
خبر

در نشست »بزم اندیشه« مطرح شد

 فیلمساز فرانسوی 
مستند سردار سلیمانی را ساخت 

فلسطین«  مــقــاومــت  و  ســلــیــمــانــی  »مــکــتــب  نــشــســت 
اندیشمندان  از  تن  با حضور سه  غــزه   روز  مناسبت   به 
ضد صهیونیسم، فعاالن تشکل های اسالمی و دانشجویی 
به همت مؤسسه جوانان بنیاد کرامت رضوی در مجتمع 

دانشجویی امام رضا)ع( برگزار شد.
به گزارش آستان نیوز»کریستین گیوم« فعال سیاسی و 
کارگردان فرانسوی که  از جمله سخنرانان این نشست بود، 
گفت: امام خمینی بیداری اسالمی را در جهان راه انداخت 
و حاج قاسم سلیمانی همین مسیر را ادامه داد و مردم دنیا 
را نسبت به بیداری اسالمی آگاه کرد. در فرانسه از طرح 
مشکالت و مسائل دنیا از جمله فلسطین در رسانه های 
جمعی جلوگیری می شود و در شبکه های اجتماعی مانند 
تلگرام، اینستاگرام و حتی فیس بوک هم این محدودیت 
را  تا زمــان شهادت شهید سلیمانی وی  وجــود دارد. من 
مستندی  دوستانم  اتفاق  به  تــرور  از  پس  نمی شناختم. 
درباره شهید سلیمانی ساختیم تا شخصیت ایشان را به 
مردم مسلمان که در فرانسه زندگی می کنند و جمعیتی 

بیش از 6 میلیون نفر دارند، معرفی کنیم.
در این مراسم »جان جیمز یوبل« فعال سیاسی و نویسنده 
آمریکایی نیز با اشاره به آسیب های رژیم صهیونیستی در 
آینده جهان گفت: اسرائیل فقط یک مسئله منطقه ای 
نظر  در  اگــر  و  اســت  جهانی  مسئله  یــک  بلکه  نیست، 
بگیریم قدرت اسرائیل بیشتر شود، مشکالت مردم جهان 
نیز بیشتر خواهد شــد. امــیــدوارم ایــران درآیــنــده نزدیک 
تأثیرگذار  فلسطین  مناسبات  در  چون  شــود؛  قدرتمندتر 

خواهد بود.
لبنانی  نویسنده  و  خبرنگار  مــزبــوتــی«  »لــیــال  همچنین 
ایـــران و  ــرای  ب بــه اهمیت مــوضــوع فلسطین  بــا پرداختن 

حزب هللا عنوان کرد: 
رژیـــم  بـــا  مــقــاومــت  مــحــور  روزه  جــنــگ 33  جـــریـــان  در 
شد،  مقاومت  محور  پیروزی  به  منجر  که  صهیونیستی 
او  اثرگذار بود و تالش های  نقش شهید سلیمانی بسیار 
درایــن جنگ  پیروزی  باعث  مقاومت  تجهیز محور  بــرای 
شد. به عنوان مثال اسرائیل نتوانست با همه تجهیزات 
نظامی خود موشک های محور مقاومت را متوقف کند و 
با محور  زمینی  برای شروع جنگ  اسرائیل  تالش های  یا 
مقاومت بی نتیجه ماند و این تالش ها سبب قدرت گرفتن 
محور مقاومت در چند سال اخیر شد و امروز مردم لبنان 
اهمیت و جایگاه واالیی برای شهید سلیمانی قائل هستند.

اسالمی  پــژوهــش هــای  بنیاد  رئــیــس 
آستان قدس رضوی گفت: مجموعه 
آســتــان قــدس رضــوی بــا بــرخــورداری 
مناسبی  ظرفیت های  و  امکانات  از 
همچون چاپخانه، فروشگاه های کتاب 
و... باید به جایگاه صنعت کتاب توجه 
کند تا تحولی در این حوزه ایجاد شود.

با  ــدار  دیـ در  قراملکی،  فــرامــرز  دکتر 
ویراستاران و دست اندرکاران نشرکتاب 
گفت: کتاب همچون فیلم و خواننده 
همانند تماشاگری است که تنها اسم 
از  و  می کند  مــشــاهــده  را  نویسنده 

اینکه چه زحمت هایی پشت صحنه 
کشیده شده تا اثری خواندنی بدست 

برسد، غافل است.
یک  کــتــاب  امـــــروزه  داد:  ادامــــه  وی 
از50 صنعتی  و یکی  صنعت اســت 
ــــش، بــازرگــانــی،  اســـت کــه شــامــل دان
می شود، صنعت   ... و  تجارت  علم، 
کتاب تنها صنعتی است که هیچ گاه 

ورشکسته نخواهد شد.
و  محتوا  تأمین  کــتــاب  صنعت   در 
شکل کتاب دو عاملی است که پا به 
پای هم توسعه می یابد؛ اما متأسفانه 

امــروزه بین بخش محتوا و صورت و 
ایجاد  پیوندی  چــنــدان  کتاب  شکل 
گاهی  رو  همین  از  و  اســـت  نــشــده 

مشکالتی پیش می آید.
اسالمی  پــژوهــش هــای  بنیاد  رئــیــس 
ــوی افـــــزود: باید  ــدس رضــ آســتــان قـ
حلقه اتصالی بین معاونت پژوهشی 
ایــجــاد کنیم و کنترل  ویــراســتــاران  و 
کیفیت کتاب و دستاوردهای علمی به 
ایستگاه کیفی کتاب برسد؛ اگر کتابی 
قابل نشر عمومی نباشد، آن را منتشر 

نمی کنیم.

خبرخبر

دکتر قراملکی:

انتشار کتاب
یک صنعت است
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دکتر محمدحسین رجبی دوانی مطرح کرد
j امامزاده یحیی بن زید 

محوری برای وحدت شیعه و سنی

اسپانیایی ها 5 میلیارد دالر محصوالت حالل صادر کرده اند

بهره برداری اروپایی ها از 
مزیت های صنعت حالل 

رونمایی از قدیمی ترین اسناد 
آموزشی آستان قدس رضوی

موعظه/ آیت  اهلل خوشوقت 

 انجام واجبات 
 و ترک محرمات 
 بهترین ریاضت 
نفس است
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بانوی سالخورده مرندی با تمام دارایی اش به زیارت آمد

وقف همه پس انداز زندگی

    سال اول    ویژه نامه 254    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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برنامه های  یراقبافان، کارشناس و مجری  مجید 
ــه مــلــی کــه ســال هــاســت توفیق  مــعــارفــی رســان
ــاره  را دارد دربـ ــا)ع(  ــام رضــ امـ خــادمــی آســتــان 
نیوز  آســتــان  بــه  رضــایــی  امـــام  چهارشنبه های 
ــام رضــایــی  گــفــتــه اســــت:  چــهــارشــنــبــه هــای امــ
بزنگاهی  و  مغتنم  فرصتی  و  عاشقی  قــرار  یک 
ارادت  و عرض  امــام)ع(  یاد  تقویت  بــرای  است 
در  می گوییم  وقتی  ایشان.  قدسی  ساحت  به 
رضــا)ع(  امــام  متوجه  دل هــا  باید  حــاالت  همه 

باشند؛ یعنی »بُعد منزل نَبُود 
رو،  این  از  روحــانــی«؛  در سفر 
از قریب  اگرچه فضائل زیارت 
در  و  آستان بوسی  نــزدیــک،  و 

مضجع ...

مدیرعامل خبرگزاری فارس در خصوص جشنواره رسانه ای امام رضا j مطرح کرد

جشنواره ای برای طرح نیازهای حوزه زیارت
 مجید یراقبافان  از چهارشنبه های

 امام رضایی می گوید

قرارعاشقی 
با امام رئوف 

2

4

نیمکت زندگی

اتوبوس مهربانی
ظرفیتش  نصف  اتــوبــوس،  توسلی   رقیه 
از همیشه به نظر  اما شلوغ تر  مسافر دارد، 

می رسد.
اما  ــر.  آخـ ردیـــف  ام  نشسته  معمول  طبق 
تمام هوش و حواسم آن جلوست. جایی که 
قوا  تمام  با  دارد  ساله ای  چهارپنج  دخترک 

مادرش را خجالت زده می کند. 
بنا کرده به لجبازی... بلند  بار  برای سومین 
اتوبوس دارد مادرش را تهدید  شده و وسط 
می کند که اگر همین االن پیاده نشوند او هم 

می رود یکی را لگد می زند و داغان می کند!
خط و نشان های مادر چندان افاقه نمی کند 
چون کودک سرتق راه افتاده وسط صندلی ها 
که فرد باب طبعش را پیدا کند. توی صورت 
مــــادر، نــارنــجــکــی مــی بــیــنــم کــه ضــامــنــش را 

کشیده اند.
ــد؛ »گـــالب  ــی زنـ خــانــم مــســنــی صـــدایـــش مـ
دختر! شما چشمای منو ندیدی؟« بعد تُنِ 
صدایش را کمی می آورد پایین و رازآلود ادامه 
تا  دو  جــا  مــن  آخــه  چیه؟  میدهد»میدونی 
 چشم، چهارتا دارم. دوتاش یدکه. شیشه ایه.
آره خب، چرا تعجب کــردی؟«. دخترک این 
پا و آن پا نمی کند و بی معطلی می چسبد به 
صندلی خانم چهارچشم و می گوید: تو... تو 

آدمخوری یعنی؟ میخوای مارو گاز بگیری؟
بــرخــالف همه اتـــوبـــوس، خــانــوم ســالــخــورده 

نمی خندد اصالً و جواب می دهد: نه!
اتفاقاً میخوام با شما رفیق باشم.

- خیلی گنده ای که
+ آره. ولی درعوضش خیلی دوستت دارم.

- من اینا رو دوست دارم )اشــاره می کند به 
تصاویر روی کاپشنش. به حیوانات ترسناک 

منقرض شده(
دارن  قشنگیم  رنگای  بــه!  به  ببینم.  ــزار  ب  +
هــمــشــون. زرد، ســبــز، صـــورتـــی. شــمــا رنــگ 

موردعالقت چیه؟
- هیچی

+ نه نگو این طوری. این دایناسور بزرگه رو نیگا 
چه زرد خوبیه.

- زرد ولی دوست دارم
+ مرحبا. بلدی شما رنگا رو برام بگی؟

دخترِک پریشان به وضوح آرام گرفته و سرگرم 
حــرف زدن شــده. ســر کــه می چرخانم مــادر 
بینم که دیگر  را می  افتاده اش  تا  و  از تک 

نارنجک نیست.

سنجاق 
ــودک، آیــنــه رفتار  روان شــنــاســی مــی گــویــد کـ
بــزرگــســال اســــت. بـــه دنـــبـــال كــاســتــی هــای 

فرزندانمان در خودمان باشيم.
را  صدایت  چون  نمی گذارد!  احترام  کودکت 

برایش پایین نمی آوری.
کودکت عصبی است! به این خاطر که از او 

تعریف نمی کنی.
کودکت پرخاش می کند! زیرا والدین خشن و 

سخت گیری دارد.

پی نوشت 
پیامبر اكرم)ص( می فرمایند: به فرزندان خود 
با  و روش پسنديده  آداب  با  و  كنيد  احترام 

آن ها معاشرت نماييد.

 روایتی از سفر سید محمود مرعشی نجفی به اردن برای خرید نسخ خطی 
در بحبوحه جنگ اعراب و اسرائیل

پژوهشگر باید حادثه جو باشد
کــتــابــخــانــه  اصغریان   زینب 
آیت هللا مرعشی نجفی، بزرگ ترین 
ایــران  خطی  نسخه های  کتابخانه 
نسخه های  مــجــمــوعــه  ســومــیــن  و 
ــت.  خــطــی در جـــهـــان اســـــالم اسـ
ــیـــد مــحــمــود  حــــجــــت االســــالم سـ
شهاب الدین  سید  آیــت هللا  مرحوم  پسر  مرعشی، 
مرعشی نجفی مرجع تقلید مشهور است که تولیت 
کتابخانه پدر در قم را هم بر عهده  دارد. سیدمحمود 
بــرای  راســتــای جــمــع آوری کتب خطی  مرعشی در 
کتابخانه شان، به سایر کشورها سفر و نسخ خطی را 
خریداری می کند. خاطره ای که می خوانید درباره سفر 
وی به اردن برای خرید کتاب است که اتفاقاً با جنگ 

6 روزه اعراب و اسرائیل همزمان بوده است.
ــال پــیــش بـــا آیـــت هللا  ــ ــ ــدود 60سـ ــ ــ »حـ
محقق طباطبایی آشنا شــدم. دامــاد ما 
مدرسه  در   - زنجانی  عمید  -آیـــت هللا 
آیت هللا بروجردی حجره ای داشت، من نزد ایشان 
رفتم.  شب اول، آقای محقق طباطبایی به دیدن من 
است  عجیب  کردند.  معرفی  را  خودشان  و  آمدند 
در همان اولین آشنایی، انگار 50 سال بود یکدیگر 
را می شناختیم. از آن موقع با هم مــراودات زیادی 
داشتیم. کار به جایی رسید که آقای طباطبایی در 
تابستان ها به ایران می آمدند و دوسه ماه، منزل ما 
می ماندند. آقای طباطبایی برای ما خیلی خیلی عزیز 
بود. بنابراین چند سفر هم با ایشان از این کشور 
به آن کشور به دنبال کتاب رفتیم. ایشان به کتابخانه 
ما خیلی محبت کردند و ما بخشی از کتاب ها را از 
او می خریدیم. وقتی در نجف بودم به من پیشنهاد 
کردند به اردن و کشورهای اطــراف برویم. دقیقاً در 
روزهایی بود که »جمال عبدالناصر« کانال سوئز را 

بسته بود و با رژیم اسرائیل، اعالم جنگ کرده بود.
آقــایــان در نجف بــه مــا گفتند ایــن کــار را نکنید و 
نروید، امکان کشته شدن هست... آقای طباطبایی 
ما  خالصه  بــاشــد!  حادثه جو  باید  آدم  گفتند  هــم 
رفتیم و شب را در امان )پایتخت اردن( ماندیم. فردا 
حرکت کردیم و به بیت المقدس رفتیم. از کنار دیوار 
ندبه که به بازار می رسد حرکت کردیم تا بتوانیم به 
مسجداالقصی برویم. یکدفعه دیدم مردم دارند کرکره 
مغازه ها را پایین می کشند و فرار می کنند. وارد مسجد 
ازایــن حرف هاست.  کــار جدی تر  دیدیم  که شدیم، 
فردی به ما گفت: چرا فرار نمی کنید؟ گفتم: مگر چه 
خبر است؟ گفت: جنگ شده است... فرار کنید که 

االن چتربازهای اسرائیلی به اینجا هجوم می آورند. 
اگر غریبه هستید اینجا نمانید که کشته می شوید.

تصمیم گرفتیم از آنجا خارج شویم. هیچ ماشینی 
می خواهیم  اگــر  گفتم:  مــن  نمی ایستاد.  مــا  بـــرای 
زنده بمانیم باالخره باید کاری کنیم. ایشان گفت: 
می خواهید برویم خودمان را به اسرائیلی ها تسلیم 
کنیم؟ این ها با شاه خوبند و ما را با سالم و صلوات 
به تهران می برند و خندید... گفتم: نه بابا! حتماً به ما 
می گویند این ها چرا با اسرائیلی ها همکاری می کنند... 
برای ما بد می شود. گفتم: من می روم سر خیابان در 
مسیر ماشین ها می خوابم شما هرجا دیدی ماشین 
ایستاد برو سوار شو، من هم می آیم. همین کار را 
هم کردیم. سید با فرزندش سوار ماشین شد، من 
هم سوار شدم. به راننده گفتیم کجا می روی، گفت 
»امان« و این قدر هم پولش می شود. قبول کردیم. به 

»امــان« که رسیدیم مدیر هتل گفت: اینجا جنگ 
است. تا بمباران نشده باید سریعاً از اینجا بروید. 
ما بالفاصله سوار ماشین شدیم و رفتیم به سمت 
دمشق. چند کیلومتری دمشق، گمرکی بود. دیدیم 
افسری آمد و گذرنامه ما را نگاه کرد و گفت: لعنت 
به شما ایرانی ها... پترول)بنزین و نفت( به اسرائیل 
می دهید تا بمب روی سر ما مسلمان ها بریزند؛ من 

راهتان نمی دهم... بروید در بیابان بمانید!
گفتم: آقا عزیز طباطبایی... حاال چه کنیم؟ ایشان 
رفت و به آن ها گفت: بابا! شاه ما را به نجف تبعید 
کرده بود، ما جزو اپوزیسیون و خیلی مخالف شاه 
بودیم، لعنت بر شــاه... خالصه تا این حرف را زد، 
دیدیم افسر جلو آمد و گفت: الحمدلله! الحمدلله! 
تفضل! ما را بردند و چای و نان و پنیر دادند. خیلی 

هم گرسنه بودیم. بعد هم گفتند یک ماشین برایتان 
پیدا می کنیم و شما را تا دمشق می بریم. با همان 
ماشین، تا دمشق آمدیم. انتهای بازار »حمیدیه«، 
چشم  بــه  شـــیـــرازی«  محمود  »حـــاج  مسافرخانه 
زنــده  مــی خــورد کــه صــاحــب مسافرخانه، آن وقـــت 
بود. حاج محمود شیرازی گفت: چرا حاال توی این 
موقعیت آمدید؟ هیچ چیزی نــدارم به شما بدهم. 
فقط یک مشت نان خشکیده کپک زده دارم؛ این ها 
را آب بزنید، کپک هایش برود... بخورید... شمع هم 
نباید  نــوری  یک عدد می دهم؛ چون گفته اند هیچ 
روشن باشد. همان جا با آقای سید ماندیم، ایشان 
ماشاءهللا خیلی خونسرد بود و به هیچ وجه از اوضاع 

ناراحت نمی شد!
فــردای آن روز حاج محمود به ما گفت: تمام سفرا 
و کاردارهای سفارتخانه های لبنان و سوریه و اردن، 

با شرکت »نرن« به بغداد می روند و شاه هم گفته 
را به  با هواپیما این ها  بیایند و  این ها به کرمانشاه 
تهران آورده و همه را به اروپا می فرستد تا سروصدا 
خاموش شود. ما هم قرار شد با آن ها برویم. سوار 
ماشین  نباید  شب  گفتند:  منتها  شدیم.  ماشین 
حرکت کند. ما آب نه برای وضو داشتیم و نه حتی 
برای خوردن... دائم می گفتیم خدایا چه کنیم؟ عجب 
گرفتار شدیم! هر طوری بود با هزار سختی شب را تا 
صبح گذراندیم. صبح حرکت کردیم به سمت بغداد و 
سپس به نجف. به نجف که رسیدیم گفتند شما مگر 
زنده اید؟ برخی برای شما مجلس ختم گرفته اند... 
گفتیم مگر بنا بوده است بمیریم؟ گفتند: آخر شما 
به بیت المقدس رفته اید و در مسجداالقصی بوده اید 
و آنجا گیر افتاده اید. گفتیم: بادمجان بم آفت ندارد!



االمانه 
جترّ الرزق 
و اخلیانه 
جترّ الفقر
 امانت داری 
روزی می آورد و 
خیانت در امانت، 
فقر.

الغالم...
یتعلم 

احلالل و 
احلرام سبع 

سنین
 فرزند... را 

در هفت سال سوم )از 
14 سالگی به بعد( 

 حالل و حرام 
یاد دهید.

دبیر علمی کنگره ملی امامزاده یحیی بن زیــد)ع( با بیان 
اینکه وجود امامزادگان و بقاع متبرکه برکات فراوانی برای 
ایران اسالمی داشته است، گفت: امامزاده یحیی بن زید)ع( 
محوری برای وحدت شیعه و سنی شده و زائران این امامزاده 
صرفاً شیعیان نیستند و اهل تسنن منطقه نیز برای این 

حضرت احترام خاصی قائل هستند.
به گــزارش ایبنا، محمدحسین رجبی دوانــی، دبیر علمی 

کنگره ملی امامزاده یحیی بن زید)ع( در نشست خبری این 
کنگره که ۲۸دی ماه در ساختمان شهید سلیمانی سازمان 
اوقاف و امور خیریه برگزار شد، با اشاره به اینکه این کنگره 
ملی روز چهارم بهمن در شهرستان گنبد کــاووس برگزار 
می شود، اظهار کرد: برگزارکنندگان این کنگره از چهار سال 
پیش درصدد برگزاری این رویداد مهم بودند و پیش از شیوع 
ویــروس کرونا جلساتی در گرگان و اداره کل این استان با 

حضور استادان دانشگاه های مختلف برگزار و  محورهایی 
برای فراخوان مقاالت مشخص و اعالم شد.

بیش از ۱۰۰مقاله به دبیرخانه ارسال شد که توسط استادانی 
از اصفهان و دانشگاه علوم قرآنی اصفهان مــورد بررسی 
قرار گرفت؛ پس از این بررسی ها ۶۰مقاله برگزیده برای ما 
فرستاده شد و ما با حضور تعدادی از اساتید مبرز در تهران و 
قم این مقاالت را داوری کردیم؛ از ۶۰ مقاله، ۱۸ مورد به عنوان 

مقاالت برگزیده نهایی انتخاب شدند که در کتاب کنگره 
چاپ و در روز کنگره رونمایی خواهد شد.

دبیر علمی کنگره ملی امامزاده یحیی بن زیــد)ع( با تأکید 
بر اینکه سازمان اوقاف و امور خیریه در زمینه شخصیت 
یحیی بن زید)ع( کار ارزشمندی را در این سال ها انجام داده، 
گفت: دیداری با مراجع عظام تقلید آیت هللا علوی گرگانی، 
آیت هللا سبحانی و آیت هللا حسینی بوشهری داشتیم که 

این بزرگان رهنمودهایی را برای ما داشتند؛ این مراجع عظام 
تقلید پیام هایی را برای چاپ در کتاب کنگره ارائه فرمودند.

رجبی دوانی با بیان اینکه ایران افتخار این را دارد که بیش از 
هر کشوری مدفن امامزادگان جلیل القدر باشد، تأکید کرد: 
وجود امامزادگان و بقاع متبرکه برکات فراوانی برای ایران 
اسالمی داشته است؛ امامزادگان همیشه موجب استحکام 
اعتقادات مــردم و ملجأ بی پناهان بــوده انــد؛ معرفی این 

بزرگواران)امامزادگان( در این شرایط که دشمن درصدد ضربه 
زدن به اعتقادات مردم است، کار ارزشمندی خواهد بود. 
وی با اشاره به اینکه حضرت یحیی بن زید)ع( مورد احترام 
ویژه تمام اسالم به ویژه زیدی مذهبان در یمن است، تصریح 
کرد: یحیی بن زید)ع( در زمان حیات پربرکت خود مبارز و 
نقش آفرین بوده است؛ ما مشاهده می کنیم شهادت یحیی 
بن زیــد)ع( خراسان گذشته را دگرگون می کند و از عوامل 

سقوط بنی امیه است؛ صحیفه سجادیه نیز از طریق ایشان 
برای امام صادق)ع( ارسال و تأیید می شود و در واقع صحیفه 
سجادیه توسط حضرت یحیی بن زید)ع( حفظ شده است.
دبیر علمی کنگره ملی امامزاده یحیی بن زید)ع( با اشاره به 
اینکه مقبره منسوب به این حضرت در محلی واقع شده که 
عزیزان اهل سنت زندگی می کنند، گفت: امامزاده یحیی بن 
زید)ع( محوری برای وحدت شیعه و سنی شده است و زائران 

این امامزاده صرفاً شیعیان نیستند و اهل تسنن منطقه نیز 
برای این حضرت احترامی خاص قائل هستند.

رجبی دوانـــی در پــایــان خاطرنشان کــرد: امــیــدواریــم این 
مسیری)تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی کشور( که 
سازمان اوقــاف و امــور خیریه پیش گرفته، کمک کند این 
ظرفیت )امامزادگان و بقاع متبرکه( بیش از پیش برای کشور 

مفید باشد.

بقاع متبرکه
دکتر محمدحسین رجبی دوانی مطرح کرد

j امامزاده یحیی بن زید 
 محوری برای وحدت 
شیعه و سنی

موعظه
آیت  اهلل خوشوقت 

   انجام واجبات و ترک محرمات 
بهترین ریاضت نفس است

نشریه تربیتی اخالقی »ُخُلق« برخی از مواعظ اخالقی آیت اهلل 
خوشوقت را ذکر کرده که در ادامه می آوریم.

جریمه ای بهتر، معتدل تر و مؤثرتر از اجرای فرمان خدا برای 

نفس وجود ندارد. واجب را پیاده کن، حرام را هم ترک کن. این 
بزرگ ترین ریاضت و جریمه برای نفس است. نمی خواهد شما 

نذر کنی که پای پیاده مكه بروی؛ نه، همین که تصمیم بگیری نماز 
بخوانی، روزه بگیری، واجبات را انجام بدهی، این بهترین ریاضت 

است؛ انسان را تربیت می کند. 

ایمان باال می رود، ایمان که باال رفت، همه داخل انسان اصالح 
می شود. کسانی که نذر سنگین و شاق می کنند، اما پاره ای از 

واجبات را انجام نمی دهند یا پاره ای از محرمات را مرتكب 
می شوند، تا آخر هم موفق نمی شوند؛ چون گناه، کارش تخریب 

است، گناه را نباید بغل عبادت بگذاری. 

عرفان عملی تبعیت از دستورات دین است؛ لذا به آن می گویند 
عملی. دستورات دین، عمل می خواهد، تئوری خالی نیست، 

جایش ذهن و مغز نیست، نماز را باید خواند، روزه را باید گرفت، 
باید دروغ نگفت. همه این ها عمل است؛ اما عرفان نظری با نظر کار 
دارد، مسیحی باش، عیب ندارد؛ اصطالحات عرفان را هم می شود 

یاد گرفت.
عرفان نظری با ذهن کار دارد، با عمل کاری ندارد، شما آن را 

یاد می گیری، پیاده کردنی هم نیست؛ ولی عرفاِن دینی نتیجه و 
حاصل پیاده کردن دستورالعمل دین است. این ها با هم خیلی فرق 

دارند. عرفان عملی سرسلسله اش امیرالمؤمنین)ع( است؛ اما 

عرفان نظری نظر اشخاص غیرمعصوم است. عرفان عملی، علم 
لدّنی است که خدا و انبیا)ع( گفته اند. 

گاهی آدم از سر سیری دعا می خواند و تمام می شود. اما گاهی 
کسی طلبكارش دم در خانه است، دارد آبرویش را می برد، چگونه 

دعا می کند؟ چنین دعایی در عین حضور )قلب( است. بنابراین 

دعا کردن خیلی مهم است. البته دعا خواندن یک حسن دیگری 
دارد و آن اینكه به آدم یاد می دهند از خدا چه باید بخواهی و چه 
چیزی باید داشته باشی که االن نداری، آن را بخواه. اما دعا کردن 
آن است که االن گرفتارم و آن را می خواهم، سخت هم می خواهم؛ 

بنابراین باید با توجه انجام بگیرد. 

مدیر کانون فرهنگی هنری جواداالئمه)ع( مشهد 
مقدس گفت: با توجه به خأل روز پسر در تقویم ملی، 
کانون فرهنگی هنری جواد االئمه)ع( پویش ثبت روز 
پسر همزمان با سالروز والدت آقا جواداالئمه)ع( را 

راه اندازی کرده است.
مهدی رجب پور در گفت وگو با خبرگزاری شبستان 
از اجرای پویش ثبت روز پسر در تقویم ملی خبر داد 
و اظهار کرد: به لطف الهی در تقویم، سالروز والدت 
حضرت زهـــرا)س( به عنوان روز مــادر و زن، سالروز 
والدت امیرالمؤمنین)ع( به عنوان روز پدر و مرد و 
سالروز والدت حضرت فاطمه معصومه)س( به عنوان 

روز دختر نام گذاری شده است.
مدیر کانون فرهنگی هنری جواداالئمه)ع( مشهد 
مقدس ادامه داد: اگرچه برخی سالروز والدت حضرت 
علی اکبر)ع( را که روز جوان نام گذاری شده، به نوعی 
روز پسر تعبیر می کنند اما این روز به جوانان اعم 
از دختر و پسر اختصاص دارد. بنابراین با توجه 
به اینکه جمع کثیری از جامعه ما را پسران اعم از 
مسجدی و غیرمسجدی تشکیل می دهند، درصدد 
برآمدیم پویش ثبت روز پسر در تقویم ملی را به عنوان 

مطالبه ای مردمی راه اندازی و اجرا کنیم.

وی تصریح کرد: عالوه بر این، چون تنها امام مدفون 
که توفیق داریم مزار ایشان در ایران باشد، آقا علی بن 
موسی الرضا)ع( هستند که فقط یک پسر یعنی امام 
جواد)ع( دارند و حضرت جواداالئمه)ع( نیز نخستین 
امامی هستند که در کودکی )در اصطالح عرفی به 
عنوان پسری خردسال( به امامت رسیده اند، بچه های 
مسجد جــواداالئــمــه)ع( درصــدد اجــرای  این پویش 
برآمدند تا سالروز والدت امام جواد)ع( در دهمین روز 

از ماه رجب، به عنوان روز پسر نام گذاری شود.
رجب پور در ادامه تأکید کرد: برای تحقق این مطالبه 
و پویش، بخشی از کار مردمی است و بخش دیگر 
حاکمیتی و از طریق پیگیری در صحن علنی مجلس 
و نیز تأیید و تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی 

باید انجام شود.
وی درباره تأمین بخش مردمی این پویش ابراز کرد: 
از سه روز گذشته نظرسنجی ای در »فارس من«به 
صــورت رسمی بــرای این پویش آغــاز شده که عموم 
عالقه مندان می توانند از طریق آن نظر موافق خود با 
پویش را ثبت کنند. اگر میزان رأی موافق به 5۰ هزار 
نفر برسد، آنگاه این مطالبه در صحن علنی مجلس 

مطرح می شود و مراحل تصویب را طی می کند.

اسپانیا به سبب پیشینه چند صد ساله حضور 
مسلمانان در ایــن کشور و نزدیکی بــه کشورهای 
آفریقایی و نیز قابلیت های گسترده در برآوردن نیاز 
کشورهای اروپایی به محصوالت حالل، مزیت های 

زیادی در زمینه گردشگری و صنعت حالل دارد.
به گزارش ایکنا به نقل از سالم گیت وی، اسپانیا در 
سال ۲۰۱۹، مبلغ ۶.۸میلیارد دالر برای محصوالت 
مرتبط با سبک زندگی اسالمی هزینه کرده است. 
این در حالی است که صادرات محصوالت غذایی، 
دارویی و لوازم آرایشی دارای مجوز حالل از این کشور 
به مقصد کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی 

در سال گذشته به 4.7میلیارد دالر رسید.
این کشور با استفاده از مزیت نزدیکی به کشورهای 
اســالمــی شــمــال آفــریــقــا درصـــدد توسعه صنعت 
گردشگری و غذای حالل است. در رتبه بندی شاخص 
  )CrescentRating( جهانی مسافرت مسلمانان
در سال ۲۰۲۱ اسپانیا ۶ پله باالتر آمد و به جایگاه 
شانزدهم مقاصد گردشگری کشورهای غیر عضو 

سازمان همکاری اسالمی رسید.
ــــالمـــــی جــــهــــان در  ــاد اسـ ــصــ ــ ــت ــ  در گــــــــــزارش اق
ــه از ســوی مؤسسه استاندارد  ــ ســال ۲۰۲۱-۲۰۲۰کـ

دینار منتشر می شود اعالم شد در سال ۲۰۱۹، حدود 
۲میلیون و ۸۰۰هـــزار جهانگرد مسلمان از اسپانیا 

دیدن کردند.
با آنکه همه گیری کرونا بر این صنعت تأثیر منفی 
گذاشته اما متخصصان این بخش معتقدند اسپانیا 
قــادر است بخش گردشگری و غــذای حالل خود را 

توسعه دهد.
توماس گوئررو، مدیر مرکز تجارت و بازاریابی حالل 
دبــی که اسپانیایی اســت می گوید به رشــد تعداد 
جهانگردان مسلمان در اسپانیا خوشبین است. او 
بخش فروش محصوالت غذایی، آرایشی و دارویی 

حالل این کشور را نیز رو به رشد می داند.
گوئررو گزارش داد: »دیناراستاندارد« اعالم کرده در 
سال ۲۰۱۹، در اسپانیا ۶.۸ میلیارد برای محصوالت 
مرتبط با سبک زندگی اسالمی از جمله موادغذایی، 
دارویــی، آرایشی و بهداشتی، سفر و پوشاک و نیز 
رسانه های مسلمان محور و تفریحات صرف شده 
است. وی افــزود: صادرکنندگان محصوالت حالل 
اسپانیا همچنین 4.7میلیارد دالر محصوالت غذایی، 
دارویی و آرایشی به کشورهای عضو سازمان همکاری 

اسالمی صادر کردند.

مطالبه ای که به ابتکار یک کانون فرهنگی هنری شکل گرفته است

 پویشی برای ثبت »روز پسر« 
j در سالروز والدت امام جواد

اسپانیایی ها 5 میلیارد دالر محصوالت حالل صادر کرده اند

بهره برداری اروپایی ها از 
مزیت های صنعت حالل 

گردشگری اسالمیخبر مدیرعامل خبرگزاری فارس 
برگزاری جشنواره  رسانه ای 
امام رضا)ع( را اقدامی مبارک 
در عرصه فرهنگ و رسانه 
کشور برشمرد و گفت: این 
جشنواره عالوه بر ایجاد بستر مناسب ترویج فرهنگ 
رضوی، فرصت تازه ای را برای مطرح کردن نیازهای حوزه 

زیارت از زبان رسانه فراهم می کند.
پیام تیرانداز در گفت وگو با آستان نیوز با اشاره به آغاز 
دومین دوره جشنواره رسانه ای امام رضــا)ع(، درباره 
جایگاه و اهمیت آن اظهار کرد: اصل این جشنواره که با 
محوریت امام رضا)ع( و اشاعه فرهنگ رضوی فعالیت 

دارد، اقدام بسیار مبارکی است و جای قدردانی دارد.

مسئولیت همگانی برای ترویج فرهنگ رضوی ◾
 وی ادامه داد: یکی از اهداف مهمی که با برگزاری این 
جشنواره محقق می شود، این است که اذهان و افکار 
مردم را به سمت و سوی فرهنگ رضوی معطوف کرده 
و این نکته را یادآوری می کند که همه ما در گسترش و 
اشاعه فرهنگ غنی اهل بیت)ع( و به ویژه فرهنگ و 

سیره رضوی مسئولیت داریم.

زیارت؛ مقوله ای فراتر از مرزهای جغرافیایی ◾
تیرانداز ادامــه داد: جشنواره رسانه ای امــام رضــا)ع( 
همچنین این نکته را به ما یــادآوری می کند که بحث 
زیـــارت تنها منحصر به شهر مشهد نیست بلکه 
موضوعی ملی، فراملی و فراتر از مرزهای جغرافیایی 
است که باید با کمک رسانه ها در کل عالم گسترش 

یابد.

ایجاد بستر هم افزایی رسانه ها ◾
مدیرعامل خــبــرگــزاری فــارس تصریح کــرد: بسط و 
گسترش این فرهنگ غنی، در واقع ادای دینی است که 

مسئولیت آن بر عهده رسانه ها گذاشته شده و باید از 
تمام  ظرفیت های رسانه ای برای انجام آن استفاده کرد 
که جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( بستر این هم افزایی 

را ایجاد کرده است.

معطوف شدن ذهن ها به سمت فرهنگ رضوی ◾
تیرانداز ادامه داد: تمامی محاسنی که در دین اسالم 
به آن سفارش شده و به عنوان ارزش برای ما مسلمانان 
قلمداد می شود را می توانیم در دستگاه تربیتی رضوی 
از طریق رسانه دنبال و به جامعه نسل جوان منتقل 

کنیم.
وی افـــزود: در حقیقت بــرگــزاری جشنواره رسانه ای 
امام رضا)ع( به ما کمک می کند ذهن هایمان را به این 
رسالت و مأموریت مهم، معطوف و تالشمان در این 

عرصه را بیشتر کنیم.

مطرح شدن نیازهای حوزه زیارت از زبان رسانه ◾
ــرد: شاید  ــارس تصریح کـ مــدیــرعــامــل خــبــرگــزاری فـ
ــه موجب  گرفتاری ها، بزنگاه ها و روزمرگی های روزان
شود از اهداف و رسالت های اساسی تر غفلت کنیم اما 
برگزاری این جشنواره  موجب می شود هم افراد و هم 
رسانه ها، توجهشان به این اهداف بیشتر جلب شود.

وی افزود: همچنین جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( 
کمک می کند برخی نیازها و موضوعات در حوزه زیارت، 
از زبان رسانه مطرح شود و متولیان امر زیارت و مدیران 
آستان قدس رضوی از آن استفاده کنند و مردم از اثرات 

آن بهره مند شوند.

جشنواره رسانه ای امــام رضـــا)ع(، گامی بلند برای  ◾
ترویج فرهنگ و سیره رضوی

در همین زمینه مدیرعامل خبرگزاری تسنیم نیز در 
گفت وگو با آستان نیوز، برگزاری جشنواره رسانه ای 
امام رضــا)ع( را گامی بلند در مسیر ترویج فرهنگ و 

سیره رضوی با استفاده از محتوای رسانه ای برشمرد.
ــی زاده بــا اشـــاره بــه آغـــاز دومــیــن دوره این  ــل مجید ق
جشنواره اظهار کرد: جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( 

شروع خوبی در نخستین دوره داشته و حاال به دومین 
دوره خود رسیده است و امیدوارم بتواند گام های بلندی 

در زمینه ترویج سیره و آموزه های رضوی بردارد.

ضــرورت هم افزایی رسانه ها بــرای معرفی گسترده  ◾
جشنواره

قــلــی زاده افـــزود: تصور می کنم بــرای اطالع رسانی 
دقیق درباره این جشنواره، باید اتفاقات خوبی رخ 
دهد تا همه اقشار جامعه به ویژه اصحاب رسانه و 
هنرمندان بتوانند در این حوزه آثاری فاخر تولید و به 

دبیرخانه جشنواره ارائه کنند.
وی تصریح کرد: نتیجه این کار و افزایش مشارکت 
ــرگــزاری یــک جــشــنــواره پربار،  شرکت کنندگان، ب
پرثمر و مستمر است و ما به عنوان اصحاب رسانه 
باید برای اطالع رسانی گسترده تر و افزایش آگاهی 
مخاطبان درباره آن، فعالیت بیشتری داشته باشیم.
مدیرعامل خبرگزاری تسنیم تصریح کــرد: فارغ 
از هرگونه تفکر و موضع  سیاسی، وجــود مقدس 
امــام رضـــا)ع( متعلق به همه مــردم ماست و همه 
بــا هــر نگاه سیاسی و فرهنگی، عشق و تعصب 
ــد، بــه همین دلیل  ــ ــا)ع( دارن خــاصــی بــه امـــام رضــ
بــدون شک در صــورت تعامل و هم افزایی بیشتر 
در معرفی ایــن جــشــنــواره، یکی از گسترده ترین 
ــای  ــواره هــ ــ ــن ــبـــان در جــــشــ ــخـــاطـ ــارکــــت  مـ ــشــ مــ
ــام رضــا)ع(   ســراســری را در جشنواره رســانــه ای ام

مشاهده خواهیم کرد.
قلی زاده با اشاره به اینکه امروزه خوراک فکری مردم 
از فضای مجازی و رسانه ها تأمین می شود، افزود: 
متأسفانه مردم ما زیاد اهل کتاب خوانی نیستند 
و بیشتر به فضای مجازی روی آورده انــد، به همین 
دلیل جشنواره هایی مانند جشنواره رسانه ای امام 
رضا)ع( که به افزایش بار محتوای تولیدات رسانه ای 
به ویژه در فضای مجازی کمک می کند، می تواند به 
افزایش معرفت و آگاهی عموم مردم دربــاره سیره 
اهل بیت)ع( به ویژه امام رضا)ع( منجر شود و از این 

حیث بسیار قابل توجه و اهمیت است.
مدیرعامل خبرگزاری تسنیم ادامه داد: به نظر بنده 

این جشنواره پدیده بسیار مبارکی است که می تواند 
با جمع آوری برخی تولیدات بسیار شاخص حول 
موضوعات جشنواره، در جهت افزایش و معرفت 

مردم درباره آموزه های رضوی نیز گام بردارد.

دعــوت از عموم اصحاب رسانه و کــاربــران فضای  ◾
مجازی برای شرکت در این جشنواره

گفتنی است پس از برگزاری موفق نخستین دوره 
جشنواره رسانه ای امــام رضــا)ع( و استقبال قابل 
توجه اصحاب رسانه و فعاالن شبکه های اجتماعی، 
مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی فراخوان 

دومین دوره این جشنواره را منتشر کرد.
براساس برنامه ریزی صورت گرفته، اختتامیه دومین 
جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( در خرداد ماه سال 
آینده برگزار خواهد شد و بر این اســاس، اصحاب 
رسانه و عموم کاربران فضای مجازی تا ۱5 فروردین 

ماه ۱4۰۱ برای ارسال آثار فرصت خواهند داشت.
 mediafest.razavi.ir نــام نــویــســی در ســایــت 
گــام نخست بـــرای شــرکــت در جــشــنــواره اســت و 
ــنــد آثـــار  ــوان پـــس از آن، شــرکــت کــنــنــدگــان مــی ت
بــخــش رســـانـــه هـــای خــبــری و تحلیلی و فــضــای 
 مــجــازی را از طریق ارائـــه فایل و لینک در سایت 

جشنواره ثبت کنند.
مطابق این فــراخــوان، دبیرخانه دومین جشنواره 
ــا)ع(، از همه اصــحــاب رسانه  ــه ای امـــام رضــ رســان
ــران فــضــای مــجــازی دعـــوت کـــرده بــا شرکت  و کــارب
در ایــن جــشــنــواره، در افــزایــش کمی و کیفی آثــار 
ــه لــطــف و  ــا ب تــولــیــدی ایـــن حـــوزه سهیم بــاشــنــد ت
عنایت حضرت رضا)ع( بتوان با همکاری گسترده 
ــان رســـانـــه ای حــضــرت ثــامــن الــحــجــج)ع(  ــادمـ خـ
ــای ایـــــران اســـالمـــی و اقـــصـــی نــقــاط  ــای جــ در جــ
ــرویـــج فــرهــنــگ و ســـیـــره رضـــوی  ــرای تـ ــ ــان، بـ ــهـ  جـ

گام های بلندی برداشت.

جشنواره رســانه ای امام رضا)ع( این نكته را به ما یادآوری 
می کند که بحث زیارت تنها منحصر به شهر مشهد نیست بلكه 
موضوعی ملی، فراملی و فراتر از مرزهای جغرافیایی است که 

باید با کمک رسانه ها در کل عالم گسترش یابد.
گزيدهگزيده
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 مدیرعامل خبرگزاری فارس 
در خصوص جشنواره رسانه ای امام رضا j مطرح کرد

 جشنواره ای برای 
طرح نیازهای حوزه زیارت

شناس���نامه )ب���رگ س���بز( ن���وع وان���ت سیس���تم 
زامی���اد رن���گ آب���ی روغن���ی م���دل 1400 ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره   M24868607M موت���ور 
NAZPL140TM0646586 شماره پالک 669ق79 
ای���ران 40 بنام عرفان محمدی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد
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ب���رگ س���بز خ���ودروی  س���مند ایکس 7 م���دل 1382 
رنگ نقره ای - متالیک به ش���ماره انتظامی 454ط92 
ایران 36  ش���ماره موتور 2016291 و ش���ماره شاس���ی 
82203286 به مالکیت عبدالصمد سلحشور مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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م���درک فارغ التحصیلی خانم  ذکیه گرمهء  فرزند 
هادی صادره از بجنورد  به شماره شناسنامه 878  
به شماره ملی 0680802460 در مقطع کارشناسی 
نا پیوس���ته  رش���ته  تربی���ت دبیر تربی���ت بدنی و 
علوم ورزش���ی  صادره از واحد دانشگاهی  بجنورد   

مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���المی بجنورد به نش���انی:  استان خراسان 
شمالی ، شهرستان بجنورد ، میدان دفاع مقدس-
خیابان دانش���گاه مجتمع دانش���گاه آزاد اسالمی 

اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید. 
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ب����رگ س����بز و س����ند کمپان����ی خ����ودرو س����واری ه����اچ بک 
س����ایپا تی����پ 111SE رن����گ س����فید روغنی س����ال 1394 به 
ش����ماره ش����هربانی 35 ل226ای����ران 12 و ش����ماره بدن����ه 
NAS431100F5834366و ش����ماره موتور 5416293 به 
مالکی����ت فاطم����ه صراف حس����ینیان مفقود گردی����ده و از 

درجه اعتبار ساقط می گردد. 14
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برگ سبز و سند کمپانی و کارت خودروی  جیلی مدل 
2014 رنگ سفید- روغنی به شماره انتظامی321ق34 
ای���ران 12  ش���ماره موت���ور JL4G18DANG09328 و 
شماره شاسی L6T7844Z5EN009215 به مالکیت 
غ���الم علی ب���رزکار مفق���ود گردیده و از درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد. 

ح
, 1
41
03
62

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

خ���ودروی  وان���ت پی���کان م���دل 1392  ب���رگ س���بز 
رن���گ س���فید ب���ه ش���ماره انتظام���ی 458ه56 ای���ران 
36  ش���ماره موتور 118P0002187 و ش���ماره شاس���ی 
مری���م  مالکی���ت  ب���ه   NAAA36AAXDG609422
رجای���ی مزدوریان ش���رق مفق���ود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

ح
, 1
41
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دی
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مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز س���واری دوو ریس���رهاچ بک به 
ش���ماره پالک 87 ن 214- ایران36 و شماره 
شاس���ی 411369 وشماره موتور 284420 به 
نام احسان مصطفایی شهرنوی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1
41
03
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت پروانه کار اتباع متعلق به آقای عظیم 
عطایی فرزند محمد علی متولد 1372/01/01 
تابعیت کش���ور افغانستان مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

14
10
40
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خودرو سواری س���ایپا تیپ 131SL رنگ بژ 
متالیک سال 1390 به ش���ماره شهربانی 48س857 
ایران 74 و ش���ماره بدنه S1412290215131 و ش���ماره 
موتور 4356813 به مالکیت فاطمه شریعتی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.

14
10
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0

دی
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مف
ی 

گه
آ

شناس���نامه )ب���رگ س���بز( نوع س���واری سیس���تم 
پرای���د تی���پ جی تی ایکس آی رن���گ نوک مدادی 
متالیک مدل1387ش���ماره موتور2561695شماره 
شاسی S1412287521986 شماره پالک 981ج32 
ای���ران95 بن���ام عبدالق���دوس عبدالزه���ی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

ف
,1
41
03
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مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز خ���ودرو وان���ت پی���کان  مدل87 ب���ه رنگ 
س���فید به شماره انتظامی 932ط81 ایران 42 شماره 
شاسی NAAA46AA59G043125 به شماره موتور 
11487044323 به مالکیت سلمان کامرانفر مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

14
10
31
7
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مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خودرو پژو روآ تاکس���ی مدل 1388 به 
رنگ زرد بانوار مشکی روغنی به شماره پالک 283 
ت 37  -- ایران 12 وش���ماره موتور 11688021704 
وش���ماره شاسی 089550 به نام برات علی امینی 

مفقود وازدرجه اعتبار ساقط میباشد.

14
10
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3
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مف
ی 
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برگ س���بز و کارت خ���ودرو وانت پی���کان مدل 1385 
رنگ س���فید روغنی به شماره موتور 11285012908 و 
ش���ماره تن���ه 12178570 و ش���ماره انتظامی 487 س 
58 ایران 85 به مالکیت مرتضی قاسمی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

14
10
40
5

دی
قو

مف
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گه
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ح
, 1
41
03
64

اینجانب نعمت عابدینی مالک خودروی سمند
SEXU7 به ش���ماره شهربانی 372 م92 ایران 
 NAACN1CMXDF216695 74 و شماره بدنه
و شماره موتور 124K0087146 به علت فقدان 
اس���ناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد 
مذک���ور را نموده اس���ت لذا چنانچ���ه هر کس 
ادعای���ی در مورد خ���ودروی مذک���ور دارد ظرف 
م���دت 10 روز به دفتر حقوقی س���ازمان فروش 
ش���رکت ای���ران خ���ودرو واق���ع در پیکان ش���هر 
س���اختمان س���مند مراجعه نماید بدیهی است 
پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.

دی
قو

مف
هی 

آگ

ف
, 1
41
03
99

بدین وسیله به اطالع همگان می رساند که 
برگ س���بز خودرو اینجانب عل���ی اکبر زواری  
مرب���وط  مل���ی 3199935133  ش���ماره  ب���ه 
   TU3  ب���ه خ���ودرو س���واری پ���ژو 206  تی���پ
رن���گ س���فید م���دل س���ال 1400 ب���ه ش���ماره 
پ���الک 45 ای���ران 795 ن 34  ب���ه ش���ماره 
موت���ور  182A0159097 و ش���ماره شاس���ی  
NAAP03EE5MJ473308 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دی
قو

مف
هی 

آگ
14
10
41
9

مدرک موقت فارغ التحصیلی آقای محسن اسمعیلی  
فرزند غالم حیدر صادره از تایباد به شماره شناسنامه 
145 ب���ه کد مل���ی 0749378281 در مقط���ع کاردانی 
رش���ته حس���ابداری صادره از واحد دانشگاهی تربت 

جام مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می ش���ود اصل مدرک را به دانش���گاه 
آزاد اس���المی تربت جام به نش���انی:  استان خراسان 
رض���وی ، شهرس���تان ترب���ت جام،کیلومت���ر 6 ج���اده 
تربت جام به فریمان  سازمان مرکزی  دانشگاه آزاد 
اسالمی تربت جام اداره امور فارغ التحصیالن ارسال 

نمایید.
به کد پستی 9576174814

دی
قو

مف
هی 

آگ

م���درک فارغ التحصیل���ی اینجانب بنت الهدی 
زرین���ی دربان فرزن���د جعفر صادره از مش���هد 
رش���ته  کارشناس���ی  و  کاردان���ی  مقط���ع  در 
علم���ی کاربردی معم���اری صادره از دانش���گاه 
غیرانتفاعی خیام مفقود گردیده است و فاقد 

اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اصل م���درک را به 
دانش���گاه غیرانتفاعی خیام به نشانی: مشهد، 
بزرگ���راه امام علی، بلوارش���هید رفیعی، میدان 
ش���هید مطه���ری، اداره امور ف���ارغ التحصیالن 

ارسال نمایید.

14
10
40
9

لی
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تح
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در
ن م

دا
فق

ی 
گه

آ

س���ند کمپانی وبرگ س���بز خودروی سواری سمند 
مدل 1395 به شماره انتظامی 17ل647ایران 42 
به ش���ماره موت���ور HO223261 147 وبه ش���ماره 
از  شاس���ی NAACd1LExGf324907 مفق���ود و 

درجه اعتبار ساقط است. ف
,1
41
02
77

دی
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مف
ی 

گه
آ

    شهرداری طرقبه در نظر دارد مناقصه عمومی عملیات خرید آسفالت )از محل اعتبارات دولتی و 
منابع داخلی شهرداری( به شماره 2000050352000025 را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت 
برگزار نماید؛ كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران
 و بازگش��ایی پاك��ت ه��ا از طریق درگاه س��امانه ت��داركات الكترونیكی دولت )س��تاد( ب��ه آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 
ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.  

- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1400/10/29 می باشد. 
-  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت ساعت 19 روز چهارشنبه 1400/11/06

- مهلت زمانی ارسال پیشنهاد ساعت 12 روز دوشنبه 1400/11/18
- زمان بازگشایی پاكت ها ساعت 8 روز سه شنبه 1400/11/19

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاكت الف: طرقبه، بلوار معلم، س��اختمان ش��هرداری، امور قراردادها تلفن 05134225844 واحد 

عمران تلفن 05134223833
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مركز تماس: 41934-021                       دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش "ثبت نام/

پروفایل تأمین كننده/مناقصه گر" موجود است.
روابط عمومی شهرداری طرقبه  

فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای )تجدید مناقصه(

14
10
41
4

ف
,1
41
03
23

وزارت نیرو
شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید نات و بولت روتورهای توربو 
کمپرسور مولد آلستوم نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

 به شماره 14200/16 )نوبت دوم(

ش�رکت تولید نیروی برق منطقه ش�رق در 
نظ�ر دارد مناقصه خرید فوق را بر اس�اس 
اطالع�ات ذیل و از طریق س�امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )س�تاد( به ش�ماره ثبت 

ستاد 2000004211000029 برگزار نماید.
1- نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای

2- ش�رایط اولیه: کلیه تامین کنندگان که 
دارای گواهی تایید صالحیت از ش�رکتهای 
زی�ر مجموعه مادر تخصص�ی تولید نیروی 
برق حرارتی یا شرکت توانیر یا شرکت های 
سازنده معتبر برای موضوع مناقصه باشند.

تاری�خ  از  اس�ناد:  دریاف�ت  زم�ان   -3
1400/10/29 لغایت 1400/11/03

4- نح�وه دریاف�ت اس�ناد و ثبت ن�ام در 
سامانه: واجدین شرایط می توانند  به سامانه 
WWW.SETADIRAN.IR ستاد به آدرس

مراجع�ه نم�وده و یک نس�خه از اس�ناد را 
دریافت نمایند. برای ثبت نام در س�امانه با 

شماره 41934-021 تماس حاصل نمایید.
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 

2.000.000.000 ریال )دو میلیارد ریال(

تس�لیم  مهل�ت  آخری�ن 
پیش�نهادها: س�اعت 13 روز چهارش�نبه 

مورخ 1400/11/13
زمان گش�ایش پیشنهادها: س�اعت 13:15 

روز چهارشنبه مورخ 1400/11/13
تسلیم پیش�نهادها: کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اس�ناد تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگش�ایی پاکات از طریق 

سامانه ستاد انجام خواهد شد.
نشانی و شماره تماس دستگاه مناقصه گذار: 
یزد، بلوار دانش�جو، کوچه جنب دانش�گاه 
پیام ن�ور )چه�ل و یک�م(، ش�رکت تولید 
نی�روی برق منطقه ش�رق، دفت�ر بازرگانی 

035-38254812-13
اس�ناد  در  مش�خصات  توضیحات س�ایر 

مناقصه درج شده است.
در ضمن به پیش�نهادات مش�روط، مبهم، 
مخدوش، فاقد س�پرده و پیشنهاد هایی که 
بع�د از موعد مقرر ارس�ال گردد ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
معاونت مالی و پشتیبانی

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

 برابر رای ش��ماره 140060316001003255 م��ورخ 1400/08/25 هیات اول/ دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه 
ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی محمدی فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 457 کد 
ملی 3369445034 صادره از س��رپل ذهاب در شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 93.94 متر مربع 
در محدوده اراضی پالک 6 فرعی از 145 اصلی واقع در بخش یک حومه کرمانشاه به ادرس شهرک کرناچی 
کوی 106 پالک 60 خریداری از مالک رس��می آقای علی عس��گر فدایی 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. شماره:2213 / م الف / 12   آ1409752
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/13                              تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/29

محمد عباسی-رئیس ثبت اسناد و امالک

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

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 140060306006004519 هی��أت اول موضوع ماده یک قانون مذکور 
مس��تقر در واح��د ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکان��ه و بالمعارض متقاضی آقای محمد 
مهدی بلبل تربتی فرزند محمد بش��ماره شناس��نامه 26853 صادره از تربت حیدریه نس��بت به ششدانگ 
یکب��اب مغ��ازه به مس��احت 55/80 مترمربع ) پنجاه و پنج و هش��تاد صدم مترمربع ( و برابر رأی ش��ماره 
140060306006004520 هی��أت اول موض��وع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد جواد بلبل تربتی فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 4283 صادره از تایباد نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 54/73 مترمربع ) پنجاه و چهار 
و هفتاد و سه صدم متر مربع ( و برابر رأی شماره 140060306006004521 هیأت اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای 
رضا بلبل تربتی فرزند محمد بشماره شناسنامه 546 صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 53/78 مترمربع ) پنجاه و سه و هفتاد و هشت صدم مترمربع ( قسمتی از پالک 373 فرعی از 
اراضی جس��نی س��فلی پالک 233 اصلی دهستان اربعه واقع در خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک 
تربت حیدریه از مالکیت رس��می متقاضیان محرز گردیده اس��ت . لذا به موجب 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 محلی و کثیراالنتشار در شهرها 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 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 . آ1409753
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/10/13                               تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/10/29

سید امین موسوی-رئیس ثبت اسناد و امالک

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

نظ��ر ب��ه دس��تور م��واد 1 و 3 قان��ون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبت��ی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رس��می مص��وب 1390/09/20 و براب��ر رأی ش��ماره 140060306006003852 هی��أت اول موض��وع 
م��اده ی��ک قانون مذک��ور مس��تقر در واحد ثبتی ح��وزه ثبت مل��ک تربت حیدری��ه تصرف��ات مالکانه و 
بالمع��ارض متقاض��ی آقای جعفر فحول فرزند محمد حس��ن بش��ماره شناس��نامه 608 ص��ادره از تربت 
حیدری��ه نس��بت به شش��دانگ یکباب منزل ب��ه مس��احت 462/20 مترمربع ) چهارصد و ش��صت و دو و 
بیس��ت صدم مترمربع ( قس��متی از پالک 300 متصل ب��ه 31 فرعی از اراضی موس��ی آباد پالک 2 اصلی 
دهستان اربعه واقع در خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری از مالک رسمی 
بانو طاهره توس��لی محرز گردیده اس��ت . لذا به موجب 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 محلی و کثیراالنتش��ار در ش��هرها 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 اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عموم��ی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت ب��ه اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدام��ات ثب��ت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعت��راض در مهلت قانونی واصل 
نگ��ردد ی��ا معترض ، گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکن��د اداره ثبت مبادرت به 
صدور س��ند مالکیت می نماید و صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ1409754

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/10/13                             تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/10/29
سید امین موسوی-رئیس ثبت اسناد و امالک

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

نظر به دس��تور م��واد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 

مص��وب1390/09/20 و برابر رای ش��ماره 140060306006004433 هی��ات اول موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی خانم سیده 
نجمه کاشفی فرزند سید کاظم بشماره شناسنامه 0690916949 صادره از تربت حیدریه و برابر رای شماره 
140060306006004434 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای سید امیر عباس کاشفی فرزند سید کاظم بشماره 
شناسنامه 0690636970 صادره از تربت حیدریه هر کدام نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل 
و مغازه به مساحت 120 متر مربع یکصد و بیست متر مربع قسمتی از پالک 2025 اصلی واقع در خراسان 
رضوی بخش یک شهر حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری از مالکین رسمی و مالکیت متقاضیان 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 دونوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتش��ار 
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 اس��ت 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.آ1409756
تاریخ انتشار نوبت اول = 1400/10/13                             تاریخ انتشار نوبت دوم =1400/10/29

سید امین موسوی -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تربت حیدریه 

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

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/09/20 و براب��ر رای ش��ماره 140060306006004580 هی��ات اول موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فاطمه گل 
محمدی فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 299 صادره از رباط سنگ نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
ب��ه مس��احت 146/91 مترمربع )یکصد و چهل و ش��ش و ن��ود و یک صدم متر مربع ( قس��متی از پالک 
125 اصلی دهستان رخ واقع در خراسان رضوی بخش پنج حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری از ورثه 
مالک رس��می غالمحسین گل محمدی رباط سنگ محرز کردیده است . لذا به موجب 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 محلی و کثیراالنتشار در شهرها 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 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 دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت 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 .آ1409758

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/10/13                        تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/10/29
سید امین موسوی -رئیس اسناد و امالک تربت حیدریه

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

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/09/20 و برابر رای ش��ماره 13206 مورخ 1389/10/04 پرونده کالس��ه ش��ماره 47754 هیات اول 
موضوع مواد 147 و 148 اصالحی قانون ثبت مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای ناصر اسکندری تربتی فرزند اسکندر بشماره شناسنامه 15778 صادره از 
تربت حیدریه نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 161 متر مربع ) یکصد و شصت و یک متر مربع 
( پالک 43 فرعی اراضی بند کوه بنهنگ پالک 143 اصلی دهستان اربعه واقع در خراسا ن رضوی بخش یک 
حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری مع الواسطه از مالک رسمی محمد هاشم حسن زاده محرز گردیده 
است . لذا به موجب 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 محلی و کثیراالنتشار در شهرها 
منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ اتنشار 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 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 درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواس��ت 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 .آ1409759

تاریخ اتنشار نوبت اول : 1400/10/13                 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/10/29
سید امین موسوی -سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

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

براب��ر رأی ش��ماره 140060308001004742 مورخ 09/22/ 1400 هی��ات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی رضا دزگی فرزند اکبر بشماره شناسنامه 1 صادره از بیرجند در 
چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی  به مساحت 211/80 مترمربع پالک شماره 48- فرعی  
از 209- اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت  اکبر دزگی محرز  

گردیده اس��ت. 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 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، 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.آ1409760
تاریخ انتشار نوبت اول:  دوشنبه 1400/10/13            تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 1400/10/29                         

حسین براتی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
هیأت حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان 
پرونده های تشکیلی 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 139860330002006703 مربوط به پرونده کالسه 1397114430002000612 آقای 
روح اله براتی فرزند فتحعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 145 
مترمربع پالک شماره فرعی از 1967 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی/ سند رسمی/ سند 

مالکیت مشاعی مع الواسطه از مهدی شاکری خریداری کرده است.)م الف 12539(
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 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 اس��ت که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 

بود. )گویه و قدس( آ 1410423
تاریخ انتشارنوبت اول:  1400/10/29
تاریخ انتشارنوبت دوم:  1400/11/16

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
هیات حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان 
پرونده های تشکیلی 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 140060330001009112 مربوط به پرونده کالسه 1400114430001000129 خانم 
بتول نجار سلیقه فرزند علی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1322/90 مترمربع پالک شماره 12 
فرعی از 11395 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در 

دفتر 277 صفحات 1 و 4.)م الف 12540( 
2- رأی ش��ماره 140060330001007952  مربوط به پرونده کالسه 1400114430001000198 خانم 
نرگس امینی فرزند غالمعلی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 100 مترمربع پالک شماره  981 
فرعی از 11135 اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواس��طه 
از بتول مدرس��ی احد از ورثه س��ید حسین مدرسی سند مش��اعی صادره در دفتر 192 صفحه 217.)م الف 

 )12542
3- رأی ش��ماره 140060330001008821 مربوط به پرونده کالسه 1399114430001001676 آقای 
محمد علی جندقی فرزند عباس در دو دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب کارگاه برزنت بافی به مس��احت 
ششدانگ 1270/05 مترمربع پالک شماره 1 فرعی از 11192 اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره 
یک قم مبایعه نامه عادی خریداری از جهان بخش جندقیان صادره در دفتر 638 صفحه 74.)م الف 12543( 
4- رأی ش��ماره 140060330001008822 مربوط به پرونده کالسه 1399114430001001677 خانم 
مریم جندقیان فرزند جهان بخش در یک س��هم مش��اع از 6 سهم که 6 سهم برابر است با 4 دانگ مشاع از 
شش��دانگ یک باب کارگاه برزنت بافی به مساحت شش��دانگ 1270/05 مترمربع پالک شماره 1 فرعی از 
11192 اصل��ی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم س��هم االرث متقاضی از مالکیت جهان 
بخش جندقیان صادره در دفتر 638 صفحه 74 به موجب گواهی حصر وراثت به شماره دادنامه 2702 مورخ 
1392/11/19 ش��عبه 40 شورای حل اختالف قم و مبایعه نامه عادی خریداری از صدیقه رستمیان نسبت 

به ثمنیه اعیانی.)م الف 12544( 
5- رأی ش��ماره 140060330001008823 مربوط به پرونده کالسه 1399114430001001678 آقای 
حس��ن جندقیان فرزند جهان بخش در دو سهم مش��اع از 6 سهم که 6 سهم برابر است با 4 دانگ مشاع از 
شش��دانگ یک باب کارگاه برزنت بافی به مساحت شش��دانگ 1270/05 مترمربع پالک شماره 1 فرعی از 
11192 اصل��ی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم س��هم االرث متقاضی از مالکیت جهان 
بخش جندقیان صادره در دفتر 638 صفحه 74 به موجب گواهی حصر وراثت به شماره دادنامه 2702 مورخ 
1392/11/19 ش��عبه 40 شورای حل اختالف قم و مبایعه نامه عادی خریداری از صدیقه رستمیان نسبت 

به ثمنیه اعیانی.)م الف 12545( 
6- رأی شماره 140060330001008824  مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001679 خانم 
منصوره جندقیان فرزند جهان بخش در یک س��هم مش��اع از 6 سهم که 6 سهم برابر است با 4 دانگ مشاع 
از شش��دانگ یک باب کارگاه برزنت بافی به مساحت ششدانگ 1270/05 مترمربع پالک شماره 1 فرعی از 
11192 اصل��ی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم س��هم االرث متقاضی از مالکیت جهان 
بخش جندقیان صادره در دفتر 638 صفحه 74 به موجب گواهی حصر وراثت به شماره دادنامه 2702 مورخ 
1392/11/19 ش��عبه 40 شورای حل اختالف قم و مبایعه نامه عادی خریداری از صدیقه رستمیان نسبت 

به ثمنیه اعیانی.)م الف 12546( 
7- رأی ش��ماره 140060330001008825  مربوط به پرونده کالسه 1399114430001001680 خانم 

مرضیه جندقیان  فرزند جهان بخش در یک سهم مشاع از 6 سهم که 6 سهم برابر است با 4 دانگ مشاع 

از شش��دانگ یک باب کارگاه برزنت بافی به مساحت ششدانگ 1270/05 مترمربع پالک شماره 1 فرعی از 
11192 اصل��ی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم س��هم االرث متقاضی از مالکیت جهان 
بخش جندقیان صادره در دفتر 638 صفحه 74 به موجب گواهی حصر وراثت به شماره دادنامه 2702 مورخ 
1392/11/19 ش��عبه 40 شورای حل اختالف قم و مبایعه نامه عادی خریداری از صدیقه رستمیان نسبت 

به ثمنیه اعیانی.)م الف 12547( 
8- رأی شماره 140060330001008826  مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001681 خانم 
نرجس جندقیان فرزند جهان بخش  یک در یک سهم مشاع از 6 سهم که 6 سهم برابر است با 4 دانگ مشاع 
از شش��دانگ یک باب کارگاه برزنت بافی به مساحت ششدانگ 1270/05 مترمربع پالک شماره 1 فرعی از 
11192 اصل��ی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم س��هم االرث متقاضی از مالکیت جهان 
بخش جندقیان صادره در دفتر 638 صفحه 74 به موجب گواهی حصر وراثت به شماره دادنامه 2702 مورخ 
1392/11/19 ش��عبه 40 شورای حل اختالف قم و مبایعه نامه عادی خریداری از صدیقه رستمیان نسبت 

به ثمنیه اعیانی.)م الف 12548(
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 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 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 اس��ت که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 

بود. )گویه و قدس( آ1410424
تاریخ انتشار اول:  1400/10/29
تاریخ انتشار دوم :  1400/11/16

رضا حسینخانی - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

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

برابر رای ش��ماره 140060319078008397 هیات دوم مورخه 1400/9/08موضوع 
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 
افس��انه وحیدآبادی فرزند عباس بشماره شناسنامه 915 صادره از کرمان در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 107/65 مترمربع تحت پالک 16708فرعی از 3968 اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 8720 فرعی از 3968 اصلی بخش2کرمان واقع درکرمان 
شهرک صنعتی بعدازطورطناب کوچه 3خریداری از مالک رسمی آقای محمود شهریاری 
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 اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.. 
 آ-1409854          شناسه آگهی 1253944

تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/15    تاریخ انتشار نوبت دوم1400/10/29 

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 140060319078008379 هیات دوم مورخه 1400/09/07موضوع 
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 
فاطمه مالزم پورابدال آبادی فرزند حس��ین بشماره شناسنامه 1668 صادره از مشهد 
در ششدانگ یک باب خانه به مس��احت 178/25 مترمربع تحت پالک 16707فرعی 
از3968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 8720 فرعی از3968 اصلی بخش2کرمان 
واقع در کرمان شهرک صنعتی بعدازطورطناب کوچه3 خریداری از مالک رسمی آقای 
محمودش��هریاری 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 نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داش��ته 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 
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 س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد. 
 آ-1409855 شناسه آگهی  1253928

تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/15   تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/10/29



آدم، عــشــق و ارادت بعضی 
ــا)ع(  ــام رضــ ــه امــ از هــمــوطــنــان ب
ــدجــور رشــک  را کــه مــی بــیــنــد، ب
ــشــان غبطه  مـــی بـــرد و بـــه حــال
می خورد. هموطنانی که ارادت 
و دلبستگی شان سقف نــدارد، 
ساحل ندارد و یک دریای بی انتهاست، مثل ارادت 
بانو محمود زاده که باوجود نیازمندی شدید، همه 
دارایی و پس انداز عمرش را نثار آستان قدس رضوی 

کرده است.

1600 کیلومتر دورتر ◾
کبری مــحــمــودزاده، اهــل شهرستان مرند اســت؛ 

مرند آذربایجان شرقی؛ حــدود هـــزارو600 کیلومتر 
دورتـــر از مشهد و آســتــان ملکوتی امـــام هشتم. 
بانوی مرندی، این مسیر طوالنی را طی کرده و خود 
را به مشهد رسانده تا اوج دلــدادگــی اش را به امام 
رضا)ع( نشان دهد؛ آن هم نه فقط با یک زیارت، که 
با اهدای همه پس انداز عمرش که با قناعت بدست 
 آورده است؛ با اهدای 137 گرم طال که چیزی حدود 
200 میلیون تومان می شود. بخشش این مقدار طال 
شاید بــرای آن هایی که پولشان از پــارو باال مــی رود، 
ــرای مــحــمــودزاده که همسرش  رقمی نباشد، امــا ب
سال ها پیش فوت شده و نه بیمه و درآمــدی دارد و 
نه فرزندی که تکیه گاهش باشد و تنها از راه خواندن 
قــرآن و آمــوزش مکتب خانه ای روزگــار می گذراند و 

امرار معاش می کند،  قطعاً پول زیادی است. با این 
همه او این پول زیــاد را که در قالب یک گردنبند و 
دستبند مزین به سکه است، با میل و رغبت تمام 
به مــوزه آستان قــدس رضــوی هدیه کــرده و اکنون 
 در گنجینه سکه این مــوزه در ویترینی به نمایش 

گذاشته شده است.
بانو محمودزاده به ما می گوید این گردنبند طال که 
حاصل قناعت و پس انداز در طول زندگی اش بوده 
را با جان و دل به آقا هدیه کرده تا بلکه امام هم از روی 

لطف و رحمت به او نظری بیندازد.

این کمترین کار من بود ◾
برای آن ها که دل دریایی دارند و دستی سخاوتمند 

و نظری بلند، بخشش های بزرگ هم کوچک دیده 
انگاشته می شود، مثل بخشش کبری محمودزاده 
که با بغضی که در گلویش نشسته می گوید: »این 
ــرای جلب رضــایــت امــام  ــاری بــود کــه ب کمترین ک
رضا)ع( انجام دادم و اگر سرمایه بیشتری داشتم 
آن را هم با کمال میل تقدیم می کردم، چون هرچه 
دارم از فضل و کرم حضرت رضاست که معدن 

جود و سخاست.
البته همانند این بانوی واقف در کشور عزیزمان کم 

نداریم؛ واقفانی که بسیاری از آن ها گمنام هستند 
و اثری از نام و نشانی خود برجای نمی گذارند.

وقف؛ سنت حسنه ای است که از روزگاران دیرین، 
میان مردمان این سرزمین وجود داشته و همچنان 
جاری و ساری است. جالب اینکه برخالف گمان 
بسیاری که تصور می کنند واقفان در زمره افراد 
مرفه جامعه هستند، بسیاری از آن ها تنها سرمایه 
و داشته مادی خود را برای رضای حضرت دوست 

وقف آستان مقدس رضوی کرده  و می کنند.

بانوی سالخورده مرندی با تمام دارایی اش به زیارت آمد

وقف همه پس انداز زندگی

خبرخبر
امروزامروز

نمایشگاه محصوالت بانوان کارآفرین
 سومین دوره نمایشگاه و بازارچه »سرای خاتون« با هدف 
معرفی و عرضه محصوالت بانوان نوآور و کارآفرین شهر 
مشهد، از سوم بهمن ماه در محل باغ اردوگــاه خاتون 

آغاز به کار می کند.
فاطمه دژبــرد رئیس مرکز امــور بانوان و خانواده بنیاد 

کرامت رضوی در گفت وگو با آستان نیوز با اعالم این 
خبر گفت: این نمایشگاه و بازارچه که در آن تولیدات 
یک سال اخیر بانوان شهر مشهد عرضه خواهد شد، از 
سوم بهمن گشایش یافته و تا دهم بهمن ادامه خواهد 

داشت.

ــداد امــســال بــا شــعــار »پشتیبانی و  ــ  بــه گفته او، روی
مانع زدایی از تولیدات بانوان« در محورهای هنر و صنایع 
دستی، پوشاک، بهداشت، سالمت و تغذیه سالم و نیز 
محصوالت فرهنگی، در خدمت فعاالن اجتماعی و 

اقتصادی خواهد بود.

ــرد یــادآور شــد: عالقه مندان به شرکت و بازدید از  دژب
نمایشگاه و بــازارچــه محصوالت بــانــوان می توانند با 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی، از تاریخ 3 تا 10 بهمن  
در ساعات 1۵ تا 1۹ به نشانی مشهد، تقاطع بولوار خیام 

و توس، باغ اردوگاه خاتون مراجعه کنند.

گزارش خبری

فرهنگی
   رونمایی از قدیمی ترین اسناد 

آموزشی آستان قدس رضوی
قدیمی ترین اسناد تعلیم و تربیت موجود 
در آرشیو مرکز اسناد و مطبوعات آستان 

قدس رضوی در یکصد و دوازدهمین 

برنامه سه شنبه های فرهنگی آستان 
قدس رضوی معرفی و رونمایی شد.

الهه محبوب، رئیس اداره اسناد آستان 
قدس رضوی در این مراسم به نگهداری 
بیش از 7هزار برگ سند تاریخی مراکز 

آموزشی در جوار حرم مطهر رضوی از 
دوره صفوی تا پهلوی اشاره کرد.

وی به وجود مراکز آموزشی بسیاری از 
جمله مکتب خانه ویژه اطفال و مدارس 

علمیه از دوره صفوی در جوار حرم 

مطهر امام رضا)ع( اشاره و قدیمی ترین 
سند مکتب خانه را متعلق به سال 1012 

هجری قمری عنوان کرد که به قبض 
حقوق »یار علی« معلم مکتب خانه تعلق 

داشته است.
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رایت 
اخلیر کّله 
قداجتمعه 
فی قطع 
الطمع عما 
فی ایدی 
الناس
 همه خوبیهارا 
در بریدن طمع از 
 آنچه در دست 
مردم است ، دیدم.

مجید یراقبافان، کارشناس و مجری 
برنامه های معارفی رسانه ملی که 
سال هاست توفیق خادمی آستان 
امام رضــا)ع( را دارد دربــاره چهارشنبه های امام 
رضایی به آستان نیوز گفته است:  چهارشنبه های امام رضایی 
یک قرار عاشقی و فرصتی مغتنم و بزنگاهی است برای تقویت 

یاد امام)ع( و عرض ارادت به ساحت قدسی ایشان.
 وقتی می گوییم در همه حاالت باید دل ها متوجه امام رضا)ع( 
باشند؛ یعنی »بُعد منزل نَبُود در سفر روحانی«؛ از این رو، 

اگرچه فضائل زیــارت از قریب و نزدیک، آستان بوسی و در 
مضجع شریف حضرت ثامن االئمه)ع( قــرار گرفتن برکاتی 
دارد که بر همه روشــن اســت، اما این منحصر به حضور در 
مشهدالرضا)ع( نمی شود و می توان از راه دور هم با امام)ع( 
مأنوس شد؛ چراکه ائمه)ع( در عین تأکید بر زیارت از قریب، 

زیارت از بعید را هم خودشان به ما یاد داده اند.

ــا)ع( هــم بــه پالتو و لــبــاده نیست، هر   خدمت بــه امــام رضـ
ــاده نــصــب مــی شــود،  ــب ــه روی ایـــن ل ــری ک ــوک چــنــد مــــدال ن
قــابــل قــیــمــت گــذاری نــیــســت، امـــا هــر کــســی در هــر جایی 
ــن کــســوت قـــرار بــگــیــرد؛ بـــرای مــثــال خانمی  مــی تــوانــد در ای
که هر روز بــرای همسر و فرزندانش غــذا می پزد، می تواند 
در چهارشنبه های امــام رضــایــی بگوید »صــل هللا علیک 

ــا)ع( طبخ  ــ ــام رضـ ــه نــیــت امــ ــذا را ب ــحــســن)ع(« و غـ ــال ــا اب  ی
کند ... هر کسی که به یاد و نام ثامن الحجج)ع( از نیازمندان 
گره گشایی و به کــار مــردم رسیدگی کند، خــادم الــرضــا)ع( 
مـــی شـــود؛ کــاســبــان مــی تــوانــنــد در چــهــارشــنــبــه هــا بــه یــاد 
حــضــرت)ع( تخفیفی حتی کــم بــه مشتریان بدهند ... 
ــا)ع( بسیار اســت و کسی که  ــام رضـ ــای خدمت بــه ام راه هـ
باید ببیند، می بیند، به خلوص نیت اســت که خدمت ها 
ــدال. حــضــرت امـــام رضـــا)ع(   را مــی خــرنــد، نــه بــه لــبــاس و مـ

خوب خریداری هستند.

مجیدیراقبافانازچهارشنبههایامامرضاییمیگوید

قرارعاشقیباامامرئوف

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 140060306021001346 هیئ��ت اول موض��وع قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای علی زنده دل ثانی فرزند حس��ین بشماره شناسنامه 69 صادره از بردسکن کدملی 
5729431430 در یک باب ساختمان به مساحت 120 مترمربع قسمتی از پالک 1135 فرعی از 4 اصلی 
واقع در خراس��ان رضوی بخش 4 حوزه ثبت ملک بردس��کن خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه دانشور 
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، 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.آ1410394
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/29                           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/13

رئیس ثبت اسناد و امالک
 غالمرضا گنج بخش

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 140060306021001345 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم زهرا زنده دل فرزند علی بشماره شناسنامه 29 صادره از بردسکن کدملی 5729465688 در 
یک باب س��اختمان به مس��احت 79/27 مترمربع قس��متی از پالک 889 فرعی از 4 اصلی واقع در خراسان 
رضوی بخش 4 حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی ورثه حسین عابدی 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.آ1410395
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/29                         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/13

رئیس ثبت اسناد و امالک
 غالمرضا گنج بخش

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه خانم زهرا سادات ترفان باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت سه دانگ مشاع از شش دانگ اعیان یکدستگاه 
آپارتمان به شماره پالک 52483 فرعی از 21454 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مشهد که متعلق به نامبرده میباشد 
به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد؛ سه دانگ مالکیت نامبرده در ذیل شماره 
دفتر امالک الکترونیک 139820306003017976 بنام نامبرده ثبت و س��ند مالکیت دفترچه ای به شماره چاپی 

801167 سری ب سال 98 صادر گردیده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی 
است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی، 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف 993  آ1410387
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس

 سیدمحمدباقر حسینی جهانگیر

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای محمد مهدی ناظم رضوی برابر وکالتنامه شماره 67510 مورخ 1398/07/03 دفتر 237 تهران 
بوکالت از طرف آقایان و خانم ها محمدحسین و رضا و مرضیه و مریم و محمدجواد و طاهره و فاطمه شهرت همگی 
ناظم رضوی باستناد 14 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت اسناد مالکیت المثنی نوبت اول به 
این اداره مراجعه نموده و مدعی است اسناد مالکیت ششدانگ اعیان یک باب ساختمان به شماره پالک 9073 فرعی 
از 1292 فرعی از 5 اصلی بخش 9 مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. با 
بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره دفتر امالک الکترونیک 139820306003014722 
الی 139820306003014728 بنام آقایان و خانمها محمدحسین و رضا و مرضیه و مریم و محمدجواد و طاهره و 
فاطمه شهرت همگی ناظم رضوی خانمها نسبت به نیم دانگ و آقایان نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ ثبت 
و اس��ناد به ش��ماره چاپی 079533 الی 079538 و 079552 سری ب 98 صادر گردیده است. دفتر امالک بیش 

از این حکایتی ندارد.....
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف 994 آ1410388
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس

 سیدمحمدباقر حسینی جهانگیر

آگهی فقدان سند مالکیت
س��ید اش��کان معصوم زاده صالحی با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء ش��ده طی درخواس��ت 35660/1400- 
1400/10/23 تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی میزان 193/7 س��هم مش��اع از 3402810 س��هم شش��دانگ 
پ��الک صف��ر فرع��ی از 179 اصلی بخش 10 مش��هد ثبت و س��ند به ش��ماره 233285 با شناس��ه الکترونیکی 

13992030600801574 ص��ادر ش��د حس��ب اعالم متقاضی س��ند مالکیت المثنی در اثر س��هل انگاری مفقود 
ش��ده در اج��رای ماده 120 اصالح��ی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اش��خاصی مدعی 
انجام معامله یا وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود می باش��ند ظرف 10 روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض خود را 
همراه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلس��ه گردد. چنانچه پس از 
اتم��ام م��دت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله ارائه نش��ود این 
اداره مطاب��ق مق��ررات اقدام به صدور س��ند مالکیت المثنی به نام مال��ک خواهد نمود. م.ال��ف 995 آ1410389

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

آگهی افراز
نظر به درخواست آقایان محمد فکور عالقه بند و هادی نعیمی حامی صفار بعنوان مالکین مشاعی پالک 4471 فرعی 
از 10- اصلی بخش شش مشهد نماینده و نقشه بردار این اداره در روز یکشنبه تاریخ 1400/11/10 ساعت 10 صبح 
در محل وقوع ملک حاضر و نسبت به عملیات افراز برابر مقررات اقدام خواهد نمود. لذا بموجب این آگهی از کلیه 
مالکین و مجاورین پالک فوق دعوت بعمل می آید به جهت حفظ حقوق مالکانه و عدم تضییع حق احتمالی، در موعد 
مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک مورد تقاضا حضور یابند. بدیهی است عدم حضور در موعد تعیین شده فوق 

مانع ادامه عملیات افراز نخواهد شد. م.الف 996  آ1410390
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

از طرف محمد ایرانی

آگهی فقدان سند مالکیت
احمد فائزی با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 35661/1400- 1400/10/23 تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی میزان 500 سهم مشاع از 3100000 سهم ششدانگ پالک 3783 فرعی از 93 اصلی بخش 
6 مش��هد ذیل دفتر 642 صفحه 43 ثبت 116011 سند به شماره 836798ه/91 صادر شد حسب اعالم متقاضی 
س��ند مالکیت المثنی در اثر سهل انگاری مفقود ش��ده در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در 
یک نوبت آگهی تا چنانچه اش��خاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 
روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب 
صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا س��ند معامله ارائه نش��ود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور س��ند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. 

م.الف997  آ1410391
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

از طرف محمد ایرانی

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم اعظم علوی وکالتاً از طرف علی متوقعی ابراهیم سرائی به شماره وکالت 84015- 1400/10/2 دفتر 34 طرقبه 
با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 33122/1400- 1400/10/4 تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی میزان شش��دانگ پالک 3079 فرعی مجزی ش��ده از 1141 فرعی از 10 اصلی بخش 6 مشهد را نموده که 
پالک فوق الذکر به نام علی متوقعی ابراهیم سرائی ذیل دفتر 290 صفحه 35 ثبت و سند به شماره 17525 صادر 
گردید حس��ب اعالم متقاضی س��ند مالکیت المثنی در اثر سهل انگاری مفقود ش��ده در اجرای ماده 120 اصالحی 
آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت 
نزد خود می باش��ند ظرف 10 روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به 

نام مالک خواهد نمود. م.الف 998  آ1410392
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

از طرف محمد ایرانی

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم مریم آگاه با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 27860/1400- 1400/08/25 تقاضای 
صدور س��ند مالکیت المثنی میزان ششدانگ پالک 1589 فرعی مجزی ش��ده از 231 فرعی از 10 اصلی بخش 6 
مشهد را نموده که پالک فوق الذکر به نام مریم آگاه ذیل دفتر 195 صفحه 538 ثبت 35992 ثبت و سند به شماره 
24124 صادر گردید حسب اعالم متقاضی سند مالکیت المثنی در اثر سهل انگاری مفقود شده در اجرای ماده 120 
اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند 
مالکیت نزد خود می باش��ند ظرف 10 روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض خود را همراه اصل س��ند مالکیت یا سند 
معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنی به نام مالک خواهد نمود. م.الف 999  آ1410393
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

از طرف محمد ایرانی

آگهی فقدان سند مالکیت
 خانم زهره میشکار احدی از وراث مرحوم اصغر میشکار   باستناد دو برگ استشهاد محلی که به امضا شهود و به 
گواهی دفتر اس��ناد رسمی ش��ماره 10 زاهدان رسیده است مدعی است که سند مالکیت  ششدانگ  یکباب منزل 
پالک1818- اصلی  واقع در بخش یک بلوچس��تان شهر زاهدان محله کمالی  مورد ثبت 3309 صفحه 493 دفتر 
16 بعلت جابجایی از بین رفته  درخواس��ت صدور س��ند مالکیت المثنی نموده لذا مراتب باستناد تبصره یک ماده 
120 آیین نامه ثبت در یکنوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود یا انجام معامله 
نس��بت به ملک مرقوم می باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت یا 
س��ند معامله باین اداره اعالم و رس��ید دریافت نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و 
نرسیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

اقدام خواهد شد.آ1410381   م الف: 935
حسینعلی مالیی

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان

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

 براب��ررای ش��ماره 140060301046001155تاریخ1400.9.24هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم اقلیمازواره فالح فرزند حس��ین بش��ماره شناس��نامه 130 صادره ازورامین در یک باب خانه ویالیی 
به مس��احت143.84مترمربع پالک 4فرعی از149اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیش��واخریداری ازمالک رس��می 
آق��ای عل��ی شاهس��ون  محرزگردیده اس��ت. لذابه منظوراط��الع عموم مرات��ب دردونوبت ب��ه فاصله15روزآگهی 
م��ی ش��وددرصورتی که اش��خاص نس��بت به صدورس��ند مالکیت متقاض��ی اعتراضی داش��ته باش��ندمی توانند 
ازتاری��خ انتش��اراولین آگهی به مدت دوم��اه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم پس ازاخذرس��ید.ظرف مدت یک 
م��اه ازتاریخ تس��لیم اعتراض.دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدی��م نمایند.بدیهی اس��ت درصورت انقضای 
م��دت مذکوروع��دم وص��ول اعتراض طب��ق مق��ررات س��ندمالکیت صادرخواهدش��د.م ال��ف/224  آ1410379

تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.10.29                                   تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400.11.14
رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

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

برابررای ش��ماره 14006030106001154تاریخ1400.9.24هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای علی اصغرش��وری فرزند محرمعلی بش��ماره شناس��نامه 8 صادره ازجلیل آباد در یک باب خانه   به مس��احت 
118.64مترمربع پالک 4فرعی از149-اصلی  واقع درحوزه ثبت ملک پیش��واخریداری ازمالک رس��می آقای علی 
شاهسون محرزگردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم پس ازاخذرس��ید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض.دادخواست 
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/223   آ14100379
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.10.29                                          تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400.11.14

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

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

برابررای شماره 140060301046001071تاریخ1400.9.15هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای علی اکبرپیرفرزند دین محمد بش��ماره شناس��نامه 0630095167 صادره ازاسفراین در یک باب خانه ویالیی 
به مس��احت145.58مترمربع پالک 50فرعی از143اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیش��واخریداری ازمالک رسمی 
آقای مرتضی هداوندمیرزائی  محرزگردیده اس��ت. لذاب��ه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی 
می ش��وددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورس��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ندمی توانند ازتاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم پس ازاخذرسید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض.دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/222   آ14100379
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.10.29                                  تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400.11.14

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

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

 برابررای شماره 140060301046001040تاریخ1400.9.7هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم نیلوفرعباسی تدبیری فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 107207 صادره ازتهران در یک باب خانه مسکونی به 
مساحت 171.73مترمربع پالک 801فرعی از112-اصلی  واقع درحوزه ثبت ملک پیشواخریداری ازمالک رسمی آقای 
غالمرضاجعفری محرزگردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی 
که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم پس ازاخذرس��ید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض.دادخواست 
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/228  آ14100379
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.10.29                                     تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400.11.14

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

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

براب��ررای ش��ماره 140060301046001076تاریخ1400.9.17هیات اول موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای علی ذوالفقاری فرزندقاس��م بش��ماره شناس��نامه 274 صادره ازورامین در یک باب خانه مسکونی به 
مس��احت132.05مترمربع پالک 1904فرعی از112اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشواکه متقاضی خودش مالک 
مشاعی میباشد محرزگردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی 
که اش��خاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ندمی توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم پس ازاخذرسید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض.دادخواست 
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/227  آ14100379
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.10.29                                       تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400.11.14

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

 رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینکه خانم زهرا  مرشدلو دارای شناسنامه شماره 5749649555به شرح دادخواست به کالسه  7/439/1400 
از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  محمد ولی مرشدلو  به شناسنامه 
14 در تاریخ 1400/9/24در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 

1.زهرا مرشدلو فرزند علی  کد ملی 5749649555 ت.ت 1336/1/10  نسبت همسر  مرحوم 
2. فاطمه مرشدلو  فرزند محمد ولی  کد ملی  5749018485 ت.ت  1353/4/6 نسبت فرزند مرحوم 
3.حسن مرشدلو فرزند محمد ولی  کد ملی  5749212432  ت.ت  1357/5/1  نسبت فرزند مرحوم 

4.حسین  مرشدلو فرزند محمد ولی  کد ملی  5749212440 ت.ت  1358/6/30 نسبت فرزند مرحوم 
5.امیر مرشدلو  فرزند محمد ولی کد ملی 5749856593 ت.ت   1363/6/30 نسبت فرزند مرحوم 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را باستناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکس 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 . آ1410382
سید حسن سامغانی قاضی شورا شعبه هفتم شورای حل اختالف زبرخان

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای مجتبی   حیدری   دارای شناسنامه   5749783251  به شرح دادخواست به کالسه   438 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  صدیقه حیدری   به شناسنامه     17 در 

تاریخ  1400/7/3  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.  مجتبی  حیدری   فرزند غالمحسن   کد ملی  5749783251 ت.ت  1359/6/30 نسبت فرزند مرحوم
2.  فاطمه  حیدری   فرزند غالمحسن   کد ملی   5749713660   ت.ت 1345/1/5   نسبت فرزند مرحوم

3.  محمد رضا   حیدری     فرزند   غالمحسن  کد ملی  5749195112 ت.ت  1349/1/2   نسبت فرزند مرحوم    
4. محمد علی  حیدری   فرزند غالمحسن   کد ملی   5749195120  ت.ت  1350/6/1     نسبت فرزند مرحوم

5 .  محسن  حیدری   فرزند غالمحسن  کد ملی   5749743731   ت.ت  1353/1/4  نسبت فرزند  مرحوم
6. عبداله  حیدری    فرزند  غالمحسن    کد ملی   5749206556   ت.ت  1355/4/1  نسبت  فرزند  مرحوم

7 . محمد حسن  حیدری   فرزند  غالمحسن  کد ملی  5749763277    ت.ت 1357/4/2   نسبت  فرزند مرحوم         
8 .مصطفی  حیدری   فرزند غالمحسن  کد ملی 5749801101  ت.ت  1360/10/12   نسبت فرزند مرحوم 

9. زهره  حیدری  فرزند غالمحسن   ش.ش  5749839842  ت.ت 1362/6/1  نسبت فرزند مرحوم
10. زهرا حیدری  فرزند  غالمحسن   کدملی  5749942090   ت.ت 1364/6/30   نسبت همسر مرحوم

11 . زکیه حیدری فرزند غالمحسن کد ملی 1050177398 ت.ت 1368/12/11 نسبت فرزند مرحوم 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. آ1410383                                                                                                             

   سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  هفتم  شورای حل اختالف شهرستان زبرخان  

آگهی فقدان سند مالکیت
نظ��ر به اینکه آقای هادی نجاتی فرزند محمد به ش��ماره ملی 0639029086 صادره اس��فراین باس��تناد دو برگ 
استشهادیه گواهی شده دفترخانه  1  اسفراین منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول 
به این اداره مراجعه کرده ومدعی هستند سند  مالکیت  سی و پنج سهم مشاع ار یکصدو نود وچهار ممیز نود و چهار 
سهم ششدانگ منزل پالک 261 فرعی از 74 اصلی قریه خواجه ها واقع در بخش 5 حوزه ثبتی شهرستان اسفراین به 
ادرس اسفراین خیابان شهید طیبی به سمت ترمینال که متعلق به خود ایشان می باشد بعلت نامعلوم مفقود گردیده 
است با بررسی دفتر امالک معلوم شد نسبت به مورد ثبت فوق بنام متقاضی المثنی  ذیل دفتر الکترونیک شماره 
1395203071160002260 سند مالکیت تک برگ به سریال 794374 صادر و دفتر امالک بیش از این حکایتی 
ندارد لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مذکور بوده و یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود می باش��د ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید.بدیهی است چنانچه در 
ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت طبق 

مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد کرد. آ1410386
 اردالن محمدی کوشکی -سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک اسفراین

آگهی تحدید حدود اختصاصی
حوزه ثبتی قاینات

پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتشر گردیده، اینک بر حسب 
درخواست واصله مستند به ماده مذکور و ماده 61 آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود قسمتی از امالک 

واقع دربخش 11 حوزه ثبتی این واحد به شرح ذیل: 
پالک 1863- اصلی محمدعلی عباسپورفرد ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار در روز  1400/11/25 
انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره فوق الذکر به 
وسیله این آگهی اخطار میگردد؛ که در موعد مشخص شده فوق ساعت 8 الی 10 صبح در محل وقوع 
ملک حضور به هم رسانند، چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر 
نباش��ند؛ مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار ش��ده از طرف مجاورین تحدید 
خواهد ش��د. و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع 
مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 30 روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد 
شد. و برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت ، معترضین می بایست؛ از تاریخ تسلیم اعتراض خود 
به اداره ثبت اسناد 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 تسلیم نمایند، در غیر این صورت متقاضی می 
تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره 

ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد. آ1410378
تاریخ انتشار: 1400/10/29

علی  صفائی فر-رئیس  اداره  ثبت  اسناد وامالک قاینات 
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