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 از سوی معاونت تبلیغات آستان قدس رضوی 
اعالم شد

 ویژه برنامه های والدت 
حضرت فاطمه h در حرم رضوی 

همزمان با شب و روز والدت با سعادت حضرت زهرا)س(، 
ویژه برنامه های جشن و شادمانی در حرم مطهر  برگزاری 
رضوی پیش بینی شده و زائران و مجاوران حضرت رضا)ع(، 
منور  بارگاه  میهمان  عالم،  دو  بانوی  میالد  خجسته  در 

رضوی می شوند.
به گزارش آستان نیوز، معاونت تبلیغات اسالمی آستان 
ایــام والدت  قدس رضــوی اجــرای جشن های گرامیداشت 
با تدارک  را بر عهده دارد و  اکــرم)ص(  دخت گرامی نبی 
برنامه های متنوع، میزبان زائران امام هشتم)ع( خواهد بود. 
با  هــمــزمــان  ــاه  م بهمن  دوم  ــروز،  ــ ام مناسبت  همین  بــه 
ــامــه ای بــعــد از  ــرن شــب مــیــالد حــضــرت زهـــــرا)س( ویـــژه ب
امــام خمینی)ره( حرم مطهر  رواق  نماز مغرب و عشا در 
ــدارک دیـــده شـــده کــه شــعــرخــوانــی، سخنرانی  ــ  رضـــوی ت
حجت االســالم و المسلمین ناصر رفیعی، اجــرای سرود 
و همخوانی گروه سرود »گلدسته های حرم« و مداحی از 

جمله این برنامه هاست. 
با سالروز میالد حضرت  ماه مصادف  بهمن  روزســوم  در 
فاطمه زهــرا)س( نیز برنامه های مختلفی پیش بینی شده 
تا ساعت  و  آغــاز  روز یکشنبه  از ساعت 9:30 صبح  که 
11:10 ادامه خواهد داشت. قرائت دسته جمعی صلوات 
از  نیابت  به  امین هللا  زیـــارت  و  ــا)ع(  رضـ خاصه حضرت 
اهل  ذاکـــر  و  مـــداح  ــارف،  عـ امیر  توسط  آسمانی  مـــادران 
بیت)س(، همخوانی گروه سرود ، معرفی کتاب، شعرخوانی 
و دکلمه خوانی، سخنرانی حجت االسالم سید مهدی واعظ 
موسوی، تجلیل و قدردانی از بانوان موفق انقالبی و اجرای 
مسابقات فرهنگی، از جمله برنامه های روز یکشنبه است.
که  نیز  )س(  فاطمه  میالد حضرت  شــام  برنامه  ویــژه  در 
آل،  یعقوبی  سیدرضا  شــد،  خــواهــد  آغــاز   18 ساعت  از 
ــرا)س( به شعرخوانی مــی پــردازد و   در وصــف حضرت زهـ
حجت االسالم والمسلمین ناصر رفیعی سخنرانی خواهد 
کرد. اجرای سرود توسط گروه فدک الزهرا)س( و مدیحه 
سرایی توسط مهدی سروری، مداح و ذاکر اهل بیت)ع(، از 
دیگر برنامه های شام والدت بانوی دو عالم در حرم مطهر 

رضوی خواهد بود.
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 آیین اهدای پوشاک و نوشت افزار 
به دانش آموزان سرخسی برگزار شد

 نور رضوی 
مهر فاطمی

چند روایت از زندگی شیخ مرتضی انصاری 
ملقب به »خاتم الفقها و المجتهدین«
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نویسنده کتاب »الهیات سایبر« در برنامه سوره پاسخ داد

آیا دینداری در فضای سایبر 
امکان پذیر است؟

آیت اهلل اعرافی در دوازدهمین اجالسیه جامعه مدرسین تأکید کرد

 خروجی حوزه 
ناظر به نیازهای نظام باشد

    سال اول    ویژه نامه 256    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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صدیقه)س(،  فاطمه  حضرت  والدت  آستانه  در 
از زوج های مناطق محروم  ازدواج تعدادی  جشن 
مشهد در قالب طرح »زندگی به سبک رضوی« 
در صحن و سرای امام هشتم آغاز شد. به گزارش 
میان  همکاری  تفاهم  راســتــای  در  نــیــوز،  آســتــان 
مرکز امور بانوان و خانواده بنیاد کرامت رضوی و 
معاونت فرهنگی سپاه امام رضا)ع(، طرح »زندگی 
به سبک رضوی« پنجشنبه هر هفته برای جمعی 
از زوج هـــای جــوان مــحــروم شهر مشهد بــه اجــرا 
درمی آید. مطابق این تفاهم که برای 500 زوج مقرر 

شده، برگزاری جشن »زندگی به 
مرکز  بــرعــهــده  رضـــوی«  سبک 
و تهیه و  بانوان و خانواده  امور 

تأمین جهیزیه ...

به همت مرکز امور بانوان و خانواده بنیاد کرامت رضوی انجام می شود 

تکریم زنان و مادران با طرح های نوآورانه
با حضور 500 زوج جوان در آستانه 
والدت حضرت فاطمه h انجام شد

جشن »زندگی 
به سبک رضوی«
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4

نیمکت زندگی

مادرها آلزایمر نمی گیرند!
رقیه توسلی  غذاهای فری را دوست داشت 
آهان  می گفت:  خوردنشان  وقــت  عمر  یک  و 
 این خوبه، بوی آتیش میده... برایش بلدرچین 
مزه دار کردم و گذاشتم توی فر. منتظرم ساعت 
پختش تمام شود که صورت قشنگش می آید 
چطوری  سالگی   79 نمی دانم  چشمانم.  جلو 
است برای »مهرخاتون« نباید فرق چندانی با 
77سالگی داشته باشد. چون حواس و حافظه و 
نگاهش غریبی می کند با همه. با تمام اتفاقات 
عالم. حتی با »باباعبدهللا« که شوهرش است 

و شریک سکوتش. 
ــد مــهــرخــاتــون اســـت و مـــی دانـــم  ــول  امـــــروز ت
آیند  مــی  گــل  و  کیک  بــا  هــایــش حتماً  بچه 
دستبوسش. آمده ام سری بزنم. باباعبدهللا رفته 
خرید و در بازاست. خبر داده بودم که می آیم. 
همان جای همیشگی نشسته، آرام، بی کالم، 
زیبا و خیره بین سؤال هایی که انگار از زبانش 
بیشتر  را  دو المــپ خانه  یکی  فــرار می کنند. 

روشن می کنم تا بهتر ببیندم.
می پرسد جالل کجاست؟ جالل پسر دومش 
 است و او همه پسرها را به همین اسم صدا 
می زند! باید خودم را جمع و جور کنم. شگون 
ندارد روز تولد زنی که استاد نان تنوری و کیک 
دیگی و شیرینی کنجدی است، بُغ کرد. کسی 
که عمری در مناسبات و غیرمناسبات کاممان 
ــرد، خــنــدیــد، حــرف هــای مــغــزدار  کـ را شیرین 
و  مادربزرگم  در حق  کرد  تمام  را  زد، خواهری 
به دختران و پسرانش یاد داد توی خانه اش 

ناامیدی ممنوع! 
را بشاش نشان می دهم،  همان طور که خودم 
زرد  بالشت  اینقد  که  برم  »قربونت  می گویم: 
گوید:  مــی  رنــگــی«.  ــن  ای عــاشــق  اینقد  داری. 
چی؟ می گویم: زرد. زردِ لیمو، زردِ آفتابگردون، 
زردِ این گل علفیای بالشتت... نگاهم می کند 
و می پرسد: پدرمادرت کجان؟ ترجیح می دهم 
بزنم کوچه علی  را  کـــردن خـــودم  جــای بغض 
چپ. می گویم: خاتون جان برم سماورُ آب کنم 
اون عطریا. دست  از  با هم بخوریم.  یه چای 
می کشد رو روسری اش و تسبیحش را از دور 
گردنش درمی آورد و می پرسد: بلدی زنگ بزنی 
عبدالرحمان دایی. نکرده به من بگه میره خزونه 

یا نه؟ بگو جالل داره میاد. آفرین دختر...
که  بــازی هــا  دنیا چه  که می کنم می بینم  فکر 
ندارد! چه زیروزبرها که ندارد! و چه روز بزرگ 
و عجیبی است امروز. می بینم از بین وحید و 
ایران و ساره و حمید، او اسم جاللِ خدابیامرز 
از خــاطــرش.  نـــمـــی رود  و  ــش  ــان زب ورد  ــده  ــان م
آلزایمر  مادرها  می بینم  شهیدش.  پسر  اســم 
گرفتار  هم  اگر  نمی گیرند،  آلزایمر  نمی گیرند. 
شوند آن درد ابداً حریف دلتنگی شان نمی شود.

سنجاق
تولدت مبارک مهرخاتون جان... آلزایمر کجا 
چیز  همه  انــگــار  نیست  حواسمان  مــا  بــود! 

جهان حساب و کتاب دارد. 

پی نوشت
روز  دو  روزگـــار  فــرمــودنــد:  امیرالمؤمنین)ع( 
است؛ روزی موافق توست و روزی هم نیست. 
مغرور و اندوهگین مباش که تو به هر دو حال 

امتحان می شوی.

درباره زندگی و فعالیت های علمی »احمد علی رجایی بخارایی« 

بنیان گذار پژوهش های قرآنی در آستان قدس رضوی
خداخواسته  تربت زاده   مجید 
بـــود کــه چــرخــش روزگـــــار، حـــوادث 
خــودش  پشتکار  البته  و  مختلف 
ــدهــنــد و  ــم ب ــه دســــت هـ دســــت بـ
را  کــشــاورزاده خراسانی  و  روستایی 
بکشانند  زمین  و  زراعــت  دنیای  از 
به مشهد، پشت نیمکت های مدرسه و بعدها هم 
صندلی دانشگاه و البه الی کتاب های کتابخانه های 

مختلف و پژوهش های علمی و قرآنی.
بسیاری  را  ــی«  ــخــارای ب ــی  رجــای دکــتــر»احــمــدعــلــی 
بنیان گذار پژوهش های قرآنی در آستان قدس رضوی 
می دانند و این البته تنها هنر و یادگارش نیست؛ چه 
پژوهش های  و  ادب  و  از علم  وقتی صحبت  اینکه 
 دانشگاهی می شود، بسیاری از ادیبان معاصر ایرانی 

جای ویژه ای برای او در این عرصه باز می کنند.

روستای پاژ ◾
می شود مثل زندگی نامه های رسمی، مثالً درباره اش 
نوشت: رجایی بخارایی در سال 1295 در مشهد به 
دنیا آمد...تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در همان 
از دانشكده كشاورزی كرج  پایان رساند...  به  شهر 
درآمـــد...  دولــت  استخدام  به  و  دانش آموخته شد 
ومحضر  درس  ــای  پ تــا  برگشت  مشهد  بــه  بعدها 
»ادیب نیشابوری« بنشیند... پس از چندی به تهران 
آمد و تحصیالت عالی خود را در رشته حقوق تا دوره 
كارشناسی و سپس در ادبیات فارسی تا درجه دكترا 
ادامه داد و به تدریس در دانشگاه تبریز پرداخت ... 
در سال 1339 به دانشكده ادبیات مشهد رفت و در 
سال 1342 ریاست این دانشكده را عهده دار شد... 
ادامــه داد و در نهایت  و زندگی نامه را همین طــور 
رسید به مرگ و بعد هم دفن در صحن عتیق حرم 
مطهر رضوی. اما حداقل سال های نخست زندگی 
و تحصیالتش را خود او خیلی شیرین تردر مقدمه 
نیاکان   « اســـت:  نوشته  بــخــارایــی«  »لهجه  کتاب 
نگارنده همه از دیه پاژ بوده اند که در این زمان پاژ 
نامیده می شود و روزگاری استاد سخن فردوسی در 
آنجا دیده به جهان گشوده است. پاژ در سه فرسنگی 
شمال مشهد قرار دارد و برای رسیدن به آن باید از 
کشف رود گذشت. بدین منظور پدربزرگ مــادری ام 
پلی معتبر بر آن بسته است که هم اکنون نیز ممر 
و معبر تمامی مردمان آن بلوک است و »پل حاج 
رجب« نام دارد. خاندان ما همه از دهقانان پاژ بوده اند 
و از خویش زمین و آب داشته و به رفاه و آبرومندی 
روزگــار می گذاشته اند. حدود یک قرن پیش در آن 
روزگــاران که تاخت و تاز ترکمانان به خاک خراسان 
شدت می گیرد، روزی پدربزرگم که در آن زمان کودکی 
نارسیده بود و محمدعلی نام داشــت، توسط یکی 
از ســواران ترکمان هنگام فرار از پاژ ربوده شده و به 
بخارا برده می شود، در آنجا بزر گ مردی پدربزرگ مرا 
از سواره ترکمن خریداری کرده و بر تربیت او همت 
می گمارد.این پسر تا جایی رشد می کند که به وزارت 
امیر بخارا نائل می شود، پدربزرگم از مردمان بخارا 
زنی برای خود برمی گزیند و از آن ها فرزندانی به جای 

می ماند که بزرگ ترین آن ها پدر من است...«.

رئیس دانشکده انقالبی ◾
در تهران و در زمــان دولــت مصدق، مدتی مسئول 
دفتر وزیر فرهنگ آن زمان )دکتر آذر( بود و پس از 

کودتای 28 مرداد ، دو سه سالی منتظر خدمت شد. 
در همین دوران تحصیالتش را به کمک دکتر شایگان 
ادامه داد و توانست دکترای زبان و ادبیات فارسی اش 
دوره  و  ادبیات  عالی  مدرسه  در  تدریس  بگیرد.  را 
دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، همکاری 
ایــران و اجــرای برنامه های رادیویی  با بنیاد فرهنگ 
» شناختی نو از شاهنامه« ودانشیاری در دانشگاه 
تبریز را هم باید به سوابقش اضافه کرد و البته بعد 
 از مدتی کار در این دانشگاه است که به زادگاهش 
برمی گــردد. سه سال پس از انتقال به مشهد به 
ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی  می رسد 
علوم  و  ادبــیــات  دانشکده  مجله  ســال 1344  در  و 
انسانی مشهد را بنیان گذاری و منتشر می کند. البته 
دوران ریاست او در این دانشکده همراه با حوادث و 
نا آرامی های گوناگونی بود که پای ساواک و نیروهای 
مختلف امنیتی را به دانشگاه باز کرد. معلوم است که 

در این ماجراها ، رئیس دانشکده ای مثل احمد علی 
رجایی ، طرف استادان و دانشجویان می ایستد و تن 
به همکاری با نیروهای امنیتی نمی دهد تا مورد خشم 
و غضب حکومت قرار بگیرد. شجاعت و شهامتش 
اما در مدیریت دانشکده تا سال های سال سر زبان ها 
می ماند. در نهایت هم بدگوها و بدخواهانش کاری 
پایانی خدمتش در  می کنند که دکتر در سال های 
بدهد.  بازنشستگی  درخواست   1347 سال  بهمن 
موافقت  او  درخــواســت  بــا  بالفاصله  اینکه   جالب 
می شــود!  دکتر احمد علی رجایی ، از اوایــل سال 
نایب التولیه  و  خــراســان  استاندار  دعــوت  با   1348
آستان قدس رضوی، به آستان می رود وامور فرهنگی 

را در آنجا پایه گذاری می کند.

فرهنگ نامه قرآنی ◾
فکر نکنید وقتی می گوییم در آستان قدس رضوی 
»امور فرهنگی« را پایه گذاری کرده احتماالً کسانی 
 پیدا شده به او پناه داده و بعد هم تشکیالت و اداره ای

انــد. رجایی  انداخته  راه  بــودنــش  دلــخــوش  بــرای  را 
بخارایی در کنار اینکه  30 سال از عمر و تالش خود 
را برای تربیت شاگردانی چون »محمدرضا شفیعی 
»محمدجعفر  و  كـــوب«  زریـــن  »حمید  كــدكــنــی«، 
کتابخانه   گسترش  بــرای  می کند،  صــرف  یاحقی« 

حضرتی در آن زمان و معرفی و نشر قرآن های خطی و 
ترجمه شده این کتابخانه هم خودش را به آب و آتش 
می زند وحتی سازمان یا مرکز»فرهنگ نامه  قرآنی« را 
پایه گذاری می کند و برای همین هم بعدها به اولقب 
»کاشف ترجمه های پارسی و کهن قرآن« را می دهند.  
او در فرهنگ نامه قرآنی می کوشد تا همه واژه هــای 
سره فارسی موجود در ترجمه های قدیمی قرآن را به 
صورت یك فرهنگ مستقل گردآوری و منتشر کند. 
»علی سلطانی« محقق و پژوهشگر ادبیات در مورد 
به  را  تعبیر جالبی  او  قرآنی  تالش های پژوهشی – 
کار برده و می گوید: » تحقیق و پژوهش های قرآنی 
رجایی بخارایی فراتر از مجموع تحقیقات دانشكده 

علوم انسانی دانشگاه تهران بوده است!«.

گنجینه قرآنی ◾
جــالــب اســت کــه همه مــدت خــدمــت او در حــوزه 

فرهنگی آستان قدس دو سال است. او در این مدت 
امور فرهنگی مربوط به حرم را منظم سازی می کند، 
منتشر  کتابخانه  نفایس  معرفی  بــرای  را  نشریاتی 
می کند، چند شعبه کتابخانه از جمله وزیــری یزد، 
کتابخانه هرندی کرمان و...  را به همت بزرگان محلی 
در شهرستان ها دایــر کــرده ، سروسامان می دهد و 
به آن ها وجاهت علمی می بخشد. با تجربیاتی که 
از سفرهای پژوهشی به خارج کشور و کتابخانه ها 
اولین بار دستگاه  بــرای  دارد،  آنجا  فرهنگی  مراکز  و 
به  کــرده  کتاب های خطی خــریــداری  از  فیلم برداری 
خراسان می آورد. همچنین به گردآوری نسخه های 
خطی به ویژه قرآن های خطی پراکنده در نزد افراد و 

اشخاص مختلف همت می کند. 
گنجینه قرآنی بزرگ و ارزشمندی  که امروزه در حرم 
مطهر می بینید ، تا زمان آمدن مرحوم رجایی بخارایی 
به آستان قدس رضوی به صورت اتاقی در کنار تاالر 
تشریفات آن وقت دیــده می شد که بیشتر جنبه 
تشریفاتی داشت و شاه یا میهمانان ویژه دولت و 
آستان قدس رضوی می توانستند از آن بازدید کنند. 
تعداد  افــزودن  با  را  این گنجینه  اما  رجایی بخارایی 
را به  و  کم کم آن  کــرد  از نفایس متحول  بیشتری 
صورت موزه قرآن درآورد تا همه مردم بتوانند از آن 

بازدید کنند.

 رجایی بخارایی در کنار اینکه  30 ســال از عمر و تالش خود را 
برای تربیت شــاگردانی چون »محمدرضا شفیعی کدکنی«و...

صرف می کند، برای گسترش کتابخانه  حضرتی هم خودش را 
به آب و آتش می زند.

گزيدهگزيده
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عابد است.

آیت هللا نوری همدانی با تأکید بر نقش مسجد، به نقش 
محوری این مکان مقدس در تمدن سازی اشاره کرد و تجلی 
این محوریت را با حضور امامان شایسته در مساجد ممکن 

دانست.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت هللا حسین نوری همدانی با 
صدور پیامی خطاب به مدیران کل و معاونان فرهنگی ادارات 
تبلیغات اسالمی و راهیاران شهرستانی بنیاد هدایت حاضر 

در نشست ملی »کــوثــر هــدایــت)س(« بــر نقش محوری 
مسجد در ایجاد تمدن اسالمی تأکید کرد. در بخشی از این 

پیام آمده است:
در حال حاضر و عصر معاصر، در شکل گیری ساختارهای 
نوین اجتماعی، دین همچنان حضور مؤثر و پررنگ دارد. 
یکی از این نمادهای اثرگذار مسجد است. مسجد از آغاز 
اسالم به عنوان مهم ترین مرکز برای تمدن سازی محسوب 

می شود. امــروز مسجد همان نقش و اهمیت را می تواند 
داشته باشد؛ همان طور که در گذشته محل گردهمایی ها و 
تجمعات دینی و سیاسی بود؛ امروز نیز باید با برجستگی 
بیشتری نمود پیدا کند. مسجد هیچ گاه و در هیچ زمانی از 
تاریخ فقط به عنوان یک مکان مقدس برای اعمال عبادی 
و فردی محسوب نشده، بلکه مسجد تجلی یک فرهنگ و 

تفکر اسالمی بوده است.

از ظاهر مسجد و بهره مندی از معماری اسالمی گرفته 
تــا درون آن اجــتــمــاع عــبــادی و ســیــاســی و فــرهــنــگــی و 
 اقتصادی و قضایی، همه و همه از موارد کاربری این مکان 

مقدس است.
در روایــتــی از امیرالمؤمنین)ع( آمــده اســت: »هــر كس 
پيوسته يا در وقــت هر نماز به طرف مساجد روان باشد 
ــرد: بـــرادری كه  يكی از ايــن هشت چيز را بهره خــواهــد ب

در راه خدا مــورد استفاده او باشد يا طرفه دانشی كه از 
زبده های علم باشد يا نشانه محكمی كه در راه حق،  او را 
استوار سازد يا رحمتی از طرف حق  كه در انتظار او بوده يا 
كلمه و سخنی كه او را از بدی باز دارد يا شنيدن جمله ای 
ــه راه خير و نجات راهنمایی كند يا گناهی را از  كه او را ب
 ترس خدا ترک نمايد و يا آنكه از سر شرم و حيا گناهی 

را ترک كند«.

بر این اساس، نقش مساجد در ایجاد تمدن اسالمی یک 
نقش مــحــوری اســت و ایــن محوریت، زمــانــی تجلی پیدا 
می کند که دارای یک امــام شایسته باشد. در واقــع تمدن 
اسالم بر پایه معارف دینی و بهره مندی از مباحث فقهی 
و اصولی و دستاورد حدیثی و بیان اهل بیت)ع( است که 
شکل می گیرد و برای ترغیب مردم به این موضوع با بیان 
شایسته و متکی بر عقالنیت امام یک مسجد، محل بسیار 

مهم و اثرگذار است.
در کشور ما نقش اثــرگــذار مسجد و یک امــام شایسته 
ــخــی مـــا مــشــخــص اســــت؛ یکی  ــاری کـــامـــالً در تــجــربــه ت
از عوامل موفقیت پــیــروزی انقالب اسالمی محور قرار 
دادن مساجد بــود و هر مسجدی که امــام بصیر و عالم 
عامل داشت محور بود و محل تربیت افراد آگاه و مطلع. 
پس از پیروزی انقالب در دوران دفــاع مقدس نیز نقش 

مسجد بــی بــدیــل بــود و همچنین در تربیت نیروهای 
انقالبی برای پذیرش مسئولیت های نظام اسالمی مؤثر 
بـــوده اســـت. الزم اســت نقش اولــیــه مساجد در دوران 
ابــتــدای اســـالم و همچنین زمـــان انــقــالب و دوران دفــاع 
مقدس زنــده شــود و مساجد با محوریت امــام جماعت 
 در رسیدگی بــه امــور فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی 

مردم فعال شوند.

مراجع
آیت هللا نوری همدانی مطرح کرد
 مسجد و
  امام شایسته
 الزمه تمدن اسالمی

حکایتهاوکرامتها
شیخمرتضیانصاری

   تا »و ال الضالين« را در گوش من خوانده اند 
یکی از شاگردان شيخ نقل می کند: »وقتی مقدمات سطوح را به پایان 
رساندم، برای تکميل تحصيالت به نجف اشرف و مجلس درس شيخ 

رفتم، ولی مطالب شيخ را هيچ نمی فهميدم. خيلی از این حالت ناراحت 
بودم و هر چه تالش می کردم، سودی نمی بخشيد. سرانجام به حضرت 

امير)ع( متوسل شدم. شبی در خواب، خدمت آن حضرت رسيدم و 
حضرت »بسم اهلل الرحمن الرحيم« را در گوش من قرائت فرمود .صبح 
فردا چون در مجلس درس حاضر شدم درس را خوب فهميدم. هر روز 
نزدیک تر رفتم تا جایی که در آن مجلس بحث می کردم. روزی در درس 

شيخ بسيار اشکال کردم. پس از پایان درس، خدمت ایشان رسيدم؛ شيخ 

 آهسته در گوشم فرمود: آن کسی که »بسم اهلل« در گوش تو خواند، تا
 »و ال الضالين« در گوش من خوانده است. من از این قضيه بسيار تعجب 

کردم؛ زیرا تا آن روز این مطلب را به کسی نگفته بودم«.
شيخ محمدحسين کاظمی می گوید: »در نخستين روزهای ریاست عامه 
شيخ، پس از نماز عشا داخل حرم مطهر می شدم و پشت به در حرم و رو 

به ضریح مطهر، به دیوار تکيه می کردم و زیارت می خواندم. شبی شيخ 
مرا در حرم دید. آهسته کيسه پولی در دستم نهاد و فرمود: نصف مبلغ 

برای خودت باشد و بقيه را ميان شاگردانت تقسيم کن. وقتی به خانه 
بازگشتم و پول را شمردم، دیدم همه آن با قرضی که بر ذّمه ام بود، برابر 

است. با خود گفتم تمام آن را به طلبکار خود می دهم و کم کم نصف آن را به 

شاگردان می رسانم. این فکر را به کسی اظهار نکردم. شب دیگر که به حرم 
مطهر مشرف شدم، شيخ از نزدیک من گذشت و آهسته در گوشم فرمود: 
شما سهم شاگردان را از این پول بدهيد، من باز به خود شما پول می دهم. 

از این پيشامد دانستم شيخ از ضمير من آگاه شده است. از خيال خود 
برگشتم و مقام شيخ را بهتر شناختم«.

احتیاط در فتوا ◾
شيخ در پارسایی به گونه ای پيراسته بود که کمتر فتوا می داد و 
تا می توانست از زیر بار آن شانه خالی می کرد. روزی گروهی از 
شاگردان با اعتراض به شيخ انصاری گفتند: »هيچ کس در فتوا 

دادن مانند شما نبوده است؛ زیرا شما کمتر فتوا می دهيد«. فرمود: 

»اگر مرحوم کاشف الغطا را دیده بودید، مرا در فتوا دادن بی باک و 
با جرئت می شمردید. حتی خود قسم یاد کرد زخم خنجر بر من، از 

استفتا کردن از من درباره حکمی که ضروری مذهب نباشد، گواراتر 
است«.

منبع: »زندگی و شخصیت شیخ انصاری«

حــجــت االســالم قائمی نیا، دانــشــیــار پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه در بیست و یکمین برنامه سوره 
در پاسخ به پرسش مجری و در توضیح مدعای 
خــود در کتاب »الهیات سایبر« مبنی بر اینکه 
انسان مجازی در ایــران به باالترین صــورت خود 
ظهور کرده است، گفت: نظریه ای که من در کتاب 
مطرح کردم، نظریه »انسان مجازی و ایمان سیال« 
است و در سال ۱۳۹۵ به ذهن من خطور کرد. آن 
زمان هنوز کرونا نیامده بود ولی من در سفرهای 
خارجی که می رفتم می دیدم در کشورهای اروپایی 
ــــدری کــه مــا از شبکه های مــجــازی استفاده  آن ق
می کنیم استفاده نمی کنند و آن قدری که برای ما 
جذابیت دارد برای آن ها ندارد که این موضوع نیاز 
به تحلیل جامعه شناسی دارد. اما کرونا به عنوان 
ــرده و ایــن امــر را در جهان  یــک کاتالیزور عمل ک
تسهیل نمود و امروز انسان مجازی در کل جهان 

حاکم شده است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی در پاسخ به پرسشی در خصوص امکان 
دیــنــداری در چنین فضایی گفت: دیــنــداری یا 
متافیزیکی است یا وجودی. دینداری متافیزیکی 

دینداری ای است که انسان در متن زندگی با خدا 
دارد اما گاهی پرسش های فلسفی و متافیزیکی 
ــودی دیــنــداری  ــداری وجـ ــن ــاره خــدا دارد. دی ــ درب
اســت که ارتباط نزدیکی با خــدا برقرار می شود 
به خصوص در مناسک دینی. در فضای سایبر 
اطالعات جای معرفت نشسته بنابراین طبیعی 
است دینداری متافیزیکی و فلسفی در این فضا 
سست مــی شــود چــون ســاخــتــار و ماهیت این 
فضا با متافیزیک های به بلوغ رسیده همخوان 
نیست و نمی شود براساس یک فلسفه خاص، 
بــاورهــای دینی را در فضای سایبر دسته بندی 
کنیم چون آنجا تکثر اطالعات اســت. بنابراین 
رفته رفته صورت های رنگ پریده تری از دینداری 
پیدا خواهد شد و ما با نوعی ایمان گرایی روبه رو 
هستیم، یعنی اگر کسی در این فضا دیندار است 
در واقع نوعی گرایش به ایمان دارد. اگر انسان 
تعلق وجودی به فضای مجازی پیدا کند و در آن 
فضا غرق شود و همه فضایش، فضای سایبر شود 
روابــط وجــودی که با خدا یا امر قدسی دارد را از 
دست می دهد به همین خاطر دینداری وجودی 

هم جایگاهی در فضای سایبر ندارد.

آیت هللا علیرضا اعرافی در دوازدهمین اجالسیه 
ــالد، تولید اندیشه  جامعه مدرسین و علمای ب
ــردازی را یــکــی از مهم ترین  ــه پ ــظــری و دانـــش و ن
مــأمــوریــت هــای حـــوزه در قــبــال انــقــالب اسالمی 
دانست و گفت: انقالب اسالمی با تولیدات حوزه 
شکل گرفت و امروز هم در تداوم آن، نیاز به اندیشه 
و تولید فکری دارد. ما به عنوان حوزه، مسئولیت 
سنگین داریــم، رسالت شــورای عالی و مدیریت 

حوزه ها بسیار سنگین است.
وی با تأکید بر ورود عالمانه به مسائل، نظام سازی 
و حضور اندیشه دینی در ساحت های تقنین را 
نیازمند برنامه ریزی و البته مأموریت حوزه دانست 
و گفت: با هدایت های رهبر معظم انقالب، مراجع 
تقلید و شـــورای عــالــی در ایــن حـــوزه کــم و بیش 

اقداماتی انجام شده است.
آیــت هللا اعــرافــی اضــافــه کــرد: حــوزه نمی تواند به 
کادرسازی برای نظام بی توجه باشد و چشم و گوش 
بر نیازها ببندد، در طرح آمایش حوزه های علمیه 
بیش از 70 عنوان کارویژه برای حوزه شناسایی شده، 
برای هر کدام نیز نیازمند تربیت نیرو و کادر هستیم.

مدیر حوزه های علمیه، خروجی هدفمند حوزه را 

ناظر به نیازهای نظام دانست و با بیان اینکه در این 
زمینه کارهای خوبی انجام شده، گفت: در حوزه 
دو خط را به موازات هم باید دنبال کنیم، نخست، 
خروجی هدفمند برای پاسخگویی به ساحت های 
مختلف نیاز حاکمیت و دوم صیانت و حمایت از 
استعدادهای برتر و ممتازان حوزه که در این زمینه 
با کمک نهادهای مختلف حوزوی طرح هایی آغاز 

شده است.
آیت هللا اعرافی، اقدامات انجام شده در راستای 
تحقق مأموریت های حوزه را ناکافی خواند و عنوان 
کرد: کارویژه دیگر حوزه در قبال انقالب اسالمی 
تولید گفتمان و جهاد تبیین است؛ ما نیازمند آن 
هستیم که اتصال ما با طبقات مختلف برای تبیین 
اندیشه انقالب و نشان دادن راه و روش اسالم وجود 
داشته باشد. در این زمینه نمایندگان ولی فقیه، 

علمای بالد و ائمه جمعه این رسالت را داشته اند.
وی نسبت حــوزه با انقالب اسالمی را حمایت و 
نصح خیرخواهانه دانست و داشتن مواضع روشن 
و حضور در عرصه های سیاسی متناسب با جایگاه 
حوزه را مأموریت دیگر حوزه های علمیه و روحانیت 

ذکر کرد.

نویسنده کتاب »الهیات سایبر« در برنامه سوره پاسخ داد

آیا دینداری در فضای سایبر 
امکان پذیر است؟

آیت اهلل اعرافی در دوازدهمین اجالسیه جامعه مدرسین تأکید کرد

 خروجی حوزه 
ناظر به نیازهای نظام باشد

دیدگاهنیم نگاه پارسا نيکوکار  نه فقط 
بیشتر مجتهدان و عالمان 
ــروف شــیــعــه در میانه  ــعـ مـ
قــرن سیزدهم تــا اوایـــل قرن 
چهاردهم از مکتب علمی 
او برخاسته اند بلکه با شالوده ای که او در فضای علمی 
پی ریزی کرد می توان اذعان نمود هر عالِمی که پس از 
او در جهان تشیع پرورش می یابد، ریزه خوار فضل و 
دانش او است. در این دو قرن یعنی قرن سیزدهم و 
چهاردهم که قرون طالیی در اندیشه فقهی سیاسی 
تشیع به شمار می آیند، عمدتاً کسانی منشأ خیزش 
و تحرک سیاسی اجتماعی بوده اند که از شاگردان 
مستقیم یا با واسطه او بــوده انــد. سیدجمال الدین 
اســدآبــادی رهبر نهضت بیداری فرهنگی اســالم در 
جهان کنونی، میرزای شیرازی صاحب فتوا و رهبر 
نهضت تنباکو و آخوند خراسانی از رهبران مشروطیت 
ــران کــه بــر واجـــب بـــودن مشروطیت، برکناری  در ایـ
محمدعلی شــاه قاجار از قــدرت و ضـــرورت اتحاد و 
هماهنگی میان مسلمانان حکم قطعی صادر کرد، از 

همین صنف شاگردان پرآوازه هستند. 
او مرتضی انصاری دزفولی معروف به شیخ انصاری و 
ملقب به »شیخ اعظم« و »خاتم الفقها و المجتهدین« 
و از نسل جابربن عبدهللا انصاری، صحابی معروف 
پیامبر)ص( است. شیخ انصاری با کتاب هایی چون 
»رسائل« و »مکاسب« که نوشت و نوآوری که به خرج 
داد، علم اصول و به دنبال آن فقه را وارد مرحله جدیدی 
کــرد. به مناسبت درگذشت او در ۱8 جمادی الثانی 
)۱28۱ ق(، روایت هایی از زندگی شیخ را به روایت کتاب 

»دریای فقاهت« مرور می کنیم.

تعبیر یک رویای صادقه ◾
ــد شیخ  ــرزن ــن ف ــری ــزرگ ت شــیــخ مــرتــضــی انـــصـــاری، ب
محمدامین بود که در هجدهمین روز ماه ذی الحجه 

روز عید غدیر سال ۱2۱۴ق. در شمال غربی بقعه سبز 
ــول، از سالله یکی از اخــالف جابر بن  قبای شهر دزف
عبدهللا انصاری، صحابی نامدار پیامبر اسالم)ص( 
به دنیا آمد. به مناسبت تولد در روز والدت حضرت 
علی)ع(، نام مرتضی انصاری برای او انتخاب شد. شب 
پیش از تولدش، مادرش در خواب می بیند حضرت 
صادق)ع(، قرآنی مُذَهَّب به وی می دهد که خوابش را 
به »فرزند جلیل القدر« تعبیر می نمایند. مسلماً این 
رویایی صادقه بود که سبب شد مادرش وی را هیچ گاه 

بدون وضو شیر ندهد.
شیخ آموختن را با خواندن قرآن کریم آغاز کرد و پس 
از گذراندن مقدمات از صرف و نحو و غیره در محضر 
عموی خویش، شیخ حسین انصاری، به فراگیری فقه 
و اصول نزد استادان دیگر پرداخت. در سال ۱2۳2ق. 
بـــرای ادامـــه تحصیالت بــه هــمــراه پـــدرش بــه عــراق 
مهاجرت كرد. در سال چهارم، عده ای از مردم دزفول 
كه به زیارت كربال آمده بودند، به وی گفتند: پدرت 
شوق دیــدار تو را دارد. شیخ به دزفــول بازگشت اما 
نتوانست در دزفول بماند و دوباره به كربال بازگشت. 
پس از گذشت یک سال عــازم نجف شد. در سال 
۱2۴0ق. پس از بازگشت به زادگاهش، رهسپار زیارت 
بارگاه ثامن الحجج)ع( شد و بر سر راهش به مشهد 
از حــوزه هــای علمیه شهرهای بــروجــرد، اصفهان و 
كاشان دیــدن كــرد. وی مدت چهار سال در كاشان 
توقف نمود و در خدمت مال احمد نراقی به تكمیل 
معلومات خود پرداخت. پس از گرفتن اجازه روایت 
و اجتهاد از نراقی رهسپار مشهد شد و پس از پنج 
ماه توقف در این شهر به تهران و از آنجا به زادگاهش 
دزفول مراجعت نمود .شیخ در دزفول بساط تدریس 
گسترد و در رأس حوزه علمیه این شهر قرار گرفت. 
در سال ۱2۴۹ق. برای همیشه به عتبات رفت و مدتی 
را در نجف در مجلس درس شیخ علی فرزند شیخ 
جعفر كاشف الغطاء به مدت پنج سال حاضر و به 

درجه اجتهاد نائل شد. پس از فوت صاحب جواهر 
در سال ۱266ق. ریاست مطلق دینی به شیخ منتقل 

و او مرجع شیعیان شد.

عبادت های شیخ اعظم از بلوغ تا آخر عمر ◾
عبادت های شیخ از سن بلوغ تا آخر عمر، گذشته از 
واجبات و نافله ها و دعاها و تعقیبات، به قرار زیر بوده 

است: قرائت یک جزء کالم هللا؛ نماز حضرت جعفر 
طیار و زیارت جامعه و عاشورا در هر روز.

ساخت راه زیارتی ◾
پیش از ریاست شیخ، زائران عتبات از دو راه به زیارت 
می رفتند: اول از راه هور و رودخانه فرات که گاهی قایق 
آنان غرق می شد و دوم از راه صحرا که بیشتر وقت ها، 
ــان را غــارت می کردند. شیخ  اعـــراب بادیه نشین، آن
َّه را نزد حکومت  انصاری، وکیل خود، محمد صالح کُب
بغداد فرستاد و پیغام داد من پول ساخت کاروانسرایی 
را در میان راه می دهم. تو نیز یک قبیله عرب را در اطراف 
آن کاروانسرا زمین بده تا ساکن شوند و به آنان فرمان 
ده برای حفظ جان مسافران از آسیب غارتگران از آغاز 
تا پایان راه، کاروان زائران را همراهی کنند. والی بغداد 
که از سوی دولت عثمانی، حکومت عراق را در دست 
داشت، امر شیخ را پذیرفت و این کار مفید با کمک 

شیخ، عملی شد.

ساخت مسجد شیخ ◾
مسجد شیخ در انتهای بازار نجف اشرف معروف است. 
هزینه زمین و ساخت این مسجد از سرمایه خود شیخ 
است. یکی از ثروتمندان ایران، هنگام رفتن به حج، پولی 
به شیخ بخشید تا خانه ای برای خود تهیه کند، ولی 
شیخ تمام مبلغ را در خرید زمین مسجد و ساختمان 
آن هزینه کرد. وقتی حاجی از سفر حج بازگشت، شیخ 
او را به مسجد برد و فرمود: »این است منزل من که شما 
سبب آن شدی«. این مسجد همیشه محل تدریس 
عالمان بوده است، به گونه ای که در روز، چندین جلسه 
درس در آن تشکیل می شود. این مسجد امــروزه به 

مسجد ترک ها معروف است.

احترام به پدر و مادر ◾
شیخ عــادت داشــت در بازگشت از جلسه تدریس، 

نخست نزد مادرش می رفت و برای بدست آوردن دل 
او، با وی سخن می گفت. همچنین از حکایت های مردم 
پیشین و زندگی آنان می پرسید و مزاح می کرد تا مادر 
را بخنداند. سپس به اتاق عبادت و مطالعه می رفت. 
مادر شیخ از زنان عابد بود، به گونه ای که نافله های شب 
را تا هنگام مــرگ تــرک نکرد. شیخ سحرها نخست 
مقدمات نماز شب مــادر را انجام مــی داد، حتی آب 
وضویش را در صورت نیاز، گرم می کرد، سپس خود به 

نماز می ایستاد. 

نمازهایش را من می خوانم ◾
سیدعلی دزفولی از یکی از خویشاوندانش در خصوص 
احترام شیخ به ســادات نقل کــرده اســت: »در نجف 
اشرف به سبب فقری که داشتم، خدمت شیخ رسیدم 
و او را از حالم آگاه ساختم. شیخ فرمود: در حال حاضر 
از وجوه شرعی چیزی نزد من نیست، ولی نزد فالنی برو 
و بگو دو سال نماز استیجاری به تو بدهد. پول آن ها را 

برای خود بردار؛ نمازها را من می خوانم«.

وفات شیخ اعظم ◾
شیخ اعظم انصاری در شب ۱8 جمادی الثانی سال 
۱28۱ق. پس از 67 ســال زندگی در نجف اشرف 
درگذشت. دارایــی شیخ هنگام وفــات، معادل ۱7 
تومان پول ایرانی بود که همان مقدار هم بدهی 
داشت، به گونه ای که بازماندگانش توانایی برگزاری 
مراسم عزا را نداشتند و یکی از اشــراف وقت، آن 
را به عهده گرفت. شیخ انصاری از حقوق شرعی 
استفاده نمی کرد و حتی یک پول از حقوق فقیران 
را تصرف نکرد. پیکر شیخ را در کنار رودخانه نجف 
غسل دادند و حاج سیدعلی شوشتری که وصی 
شیخ نیز بود، بر جنازه اش نماز گزارد. پیکر شیخ 
انــصــاری در صحن مطهر امــام عــلــی)ع( به خاک 

سپرده شد.
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)) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (( 
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰،۹،۲۰و 
براب��ر رای ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۳۰۲۰۳۳۱ م��ورخ ۱۴۰۰،۱۰،۲۱ هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک 
قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/خانم الهام صرامی فرزند 
رجبعلی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۲۴۲.۵۸ مترمربع که مقدار ۱۳۵ سیر 
مشاع عرصه وقف می باشد به شماره پالک ۱۹ فرعی از ۱۳ اصلی واقع در قریه تنه رز بخش یک خریداری شده از 
آقای / خانم سیدرضا حسینی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضیعت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی وماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
از طریق این روزنامه و محلی / سراس��ری در ش��هرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم ش��ده اعتراض داش��ته باشند باید از تاریخ انتش��ار 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 تس��لیم 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 س��ند مالکیت می نماید و صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 

آ- ۱۴۱۰۴۸7 م الف ۱۲۶۳۱۰۰
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰،۱۱،۰۲                            تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰،۱۱،۱۶

عین اله تیموری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ((
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰،۹،۲۰ 
و برابر رای ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۳۰۱۹۹۸۶ م��ورخ ۱۴۰۰،۱۰،۱۸هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک 
قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای /خانم سامان قماشچیان 
فرزند فریدون نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی/ به مساحت ۵۳۵.۴۴ مترمربع که مقدار ۴۸ سیر 
مش��اع عرصه وقف می باش��د به شماره پالک ۱۶۰ فرعی از ۱۸ اصلی واقع در قریه مغانده بخش ۱۱ خریداری شده 
از آقای / خانم محمدرضا دشتی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضیعت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
از طریق این روزنامه و محلی / سراس��ری در ش��هرها منتشر و در روستاها رای هیاث الصاق تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم ش��ده اعتراض داش��ته باشند باید از تاریخ انتش��ار 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 تس��لیم 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 س��ند مالکیت می نماید و صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 

آ- ۱۴۱۰۴۸۸م الف ۱۲۶۳۴۹7
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰،۱۱،۰۲                              تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰،۱۱،۱۶

عین اله تیموری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1400
برابر ماده ۱۲ و۲۵قانون ثبت ومواد ۵۴و۵۹ آیین نامه مذکوراینک امالکی که جزء حوزه ثبتی قزوین مجهول المالک 
بوده وسه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ اظهارنامه آنها برگشته ویا امالکی که آگهی نوبتی آنها اشتباه بوده وطبق رای هیات 
نظارت ویا طبق اختیارات تفویضی دستوراصالح آنها صادر شده یا ذکر شماره ملک ونام ونام خانوادگی مالک ومحل 

وقوع ملک جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
بخش ۱۸ قزوین

خانم مریم قمقامی فرزند محمد علی به شماره شناسنامه ۶۹7 به کد ملی ۵۸۰۹7۸۲۰۰۰ محل وقوع ملک قریه 
محمود آباد دهستان رودبار الموت شرقی مقدارششدانگ یک باب خانه ومحوطه به مساحت ۶۰۸/۸۳ متر مربع تحت 
پالک ۵7 فرعی از۵۳_ اصلی بخش ۱۸ قزوین برابر شماره ۱۴۴۶۰۳۰۹۰۰۹۰۰۰۰۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲7 دراجرای 

قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مورد تائید قرارگرفته است.
لذا برابر ماده ۱۶ قانون ثبت وتبصره ۲ ماده واحده هرکسی نسبت به آگهی فوق اعتراض دارد می تواند ازتاریخ انتشار 
نوبت اول به مدت ۹۰روز ونس��بت به آگهی اصالحی به مدت یک ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم ورس��ید 
عرض حال اعتراض را دریافت نماید. ضمنا اعتراض به تقاضای ثبت موضوع ماده ۱۶ و۲۰ قانون ثبت می باید توسط 
معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مراجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 

صورت پذیرد.. آ- ۱۴۱۰۴۸۳
تاریخ انتشارنوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۲                                 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۱

عباس معمائی
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک الموت شرقی)معلم کالیه(

آگهی دعوت افراز
چون آقای منصور خاکپور تربتی فرزند محمدعلی از مالکین مش��اعی شش��دانگ پالک ۲۲۴۱۳/۱۳۱ -اصلی واقع   
در بخش یک بلوچس��تان  شهر زاهدان خیابان مزاری- مزاری ۱۱  بموجب تقاضای وارده به شماره ۱۰۱/۱۸7۵۸-  
مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تقاضای افراز سهمی مشاعی خود را از ششدانگ  پالک فوق الذکر نموده و اعالم نموده اطالعی 
از آدرس سایر مالکین مشاعی ندارد بدینوسیله مراتب را به اطالع کلیه مالکین مشاعی پالک مذکور می رساند که 
در روز چهارش��نبه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۶ س��اعت ۹ صبح در محل وقوع ملک حاضر تا به اتفاق نماینده و نقشه بردار 
این اداره از محل بازدید و اقدام قانونی انجام پذیرد، بدیهی است عدم مراجعه مالکین مشاعی  مانع ازانجام عمل افراز 

نخواهد شد. آ- ۱۴۱۰۵۱۵  م الف:۹۴۰
تاریخ انتشار :شنبه  ۱۴۰۰/۱۱/۰۲

حسینعلی مالیی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1400 اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فامنین
با ستناد ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد و امالک و مواد۵۹ و ۶۴ آئین نامه قانون ثبت و تبصره یک از ماده ۲۵ اصالحیه 
قانون مصوب بهمن ماه ۱۳۵۱ اسامی اشخاصی که در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ درخواست ثبت نموده اند بشرح 

ذیل آگهی می ش��ود . این آگهی در دو نوبت به فاصله ۳۰روز منتش��ر می شود و مدت اعتراض و واخواهی از تاریخ 
اولین انتشار بمدت ۹۰روز خواهد بود.لذا با ستناد ماده ۱۶ قانون ثبت اسناد و امالک هر کس نسبت به امالک مندرج 
در این آگهی اعتراض دارد می بایس��ت واخواهی خود را از تاریخ اولین انتش��ار به مدت ۹۰روز به اداره ثبت اس��ناد 
و امالک شهرستان فامنین تسلیم نموده و رسید اخذ نماید و نیز چنانچه قبال بین متقاضی و معترض دعوایی در 
دادگاه مطرح ش��ده باش��د می بایست گواهی مبنی بر جریان دعوی از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم گردد درغیر 
اینصورت پس ازسپری شدن مهلت فوق الذکر این اداره برابر مقررات نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود.
۱- پالک ۴۵ فرعی مجزی ش��ده از پالک ۲۳۶ اصلی آقای علی یوس��فی فرزند ابراهیم نسبت به دو پانزدهم شعیر 
مشاع از ۹۶ شعیرششدانگ یکباب خانه بمساحت ۶۱۸/۵۳متر مربع )ششصدو هیجده متر مربع و پنجاه و سه صدم 

متر مربع( واقع دراراضی قریه خواجه حصار بخش پنج همدان
۲- پالک ۴۳ فرعی مجزی شده از پالک ۲۳۶ اصلی آقای محمد یوسفی فرزند ابراهیم نسبت به دو پانزدهم شعیر 
مشاع از ۹۶ شعیر ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۶۵۵/۴۵ متر مربع )هزار و ششصد و پنجاه و پنج متر مربع و 

چهل و پنج صدم مترمربع( واقع دراراضی قریه خواجه حصار بخش پنج همدان. 
۳- پالک ۴۴ فرعی مجزی ش��ده از پالک ۲۳۶ اصلی آقای اس��معلی چهرقانی فرزند ایپکعلی نسبت به دو پانزدهم 
شعیر مشاع از ۹۶ شعیر ششدانگ یکباب خانه بمساحت ۲۶۱۴/۸7 متر مربع )دو هزار ششصد و چهارده متر مربع 

وهشتادو هفت صدم متر مربع( واقع در اراضی قریه خواجه حصار بخش پنج همدان.
۴- پالک ۴۲ فرعی مجزی شده از پالک ۲۳۶ اصلی آقای جواد چهرقانی فرزند اسمعلی نسبت به دو پانزدهم شعیر 
مشاع از ۹۶ شعیر ششدانگ یکباب خانه بمساحت ۸۴۴/۵۶ متر مربع )هشتصدوچهل و چهار متر مربع و پنجاه و 

شش صدم متر مربع( واقع در اراضی قربه خواجه حصار بخش پنج همدان
۵- پالک ۴7 فرعی مجزی شده از پالک ۲۳۶ اصلی آقای قربانعلی چهرقانی فرزند نجاتعلی نسبت به دوپانزدهم شعیر 
مشاع از ۹۶ شعیر ششدانگ یکباب خانه بساحت ۲۲۸۰/۰۴ متر مربع )دو هزار دویست هشتاد متر مربع وچهارصدم 

متر مربع( واقع در اراضی قریه خواجه حصار بخش پنج همدان 
۶- پالک ۴۶ فرعی مجزی شده از پالک ۲۳۶ اصلی آقای علی چهرقانی فرزنداسمعلی  نسبت به دوپانزدهم شعیر 
مشاع از ۹۶شعیر ششدانگ یکباب خانه بمساحت ۹۲7/۱۸ متر مربع )نهصد وبیست وهفت متر مربع و هیجده صد 

متر مربع( واقع در اراضی قریه خواجه حصار بخش پنج همدان.) م الف ۲۹۳( آ- ۱۴۱۰۴7۸
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۲               تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲

رضا بیات - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فامنین

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 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سکینه 
اکبری راینی فرزند عباس بش��ماره شناس��نامه ۱۱ صادره ازبم در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۳۸۶.7۰  از پ��الک ۳۵ فرع��ی از ۲۰۲۱ اصل��ی  واقع در خیابان مصطف��ی خمینی بخش ۲۹ کرمان 
خریداری از مالک رسمی آقای حمیدرضا بهرامی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت 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. آ- ۱۴۱۰۴7۹  شناسه آگهی:۱۲۶۱۵۲۰
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۱۱/۲                            تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۱۱/۱7

رونوشت اگهی حصروراثت
اقای / خانم راهن بامری بشماره ملی ۳۵۹۱۰7۰۵۱۳ شرح دادخواست به کالسه ۱۴۰۰/۵۹۱ از این شورا درخواست 
نموده چنین توضیح داده شادروان ابراهیم ناروئی بشماره ملی ۳۵۹۱۰۲۹۹۳۹ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ بدرود حیات 
گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر اس��ت به : ۱- متقاضی با مش��خصات فوق همس��ر متوفی ۲- رس��ول 
ناروئی بش��ماره ملی ۳۵۹۱۸۲۰۸۱۴   ۳- مراد ناروئی بش��ماره ملی ۳۵۹۱۸۲۰۸۲۲    ۴- اله بخش ناروئی بشماره 
ملی ۳۵۹۱۸۲۰7۸۴ فرزندان ذکور متوفی ۵- لیلی ناروئی بش��ماره ملی ۳۵۹۱۸۲۰7۶۸   ۶- زیور ناروئی بش��ماره 
ملی ۳۵۹۱7۹۱۵۲۰    7- نوربی بی ناروئی بش��ماره ملی ۳۵۹۱۸۲۰۸۰۶    ۸- جمالخاتون ناروئی بش��ماره ملی 
۳۵۹۱۸۲۰7۹۲   ۹- فریده ناروئی بش��ماره مل��ی ۳۵۸۰۶۶۲۵۲ فرزندان اناث متوفی . متوفی ورثه دیگری ندارد . 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت 
نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. آ- ۱۴۱۰۴7۳

رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان – عظیم بامری

رونوشت اگهی حصروراثت
خانم زهرا ناروئی بشماره ملی ۳۵۸۰۶۵۹۶۴۲ شرح دادخواست به کالسه۱۴۰۰/۵۹۰ از این شورا درخواست نموده 
چنین توضیح داده شادروان مجید ناروئی بشماره ملی۳۵۸۰۶۹۱۸۶۴ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ بدرود حیات گفته و 
ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به : ۱- متقاضی با مشخصات فوق همسر متوفی ۲-  مهیار ناروئی بشماره 
ملی 7۳7۰۱7۸۰۶۴ فرزند ذکور متوفی ۳- مهال ناروئی بشماره ملی 7۳7۰۰۶۲۵۴۶ فرزند اناث متوفی ۴- گل بی 

بی علی مرادی بشماره ملی ۳۵۹۰۸۶۹۹۶۸ مادر متوفی . متوفی ورثه دیگری ندارد . 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت 
نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. آ- ۱۴۱۰۴77

رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان – عظیم بامری

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد((
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ امالک 
متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش ۱۴ مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد:
آقای ستار خوئی به شناسنامه شماره ۲۵۰۲ کدملی ۰7۴۸۶۹۸۲۹۹ صادره تایباد فرزند محمد در ششدانگ یکباب 
منزل به مس��احت ۲۳۱۵ مترمربع پالک ش��ماره ۲77 اصلی واقع در خراس��ان رضوی بخش ۱۴ مشهد حوزه ثبت 
ملک تایباد از محل قس��متی از مالکیت غالم حس��ن حیات س��عدآبادی و قس��متی از پالک** کالسه ۹۹-۳۴۸

لذا بموجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ- ۱۴۱۰۴7۰
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۲                                    تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱7

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم عایشه چهاریاری دارای شناسنامه شماره ۲۹۹ به شرح دادخواست به کالسه ۴/۰۰۰۰۳۸۳ از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمدالهی شیرخانی به شناسنامه ۲۴۱ 

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱- رابیه مرادیان به ش ملی ۰7۴۹۳۲۰۱۰۹ متولد ۱۳۱۵/۰۱/۰۴ مادر متوفی

۲- عایشه چهاریاری به ش ملی ۰7۴۸۵۳۶۶۰۴ متولد ۱۳۴۲/۰۴/۱۰ همسر متوفی
۳- فضل احمد اللهی شیرخانی به ش ملی ۰7۴۸۴۴۱۰۸۵ متولد ۱۳۶۰/۰۱/۲۰ فرزند متوفی

۴- محمد اللهی شیرخانی به ش ملی ۰7۴۸۴۴۱۰۹۳ متولد ۱۳۶۰/۱۲/۲۰ فرزند متوفی
۵- شعیب الهی شیرخانی به ش ملی ۰7۴۰۳۸۹۲۶۲ متولد ۱۳77/۱۰/۱۳ فرزند متوفی
۶- فاطمه اللهی شیرخانی به ش ملی ۰7۴۹۴۱۲۹۹۲ متولد ۱۳۶۲/۱۰/۱۸ فرزند متوفی

7- زهرا الهی شیرخانی به ش ملی ۰7۴۹۸۰۲۵۳7 متولد ۱۳۶۶/۱۰/۲۶ فرزند متوفی
۸- کبری الهی شیرخانی به ش ملی ۰7۴۰۰۹۵۶7۶ متولد ۱۳۶۹/۱۲/۱۵ فرزند متوفی
۹- سمیه الهی شیرخانی به ش ملی ۰7۴۰۲۵۸۰۴۴ متولد ۱۳7۳/۱۰/۱۴ فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ۳۶۲ 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. آ- ۱۴۱۰۴۶۰
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد

 مهدی ابراهیمی

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابرکالس��ه ۳۵۳-۹۹ورأی ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۰7۱۱۴۰۰۲۲۱۶هیئت اول موض��وع قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک شیروان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
کشورسنچولی فرزندقربان بشماره شناسنامه ۲۶صادره از زابل درششدانگ یکباب منزل به مساحت ۱۰۱/۹۰مترمربع 
قس��متی ازپالک ۴فرعی از۱۰۱۲اصلی واقع دربخش۵قوچان حوزه ثبت ملک ش��یروان ازمحل مالکیت مش��اعی 
خودمتقاضی محرز گردیده اس��ت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵روز آگهی میش��ود در 
صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذرسید،ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند،بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.  آ-۱۴۰۹۸۵۳
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵                               تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۰/۱۱/۰۲

اکبراقبالی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

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

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰، ۱۳۹۰،۹ 
امالک متقاضیانی که درهیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی آمل مورد رسیدگی و تصرفات 

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

7۰- اصلی ) قرا کاسمده و اسکو محله(
۱۹۰۱ فرعی خانم الهه دهقانی عش��رت آباد و آقای مصطفی ایزدی هر یک به نس��بت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۴۸۲.۲۵ مترمربع خریداری شده بالواسطه از مصطفی ایزدی و مع 

الواسطه از داود آرمند مراد لو و اصغر ملی و مصطفی رحمانی
لذا به موجب ماده ۳- قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ – آیین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در 
روستاهارای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی در روس��تاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و 
رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار 
نامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین 
آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه 

تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
م الف ۱۲۵۲7۴۸  آ۱۴۰۹۹۰۹

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰،۱۰،۱۸                    تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰،۱۱،۰۲
فیض اله ذبیحی

 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

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

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰، ۱۳۹۰،۹ 
امالک متقاضیانی که درهیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی آمل مورد رسیدگی و تصرفات 

مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در بخش ده منتزعه از ثبت بابل - دهستان الله آباد

۲۰- اصلی ) قریه نظام آباد(
۲۹۱ فرعی از 7۲ فرعی آقای رضا اس��ماعیلی چراتی در شش��دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری 
مسکونی و نوار تاسیساتی راه به مساحت ۵۳۶.7۵ مترمربع ، خریداری شده بالواسطه از حسین اسماعیلی چراتی و 

مع الواسطه از مالک رسمی بنیاد علوی بابلسر
لذا به موجب ماده ۳- قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ – آیین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در 
روستاهارای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی در روس��تاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و 
رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیست . بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار 
نامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین 
آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه 

تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
م الف ۱۲۵۲۹۴۰ آ۱۴۰۹۹۱۰

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰،۱۰،۱۸                    تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰،۱۱،۰۲
فیض اله ذبیحی

 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

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

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
۱۳۹۰،۹،۲۰ ، امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی قائم شهر مورد 
رس��یدگی و تصرف��ات مالکانه و بال معارض آن��ان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به ش��رح ذیل 

آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه جمنان ۲۶ اصلی بخش ۱۶

7۸۱۹ فرعی بنام آقای یداله امروانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت 
۴۰۰.7۰ مترمربع خریداری بدون واسطه از آقای رجب عارفی مالک رسمی

لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی اکثیراالنتش��ار در ش��هرها منتش��ر و در 
روس��تاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 
نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در 
مورد قس��متی از امالکی که تبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نش��ده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه 
حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی زینتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رس��اند و 
نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود. واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نماید.م الف ۱۲۵۳۴۵۰    آ۱۴۰۹۹۱۱
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰،۱۰،۱۸                 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰،۱۱،۰۲

رحمت سلمانی قادیکالئی 
  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

امالک متقاضیان واقع در قریه علی آباد میر پالک 33 اصلی بخش 2 قشالقی
۲۶۱۹ فرع��ی آق��ا/ خانم علیرضا ش��عاعی فرزند رحیم نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بن��ای احداثی به 

مساحت۱۹۶.۰۵ متر مربع خریداری بدون واسطه با واسطه از یداله داداشی
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتش��ار در ش��هرها منتشر و در 
روس��تاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 
نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در 
مورد قس��متی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نش��ده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه 
حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رس��اند و 
نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نماید.م الف ۱۲۵۳۹۱۰  آ۱۴۰۹۹۱۲
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰،۱۰،۱۸               تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰،۱۱،۰۲

صفر رضوانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

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

نظر به دستور مواد 1 و 3 و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 
و برابر رای شماره 140060306005004615 مورخ 1400/06/08 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر 
در واحد ثبتی نیش��ابور تصرفات مالکانه و بال معارض خانم ش��هربانو کوالبادی فرزند رحمت اله نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 93/05 مترمربع از پالک شماره 4962 فرعی مجزی شده از 82  فرعی از 15 اصلی 
واقع در اراضی فاروب رمان بخش 5 حوزه ثبت ملک نیش��ابور خریداری از مالک رس��می آقای حس��ین آتشگاهی 

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

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست  )م.الف 908(  آ- 1410501
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/02                                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/17

علی امینی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نیشابور 

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1400 حوزه ثبت ملک شهرستان درگـز
بر اساس مواد 11 )اصالحی 1317/07/10( و 12 )اصالحی 1330/03/10(  قانون ثبت و ماده 59 آئین نامه اجرایی 
قانون مذکور امالکی که در س��ه ماهه س��وم سال 1400 پذیرش درخواست ثبت شده و همچنین امالکی که طبق 
ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و آیین نامه مربوطه در هیات حل 

اختالف منجر به صدور رای گردیده به شرح ذیل برای اطالع عموم آگهی می گردد.
 پالک یک اصلی اطراف شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان

1. پالک 5198 فرعی مجزی ش��ده از 235 فرعی از یک اصلی آقای غالمرضا س��راوانی نه س��هم مشاع از ده سهم 
ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت ششدانگ 151 متر مربع

2. پالک 5207 فرعی مجزی ش��ده از 79 فرعی از یک اصلی آقای اکبر محمودی کاهو نه س��هم مشاع از ده سهم 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 361/18 متر مربع

3. پالک 5210 فرعی مجزی شده از 107 فرعی از یک اصلی خانم فاطمه شیخ سعدآبادی نه سهم مشاع از ده سهم 
ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت ششدانگ 150/05 متر مربع

4. پالک 5211 فرعی مجزی شده از 136 فرعی از یک اصلی آقای حسن فدائی نه سهم مشاع از ده سهم ششدانگ 
یک باب منزل مسکونی به مساحت ششدانگ 278/74 متر مربع

پالک 35 � اصلی بند و جوی دامنه گلریز قطعه 3 درگز بخش 7 قوچان
5. پالک 49 فرعی مجزی ش��ده از 35� اصلی خانم ام البنین خباز شش��دانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 5216/82 مترمربع )ششدانگ بند و جوی دامنه گلریز به انضمام عرصه چهل و نه قطعه باغات و محوطه 
جات ازشماره یک تا شماره چهل و نه به شرح دفتر توزیع اظهارنامه با تصدیق حقابه برای مالکین اعیانی قطعات باال 
درمقابل پرداخت عشر منافع همه ساله در قبال دریافت عشر درآمد آب باراضی باغات مادامیکه دارای اعیان باشد از 
طرف آستان قدس داده خواهد شد از سوی آستان قدس رضوی تقاضای ثبت گردیده است آگهی نوبتی در تاریخ 
1319/09/23 در جراید وقت منتشر گردیده است. با این توضیح که پالک 49 فرعی از 35� اصلی در انتشار آگهی 
نوبتی اراضی فوق از قلم افتاده اس��ت. ضمن اینکه عرصه پالک 49 فرعی مزبور با نقل و انتقاالتی نهایتاً برابر س��ند 

رسمی شماره 22467 � 1355/9/14 دفترخانه 19 درگز به خانم ام البنین خباز انتقال قطعی گردیده است.
پالک 40 � اصلی بند و جوی آسیای چقر قطعه 3 درگز بخش 7 قوچان

6. پالک 20 فرعی مجزی شده از 40� اصلی آقای علی خان نوبهاری ششدانگ اعیان یک قطعه زمین )توضیح اینکه 
مورد تقاضا از سوی آستان قدس رضوی تقاضای ثبت گردیده و سپس مورد ثبت به آقای علی خان نوبهاری انتقال 
و در نهایت مورد تقاضا برابر اسناد شمارات 30907 و 30908 مورخه 1384/04/29 دفتر 20 درگز به آقای بهروز 
ضروری انتقال قطعی گردیده و نامبرده فوت نموده و برابر گواهی انحصار وراثت شماره 2174 مورخه 1399/08/24 
شعبه 312 شورای حل اختالف مشهد وراث حین الفوت وی عبارتند از : آقایان 1� شهاب 2� شهروز 3� شهریار و 
خانمها 4� شبنم شهرت همگی ضروری فرزندان متوفی و 5� خانم شهین خواجه زاده نوخندان همسر متوفی می 

باشد که مورد ثبت در تصرف و مورد تقاضای نامبردگان می باشد(.
پالک 94� اصلی قریه اوتانلو قطعه شش درگز بخش 7 قوچان

1. پالک 76 فرعی مجزی شده از 94� اصلی خانم حدیثه جعفری اوتانلو نسبت به 454/52 سهم مشاع از 9468/74 
س��هم شش��دانگ یک قطعه محوطه مش��تمل بر چند باب منزل و زمین زراعی به مس��احت ششدانگ 9468/74  

مترمربع
2. پالک 76 فرعی مجزی شده از 94� اصلی خانم آذر جعفری اوتانلو نسبت به 302/26 سهم مشاع از 9468/74 سهم 

ششدانگیک قطعه محوطه مشتمل بر چند باب منزل و زمین زراعی به مساحت ششدانگ 9468/74  مترمربع
3. پالک 76 فرعی مجزی شده از 94� اصلی خانم خانم جعفری اوتانلو نسبت به 302/26 سهم مشاع از 9468/74 
سهم ششدانگ یک قطعه محوطه مشتمل بر چند باب منزل و زمین زراعی به مساحت ششدانگ 9468/74  مترمربع

4. پالک 84 فرعی مجزی شده از 94� اصلی آقای برزو جعفری اوتانلو نسبت به دو سهم مشاع از سی سهم ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ششدانگ 15044/01  مترمربع

5. پالک 84 فرعی مجزی ش��ده از 94� اصلی خانم حدیثه جعفری اوتانلو نس��بت به دو س��هم مشاع از سی سهم 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ششدانگ 15044/01  مترمربع

6. پالک 84 فرعی مجزی ش��ده از 94� اصلی خانم خانم جعفری اوتانلو )نس��بت به یک س��هم مشاع از سی سهم 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ششدانگ 15044/01  مترمربع

7. پالک 90 فرعی مجزی ش��ده از 94� اصلی آقای برزو جعفری اوتانلو )نس��بت به یازده س��هم مشاع از سی سهم 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ششدانگ 12307/87 مترمربع

8. پالک 90 فرعی مجزی شده از 94� اصلی خانم آذر جعفری اوتانلو نسبت به یک سهم مشاع از سی سهم ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ششدانگ 12307/87 مترمربع

9. پالک 90 فرعی مجزی ش��ده از 94� اصلی خانم خانم جعفری اوتانلو نس��بت به یک س��هم مش��اع از سی سهم 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ششدانگ 12307/87 مترمربع

10. پالک 234 فرعی مجزی شده از 94� اصلی آقای برزو جعفری اوتانلو نسبت به شش سهم مشاع از سی سهم 
ششدانگ یک قطعه باغ میمی به مساحت ششدانگ 10394/76 مترمربع

11. پالک 234 فرعی مجزی ش��ده از 94� اصلی خانم آذر جعفری اوتانلو نس��بت به یک س��هم مشاع از سی سهم 
ششدانگ یک قطعه باغ میمی به مساحت ششدانگ 10394/76 مترمربع

12. پالک 234 فرعی مجزی ش��ده از 94� اصلی خانم خانم جعفری اوتانلو نس��بت به یک سهم مشاع از سی سهم 
ششدانگ یک قطعه باغ میمی به مساحت ششدانگ 10394/76 مترمربع

13. پالک 235 فرعی مجزی شده از 94� اصلی آقای برزو جعفری اوتانلو نسبت به شش سهم مشاع از سی سهم 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ششدانگ 7510 مترمربع

14. پالک 235 فرعی مجزی ش��ده از 94� اصلی خانم آذر جعفری اوتانلو نس��بت به یک س��هم مشاع از سی سهم 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ششدانگ 7510 مترمربع

15. پالک 235 فرعی مجزی ش��ده از 94� اصلی خانم خانم جعفری اوتانلو نس��بت به یک سهم مشاع از سی سهم 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ششدانگ 7510 مترمربع

16. پالک 236 فرعی مجزی ش��ده از 94� اصلی آقای برزو جعفری اوتانلو نس��بت به شش سهم مشاع از سی سهم 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک حجر طاحونه و زمین مزروعی به مساحت ششدانگ 8854/79 مترمربع

17. پالک 236 فرعی مجزی ش��ده از 94� اصلی خانم آذر جعفری اوتانلو نس��بت به یک س��هم مشاع از سی سهم 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک حجر طاحونه و زمین مزروعی به مساحت ششدانگ 8854/79 مترمربع

18. پالک 236 فرعی مجزی ش��ده از 94� اصلی خانم خانم جعفری اوتانلو نس��بت به یک سهم مشاع از سی سهم 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک حجر طاحونه و زمین مزروعی به مساحت ششدانگ 8854/79 مترمربع

19. پالک 237 فرعی مجزی شده از 94� اصلی آقای برزو جعفری اوتانلو نسبت به شش سهم مشاع از سی سهم 
ششدانگ یک قطعه باغ میمی به مساحت ششدانگ 2755/19 مترمربع

20. پالک 237 فرعی مجزی ش��ده از 94� اصلی  خانم آذر جعفری اوتانلو نس��بت به یک سهم مشاع از سی سهم 
ششدانگ یک قطعه باغ میمی به مساحت ششدانگ 2755/19 مترمربع

21. پالک 237 فرعی مجزی ش��ده از 94� اصلی خانم خانم جعفری اوتانلو نس��بت به یک سهم مشاع از سی سهم 
ششدانگ یک قطعه باغ میمی به مساحت ششدانگ 2755/19 مترمربع

پالک 345 � اصلی شهر درگز قطعه 2 درگز بخش 7 قوچان
22. پالک 1463 فرعی مجزی شده از 345� اصلی آقای سعید خضرائی سه دانگ مشاع ششدانگ یک قطعه محوطه 

به مساحت ششدانگ 306/23 متر مربع
23. پالک 1463 فرعی مجزی شده از 345� اصلی آقای مختار خضرائی سه دانگ مشاع ششدانگ یک قطعه محوطه 

به مساحت ششدانگ 306/23 متر مربع
      لذا اشخاصی که نسبت به رقبات درخواست ثبت شده مندرج در این آگهی اعتراضی داشته باشند می توانند به 
استناد ماده 16 قانون ثبت از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی تا 90 روز درخواست واخواهی خود را کتباً به دبیرخانه 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان درگز تسلیم و رسید اخذ نمایند و یا هرگاه بین متقاضیان و دیگری قبل از انتشار 
این آگهی دعوی در مراجع قضایی اقامه شده و یا در جریان باشد معترض بایستی گواهی مشعر بر جریان دعوی خود 
را تسلیم و رسید دریافت دارند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت، ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خ�ود را به 
مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند ضمناً حقوق ارتفاقی در 
موقع تحدید حدود و در صورت مجلس تحدیدی قید میگردد و از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 

قابل اعتراض خواهد بود. آ- 1410498
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/02                                      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/01

ناصر حسن زاده
رییس اداره  ثبت اسناد و امالک شهرستان درگ�ز

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 139760306012000588 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
/ خانم علی بکران بهشت  فرزند حسین بشماره شناسنامه 3330 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 150/30 متر مربع از پالک 4429فرعی از 3027 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس خیابان 
بهبودی غربی – روبروی بهبودی 21 پالک 444خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم بیژن ابراهیمی  محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضائی تقدیم نماید بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکیت صادر خواهد شد . آ- 1410490
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/11/02                                       تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/11/17

احمد جهانگیر 
قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 140060306012003685 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
/ خانم زهرا فرهمند ممرابادی  فرزند محمد بشماره شناسنامه 3 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 87/70 متر مربع از پالک 4056فرعی از 3026 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس بین خیابان  
امام موس��ی صدر17و19  خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم محمد براتی عشرت آبادی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد . آ- 1410491
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/11/02                                  تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/11/17

احمد جهانگیر
قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رای شماره 140060306012003749 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای / خانم جواد ابراهیمی  فرزند برات اله بشماره شناسنامه 5310 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 22/20 متر مربع از پالک 2918فرعی از 3026 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس نبش 
اکبرنژاد 7 خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم اسماعیل میری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نماید بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . آ- 1410492
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/11/02                           تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/11/17

احمد جهانگیر -قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 140060306012003722 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
/ خانم اسماعیل همایونی فیض آبادی   فرزند عبداله  بشماره شناسنامه 1508 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 41/39 متر مربع از پالک 173اصلی واقع در بخش یک شهر کاشمر به آدرس خیابان کبرنژاد 
3 خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم غالمرضا غالمپور محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . آ- 1410493
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/11/02                           تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/11/17

احمد جهانگیر -قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رای شماره 140060306012004021 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای / خانم حس��ین فخار طبس��ی فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 12466 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب 
س��اختمان به مس��احت 167/80 متر مربع از پالک 190فرعی از 3026 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به 
آدرس خیابان نیازمند 11پالک 12 خریداری از مالک رس��می آقای/ خانم مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضائی تقدیم نماید بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکیت صادر خواهد شد. آ- 1410494
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/11/02                                 تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/11/17

احمد جهانگیر -قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060306012003776 و 140060306012003777  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمربه ترتیب تصرفات 
مالکانه بالمعارض آقای / خانم مبارکه یزدان شناس فیض آبادی فرزند محمد حسن بشماره شناسنامه 12077 صادره 
از کاشمر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان و علی شاطری فرزند محمد حسن به شماره شناسنامه 
11423صادره از کاشمر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 199/54 متر مربع از پالک 
های 177،2175و2176 فرعی از 3027 اصلی واقع در بخش یک حومه کاش��مر به آدرس خیابان فاطمیه 6 پالک 
19  خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم لیال عاقل بافنده و کلیه ورثه محمد حسن یزدان شناس فیض آبادی  محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد . آ- 1410495
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/11/02                                    تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/11/17

احمد جهانگیر-قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060306012003784 و140060306012003791   هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمربه ترتیب 
تصرفات مالکانه بالمعارض آقای / خانم محمد یزدان ش��ناس فیض آبادی فرزند محمد حس��ن بشماره شناسنامه 
150 صادره از کاش��مر در س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یکباب ساختمان و س��میه کامی  فرزند علی به شماره 
شناس��نامه 629صادره از کاش��مر در سه دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب س��اختمان  به مساحت 284/80متر 
مرب��ع از پالک ه��ای 2175،4880،177و2176 فرعی از 3027 اصلی واقع در بخش یک حومه کاش��مر به آدرس 
خیابان فاطمیه 6 پالک 17  خریداری از مالک رس��می آقای/ خانم مش��اعی متقاضیان و کلیه ورثه محمد حس��ن 
ی��زدان ش��ناس فیض آبادی و زهرا طوقانی  محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عم��وم 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 انتش��ار 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 قضائی تقدیم نماید بدیهی اس��ت در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د . آ- 1410497
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/11/02                             تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/11/17

احمد جهانگیر 
قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

براساس مواد 11 ) اصالحی
1317،07،10( و 12) اصالح��ی1322،3،10( قان��ون ثبت و ماده 59 آئین نامه اجرائی قانون مذکور امالکی که در 
س��ه ماهه س��وم پذیرش درخواست ثبت ش��ده و همچنین امالکی که به موجب تبصره یک ماده 25 قانون ثبت و 
مطابق رای هیأت نظارت نیاز به تجدید آگهی دارد و امالکی که طبق ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و آئین نامه مربوطه در هیأت حل اختالف منجر به صدور رای می گردد به 

شرح ذیل آگهی می گردد.
امالک واقع در بخش 9 دهستان لیتکوه 

44- اصلی قریه دورانسر و بربرخیل
16471 فرعی شهرداری آمل به شناسه ملی 14000152101 در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی 

به مساحت 301.25 مترمربع.
لذا اش��خاصی که نسبت به رقبات درخواست ثبت ش��ده مندرج در این آگهی اعتراضی داشته باشند می توانند به 
استناد ماده 16 قانون ثبت از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت 90 روز درخواست واخواهی خود را به دبیرخانه این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نمایند و هرگاه بین تقاضا کننده و دیگری قبل از انتشار این آگهی دعوی در مراجع قضائی اقامه 
شده باشد معترض باید گواهی تقدیم دادخواست را 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 این آگهی 
در دو نوبت به فاصله 30 روز منتشر خواهد شد آگهی تحدید حدود امالک مذکور مطابق ماده 14 قانون ثبت طی 
آگهی دیگری به عمل خواهد آمد . مدت اعتراض به آگهی نوبتی تجدیدی از تاریخ انتشار نوبت اول به مدت 30 روز 
می باشد همچنین امالکی که در اجرای ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی آگهی گردید تحدید حدود آن همزمان انجام می شود. آ- 1410485            م الف 1259700
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،11،02                          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،12،01

فیض اله ذبیحی - سرپرست ثبت اسناد و امالک آمل

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

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

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

11- اصلی ) قریه کالشکال(
163 فرعی خانم منصوره ترنیان در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری مسکونی به مساحت 
1166.90 مترمربع خریداری شده بالواسطه از وراث مرحوم جعفر جعفری بنامهای غالمرضا و محمدرضا و حمیدرضا 
و علیرضا و ربابه و مهین و صدیقه و خدیجه و معصومه و رقیه همگی جعفری و مصطفی و جاوید و جعفر جعفری 

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

تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
 آ- 1410486     م الف 1261187

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،11،02                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،11،16
فیض اله ذبیحی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

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

وساختمانهای فاقدسندرسمی 
براب��ررای ش��ماره 140060301046001156تاریخ1400.9.24هیات اول موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای پرویزمداحی فرزند محمد بش��ماره شناس��نامه 162 صادره ازگرمس��ار در یک باب خانه مسکونی به 
مس��احت215.61مترمربع پالک 30و28فرعی از158اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشواخریداری ازمالک رسمی 
میزان 8.5مترازمالکیت شهرداری وورثه عبدالحسین مقبل درپالک 158.28ومابقی ازمالکیت ماشااله اعالئی جعفری 
درپالک 158.30محرزگردیده 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/229      آ1410508
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.11.2                                   تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400.11.17

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

 چند روایت از زندگی شیخ مرتضی انصاری 
ملقب به »خاتم الفقها و المجتهدین« به مناسبت سالروز ارتحال او

شیخ اعظم



ــور بــانــوان  مــرکــز امـ
و خـــانـــواده بنیاد 
ــرامــت رضـــوی با  ک
حساسیت  درک 
اهــــــمــــــیــــــت   و 
ــی  ــنـ ــریـ ــقــــش آفـ ــ ن
بانوان در عرصه اجتماعی، ایده پردازی 
و اجــرای طرح های متعددی را دنبال 
می کند تــا ضمن تجلیل از جایگاه 
مادران، در ترویج فرهنگ کارآفرینی، 
مشارکت اجتماعی و اقتصادی بانوان 
و همچنین فرزندآوری اقدامات مؤثری 

داشته باشد.
در همین راســتــا فاطمه 
ــرد رئیس مرکز امور  دژب
بــانــوان و خــانــواده بنیاد 
کرامت رضــوی به تشریح طرح های 
امسال این مجموعه پرداخته است:

ــرای شناخت  ◾ ــ ــازی ب  فــرهــنــگ ســ
دوباره جایگاه خانواده 

ــوان و خـــانـــواده بنیاد  ــان ــور ب مــرکــز امـ
ــوی بــا درک حساسیت  کــرامــت رضـ
ــوان در  ــان و اهمیت نقش آفــریــنــی ب
عرصه اجتماعی و تبعات و خطرات 
بی توجهی به ایــن نقش بنیادی، به 
منظور فرهنگ سازی و ریل گذاری در 

مسیر شناخت دوباره جایگاه خانواده 
در بــاور عمومی، هر ساله همزمان با 
ــرا)س( طرح های  والدت حضرت زهــ
مختلفی را مــتــنــاســب بــا نــیــازهــای 
زنــان در نقش های همسری و مادری 

پیگیری و به اجــرا مــی گــذارد. امسال 
نیز ایــن مــرکــز بــا دو بــرنــامــه محوری 
»سرای خاتون 3« و »شکوه مادری« 
ــادران  ــان و م  بــه تقویت نقش های زن

اهتمام دارد.

رشــد اجتماعی زنـــان و کمک به  ◾
معیشت خانواده 

امــســال بـــرای سومین ســال پیاپی 
نمایشگاه و بازارچه »سرای خاتون« 
ویژه دستاوردهای خالق و کارآفرینانه 
بــانــوان مشهدی از ســوم بهمن در 
باغ اردوگاه خاتون دایر می شود. در 
شرایط دشوار اقتصادی کشورمان، 
دلیل اصلی تـــداوم اجـــرای »ســرای 
خاتون« کمک به بانوان سرپرست 
خــانــوار و اقــشــار بی بضاعت شهر 
مشهد اســت تــا هــم بستری بــرای 
پــــرورش اســتــعــداد و ظــرفــیــت هــای 
خود بیابند و هم با کمک به بهبود 
ــواده،  ــ ــان ــادی خــ ــصـ ــتـ وضــعــیــت اقـ
حضور مــؤثــرتــری در کنار همسر و 

فرزندانشان داشته باشند. 
همچنین همزمان با میالد حضرت 
ــه)س(، مــرکــز امــــور بــانــوان  ــمـ ــاطـ فـ
ــواده بــنــیــاد کــرامــت رضــوی  ــانـ و خـ
رویـــداد بـــزرگ »شــکــوه مـــادری« را 
ــرای دومــیــن ســال در گستره ملی  ب
اجــرا می کند. این رویــداد فرهنگی 
اجتماعی با هدف کمک به ترویج 
ــدآوری  ــ ــرزن ــ ــقــویــت گــفــتــمــان ف و ت
در خــانــواده هــا و همچنین ايجاد 
احـــســـاس كـــرامـــت و ارزشــمــنــدی 

ــادری  نــســبــت بـــه ایـــفـــای نــقــش مــ
طـــراحـــی شــــده اســــت. طــــرح ملی 
ــادری« کــه هــمــزمــان با  ــ »شــکــوه مـ
ایــام والدت حضرت زهــرا)س( وارد 
دومین مرحله خود شده است، به 
معرفی و تجلیل از مادران جوان زیر 
40 سالی اختصاص دارد که در کنار 
فعالیت اجتماعی، دارای بیش از 
سه فرزند هستند و نقش مــادری 

خود را نیز فراموش نکرده اند. 

مــشــارکــت 7 هـــزار مـــادر در دوره  ◾
نخست

ایــن طــرح در ســال نخست اجـــرا، با 
استقبال گسترده مــادران در سراسر 
کشور مواجه شد و بیش از 7 هزار مادر 
در آن مشارکت کردند که پس از انجام 
داوری ها و ارزیابی معیارها، در نهایت 
طی مراسمی در حرم مطهر رضوی، 18 
مادر منتخب از سراسر کشور معرفی 
و تجلیل شدند تا با تشکیل شبکه 
ــاور رضوی)ثمین(، به  مـــادران نسل ی
عنوان سفیران فرزندآوری و جمعیت 
در سطح کشور شــروع بــه فعالیت و 
ــرهــنــگ ســازی کــنــنــد. امـــســـال نیز  ف
ــازه زمــانــی  ــ ــال، در ب ــرای دومــیــن ســ ــ  ب
20 تا 30 دی ماه از مادران سراسر کشور 
بـــرای حضور در ایــن پویش فرهنگی 
و اجتماعی دعـــوت بــه عمل آمــد که 
ــزار مــــادر نــام نــویــســی  ــ ــ بــیــش از 28ه
ــا روز والدت  ــا هـــمـــزمـــان بـ ــد تـ ــردنـ کـ
 حــضــرت زهـــــرا)س( مــرحــلــه دوم ایــن 

طرح ملی آغاز شود.

به همت مرکز امور بانوان و خانواده بنیاد کرامت رضوی انجام می شود  

تکریم زنان و مادران با طرح های نوآورانه

کار کار 
خیرخیر

نور رضوی، مهر فاطمی
در آستانه میالد با سعادت دخت نبی مکرم اسالم)ص( 
به همت بنیاد فرهنگی رضــوی، آیین اهــدای 3۶0 بسته 
پوشاک و نوشت افزار ویژه دانش آموزان سرخس برگزار شد.
این مراسم به صورت ویژه برنامه ای با عنوان »نور رضوی؛ 
مهر فاطمی« با حضور رئیسان سازمان علمی و فرهنگی 

آستان قــدس رضــوی، دانشگاه علوم اسالمی رضــوی و 
دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( برگزار شد.

دکتر عبدالحمید طالبی، رئیس سازمان علمی و فرهنگی 
آستان قدس رضوی، در این مراسم گفت: یکی از تأکیدات 
رهبر معظم انقالب به آستان قدس رضوی ارائه خدمات به 

مراکز موقوفه دار این مجموعه مقدس است، شهرستان 
سرخس نیز یکی از این مراکز است که به صورت ویژه در 
دستور کار برای ارائه این خدمات قرار گرفته است. تاکنون 
خدمات شایسته ای در این زمینه ارائــه شده و امــروز با  
اهدای 3۶0 بسته پوشاک و نوشت افزار به دانش آموزان 

سرخس شاهد یکی از این اقدامات بودیم.
رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی ادامه 
داد: این حرکت خوب بنیاد فرهنگی رضوی که با همراهی 
دانش آموزان بوده، می تواند موجب افزایش روحیه جهادی 

در دانش آموزان شود.

زائر و زیارت
   قدردانی از خادمیاران طرح 

»اطلس زیارت«
آیین قدردانی از خادمیاران فعال در 

طرح پژوهشی »اطلس زیارت« مشهد، 
در باغ اردوگاه خاتون برگزار شد.

طرح پژوهشی اطلس زیارت به همت 
مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس 

رضوی و با مشارکت 105 تن از خادمان 
و خادمیاران زن و مرد در بازه تابستان 

تا پاییز سال جاری انجام شده است. 

نتیجه این تحقیقات میدانی ، سنجش 
نگرش شهروندان مشهدی نسبت به 

حضرت رضا)ع(، آستان قدس رضوی، 
زائران ایرانی و غیرایرانی عرب زبان 
و نیز شناسایی الگوی رفتار زیارتی 

شهروندان بوده است. گفتنی است، 
در پایان این گردهمایی، از تالش 

خادمیاران دست اندرکار این طرح با 
اهدای لوح سپاس و جوایزی، تجلیل 

به عمل آمد.
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ال تعاجل 
 الذنب 
بالعقوبه 
و اجعل 
بینهما 
لالعتذار 
طریقًا
 در مجازات 
خطا کار شتاب 
مكن و میان خطا 
ومجازات، راهی 
برای عذرخواهی 
قرار ده .

H
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مدرک  تحصیلی  اینجانب حامد قاس���میان زوارم 
فرزند یارمحمد به شماره شناسنامه 0920809235  
ص���ادره از مش���هد  در مقطع کارشناس���ی  رش���ته 
ریاضی محض  صادره از دانشگاه فردو  با شماره 
ثب���ت 182000443 مفقود گردی���ده و فاقد اعتبار 
می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را 
به دانشگاه آزاد اس���امی واحد بجنورد به نشانی 
: اس���تان خراسان شمالی ، شهرس���تان بجنورد ، 
خیابان دانشگاه بجنورد  سازمان مرکزی دانشگاه 
آزاد اس���امی بجنورد اداره امور فارغ التحصیان 

ارسال نمایید. 

دی
قو
مف
هی
آگ

س���ندکمپانی کامیون���ت نیس���ان ای���ران36-
559م87 ش���ماره موت���ور 441769 ش���ماره 
شاس���ی L153182  به نام مرتضی مشکانی 
مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1
41
05
13

دی
قو
مف
ی
گه
آ

ب���رگ س���بز وکال���ت نام���ه و قولنامه  خودرو س���واری 
س���مند LXم���دل 1400 رن���گ مش���کی متالی���ک  ب���ه 
ش���ماره موت���ور 147H0605432 و ش���ماره شاس���ی 
NAACR1HE9MF804320 و ش���ماره انتظامی 728 
و 11 ایران 95 به مالکیت س���عید ارجونی  مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

14
10
51
4

دی
قو
مف
ی
گه
آ

برگ س���بز خودروی  فیدلیتی پرای���م مدل 1400 رنگ 
خاکستری کهکش���انی به ش���ماره انتظامی 274و42 
 SQRE4T15C*ACME02771* ایران 12  شماره موتور
ب���ه   NAGC1AB49M1002574 شاس���ی  ش���ماره  و 
مالکی���ت وحید خانبابازاده مفق���ود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ح
, 1
41
05
07

دی
قو
مف
ی
گه
آ

برگ س���بز خودروی  مزدا وان���ت دو کابین مدل 1400 
رنگ س���فید براق به ش���ماره انتظامی 268و37 ایران 
32  ش���ماره موتور E2N3A3367 و ش���ماره شاسی 
NAGp2PC32MA287941 ب���ه مالکی���ت مس���عود 
تق���ی پ���ور حصاری مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار 
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آگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20، 13۹0،۹ 
امالک متقاضیانی که درهیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقردرواحد ثبتی آمل مورد رس��یدگی و تصرفات 

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

14- اصلی ) قریه رشکال و کاوزن کال و اسپیاربن(
32۹۹ فرعی از ۹10 فرعی خانم کلثوم قاس��م زاده در شش��دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
3۵3.2۵ مترمربع خریداری شده بالواسطه از مهناز و لیال و فاطمه و علی اصغر و حسن و حسین همگی علیزاده و 

مع الواسطه از مالک رسمی بنیاد علوی بابلسر.
لذا به موجب ماده 3- قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 – آیین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 1۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در 
روستاهارای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی در روس��تاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و 
رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار 
نامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین 
آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه 

تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
م الف 12۵۵3۸۹  آ140۹۹14

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،10،1۸                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،11،02
فیض اله ذبیحی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

)) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ((
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 13۹0،۹،20 و 
برابر رای شماره 1400۶031001301۷2۷1 مورخ 1400،0۹،0۹ هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای / خانم حسین حسین زاده فرزند 
کاظم نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 24۵.1۶ مترمربع به شماره پالک 4۹۹ فرعی 
از 2 اصلی واقع در قریه شیرکال بخش  یک خریداری شده از آقای / خانم حسن روستا مالک رسمی محرز گردیده 
است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 1۵ روز از طریق این روزنامه و محلی / سراسری در شهرها منتشر و در 
روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی 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 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.م الف 12۵۵424 آ140۹۹1۵
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،10،1۸                    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،11،02

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان - عین اله تیموری

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی وس��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می برابر رای ش��ماره های 12003۹۵1 و 12003۹۵2 و 12003۹۵3 و 12003۹۵4 و12003۹۵۵ و 
12003۹۵۶ مورخ1400،0۹،2۹ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ها خانم سروناز طهماسبی 
به شماره ملی 20۹3۶2۸0۵۸ و خانم فریناز طهماسبی به شماره ملی 20۸00۹۹434 هردو فرزند محمد حسین 
هر کدام در ۸2.۹0۵ سهم مشاع از 3۶1.۶۵ سهم ششدانگ عرصه و اعیان و امیر حسین طهماسبی به شماره ملی 
20۸0423۵۹2 فرزند محمد حس��ین در 1۶۵.۸1 س��هم مشاع از 3۶1.۶۵سهم ششدانگ عرصه و اعیان و خانمها 
نیاز مختاری به شماره ملی 20۹22۹0۹۹1 و ناز آفرین مختاری به شماره ملی 20۹34۵3۶۵۷ و نگین مختاری به 
شماره ملی 20۹20۷۵04۷ همگی فرزند محمد کاظم که هر کدام در 10.01 سهم مشاع از3۶1.۶۵ سهم ششدانگ 
عرصه و اعیان باستثناء بها ثمینه عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت3۶1.۶۵ مترمربع پالک 
۵۷- اصلی واقع در مازندران بخش 1۸ثبت نکا به کالسه های ۶۶1،۹۹ و ۶۶2،۹۹ و ۶۶0،۹۹ و ۶42،۹۹ و ۶۵۸،۹۹ 
و ۶۵۷،۹۹ مالکیت از طیق استشهادیه و گواهی انحصار وراثت محرزگردیده ))به میزان 1 دانگ و 3 سیر و ۵ مثقال 

و 3 نخود و 1 گندم مجهول می باشد (( لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی میشود 
تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 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 اعتراض 
دادخواست اعتراض برثبت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف 12۵۶0۹2 آ  140۹۹۶2
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،10،1۸                     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،11،02
 امیر خندان رباطی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نکا

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی

 براب��ررای ش��ماره 400۶030104۶00103۶تاریخ1400.۹.۷هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای عزیزروش��ن نیا فرزند رضا بشماره شناس��نامه 2000 صادره ازشهریار در یک باب خانه مسکونی  به 
مساحت2۸۵.۸۹مترمربع پالک ۸۵3فرعی از112اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشواکه متقاضی خودمالک مشاعی 
میباش��دمحرزگردیده اس��ت. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله1۵روزآگهی 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/230   آ1410۵0۹
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.11.2                                      تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400.11.1۷

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای علی طبیبی بااعالم مفقود ش��دن س��ندمالکیت ملک موردآگهی وباتسلیم استشهادیه گواهی امضاءشده ذیل 
شماره یکتا 1400444۵12۵۶0000۸۶وشماره ترتیب ۸۶مورخ1400.۹.۸دردفتراسنادرسمی شماره ۸پیشواو طی 
درخواس��ت وارده به ش��ماره 1400۸۵۶0104۶000۵1۹۹مورخ1400.۹.1۷تقاضای صدور المثنی س��ند مالکیت 
ت��ک برگی نموده اس��ت که مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بش��رح زیرآگهی م��ی گردد 1. نام ونام 
خانوادگی :علی طبیبی2-میزان مالکیت:ششدانگ یک دستگاه آپارتمان*3-شماره پالک:230۶فرعی از2۸2-اصلی 
مفروزازپالک۷1* 4-محل وقوع:واقع دربخش بهنام سوخته پیشوا . ۵-علت ازبین رفتن : مفقودشدن به دلیل جابجایی 
۶-خالصه وضعیت مالکیت:ششدانگ اعیانی  یک دستگاه آپارتمان قطعه4تفکیکی به مساحت ۷3.۶۶مترمربع تحت 
پالک2۸2.230۶مفروزازپالک۷1ذیل ثبت ۸4۶۵۷دفتر20۷صفحه 1۵2بنام محس��ن قیصری ثبت وسندبه شماره 
چاپی۸1۸۷۵3صادرگردیده استسپس به موجب سندقطعی 14۹0۸مورخ ۹1.۵.3دفترخانه4پیشواتمامی موردثبت 
بهعلی طیبی منتقل گردیده است وبه موجب سندرهنی شماره14۹1۹مورخ13۹1.۵.3دفترخانه 4پیشوادررهنبانک 
مسکن پیشواقرارگرفته است.لذاباتوجه به اعالم فقدان سندمالکیت ملک فوق الذکر ودرخواست صدورسندالمثنی تک 
برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله کرده که درقس��مت ششم این آگهی ذکرنشده 
یامدعی وجوداصل س��ندمالکیت نزد خودمی باش��د،ظرف مدت ده روزپس ازانتش��اراین آگهی به اداره ثبت اسناد 
وامالک پیشوامراجعه واعتراض کتبی خودرا ضمن ارائه اصل سندمالکیت یا سندمعامله تسلیم نماید وچنانچه ظرف 
مهلت مقرراعتراض نرسدویادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت یاسندمعامله ارائه نشوداداره ثبت نسبت به صدورسند 
المثنی مالکیت طبق مقررات جاری، صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد./ نشانی ثبت محل :پیشوا-خ شریعتی-

طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا. م الف22۶  آ1410۵10
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا

آگهی تحدیدحدوداختصاصی
حوزه ثبتی خوشاب

پیروآگهی تحدیدحدود قبلی که به موجب مقررات ماده14قانون ثبت منتشر گردیده اینک برحسب درخواست واصله 
مس��تندبه ماده مذکور وماده۶1آیین نامه قانون ثبت تحدیدحدود یکقسمت از امالک واقع در بخش۵  حوزه ثبتی 

این واحدثبتی بشرح ذیل میباشد:
بخش5الحاقی خوشاب

پالک۹۵-اصلی-اراضی شم آباد
۵43فرعی،ششدانگ یک قطعه باغ انگوربمساحت22022/۵۶مترمربع-یحیی بهشتی پور فرزند محمدعلی

۵44فرعی،ششدانگ یک قطعه باغ انگوربمساحت 100۵۹/۷۵مترمربع-یحیی بهشتی پورفرزند محمدعلی 
تاریخ تحدید: 1400/11/24 ساعت۸صبح در روزهای فوق مندرج در این آگهی تحدیدانجام می گردد.

لذامطاب��ق مفادماده14قانون ثبت امالک به صاحبان امالک ومجاورین ش��ماره های فوق الذکر بوس��یله این اگهی 
اخطار میگرددکه  درروزوس��اعت مقررباالدرمحل حضوربهم رس��انند.چنانچه هریک ازصاحب��ان امالک یانماینده 
قانونی آنهادرموقع مقررحاضرنباشندمطابق ماده1۵قانون مزبورملک موردآگهی باحدوداظهارشده ازطرف مجاورین 
تحدیدخواهدشدواعتراضات مجاورین نسبت به حدودوحقوق ارتفاقی ونیزصاحبان امالک که درموقع مقررحاضرنبوده 
اند مطابق ماده20قانون ثبت فقط تا30روزازتاریخ تحدیدحدودپذیرفته خواهدشدودراجرای تبصره2ماده واحده قانون 

تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین میبایس��ت ازتاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه 
دادخواس��ت اعتراض خودرابه مرجع ذیصالح قضایی تقدیم وگواهی الزم ازمرجع مذکوراخذ وبه این اداره تس��لیم 

نمایند. )م الف 400/43۷(آ1410۵12                        تاریخ انتشار: 1400/11/2
علیرضا میرزائی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خوشاب

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال ۱400 حوزه ثبتی تربت حیدریه
بدستور  ماد 12 قانون ثبتوماده ۵۹ آئین نامه قانون مذکور اسامی اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک

واقع در بخش های حوزه ثبتی شهرستان تربت حیدریه که تا آذر ماه سال 1400 تقاضای ثبت نموده اند و همچنین 
مواردی که آگهی نوبتی آن  برابر تبصره یک ماده 2۵ اصالحی قانون ثبت باید تجدید گردد با نوع ملک مورد تقاضا 

برای اطالع عموم بشرح ذیل آگهی میشود 
بخش یک شهرستان تربت حیدریه

اراضی شهر پالک 3۸44 – اصلی مصطفی امیر زاده شهری ششدانگ یک قطعه زمین محل جوی متروکه 
بمساحت 20/30 متر مربع

دهستان اربعه بخش یک تربت حیدریه
اراضی جعفر آبادک پالک ۸ – اصلی

3۹۶ مجزی  شده از 301 فرعی علی محمد دلیری  ششدانگ  یک  قطعه زمین بمساحت  2۶ / ۹۵۸  مترمربع
اراضی ضیاء الدین سقلی پالک 12۶ – اصلی

1114 متصل به۸0 فرعی غالمرضا مجتهدی ششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان محل جوی متروکه به 
مساحت 20/۸۵ مترمربع

لذا به دستور ماده 1۶ و 1۷ قانون ثبت هرکس نسبت به امالک آگهی شده در باال معترض می باشند و یا اینکه بین 
متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی شده و در جریان است می بایستی اعتراض و یا گواهی مشعر بر جریان دعوی 
خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی نسبت به آگهی نوبتی ظرف مدت ۹0 روز و در مورد آگهی اصالحی در 
مدت 30 روز به اداره ثبت اس��ناد و امالک تربت حیدریه تس��لیم و رسید دریافت نموده و در اجرای تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های  معترض ثبتی معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت 
یک ماه دادخواس��ت اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم را از مرجع مذکور اخذ و به این 
اداره تسلیم نمایند ضمنا حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در صورت مجلس تحدیدی منظور می گردد و از 

تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود تا 30 روز قابل اعتراض خواهد بود .آ1410۵00
تاریخ انتشار نوبت اول : 2 / 11 1400                                تاریخ انتشار نوبت دوم : 2 / 12 1400 

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه 
سید امین موسوی

 
اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین
" آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی" 
 برابر رای شماره 1400۶030۸0020011۵۵2- 1400،10،21 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقای پرویز تقی زاده به شماره شناسنامه ۷13۵ کدملی 0۸۸۸2۵۹3۷۹ صادره 
از قاین فرزند غالمرضا در شش��دانگ یک قطعه زمین قس��متی از یکقطعه باغ به مساحت 1300،۸0 
مترمربع در تمامی پالک ۶10 فرعی از 12۶۹ اصلی واقع در مزرعه ش��اهیک بخش 11 قاین از محل 

مالکیت علی صادقی محرز گردیده است
و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود و در صورتیکه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ1410۵02
تاریخ انتشار نوبت اول :  02/ 1400/11                     تاریخ انتشار نوبت دوم :   1400/11/1۷   

       علی  صفایی  فر
رئیس  اداره ثبت  اسناد وامالک  شهرستان قاین

آگهی نوبتی )سه ماهه سوم سال ۱400 (
حوزه ثبتی سبزوار

به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده ۵۶ آئین نامه مذکور اسامی اشخاصی که نسبت به امالک مجهول  المالک واقع 
در بخشهای تابعه حوزه ثبتی سبزوار که تا آخر آذر ماه  1400 تقاضای ثبت نموده اندبا نوع ملک مورد تقاضا برای 

اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :

بخش ۳ سبزوار
 پالک -۶ اصلی، اراضی کلوت:

20021 فرعی، حسین یوسفی زاده فرزند غالمرضا،ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 140/02متر مربع
203۹2 فرعی،رضا منیدری فرزند حسن قلی، ششدانگ یکباب خانه بمساحت۹۹/۷0مترمربع

203۹۷ فرعی، ذکیه رنجبر آریانی فرزند علی اکبر،محمود رنجبرآریانی فرزند محمد بالمناصفه، شش��دانگ یکباب 
منزل به مساحت ۹۷/۸0مترمربع

20424 فرعی،علی پورهاشمی فرزندغالم،ششدانگ قسمتی ازیکباب منزل مسکونی به مساحت2/4۸ مترمربع که با 
پالک20313فرعی تواما تشکیل یکباب منزل مسکونی را داده است 

2043۹فرعی، زهرا نودهی فرزند ابراهیم،ششدانگ یکباب منزل به مساحت۵۷/4۹ مترمربع
204۹2فرعی، فاطمه عابدی فرزند قدرت،ششدانگ یکباب منزل بمساحت 11۶/۹1مترمربع

20۵13 فرعی، رقیه حسن پور بجدنی فرزند محمدحسین،ششدانگ یکباب منزل بمساحت 14۷/۶۵مترمربع
20۵20 فرعی، علیرضا درخشانی نیا فرزندرمضان،فرزانه درخشانی نیا فرزند حسن بالمناصفه، ششدانگ یک قطعه 

چهار دیواری بمساحت 20/۵۹مترمربع 
20۵24فرعی، محمدرضا راشدی نژاد فرزند موسی، ششدانگ یک باب منزل بمساحت ۷1/۶۵متر مربع

20۵31 فرعی، سکینه طلوعی زعفرانیه فرزند علی اصغر، ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت 130/۵۵متر مربع
20۵32 فرعی، سید وحید فریمانه فرزند سیدمحمود، افسانه ذبیحی مظفرآباد فرزندحجی محمد بالمناصفه،ششدانگ 

یک باب منزل بمساحت 124/۹1متر مربع
20۵34فرع��ی، محمدرض��ا کرابی فرزند علی اصغر،بتول کرابی فرزند محمد بالمناصفه، شش��دانگ یک باب منزل 

بمساحت 11۶/۷3متر مربع 
20۵3۵فرعی، علی بهمدی فرزند شعبان،ششدانگ یک باب منزل بمساحت 11۵/24مترمربع

 پالک 1۶2 اصلی، اراضی ایزی:
۵۹۹۶ فرعی، محمود رحیمی فرزند علی،ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت ۷۵43متر مربع

۶02۶فرعی، حسن قاسمی فرزند عباس،ششدانگ یک باب منزل بمساحت 12۹/0۹مترمربع
بخش  ۸ سبزوار ناحیه یک

 پالک 30 اصلی، اراضی طزرق:
44۹ فرعی، علیرضا ش��بانی فرزند مرادعلی،شش��دانگ یک قطعه زمین قس��متی از یکباب منزل بمساحت۷0/04 

مترمربع 
پالک ۹3اصلی،اراضی کالوشک:

 2۷4 فرعی، قاسم گنابادی نژاد فرزند عباسعلی، ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات گلخانه بمساحت 
3300/۹۸متر مربع 

بخش 12 سبزوار
پالک یک اصلی، اراضی عمید آباد:

2201۶ فرعی، غالمحس��ین نسبت به س��ه دانگ، طیبه، معصومه و فاطمه هریک نسبت به یکدانگ مشاع شهرت 
همگی ایزی فرزندان حبیب اله،از ششدانگ نهر متروکه بمساحت ۶3/22متر مربع

 پالک 2اصلی، اراضی عبدالرحمن:
1۶2۶2 فرعی، محمود بیدخوری فرزند علیرضا، نس��بت به سه دانگ مشاع ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 

1۹/2۶متر مربع
1۶2۹3 فرعی، مصطفی کوشانفر فرزند محمدرضا، ششدانگ زمین محصور بمساحت120/۵۷ متر مربع 

1۶2۹۷فرعی، حسین استاجی فرزند عباسعلی نسبت به دو دانگ مشاع، مهدی استاجی فرزند حسین نسبت به چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یکباب منزل به مساحت3/4۵ متر مربع که با پالک1۶2۸4 فرعی توأما تشکیل 

یک باب منزل مسکونی را داده است.
لذا در اجرای ماده 1۶و1۷ قانون ثبت هر کس نسبت به امالک آگهی شده در باال معترض می باشد و یا اینکه بین 
متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی در دادگاه شده و در جریان رسیدگی است می بایستی گواهی مشعر بر جریان 
دعوی یا اعتراض خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این اگهی ظرف ۹0 روز و در مورد اگهی اصالحی به مدت 30 روز 
به این اداره تسلیم ورسید دریافت نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست 
خود را به مرجع قضایی ذیصالح تقدیم در غیر اینصورت متقاضی یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به این اداره ثبت تسلیم نماید .اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 

عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.)م الف1400/۵۶۵(
تاریخ انتشار نوبت اول :   1400/11/02                                    تاریخ انتشار نوبت دوم :   1400/12/02

                                                            علی آب باریکی 
 رئیس ثبت اسنادوام���������الک سبزوار

اصالحیه
در آگهی فقدان سندمالکیت آقای ابوالفضل رمضانی که به شماره م الف 12۵۵۸۶۵ در تاریخ 1400،10،1۸ منتشر 

شد، پالک ثبتی 3۹۵ فرعی 1 اصلی بخش ۵ ثبت نور صحیح است.آ1410۵1۸
علی سعادتی -سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک نور

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 13۹0/0۹/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان1- مهدی کاریزی 
فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه 1۶۸ صادره از قدمگاه در یک باب ساختمان به مساحت 1۶2 مترمربع در قسمتی از پالک 43۷فرعی از 13۵ اصلی واقع در قدمگاه بخش 3 زبرخان از محل مالکیت سید محمد قدمگاهی فرزند سید علی 
2- خانم مهدیه قدمگاهی فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 43 صادره از قدمگاه در یک باب ساختمان به مساحت 2۸۸/40 مترمربع در قسمتی از پالک 43۷ فرعی از 13۵ اصلی بخش 3 زبرخان واقع در اراضی قدمگاه از محل مالکیت 
سیدمحمد قدمگاهی فرزند سید علی 3- ایمان حاجی آبادی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 10۵013۹0۸۹ صادره از نیشابور در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 23۷4۹ مترمربع در قسمتی از پالک 2- فرعی از ۷۸ اصلی بخش 
3 زبرخان واقع در اراضی نوبهار از محل مالکیت علی اکبر تنگل مزاری فرزند رجبعلی 4- محسن قدمگاهی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۸۹14 صادره از مشهد در یک باب ساختمان به مساحت 2۵۸/20 مترمربع در قسمتی از پالک 
40۸ فرعی از 13۵ اصلی بخش 3 زبرخان واقع در اراضی قدمگاه از محل مالکیت محمد قدمگاهی فرزند ذبیح اله ۵- مهدی قدمگاهی فرزند محمد بشماره شناسنامه 1۸32 صادره از قدمگاه در یک باب ساختمان به مساحت 31۶/۸4 
مترمربع در قسمتی از پالک 40۸ فرعی از 13۵ اصلی بخش 3 زبرخان از محل مالکیت محمد قدمگاهی فرزند ذبیح اله محرز گردیده است . لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 1۵ روز از طریق روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیأت الصاق تا 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 و در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد برابر ماده 13 
آیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود بصورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید 

حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید . آ1410۵21         تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/11/02      تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/11/1۷         سید حسن پور موسوی-رئیس ثبت اسناد و امالک زبرخان

خبر خوب

 جشن 
»زندگی به سبک رضوی«

در آستانه والدت حضرت فاطمه صدیقه)س(، 
جشن ازدواج تعدادی از زوج های مناطق محروم 
مشهد در قالب طرح »زندگی به سبک رضوی« 

در صحن و سرای امام هشتم آغاز شد.
ــیــوز، در راســتــای تفاهم  ــزارش آســتــان ن ــ ــه گ ب
ــوان و خــانــواده  ــان ــور ب هــمــکــاری مــیــان مــرکــز امـ
بنیاد کرامت رضــوی و معاونت فرهنگی سپاه 
امام رضــا)ع(، طرح »زندگی به سبک رضوی« 
ــرای جمعی از زوج هــای  پنجشنبه هــر هفته ب
جــوان محروم شهر مشهد به اجــرا درمی آید. 
مطابق این تفاهم که برای 500 زوج مقرر شده، 
ــدگــی بــه ســبــک رضـــوی«  بـــرگـــزاری جــشــن »زن
برعهده مرکز امــور بــانــوان و خــانــواده و تهیه و 
تأمین جهیزیه زوج ها را معاونت فرهنگی سپاه 

امام رضا)ع( متقبل شده است.
سخنرانی کارشناس امــور خــانــواده و زوجین، 
اجــرای مراسم مولودی خوانی توسط خادمان 
و ذاکــران حرم مطهر رضــوی، تقدیم متبرکات 
ــرآن مــجــیــد از جمله  ــ ــد قـ ــوی و یـــک جــل ــ رضـ
بخش های مختلف این جشن بودند. سپس 
نومزدوجین دعوت شده، در یک کالس آموزشی 
ویژه آغاز زندگی مشترک شرکت کرده و در پایان، 
از غذای متبرک حضرت رضا)ع( در مهمانسرای 

حرم مطهر ثامن الحجج)ع( متنعم شدند. 
مرحله نخست این تفاهم نیز پیش از آغاز ایام 
فاطمیه، در قالب برگزاری جشن های ازدواج در 
پنجشنبه شب ها برای 250 زوج دیگر در حرم 

مطهر حضرت رضا)ع( برگزار شد.
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