خواهد بود.

طاهری به ظرفیت هایی که در گذشته در شعرهای مداحان 
وجود داشت اشاره و احیای آن را  ضروری دانست و گفت: 
توحیدیه و پندیه ها در گذشته بیشتر مشهود بوده و به طور 
خاص و مجزا به آن می پرداختند؛ ولی امروزه در قالب مدایح 
و مراثی و به صورت زیرساخت آن ها، دیده می شود. نوع نظام 
حکومتی و جامعه و مذهبیون در نگاه شاعران بسیار مؤثر 
است و می توان گفت اشعار شاعران، بازتابی از نحوه سلوک 

محیط شاعر است.
مدیر آموزش خانه مداحان به راهکارهای بهبود سطح اشعاری 
که شاعران می گویند و مداحان می خوانند اشــاره و تصریح 
کــرد: آمــوزش و نقد، دو مؤلفه مهم همیشگی است و گرچه 
ممکن است در زمان های مختلف تأثیرات متفاوت و شدت و 
ضعف هایی در آن ها وجود داشته باشد؛ اما هیچ گاه نمی توان 

حذفشان نمود.

دیدگاه 
توحيديه و پنديه ها 
 در اشعار 
 گذشته مداحی 
مشهودتر بود

موعظه
آیت اهلل حائری شیرازی

   چرا همه شاگردان آيت اهلل قاضی 
بهجت و طباطبايی نشدند ؟

اگر انسان قدر اين حجت باطنی كه خدا به او داده را بداند و خودش 
را تحت كفالت عقلش در بياورد »لَِئن َشَكْرُتم َلَزِيَدنَُّكم« تحت كفالت 
امامش هم قرار می گيرد »ان هلِلِ علی الناس حجه ظاهره وهم االنبياء 

و حجه باطنه و هو العقل«.انسان اگر از عقل خودش استفاده نكند 
از استاد اخالقش بهره مند نمی شود. اين هايی كه شاگرد آيت اهلل 

قاضی بودند همه شان آقای بهجت و آقای طباطبايی نشدند، اين ها 
درجه كفالت عقلشان نسبت به خودشان باال بود، بهره ای هم كه از 
آقای قاضی گرفتند باال بود. كسی نگويد اگر من استادی مثل آقای 

قاضی ببينم چه جور اطاعتش می كنم يا چنين وچنان، برو ببين 
عقلی كه خدا بهت داده چه جوری اطاعتش می كنی، همان كاری 

كه می خواستی همراه با آقای قاضی بكنی با عقلت بكن. اين نعمتی 
است كه اگر انسان قدرش را دانست می شود »َلن شكرتم« و نتيجه اش 

»لزيدّنكم« است؛ يعنی از حجت باطنی ترقی می كنی می رسی به 

حجت ظاهری. تمام كسانی كه دلشان می خواهد از دين بهره مند 
شوند، بايد از عقلشان خوب استفاده كنند، تمام كسانی كه از دين 

محروم شدند قبالً از عقلشان خوب استفاده نكردند. عقل انسان مثل 
انبياست هر چه انبيا می گويند عقل انسان هم به انسان می گويد، 

انبيا می گويند لغو نگو، لغو گوش نكن، عقل هم می گويد »كّلما َحَكَم بِِه 

رع َحَكَم بِِه العقل« چون هر دو حجت هستند، هر دو از يک كارخانه  الشَّ
آمدند آن كه انبيا را حجت كرده عقل را هم حجت كرده. خدای تعالی 
عقل را حجت ظاهريه قرار  داد، از اين به بعد انسان خودش می داند؛ 

آنچه به عهده خدا بوده انجام داده، حال اگر انسان به وظيفه اش توجه 
نكرد، خودش می داند. هر كه به هر جا رسيد از همين جا رسيد كه 

به خودش كمک كرد. بزرگ ترين كمک انسان به خودش اين است كه 
عقلش را امام جماعت خودش قرار بدهد؛ همان طور كه كسی زودتر از 

امامش ركوع نمی رود زود تر از او سر از ركوع برنمی دارد، حركت نكند 
تا عقلش حركت نكند سخن نگويد تا عقلش سخن نگويد، گوش بگيرد 
ببيند عقلش چه چيزی می گويد همان را بگويد، عقلش می گويد صبر 

كن صبر كند، عقلش می گويد تأخير نكن تأخير نكند. اينكه انسان 
جوش می زند يک معلم اخالقی داشته باشد، اگر معلم اخالق داشتم چه 
می كردم چی می شد، اين عقل از معلم اخالق معتبر تر است، چون معلم 

اخالق حجت نيست، معصوم نيست ولی عقل تو حجت است، منتها 
عقل برای آنچه می داند معصوم است.

ــارت آپ Qardus در لـــنـــدن را صــاحــبــان  ــ ــتـ ــ اسـ
کسب وکارهای کوچک و متوسطی تشکیل می دهند 
که در گرفتن وام از بانک های متعارف نظام بانکی 

بریتانیا با مشکل روبه رو شده اند.
به گزارش ایکنا، صنعت تأمین مالی اسالمی از جمله 
بخش های مالی در جهان است که در سال های اخیر 
و با توجه به رشد جمعیت مسلمانان و کارنامه نسبتاً 
موفق شرکت ها و بانک های فعال در این حوزه در حال 

پیشرفت است.
بخش بزرگی از ایــن پیشرفت به دلیل شرکت ها و 
استارت آپ های اسالمی است که در حــوزه تأمین 
ــد.  مالی اسالمی و فین تِک اسالمی فعالیت دارن
قوانین خاص این بخش  سبب شده نه تنها مسلمانان 
بلکه غیرمسلمانان و همه افـــرادی کــه معتقد به 
ســرمــایــه گــذاری در حــوزه هــای اخــالقــی و اجتماعی 
هستند، از حضور در پلتفرم های مرتبط با حوزه تأمین 

مالی اسالمی استقبال کنند.
براساس تحقیقات گزارش وضعیت اقتصاد جهانی 
اسالمی در سال مالی ۲۰۲1ـ  ۲۰۲۰، مصرف کنندگان 
مسلمان بیش از ۲تریلیون دالر در سطح جهان در 
سال ۲۰1۹ هزینه کرده اند. بیشتر این هزینه ها مرتبط 
ــی و آرایشی حالل است  با غذا و محصوالت داروی
ولــی حــوزه تأمین مالی اسالمی هم در حــال رشــد و 
گرفتن بخش مهمی از بازار حالل جهان بوده و به نظر 
می رسد این روند در سال های آینده هم ادامه خواهد 
داشت. بریتانیا از جمله کشورهایی است که با توجه 
به قوانین و مشوق های خود در حوزه  استارت آپ ها 
توانسته به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در این 

بخش شناخته شود.
در ایـــن مــیــان اســـتـــارت آپ هـــای اســـالمـــی مانند 
Muzmatch از شهرت جهانی برخوردار شده اند. 
تخمین زده می شود حدود ۳,۳میلیون مسلمان در 
بریتانیا زندگی می کنند که بسیاری از آن ها نیاز به 
توسعه کسب وکارهای کوچک خود دارند اما به دلیل 
مسائل مرتبط با شریعت اسالمی از استقراض و 
گرفتن وام از بانک های دیگر به دلیل ربا نمی توانند 

کسب و کارهای خود را توسعه دهند.

◾  Qardus خدمات
Qardus  )قردُس( که در سال ۲۰1۹ تأسیس شده، 
از جمله استارت آپ هایی است که در بریتانیا تالش 
کرده موضوع وام گرفتن مسلمانان و چالش آن ها را 
در گرفتن وام بدون ربا آسان کند. Qardus خود را 
یکی از نخستین بازارهای تأمین مالی کسب وکار 
اخالقی و منطبق با شریعت در بریتانیا می داند که 
براساس شریعت اسالمی عمل می کند. هزینه 

اولیه تأسیس این استارت آپ 1۲۰ هزار پوند بود. 
نام این شرکت از کلمه عربی »قرض« گرفته شده 

است.
بیشتر مشتریان Qardus را صاحبان کسب وکارهای 
کوچک و متوسطی تشکیل می دهند که در گرفتن وام 
از بانک های متعارف نظام بانکی بریتانیا با مشکل 
روبـــه رو شــده انــد.بــه گفته حسن داهــر بنیان گذار  
Qardus، این استارت آپ حداکثر تا ۲۰۰ هزار پوند وام 
بدون بهره و شرعی را به شرکت های کوچک و متوسط 

واجد شرایط در ۳۶ قسط ارائه می دهد.
داهر در این باره می گوید: »ما به مشاغلی خدمت 
می کنیم که تأثیر مثبتی بر جامعه و محیط زیست 
دارنــــد. در ایـــن شــرایــط اقــتــصــادی، شــرکــت هــای 
کوچک و متوسط که سرمایه گذاران ما در آن ها 
ــد، باید مــدل هــای تجاری  ــرده ان ســرمــایــه گــذاری ک
انعطاف پذیری داشته باشند و تاکنون پلتفرم ما این 
را منعکس کرده است. سرمایه گذاران روش ما را 
می پسندند و ما را به عنوان یک پیشنهاد منحصر 
ــی جــداگــانــه می بینند.  ــ بــه فــرد و یــک طبقه دارای
محصول ما برای سرمایه گذاران غیرمسلمان نیز 
 Qardus جــذاب اســت. بــا ایــن حــال، از آنجا کــه
به خــودی خــود نمی تواند پــول قــرض دهــد، در آن 
به روشــی متفاوت که همان مرابحه اســت، عمل 
مــی شــود. چشم انداز ما ایــن اســت که نخستین 
بــانــک اســالمــی تخصصی SME  )شــرکــت هــای 

کوچک و متوسط( در سطح جهان باشیم«.
مرابحه قراردادی است که به موجب آن عرضه کننده، 
بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطالع متقاضی 
می رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی 
به عنوان ســود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی 
یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در 
سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار 
می کند.این شرکت همچنین قصد دارد در سال های 
آینده وارد بازارهای دیگری نیز شود. براساس اعالم 
بنیان گذار Qardus، ایــن شرکت در حــال حاضر 
در بریتانیا و اروپــا در دسترس است اما قصد ورود 
به بازارهایی کامل با ظرفیت باال مانند خاورمیانه و 

آسیای مرکزی را دارد.

حجت االسالم خسروپناه، رئیس شورای اندیشه ورز 
ســازمــان فرهنگی هــنــری و فرهنگسرای اندیشه 
براساس اسناد تاریخی و نصوص شیعه به شبهه 

مطرح شده در روزهای اخیر پاسخ داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی 
فرهنگسرای اندیشه، حجت االسالم خسروپناه، 
معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسالمی و 
رئیس شــورای اندیشه ورز سازمان فرهنگی هنری 
و فرهنگسرای اندیشه پاسخ شبهات اخیر را که از 
سوی یکی از ائمه جمعه اهل سنت بیان شده است 

براساس اسناد علمی و نصوص شیعه داد.
وی در جلسه درس خارج فقه بیان کرد: به تازگی یکی 
از ائمه جمعه اهل سنت شبهه ای را مطرح کرده است 
که البته بعداً عذرخواهی و اصالح کرده است. از آنجا 
که شبهه ای مطرح شده و ما وظیفه داریم شبهات را 
پاسخ دهیم الزم است در ابتدای درس چند نکته را 

توضیح دهم.
حــجــت االســالم خسروپناه بیان کــرد: دشمنان و 
بــه ویــژه صهیونیست ها به شدت تــالش می کنند 
اسالم تحریف شود و از بین برود، آنان با هزینه های 
فراوان سعی می کنند بین شیعه و اهل سنت اختالف 
ایجاد کنند چرا که کار استکبار، تفرقه اســت. در 
هندوستان، بین هندوها و مسلمانان اختالف ایجاد 
و آن کشور را به سه کشور بنگالدش، پاکستان و 
هندوستان تجزیه کردند و این جنگ ها همچنان 
ادامــه دارد، بنابراین مداحان و سخنوران شیعه و 
اهل سنت باید مراقب باشند و محبت، فضائل و 
کرامات اهل بیت)ع( را بیان کنند.وی تأکید کرد: 
بــه عــبــارت دیگر باید همان شــیــوه ای کــه آیــت هللا 
بروجردی در تقریب مذاهب دنبال می کردند به کار 
بسته شود و علمای اهل سنت به ویژه آنــان که در 

ایران حضور دارند بیشتر دقت کنند.
رئیس شورای اندیشه ورز سازمان فرهنگی هنری و 
فرهنگسرای اندیشه با اشاره به شبهه اخیر گفت: 
درباره بی بی شهربانو یا شاه زنان بحث های مختلفی 
در تاریخ وجــود دارد و وحــدت نظر درایــن بــاره وجود 
ــدارد، در اینکه آیا شهربانو همسر امــام حسین و  ن
مادر امام سجاد)ع( بوده است یا خیر اختالف است، 
همچنین دربــاره اینکه دختر یزدگرد ســوم، آخرین 
پادشاه ساسانی بوده است یا خیر هم اختالف است 

و نظرات فراوانی وجود دارد.
وی بیان کــرد: حتی این اختالف وجــود دارد که آیا 
حضرت شهربانو در زمان حکومت عمربن خطاب 
به ازدواج امام حسین)ع( در آمد یا در زمان حکومت 
عثمان یــا در زمـــان حکومت امیرالمؤمنین)ع(؟ 
بـــرای مثال مــرحــوم کلینی، یعقوبی و مسعودی 

در کتاب اثبات الوصیه می گویند ازدواج حضرت 
شهربانو با امام حسین)ع( در زمان حکومت عمربن 
خطاب بوده است اما شیخ صدوق در کتاب عیون 
اخبارالرضا)ع( معتقد اســت ایــن ازدواج در زمان 
ــوده اســت، در نقطه مقابل، شیخ مفید  عثمان ب
و مــرحــوم طبرسی معتقدند ایــن اتــفــاق در زمــان 
امیرالمؤمنین)ع( به وقــوع پیوسته اســت. مرحوم 
سیدجعفر شهیدی در کتاب خود می گوید »اصالً 
چنین اتفاقی صــورت نگرفته اســت«؛ او بــرای این 
ادعــای خــود شاهدی را از منصور دوانیقی آورده 
اســت.مــعــاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد 
اسالمی ضمن جــواب دادن به شبهه مطرح شده 
گفت: حال شبهه کجاست؟ ایشان می گوید »چون 
شما شیعیان اعــتــقــادی بــه مشروعیت خالفت 
عمربن خطاب ندارید، بنابراین جنگ با ایران نیز 
مشروع نبوده است، گرفتن اسرا نیز مشروع نیست 
و ازدواج با کنیزی که در این جنگ به اسارت در آمده 

است نیز مشروع نخواهد بود و...«.
وی تأکید کرد: جواب این شبهه این است که براساس 
آموزه های شیعه، جنگ ابتدایی زمانی مشروعیت 
دارد که اذن امــام را داشته باشد، در ایــن شرایط، 
ــام بــا ایـــران جنگیده است  خلیفه دوم یــا بــا اذن ام
ــدون اذن؛ اگــر جنگ او همراه با اذن امــام بوده  یا ب
باشد، جهادش مشروعیت دارد هرچند خالفتش 
مشروعیت نداشته باشد اما اگر این جهاد بدون اذن 
امام بوده باشد، براساس نصوص شیعه، تمام اموال 
و یا اسرایی که به غنیمت گرفته شده است، تحت 
مالکیت مقام امام است، به عبارت دیگر، حتی اگر 
از نظر شیعیان جنگ خلیفه دوم با ایران مشروعیت 
نداشته باشد، تمام اموال و غنایمی که به دست آورده 
است، تحت مالکیت مقام امامت است، بنابراین 
اگر بی بی شهربانو به عنوان کنیز در اختیار امام قرار 
گرفته باشد، مالکیتش با امــام بــوده است و شبهه 

برطرف می شود.
این استاد حــوزه و دانشگاه بیان کــرد: دقت داشته 
باشید در تاریخ نقل شده وقتی حضرت شهربانو را 
آوردند، حضرت امیرالمؤمنین)ع( فرمودند: »این خانم 
از خاندان موجهی است و نباید او را به عنوان کنیز به 
ازدواج درآورد و خودش باید همسر خودش را انتخاب 
کند« و خود او امام حسین)ع( را به همسری انتخاب 

کرد، بنابراین اصل شبهه از اساس منتفی شد.
وی در پایان گفت: علمای شیعه اهل منطق، گفت وگو 
و اســتــدالل هستند، بنابراین اگــر دیــگــران شبهه و 
سؤالی دارند باید در جمع علمی مطرح کنند، نه در 
خطبه نماز جمعه که سبب شود رسانه های اجنبی و 

صهیونیستی استفاده سوء از آن کنند.

»Qardus« به دنبال تأمین مالی کسب وکارهای حالل در اروپاست

  استارت آپی برای 
مسلمانان بریتانیایی

حجت االسالم خسروپناه به شبهه افکنی اخیر پاسخ داد

 شبهات باید در جمع علمی 
طرح شوند نه خطبه نماز جمعه

تقریب اقتصاد اسالمی زينب اصــغــريــان  در 
ــن روزهــــــــای هــفــتــه  ــ ــری آخــ
پژوهش، سراغ دکتر نجمه 
کیخا عضو هیئت علمی 
دانــشــگــاه شهید بهشتی 
رفتیم تا با ایشان از ضرورت های پژوهش اسالمی 
و به خدمت گرفتن آن در مسیر تمدن سازی حرف 
بزنیم. دکتر کیخا، پژوهش ناظر بر نیاز و مسائل 
کشور را راه حل تمدن ساز بودن آن می داند. مشروح 

گفت وگو با ایشان را در ادامه می خوانید.

به عنوان پرسش نخست بفرمایید چــرا عمده  ◾
پژوهش های ما تک بعدی هستند؟ 

از وجوه مختلفی می توان به این مسئله پرداخت. 
یک علت در اقتضائات علم جدید است یعنی علوم 
آن قــدر از نظر تعداد افزایش پیدا کرده اند که یک 
انسان دیگر نمی تواند در همه این زمینه ها تخصص 
پیدا کند. از ایــن رو به طور مــوردی در شاخه های 
مختلف علمی تخصص پیدا می کنند و به قول 

معروف جزئی نگر می شوند. 
به تعبیر دیگر سیر علم این طور پیشرفت داشته 
اســت؛ حتی االن در حــوزه هــای علمیه هم چنین 
رویکردی در پیش گرفته شده است که می توان از 
وجوه مختلف مثبت و منفی به آن نگاه کرد. اگر در 
گذشته حکیم و عالمه داشتیم االن دیگر نمی توانیم 
چنین شخصیت هایی مانند عالمه حسن زاده آملی 

که به عالمه ذوالفنون معروف اند داشته باشیم. 
در کنار روند تخصصی شدن علوم، در خود علوم 
انسانی تفکیک بین مباحث روحی، معنوی و واقعی 
اتفاق افتاد که این ها متأثر از مباحث اثبات گرایی 
قرار گرفتند. تالش کردند علم اجتماعی اثبات گرا 
داشته باشند این نیز یکی دیگر از علل است. یک 
علت بسیار مهم دیگر نیز این است که مباحثی مثل 
اخالق، فلسفه و امور معنوی را از دایره علم خارج 
کردند؛ حتی برخی ها پیشینه این مسئله را به ارسطو 
برمی گردانند و معتقدند ارسطو با تقسیم بندی بین 
حکمت نظری و حکمت عملی جدایی انداخت و 

علوم را شاخه شاخه کرد.
البته در حکمت اسالمی، مشائیون و فالسفه ای که 
وام دار ارسطو هستند این تفکیک را زیاد می بینید 
ولی این حالت در دوره صفویه می شکند،یعنی در 
حکمت متعالیه باالخره این حالت تفکیک را از 
بین می بریم که چهره شاخصش مالصدراست. 
مالصدرا که عرفان را در کنار فلسفه نشاند، ما اوج 

تغییر را می بینیم.

خألهای اصلی در مباحث پژوهشی ما چیست؟ ◾
عمده ترینش این است که اقتضای کار پژوهشی در 
نظر گرفته نمی شود. کار پژوهشی به ویژه در حوزه 
علوم انسانی، نیازمند یک فراغت است، یعنی از 
همه نظر فراغت داشته باشد. منظور از فراغت فقط 
وقت نیست یعنی پژوهشگر باید یک جور امنیت 
مالی داشته باشد، امکانات زندگی را در حد معقولی 
داشته باشد و زمــان الزم را به او بدهند. کسی که 
فیزیک و شیمی می خواند و یا در رشته های فنی 
پژوهش می کند، اگر یک آزمایشگاه خوب داشته 
باشد می تواند در زمــان کوتاهی به نتایج مطلوبی 
دست پیدا کند ولی متأسفانه در حوزه پژوهش در 

علوم انسانی چند مشکل وجود دارد؛ از جمله اینکه 
تصمیم گیرندگان ما عمدتاً غیر علوم انسانی اند 
و بــا همان عینک علوم طبیعی بــه علوم انسانی 
نگاه می کنند و طبیعی است نگاه زود بازده داشته 

باشند. 

آیا در حوزه پژوهش در علوم انسانی خیلی درگیر  ◾
ظواهر کار پژوهشی نشده ایم؟

این یک نکته خیلی کوچک از این مسئله است.  
وقتی کتاب های مؤثر را می خوانید و می بینید به 
زبان های مختلف ترجمه شده، برای نمونه وقتی 
مــقــدمــه اش را نــگــاه می کنید، متوجه می شوید 
دست کم پنج ســال بــرای آن وقــت گذاشته شده 
اســت. یک بودجه پژوهشی در اختیارش بوده 
است، حتی اگر الزم شده به کشور موردنظر سفر و 
حتی مدتی زندگی کرده است و در این چند سال 
کتابی را نگاشته که واقعاً ارزش خواندن دارد اما 
این امر در ایران دیده نمی شود )بودجه و زمان و...(.

ــا کــرد پــژوهــش هــای ما  ◾ بــا ایــن نگاه مــی تــوان ادع
تمدن ساز نبوده است؟ برای به خدمت گرفتن این 

پژوهش ها در مسیر تمدن سازی چه باید کرد؟
ورود تجدد و تأسیس دانشگاه در ایران به گونه ای 
بوده که شاید نتوانیم بگوییم تعمدی در این مسیر 
وجود داشته است. دانشگاه های جدید ما نسبت 

به غرب با تأخیر ایجاد شده است.
ما یک سنت حوزه داریم که از قدیم بوده است؛ 
مسئله این است سنت دانشگاه ما کامالً مجزا از 
آن سنت شکل گرفته اما دانشگاه ها در غرب از دل 
همان مراکز حوزوی، مدارس اسکوالستیکشان و 
مباحث جدید به گونه ای از دل الهیات قدیمشان 
برآمده اند. ما در ایــران بین سنت قدیم و جدید 
گفت وگو ایجاد نکرده ایم مثالً سنتی که آگوستین 
و آکوئیناس در بــاب قوانین بحث مــی کــرده انــد، 
براساس همان مباحث آمده اند دانشگاه جدید 

را بنا کرده اند.
دانشگاه های ما براساس برخی نیازهای اداری مان 
شکل گرفته اند مــثــالً دانــشــکــده دیپلماسی که 
مــورد نیاز وزارت خارجه بــوده با احساس نیاز به 
حکومت داری و کشورداری ما تأسیس نشده بلکه 

ما همان سنت حقوقی فرانسه را آورده ایم.
برخی تعبیر می کنند انقالب اسالمی تا پشت 
در هـــای رشته های علوم انسانی در دانشگاه ها 

رسیده ولی نتوانسته به آن ها ورود کند. 
پیش از انقالب عمده مباحث دانشگاهی به صورت 
فنی و شکلی بود. مثالً در حوزه اندیشه؛ پیش از 
انقالب کتاب اندیشه ای در حــوزه علوم سیاسی 
نداشتیم؛ به جز چند رســالــه کــه فــروغــی در باب 
آداب کــشــورداری نوشته چــیــزی نمی بینید؛ یا 
مثالً وقتی کتب افالطون و ارسطو و فالسفه غرب 
ترجمه می شود در ایران کتابی نیست تا جایی که 
ظاهراً استاد مطهری به دکتر عنایت می گویند 
حــاال کــه شما کتابی بــه نــام »ســیــری در اندیشه 
سیاسی عــرب« نوشته اید چقدر خوب است در 
»اندیشه اسالم« هم چنین کتابی داشته باشیم، 
این گونه است که احساس نیازهایی پس از انقالب 
می شود. دکتر عنایت چون رساله دکترای وی– که 
در انگلستان دفاع کرده بودند – در باب اندیشه 

کشورهای عربی )اندیشه عرب( بود همان را ترجمه 
می کنند و »اندیشه سیاسی اسالم معاصر« را هم 

ایشان منتشر می نمایند.
اگر دانشگاه های ما در حوزه اندیشه اسالمی کم 
کاری کرده اند، الحمدلله از دل پژوهشگاه های ما 
محتواهای خوبی تولید شده و ما پیشرفت زیادی 
داشته ایم. اینکه کارهای پژوهشگاهی وارد کارهای 

دانشگاهی شود بحث دیگر است. 

برای به خدمت گرفتن این پژوهش ها در مسیر  ◾

تمدن سازی چه باید کرد؟
کــارهــای پــژوهــشــی بــایــد طـــوری بــاشــد کــه ناظر 
بــه مــســائــل بــاشــد، نــاظــر بــه مــشــکــالت مــوجــود 
جامعه باشد؛ برای مثال نیاز است بخش های 
مختلف پژوهش به هم مرتبط باشند یعنی بین 
حــوزه اجــرا و حــوزه موضوع یابی و مسئله یابی 
و همچنین حــوزه پژوهش و آمــوزش هماهنگی 
وجـــود داشــتــه بــاشــد. االن هماهنگی ها قطع 
شده است به عنوان مثال دانشکده های علوم 
سیاسی هیچ ارتباطی با مجلس و وزارتخانه ها 

یا مثالً با وزارت کشور ندارند.

آیــا آن هــا نباید حل مسائلشان را از دانشگاه  ◾
بخواهند؟

ــان به  ــویـ ــجـ ــده هـــمـــراه بـــا دانـــشـ ــنـ زمـــانـــی کـــه بـ
مــرکــز پـــژوهـــش هـــای مــجــلــس شـــــورای اســالمــی 
می رفتم، مطرح کــردم ایــن مسائلتان را بیاورید 
در دانشکده های علوم سیاسی تعریف کنید؛ 
ولــی قبول نمی کردند و می گفتند دانشکده ها 
استادمحور هستند و بــر اســاس پـــروژه اساتید 
کــــار انـــجـــام مـــی شـــود و مــمــکــن اســــت اســتــاد 
ــد مـــا بــخــواهــیــم  ــذارد امـــا شــای ــگـ ــان بـ ــ دو تـــرم زم
مسائلمان را یــک مـــاه دیــگــر حــل کــنــیــم. شاید 
ــد امــــا کسی  ــاشــن  ایــــن مــشــکــالت قـــابـــل حـــل ب

به دنبال آن نمی رود.

نقش پژوهش در ساخت هویت دینی چیست؟  ◾
نقش پــژوهــش در ایــن مسئله اصــالً قابل انکار 
نیست اما باید از روش های جدید در پژوهش هم 
بهره برده شود. به عنوان مثال کتاب های بسیاری 
در بحث حجاب نوشته می شود ولــی وقتی این 
کتاب ها را در کنار هــم قــرار می دهید می بینید 
محتوایشان یکی اســت. تغییرات خیلی کمی 
انجام شده است گویی مخاطب، همان مخاطب 

۳۰ سال پیش است. 
ــروزی به خوبی دیــده  در بحث حــجــاب، بــانــوی امـ
نمی شود که معلوم شود چه خواسته هایی دارد، 
چــه انتظاراتی دارد، فضای فــکــری اش چیست 
ــاره حــجــاب چیست؟  ــ یــا پرسشهای االنـــش درب
روش بــایــد تغییر کــنــد. ایـــن روش کــه همیشه 
یک سری روایات و مباحث خاص و استدالل های 
مشخص و معین باشد همیشه کارساز نیست، 
ایــن یــک روش اســت در کنار آن شما می توانید 
ــواع روش هــــای دیــگــر اســتــفــاده کــنــیــد. االن  ــ از ان
ــرای صحبت بــا جــوان هــا »تفکر  گفته مــی شــود ب
انتقادی« را در جامعه رشد دهید؛ در این روش، 
ــاع ســازی و گــفــت وگــو، بحث  ــن ــواع مــبــاحــث اق ــ  ان

می شود.

االن این طور نیست که پژوهش های اساتید در  ◾
کتابخانه در حال خاک خوردن است؟

به همین علت هایی است که ذکر کردم اما حقیقتاً 
کاری که مطابق نیاز جامعه باشد به هیچ وجه خاک 
نمی خورد و در اغلب مــوارد مخاطب خود را پیدا 
می کند. با روش های مرسومی نظیر نوشتن کتاب، 
کار پیش نمی رود. امروزه مهم ترین »ابزار«، ابزار 
رسانه اســت یعنی آن قـــدری که یک قطعه فیلم 
کوتاه و انیمیشن تأثیرگذار است یا حتی در قالب 
شعر و موسیقی باشد کتاب نمی تواند تأثیرگذار 
باشد. به تعبیری در حوزه فرهنگی کار پژوهشی ما 
حتماً باید وارد حوزه هنر شود. کاری که غرب دارد 

االن انجام می دهد. 

چطور باید از پــژوهــش هــای کلیشه ای فاصله  ◾
گرفت؟

پژوهش ها در محیط دربسته و کتابخانه نوشته 
نشوند؛ پژوهشگر باید همه افـــراد را ببیند، در 
بطن جامعه حضور پیدا کند؛ از روش های میدانی 

استفاده کند؛ گفت وگو و مصاحبه انجام دهد؛ 
پــرســش نــامــه تهیه کند دقــیــقــاً هــمــان چــیــزی که 
در جامعه می گذرد را بفهمد و با ایــن شناخت، 

پژوهش انجام دهد.

در حوزه پژوهش های تمدنی، چقدر کارهای ما  ◾
انتزاعی و چقدر ناظر بر واقعیت میدانی است؟

این نگاه وجود دارد اما نگاه دیگری هم هست که 
ما نمی توانیم بین آرمان و واقعیت تفکیک قائل 
شویم؛ این ها در ذهن ماست یعنی پژوهش آرمانی 
را در ذهن خود ترسیم می کنیم. ما باید واقعیات 
و ظرفیت جامعه را هم در نظر بگیریم. به عنوان 
نمونه وقتی عکس های امام موسی صدر در لبنان 
را نگاه می کنیم می بینیم ایشان در کنار خانم های 
بی حجاب ایستاده و با آن ها کار می کند. این طوری 
نیست که بگویند اول این خانم ها باحجاب شوند 
بعد با آن ها کار کنم؛ خیر سعی می کند مشکالت 
اقتصادی و فرهنگی این ها را برطرف کند، اصالً 
خود این ها پذیرای تغییرات می شوند؛ این پذیرا 
بــودن خیلی مهم اســت. االن نگاه ما به مسائل 

این گونه نیست.
اگر این اتفاق نیفتد گویی باید با خشونت مشکل 
را حــل کــرد در حالی که وقتی مــا شــرایــط موجود 
در ایــران را بررسی می کنیم می بینیم بسیاری از 
نارضایتی ها زمــانــی اســت کــه شــرایــط اقتصادی 
بسیار دشوار است؛ با بهبود شرایط خیلی از این 
مسائل خودبه خود حل می شود. بحث کارآمدی 
در همین شــرایــط مطرح مــی شــود. وقتی شرایط 
اقتصادی مشکل دارد شما هرچقدر بیایید و 
بگویید حکومت اسالمی یک حکومت مطلوب 
اســـت ایـــن حـــرف بــه مــعــنــای تضعیف حکومت 

اسالمی تلقی می شود. 
ــنــی مـــا خــیــلــی بـــا مسائل  ایـــن پـــژوهـــش هـــای دی
عینی مــا در هــم تنیده اســت و در هــر شرایطی 
ــه بــبــیــنــد چــگــونــه  ــت کـ ــژوهــشــگــر اســ هــنــر آن پ
باید صحبت کند. در ایــن شــرایــط هــم می بیند 
ــردم  ــ ــتــیــجــه عـــکـــس دارد؛ م هـــرچـــه بـــگـــویـــد ن
ــا در مــســائــل و مــشــکــالت  ــنــد وقـــتـــی مـ مــی گــوی
ــرف از ایــن  ــرا حـ ــیــه زنــدگــی مــان مــانــده ایــم چـ  اول

مسائل می زنید.

یعنی باید سکوت کرد؟ ◾
آن کسی که هنر دارد سکوت نمی کند؛ می تواند 
ــی خــیــلــی هــا  ــ ــرایـــط صــحــبــت کــنــد ول ــق شـ مــطــاب

نمی تواننداین سختی را به خودشان بدهند.

ــامــه هــا،  ◾ ــایــان ن ــروش پ ــ ــؤال آخـــر ف بــه عــنــوان ســ
کــپــی بــرداری پژوهشی و خرید مــدرک تحصیلی را 

حاصل چه می دانید؟
این موارد نشان می دهد ما در کار دانشگاهی خود 
داریم آدرس اشتباه می دهیم. یعنی وقتی مالک 
را برای ارتقای شخص، پایان نامه قرار می دهید این 
اتفاقات هم می افتد، در حالی که اگر شایستگی 
طــول تحصیل مــالک بــاشــد شــاهــد ایــن شرایط 
نیستیم. مثالً می توانیم سؤال بدهیم و بگوییم راه 
حل عینی پیدا کند. ما این ظرافت ها را به خرج 
نمی دهیم و همه دنبال امور ساده هستیم، دنبال 

دردسر نیستیم.

زمانی كه بنده همراه با دانشجويان به مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
می رفتم، مطرح كردم اين مســائلتان را بياوريد در دانشكده های علوم سياسی 
تعريف كنيد؛ ولی قبول نمی كردند و می گفتند دانشكده ها استادمحور هستند و 
بر اساس پروژه اساتيد كار انجام می شود و ممكن است استاد دو ترم زمان بگذارد 
اما شايد ما بخواهيم مسائلمان را يک ماه ديگر حل كنيم. شايد اين مشكالت قابل 

حل باشد اما كسی به دنبال آن  نمی رود.
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در گفت وگو با دکتر نجمه کیخا به مناسبت هفته پژوهش مطرح شد

جای خالی پژوهش های 
کاربردی اسالمی 

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 140060319078007603 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 محسن عنایتی فرزند علی بشماره شناسنامه 3180003571 صادره از گلباف در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 225 مترمربع تحت پالک 16732 فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 223 
فرعی از 3968 اصلی بخش 2 کرمان واقع در کرمان سرآسیاب فرسنگی خیابان شهید احمدی جنوبی 2 شرقی 3 
بعد از س��ه راه س��مت چپ درب دوم خریداری از مالک رسمی آقای علی اکبر اشرف پور محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 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-1408337 1213 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: سشنبه 1400/09/9       تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1400/09/24

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

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 140060306005006913 مورخ 1400/09/05 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر 
در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بال معارض آقای علیرضا فاضلی فرزند محمدعلی نسبت به ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 468/90 مترمربع از پالک شماره 210 فرعی از 52  اصلی واقع در اراضی زین آباد بخش 
12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی شمس جهان رافعی فرزند حسین 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 اشخاص ذی نفع به آرای اعالم شده 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 805( آ-1408326
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/24

  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 ش��ماره 140060306005006881 مورخ 1400/09/03 هیات اول موضوع 
ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی نیش��ابور تصرفات مالکانه و بال معارض آقای س��ید احمد 
حس��ینی فرزند              س��ید مرتضی نس��بت به ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 113/70 
مترمرب��ع از پالک ش��ماره 109 فرعی از 36 اصلی واق��ع در اراضی گذر بوجخکی بخش 12 حوزه ثبت 
ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای            محمد صادق صابرانی فرزند محمد محرز گردیده 
است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
م��اده 13 آیی��ن 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 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 797( آ1408328
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/24

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 ش��ماره 140060306005006891 مورخ 1400/09/04 هیات اول موضوع 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بال معارض آقای محمود فراهی 
فرزند عباس��علی نس��بت به ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت 66/20 مترمربع از پالک شماره 
203 اصلی واقع در اراضی سبز پوشان بخش 2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای 
محمدتقی تاجی شرق فرزند محمدحسین 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 داش��ته 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 
تس��لیم 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 س��ند مالکیت مینماید و صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست  

)م.الف 790( آ-1408330
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/24

علی امینی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نیشابور 

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

پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند.
1 -رأی ش��ماره 140060330001006976 مربوط به پرونده کالس��ه 1399114430001000937 
آقای س��عید راس��تی فرزند عباس در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 184/50 مترمربع پالک 
ش��ماره 10455 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم س��ند قطعی 39445 مورخ 

1399/09/25 دفترخانه 33 قم. )م الف 11802( 
2- رأی ش��ماره 140060330001007118  مربوط به پرونده کالس��ه 1400114430001000425 
آقای محمد رفیعی میاندشتی فرزند میرزاحسین در ششدانگ یک باب انبار به مساحت 596/88 مترمربع 
پالک شماره  1/538/3105 اصلی واقع درقم بخش 4 حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی 
صادره در دفتر 93 صفحه 267 به موجب سند قطعی 54026 مورخ 1400/04/14 دفترخانه 47 قم.)م 

الف 11803( 
3- رأی ش��ماره 140060330001007098 مربوط به پرونده کالس��ه 1399114430001000767 
آق��ای حس��ین میرزاجانی فرزند اس��داله در شش��دانگ ی��ک باب س��اختمان به مس��احت 241/72 
مترمرب��ع پالک ش��ماره 19 فرع��ی از 11038 اصل��ی واقع درقم بخ��ش یک حوزه ثبت مل��ک اداره 
ی��ک ق��م س��ند مالکی��ت مش��اعی ص��ادره در دفت��ر الکترونیک��ی 140020330001011810 به 
موج��ب س��ند قطع��ی ش��ماره 199020 م��ورخ  1400/05/05 دفترخان��ه 3 قم.)م ال��ف 11804( 
4- رأی ش��ماره 140060330001007206 مربوط به پرونده کالس��ه 1400114430001000432 
خانم بنت الهدی جالل پور  فرزند  حمیدرضا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 100 مترمربع 
پالک شماره 11521 اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی 21061 مورخ 

99/11/15 دفترخانه 113 قم.)م الف 11805(
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت 
رس��می صادر گردد با توجه به عدم دسترس��ی به مالکین مش��اعی 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 منطقه1 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. )گویه و قدس(  آ-1408324
تاریخ انتشار اول:  1400/09/09

تاریخ انتشار دوم :  1400/09/24
رضا حسینخانی - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

اداره کل ثبت اسناد و امالک نیمبلوک
آگهی تحدید حدود اختصاصی 

حوزه ثبتی  بخش  نیمبلوک  ) خضری  دشت  بیاض ( 
پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتشر گردیده، 
اینکه حس��ب درخواست واصله مس��تند به ماده مذکور و ماده 61 آئین نامه قانون ثبت 
تحدید حدود قس��متی از امالک واقع در بخش 12 حوزه ثبتی این واحد به ش��رح ذیل  

انجام  خواهد  شد :
مزرعه و قنات باز و پالک  344- اصلی وصل به 175-اصلی
 در مورخ 1400/10/20 الی   1400/10/23 ساعت 9 صبح

 لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان و مجاورین امالک مذکور اخطار می گردد 
ک��ه در روز مق��رر در محل حضور یابند، چنانچه هر ی��ک از صاحبان امالک یا نماینده 
قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با 
حدود اظهار ش��ده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به 
ح��دود ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 
قان��ون ثبت فقط تا 30 روز از تاریخ تحدید پذیرفته خواهد ش��د و طبق ماده 86 آئین 
نامه قانون ثبت معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض  ظرف یک ماه دادخواست 
اعت��راض خود را به مرج��ع ذیصالح قضایی تقدیم و گواه��ی الزم را از مراجع ذیصالح 
مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت می تواند خود یا 
نماینده قانونی وی گواهی عدم تقدیم دادخواست را از دادگاه ذیصالح اخذ و ارائه نمایند 
و اداره ثب��ت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

آ-1408988
تاریخ انتشار   چهار شنبه :  1400/09/24

حمیدرضا توسلی  -  رئیس اداره  ثبت  اسناد وامالک بخش  نیمبلوک 

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

برابر رأی ش��ماره 140060308001004082 م��ورخ 08/20/ 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 حسن دهقانی فرزند علی قربان بشماره شناسنامه 10 در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 
102.56 مترمربع قسمتی از پالک 1396- اصلی واقع در خرسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل 
مالکیت لیال دستیگردی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم 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-1408278
تاریخ انتشار نوبت اول:  دوشنبه 1400/09/08              

تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 24 /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 

برابر رأی ش��ماره 140060308001003805 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 محمدرضا هزاری فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه 2 صادره از بیرجند در ششدانگ 
یکباب منزل به مساحت 118/16 مترمربع قسمتی  از پالک 1554-اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه 
ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت علیجان کورگزی  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 تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت 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.1408279
تاریخ انتشار نوبت اول:  دوشنبه 1400/09/08    تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 24 /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 

برابر رأی ش��ماره 140060308001004203 م��ورخ 08/26/ 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/ خانم فاطمه فوالدی فرزند علی جان  بشماره شناسنامه 48217 صادره از در ششدانگ 
قسمتی از یکباب منزل )حیاط خلوت( که با ششدانگ پالک 84-فرعی تشکیل یکباب منزل را می دهد به  مساحت 
20 مترمربع قسمتی از پالک 1396 – اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل 
مالکیت اسداله مهرجوفرد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم 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.1408280
تاریخ انتشار نوبت اول:  دوشنبه 1400/09/08      تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 24 /1400/09                         

حسین براتی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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 
1390/09/20 و برابر رای شماره 140060306006003982 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای موسی الرضا خداپرست فرزند 
مختار بشماره شناسنامه 7 صادره از تربت حیدریه و برابر رای شماره 140060306006003981 هیات اول موضوع 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت  ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
خانم مرضیه نامجو فرزند محمد بشماره شناسنامه 30483 صادره تربت حیدریه هرکدام نسبت به سه دانگ مشاع 
از شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 75 متر مربع )هفتاد و پنج متر مربع ( قسمتی از پالک 262 فرعی 
از اراضی اغویه پالک 228 اصلی دهستان اربعه واقع در خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه 
خریداری از مالک رسمی مختار خداپرست محرز گردیده است . لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز 
از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهر ها منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست .1408257
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/09/08                           تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/09/24

سید امین موسوی  -   رئیس اسناد و امالک تربت حیدریه



ــس  ــ ــلـ ــ کــــــتــــــاب »اطـ
ــان«؛ راهــنــمــای  ــتـ آسـ
جــغــرافــیــایــی آســتــان 
قــدس رضــوی یکی از 
تازه ترین محصوالت 
رســانــه ای ایــن آستان 
ــه اطـــاعـــات جــامــع و  مــقــدس اســـت ک
کاملی در اختیار عموم عاقه مندان 
قرار می دهد.به گزارش آستان نیوز، در 
مراسمی کــه هفته گذشته بــا حضور 
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی 
و جمعی از مدیران و فعاالن فرهنگی 
و رســانــه ای کشور بــرگــزار شــد، هشت 
محصول رسانه ای این آستان رونمایی 
شد که یکی از شاخص ترین آن ها، کتاب 
»اطلس آستان«؛ راهنمای جغرافیایی 

آستان قدس رضوی است.
ایـــن مــحــصــول رســـانـــه ای کــه بــه همت 
مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس 
ــه شـــده، حــاوی  ــ رضـــوی طــراحــی و ارائ
اطــاعــات جامعی اســت کــه می تواند 
راهنمای مناسبی بــرای عموم زائــران، 
مــجــاوران، متخصصان، کارشناسان 
ــاالن فـــرهـــنـــگـــی، اجـــتـــمـــاعـــی و  ــعــ ــ  و ف

اقتصادی باشد.

معرفی مراکز و نهادهای آستان قدس  ◾
در کشور

بخشی از اطاعات این اطلس شامل 
ــز، نــهــادهــا، حـــوزه هـــای  ــراکـ مــعــرفــی مـ
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آستان 
قــدس رضــوی اســت که در حــرم مطهر 
رضـــوی، شهر مشهد مــقــدس، استان 

خراسان رضــوی و یا در نقاط مختلف 
کــشــور فــعــال هستند. اطــاعــات ایــن 
مراکز در چهار فصل جداگانه و به شکل 

منطقه ای تفکیک شده و شمایی کلی 
از وضعیت موجود را به مخاطب ارائه 

می کند.

همه آنچه باید درباره حرم بدانیم ◾
یکی دیگر از ویژگی های مهم و کاربردی 
ایــن اطــلــس، بخش مــربــوط بــه معرفی 

حرم مطهر رضوی است. در این بخش 
از اطلس، جانمایی و اطاعات مربوط به 
تمامی رواق هــا و صحن ها، ورودی هــای 
حرم مطهر، دفاتر نذورات، گمشدگان، 
مــوزه هــا، مهمانسراها، مؤسسه های 
آســتــان قــدس، مقبره شخصیت های 
مــــدفــــون در حـــــــرم، کـــتـــابـــخـــانـــه هـــا، 
وضوخانه ها، کفشداری ها، فوریت های 
پزشکی، اماکن فرهنگی، پارکینگ ها، 
سرویس های بهداشتی و... ارائه شده 

است.

مــراکــز و خــدمــات آســتــان در شهر  ◾
مشهد

در بــخــش شــهــر مشهد نــیــز ســازمــان 
مــرکــزی، مــؤســســه هــای آســتــان قــدس 
در مشهد و حومه، زائرسرا، زائرشهر، 
ــــی،  ــان ــ ــز درم ــ ــراک بـــیـــمـــارســـتـــان هـــا و مــ
مــؤســســه هــای فرهنگی و اقــتــصــادی، 
کتابخانه ها، دانــشــگــاه هــا و مـــدارس، 
ــات،  ــاغـ ــای فــرهــنــگــی، بـ ــاه هـ ــگـ ــروشـ فـ
ــان حـــفـــاظـــت،  ــ ــگ ــ ــای ی ــاه هــ ــگــ ــ ــت ــــســ ای
کیوسک های نان رضوی و ایستگاه های 
ــه حـــرم مطهر  قــطــار شــهــری منتهی ب

معرفی و جانمایی شده است.

ــه شـــده در  ◾ ــ ــا خــدمــات ارائ آشــنــایــی ب
شهرستان های خراسان رضوی

ــن کتاب  در بخش خــراســان رضـــوی ای
فعالیت های آســتــان قــدس رضــوی در 
ــن اســتــان معرفی  شــهــرســتــان هــای ایـ
ــت. خـــدمـــاتـــی از جــمــلــه  ــ ــ شـــــده اسـ
ــده در  ســرمــایــه گــذاری هــای انــجــام شـ

شــهــرســتــان ســرخــس بـــرای رونـــق ایــن 
نمازخانه های  و  مجتمع ها  منطقه، 
ــان راهــی ســاخــتــه شـــده در مناطق  مــی
محروم استان بــرای پذیرایی از زائــران 
در مسیر مشهد مــقــدس، واحــدهــای 
آموزشی مهدالرضا)ع(، ادارات اماک 
و اراضـــی فعال در شهرستان ها بــرای 
صــیــانــت از مــوقــوفــات، کتابخانه ها و 
ــاب و همچنین  ــتـ فـــروشـــگـــاه هـــای کـ
شرکت ها و کارخانه های زیرمجموعه 
بنیاد بهره وری موقوفات در این بخش 

جانمایی و معرفی شده است.

ــات و  ◾ ــ ــدم جـــانـــمـــایـــی و مـــعـــرفـــی خــ
فعالیت های آســتــان قــدس در سراسر 

کشور
در بـــخـــش ایـــــــران ایـــــن اطـــلـــس نــیــز 
فعالیت های آســتــان قــدس رضــوی در 
استان هایی کــه حضور دارد، معرفی 
ــوط به  ــربـ ــت و اطـــاعـــات مـ ــده اســ شــ
دبیرخانه های کانون خدمت رضــوی، 
ــــی،  ــان ــ ــز درم ــ ــراک بـــیـــمـــارســـتـــان هـــا و مــ
نمازخانه ها،  فرهنگی،  مجتمع های 
کتابخانه ها، شرکت ها، مؤسسه های 
اقتصادی و همچنین پروژه های بزرگ 
عمرانی نظیر سدها، بزرگراه ها و راه آهن 
که توسط ایــن مجموعه اجــرایــی شده 
ــجــام اســــت، در اخــتــیــار  ــال ان ــا در حـ ی

مخاطبان قرار گرفته است.
گفتنی است این اثر نفیس و کاربردی 
به همت مرکز ارتباطات و رسانه آستان 
قــدس رضــوی در 154 صفحه تدوین و 

منتشر شده است.

جامع ترین کتاب معرفی خدمات و فعالیت های خادمان رضوی منتشر شد

 رونمایی از اطلس جغرافیایی
 آستان قدس رضوی

خبرخبر
امروزامروز

پنجمیناجالسیهآستانهایمقدسوبقاعمتبرکهدرشهرریبرگزارمیشود
معاون بین الملل سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس 
رضوی از برگزاری پنجمین اجاسیه آستان های مقدس 
و بقاع متبرکه ایران اسامی به میزبانی آستان مقدس 

عبدالعظیم حسنی در شهر ری خبر داد.
حجت االسام والمسلمین سیدمحمد ذوالفقاری با اعام 

این خبر گفت: این اجاسیه با حضور تولیت ها و نمایندگان 
ــوی، حــضــرت فاطمه  آنـــان از آســتــان هــای مــقــدس رضــ
معصومه)س(، احمد بن موسی الکاظم شاهچراغ، مسجد 
جمکران، سازمان امــور خیریه کشور و نهاد نمایندگی 
ولی فقیه در امور حج و زیارت امروز برگزار می شود.معاون 

بین الملل سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی 
همچنین طرح های امر به معروف و نهی از منکر تأثیرگذار 
و اثربخش، طرح قرآنی »من قرآن را دوست دارم؛ آموزش 
روخوانی و روان خوانی« با استفاده از ظرفیت آستان های 
مقدس و بقاع متبرکه، طــرح »تبلور نــام و یــاد حضرت 

مهدی)عج(« در آستان های مقدس با عنوان طرح مهدویت 
را از جمله طرح های مصوب ایــن اجاسیه در دوره هــای 
پیشین ذکر کرد.گفتنی است چهارمین اجاسیه نیز در 
سال گذشته در شهر مقدس مشهد و به میزبانی آستان 

قدس رضوی برگزار شده بود.

کتاب خوانی 
نقدوبررسی»جایگاهامامت

ازدیدگاهامامرضا)ع(«
کتابجایگاهامامتازدیدگاهامامرضا)ع(
اثرحجتاالسالمدکترحسینیزیدیدر
نشستیعلمیباحضورحجتاالسالم

دکترحسنخرقانیموردنقدوبررسی
قرارگرفت.

دراینجلسهابتدانویسندهکتاب
دربارهویژگیهایاثرشتوضیحداد
وسپسحجتاالسالمدکترحسن

خرقانی،استادیارگروهعلومقرآنیو
حدیثدانشگاهرضویگفت:اینکتاب
اثریخوبومورداستفادهبرایمردم
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بودیمراشاملمیشودواینادای
وظیفهایبهمحضراینامام
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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 مس��تقر 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 تس��لیم 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 اشخاص اعتراض داشته باشند حداکثر 
ظرف مدت دو ماه از انتش��ار اولین آگهی اعتراض کتبی خود را مس��تقیماً بع اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرستان 
میاندوآب تس��لیم نموده و باید یک ماه از تاریخ تس��لیم 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 
براس��اس مدلول رأی صادره در حدود و مقررات صادر خواهد ش��د و صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود .
1 – رأی شماره 140060313006003536 مورخه 1400/08/11 تقاضای خانم لیال نجف زاده فرزند حاتم مبنی 
بر صدور سند مالکیت ششدانگ یکباب ساختمان قسمتی از پالک 28301 فرعی از یک – اصلی بخش 14 مراغه 
حوزه ثبتی میاندوآب واقع در میاندوآب خریداری شده مع الواسطه از آقای علی نادریان به شماره پرونده هیأت 24 – 
1400 به مساحت 120/18 مترمربع که برای آن پالک  29726 فرعی تعیین شده است .  م/الف 19   آ 1408974

تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه مورخ 1400/09/24     تاریخ انتشار نوبت دوم : پنجشنبه 1400/10/09 
سعید سیفی –  سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 ثبت امالک یک قسمت از بخش 2 شهرستان بجنورد به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر:

بخش 2 بجنورد - 173 اصلی موسوم به معصوم زاده
ششدانگ پالک 14300 فرعی یک باب منزل مسکونی

مالکیت: حسین دانایی مقدم فرزند علی به شماره شناسنامه 177 کدملی 0680682937
در روز یک شنبه نوزدهم دی ماه سال یکهزار چهارصد)1400/10/19( ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد.
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله 
این آگهی اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر باال در محل حضور به هم رس��انند چنانچه هر یک از صاحبان 
امالک 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 امالک 
و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود 
پذیرفته خواهد شد و در اجرای تبصره 2 ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده های ثبتی، معترضین می بایست از 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی 

الزم از مراجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.م الف 3599     آ 1408976
تاریخ انتشار : چهار شنبه1400/09/24

احمد اصغری شیروان  - رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک منطقه دو بجنورد

آگهی اخطاریه ماده 1۰1 اموال غیر منقول کالسه 1/ ۹1۰۰۴۰۰۷1۴1۰۰۲3۴
در خصوص پرونده اجرایی کالسه9100400714100234/1 و بشماره بایگانی 9100234له : بانک پارسیان علیه 
عبدالرضا فروتن علی خان قلعه فرزند فرج اهلل به شماره شناسنامه969 اشعار می دارد : مطابق نظریه ارزیابی انجام 
شده به شماره وارده 140005007141009977 مورخه1400/05/06هشت سهم مشاع از چهل و دو سهم عرصه 
و اعیان به استثنای ثمن بهاء عرصه و اعیان چهاردانگ از ششدانگ متعلق به عبدالرضا فروتن علی خان قلعه به مبلغ 
761.250.000ریال )هفتصدو ش��صت و یک میلیون و دویس��ت و پنجاه هزار ریال( ارزیابی گردیده است و با توجه 
به اینکه ابالغ واقعی در آدرس بجنورد )بجنورد خیابان 32 متری شهدا کوچه شهید احمد حامدی( میسر نگردیده 
است؛  لذا بدینوسیله به آقای عبدالرضا فروتن علی خان قلعه فرزند فرج اهلل به شماره شناسنامه 969-ابالغ می گردد 
چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتشار این 
اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر علی الحساب به مبلغ نهصد میلیون ریال به این اداره 
تسلیم نمایید. ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد، ترتیب اثر 
داده نخواهد شد، مراتب یکبار در روزنامه کثیراالنتشار محلی منتشر شده و عملیات اجرائی بالفاصله پس از سپری 

شدن مهلت مذکور ادامه خواهد یافت و بجز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.آ 1408977
علی اوسط رستمی  - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسنادذمه(
آگهی مزایده پالک ثبتی 2738 فرعی از 1-اصلی در پرونده اجرایی شماره بایگانی 9900111

در اجرای آیین نامه اجرای مفاد اسناد  رسمی و به  موجب پرونده  اجرایی شماره 139904008282000103 مقدار 
2)دو( سهم  مشاع از 13)سیزده( سهم مشاع  ششدانگ  منزل  مسکونی  به پالک ثبتی دو هزار و هفتصد و سی و 
هشت )2738( فرعی از یک )1(- اصلی بخش 5- نهبندان ملکی آقای علی شیخی  واقع  در  شهر  نهبندان ، بلوار 
غدیر، غدیر7 ،  میالن  دوم  پالک  23 به مس��احت  300 متر مربع که س��ند مالکیت آن ذیل  ثبت  شماره 6127  
صفحه 241 دفتر 37- امالک بنام علی شیخی صادر گردیده است. با حدود اربعه: شماالً : پی در پی به طول 10 متر 
به شماره 2739 فرعی شرًقا: پی در پی  به  طول  25 متر به  شماره  2736  فرعی جنوباً: درب و دیواری به طول 
10متر به خیابان غرباً :  پی درپی  به طول  25 متر به  شماره  2745 فرعی و فاقد حقوق ارتفاقی که در قبال بدهی 
آقای محمد شیخی نسبت به سهم االرث وی بازداشت  و طبق نظر مورخ 1400/08/19 کارشناس رسمی دادگستری 
توصیف ملک عبارت است از اینکه: ملک یاد شده  دارای  300مترمربع عرصه و داری دو  طبقه ساختمان مسکونی که 
طبقه  همکف آن حدود  140 مترمربع  و طبقه اول حدود 120مترمربع زیربنا دارد، بنای مذکور به صورت معمولی 
ساز با دیوارهای آجری باربر به ضخامت 35 سانتیمتر ، سقف طاق ضربی، کف موزاییک، دیوارهای داخلی تا یک متر 
سنگ و بقیه دیوارها و سقف گچ، فاقد نما و کف حیاط خاکی می باشد گرمایش ساختمان بخاری گازی و سرمایش 
آن کولر آبی بوده و ملک دارای دو امتیاز گاز و یک امتیاز آب می باشد ضمنا یک اتاق به مساحت حدود 14 مترمربع  
تحت  عنوان مغازه به صورت معمولی  ساز  با دیوار های آجری باربر و سقف طاق ضربی در حیاط وجود داشت لذا 
با عنایت به توضیحات فوق الذکر و با توجه به مشاهدات انجام شده نوع بنا و مستخدثات موجود، کاربردی و موقعیت  
ملک مقدار عرصه و اعیان  و احتس��اب امتیازات و انش��عابات منصوبه و لحاظ جمیع جوانب و جهات، قیمت عرصه 
ملک مورد نظر مبلغ 3/500/000/000 ) سه میلیارد و پانصد میلیون ریال( و قیمت ارزش ساختمان و  ملحقات و  
امتیازات مربوطه مبلغ 5/500/000/000 ) پنج میلیارد و پانصد میلیون ( ریال و قیمت  و ارزش کل عرصه و اعیان 
مبلغ 9/000/000/000 ) نه میلیارد ( ریال تعیین گردید که مقدار دو سهم مشاع از سیزده سهم مشاع  از ششدانگ 
پالک فوق به مبلغ 1/211/538/460 ) یک میلیارد و دویست و یازده میلیون و پانصدو سی و هشت هزار و چهارصد 

و شصت ریال( قیمت گذاری شده است  و طبق گزارش کارشناس و مامور اجرای طبقه همکف در تصرف مستاجر 
)به علت عدم ارایه مستندات مبلغ دقیق اجاره و رهن مشخص نگردید( و طبقه اول در ید احدی از ورثه مرحوم عل 
شیخی می باشد. لذا از ساعت 9 الی12روز دوشنبه مورخ 1400/10/06 در محل اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان  
به نشانی نهبندان تقاطع بلوار استقالل و معلم از طرق مزایده بابت قسمتی از مطالبات خانم طوبی محمدی به فروش 
می رسد و مزایده از مبلغ 1/211/538/460 ) یک  میلیارد و دویست و یازده میلیون و پانصد و سی و هشت و میلیون 
و چهارصد و شصت( ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد و مزایده حضوری است و شرکت 
در مزایده برای عموم آزاد است و منوط به پرداخت 10 )ده( درصد مبلغ  پایه کارشناسی  به حساب  سپرده ثبت  و 
تحت  شناسه واریز اعالمی از سوی حسابداری واحد اجرای نهبندان و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه 
مزایده اس��ت. ضمناً برنده مزایده مکلف اس��ت ما به التفاوت 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 استرداد نبوده و به حساب خرانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و 
مزایده تجدید می گردد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق  و گاز و تلفن اعم از حق انشعاب 
و اش��ترک و مصرف در صورتی که مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نش��ده باشد و همچنین حقوق اجرایی کال به عهده برنده مزایده 
است و تنطیم سند انتقال اجرایی موکول به ارایه مفاصا حساب های مربوطه خواهد بود. چنانچه روز مزایده مصادف 
با تعطیل رسمی گردد جلسه مزایده روز بعد از آن در همان مکان و ساعت تشکیل می گردد. این آگهی پس از تأیید 
نهایی فرایند مزایده و ارسال آگهی در سایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به  منزله انتشار آگهی در 

روزنامه کثیر االنتشار محلی است./ آ1408979
تاریخ انتشار آگهی در سایت سازمان: 1400/09/21

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 فرهاد ماالنی به شناس��نامه ش��ماره 2606 کدملی 0749783699 صادره تایباد فرزند یارمحمد در ششدانگ 
یکباب منزل به مس��احت 470/6 مترمربع پالک ش��ماره 536 فرعی از 276 اصلی واقع در خراس��ان رضوی بخش 
14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت شادروان بهمن حسنی و قسمتی از پالک** کالسه 

99 -455
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی و ماده13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در 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. آ1408980
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/9/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/9

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای جمشید خوشدل فرزند حسن به ش ش 119 باستناد دو برگ استشهادیه گواهی امضا شده منضم 
به تقاضای کتبی جهت دریافت سند المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است که سند مالکیت به 
ش��ماره چاپی 141211 مربوط به دو دانگ مش��اع از ششدانگ یک قطعه زمین به شماره پالک 1252 فرعی واقع 
در اراضی درود پالک 120 اصلی بخش 3 زبرخان به نام جمش��ید خوش��دل فرزند حسن به ش ش 119 می باشد 
به علت نامعلوم مفقود گردیده که با بررس��ی دفتر امالک مشخص گردید سند مالکیت نامبرده ذیل ثبت و صفحه 
452 دفتر44 به نس��بت دو دانگ مش��اع از شش��دانگ پالک مزبور به نام سیدعلی تاج فرزند حسن ثبت گردیده و 
سپس نامبرده برابر سند شماره 23336 - 86/03/03 دفتر 13 قدمگاه تمامی دو دانگ مشاع از ششدانگ مزبور را 
به متقاضی )جمشید خوشدل( انتقال قطعی نموده است و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. لذا به استناد ماده 
120  آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکرمیگردد آگهی.هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای 
انجام داده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد  ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشاراین آگهی اعتراض کتبی 
خود را به پیوست اصل سند مالکیت و یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است درصورت عدم 
وصول اعتراض درمهلت مقررو یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدورسند 

مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ 1408982 انتشار: 24 آذر 1400
سید حسن پورموسوی - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان زبرخان

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

آگهی تحدید حدود اختصاصی
حوزه ثبتی قاینات

پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتش��ر گردیده، 
اینکه حسب درخواست واصله مستند به ماده مذکور و ماده 61 آئین نامه قانون ثبت تحدید 

حدود قسمتی از امالک واقع در بخش 11 حوزه ثبتی این واحد به شرح ذیل:
قطعات مفروزه مزرعه فرخ آباد پالک 1589-اصلی:      

 3824 فرعی از 795 فرعی ابوتراب علیزاده ششدانگ یکباب منزل مسکونی در روز
1400/10/25 انج��ام خواهد ش��د. لذا به موجب م��اده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و 
مجاورین شماره فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار میگردد؛ که در موعد مشخص شده 
فوق در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند، چنانچه هریک از صاحبان امالک یا نماینده 

قانونی آنها در موقع مقررحاضر نباش��ند؛ مطابق م��اده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با 
حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد. و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود 
وحق��وق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک ک��ه در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده 20 
قانون ثبت فقط تا30 روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد ش��د. و برابر ماده 86 آیین 
نامه اصالحی قانون ثبت ، معترضین می بایست؛ از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت 
اس��ناد و امالک قاینات ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی 
تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور أخذ و به این اداره تس��لیم نمایند، در غیر این صورت 
متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواس��ت را دریافت و 
به اداره ثبت تس��لیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات 

ادامه می دهد.: آ 1408985
تاریخ انتشار:  1400/09/24

علی  صفائی فر - رئیس  اداره  ثبت  اسناد وامالک قاینات 

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 140060319078002503 هیات دوم مورخه 1400/3/10 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 لیال اشرف گنجویی فرزند قنبرعلی بشماره شناسنامه 2980231959 صادره ازکرمان در 
شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت 83/85 مترمربع تحت پالک 16609 فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 766 فرعی از 3968 اصلی بخش 2 کرمان واقع در کرمان سرآسیاب فرسنگی خیابان شهیدان اشرف 
گنجویی پالک 30 سمت چپ درب دوم  خریداری از مالک رسمی آقای محمد مقیمی 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 تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. آ1408986
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1400/09/24

تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1400/10/8          1316 م/الف
محمود مهدی زاده - رییس ثبت اسناد و امالک

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 
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 ش��ماره 140060306005007453 م��ورخ 1400/09/20 هیات اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای مهدی عیش آبادی  فرزند رمضانعلی   
نسبت به  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 118/85  متر مربع از پالک شماره 283 فرعی مجزی شده از 29 
فرعی از 43  اصلی  واقع در اراضی گذر پارگی  بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی خانم 
بتول آگنج محرز گردیده است..لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده 13 ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار 
در شهرها 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 دادخواس��ت را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .آ 1408992
 تاریخ انتشار نوبت اول 1400/09/24 تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/09   م الف 857

علی امینی-ریی�س ثب�ت اس�ناد و ام�الک نیش�ابور

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

برابررای شماره 140060321006001710هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم شیرین کامه 
فرزند ش��اهپور بشماره شناسنامه 5872 صادره ازاصفهان درششدانگ خانه و باغ به مساحت 4548 مترمربع بطور 
مفروز قسمتی از پالک 1فرعی از2234 اصلی بخش 6 یزد واقع درمحله سرده تفت خریداری از مالک رسمی خانم 

شیرین کامه فرزند خداداد محرزگردیده است . 
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی 

تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ 1408987

تاریخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1400/09/24
تاریخ انتشارنوبت دوم: پنج شنبه 1400/10/09

 امیرحسین جعفری ندوشن      
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تفت

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 ش��ماره 140060330002011606 مرب��وط به پرونده کالس��ه 1400114430002000412 آقای علی 
حبیبی بدرآبادی فرزند علی اکبر در قس��متی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 72/50 
مترمربع پالک شماره 18 فرعی از 2279  اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه 

از خلیل اله شاطریان صفحه 523 دفتر 102.)م الف 11806( 
2� رأی ش��ماره 140060330002011687 مرب��وط به پرونده کالس��ه 1400114430002000903 آقای علی 
ش��اهواروقی  فرزند اس��داله در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 132 مترمربع 
پالک ش��ماره فرعی از 1772 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی س��ند قطعی شماره 136297 

مورخ 1389/11/6 دفترخانه 12 قم.)م الف 11807( 
 3- رأی شماره 140060330002004562 مربوط به پرونده کالسه 1399114430002000571 آقای مصطفی 
بهاری  فرزند داود در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 50 مترمربع پالک شماره 
فرعی از 2272/2/8 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواس��طه از رحمت ا... بیک 

محمدی طی سند قطعی شماره 47499 مورخ 1392/1/24 دفترخانه 28 قم.)م الف 11808( 
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. )گویه و قدس(آ-1408325
تاریخ انتشارنوبت اول:  1400/09/09     تاریخ انتشارنوبت دوم:  1400/09/24

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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 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 رأی شماره 3683 – 1400 – 1400/09/06 هیأت به کالسه پرونده شماره 294-1400 موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو 
بجنوردتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یونس نوروزی فرزند بیگ مراد  بشماره شناسنامه 1صادره از بجنورد 
درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 208.50 متر مربع از پالک 155اصلی واقع در اراضی کهنه کند  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 انتشار اولین آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف 
مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض ،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت درصورت 

انقضای مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند مالکیت صادرخواهد شد.  آ-1408322
تاریخ انتشار نوبت اول :  1400/09/09          تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/09/24     

   احمد اصغری شیروان   - رئیس ثبت اسناد و امالک                                                 

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رأی شماره 3435 – 1400- 1400/08/19 و رأی  شماره 3433- 1400 – 1400/08/19هیأت 
به کالس��ه پرون��ده های ش��ماره 307-1399 و 294 - 1399 موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنوردتصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حسین کچرانلوئی فرزند حسن بشماره شناسنامه 19202صادره از بجنورد و خانم زهرا مهری فرزند 
صیف علی به ش��ماره شناس��نامه 22 به السویه هر کدام سه دانگ مشاع ازششدانگ در یک باب منزل مسکونی به 
مساحت 242.70 متر مربع از پالک 155اصلی واقع در اراضی کهنه کند  بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی 
آقای رحمانقلی باغچقی فرزند ناظر محرزگردیده 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  دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 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.  آ-1408323
تاریخ انتشار نوبت اول :  1400/09/09          تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/09/24   
  احمد اصغری شیروان   - رئیس ثبت اسناد و امالک  

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 می گردد:
آقای محمد نظری به شناسنامه شماره 0740213806 کدملی 0740213806 صادره تایباد فرزند محمدعلی در 
شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 137/50 مترمربع پالک شماره 251 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 
مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت سهم االرثی غالم حسین علمی از مالکیت عبدالحکیم علمی 

و قسمتی از پالک** کالسه 1400-166
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 مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ-1408336
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/9/9

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/24
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده - رئیس ثبت باخرز- هادی رضائی
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