
گنجینه

 مُهر ثبت ملی بر 17 اثر 
موزه آستان قدس رضوی

17 اثر از مجموعه آثــاری که 
در مـــوزه هـــای آســتــان قــدس 
رضـــوی نــگــهــداری مــی شــود، 
ــار تــاریــخــی-  در فــهــرســت آثـ
فرهنگی ملی به ثبت رسیده 

است.
به گزارش آستان نیوز، حجت االسالم سیدجالل حسینی، 
آستان  اسناد  مرکز  و  موزه ها  کتابخانه ها،  رئیس سازمان 
آثــار ثبت شــده را جــزو مفاخر  قــدس رضـــوی، مجموعه 
هنری، علمی و فرهنگی موجود در موزه های رضوی برشمرد 

و توضیحاتی درباره آثار ثبت ملی این مجموعه ارائه کرد.

 از اسطرالب تا پرچم جنگی ◾
عبدالحسین  توسط  شــده  ساخته  مسطح«  »اســطــرالب 
عــبــداالئــمــه از جمله ایـــن آثـــار اســـت. ایـــن اثـــر مــلــی از 
نفیس ترین، گرانبها ترین و دقیق ترین اسطرالب های جهان 
دانش  در  مسلمان  و  ایــرانــی  دانشمندان  نقش  و  اســت 
گسترش  و  تکامل  و  ارتقا  و  گاه شماری  کیهان شناسی، 

اسطرالب را نشان می دهد. 
 از دیگر آثار ملی گنجینه های مختلف موزه مرکزی آستان 
قدس رضوی، باید به آثار ثبت شده از گنجینه فرش نیز 
اشاره کرد که »صندوق پوش زری اطلسی« متعلق به دوره 
صفوی از آن جمله است. بقایای پرچم واقعه جهاد اسالم 
عشایر عرب خوزستان علیه انگلیس در جنگ جهانی اول، 
دو جام دوستکامی  عاشورا،  روز  وقایع  تعزیه خوانی   تابلو 
دراخم  کتیبه دار، سکه  و  منقوش  و  کتیبه دار  و  زنی  قلم 
به  معروف  ساسانی  نایاب  سکه های  نمونه  از  شــاپــوراول 
کاله عقابی که به طور مناسبتی ضرب می شده است نیز از 

دیگر آثار ثبت شده است.

قرآن ها ◾
در موزه قرآن گنجینه رضوی نیز تعدادی از آثار ثبت ملی 
کامل  »قــرآن  به  باید  آن  جمله  از  که  می شود  نگهداری 
کتابت  شــیــرازی  میرعبدالقادرحسینی  خــط  بــه  وقــفــی« 
شده در قرن 10 وقف شده توسط همایون اعظم ابراهیم 
قطب شاه، پادشاه کلکنده هند به تاریخ 970 هجری قمری 
اشاره کرد. همچنین »قرآن کامل مترجم با پنج تفسیر« 
اثر ارزشمند تفسیر حسینی به زبان فارسی از مالحسین 
واعظی کاشفی، عالم بزرگ شیعی دیگر آثار ثبت ملی موزه 

قرآن این گنجینه است.
همچنین »پنجره فوالدی زرکوب« اثری یگانه از هنر فلزگری 
و زرگری دوره تیموری با کتیبه زرکوب شاهرخ تیموری یکی از 
آثار گنجینه تاریخ حرم است که ثبت ملی شده است. در 
کنار آن نیز باید به »قفل آویز رمزدار فوالدی یازده مگسی« 
به همراه کلید نمونه از صنعت فوالدکاری دوره صفوی با 

تزئینات زرکوب و استفاده از اشعار فارسی اشاره کرد.
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 با هدف جمع آوری ایده های خالقانه  
در ترویج عفاف و حجاب

 رویداد هنری »مستوره« 
برگزار می شود

    سال اول    ویژه نامه 251    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

با  بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی 
همکاری معاونت بین الملل سازمان علمی فرهنگی 
این آستان مقدس در سی ویکمین دوره نمایشگاه 

بین المللی کتاب دوحه)قطر( حضور یافت.
نمایشگاه  دوره  ســی ویــکــمــیــن 
بین المللی کتاب دوحه)قطر( سه 
روز پیش با حضور خانه کتاب و 
ادبیات ایــران، نخست وزیر، وزیر 

کشور و وزیر فرهنگ...

گفت وگو با دکتر معصومه ظهیری، درباره شخصیت حضرت  ام البنین h به مناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا

اسوه مادران الگو
حضور بنیاد 

پژوهش  های 
 اسالمی 

 در نمایشگاه 
کتاب قطر
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نیمکت زندگی

 اسطوره در خانه و ما 
گرد جهان می گردیم

رقیه توسلی  تا پای پنجره می آیم هواخوری. 
ــروز ادامــه دار می بارد و ســوز و سرمای  ــاران دی ب
زمستان به راه است. دوست دارم خیابان را بپایم 
و کمی آسمان و درخت و سرسبزی ببینم، دلم وا 
شود. نمی شود که عین روبات همش سرمان توی 
گوشی و لپ تاپ و دیکشنری التین و تماشای 

همکاران ماسکدار باشد که... می شود؟
ِسیر می کنم. تا اینجای کار که توی خیابانمان، 
گنجشک داریم و نم نم باران و یک ماشین که 
هر چی استارت می زند روشن نمی شود طفلک. 
می خواهم پنجره را ببندم و برگردم پشت میز 
که از پنجره کناری می شنوم؛ تو رو خدا ببین 

چه بابای ماهیه!
از  آقــای دکتر که  »طوباخانوم« اســت. منشی 
بــا دستش  بــیــرون و  واحــد 14 ســرش را آورده 
نقطه دوری را نشانم می دهد. نگاه می کنم به ته 
خیابان. راست می گوید. پدری دارد دوقلوهایش 
را می برد مدرسه و جفتی کوله صورتی سنگین 
دوقلوها  چپش.  و  راســت  شانه  روی  انداخته 
شاد و بپربپر جلوتر لی لی شان گرفته و پدری 
لــی می کند  لــی  از دخــتــرکــانــش  تقلید  بــه  کــه 
بــه همین خنده  راضــی اســت  راضـــی اســـت.  و 
دوستی  و  همراهی  همین  به  کوچولوهایش. 
توی  که  قشنگ  خاطره  همین  به  پدردختری. 

سر بچه هایش نقش ببندد...
وقتی  این ها  یعنی  از خــودم می پرسم  آن  یک 
خانومی بشوند برای خودشان این لحظه بزرگ، 
یادشان می آید؟ این بابای درجه یک با جزئیات 
مهربان؟ مثل من و همه دختربچه هایی که از 
دیروز آمدیم و برای خودمان کلی بابا و مامان 
هشت  منِ  من.  ــم. شبیه  داری عاشق  اسطوره 
ــدرم یکی از  ســالــه. کــه تــا خــودم را بشناسم پ
زیباترین پدری های عالم را انجام داد درحقم. 
ــزده بــا همه  ــ ــد یــــک روز آفــتــاب ن ــادم مــی آیـ ــ ی
خوابآلودگی و ننربازی های کودکانه مرا با خودش 
بُرد کوه. هر چند نصف راه روی کول ایشان بودم 
و نصف دیگرش ساندویچ نان و پنیر می خوردم 
و الباقی راه را هم می خواستم برگردم خانه پیش 
مادر و خواهر و عروسکم اما او مدارا کرد. کاری 
کرد همان روز، همان جا در جهان کوچک بچگی 
بفهمم خدا خیلی دوستم داشته که اجازه داده 
این مردِ فوق العاده، پدرم باشد. بعدِ یک ساعت 
ما دیگر رسیده بودیم به یک بلندی که بعدها 
فهمیدم وسط های کوه هم نبود و نشستیم به 
تماشای زیباترین صحنه خلقت. برای اولین بار 
باال آمدن خورشید را کنار پدرم تجربه کردم. آن 
منبع نور عظیم، همه هوش و حواسم را برده 
مادرم  نخوابیدم، سردم است،  یادم رفت  بود. 
نیست، خسته ام، فقط یادم می آید به خاطر 
درک آن صحنه، حالم چرخید. قد کشیدم و 
بیشتر از همیشه دلبسته مردی شدم که نه منِ 
ته تغاری که تک تک بچه هایش را یک روز با 
خودش بُرد خدا را نشانشان بدهد. خدایی که 

صبح ها از مشرق طلوع می کند.

سنجاق
پیامبر اکرم )ص( می فرمایند:

فرزندان خود را گرامی بدارید و خوب تربیتشان 
کنید تا گناهان شما آمرزیده شود.

درباره زندگی و خدمات »هللا وردی خان« سپهساالر ایران در دوره صفویه

j خادم گرجستانی ثامن الحجج
نیکبخت    محمدحسین 
سرزمین گرجستان تا پیش از آنکه 
بر اساس عهدنامه ننگین گلستان، 
در دوره فتحعلی شاه قاجار، از ایران 
ما  از سرزمین  جــدا شــود، بخشی 
به  ایالت های بسیار مهم  از  و  بــود 
شمار می آمد. در دوره صفویه و با دستور شاه عباس، 
توانمندی های  کــه  گرجستانی ها  از  زیـــادی  تــعــداد 
صنعتی و هنری داشتند، به داخل فالت ایران کوچ 
داده شدند و در نقاطی مانند فریدن اصفهان سکنا 
گزیدند که امــروزه، نوادگان آن ها، اهالی این مناطق 
هستند. هرچند مذهب گرجستانی های مهاجر در 
ابتدا مسیحیت بــود، امــا بسیاری از آن هــا پس از 
ورود به ایــران، به اسالم و مذهب تشیع گرویدند و 
در پاسداری از این دین الهی، فداکاری های بسیاری 
یا  این گرجستانی ها  از  از خود نشان دادنــد. یکی 
گرجی هایی که نامش برای ما آشناست و یادگاری های 
از جمله مشهد  ایـــران و  از وی در ســراســر  زیـــادی 
مانده، هللا وردی  باقی  منور رضــوی  بارگاه  و  مقدس 
خان است که رواق و گنبد وی در حرم مطهر، شهرت 
فراوانی دارد و تزئینات و کاشی کاری های داخل آن، 
یکی از زیباترین و برترین شاهکارهای هنر اسالمی در 
سراسر دنیاست. هللا وردی خان که به پاس خدماتش 
ــا)ع( را هم  ــــران، مقام خــادمــی حــرم امـــام رضــ در ای
داشت و پس از درگذشت در 13 خــرداد سال 992 
خورشیدی، در حرم مطهر ثامن الحجج)ع( به خاک 
سپرده شد، از شخصیت های خوشنام دوره صفویه 
بود که به همراه پسرش، امامقلی خان، تالش زیادی 
برای برقراری آسایش و امنیت در ایران کرد. در رواق 
امــروز، قصد داریــم شما را با این خادم گرجستانی 

امام رضا)ع( بیشتر آشنا کنیم.

ترقی هللا وردی خان، از غالمی تا سپهساالری ◾
سال تولد هللا وردی خان دقیقاً مشخص نیست؛ 
اما می دانیم در گرجستان به دنیا آمد و در میانه 
درگیری هایی که در قفقاز رخ داد، اسیر شد و مدتی 
بعد، او را در قالب یک غالم به جنوب قفقاز آوردند. 
هللا وردی خان از وابستگان به خاندان »اوندیالدزه« 
در گرجستان بود که ریشه تاریخی آن ها به قرن ها 
کارگران حکومتی  از  و عموماً  باز می گشت  پیش 
بودند. او ابتدا به دربار شاه تهماسب یکم صفوی 

راه یافت و چون مسلمان شد و از طرفی، کاردانی 
و  را نشان داد، به مقام »زرگرباشی« رسید  خود 
در  توانست  خــدابــنــده،  محمد  سلطان  دوره  در 
دربار ترقی کند. هللا وردی خان در دوره شاه عباس 
فرمانده  و  قــرار گرفت  وی  نزدیکان  زمــره  در  یکم، 

غالمان شاهی شد. او در جریان از میان برداشتن 
مرشدقلی خان استاجلو که قصد داشت شاه عباس 
را به فرمانبردار خود تبدیل کند، نقش عمده ای ایفا 
کرد و از همان جا بود که رشد او در دربار صفویه 
در  از کسب موفقیت هایی  و پس  سرعت گرفت 
فرونشاندن  و  عثمانی ها  بر  پیروزی  ازبکان،  دفع 
طغیان های داخلی، به عنوان سپهساالر سپاه ایران 
برگزیده شد و در این مقام نیز، بحرین و سواحل 
جنوبی خلیج فارس را از دشمنان ایران پس گرفت 
و توانست بغداد را که در قلمرو عثمانی قرار داشت 
فتح کند. او از معدود افرادی بود که گرفتار غضب 
شاه عباس نشد و تا پایان عمر، مقام سپهساالری 
شاه  اعتماد  مــورد  همیشه  و  کــرد  را حفظ  خــود 

صفوی بود. 

خدمات ماندگار ◾
وجوه فرهنگ دوستی و تالش هللا وردی خــان برای 
بسیار  زندگی اش،  دوران  در  اسالمی  هنر  اعتالی 
به چشم  نظامی  فتوحات  و  فعالیت ها  از  بیشتر 
می آید. او از رجال و سیاستمداران دست به خیر 

ایران در عهد صفویه بود. 
است  یادگاری هایی  از  اصفهان،  ُــل  پ سه  و  سی 
بعد  وی ساخته شد. هللا وردی خـــان  باهزینه  که 
مشهد  در  گسترده  عمرانی  فعالیت های  آغاز  از 
که  مطهر  حــرم  معماری  در  اساسی  تغییرات  و 
به  متبرکه شد،  اماکن  بی سابقه  سبب گسترش 
ایجاد رواقی بسیار باشکوه در ضلع شرقی روضه 
منوره دست زد که بعدها به نام وی، رواق و گنبد 
هللا وردی خان نامیده شد و البته، محل دفن پیکر 
او نیز، هست. افزون بر این ها، هللا وردی خــان به 
توجه بسیاری داشت.  مقوله دانش دوستی هم، 
بزرگ  و حکیم  فیلسوف  حامیان مالصدرا،  از  او 
آنکه  از  پس  حتی،  و  بود  دوره صفویه  نامدار  و 
ــر مــخــالــفــت بــرخــی دشــمــنــان عــقــیــدتــی و  بــر اثـ
سیاسی اش، ناچار به تبعید رفت و درنهایت در 
درصــدد  نمود،  اختیار  توطّن  قم  کهک  روستای 

برآمد  نامی  دانشمند  این  از  و حمایت  دلجویی 
و او را به شیراز دعوت کرد؛ مرکز ایالت فارس که 
 شاه عباس اداره آن را به سپهساالر گرجی خود 

سپرده بود. 
هللا وردی خان در شیراز، مدرسه خان را ساخت و 
می گویند که دلیل این اقدام، فراهم آوردن فضایی 
بود.  علمی مالصدرا  فعالیت  های  و  تدریس  برای 
ــان نقش مهمی در  افـــزون بــر ایــن هــا، هللا وردی خــ
ایجاد راه های مناسب در ایران داشت و با دستور 
او، ده ها پل مهم در گذرگاه های سخت گذر غرب 
کشور ساخته شد. وی در سفرهای شاه عباس به 
اینکه  بــاب  از  هم  می کرد؛  همراهی  را  او  مشهد، 
سپهساالر سپاه او بود و هم از این نظر که ارادتی 

خاص به امام رضا)ع( داشت. 

حکایت درگذشت ◾
اسکندربیک منشی، در کتاب »عالم آرای عباسی« 
روایتی عجیب و شگفت را از چگونگی درگذشت 
هللا وردی خان نقل می کند که بازگو کردنش خالی 
از لطف نیست. او می نویسد:»از نوادر اتفاقات در 
آن چند روز ]پایانی عمر هللا وردی خان این است[ 
که مالزمی که سرکار آن عمارت)ساختمان رواق در 
حرم مطهر( بود آمده، خان از تحقیق عمارت و زیب 
و زینت آن سؤال می نمود. آن تُرک ساده دل گفت: 
ترتیب  مدفن  جهت  که  ایوانی  و  عالی  گنبد  که 
یافته، در کمال زیبایی اتمام پذیرفته و منتظر ورود 
و مقدم عالی است! حضار مجلس او را به نادانی 
و بیهوده گفتن طعن کردند. خان فرمودند از عالم 
غیب بر زبان او جاری گشت، همانا هنگام ارتحال 

و حیات در معرض زوال است«. 
دوشــنــبــه، درروز  اتـــفـــاق،  ایـــن  از  بــعــد  روز   چــنــد 

 ،)992 ــرداد  خــ  13(  1022 ســـال  ربــیــع الــثــانــی   14
نـــاگـــهـــان حــــال هللا وردی خـــــــــان مــنــقــلــب شـــد و 
را  را وداع گفت. پیکر وی  فانی  ساعتی بعد، دار 
 با احترام به مشهد آوردنــد و در محل رواقــی که 

ساخته بود، دفن کردند.

وجوه فرهنگ دوســتی و تالش اهلل وردی خان برای اعتالی هنر اسالمی در دوران 
زندگی اش، بسیار بیشتر از فعالیت ها و فتوحات نظامی به چشم می آید. او از رجال 
و سیاستمداران دست به خیر ایران در عهد صفویه بود. سی و سه ُپل اصفهان، از 

یادگاری هایی است که باهزینه وی ساخته شد.
گزيدهگزيده



ان من 
احب 
عباداهلل 
الی اهلل 
امفّتن 
التواب
از جمله 
محبوب ترين بندگان 
 نزد خداوند
گنهكار توبه گر است.

من اطاع 
اخلالق مل 

یبال بسخط 
املخلوق

هر كه آفريدگار را 
فرمان برد، از خشم و 

ناخشنودى مخلوق 
 پروايى به دل 

راه ندهد.

ــاره اســتــادش  ــ مــرحــوم مــیــرزا جــوادآقــا ملکی تــبــریــزی درب
مالحسینقلی همدانی گفته بود مانند او را در وصــول به 
مقامات نــدیــده ام. در ادامــه بخشی از دستورالعمل های 

اخالقی این استاد عرفان را از نظر می گذرانیم.
 تمام سفارش های اين بينوا به تو اهتمام در ترک معصيت 
است. اگر اين خدمت را انجام دادی آخراالمر تو را به جاهای 
بلند خواهد رسانيد. البته در اجتناب از معصيت كوتاهی 

مكن و اگر خدای نكرده معصيت كردی زود توبه نما و دو 
ركعت نماز به جا آور و بعد از نماز 70 مرتبه استغفار كن و سر 
به سجده بگذار و در سجده از حضرت پروردگار عفو بخواه و 

اميدوارم عفو بفرمايد.
معاصی كبيره در بعضی رساله عمليه ثبت شده، ياد بگير 

و ترک نما.  و زينهار پيرامون غيبت و دروغ و اذيت مگرد.
اقالً یک ساعت به صبح مانده بيدار شو و سجده به جا بياور.

آنچه در »منهاج النجاة« مرحوم مال محسن فيض)رض( 
مذكور است كافی و شافی است از برای عمل شب و روز تو، 

به همان نحو عمل نما.
سعی كن عمل و ذكــرت به محض زبــان نباشد و با حضور 
قلب باشد كه عمل بی حضور، اصالح قلب نمی كند اگر چه 

ثواب كمی دارد.
البته البته از غذای حرام فرار كن. مخور مگر حالل. غذا را كم 

بخور يعنی زياده بر حاجت بُنيه مخور. نه چندان بخور كه 
ضعفت بياورد و به سبب ضعف از عبادت مانع شود. هر 
قدر بتوانی روزه بگير به شرطی كه شب جای روز را پر نكنی. 

غذا به قدر حاجت بدن، ممدوح و زياد و كم هر دو مذموم.
 شروع كن به نماز با قلب پاک از حقد و حسد وغل و غش 
مسلمانان و لباس و فرش و مكان نمازت بايد مباح باشد. 
اگر چه مكان غير محل جَبْهه ]پيشانی [ نجس بودنش به 

نجاست غير متعديه نماز را باطل نمی كند ولی نبودنش 
بهتر است.

بايست به نماز، ايستادن بنده در حضور موالی جليل با گردن 
كج و قلب خاضع و خاشع. بعد از فريضه صبح 70 مرتبه 
استغفار و 100 مرتبه كلمه توحيد ودعــای مصباح مشهور 

بخوان و تسبيح سيده نساء را بعد از فريضه ترک مكن.
هر روز هر قدر بتوانی الاقل يک جزء قرآن با احترام و وضوع 

و خضوع و خشوع بخوان و در بين خواندن حرف مزن مگر 
به قدر ضرورت. 

در وقت خواب شهادت را بخوان و آية الكرسی و يک مرتبه 
فاتحه و چهار مرتبه سوره توحيد و 15 مرتبه سوره قدر و آيه 
»شهدهللا« را بخوان و استغفار هم مناسب است و اگر 
بعضی از اوقــات بتوانی ســوره مباركه توحيد را 100 مرتبه 
بخوانی بسيار خوب است. از ياد مرگ غافل مشو و دست 

بر گونه راست گذاشته به طرف راست با ياد خدا بخواب.
از وصيت كــردن غافل مشو. ذكــر مبارک »ال الــه إاّل انت 
ّــی كنُت من الظلمين « را هر قدر بخوانی و در  سبحانك إن

هروقت بسيار خوب است. 
اواًل در شــب و شــب جمعه 100 مرتبه ســوره  مباركه قدر 
را بخوان و دعــای كميل را در هر شب جمعه تــرک مكن و 
مناجات »خمسة عشر« را. حــالِ تو با هر كــدام از آن ها 

مناسب باشد السيما مناجات مساكين و تائبين و مفتقرين 
و مريدين و متوسلين و معتصمين را بسيار بخوان و دعای 
صحيفه كامله هر كدام در مقام مناسب بسيار خوب است. 
در وقت عصر 70 مرتبه استغفار و يک  »سبحانه هللا العظيم 
سبحان هللا وبحمده« بخوان و استغفارات خاصه را هم 
بخوان و سجده طويله را فراموش مكن؛ قنوت طول دادن 
بسيار خوب است و همه این ها با ترک معاصی خوب است.

سیر و سلوک
دستورالعمل هاى 
اخالقى عارف 
نامدار مالحسينقلى 
همدانى 

حکایتهاوکرامتها
   مرحمت حضرت عباس j به افسر بلشويک

صاحب گنجينه دانشمندان نقل كرده است: حكايت كرد براى ما عالم 
 ربانى و سالک سبحانى، محدث جليل و ثقه نبيل مرحوم 

حاج مال محمود زنجانى مشهور به حاج مال آقا جان كه: پس از جنگ 
بين المللى اول، پياده به عراق و زيارت عتبات عاليات مسافرت نمودم. 

در خانقين براى نماز به مسجد آنجا رفتم. مردى سفيدپوست و فربه 
را ديدم كه مشغول نماز به طريق مذهب شيعه حقه است. تعجب كردم، 
زيرا دانستم اهل شمال روسيه است. پس صبر كردم تا از اعمالش فارغ 

شد. نزد وى رفتم و سالم كردم. از لهجه او يافتم روسى است. از محل 
و اسالم و تشيع او پرسيدم. گفت من اهل لنينگراد هستم و در جنگ 

جهانى، افسر و فرمانده 2هزار فرمانده روسى بودم و مأموريت تسخير 
كربال را داشتم. خارج از كربال اردو زده و انتظار دستور و حمله به شهر را 
داشتم. شبى در عالم خواب شخص بزرگوارى را ديدم كه با زبان روسى 

با من تكلم نموده و فرمود: دولت روس در اين جبهه شكست خواهد 
خورد و فردا اين خبر منتشر شده و تمام سربازهاى روس كه در عراق 

هستند، به دست اعراب كشته مى شوند. حيف است تو كشته شوى! بيا 
مسلمان شو تا تو را نجات دهم.

گفتم: شما كيستيد كه مانند شما را در اخالق و زيبايى و شجاعت 
نديده ام؟ فرمود: من ابوالفضل العباس هستم كه مسلمين به من سوگند 
مى خورند. پس مرعوب و مجذوب بيانات او شدم و به تلقين آن بزرگوار 

اسالم آوردم. پس فرمود برخيز و از ميان اردو بيرون برو! گفتم: به كجا 
بروم؟ جايى را نمى دانم. فرمود: در نزديكى خيمه تو اسبى است. سوار 

شو! تو را به شهر پدرم نجف، نزد وكيل ما، سيدابوالحسن اصفهانى 
مى برد.  عرض كردم: 10 نفر سرباز محافظ دارم. فرمود: آن ها اكنون 
مست و مخمور افتاده اند و تو را احساس نمى كنند. پس برخاستم و 

خيمه خود را معطر و منور يافتم. به عجله لباس پوشيدم و بيرون آمدم. 
ديدم محافظان من همگى مست و مخمور افتاده اند. از ميان آن ها بيرون 
آمدم. ديدم اسبى آماده است. سوار شدم و آن اسب به شتاب رفت و پس 

از چند ساعت وارد شهرى شدم. اسب از كوچه ها گذشت تا اينكه مقابل 
خانه اى ايستاد. متحير بودم )چه كنم( كه ديدم در منزل باز شد و سيدى 

پيرمرد و نورانى به همراه شيخى كه با من با زبان روسى صحبت مى كرد 
بيرون آمد. با زبان روسى تعارف كرده و مرا به منزل برد. پرسيدم: آقا 

كيست؟ گفت: همان كسى كه حضرت عباس فرمود و سفارش تو را به 
آقا نمود. پس دوباره به دست آقا اسالم آوردم و آقا به آن شيخ كه به زبان 

روسى صحبت مى كرد امر فرمود احكام اسالم را به من ياد بدهد. 

سیدجواد هاشمی فشارکی، پژوهشگر و استاد 
دانشگاه امام حسین)ع( در یادداشتی با عنوان 
»بخش اجتماعی مسجد، محور مدیریت محله 
اســالمــی« کــه در خــبــرگــزاری ایکنا منتشر شد، 

نوشت:
مساجد از صدر اســالم و در طول تاريخ عــالوه بر 
كاركرد عبادی، كاركردهای ديگری هم در زمينه  های 
سياسی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی داشته اند. 
جايگاه واقعی مساجد، موجب افزايش كارايی 
آن در تقويت و تثبيت و گسترش زيرساخت  های 
فرهنگ اصيل اسالمی و جامعه مسلمین بوده و 

خواهد بود.
با بررسی تاريخ گذشته انقالب شكوهمند اسالمی 
جــدا از اينكه مساجد محل عــبــادت، تربيت و 
آمــوزش بــوده انــد، مكان امنی بــرای تصميم  گيری 
ــوارد دیــگــر نيز  ــ و بــرنــامــه ريــزی در بــســيــاری از م
محسوب می شده اند. جلسه  های وعظ و خطابه 
و سخنرانی های روشن گرايانه اهل علم و دين در 
مسجد، نقش مؤثری در بيداری و آگاهی مردم 
داشته و دارد. در نتيجه، مسجد، پايگاه خيزش 
انقالبيان و مبارزان دينداری است که با کژروی ها 
و کژرفتاری های جامعه به مقابله برمی خيزند و 

حرکت  های انقالبی را سازماندهی می کنند.
ــزار روحانیت بــرای ارتباط  مساجد عمده ترین اب
با اقشار مختلف جامعه بودند كه از ایــن طریق 
ایــدئــولــوژی انــقــالب و پیام اســالم بــه گــوش مــردم 
می رسید. همچنین عامل اصلی بسیج تجار و 
بازاریان، مساجد بودند كه به دلیل پیوند تاریخی 
مسجد و بـــازار در قیام ها و اعــتــراضــات مردمی، 
مسجد مركز تشكل و سازماندهی بازاریان بود. 
بنابراین در انقالب اسالمی، مساجد به عنوان 
یكی از اركان عمده انقالب یعنی سازمان و پایگاه 
اجتماعی گروه های مخالف رژیم در كنار دو ركن 
دیگر یعنی رهبری و ایدئولوژی به نقش آفرینی 
پرداختند و بــه عــنــوان یــک نهاد مدنی بومی با 
ارائه كاركردهای گوناگون توانستند در مقایسه با 

سازمان ها و نهادهای نوین، نقش بسیار مهمی 
در جامعه ایفا كنند و قابلیت مذهب و نهادهای 

مذهبی را به نمایش بگذارند.
پس از انقالب اسالمی و بــرقــراری نظام مقدس 
جــمــهــوری اســالمــی مــشــارکــت آحـــاد جــامــعــه از 
طریق مساجد در کمک های مختلف به جبهه ها، 
بحران های سیل و زلزله، بیماری کرونا و... نقش 
بی بدیلی داشته  و هم اکنون نیز بسیاری از مساجد 
کمک های مؤمنانه به اقشار کمتر برخوردار را در 
برنامه های خود دارند و به عبارتی نقش اجتماعی 

موقری داشته و دارند.
محرومیت زدایی توسط خیران محالت، اقتصاد 
مقاومتی، روشنگری سیاسی و بصیرت افزایی، 
کمک های مؤمنانه که تجربه آن در دوران کرونا 
به شدت اثر بخش بود، تفریحات سالم و محلی؛ 
صندوق های قرض الحسنه مساجد؛ هیئت های 
اندیشه ورز محله و بازوهای اجرایی پیگیری حل 
مشکالت محله و شهروندان از مجاری نهادهای 
مسئول مربوط از جمله مواردی است که ظرفیت 

آن در مساجد وجود دارد.
مسجد تـــراز انــقــالب اســالمــی بــایــد بــه تناسب 
فعالیتش شــعــاع عملکردش محله پیرامونی 
خویش را نیز تحت تأثیر معنوی خود قرار دهد و با 
توجه به تأکید دین مبین اسالم به امر به معروف 
و نهی از منکر، ضــرورت دارد بخش اجتماعی 
مسجد ایجاد و فعال شود تا محالت از آسیب ها 
زدوده شده و محالت اسالمی با محوریت مساجد 

شکل گیرد.
از آنجا که آسیب های اجتماعی ناشی از شبیخون 
فرهنگی در عرصه های مختلف در حال گسترش 
است؛ ضرورت دارد در گام دوم انقالب اسالمی، 
محله اســالمــی بــا مــحــوریــت تقویت مساجد و 
پایگاه های مقاومت محقق شود تا با استفاده از 
ظرفیت های محلی و منطقه ای و ملی، مشکالت 
را حل کنند و در راستای تمدن نوین اسالمی محله 

اسالمی تحقق یابد.

مدیر گــروه ســرود »سقای حسین)ع(« با بیان 
اینکه این گروه سرود تاکنون 15اثــر فاخر و ملی 
تولید کـــرده اســـت، گــفــت: قطعه مــا ملت امــام 
ــرای استقبال از  حسینیم در چهار ساعت و ب
رئیس جمهور تولید شد که خوشبختانه مورد 

اقبال ایشان قرار گرفت.
در جریان سفر استانی آیت هللا رئیسی به استان 
هرمزگان، بچه های مسجد حضرت ابوالفضل 
العباس)ع( با رئیس جمهور دیدار کوتاه داشتند 
و سرود »ما ملت امام حسینیم« را اجرا کردند؛ 
سرودی که با استقبال رئیس جمهور روبه رو شد 
و مورد قدردانی قرار گرفت. خبرگزاری شبستان با 
مدیر این گروه درباره بخشی از فعالیت های این 
گروه سرود روستایی گفت وگویی ترتیب داده که 

در ادامه می خوانیم.
امین نعیمی با بیان اینکه گــروه ســرود »سقای 
حسین)ع(« از سال 93 فعالیت خود را آغاز کرده، 
اظهار کرد: ما ذیل کانون فرهنگی هنری سقای 
حسین)ع( در روستای حَکَمی از توابع شهرستان 
 مــیــنــاب اســتــان هــرمــزگــان فعالیت می کنیم و 
تا کنون موفق به کسب رتبه های برتر کشوری در 

مسابقات مختلف ملی شده ایم.
مدیر گروه سرود »سقای حسین)ع(« ادامه داد: 
از کارویژه های گروه سرود سقای حسین)ع( تولید 
آثار متعدد در حوزه ایثار و شهادت است چنان که 
برای سفر استانی آیت هللا رئیسی، رئیس جمهور 
به استان هرمزگان، در چهار ساعت و با فشار 
کــاری بــاال، ســرود »مــا ملت امــام حسینیم« را 
تولید و سپس اجرا کردیم که مورد توجه و عنایت 
آیــت هللا رئیسی قــرار گرفت و ایشان به منظور 
تشویق و پاسداشت تالش بچه های مسجد، سفر 

مشهد مقدس را به گروه ما هدیه کرد.
نعیمی با بیان اینکه تا کنون حدود 15 اثر فاخر 
و مــلــی تــوســط گـــروه ســـرود ســقــای حــســیــن)ع( 
تولید شده، گفت: گروه ما متشکل از 30 نفر از 

نونهاالن و نوجوانان است که به صورت تقویمی و 
در مناسبت های مذهبی ملی اجراهای متعددی 
دارد. عــالوه بر ایــن، هر سال بین 10 تا 20 نفر از 
بچه های روستا را در کالس های مداحی و سرود 
و قرائت قــرآن ثبت نام می کنیم و آن هــا را تحت 
آموزش های تخصصی قرار می دهیم. در این راستا 
اکنون 60 دانش آموز از مقاطع مختلف تحصیلی 

در حال گذراندن دوره های تخصصی هستند.
وی درباره رتبه های کسب شده توسط گروه سرود 
»ســقــای حــســیــن)ع(« بیان کــرد: مقام نخست 
جشنواره آوای رضوی، مقام نخست سرود نماز 
استان سمنان، مقام نخست جشنواره سرود 
کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور در استان 
هرمزگان، مقام سوم جشنواره شکوه شکیبایی به 
میزبانی استان زنجان و مقام دوم جشنواره روح 
خــدا به میزبانی استان یــزد از جمله رتبه هایی 
اســت کــه بچه های مسجد حضرت ابوالفضل 

العباس)ع( موفق به کسب آن ها شده اند.
نعیمی با بیان اینکه کانون فرهنگی هنری »سقای 
حــســیــن)ع(« کــانــون تخصصی در حــوزه ســرود 
ــا تــوجــه بــه فعالیت  ــرد: ب ــت، خــاطــرنــشــان کـ اسـ
تخصصی در این حوزه درصدد هستیم با کمک 
خیران، استودیوی سرود کانون را نیز راه انــدازی 

کنیم.
گفتنی است؛ گروه برگزیده جشنواره روستایی 
کشور در الرســتــان در ســال 93، گــروه برگزیده 
کشوری در جشنواره بین المللی امــام رضــا)ع( 
سال های 95 و 96 در تهران، گروه برگزیده کشوری 
در جشنواره ملی امــام رضــا)ع( قم در ســال 97، 
کسب مقام ســوم کــشــوری در جشنواره شکوه 
شکیبابی ســال 97 در زنجان، کسب مقام دوم 
کشوری در جشنواره روح خدا سال 97 در یزد و 
گروه ویژه کشور در جشنواره آکاپال آوای رضوان 
ســال 98 در مشهد بخشی از افــتــخــارات گــروه 

سرود کانون سقای حسین)ع( است.

استاد دانشگاه امام حسین j مطرح کرد

 بخش اجتماعی مسجد 
محور مدیریت محله اسالمی

روایت قدردانی رئیس جمهور از یک گروه سرود روستایی 

سرودی که بچه های مسجد را 
روانه مشهدالرضا j کرد

مسجددیدگاه ــان    ــري ــغ ــب اص ــن  زي
26 دی امــســال مــصــادف 
ــات حضرت   ــروز وفـ ــا ســال ب
ام البنین)س( و روز تکریم 
و قــدردانــی از مقام مــادران 
و همسران شهداست. بــرای تحلیل دقیق سیره 
تربیتی این بانوی بزرگوار، ســراغ دکتر معصومه 
ظهیری رفتیم که مدتی معاون فرهنگی تبلیغی 
ــواهـــران  ــای عــلــمــیــه خـ ــوزه هــ مـــرکـــز مــدیــریــت حــ
سراسر کشور بــوده و مدیرکلی دفتر امــور بانوان 
و خــانــواده استانداری قم را نیز بر عهده داشته 
است. معصومه ظهیری همسر شهیدِ روحانی، 
حجت االسالم حسین طباخی است که در 22 دی 
ماه 65 با شرکت در عملیات ظفرمندانه کربالی5 

در منطقه عملیاتی شلمچه به شهادت رسید. 

برای آن دسته از خوانندگان که کمتر از زندگی  ◾
حــضــرت  ام الــبــنــیــن)س( اطـــاع دارنـــد کمی دربـــاره 

شخصیت ایشان صحبت کنید.
خانم  ام البنین)س(، دختر حزام بن خالد از قبیله 
بنی کالب هستند. میان اعــراب صدر اســالم این 
قبیله از نظر شجاعت و تهور و رشادت معروف اند. 
شاید بیش از 10 سال از شهادت حضرت زهرای 
مرضیه)س( گذشته بــود که حضرت علی)ع( به 
عقیل بــرادرشــان که علم انساب هم می دانست 
می فرمایند من می خواهم ازدواج کنم، شما فردی 
را به من پیشنهاد دهید که این ویژگی ها را داشته 
باشد: از اصل و نسب خوب و بیت صالح و دارای 
شجاعت و قدرت باشد. گویا اشاره کرده اند ویژگی 
ظاهری هم مدنظر باشد. عقیل، بانو فاطمه از 
قبیله بنی کالب را پیشنهاد می دهد. خودش هم 
با  ام هــانــی، خواهر امــام علی)ع( -و شاید با یکی 
دیگر از خواهرانشان – به خواستگاری رفتند. 
ابتدای کار پدر و مادر خانم » ام البنین« که در واقع 
اسمشان »فاطمه« بود، به خاطر احترامی که برای 
امــام علی)ع( و فرزندان زهــرای مرضیه)س( قائل 
بودند؛ مخالفت کردند و گفتند دختر ما هم کفو 
امیرالمؤمنین)ع( نیست. نقلی هم هست که خود 
امیرالمؤمنین)ع( دوبــاره خواستگاری کردند و با 
پیشنهاد امیرالمؤمنین)ع( مسئله محقق شد و 

بانو به عقد و ازدواج حضرت علی)ع( درآمدند.

لقب » ام البنین« از چه زمانی به ایشان داده  ◾
شــد؟ پس از اینکه همسر امیرالمؤمنین شدند و 

فرزندانی به دنیا آوردند؟
 بیشتر مــورخــان می فرمایند لقب »ام البنین« 
را پیش از به دنیا آمــدن فرزندانشان، خــود امام 
علی)ع( به بانو دادند. شروع ماجرا هم از سوی بانو 
بود یعنی چون می دیدند با صدا کردن نام فاطمه، 
فــرزنــدان امــام به یــاد خــاطــرات مــادر می افتادند، 
پیشنهاد کرده بودند لقبی برای من بگذارید و من را 
فاطمه صدا نکنید که امیرالمؤمنین)ع( گفتند شما 
» ام البنین« هستی. وقتی گفتند من هنوز پسری 
نــدارم، حضرت فرمودند: خــدا به شما مرحمت 
می کند. بعدها هم خدا چهار پسر به  ام البنین)س( 
داد: عباس، عبدهللا، عثمان )عون( و جعفر. نه تنها 
وعده امام علی)ع( محقق می شود بلکه می بینیم 
بزرگ ترین پسرشان عباس بن علی)ع(، برادر شجاع 
و وفادار و علمدار اباعبدهللا الحسین)ع( است که 
عالم و فقیه و دانش آموخته مکتب امام علی)ع( 
بود. اصوالً همه فرزندان ایشان شجاعت علوی و 
شجاعت قبیله مادری را همراه با هم داشتند. هر 

چهار پسر از افراد شجاع و دلیر عرب بودند.

ــاره شــاخــص هــای تــربــیــتــی ســیــره حضرت  ◾ ــ دربـ
 ام البنین)س( توضیح دهید.

ــبــنــیــن، چــهــار ویــژگــی  ســیــره تــربــیــتــی خــانــم  ام ال
دارد: نخستین شاخصه،عالقه مندی به امــام و 
والیتمداری اســت. ایــن بانوی بــزرگــوار، بسیار به 
ــام عــلــی)ع( عالقه مند بــودنــد. در ضمن گفته  ام
شده حسنین هم بانو را »مادر« خطاب می کردند. 
همین مسئله شأن و مقام بانویی را می رساند که 
توانسته لیاقت این را پیدا کند که جانشین زهرای 

مرضیه)س( باشد.
نکته دوم ادب و تواضع است. خانم خیلی ادب 
و تواضع را در مقابل فرزندان حضرت زهــرا)س( 
رعایت می کردند. مراقب بودند در خانه علی)ع( 
باید برخوردها با هر فردی چگونه باشد. یعنی به 
حسنین)ع( به چشم فرزندان زن قبلی خانه نگاه 
نمی کردند. دائــم حواسشان بود این ها فرزندان 
زهــرای مرضیه و در واقــع فــرزنــدان پیامبرند. این 
را هم شاید از رفتار موال علی)ع( آموخته بودند. 
می گویند در یکی از جنگ ها کــه ظــاهــراً جنگ 
صفین بــوده محمد حنفیه یکی دیگر از پسران 
ــام عــلــی)ع( زخمی شــده بــود و حــضــرت، وی را  ام
دوبــاره به طرف دشمن می راند؛ محمد حنفیه از 
شدت خستگی می گوید: چرا من را این قدر جلو 
می فرستید؟ امام علی )ع( می فرمایند: تو پسر منی 

اما حسن)ع( و حسین)ع(، پسران پیامبرند؛ یعنی 
من پسر خودم را برای فرستادن به میدان مقدم 

می دارم. این مدل ادب و تواضع در سبک زندگی 
امیرالمؤمنین)ع( نسبت به فرزندان زهــرا)س( را 

خانم  ام البنین هم مورد توجه قرار دادند.
ویژگی سوم، تربیت بر اساس دالوری و شجاعت 
است. فرزندان را جنگ آور، شجاع و مدافع دین بار 
آورده بودند. پسران خانم  ام البنین)س( داوطلبانه 
همراه امام حسین)ع( به کربال رفتند درحالی که 
می توانستند نروند. امام حسین)ع( دعوت عمومی 
نکرده بودند، حرکت از مدینه به مکه بود و پس 
از مکه به ســوی کربال حرکت کردند در حالی که 
همه پسرها به همراه امام حسین)ع( داوطلبانه 
آمــده بــودنــد و همه آن هــا هــم شجاعانه در قیام 
کربال جنگیدند. این تربیت مادر بود که این ها را 
بسیار شجاع، جنگاور، متهور و متعهد به والیت 

بار آورده بود.
مسئله چهارم محبت بود. آن محبتی که خودشان 
ــام عــلــی)ع(  ــرا)س( و امـ ــ بــه فـــرزنـــدان حــضــرت زهـ
داشتند، به فرزندان هم سرایت کــرده بــود، چون 
عباس بن علی)ع( هم بسیار به امام حسین)ع( 
و خاندانشان اظهار عالقه می کرد. این محبت از 

مادر به فرزندان سرایت می کند. 
نکته آخر و پنجم، پیام رسانی خانم  ام البنین)س( 
اســـت. خــانــم  ام الــبــنــیــن)س(، در کــربــال حضور 
ــارت مکه بــود و  نداشتند. چــون سفر به قصد زی
بنابراین امام حسین)ع( همه خانواده را که با خود 
نمی بردند. دوم خانم  ام البنین در شرایط سنی 
نبودند که بخواهند سفر طوالنی بروند. پس از 
واقعه عاشورا حکومت بنی امیه هنوز سرکارند. 
شرایط خفقان است، یکی از راه های پیام رسانی، 
اعــالم بــیــزاری کــردن از حرکتی اســت کــه دشمن 
انجام می دهد. ایشان در بقیع چهار صورت قبر را 
به عنوان پسرانشان و یک قبر را وسط به عنوان قبر 
امام حسین)ع( درست کرده بودند و آنجا نوحه 
می خواندند، بی تابی کــرده و مــردم را نسبت به 
جنایتی که رخ داده بود آگاه می کردند. نقل شده 
پوستینی را در مسیر مدینه رو به قبله می گذاشتند 
و گریه می کردند و وقایعی را که در کربال برایشان 
تعریف کرده بودند بیان می کردند و در پیام رسانی 

واقعه عاشورا نقش بسزایی داشتند.

از جایگاه عنصر بصیرت در رفتار و زندگی ایشان  ◾
بگویید. عاوه بر این، از شرایط زندگی ایشان نیز اگر 

نکاتی هست بفرمایید.
شرایط زندگی امام علی)ع( پس از رحلت جانسوز 
پیامبر)ص( و شهادت زهرای مرضیه)س(، شرایط 
ویژه ای بود. حضرت پس از یک دوره خانه نشینی، 

از مدینه به کوفه هجرت کردند و اوضاع حاکمیت 
و فشارها و سه جنگی که حضرت درگیرش شدند 
وضعیتی بسیار سخت بود و در این شرایط حفظ 
حریم خانه حضرت امــیــر)ع( در دســت ایــن بانو 
ــرار داشـــت. همین مدیریت خانه امــام و خانه  ق
حاکم و تربیت فرزندان و همراهی کردن با فرزندان 
امــام عــلــی)ع(، از نشانه های بصیرت و مدیریت 
و قــدرت بانو اســت. بنابراین ایشان فــردی بودند 
موقعیت شناس، بصیر و تربیت فرزندان در این 
مسیر را بــا انــس بــه امـــام حــســیــن)ع( و حضرت 

زینب)س( انجام دادند.
حضرت عباس)ع( فقیه و عالم بوده و 37 -35ساله 
بودند که به شهادت رسیدند. از دامن مطهره آگاه 
و پاکی، اینچنین فرزندی تربیت شد. ایشان بانویی 
بود که خود را با شرایط اجتماعی وفق داده بود 
حتی در شرایطی که وضعیت اقتصادی هم خوب 

نبود یک یار باوفا و صبور کنار امام علی)ع( بود.

باتوجه به نام گذاری این مناسبت به عنوان روز  ◾
تکریم مادران و همسران شهدا و اینکه خودتان مزین 
بــه عــنــوان همسر شهید هستید بفرمایید چطور 
می شود مــادران امــروز راه مــادران و همسران شهدا 

را بپیمایند؟
ــادران شهدا در بــرهــه ای از تــاریــخ توانستند با  مـ
پیروی و الگوگیری از زندگی معصومین)ع( به ویژه 
زهـــرای مــرضــیــه)س( و همچنین حضرت زینب 
کــبــری)س( - کــه هــم مــادر دو شهیدند - و خانم 
 ام البنین)س( -که مادر چند شهید هستند- رفتار 
کنند. ما مادرانی داریــم که بیش از پنج شهید را 
تقدیم انقالب کردند. یاد و خاطره خانم فاطمی 
که دو شهید یکی در انقالب و یکی هم پیش از 
انقالب را تقدیم کردند گرامی می داریم -که االن 
بین ما نیستند- این مادر، بانوی عالمه و فاضله ای 
 بودند و بوسه بزنیم به دستان مادران شهدایی که 

درست الگو گرفتند.
پیام مادران و همسران شهدا این است که اسالم 
همیشه نیاز به تربیت نسلی دارد که در جامعه 
ــرای آمــدن موال  ــرده و زمینه ها را ب اصالحگری ک
حجت بن الحسن)ع( فراهم نمایند. بندگان صالح 
خدا، در دامن مادرانی تربیت می شوند که زمینه 
اصـــالح و آمـــدن مصلح را فــراهــم می کنند. خود 
مسئله فرزندداری و فرزندآوری و فرزندپروری یک 
تکلیفی اســت و انــســان باید نسبت بــه تکلیف 
خدایی که بر عهده او قرار داده شده ادای دین کند.

نخستین رویــداد شناسایی شیوه های خالقانه و اثرگذار در 
تبیین و ترویج عفاف و حجاب با عنوان رویداد مستوره توسط 

اداره کل تبلیغات اسالمی استان تهران برگزار می شود.
به گزارش فارس نخستین رویداد شناسایی شیوه های خالقانه 
و اثرگذار در تبیین و ترویج عفاف و حجاب در استان تهران به 
همت اداره کل تبلیغات اسالمی تهران و با مشارکت مدرسه 
راهبری علم و عمل و مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران 

و برادران استان تهران برگزار می شود.
این رویداد با هدف توسعه فعالیت های پیشگیرانه از بی بند و 
باری جنسی و رفع آسیب های بی حجابی و بی عفتی در استان 

تــهــران، جلب مشارکت های حداکثری و ارتــقــای مسئولیت 
اجتماعی در موضوع عفاف و حجاب در پیشگیری از آسیب های 
اخالقی، شناسایی ظرفیت های بالقوه و بالفعل فعاالن در 
موضوع عفاف و حجاب و توانمندسازی و ساماندهی مشارکت 
فعاالن در جهت ارتقای کیفیت ترویج و تبیین حجاب و عفاف 
و دستیابی به الگوی مشارکت اخالق اجتماعی برگزار می شود. 
عالقه مندان، فعاالن، پژوهشگران، محققان، سازمان های 
مردم نهاد )سمن ها(، کانون های فرهنگی و تبلیغی، تشکل های 
دینی و مذهبی و خیران فعال در این حوزه می توانند حداکثر تا 
اول بهمن ماه سال جاری طرح های خود را در چهار سرفصل 

فعالیت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی )کارآفرینی( و فراغتی 
در قالب های هنری، تبیینی، رسانه و فضای مجازی، فناورانه 
)تولید نرم افزار و پلتفرم( به دبیرخانه رویداد در لینک ثبت نام 
به آدرس:http://poll.whc.ir/ 556485  و یا به آدرس 
تهران، بولوار کشاورز، خیابان نادری، خیابان حجت دوست، 
پالک 56 مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان تهران 

ارسال کنند.
از طرح های برگزیده عالوه بر اهدای تندیس، لوح سپاس و حمایت 
مــادی و معنوی به عنوان مدل اجرایی مؤثر در زمینه کنترل و 
کاهش آسیب های حوزه عفاف و حجاب بهره برداری خواهد شد.

خبر خبر 

 با هدف جمع آوری ایده های خالقانه 
در ترویج عفاف و حجاب

رويداد هنرى »مستوره« 
برگزار مى شود

گفت وگو با دکتر معصومه ظهیری، همسر شهید حسین طباخی درباره 
شخصیت حضرت  ام البنین h به مناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا

پيام مادران و همســران شــهدا اين اســت كه اسالم 
هميشــه نياز به تربيت نســلى دارد كــه در جامعه 
اصالحگرى كــرده و زمينه هــا را بــراى آمدن موال 
حجت بن الحســن)عج( فراهم نمايند. بندگان صالح 
خدا در دامن مادرانى تربيت مى شوند كه زمينه اصالح 

و آمدن مصلح را فراهم مى كنند.

گزيدهگزيده

اسوه مادران الگو
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))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت باخرز((
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 باخرز واحد ثبتی شهرس��تان 
باخرز مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهی می گردد:
خانم پروانه افضلی ش��هرنوی به شناسنامه ش��ماره 4426 کدملی 0749139188 صادره تایباد فرزند سیاوش در 
شش��دانگ یکباب منزل به مساحت 243/9 مترمربع پالک شماره 80 فرعی از 125 اصلی واقع در خراسان رضوی 
بخش 14 باخرز حوزه ثبت ملک باخرز از محل قس��متی از مالکیت مسعود انصاری باخرزی و قسمتی از پالک** 

کالسه 1- 1400
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1410259
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/26                                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/11

رئیس ثبت اسناد و امالک باخرز- هادی رضائی
آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی در اجرای ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی قانون یاد شده 
اسامی افرادی که اسناد عادی با رسمی آنان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک فاروج 
مورد رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در دو نشریه 

آگهی های ثبتی ) کثیراالنتشار و محلی ( بشرح ذیل آگهی می گردد
بخش سه قوچان پالک 3 اصلی - اراضی تیول 

شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک 59 فرعی از 3 اصلی فوق به مساحت4214/54متر مربع ابتیاعی 
آقای علی اصغر آش��وری فاروجی فرزند محمدباقر از محل مالکیت رسمی آقایان اسداله و یداله اکبریان و غالمرضا 

فاروجی زاده برابر رأی شماره 140060307003001286-1400/09/09کالسه132-1400هیأت
بخش سه قوچان پالک 25 اصلی - اراضی جعفر آباد سفلی

 شش��دانگ ی��ک قطعه زمی��ن مزروعی دارای پ��الک ... فرعی از 25 اصل��ی فوق به مس��احت3599/59متر مربع 
ابتیاعی خانم س��تاره ممیش��ی خانلق فرزند مجید از محل مالکیت رس��می مش��اعی متقاضی برابر رای ش��ماره 

140060307003001393-1400/09/27کالسه112-1400هیأت
 بخش سه قوچان پالک 39 اصلی - اراضی اسماعیل خان پام

شش��دانگ ی��ک قطعه زمین مزروعی دارای پالک .... فرعی از 132 فرع��ی از 39 اصلی فوق به 2952/68متر مربع 
ابتیاعی خانم خیرالنس��اء امینی یامی فرزند غالمحس��ین از محل مالکیت رس��می خانم صغ��ری محب برابر رأی 

شماره140060307003001395-1400/09/27کالسه71-1400هیأت
بخش سه قوچان پالک 40 اصلی - اراضی دهیوز یام

 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک ... فرعی از 139 فرعی از 40 اصلی فوق به مساحت1530/63متر 
مربع ابتیاعی خانم خیرالنساء امینی یامی فرزند غالمحسین از محل مالکیت رسمی آقای غالمحسین امینی برابر 

رأی شماره 140060307003001394-1400/09/27کالسه 72-1400هیأت
بخش سه قوچان پالک 52 اصلی - اراضی برگرد

 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک ..... فرعی از 52 اصلی فوق به مساحت33550/99مترمربع که مقدار 
9168 متر مربع از آن در حریم رودخانه واقع ش��ده اس��ت ابتیاعی آقای آدینه محمد دوراندیش فرزند علی اکبر از 
محل مالکیت رسمی آقای آدینه محمد دور اندیش و حیدرقلی رهنما برابر رای شماره 140060307003001452-

1400/10/01کالسه20-1400هیأت
بخش سه قوچان پالک 53 اصلی - اراضی ترنیک 

ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک... فرعی از 53 اصلی فوق به مساحت7370/81متر مربع ابتیاعی آقای 
عبداهلل یوسفی فرزند سلطانعلی از محل مالکیت رسمی آقای قربان رشیدی و حسن هاشمی قوچانی برابر رای شماره 

140060307003001288-1400/09/09کالسه3-1400هیأت
 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک ....... فرعی از 53 اصلی فوق به مساحت31107/47متر مربع ابتیاعی 
آقای عبداهلل یوسفی فرزند سلطانعلی از محل مالکیت رسمی آقای قربان رشیدی و حسن هاشمی قوچانی برابر رای 

شماره 140060307003001287-1400/09/09کالسه6-1400هیأت
 بخش سه قوچان پالک 117 اصلی - اراضی مایوان 

ششدانگ یک قطعه باغ دارای پالک 616 فرعی از 117 اصلی فوق به مساحت655/74متر مربع که مقدار 277 متر مربع 
از آن در حریم رودخانه واقع شده است ابتیاعی خانم فاطمه یزدانی فرزند جعفر از محل مالکیت رسمی خانم ام البنین 
محمدی و آقای یوسف مکرمی برابر رأی شماره 140060307003001400-1400/09/27کالسه130-1399هیأت

بخش سه قوچان پالک 161 اصلی - اراضی چری
شش��دانگ یکباب دام��داری دارای پالک ... فرعی از 161 اصلی فوق به مس��احت 5300 مت��ر مربع ابتیاعی آقای 
حبیب س��عیدنیا فرزن��د علی محمد از محل مالکیت رس��می آقای ابراهی��م ابراهیمیان برابر رای ش��ماره 1285 

14006030700300-1400/09/09کالسه100-1400هیأت
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک ... فرعی از 161 اصلی فوق به مساحت7826/17متر مربع ابتیاعی آقای 
رمضانعلی محمدی چری از محل مالکیت رسمی خانم توران حیدریان برابر رأی شماره 140060307003001391-

1400/09/27کالسه96-1400هیأت
 بخش سه قوچان پالک 191 اصلی - اراضی پیره 

ششدانگ یک قطعه باغ دارای پالک ... فرعی از پالک 66 فرعی از 191 اصلی فوق به مساحت 7570/06متر مربع که 
مقدار 1584 متر مربع از آن در حریم رودخانه واقع شده است ابتیاعی آقای علی براتی پیره از محل مالکیت رسمی 

آقای عبداله براتی پیره برابر رأی شماره 140060307003001440-1400/09/29کالسه116-1399هیأت
 بخش سه قوچان پالک 246 اصلی - اراضی دوآب 

ششدانگ یک قطعه باغ دارای پالک ... فرعی از 246 اصلی فوق به مساحت1842/08متر مربع که مقدار 600 متر 
مربع در حریم رودخانه واقع شده است ابتیاعی آقای محمدرضا خدمتگذار قوشخانه فرزند ابراهیم از محل مالکیت 

رسمی آقای فرج شفاعتی برابر رأی شماره 140060307003001398-1400/09/27کالسه101-1400هیأت

 بخش سه قوچان پالک 248 اصلی - اراضی قوشخانه
شش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک... فرعی از 248 اصلی فوق به مس��احت2271/06متر مربع ابتیاعی 
آقای محمدرضا خدمتگذار قوشخانه فرزند ابراهیم از محل مالکیت رسمی آقای ابراهیم خدمتگذار برابر رای شماره 

140060307003001399-1400/09/27کالسه133-1400هیأت
 شش��دانگ ی��ک قطعه باغ دارای پ��الک « فرعی از 248 اصلی فوق به مس��احت1409/07متر مربع ابتیاعی آقای 
محمدرضا خدمتگذار قوش��خانه فرزند ابراهیم از محل مالکیت رس��می آقای ابراهیم خدمتگذار برابر رای ش��ماره 

140060307003001397-1400/09/27کالسه124-1400هیأت
شش��دانگ یک قطعه ب��اغ دارای پالک « فرعی از 248 اصل��ی فوق به مس��احت1116/14مترمربع ابتیاعی آقای 
محمدرضا خدمتگذار قوش��خانه فرزند ابراهیم از محل مالکیت رس��می آقای ابراهیم خدمتگذار برابر رأی ش��ماره 

140060307003001392-1400/09/27کالسه122-1400هیأت
شش��دانگ یکقطع��ه باغ دارای پ��الک ... فرعی از 248 اصلی فوق به مس��احت3703/01متر مرب��ع ابتیاعی آقای 
محمدرضا خدمتگذار قوش��خانه فرزند ابراهیم از محل مالکیت رس��می آقای ابراهیم خدمتگذار برابر رای ش��ماره 

140060307003001396-1400/09/27کالسه125-1400هیأت
لذا بدینوسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاهها 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 یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد با معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 
به صدور سند خواهد نمود ضمنأ صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه عمومی نخواهد بود.آ1409629 

. تاریخ انتشار نوبت اول :1400/10/11                                 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/10/26
محمد اسماعیل فرهمند -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فاروج

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 140060306003000625 مورخ 1400/04/15 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای علیرضا مالزم قمی فرزند محمد آقا بشماره شناسنامه 22940 صادره از مشهد نسبت به 
سهم االرث خود کما فرض اله در ششدانگ اعیان یکباب ساختمان به مساحت 94/11 مترمربع قسمتی از پالک یک 
فرعی از 6362 اصلی بخش دو مشهد واقع در ضلع جنوبی بازار رضا قبل از شیخ طوسی 13 پالک 179 اعیان متعلق 
به خود متقاضی و عرصه متعلق به اداره اوقاف و امور خیریه مشهد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت 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. م.الف 382   آ1409607

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/11                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/26
رئیس ثبت اسناد و امالک- سیدمحمدباقر حسینی جهانگیر

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 140060306003000624 مورخ 1400/04/15 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم محبوبه مالزم قمی فرزند محمد بشماره شناسنامه 69344 صادره از مشهد نسبت 
به سهم االرث خود کما فرض اله در ششدانگ اعیان یکباب ساختمان به مساحت 94/11 مترمربع قسمتی از پالک 
یک فرعی از 6362 اصلی بخش دو مشهد واقع در ضلع جنوبی بازار رضا قبل از شیخ طوسی 13 پالک 179 اعیان 
متعلق به خود متقاضی و عرصه متعلق به اداره اوقاف و امور خیریه مشهد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. م.الف 384   آ1409610
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/26

رئیس ثبت اسناد و امالک
 سیدمحمدباقر حسینی جهانگیر

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی ش��ماره 14006030600300623 مورخ 1400/04/15 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای احمد مالزم قمی فرزند محمد آقا بش��ماره شناس��نامه 69242 صادره از مشهد نسبت به 
سهم االرث خود کما فرض اله در ششدانگ اعیان یکباب ساختمان به مساحت 94/11 مترمربع قسمتی از پالک یک 
فرعی از 6362 اصلی بخش دو مشهد واقع در ضلع جنوبی بازار رضا قبل از شیخ طوسی 13 پالک 179 اعیان متعلق 
به خود متقاضی و عرصه متعلق به اداره اوقاف و امور خیریه مش��هد محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد. 

م.الف 386  آ1409612
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/26

رئیس ثبت اسناد و امالک
 سیدمحمدباقر حسینی جهانگیر

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 140060306003000630 مورخ 1400/04/15 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه 
یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مرضیه مالزم قمی فرزند محمد بشماره شناسنامه 10035 
صادره از مشهد نسبت به سهم االرث خود کما فرض اله در ششدانگ اعیان یکباب ساختمان به مساحت 
94/11 مترمربع قسمتی از پالک یک فرعی از 6362 اصلی بخش دو مشهد واقع در ضلع جنوبی بازار رضا 
قبل از ش��یخ طوس��ی 13 پالک 179 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه متعلق به اداره اوقاف و امور 
خیریه مش��هد محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 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. م.الف 

388  آ1409613
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/11                  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/26

رئیس ثبت اسناد و امالک- سیدمحمدباقر حسینی جهانگیر

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 140060306003000632 مورخ 1400/04/15 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه 
یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بتول مالزم قمی فرزند محمد بش��ماره شناس��نامه 335 
صادره از مشهد نسبت به سهم االرث خود کما فرض اله در ششدانگ اعیان یکباب ساختمان به مساحت 
94/11 مترمربع قسمتی از پالک یک فرعی از 6362 اصلی بخش دو مشهد واقع در ضلع جنوبی بازار رضا 
قبل از ش��یخ طوس��ی 13 پالک 179 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه متعلق به اداره اوقاف و امور 
خیریه مش��هد محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 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. م.الف 

390   آ1409614
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/11       تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/26

رئیس ثبت اسناد و امالک- سیدمحمدباقر حسینی جهانگیر

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 140060306003000631 مورخ 1400/04/15 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه 
یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اکبر مالزم قمی فرزند محمد آقا بشماره شناسنامه 69243 
صادره از مشهد نسبت به سهم االرث خود کما فرض اله در ششدانگ اعیان یکباب ساختمان به مساحت 
94/11 مترمربع قسمتی از پالک یک فرعی از 6362 اصلی بخش دو مشهد واقع در ضلع جنوبی بازار رضا 
قبل از ش��یخ طوس��ی 13 پالک 179 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه متعلق به اداره اوقاف و امور 
خیریه مش��هد محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 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. م.الف 

392  آ1409616
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/26

رئیس ثبت اسناد و امالک- سیدمحمدباقر حسینی جهانگیر

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 1400114427001000083 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی عباسی جغناب فرزند جبرائیل به شماره شناسنامه 26526صادره از 
در یک باب خانه به مساحت 201.35متر مربع پالک 42اصلی واقع در بخش 7زنجان روستای پایین کوه 
خریداری از مالک رس��می آقای کاظم محمدی  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.آ1409637
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/10/11
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/10/26

محمدرضا حسنی - رئیس ثبت اسناد و امالک

ت���ک  تراکت���ور فرگوس���ن 285  و کارت  ب���رگ س���بز 
 LPW07005Yدیفرانسیل رنگ قرمز به شماره موتور
و ش���ماره شاسیN3HKAICE2TAM05902  و مدل 
91 به ش���ماره پالک 45 ای���ران 368 ک 13 متعلق به 
اینجان���ب امیر اس���دی مفقود ش���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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م���درک فارغ التحصیلی آقای امیر محمد حس���نی   
فرزن���د عبدالباق���ی  صادره از مش���هد  به ش���ماره 
شناس���نامه  969 در مقطع کاردانی رشته مکانیک 
- طراح���ی جامدات  ص���ادره از واحد دانش���گاهی  
مش���هد  مفق���ود گردی���ده اس���ت و فاق���د اعتب���ار 

می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���المی مشهد به نش���انی:  استان خراسان 
رضوی ، شهرس���تان مش���هد ،امامیه 42 سازمان 
مرکزی دانش���گاه آزاد اس���المی مشهد   اداره امور 

فارغ التحصیالن ارسال نمایید. 
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احترامًا بدینوس��یله از کلیه سهامداران محترم شرکت فوق دعوت به عمل می آید تا در جلسه 
مجمع عمومی فوق العاده که در روز پنج ش��نبه مورخ 1400/11/7 راس س��اعت 9 صبح به نشانی 
کیلومتر 22 جاده مشهد فریمان روستای تپه سالم جنب موسسه صنعتی گوشت مشهد تشکیل 

می شود حضور بهم رسانند. 
دستورجلسه:                   1- افزایش سرمایه            2- سایر موارد پیش بینی نشده

هیئت مدیره شرکت تولیدی ژالتین آریا
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده)نوبت اول( 
شرکت تولیدی ژالتین آریا )سهامی خاص( بشماره ثبت 18656 شناسه ملی :10380342077 

14
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25
4

شرکت عمران گستران آذین کویر
 در نظر دارد  یک دستگاه جرثقیل تاور کرین پتن مدل 44 – 7 خود در شهر کرمان را از طریق مزایده 

عمومی واگذار نماید.
متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد شرکت در مزایده همه روزه 
از ساعت 8 الی 14 ) به جز روزهای پنجشنبه و جمعه ( از تاریخ درج آگهی ) 1400/10/26 ( با شماره 
تلفن های 32113670 و 32122230-034 تماس گرفته و یا به آدرس دفتر شرکت واقع در : کرمان، 
بلوار شهید صدوقی 25 کوچه پشت اداره پست مرکزی، شرکت عمران گستران آذین کویر یا در تهران 
به نشانی : تهران خیابان وزرا کوچه پنجم پالک 15 طبقه سوم واحد 14 شرکت سرمایه گذاری راهیان 

سهام مراجعه فرمایند.
کلیه هزینه های آگهی و .... بر عهده برنده مزایده می باشد.

)) آخرین مهلت شرکت در مزایده و تحویل پیشنهادات ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 1400/11/04 می باشد.((

مزایده فروش )نوبت سوم(



مــدیــرعــامــل مؤسسه 
ــی و بـــقـــاع  ــگـ ــنـ ــرهـ فـ
متبرکه آستان قدس 
رضـــــــــوی در جــمــع 
ــگــی  ــرهــن فـــــعـــــاالن ف
شـــهـــرســـتـــان طــبــس 
گفت: آستان حضرت حسین بن موسی 
الکاظم)ع( بستر مناسبی برای شکوفایی 
ظرفیت های فرهنگی، معنوی، اقتصادی 
و گــردشــگــری مذهبی ایــن شهرستان 
اســت و فــعــاالن فرهنگی می توانند با 
محوریت ایــن آســتــان مــبــارک، شهر را 
در عرصه های مختلف در سطح ملی و 

بین المللی مطرح کنند.
به گــزارش آستان نیوز، حجت االســام و 
المسلمین علی اصغر عــطــاران طوسی، 
مدیرعامل مؤسسه فرهنگی و بقاع متبرکه 
آستان قدس رضوی در یک سفر دو روزه به 
شهرستان طبس به اتفاق هیئت همراه و 
مهدی قاسم زاده؛ مدیر آستان حضرت 
ــن مــوســی الـــکـــاظـــم)ع(  دیـــدار  حسین ب
و جلسات صمیمی متعددی با فعاالن 
فرهنگی و اجتماعی، نهادها و سازمان های 

مختلف این شهرستان داشت.
دیدار با اعضای گروه جهادی میقات الرضا 
ــان حــضــرت حسین  ــتـ ــه بـــه آسـ ــســت واب
ــتـــای  ــم)ع( در راسـ ــاظــ ــکــ ــ  بـــن مـــوســـی ال
خدمت رسانی به مناطق محروم یکی از 
برنامه های مدیر عامل مؤسسه فرهنگی 

و بقاع متبرکه آستان قدس رضوی بود.
ــام عــطــاران طوسی در این  حجت االسـ
نشست ضمن قــدردانــی از تــاش هــای 
خستگی ناپذیر اعــضــای گـــروه جهادی 
ــا)ع( عــنــوان کـــرد: مفهوم  میقات الـــرضـ
واقــعــی بندگی خــداونــد متعال خدمت 
ــروه جهادی  بــه خلق اســت کــه اعــضــای گ
میقات الرضا این موضوع را به منصه ظهور 

رسانده اند.
وی افــزود: کیفیت و کمیت خدمات گروه 
جهادی میقات الرضا در سطح مطلوبی 

است، اما نیاز به ارتقا دارد.

ضرورت تبدیل بقاع متبرکه به قطب  ◾
فرهنگی

برگزاری جلسه هم اندیشی ستاد صبر و 
شــورای مشورتی آستان حضرت حسین 
بن موسی الکاظم)ع(  با حضور جمعی از 
مسئوالن فرهنگی و اجرایی شهرستان 
و اعضای ستاد صبر در آستان حضرت 
حسین بن موسی الکاظم)ع( دیگر برنامه 
ــود کــه در ایــن برنامه  ایــن سفر دو روزه ب
حــجــت االســــام و المسلمین عــطــاران 
طــوســی عــنــوان کـــرد: طبس مــی تــوانــد به 
عنوان یک شهر الگو و آرمانشهر ایمانی در 

سطح کشور معرفی شود.
مــدیــر عــامــل مــؤســســه فرهنگی و بقاع 
ــزود: در  ــ متبرکه آســتــان قــدس رضـــوی اف
امتداد مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی، 
با اجــرای طرح جدید »تولدی دوبــاره« به 
دنبال این هستیم که با استفاده از تمام 
ظرفیت های مردمی و دولتی شهرستان به 
حل مشکات خانواده های آسیب دیده 

اجتماعی به صورت ریشه ای بپردازیم.
وی ادامه داد: در آموزه های دینی به ما یاد 
دادنــد اگر یک خانواده را احیا کنید گویا 
تمام مردم جهان را احیا کردید! چرا که رشد 

اگر در سطح خانواده به خوبی مدیریت 
شــود، تکثیر می شود و عکس آن، فساد 
و تبهکاری اگر به زودی مدیریت نشود، 
توسعه می یابد. پس رشــد یک خانواده 
یا فساد یک خانواده، می تواند به قیمت 
استمرار این حرکت در میان همه مردم، 
تمام شود.حجت االسام عطاران طوسی 
ابراز کرد: ستاد صبر با استمداد از حضرت 
حسین بــن مــوســی الــکــاظــم)ع( و ضمن 
استفاده از ایــن فضای معنوی می تواند 
بسیاری از معضات و مشکات خانواده ها 

را برطرف کند.

ــیــت هــای طــبــس با  ◾ شــکــوفــایــی ظــرف
محوریت آستان مبارک

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی و بقاع متبرکه 
آستان قدس رضوی در دیدار با مهندس 
نصیری شهردار و رئیس و اعضای شورای 
اسامی شهر طبس عنوان کرد: این شهر 
باید بر محور آستان حضرت حسین بن 
موسی الکاظم)ع( توسعه یابد. مردم طبس 
و بلکه استان خراسان جنوبی هر چه دارند 

از برکات این آستان مبارک است.
وی افزود: شکوفایی ظرفیت های فرهنگی، 
معنوی، اقتصادی و گردشگری مذهبی با 
محوریت آستان مبارک می تواند طبس 

را در سطح ملی و بین المللی مطرح نماید.
بازدید مدیرعامل مؤسسه فرهنگی و بقاع 
متبرکه آستان قدس رضوی از مرکز اصاح 

و  تربیت)زندان( ، اداره تبلیغات اسامی 
و کمیته امــداد حضرت امــام خمینی)ره( 
طبس از دیگر برنامه های سفر وی به طبس 
بود.در این برنامه ها حجت االسام عطاران 
طوسی عنوان کرد: آستان حضرت حسین 
بن موسی الکاظم)ع( آمادگی کامل برای 
حــل مــعــضــات و مــشــکــات فرهنگی و 
اجتماعی خانواده ها در شهرستان طبس 

را دارد.
مدیر عامل مؤسسه فرهنگی و بقاع متبرکه 
آستان قدس رضوی افزود: آستان مبارک 
فرصت بسیار مناسبی برای کاهش جرایم 
اجتماعی است که این مهم نیازمند تعامل 

و همکاری بیشتر نهادها و ارگان هاست.

آستان مبارک به سمت قطب فرهنگی  ◾
در حرکت است

مــدیــرعــامــل مــؤســســه فرهنگی و بقاع 
ــدار با  متبرکه آستان قــدس رضــوی در دی
امــام جمعه طبس  که به منظور افزایش 
تعامات فی مابین و قدردانی از خدمات 
ایشان به آستان حضرت حسین بن موسی 
الکاظم)ع( برگزار شد، گفت: آستان مبارک 
برادر گرامی امام رضا)ع( به سمت تبدیل 
به قطب فرهنگی در حرکت است. بنابراین 
انتظار می رود فعاالن فرهنگی و اجتماعی 
بــا تعامل بــا آســتــان حضرت حسین بن 
مــوســی الــکــاظــم)ع( زمینه تحقق قطب 

فرهنگی را فراهم کنند.

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی و بقاع متبرکه آستان قدس رضوی عنوان کرد

آستان حسین بن موسی j فرصتی برای شکوفایی ظرفیت های دینی طبس

خبرخبر
امروزامروز

حضور بنیاد پژوهش  های اسالمی در نمایشگاه کتاب قطر
بنیاد پژوهش های اسامی آستان قدس رضوی با همکاری 
معاونت بین الملل سازمان علمی فرهنگی ایــن آستان 
مقدس در سی ویکمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب 

دوحه)قطر( حضور یافت.
سی ویکمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب دوحه)قطر( 

ــران،  ــات ایـ ــی ســه روز پیش بــا حــضــور خــانــه کــتــاب و ادب
نخست وزیر، وزیر کشور و وزیر فرهنگ قطر و همچنین 
سایر مقامات سیاسی از جمله سفیران خارجی و برخی 
چهره های فرهنگی در مرکز همایش ها و نمایشگاه های 
ــور« گشایش یــافــت. در این  ــلــمُ نـ ــه بــا شــعــار »الــعِ دوحـ

نمایشگاه، بنیاد پژوهش های اسامی آستان قدس رضوی 
نیز با حضور در غرفه ملی جمهوری اسامی ایران ضمن 
معرفی 40 عنوان از آثار تقریبی خود، به صورت مستقیم با 
سایر ناشران حاضر در نمایشگاه در حال گفت وگو و تبادل 
نظر است. این نمایشگاه در فضایی به مساحت ۲۹هزار 

مترمربع میزبان 4۳0 ناشر داخلی و خارجی از ۳۷ کشور 
جهان است. حضور ۳۱۹ ناشر عربی و 4۵ ناشر خارجی و 
نیز ۹0 نماینده ناشر، نشان از رشد قابل توجه نسبت به 
دوره های گذشته این نمایشگاه دارد که بر رونق فعالیت های 

فرهنگی و اقتصاد نشر افزوده است.

کتابخانه
   اطلس های بی نظیر

 در کتابخانه آستان قدس رضوی
اطلس »تاریخ اسالم« اهدایی حسین 

مونس یکی از بی بدیل ترین اطلس ها در 
کتابخانه آستان قدس رضوی است که 

به ارائه گزاره های تاریخی پیش از اسالم 
تا عصر حاضر با رویکرد جغرافیایی 

می پردازد.
فاطمه فخری، کارشناس کتابخانه 

تخصصی جغرافیای کتابخانه آستان 

قدس رضوی با بیان این مطلب به معرفی 
منابع  و نمونه های منحصر به فرد این 
کتابخانه پرداخت و اطلس »شیعه« را 
نیز به عنوان یکی دیگر از نفیس ترین 

اطلس های کتابخانه آستان قدس رضوی 

معرفی کرد و گفت: اطلس شیعه از جمله 
آثار ارزشمند این کتابخانه است که برای 
نخستین بار در سال ۱۳۸۷ با هدف سیر 

پیدایش تشیع با تأکید بر ارائه نقشه  های 
تاریخی به چاپ رسید.
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البس 
ماالتشتهربه 
و الیزری 
بک
نه لباس ُشهرت بپوش 
 و نه لباسی که تو را 
بی مقدار جلوه دهد .

شــکوفایی ظرفیت های فرهنگی، معنوی، اقتصادی و گردشگری مذهبی با محوریت آستان مبارک 
می تواند طبس را در سطح ملی و بین المللی مطرح نماید. گزيدهگزيده

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای عبدالقادر خوافی تونه ئی دارای شناسنامه شماره 0748890300 به شرح دادخواست به کالسه 
3/0000532ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عطامحمد خوافی 
تونه ئی به شناسنامه 0740240013 در تاریخ 1400/1/11 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- عبدالقادر خوافی تونه ئی فرزند    ش.ش 0748890300 متولد 1347/6/10 صادره از تایباد پدر متوفی
2- سارا هنرمند سورانی فرزند رسول ش.ش 0745891603 متولد 1347/1/5 صادره از تایباد مادر متوفی

3- مریم هنرمند فرزند رسول فاقد مشخصات سجلی همسر متوفی
4- معین خوافی تونه ئی فرزند عطامحمد ش.ش 7460083313 متولد 1397/3/4 صادره از باخرز فرزند متوفی
5- سارا خوافی تونه ئی فرزند عطامحمد ش.ش 0741132699 متولد 1399/1/19 صادره از تایباد فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ1410256
قاضی شورا- شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد

 جمال فرزانه احمدآباد

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  140060319062000324  هیئت اول موضوع قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلباف تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
احسان عشرتی مقدم فرزند احمد بشماره شناسنامه 2980029580 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه و 
باغ به مساحت 300 مترمربع پالک یک فرعی از 200- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 199- اصلی و جزء پالک 
200- اصلی واقع در گلباف خیابان شهید باهنر کوچه شماره 8 خریداری از مالک رسمی حسن پورشیری و فاطمه 
پورشیری و فاطمه پهلوانی گوکی و حبیب اله هشتادانی 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. 1464 م/الف          آ1410255

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/26                تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/11
محمد مقصودی - رییس ثبت اسناد و امالک گلباف

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  140060319005000658  مورخ 1400/9/25 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهداد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمد نقیب زاده  فرزند احمد بشماره شناسنامه 12106 صادره از تهران در ششدانگ یک باب خانه 
و ب��اغ به مس��احت 1405 مترمربع پالک 1618 فرعی مفروز و مج��زی از 353 فرعی از 47- اصلی واقع در بخش 
26 کرمان به آدرس سیرچ- خیابان شهدا جنب رودخانه خریداری از مالک رسمی آقای غالمحسین سلطانشاهی 
سیرچی 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. 1451 م/الف   آ1409702
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/12                                 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/26

ابراهیم سیدی - رییس ثبت اسناد و امالک

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060306012003313 و 140060306012003314 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه 
بالمعارض آقای / خانم تولیدی مرغداری زرین تخم  به شناسه شماره 10380068906 در ششدانگ یه قطعه زمین 
مزروعی به مس��احت 23985 متر مربع و قدیر صالحی فرزند امین اله به ش��ماره شناسنامه 15 در ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مس��احت 25052/78 متر مربع از پالک 78  اصلی واقع در بخش س��ه  کاش��مر به آدرس 
کیلومتر 18 جاده تربت حیدریه  خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم پیشرو صالح کاشمر 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.آ1409615 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/11                              تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/10/26

احمد جهانگیر -قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابرآرای  ش��ماره 140060306012003731ال��ی 140060306012003733  هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمربه ترتیب 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای / خانم رحمت اله شاکری  بشماره ملی 0901525901 در ششدانگ سه 
باب ساختمان به مساحت های 33/69 متر مربع، 30/69متر مربع و 19/04  از پالک 60 فرعی از 3026 اصلی واقع 
در بخش یک حومه کاشمر به آدرس خیابان شهید اکبر نژاد  خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم مالکیت فاطمه 
مزاری  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ1409626
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/11                                   تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/10/26

احمد جهانگیر -قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060306012002859 و 140060306012002860 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه 
بالمعارض آقای / خانم علی اکبر یار محمدی  فرزند محمد حسین   بشماره شناسنامه30 صادره از کاشمر در سه 
دانگمشاع از ششدانگ  یکباب ساختمان و شهربانو علی دوست فرزند علی به شماره شناسنامه 15 صادره از کاشمر 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 30/20متر مربع از پالک 2538 فرعی از 3027 اصلی 
واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس بلوار بسیج ، بین بسیج 3 و دهخدا  خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم 
فاطمه شبیری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1409627 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/11                                      تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/10/26

احمد جهانگیر -قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 140060306012003680 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض آقای / 
خانم علی هنرور  فرزند قدرت اله  بشماره شناسنامه 5 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
130/76متر مربع از پالک 74فرعی از 3026 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس خیابان امام موسی 
صدر 23 خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم قاسم، کاظم و ماشاالهشهرت همگی ساالری خیابانی  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 اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.آ1409628 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/11                                    تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/10/26

احمد جهانگیر -قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

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

برابر رای ش��ماره 140060318603009936 مورخ 1400/09/04 هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه 
بالمعارض آقای اسماعیل محمد خانی انباردان فرزند محمد به شماره شناسنامه 6486 صادره از بستان آباد در قریه 
خسبخ در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 79/84 متر مربع  پالک 
فرع��ی 22707 از اصل��ی 12 مفروز مجزی از پالک 33 از اصلی 12 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک 

رسمی آقای غالمرضا پادنگ چیان  محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 2749  آ1409541
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/10/11                                       تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/10/26 

سعید بدوی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت
از طرف یعقوب شیدیان اکبر

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

برابر رای شماره 140060318603009236مورخ 1400/08/18 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
خانم فرش��ته علی محمدی کیوانی فرزند احمد به ش��ماره شناس��نامه 4789 صادره از تهران در قریه شالکوه  در 
ششدانگ اعیان بانضمام چهاردانگ مشاع از ششدانگ عرصه به مساحت 135/20  متر مربع پالک فرعی  40898  
از اصلی77   مفروز مجزی از پالک 121  از اصلی 77 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می آقای 

غالمحسین روح بخش کژدهی  محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 2777  آ1409538
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/10/11                                  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/10/26 

سعید بدوی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت
از طرف یعقوب شیدیان اکبر

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

برابر رای ش��ماره 140060318603009937 مورخ 1400/09/04 هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه 
بالمعارض خانم پروین عسجدی کژدهی فرزند حسین به شماره شناسنامه 910 صادره از رشت در قریه خسبخ در 
س��ه دانگ مش��اع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 79/84 متر مربع  پالک فرعی 
22707 از اصلی 12 مفروز مجزی از پالک 33 از اصلی 12 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می 

آقای غالمرضا پادنگ چیان  محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 2751      آ1409543
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/10/11                          تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/10/26 

سعید بدوی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت
از طرف یعقوب شیدیان اکبر

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 140060306003000628 م��ورخ 1400/04/15 هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه صلواتی فرزند حسین بشماره شناسنامه 3981 صادره از تربت جام 
نس��بت به سهم االرث خود کما فرض اله در ششدانگ اعیان یکباب ساختمان به مساحت 94/11 مترمربع قسمتی 
از پالک یک فرعی از 6362 اصلی بخش دو مش��هد واقع در ضلع جنوبی بازار رضا قبل از ش��یخ طوسی 13 پالک 
179 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه متعلق به اداره اوقاف و امور خیریه مش��هد محرز گردیده اس��ت. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 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 سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م.الف 370  آ1409599
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/11                             تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/26

رئیس ثبت اسناد و امالک- سیدمحمدباقر حسینی جهانگیر

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 140060306003000629 مورخ 1400/04/15 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مرتضی مالزم قمی فرزند محمد بش��ماره شناسنامه 719 صادره از مشهد نسبت 
به سهم االرث خود کما فرض اله در ششدانگ اعیان یکباب ساختمان به مساحت 94/11 مترمربع قسمتی از پالک 
یک فرعی از 6362 اصلی بخش دو مشهد، واقع در ضلع جنوبی بازار رضا قبل از شیخ طوسی 13 پالک 179 اعیان 
متعلق به خود متقاضی و عرصه متعلق به اداره اوقاف و امور خیریه مشهد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. م.الف 372  آ1409600
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/11                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/26

رئیس ثبت اسناد و امالک- سیدمحمدباقر حسینی جهانگیر

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 140060306003000626 مورخ 1400/04/15 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طاهره مالزم قمی فرزند محمد بشماره شناسنامه 336 صادره از مشهد نسبت به 
سهم االرث خود کما فرض اله در ششدانگ اعیان یکباب ساختمان به مساحت 94/11 مترمربع قسمتی از پالک یک 
فرعی از 6362 اصلی بخش دو مشهد واقع در ضلع جنوبی بازار رضا قبل از شیخ طوسی 13 پالک 179 اعیان متعلق 
به خود متقاضی و عرصه متعلق به اداره اوقاف و امور خیریه مشهد 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 داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد. 

م.الف 374  آ1409601
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/11                              تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/26

رئیس ثبت اسناد و امالک- سیدمحمدباقر حسینی جهانگیر

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 140060306003000627 مورخ 1400/04/15 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای باقر مالزم قمی فرزند محمد بشماره شناسنامه 54993صادره از مشهد نسبت به سهم االرث 
خود کما فرض اله در ششدانگ اعیان یکباب ساختمان به مساحت 94/11 مترمربع قسمتی از پالک یک فرعی از 
6362 اصلی بخش دو مشهد واقع در ضلع جنوبی بازار رضا قبل از شیخ طوسی 13 پالک 179 اعیان متعلق به خود 
متقاضی و عرصه متعلق به اداره اوقاف و امور خیریه مشهد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 

نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت 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. م.الف 376  آ1409602

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/11                     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/26
رئیس ثبت اسناد و امالک- سیدمحمدباقر حسینی جهانگیر

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 140060306003000633 مورخ 1400/04/15 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسن مالزم قمی فرزند محمد بشماره شناسنامه 2261 صادره از چناران نسبت 
به سهم االرث خود کما فرض اله در ششدانگ اعیان یکباب ساختمان به مساحت 94/11 مترمربع قسمتی از پالک 
یک فرعی از 6362 اصلی بخش دو مشهد واقع در ضلع جنوبی بازار رضا قبل از شیخ طوسی 13 پالک 179 اعیان 
متعلق به خود متقاضی و عرصه متعلق به اداره اوقاف و امور خیریه مشهد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. م.الف 378  آ1409604
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/11                 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/26
رئیس ثبت اسناد و امالک- سیدمحمدباقر حسینی جهانگیر

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 14006030600300621 مورخ 1400/04/14 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجتبی مالزم قمی فرزند محمد بشماره شناسنامه 934 صادره از مشهد نسبت به 
س��هم االرث خود کما فرض اله در ششدانگ اعیان یکباب ساختمان به مساحت 94/11 مترمربع قسمتی از پالک 
یک فرعی از 6362 اصلی بخش دو مشهد واقع در ضلع جنوبی بازار رضا قبل از شیخ طوسی 13 پالک 179 اعیان 
متعلق به خود متقاضی و عرصه متعلق به اداره اوقاف و امور خیریه مشهد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. م.الف 380 آ1409605
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/11                     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/26

رئیس ثبت اسناد و امالک- سیدمحمدباقر حسینی جهانگیر

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 140060306012003318 هی��أت اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای / خانم محمد لشکری فرزند حسین بشماره شناسنامه 12195 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان 
به مس��احت 88/65 مترمربع از پالک 1840 اصلی واقع در بخش یک ش��هر کاشمر به آدرس خیابان فاطمیه 15 
خریداری از مالک رسمی آقای / خانم فاطمه لشکری و بتول بیابانی 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 داش��ته باش��ند 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 قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد 

.آ1409638
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/10/11                              تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/10/26

احمد جهانگیر
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

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 140060306012003404 هی��أت اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای / خانم علیرضا حاتمی کندری فرزند غالمرضا به ش��ماره شناسنامه 21 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب 
س��اختمان به مس��احت 21 متر مربع از پالک 9 فرعی از 2166 اصلی واقع در بخش یک ش��هر کاشمر به آدرس 
خیابان قائم 4 خریداری از مالک رسمی آقای / خانم محمد حسین تهامی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد .آ1409639 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/10/11                 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/10/26

احمد جهانگیر
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر
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