
منبر مجازی

سلول های خاکستری
حسینی  االســام  حجت 
قمی  حضرت علی )ع( در 
 نهج الــبــاغــه مــی فــرمــایــد :
بــاش!   کــارهــای مفید  دنــبــال 
کــنــار  را  بـــیـــهـــوده  ــای  ــارهــ ــ ک

بگذار! 
 ، الباغه  نهج   59 نــامــه  در 
، دنیا  گویند:  مــی   حضرت 

دار آزمون است، اگر انسان یک ساعت )مدتی ( وقت 
خودش را هدر دهد، این وقت هدررفته ، موجب حسرت 

در روز قیامت می شود.
در سوره مبارکه فاطر » آیه 36 « به بعد آمده است اهل 
دوزخ فریاد می زنند: خدایا ما را از جهنم نجات بده کار 
صالحی انجام دهیم؛ قول می دهیم این دفعه آدم خوبی 
باشیم . جــواب می آیــد آیــا در دنیا آن قــدر به شما عمر 

ندادیم که برای تذکر شما کافی باشد؟ 
 حدیث بسیار تکان دهنده ای شیخ صدوق )رضوان هللا (
(می فرمایند: منظور  )ع  امــام صــادق  ــد،  دارن آیه  این  ذیل 
 18 به  مربوط  ایــن   : می فرمایند  امــام  اســت؟  عمری   چه 
ساله هاست. االن 18 ساله ها می گویند ما هنوز بچه ایم 

20-25 ساله است می گوید ما هنوز جوانیم.
انسان از جوانیش باید بهترین استفاده را بکند . چقدر 
بــزرگــان مــا مــواظــب فــرصــت هــای خــود بــودنــد. متأسفانه 
ــروز  ــ ــروز ، فــرصــت هــای مــا دارد از دســـت مــی رود.امـ ــ ام
 فرصت ســوزی خیلی عجیبی در دانشگاه ها ، مــدارس و 
 حوزه ها هست. االن دانشگاه های ما همان دانشگاه های 
40 سال پیش است .خروجی هایش همان است .آیا این 
 مقداری که اکنون کشور ما دارد برای دانشگاه ها سرمایه گذاری 
می کند این قدر خروجی دارد؟ متأسفانه حوزه های ما هم 
نسبت به گذشته ضعیف تر شده است. خروجی هایش 

باید خیلی باالتر از این ها باشد.
را  ــروز کــه گــذشــت  امـ ... همین  ــدوم  رنـ بــه صـــورت  االن 
حساب کنید ببینید چقدر خوابیدیم ، بیدارشدیم فقط 
سرمان در گوشی بود، چقدر در بازی ها بودیم... برو در 
و  اینستا  و  تلگرام  و  آپ  واتــس  و  کانال  آن  و  کانال  این 
 کاب هاوس و... بعد این ها تمام شد تازه نوبت بازی های 

مجازی است. 
ــا عــامــه  ــ ــه اش نـــوشـــتـــه مــــن ب ــامــ ــ ــــدگــــی ن ــاشــــری درزن ــ  ن
طباطبایی )ره( خیلی رفیق بودم ...ایشان کاری داشتند به 
من زنگ می زدند و من با افتخار خدمت ایشان می رفتم. 
یک وقت ایشان گفت با هم به دیدن فان آقا برویم. عامه 
تا رسیدن به منزل وی، چهار دفعه آدرس از من می پرسید 
و فرمود: حیف نیست من سلول های مغزم را برای آدرس 

خرج کنم.
ما اکنون سلول های مغزمان را صرف چه چیزی می کنیم؟ این 
بای خانمانسوز در همه زندگی هاست، اصاً چه ضرورتی 

دارد ما این قدر اطاعات درباره همه چیزداشته باشیم؟
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 زهیر سازگار:
b مداح و مجالس اهل بیت 

نباید از فرهنگ غربی تأثیر بپذیرند

بانویی که خاورشناسان هم به عظمت او گواهی داده اند 

h فاطمه زهرا 
از نگاه مستشرقان 

 بازی و تقویت روحیه دینی فرزند 
h در سیره حضرت زهرا

خاطرات/ شهره پیرانی

اولین و آخرین هدیه روز زن 
 که شهید هسته ای 
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2

4

3

2

2

 h ویژه برنامه جشن والدت حضرت زهرا 
در حرم رضوی برگزار شد

در پناه مادر

    سال اول    ویژه نامه 258    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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به مناسبت میاد فرخنده حضرت زهرا)س( و به 
همت مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس 
رضوی، نمایشگاه گروهی آثار بانوان خوش نویس 
نگارخانه  در  ــنــبــی)س(«  ال »ریــحــانــه  عــنــوان  بــا 
رضوان گشایش یافت. در این نمایشگاه 42 اثر 
از 23 بانوی خوش نویس خراسانی به خط هایی 
با  کوفی  و  نسخ  شکسته،  نستعلیق،  همچون 
مــحــوریــت حضرت  بــا  ادبـــی  و  قــرآنــی  مضامین 
عاقه مندان  دیــد  معرض  در  ــرا)س(  زهــ فاطمه 

گذاشته شده است.امیرمهدی 
مؤسسه  مدیرعامل  حکیمی، 
ــری آســتــان  ــنــش هــای هــن ــری آف

قدس رضوی در این...

به همت مرکز امور بانوان و خانواده بنیاد کرامت رضوی و با مشارکت خیران در روز مادر اعالم شد

رهایی 18 بانوی دربند تا دهه فجر
 نمایشگاه آثار بانوان خوش نویس

 » h با عنوان »ریحانه النبی  
در نگارخانه رضوان گشایش یافت

عرض ارادت 
هنرمندانه

4

4

خبر
تولیت آستان قدس رضوی:

بازاریان اطراف حرم، الگوی 
انصاف و نماز اول وقت باشند

تولیت آستان قدس رضوی گفت: بازاریان اطراف 
حرم مطهر باید الگوی انصاف و اقامه نماز اول 

وقت در کشور باشند.
به گزارش آستان نیوز، حجت االسام والمسلمین 
درس  جـــلـــســـه  ابـــــتـــــدای  در  مـــــــروی  ــد  ــمــ  احــ
مکاسب المحرمه که در حرم مطهر امام رضا)ع( 
برگزار شد، به احادیث و روایــات ائمه اطهار)ع( 
در خصوص اهمیت اقامه نماز اول وقت اشاره و 
ابراز کرد: یکی از مهم ترین سفارش های حضرات 
معصومین)ع( به ویژه حضرت رضا)ع( توصیه به 

اقامه نماز اول وقت است.
بسیار  را  اسامی  فرهنگ  در  بـــازار  جایگاه  وی 
رفیع دانست و تصریح کرد: بــازار به سبب رفع 
نیازهای امت اسام از ارزش و قداست ویژه ای در 
جامعه اسامی برخوردار است و رعایت انصاف، 
سعه صدر، پرهیز از دروغ، ستم و اجحاف در حق 

مشتریان از ویژ گی های بازاریان مسلمان است.
ــازار اطــراف  تولیت آستان قــدس رضــوی گفت: ب
حرم مطهر باید تجلیگاه فرهنگ، اخاق و سیره 
رضوی باشد که یکی از مصادیق آن در کنار رعایت 

انصاف، ادای نماز اول وقت است.
حجت االسام والمسلمین مروی یکی از مؤثرترین 
روش ها برای تحقق بازار اسامی را انس بازاریان 
به فریضه نماز اول وقت معرفی و تصریح کرد: اگر 
بازاریان اطراف حرم مطهر هنگام اذان برای دقایقی 
مغازه های خود را تعطيل کنند و به استقبال نماز 
جماعت بروند، عاوه بر برکاتی که در زندگی و 
کسب وکار آن ها خواهد داشت، موجب اثرگذاری 

فرهنگی در کل کشور خواهد شد.
تولیت آستان قدس رضوی گفت: کسبه اطراف 
و همگی  مؤمن  انسان هایی  عموماً  مطهر  حــرم 
ارادتمند به حضرت رضا)ع( و نماز خوان هستند، 
اما چه بهتر است که به احترام امام رضا)ع( این 
تا  کنند  اقــامــه  بــه جماعت  و  وقــت  اول  را  نماز 
پديده ای زيبا و اثرگذار در جوار حضرت رضا)ع( 

رقم بخورد.
را موجب  ــان  ــازاریـ بـ وقـــت  اول  نــمــاز  اقــامــه  وی 
اعتماد مشتریان در خرید  افزایش  و  الگوگیری 
برکت  وقــت سبب  اول  نماز  گفت:  و  دانــســت 
کسب وکار و افزایش رزق و روزی می شود و اشاعه 
این فرهنگ در میان بازاریان موجب تسری آن در 

جامعه خواهد شد.
با  ادامه  در  مروی  حجت االسام والمسلمین 
طــرح ایــن ســؤال کــه غربت امــام رضـــا)ع( به 
امام  زمانی  آن  داد:  توضیح  معناست؟  چه 
اندکی  افـــراد  کــه  الغرباست  غریب  ــا)ع(  رضـ
کنند.  عمل  ایشان  دستورات  و  توصیه ها  به 
امام  توصیه های مهم  از  یکی  اول وقت  نماز 
در  انسان  کننده سرنوشت  تعیین  و  رضا)ع( 

دنیا و آخرت است.

نیکبخت   محمدحسین 
بست باال،  می گفتند  قدیمی ها 
هم  مشهدی ها  همه  ــرای  ب البته 
این نام کم و بیش شناخته شده 
دقیق  مفهوم  و  معنا  امــا  اســت، 
از دســت داده . بست  را  خــودش 
باال که ما امروزه آن را با نام بست شیخ طوسی 
است  مطهر  حــرم  غــربــی  ورودی  می شناسیم، 
همان  یا  خیابان شیرازی  از سمت  وقتی  و شما 
ورود  برای  می شوید،  وارد حرم  قدیم،  باالخیابان 
کنید.  عبور  بــاال  بست  از  باید  عتیق،  به صحن 
این روزها دیگر بست باال فقط یک گذر ارتباطی 
کتابخانه  ورودی  درِ  آن  شمالی  ضلع  در  اســت؛ 
جــنــوبــی اش،  در ضلع  دارد؛  قـــرار  قــدس  آســتــان  
ورودی  آن،  میانه  در  و  اسامی  صحن جمهوری 
ــران »ســرداب  دارالــحــجــه یــا بــه قــول برخی از زائـ
به توقف در بست  نیازی  نه  برای همین  حــرم«. 
باال هست و نه جاذبه ای دارد که بتواند اسباب 
فراهم  را  کــردن  نگاه  و  ایستادن  دقیقه  ســه  دو 
ــن مــنــوال نبوده   ای بــر  ــار همیشه  ــ ــا روزگ کــنــد. ام
خــودش،  تاریخی  حافظه  در  بست باال  و  اســت 
روزهایی را به یاد دارد که آن را یکی از قطب های 
اقتصادی و جایگاه تظاهرات سیاسی و اجتماعی 
به  مبدل  گاهی  مکان،  این  البته  و  می دانستند 
مرکز تجمع جمعیت های معترضی می شد که به 
دالیل مختلف می خواستند صدایشان به گوش 

مسئوالن برسد.

چرا راه دور برویم؟! ◾
اجازه بدهید در مرور حافظه تاریخی بست باال، 
کنیم؛  شــروع  خودمان  تاریخی  دوران  همین  از 
یعنی حدود 44 سال پیش و آغاز دوران انقاب 
اسامی. قرار گرفتن بست باال در مسیر عبوری 
به سمت چهارراه نادری و میدان شهدا، خودش 
گروه های  دائمی  تــردد  و  تجمع  بــرای  بود  عاملی 
ــرار گــرفــتــن بــیــت آیـــت هللا  ــ ــظــاهــرات کــنــنــده. ق ت
 العظمی شیرازی در مسیر باالخیابان که بعدها 
را بگذارند شیرازی،  سبب شد اسم این خیابان 
خودش از عوامل افزایش فعالیت های سیاسی و 
راهپیمایی ها در باالخیابان بود. یکی از مهم ترین 
اتفاقات رخ داده در این دوره تاریخی بست باال، 
مربوط به حــوادث دی مــاه 1357 اســت. در نهم 
ســـال، شهر مشهد شاهد  ــن  ای ــاه  دی مـ دهــم  و 
یکی  هم  باالخیابان  و  بود  مــردم  سراسری  قیام 
می آمد.  به حساب  درگیری  اصلی  کانون های  از 
باال،  بست  تا  باالخیابان  اندک  فاصله  دلیل  به 
بــه مــکــان درگــیــری  ــن ورودی حــرم مطهر هــم  ای
تــبــدیــل شــد و بــرخــی گـــزارش هـــای شــفــاهــی از 
مــردم مشهد  از  تعدادی  شــدن  و شهید  زخمی 
پس  یعنی  بعدها  داده انـــد.  خبر  مکان  ایــن  در 
از پــیــروزی انــقــاب اســامــی هــم بست بــاال، به 
تشییع  مسیر  ورودی  عنوان  به  متناوب  صورت 
پیکر  و  می شد  شناخته  مقدس  دفــاع  شهدای 
که  را  لیاقت  رضا  شهید  مانند  شهدا  از  برخی 
احتماالً نخستین شهید دانش آموز شهر مشهد 
در دوران دفاع مقدس است، در نیمه دوم سال 
صحن  وارد  مسیر  همین  از  خورشیدی   1359
جمعیت،  کثرت  دلیل  به  اتفاقاً  و  کردند  عتیق 

بخش اصلی عزاداری ها برای این شهید نوجوان، 
در بست باال برگزار شد.

عهد قاجار و روزهای تلخ و شیرینش ◾
بست باال در حافظه تاریخی خودش و البته در 
دوره قاجار، شاهد هجوم روس ها به حرم رضوی 
هم هست. در واقع زمانی که درگیری ها در نوروز 
سال 1291 خورشیدی به اوج خودش رسید، نقطه 
ثقل حمله روس ها به داخل صحن عتیق، بست 
باال بود که پس از شلیک گلوله های توپ به صحن 
ایــن مسیر وارد حــرم مطهر  از  و ســرای رضــوی، 

شدند. البته بست باال حمله و تهاجم نیروهای 
آصف الدوله را به مردم در زمان بلوای نان و همین  
طــور تــیــرانــدازی نــیــروهــای نــیــرالــدولــه را در زمــان 
قحطی به خاطر دارد که هر دو این ها در یک بازه 
افتاد.  اتفاق  مشروطه  انقاب  از  پیش  10ساله، 
از همه این ها گذشته، مسیر بست باال به دلیل 
قرار گرفتن در قسمت غربی حرم مطهر، همیشه 
بوده   و صاحب منصب هایی  مقامات  عبور  محل 
که از تهران یا دیگر باد خودشان را برای زیارت 
علمایی  عــبــور  یــا محل  مــی رســانــدنــد  بــه مشهد 
که  ــوده  ب خراسانی  مجتهد  میرزاحبیب  مانند 
محل اقامتشان در بیرون مشهد، در سمت غربی 
آن قرار داشت. این ورود و خروج ها به خصوص 
هنگامی که فرد از علما و مجتهدان زمان بود، با 
تجمع گسترده مردم در بست باال همراه می شد 

و به نوعی راهبندان ایجاد می کرد.

میزبانی از فناوری های نوین ◾
اتفاقات، بست باال شاهد و میزبان  در کنار این 
مشهد  به شهر  نوین  فناوری های  از  برخی  ورود 
هم بوده  است. مثاً نخستین ساعت بزرگ حرم 
رضوی که در دوره ناصرالدین شاه خریداری و در 
غربی صحن  ایــوان  فــراز  بر  مظفرالدین شاه  دوره 

نصب  یا  شد  نصب  بــاال  بست  انتهای  و  عتیق 
روشنایی  نیاز  رفــع  بــرای  بــرق  ژنــراتــور  نخستین 
حــرم رضـــوی، در ابــتــدای بست بــاال کــه در دوره 
مظفرالدین شاه اتفاق افتاد و کلی اسباب شگفتی 
و شادمانی زائران و مجاوران را فراهم کرد. شاید 
چاپخانه های  نخستین  بدانید  که  باشد  جالب 
شهر مشهد از قبیل چاپخانه طوس با مدیریت 
ابتدای همین  در  )روئین تن(  میرمرتضی موسوی 
بست باال و به قول قدیمی ها، راسته باال خیابان 
تاریخ  کــه شــایــد در  ــت. نکته دیــگــری  قـــرار داشـ
بست باال بتوان به آن اشاره کرد، قرار داشتن نهر 

نادری و فضای بسیار مصفای اطراف آن است که 
تقریباً تا اواسط دهه 1330 خورشیدی برقرار بود؛ 
جایی که در روزهای گرم تابستان، محل استراحت 
زیــبــایــی که  ــران مــی شــد و حوضچه  ــ زائ تــوقــف  و 
بــرای ته نشین شــدن گِل  بــاال،  ابــتــدای بست  در 
در  و  زیباترین  از  یکی  و الی ساخته شــده  بــود، 
رضوی  حرم  ورودی  نقاط  جذاب ترین  حال  عین 
با  را  آن  طــرف  دو  که  مسیری  می آمد؛  شمار  به 
درخت های سر به فلک کشیده تزئین کرده  بودند 
و بساط فروشندگان دوره گرد و دستفروشان هم 
این  روی  داشـــت.  ــق  رون حسابی  آن  حاشیه  در 
نهر را در سال 1341 خورشیدی به صورت کامل 
که  بــود  زائــرانــی  میزبان  بــاال،  بست  پوشاندند. 
می خواستند جایی نزدیک به حرم رضوی اقامت 
بازارهایی  درباره  باشد  یادتان  اگر  داشته  باشند؛ 
مانند بازار ساعت که به این نقطه از حرم رضوی 
بار مفصاً صحبت کردیم.  متصل می شد، یک 
به هر حال بست باال که نامش را از باالخیابان 
گرفته  است، از زمان ساخته شدن در دوره شاه 
تا امروز که حدود 400 سال  عباس یکم صفوی 
درشت  و  ریــز  وقایع  مــی گــذرد، شاهد  عمرش  از 
بسیاری بوده  که باید نشست و سر فرصت همه 

آن ها را مرور و بررسی کرد.

 نخستین ساعت بزرگ حرم رضوی در دوره ناصرالدین شاه خریداری و در دوره 
مظفرالدین شــاه بر فراز ایوان غربی صحن عتیق و انتهای بست باال نصب شد. 
همچنین نصب نخســتین ژنراتور برق برای رفع نیاز روشــنایی حرم رضوی، 
در ابتدای بست باال در دوره مظفرالدین شــاه اتفاق افتاد و کلی اسباب شگفتی و 

شادمانی زائران و مجاوران را فراهم کرد.

گزيدهگزيده

مروری بر سرگذشت و اتفاق های مهمی که در ورودی غربی حرم رضوی رخ داده  است

گشت و گذاری در حافظه تاریخی »بست باال«



فاطمه 
اعزالناس 
علّی

 فاطمه 
 عزيزترين مردم 
نزد من است.

»وفی ابنه 
رسول 

صلی اهلل 
علیه و آله 

لی اسوه 
حسنه …

دختر پیامبرخدا)ص( 
برای من الگوی 

نیکويی است.

کتاب »آداب مداحی اهل بیت؛ مجموعه بیانات حضرت 
آیت هللا خامنه ای درباره مداحی اهل بیت)علیهم السالم(« 
توسط پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقالب 

به زودی منتشر می شود.
هنر ممتاز مداحی از موضوعاتی است که از دیرباز مورد 
توجه رهبر انقالب اسالمی بــوده اســت. دیــدارهــای ثابت 
ــروز مــیــالد حــضــرت صدیقه  و سالیانه معظم له در ســال

طاهره)س( با مداحان اهل بیت)ع( از سال ها پیش تاکنون 
گواه این موضوع است.

درک صحیح از جایگاه هیئت و هنر مــداحــی، ضــرورت 
آموزش صحیح مداحی، بهره گیری از اشعار پرمحتوا و خوش 
مضمون و متناسب با نیازهای روز، پرهیز از ایجاد اختالف 
بین مسلمین، انتخاب آهنگ های غیرلهوی و چندین 
مسئله دیگر از موضوعاتی است که رهبر انقالب در این 

سال ها بر آن ها تأکید کرده اند.
در بخشی از این بیانات می خوانیم: » یکی از معارف، 
ایستادگی و تسلیم نشدن در مقابل زورگو است. امروز 
خیلی از این شعرهای آقایان ناظر به همین قضیه بود و 
کامالً درست و متین بود. انگیزه  شدید و قــوی ای وجود 
دارد بــرای اینکه ملت ایـــران را قــانــع کنند کــه آقــا باید 
کوتاه بیایید. رادیوهای دنیا، وسایل ارتباط  جمعی در 

دنیا، رسانه های دشمن، مجموعه ای از اندیشکده ها و 
جمعیت های فکری نشسته اند طراحی می کنند برای 
اینکه ملت ایران را قانع کنند که باید در مقابل آمریکا 
کوتاه بیایید و چاره ای هم نیست. خب ملت ما بحمدهللا 
ایستاده، اما بایستی نیروی معنوی را پی در پی تزریق 
کرد، نیروی معنوی را پی درپی باید زنده کرد؛ این یکی از 
معارف است. در همین دعای صحیفه  سجادیه ]آمده:[ 

... یََدا؛ )دعای بیست ویکم(  وَ ال تَجَعل لِفاِجرٍ وَ ال کافِرٍ عَلَیَّ
یعنی من را مدیون کافر و فاسق نکن، من را محتاج آن ها 
نکن، چشم من به دست آن ها نباشد، من در مقابل آن ها 
احساس ضعف نکنم؛ این یکی از معارف است. اینکه از 
خدا می خواهد او را در مقابل دشمن به این وضع دچار 
نکند، معنایش این است که در مقابل دشمن نباید به 

این وضع دچار شد.

بحمدهللا روح حماسه در کشور ما زنــده اســت. در همه  
قضایایی که نیاز به حضور حماسی مردم و حضور پُرشور 
مردم احساس می شده است، مردم به معنای واقعی کلمه 
با همان شور و با همان حماسه وارد میدان شده  اند. این 
شور و معنویت و احساس باید عمق پیدا کند، به خصوص 
در جوان ها؛ بایستی به معنای یک فرهنگ کامل، ذهن ها را 
قانع کند. این با فرهنگ سازی امکان پذیر است و این کار، کار 

شما است، کار جامعه  مداح است. بنده وقتی نگاه می کنم 
به سطح جامعه  خودمان، می بینم که حقاً و انصافاً مداحان 
مؤمن، انقالبی، شجاع، در سطح کشور دارنــد کــار انجام 
می دهند و اثــرگــذاری می کنند؛ سعی بشود همه  جوامع 
مداحی ایــن جــور باشد؛ شعرهایی که خــوانــده می شود، 
اجرایی که انجام می گیرد، این جماعت جوانی که معموالً در 
این اجتماعات حضور دارند، این ها به معنای واقعی کلمه 

برخوردار بشوند از معنویت، از معرفت، از بصیرت و با دست 
پُر برخیزند«.

به این ترتیب، پایگاه اطالع رسانی  KHAMENEI.IR کتاب 
»آداب مداحی« را که شامل مجموعه توصیه های حضرت 
آیت هللا خامنه ای به مداحان است، به زودی منتشر می کند. 
ــر، مستمعین، مادحین و ستایشگران   مخاطبان ایــن اث

اهل بیت)ع( هستند.

تازه های نشر
 مجموعه بیانات 
حضرت آيت اهلل خامنه ای 
درباره مداحی کتاب شد

خاطرات
شهره پیرانی

   اولین و آخرين هديه روز زن 
که شهید هسته ای به همسرش داد

 شهره پیرانی همسر شهید داريوش رضايی نژاد به بیان خاطره ای 
از اولین و آخرين هديه روز زن از سوی همسرش اشاره کرد و در 

صفحه اش در فضای مجازی نوشت:

با زينب و امین به مرکز خريد گلستان میدان هروی رفته ايم. من و 
زينب جلوتر از شما حرکت می کنیم. جلو مغازه سنگ فروشی چشمم 

به سرويس ياقوت کبود خیره می شود. خیلی خاص است. کاماًل 
منطبق بر سلیقه من است. به زينب می گويم: برويم قیمت را بپرسم. 

از فروشنده می پرسم. قیمت معادل 6 گرم طالست.

به زينب می گويم دوستش دارم، ولی االن شرايط ما طوری نیست که 
بخواهم از اين خرج ها کنم. برمی گردم که از فروشگاه خارج شويم. 

تو را پشت سرمان می بینم. چیزی نمی گويی.
چند هفته می گذرد. روز زن است. آخرين روز زن. تو که اساسًا تولد 
و مناسبت های مربوط به من را فراموش می کنی. البته دلیل هم دارد 

من اين روزها و مناسبت ها برايم مهم نیست. کل روزهای زندگی ام به 
من شخصیت داده ای. چه هديه ای باالتر از اين برای يک زن که برای 

همسرش اولويت باشد. از محل کار به خانه برگشته ايم.
من و آرمیتا را که پیاده می کنی می گويی جلسه ساختمان است، ما باال 

می رويم. داريوش دير می کنی. من دچار اضطراب می شوم. هر وقت 

دير می کنی من نگرانم نکند اتفاقی برايت افتاده باشد. زنگ می زنم. 
می گويی طول کشیده، جلسه دارد تمام می شود، داری می آيی.

باالخره آمدی. دستانت را پشتت قايم کرده ای. من حتی تعجب هم 
نمی کنم. دستانت را جلو می آوری. جعبه  کادوی آبی نفتی کوچکی 
را که با روبان آبی آسمانی بسته شده سمت من می گیری. می گويی 

روزت مبارک. شوکه می شوم انتظار نداشتم. می گويی برای اولین بار 
روز زن يادم نرفت شهره. روزت مبارک. می بوسمت.

می گويم چکار کردی داريوش؟ می گويی تو که طال دوست نداری 
گفتم اگر هم بگیرم فردا که بخواهیم خانه را عوض کنیم می گويی 

بفروش. چیزی گرفته ام که تا همیشه برايت بماند. چیزی که 

مطمئنم دوستش داری. بازش می کنم. سرويس ياقوت کبودی است 
که ديده بودمش با زينب چند هفته قبل... خیلی دوستش دارم. هنوز 

هم به اندازه همان روز با ديدنش ذوق می کنم، اين اولین و آخرين 
هديه روز زن از طرف تو را... داريوش انگار تازه سال آخر غافلگیر 

کردن را ياد گرفته بودی. آن از تولدم اين از روز زن.

کودک در سال های ابتدای زندگی معموالً در ضمن 
بــازی مسئولیت هایی را بر عهده می گیرد که از 
بزرگ ترهای خود آموخته اســت. به همین دلیل 
می توان ادعــا کرد بــازی کــردن شیوه بسیار خوبی 
برای ایجاد احساس مسئولیت در کودک یا نوجوان 
است. دکتر فاطمه محبی در تبیین شیوه تربیتی 
حضرت زهرا)س( نکاتی را در خصوص بازی کردن 

حضرت با کودکانش گفته که از نظر می گذرانید.
ــروزه روان شــنــاســان متوجه  درســـت اســت کــه امــ
ــا کـــــودک ســبــب رشــد  ــد بـــــازی کـــــردن بـ ــ ــده ان شــ
ــروز اســـتـــعـــدادهـــای پــنــهــانــی و  ــ شــخــصــیــتــی، بـ
مسئولیت پذیری او می شود و بزرگ ترها می توانند 
نکات و مواردی را که در نظر دارند، در زمان بازی به 
کودک خود آموزش بدهند، اما حدود 14 قرن پیش 
حضرت فاطمه زهـــرا)س( همین نکته را در زمان 

بازی کردن با کودکان خود اعمال می کرد.
از طرف دیگر در روایت های زیادی نقل شده پیغمبر 
اسالم )ص( با فرزندان دخترش، حضرت فاطمه 
زهرا)س( همبازی می شد و همراه با آن ها به تحرک 
می پرداخت و نکته های بسیار ارزشمندی را به 

آن ها آموزش می داد.

در عین حال، حضرت امیرالمؤمنین)ع( و حضرت 
ــرا)س( به بــازی کــردن با کــودکــان خود  فاطمه زهـ
بسیار توجه داشتند و همین موضوع نه تنها 
موجب شادابی و نشاط در خانه آن هــا می شد 
ــبــول مــســئــولــیــت را در فـــرزنـــدان    بــلــکــه حـــس ق

تقویت می کرد.
این بزرگان در بازی کردن با کودکان خود، درس دفاع 
از دین خدا و عبادت و شجاعت را تعلیم می دادند. 
به عنوان مثال حضرت فاطمه زهرا)س( در هنگام 
بــازی کــردن خطاب به امــام حسن)ع( این شعر را 

می خواند:
ــا حــســن! / و اخــلــع عــن الحق  ــه ابـــاک ی »اشــب
الرسن/ و اعبد الها ذالمنن/ و ال توال ذاالحن« 
ــدرت شـــجـــاع و  ــ ــد پـ ــن ــان یــعــنــی »ای حـــســـن، م
خداپرست باش و از حق دفاع کن و ریسمان را از 
حق بــردار. خدا را پرستش کن و با افراد کینه توز 
دوستی نکن«. درواقع آن حضرت با این جمالت 
کــه در حین بـــازی گفته مــی شــد، روحــیــه دفــاع 
از حــق، مسئولیت پذیری و بــزرگــی را در وجــود 
 فرزندش تقویت و او را برای روزهای سخت زندگی 

آماده می کرد.

ــان  ــنـــت هـــرســـالـــه دیــــــــدار مــــداحــ ــابـــق سـ ــطـ  مـ
اهــل بیت)ع( با رهبر معظم انقالب، دیــروز نیز 
آیت هللا خامنه ای، در ادامه توصیه های هر ساله 
در بخشی از سخنان خود به مقوله موسیقی و 
نسبتش با مداحی پرداختند و گفتند:»نوآوری 
در مداحی نباید به هنجارشکنی و تغییر هویت 
مداحی منجر شــود و اجــرای مــداح را به سمت 
اموری که مداحی نیست بلغزاند؛ چرا که مداحی، 
ــار، مــداح  ــاپ نــیــســت«. زهــیــر ســازگ موسیقیِ پ
اهل بیت)ع( و فرزند استاد غالمرضا سازگار در 
گفت وگو با خبرگزاری مهر در همین خصوص 
گفته است: »امروز دشمنان برای تخلیه هیجان 
جوانان برخی سبک ها را که همان فرهنگ هیجان 
غربی اســت بــه میان هیئت ها وارد می کنند و 
مجالس اهل بیت)ع( را به سمت و سوی دیگری 
می برند و در هیئت ها به اســم امــام حسین)ع( 
فرهنگ غرب را اجرا می کنند؛ این شیوه غلطی 

است.
حــفــظ اصـــالـــت مـــداحـــی مــانــع نــفــوذ فــرهــنــگ 
ــد. در جــامــعــه شــیــعــی نباید  ــرب خـــواهـــد شـ غـ
ــــالن مــــداح مــجــلــس عـــــزاداری  ــود ف  شــنــیــده شــ

اباعبدهللا الحسین)ع( را شبیه فــالن مجلس 
غربی برگزار کرد. بنابراین ترویج فرهنگ حسینی و 
زینبی در هیئت ها و مجالس آل هللا باید یک اصل 
باشد و به شدت از فرهنگ غرب اجتناب شود. 
همچنین حرکات و سکنات مداح و شرایط مکانی 
 که می خواهد آنجا بخواند باید مــورد رضایت 

اهل بیت)ع( باشد.
مداح و مجالس اهل بیت)ع( باید برای غربی ها 
الگوی فرهنگی باشند نه اینکه این مجالس از 
فرهنگ غربی تأثیر بپذیرد. امروز صفا و خلوص 
را می توان در مجالسی که در خانه های کوچک 
و ســاده که تنها با یک پارچه سیاه تزئین شده 
بیشتر از مجالسی که با برپایی دکورهای آنچنانی 
و نورپردازی های غیرمعقول تنها برای خودنمایی 
اقـــدام بــه بــرگــزاری هیئت می کنند، حــس کــرد. 
مــداحــان و برپاکنندگان هیئت باید بدانند به 
رخ کشیدن از آداب عــزاداری نیست و همه باید 
ــن مجالس را بــرگــزار کنند، البته  بــا اخـــالص ای
رقابت سالم موجب افــزایــش کیفیت جلسات 
 می شود اما همیشه سادگی و بی ریایی در مجلس 

امام حسین)ع( اثر دیگری داشته است«.

بازی و تقویت روحیه دینی 
h فرزند در سیره حضرت زهرا

مداح و مجالس اهل بیت b نباید 
از فرهنگ غربی تأثیر بپذیرند

ادب آیینیتربیت دینی خاورشناسان از قرون گذشته 
ــدد شــنــاخــت بیشتر  ــ درصـ
اسالم، شخصیت ها و منابع 
اسالمی و در رأس آن ها قرآن 
و سیره بوده اند و به خصوص 
در یکی دو قرن اخیر، این موضوعات را مورد مطالعه 
قــرار داده انـــد. یکی از شخصیت هایی که در واکــاوی 
آنان از تاریخ اسالم مغفول نبوده حضرت زهــرا)س( 
است. برای آگاهی بیشتر درباره نگاه خاورشناسان به 
ایشان، خبرگزاری ایکنا با احمد جعفری، استاد حوزه 
و دانشگاه گفت وگو کرده است که در ادامه گزیده ای 

از آن را می خوانید.

مطرح کردن رفتار حضرت زهرا)س( به عنوان انگاره  ◾
و پارادایم الگویی 

احمد جعفری به تفاوت دیدگاه ها و طیف بندی در 
زاویه نگاه مستشرقین به شخصیت حضرت زهرا)س( 
همچون بسیاری مسائل دیگر اشــاره و اظهار کرد: 
دیدگاه خاورشناسان درباره حضرت زهرا)س( دو طیف 
است، کسانی که غیرمنصفانه و مغرضانه به تاریخ 
زندگی آن حضرت پرداخته اند که عمدتاً یهودیان این 
رویکرد را دارند و گروهی هم نگاه منصفانه دارند که 
این نگاه را براساس تحقیق درست در منابع اسالمی 

بدست آورده اند.
نوشته های خاورشناسان عمدتاً به صورت مقاله و کتاب 
در دسترس است. در مورد حضرت زهرا)س( هم یا فقط 
مقاله و کتابی به ایشان اختصاص یافته یا در مورد تاریخ 
اســالم، نبی اعظم و حضرت علی بن ابی طالب)ع( و 
خمسه طیبه سخن گفته اند و در البــه الی آن به آن 

حضرت و زندگیشان اشاره شده است.
مقاالت عمدتاً در دایرةالمعارف های معروف از جمله 
الیدن که مشهورترین دایرة المعارف حوزه استشراق 
است نوشته شده اند؛ خانم مک اولیف، سردبیر این 

ــاره آن حضرت نوشته و  دایرة المعارف، مقاله ای درب
شخصیت ایشان را ستوده است. در دایرة المعارف 
نوبورک هم با استناد به منابع اهــل سنت و شیعه 
فعالیت های سیاسی، اجتماعی و اندیشه های ایشان 

بیان شده است.
در دایرة المعارف بریتانیکا و در مدخل فاطیما اشاره 
شده که نزدیکی حضرت فاطمه)س( به پدرشان، او را 
از دیگر زنان و شخصیت های اسالمی متمایز می کند. 
ضمن اینکه عالقه وافــر پیامبر)ص( به دخترشان را 
مدنظر قرار داده و روایات متعددی در این باره ذکر کرده 
و به خصوص روایــات رضا و خشم فاطمه)س( آمده 
است. وی جمع بندی کرده مسلمین جهان چه شیعه 
و چه اهل سنت، حضرت فاطمه)س( را به عنوان یک 
مادر، دختر و یک فرد دوست داشتنی و فداکار، صادق و 
نمونه برای زنان مسلمان می شناسند و رفتار سیاسی و 
اجتماعی آن بانو را به عنوان یک انگاره و پارادایم الگویی 

مطرح می کنند.

 شخصیت شناسی حضرت فاطمه)س( با  ◾
سه رویکرد تطبیقی، تحلیلی و تاریخی

ــنــکــه رویـــکـــردهـــای مــطــالــعــاتــی به  ــا بـــیـــان ای وی بـ
شخصیت شناسی حضرت زهـــرا)س( در تألیفات 
خاورشناسی معموالً بــه ســه طریق یعنی رویکرد 
تطبیقی، تحلیلی و تاریخی وجــود دارد، ادامــه داد: 
دایرة المعارف ایرانیکا، رویکرد تحلیلی دارد برخالف 
بریتانیکا که دارای رویــکــرد تاریخی اســت. در این 
دایرة المعارف آمده براساس نوشته های امامیه، نام 
ــرآن با صراحت ذکــر شــده هرچند  فاطمه)س( در ق
نوشته های اهل سنت این موضوع را نشان نمی دهد. 
در اینجا تحلیل کــرده که مفسران اولیه امامیه با 
ــرآن و احــادیــث، روایــت  جست وجو در ســوره هــای ق
خاصی را بــرای آن حضرت مانند مقام لیلة القدر یا 
همنشینی با روح القدس )جبرئیل یا فرشته دیگر( 

قائل شده اند. براساس روایات امام صادق)ع( جبرئیل 
۷۵ روز همنشین حضرت فاطمه)س( بود ولی براساس 
مقاله ایرانیکا، ایشان با روح القدس همنشین بوده 
است؛ این دایرةالمعارف می گوید ما اطالعات تاریخی 
ــاز هــم ایشان  ــم ولــی ب کمی دربـــاره آن حضرت داریـ
ــواداران زیـــادی در بین شیعه و اهــل سنت دارد و  هــ
تفکرات و اندیشه های او الگویی برای تمامی زنان عالم و 
او سرور زنان بهشتی است. این مقام اسوه بودن توسط 

خود این دایرةالمعارف نتیجه گرفته شده است.

 فاطمه)س( حلقه ارتباط انسان با خدا  ◾
در عصر پساپیامبر

ــزود: در میان خــاورشــنــاســان منصف و  ــ جعفری اف
معتدل فردی مانند هانری کربن را داریــم که رویکرد 
پدیدارشناسانه به مطالعات اسالمی داشته و براساس 
ــد علمی به ایــن مباحث پرداخته اســت. وی در  رون
اثر خود به نام »ارض ملکوت و کالبد انسان در روز 
رستاخیز« مطالبی در مورد آن حضرت آورده است؛ در 
کتاب »تاریخ فلسفه اسالمی« مطلبی در مورد مهدی 

موعود در نزد شیعیان آمده که باز به حضرت زهرا)س( 
اشاره داشته و آورده پس از چندین سال تحقیق در 
ادیــان باید گفت رابطه خدا با انسان در همه ادیان 
قطع شده جز در اسالم آن هم در مکتب شیعه، البته 
کتاب »خدا و انسان در قرآن« ایزوتسو بر افکار هانری 
کربن اثر گذاشته است. وی آورده: در مسیحیت رابطه 
انسان با خدا پس از عیسی)ع( و حواریون، در یهودیت 
رابطه انسان و خدا پس از موسی)ع( و در اسالم اهل 
سنت، رابطه خدا با انسان پس از وفات پیامبر)ص( 
قطع شده ولی در مکتب شیعه رابطه خدا با انسان از 
طریق ائمه)ع( در هر عصری جریان یافته، امروز هم این 
رابطه از طریق امام زمان شیعیان برقرار است و نکته 
جالب اینکه ایشان آورده حلقه اتصال این جریان، 

حضرت فاطمه)س( است.
وی اضافه کرد: در کتاب ارض ملکوت و کالبد انسان 
در روز رستاخیز، گفته شده اگر پیامبر)ص( عنصر 
ذاتـــی در مکتب معرفتی اســـالم اســـت، در شیعه 
ــزوده شده اســت؛ در کنار  معرفت امــام هم به آن اف
رسالت پیامبر)ص( که پیام وحی را با کالم به مردم 
رسانده وظیفه ارشاد معنوی و والیی مؤمنان بر عهده 
امــام بــوده و در مکتب شیعه، 14 امــام وجــود دارد؛ 
یعنی پیامبر و حضرت زهــرا)س( را هم جزو امامت 
آورده اســت. استاد هانری کربن، لوئی ماسینیون 
هم مطالعات زیادی دربــاره اسالم با رویکرد عرفانی 
داشته و بر ایــن اســاس به تحلیل داستان مباهله 
پرداخته است؛ او به سابقه معنوی مورد اشاره در ادیان 
ابراهیمی درباره حضرت زهرا)س( اشاره کرده و آورده 
است: اوراد و دعاهای حضرت ابراهیم)ع( از وجود 
1۲ نور منشعب از فاطمه)س( نشأت گرفته است؛ 
ما شیعیان هم به مقام نورانیت حضرت زهــرا)س( 
قائل هستیم ولی این تعبیر یک اندیشمند مسیحی 
پروتستانی است. وی در جای دیگر بیان کرده: تورات 
از آمدن محمد)ص( و دختر پربرکت او همراه دو آقازاده 

مانند اسماعیل و اسحاق خبر داده است. وی در جای 
دیگر آورده: انجیل عیسی)ع( هم از آمدن محمد)ص( 

و دختر و دو پسر بابرکتش خبر داده است.

سلیمان کتانی مــی گــویــد مقامی بــاالتــر از مقام  ◾
فاطمه)س( وجود ندارد 

ــا کلم؛ استاد مؤسسه  جعفری در پایان گفت: ورن
ــمــان و  مــطــالــعــات عــربــی در دانــشــگــاه الیــپــزیــگ آل
ــرون اول اســالمــی در جــواب  ــ متخصص تــاریــخ ق
اسپیلبرگ که تفکرات مغرضانه علیه شیعه دارد، 
ــاطــمــه)س( عــنــصــری خــیــالــی در  گــفــتــه: حــضــرت ف
 اندیشه های اسالمی ترسیم نشده اســت. از دید او  
بــر خـــالف آنــچــه اسپیلبرگ مــی گــویــد نــشــان دادن 
شخصیت زهــرا)س( ناشی از عمل تاریخ نگاران برای 
سوءاستفاده سیاسی نبوده بلکه میراث فکری شیعیان 
عراق بوده است. باربارا استواستر هم کتابی به نام زن 
در قرآن، سنت و تفسیر با رویکرد تطبیقی دارد؛ او زنان 
زمان رسالت را با زنان مقدس در ادیان دیگر تطبیق داده 
و گفته است: تصویر فاطمه)س( متافیزیکی است و 
می توان برای آن الگوسازی کرد. سلیمان کتانی هم در 
کتابی درباره فاطمه)س( رویکرد تحلیلی به شخصیت 
ایشان داشته و گفته: مقامی باالتر از مقام فاطمه)س( 
وجود ندارد. او می گوید: همین چارچوب برای برازندگی 
فاطمه)س( کافی است که بگوییم او دختر پیامبر)ص( 

و همسر علی)ع( و مادر حسن و حسین )ع( است.
او نتیجه گرفته حضرت فــاطــمــه)س( مظهر پاکی، 
بخشندگی، محبت و الگوی همه زنان در همه اعصار 
و مکان هاست. وی می گوید: قهرمانی مستند به تاج 
و تخت نیست بلکه مستند به فهم و عقل است که 
ما آن را در شخصیت این بانو می بینیم، فاطمه)س( 
با وجود اینکه پهلو و بازوان نحیف و الغری داشته ولی 
قهرمان زنان عالم و الگویی برای تمامی آنان و عامل 

هدایت انسان هاست. 
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بانویی که خاورشناسان هم به عظمت او گواهی داده اند  

h فاطمه زهرا 
از نگاه مستشرقان 
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ب��ا عنای��ت به م��اده 6 آیی��ن نام��ه اجرای��ی انتخابات هیئ��ت مدی��ره و بازرس��ان اتحادی��ه ه��ای صنفی)موضوع 
تبصره3ماده22قان��ون نظ��ام صنف��ی(و در اج��رای مصوبه م��ورخ 1400/06/07 کمیس��یون نظارت بر س��ازمانهای 
صنفی شهرس��تان سبزوار،بدینوسیله ازکلیه داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف آرایش 
و پیرایش بانوان شهرس��تان س��بزوار دارندگان ش��رایط ذیل،دعوت میشود از روز دوش��نبه مورخ 1400/11/04 
ظ��رف م��دت 15 روز حداکثر تا روز دوش��نبه مورخ 1400/11/18 با م��دارک ذیل،ابتدادرس��امانه ایرانیان اصناف
iranianasnaf.ir -سامانه ساران)انتخابات الکترونیک(-ثبت نام داوطلبین،با درج شناسه صنفی،نسبت به ثبت 
نام وبارگذاری تصاویر مدارک مربوط به ش��رح ذیل،اقدام و سپس با ارئه اصل و تصویر مدارک ذیل الذکر،جهت 
ادامه فرآیند ثبت نام و تکمیل پرسش��نامه)در مهلت قانونی فوق(به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات 
اتحادیه های صنفی شهرس��تان سبزوار واقع در اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان سبزواربه آدرس میدان 
طالقانی خیابان عامه طباطبائی مراجعه نمایند. ش��رایط الزم: 1-تابعیت جمهوری اس��امی ایران 2-اعتقاد والتزام 
عملی به نظام جمهوری اس��امی ایران 3-نداش��تن سوءپیش��ینه کیفری مؤثر 4-عدم ممنوعیت تصرف در اموال 
مانن��د حجر،ورشکس��تگی و افاس 5-عدم اعتیاد به مواد مخدر 6-عدم اش��تهار به فس��اد 7-داش��تن حداقللل 
مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه 8-حداکثر سن در زمان ثبت نام 
هفتادوپنج سال 9-داشتن پروانه کسب معتبر دائم 10-داشتن وثاقت و امانت مدارک مورد نیاز: 1-هشت قطعه 
عکس4*3جدید پش��ت نویس��ی شده 2-سه س��ری تصویر از تمام صفحات شناس��نامه به همراه اصل آن 3-سه 
س��ری تصویر پش��ت و رو از کارت ملی به همراه اصل آن 4-یک برگ تصویر از آخرین مدرک تحصیلی)حداقللل 
دیپلم(ی��ا گواه��ی معتبر به هم��راه اصل آن 5-یک برگ تصویر از پروانه کس��ب معتبر دائم ب��ه همراه اصل آن 
6-یک برگ تصویر از اعتبارنامه افراد دارای سابقه عضویت درهیئت مدیره اتحادیه *داوطلبان محترم الزاما می 
بایس��ت قبل از مراجعه حضوری به دبیرخانه هیئت اجرایی،درس��امانه ایرانیان اصناف به ش��رح فوق الذکر، ثبت 
ن��ام الکترونیکی را انجام داده و س��پس جهت ادامه فرآیند ثبت نام ب��ه دبیرخانه هیئت اجرایی مراجعه نمایند. 
*داوطل��ب ش��دن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دس��تگاه های اجرایی موض��وع ماده5قانون مدیریت خدمات 
کش��وری، درانتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی، منوط به اس��تعفای آنان از شغل قبلی خود، پیش ازثبت 
نام در انتخابات است و اعام رسمی پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده پیش از شروع به کار در هیئت مدیره 
اتحادیه الزامی اس��ت. *اس��کن اصل مدارک شناسنامه-کارت ملی-پروانه کس��ب-اعتبارنامه و مدرک تحصیلی 
هن��گام ثبت نام الزامی می باشد*براس��اس دادنامه ش��ماره 1165*-1166مورخ1399/9/29هیئ��ت دیوان عدالت 
اداری و بخشنامه های مرکز اصناف و بازرگان ایران،اعضای اتحادیه هایی که بیش از دودوره متوالی یاچهاردوره 

متناوب در اتحادیه عضویت داشته اند،مجازبه ثبت نام نمی باشند.
 هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان سبزوار

کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان سبزوار 
)هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی( » آگهی ثبت نام نوبت اول «

ف
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26

ب��ا عنای��ت ب��ه م��اده 6 آیین نام��ه اجرای��ی انتخاب��ات هیئ��ت مدی��ره و بازرس��ان اتحادی��ه ه��ای صنفی)موضوع 
تبصره3ماده22قانون نظام صنفی(و در اجرای مصوبه مورخ 1400/06/07 کمیس��یون نظارت بر س��ازمانهای صنفی 
شهرس��تان سبزوار،بدینوس��یله ازکلیه داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف صنایع فلزی و 
کابینت سازان شهرستان سبزوار دارندگان شرایط ذیل،دعوت میشود از روز دوشنبه مورخ 1400/11/04 ظرف مدت 
 iranianasnaf.ir15 روز حداکثر تا روز دوش��نبه مورخ 1400/11/18 با مدارک ذیل،ابتدادرسامانه ایرانیان اصناف
-س��امانه س��اران)انتخابات الکترونیک(-ثبت نام داوطلبین،با درج شناسه صنفی،نس��بت به ثبت نام وبارگذاری 
تصاویر مدارک مربوط به شرح ذیل،اقدام و سپس با ارئه اصل و تصویر مدارک ذیل الذکر،جهت ادامه فرآیند ثبت 
نام و تکمیل پرسش��نامه)در مهلت قانونی فوق( به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی 
شهرستان سبزوار واقع در اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان سبزواربه آدرس میدان طالقانی خیابان عامه 
طباطبائی مراجعه نمایند. ش��رایط الزم: 1-تابعیت جمهوری اس��امی ایران 2-اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری 
اس��امی ایران 3-نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر 4-عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر،ورشکستگی و 
افاس 5-عدم اعتیاد به مواد مخدر 6-عدم اشتهار به فساد 7-داشتن حداقلل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد 
فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه 8-حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتادوپنج سال 9-داشتن پروانه 
کسب معتبر دائم 10-داشتن وثاقت و امانت مدارک مورد نیاز: 1-هشت قطعه عکس4*3جدید پشت نویسی شده 
2-س��ه س��ری تصویر از تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل آن 3-سه سری تصویر پشت و رو از کارت ملی به 
هم��راه اصل آن 4-یک برگ تصویر از آخرین م��درک تحصیلی)حداقللل دیپلم(یا گواهی معتبر به همراه اصل آن 
5-ی��ک برگ تصویر از پروانه کس��ب معتبر دائم به همراه اصل آن 6-یک ب��رگ تصویر از اعتبارنامه افراد دارای 
س��ابقه عضویت درهیئت مدیره اتحادیه *داوطلبان محترم الزاما می بایس��ت قبل از مراجعه حضوری به دبیرخانه 
هیئت اجرایی،درس��امانه ایرانیان اصناف به ش��رح فوق الذکر، ثبت نام الکترونیکی را انجام داده و س��پس جهت 
ادامه فرآیند ثبت نام به دبیرخانه هیئت اجرایی مراجعه نمایند. *داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف 
و دستگاه های اجرایی موضوع ماده5قانون مدیریت خدمات کشوری، درانتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی، 
منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود، پیش ازثبت نام در انتخابات است و اعام رسمی پذیرش استعفای کارکنان 
اش��اره شده پیش از ش��روع به کار در هیئت مدیره اتحادیه الزامی است. *اس��کن اصل مدارک شناسنامه-کارت 
ملی-پروانه کسب-اعتبارنامه و مدرک تحصیلی هنگام ثبت نام الزامی می باشد*براساس دادنامه شماره 1165*-
1166مورخ1399/9/29هیئت دیوان عدالت اداری و بخشنامه های مرکز اصناف و بازرگان ایران،اعضای اتحادیه هایی
 ک��ه بی��ش از دودوره متوالی یاچهاردوره متن��اوب در اتحادیه عضویت داش��ته اند،مجازبه ثبت نام نمی باش��ند. 

هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان سبزوار

کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان سبزوار 
)هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی( » آگهی ثبت نام نوبت اول «

ف
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 ب��ا عنای��ت ب��ه م��اده 6 آیی��ن نام��ه اجرای��ی انتخابات هیئ��ت مدی��ره و بازرس��ان اتحادی��ه ه��ای صنفی)موضوع 
تبصره3ماده22قانون نظام صنفی(و در اجرای مصوبه مورخ 1400/06/07 کمیس��یون نظارت بر س��ازمانهای صنفی 
شهرستان سبزوار،بدینوسیله ازکلیه داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف خیاطان پیراهین 
دوزان و خشکش��ویی شهرس��تان سبزوار دارندگان شرایط ذیل،دعوت میش��ود از روز دوشنبه مورخ 1400/11/04 
ظ��رف م��دت 15 روز حداکثر تا روز دوش��نبه م��ورخ 1400/11/18 با م��دارک ذیل،ابتدادرس��امانه ایرانیان اصناف
iranianasnaf.ir -سامانه س��اران)انتخابات الکترونیک(-ثبت نام داوطلبین،با درج شناسه صنفی،نسبت به ثبت 
نام وبارگذاری تصاویر مدارک مربوط به ش��رح ذیل،اقدام و س��پس با ارئه اصل و تصویر مدارک ذیل الذکر،جهت 
ادامه فرآیند ثبت نام و تکمیل پرسش��نامه)در مهلت قانونی فوق(ب��ه دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات 
اتحادیه های صنفی شهرس��تان س��بزوار واقع در اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان سبزواربه آدرس میدان 
طالقانی خیابان عامه طباطبائی مراجعه نمایند. ش��رایط الزم: 1-تابعیت جمهوری اس��امی ایران 2-اعتقاد والتزام 
عملی به نظام جمهوری اس��امی ایران 3-نداش��تن سوءپیش��ینه کیفری مؤثر 4-عدم ممنوعیت تصرف در اموال 
مانن��د حجر،ورشکس��تگی و اف��اس 5-ع��دم اعتیاد به مواد مخدر 6-عدم اش��تهار به فس��اد 7-داش��تن حداقلل 
مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد س��ابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه 8-حداکثر س��ن در زمان ثبت نام 
هفتادوپنج س��ال 9-داشتن پروانه کسب معتبر دائم 10-داشتن وثاقت و امانت مدارک مورد نیاز: 1-هشت قطعه 
عکس4*3جدید پشت نویسی شده 2-سه سری تصویر از تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل آن 3-سه سری 
تصویر پش��ت و رو از کارت ملی به همراه اصل آن 4-یک برگ تصویر از آخرین مدرک تحصیلی)حداقللل دیپلم(
یا گواهی معتبر به همراه اصل آن 5-یک برگ تصویر از پروانه کس��ب معتبر دائم به همراه اصل آن 6-یک برگ 
تصویر از اعتبارنامه افراد دارای سابقه عضویت درهیئت مدیره اتحادیه *داوطلبان محترم الزاما می بایست قبل 
از مراجعه حضوری به دبیرخانه هیئت اجرایی،درسامانه ایرانیان اصناف به شرح فوق الذکر، ثبت نام الکترونیکی 
را انج��ام داده و س��پس جهت ادامه فرآیند ثبت نام ب��ه دبیرخانه هیئت اجرایی مراجعه نمایند. *داوطلب ش��دن 
کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دستگاه های اجرایی موضوع ماده5قانون مدیریت خدمات کشوری، درانتخابات 
هیئت مدیره اتحادیه های صنفی، منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود، پیش ازثبت نام در انتخابات است و 
اعام رس��می پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده پیش از ش��روع به کار در هیئت مدیره اتحادیه الزامی است. 
*اس��کن اصل مدارک شناس��نامه-کارت ملی-پروانه کس��ب-اعتبارنامه و مدرک تحصیلی هنگام ثبت نام الزامی 
می باشد*براس��اس دادنامه شماره 1165*-1166مورخ1399/9/29هیئت دیوان عدالت اداری و بخشنامه های مرکز 
اصن��اف و بازرگان ایران،اعضای اتحادیه هایی که بیش از دودوره متوالی یاچهاردوره متناوب در اتحادیه عضویت 

داشته اند،مجازبه ثبت نام نمی باشند. 
هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان سبزوار

کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان سبزوار
 )هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی( » آگهی ثبت نام نوبت اول «
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ب��ا عنای��ت ب��ه م��اده 6 آیین نام��ه اجرای��ی انتخاب��ات هیئ��ت مدی��ره و بازرس��ان اتحادی��ه ه��ای صنفی)موضوع 
تبصره3ماده22قانون نظام صنفی(و در اجرای مصوبه مورخ 1400/06/07 کمیس��یون نظارت بر س��ازمانهای صنفی 
شهرس��تان سبزوار،بدینوس��یله ازکلی��ه داوطلبان عضوی��ت در هیئت مدی��ره و بازرس اتحادیه صن��ف موزائیک 
س��ازان و کوره داران شهرستان سبزوار دارندگان ش��رایط ذیل،دعوت میشود از روز دوشنبه مورخ 1400/11/04 
ظ��رف م��دت 15 روز حداکثر تا روز دوش��نبه م��ورخ 1400/11/18 با م��دارک ذیل،ابتدادرس��امانه ایرانیان اصناف
iranianasnaf.ir -سامانه س��اران)انتخابات الکترونیک(-ثبت نام داوطلبین،با درج شناسه صنفی،نسبت به ثبت 
نام وبارگذاری تصاویر مدارک مربوط به ش��رح ذیل،اقدام و س��پس با ارئه اصل و تصویر مدارک ذیل الذکر،جهت 
ادامه فرآیند ثبت نام و تکمیل پرسش��نامه)در مهلت قانونی فوق(ب��ه دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات 
اتحادیه های صنفی شهرس��تان س��بزوار واقع در اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان سبزواربه آدرس میدان 
طالقانی خیابان عامه طباطبائی مراجعه نمایند. ش��رایط الزم: 1-تابعیت جمهوری اس��امی ایران 2-اعتقاد والتزام 
عملی به نظام جمهوری اس��امی ایران 3-نداش��تن سوءپیش��ینه کیفری مؤثر 4-عدم ممنوعیت تصرف در اموال 
مانن��د حجر،ورشکس��تگی و اف��اس 5-ع��دم اعتیاد به مواد مخدر 6-عدم اش��تهار به فس��اد 7-داش��تن حداقلل 
مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد س��ابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه 8-حداکثر س��ن در زمان ثبت نام 
هفتادوپنج س��ال 9-داشتن پروانه کسب معتبر دائم 10-داشتن وثاقت و امانت مدارک مورد نیاز: 1-هشت قطعه 
عکس4*3جدید پشت نویسی شده 2-سه سری تصویر از تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل آن 3-سه سری 
تصویر پش��ت و رو از کارت ملی به همراه اصل آن 4-یک برگ تصویر از آخرین مدرک تحصیلی)حداقللل دیپلم(
یا گواهی معتبر به همراه اصل آن 5-یک برگ تصویر از پروانه کس��ب معتبر دائم به همراه اصل آن 6-یک برگ 
تصویر از اعتبارنامه افراد دارای سابقه عضویت درهیئت مدیره اتحادیه *داوطلبان محترم الزاما می بایست قبل 
از مراجعه حضوری به دبیرخانه هیئت اجرایی،درسامانه ایرانیان اصناف به شرح فوق الذکر، ثبت نام الکترونیکی 
را انج��ام داده و س��پس جهت ادامه فرآیند ثبت نام ب��ه دبیرخانه هیئت اجرایی مراجعه نمایند. *داوطلب ش��دن 
کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دستگاه های اجرایی موضوع ماده5قانون مدیریت خدمات کشوری، درانتخابات 
هیئت مدیره اتحادیه های صنفی، منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود، پیش ازثبت نام در انتخابات است و 
اعام رس��می پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده پیش از ش��روع به کار در هیئت مدیره اتحادیه الزامی است. 
*اس��کن اصل مدارک شناس��نامه-کارت ملی-پروانه کس��ب-اعتبارنامه و مدرک تحصیلی هنگام ثبت نام الزامی 
می باشد*براس��اس دادنامه شماره 1165*-1166مورخ1399/9/29هیئت دیوان عدالت اداری و بخشنامه های مرکز 
اصن��اف و بازرگان ایران،اعضای اتحادیه هایی که بیش از دودوره متوالی یاچهاردوره متناوب در اتحادیه عضویت 

داشته اند،مجازبه ثبت نام نمی باشند.
هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان سبزوار

کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان سبزوار
 )هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی( » آگهی ثبت نام نوبت اول «

ب��ا عنای��ت ب��ه م��اده 6 آیین نام��ه اجرای��ی انتخاب��ات هیئ��ت مدی��ره و بازرس��ان اتحادی��ه ه��ای صنفی)موضوع 
تبصره3ماده22قانون نظام صنفی(و در اجرای مصوبه مورخ 1400/06/07 کمیس��یون نظارت بر س��ازمانهای صنفی 
شهرس��تان سبزوار،بدینوس��یله ازکلی��ه داوطلب��ان عضویت در هیئت مدی��ره و بازرس اتحادی��ه صنف ابزارآالت 
صنعتی شهرس��تان س��بزوار دارندگان ش��رایط ذیل،دعوت میشود از روز دوش��نبه مورخ 1400/11/04 ظرف مدت 
iranianasnaf.15 روز حداکثر تا روز دوش��نبه مورخ 1400/11/18 با مدارک ذیل،ابتدادرس��امانه ایرانیان اصناف

ir -س��امانه ساران)انتخابات الکترونیک(-ثبت نام داوطلبین،با درج شناسه صنفی،نسبت به ثبت نام وبارگذاری 
تصاویر مدارک مربوط به شرح ذیل،اقدام و سپس با ارئه اصل و تصویر مدارک ذیل الذکر،جهت ادامه فرآیند ثبت 
نام و تکمیل پرسش��نامه)در مهلت قانونی فوق(به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی 
شهرستان سبزوار واقع در اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان سبزواربه آدرس میدان طالقانی خیابان عامه 
طباطبائی مراجعه نمایند. ش��رایط الزم: 1-تابعیت جمهوری اس��امی ایران 2-اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری 
اس��امی ایران 3-نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر 4-عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر،ورشکستگی و 
افاس 5-عدم اعتیاد به مواد مخدر 6-عدم اشتهار به فساد 7-داشتن حداقلل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد 
فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه 8-حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتادوپنج سال 9-داشتن پروانه 
کسب معتبر دائم 10-داشتن وثاقت و امانت مدارک مورد نیاز: 1-هشت قطعه عکس4*3جدید پشت نویسی شده 
2-س��ه س��ری تصویر از تمام صفحات شناس��نامه به همراه اصل آن 3-سه سری تصویر پش��ت و رو از کارت ملی 
ب��ه هم��راه اصل آن 4-یک برگ تصویر از آخرین مدرک تحصیلی)حداقلل��ل دیپلم(یا گواهی معتبر به همراه اصل 
آن 5-ی��ک ب��رگ تصویر از پروانه کس��ب معتبر دائم به همراه اص��ل آن 6-یک برگ تصوی��ر از اعتبارنامه افراد 
دارای س��ابقه عضوی��ت درهیئت مدی��ره اتحادیه *داوطلبان محترم الزاما می بایس��ت قب��ل از مراجعه حضوری به 
دبیرخانه هیئت اجرایی،درسامانه ایرانیان اصناف به شرح فوق الذکر، ثبت نام الکترونیکی را انجام داده و سپس 
جهت ادامه فرآیند ثبت نام به دبیرخانه هیئت اجرایی مراجعه نمایند. *داوطلب ش��دن کارکنان اتحادیه ها، اتاق 
اصناف و دس��تگاه های اجرایی موضوع ماده5قانون مدیریت خدمات کش��وری، درانتخاب��ات هیئت مدیره اتحادیه 
های صنفی، منوط به اس��تعفای آنان از ش��غل قبلی خود، پیش ازثبت نام در انتخابات است و اعام رسمی پذیرش 
اس��تعفای کارکنان اش��اره شده پیش از ش��روع به کار در هیئت مدیره اتحادیه الزامی است. *اسکن اصل مدارک 
شناس��نامه-کارت ملی-پروان��ه کس��ب-اعتبارنامه و مدرک تحصیلی هن��گام ثبت نام الزامی می باشد*براس��اس 
دادنامه ش��ماره 1165*-1166مورخ1399/9/29هیئت دیوان عدالت اداری و بخش��نامه های مرکز اصناف و بازرگان 
ایران،اعضای اتحادیه هایی که بیش از دودوره متوالی یاچهاردوره متناوب در اتحادیه عضویت داشته اند، مجازبه 

ثبت نام نمی باشند. 
هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان سبزوار

کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان سبزوار
 )هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی( » آگهی ثبت نام نوبت اول «

ف
,1
41
06
28

ب��ا عنای��ت ب��ه م��اده 6 آیین نام��ه اجرای��ی انتخاب��ات هیئ��ت مدی��ره و بازرس��ان اتحادی��ه ه��ای صنفی)موضوع 
تبصره3ماده22قانون نظام صنفی(و در اجرای مصوبه مورخ 1400/06/07 کمیس��یون نظارت بر س��ازمانهای صنفی 
شهرستان سبزوار،بدینوس��یله ازکلیه داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف آهنگراتومبیل 
و ادوات کش��اورزی شهرس��تان سبزوار دارندگان ش��رایط ذیل،دعوت میشود از روز دوش��نبه مورخ 1400/11/04 
ظ��رف م��دت 15 روز حداکثر تا روز دوش��نبه م��ورخ 1400/11/18 با م��دارک ذیل،ابتدادرس��امانه ایرانیان اصناف
iranianasnaf.ir -سامانه س��اران)انتخابات الکترونیک(-ثبت نام داوطلبین،با درج شناسه صنفی،نسبت به ثبت 
نام وبارگذاری تصاویر مدارک مربوط به ش��رح ذیل،اقدام و س��پس با ارئه اصل و تصویر مدارک ذیل الذکر،جهت 
ادامه فرآیند ثبت نام و تکمیل پرسش��نامه)در مهلت قانونی فوق(ب��ه دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات 
اتحادیه های صنفی شهرس��تان س��بزوار واقع در اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان سبزواربه آدرس میدان 
طالقانی خیابان عامه طباطبائی مراجعه نمایند. ش��رایط الزم: 1-تابعیت جمهوری اس��امی ایران 2-اعتقاد والتزام 
عملی به نظام جمهوری اس��امی ایران 3-نداش��تن سوءپیش��ینه کیفری مؤثر 4-عدم ممنوعیت تصرف در اموال 
مانن��د حجر،ورشکس��تگی و اف��اس 5-ع��دم اعتیاد به مواد مخدر 6-عدم اش��تهار به فس��اد 7-داش��تن حداقلل 
مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد س��ابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه 8-حداکثر س��ن در زمان ثبت نام 
هفتادوپنج س��ال 9-داشتن پروانه کسب معتبر دائم 10-داشتن وثاقت و امانت مدارک مورد نیاز: 1-هشت قطعه 
عکس4*3جدید پشت نویسی شده 2-سه سری تصویر از تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل آن 3-سه سری 
تصویر پش��ت و رو از کارت ملی به همراه اصل آن 4-یک برگ تصویر از آخرین مدرک تحصیلی)حداقللل دیپلم(
یا گواهی معتبر به همراه اصل آن 5-یک برگ تصویر از پروانه کس��ب معتبر دائم به همراه اصل آن 6-یک برگ 
تصویر از اعتبارنامه افراد دارای سابقه عضویت درهیئت مدیره اتحادیه *داوطلبان محترم الزاما می بایست قبل 
از مراجعه حضوری به دبیرخانه هیئت اجرایی،درسامانه ایرانیان اصناف به شرح فوق الذکر، ثبت نام الکترونیکی 
را انج��ام داده و س��پس جهت ادامه فرآیند ثبت نام ب��ه دبیرخانه هیئت اجرایی مراجعه نمایند. *داوطلب ش��دن 
کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دستگاه های اجرایی موضوع ماده5قانون مدیریت خدمات کشوری، درانتخابات 
هیئت مدیره اتحادیه های صنفی، منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود، پیش ازثبت نام در انتخابات است و 
اعام رس��می پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده پیش از ش��روع به کار در هیئت مدیره اتحادیه الزامی است. 
*اس��کن اصل مدارک شناس��نامه-کارت ملی-پروانه کس��ب-اعتبارنامه و مدرک تحصیلی هنگام ثبت نام الزامی 
می باشد*براس��اس دادنامه شماره 1165*-1166مورخ1399/9/29هیئت دیوان عدالت اداری و بخشنامه های مرکز 
اصن��اف و بازرگان ایران،اعضای اتحادیه هایی که بیش از دودوره متوالی یاچهاردوره متناوب در اتحادیه عضویت 

داشته اند،مجازبه ثبت نام نمی باشند.
هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان سبزوار

کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان سبزوار 
)هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی( » آگهی ثبت نام نوبت اول «
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برگ سبز و کارت سواری هاچ بک سیستم ام.وی.ام  
تیپ X22-AT  مدل 1397 به رنگ س���فید – روغنی  
MVMD4G15BAGJ011994و  موت���ور  ش���ماره  ب���ه 
شماره شاس���ی NATFBABW6J1010837 به شماره 
پالک 20-738 ب44  مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می گردد. ف
,1
41
05
83

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت و ب���رگ س���بز و ب���رگ کارخان���ه موتورس���یکلت 
کویر به ش���ماره پ���الک 323 -66671 ب���ه رنگ قرمز- 
و   0125N3C260508موت���ور ش���ماره  و  م���دل1395 
ش���ماره شناس���ایی N3C***125K9512801 متعلق 
ب���ه آقای میثم انارکی ک���ردی مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. ف
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برگ س���بز  و س���ند خودرو س���واری پژو  405 جی ال 
ایک���س آی م���دل 1384 رن���گ نق���ره ای متالی���ک  به 
و ش���ماره شاس���ی  موت���ور 12484138185  ش���ماره 
14251113 و ش���ماره انتظامی763 د 93 ایران 36 به 
مالکیت فتحعلی اس���دی درابادی مفق���ود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ح
, 1
41
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز خ���ودروی  پراید جی تی ایک���س آی مدل 
1384 رن���گ اطلس���ی- متالی���ک به ش���ماره انتظامی 
991د67 ایران 74  شماره موتور 01207736 و شماره 
شاس���ی S1412284596253 ب���ه مالکی���ت حس���ین 
غضنف���ری قوزان���ی مفق���ود گردیده و از درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد.  ح
, 1
41
06
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دی
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مف
ی 
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آ

ب���رگ س���بز کامیون���ت ون زامی���اد Z24NI م���دل 
  52 ل   185-74 ای���ران  پ���الک  ش���ماره   1398
ش���ماره موت���ور Z24830331Z ش���ماره شاس���ی 
NAZPL140TL0571232 ب���ه نام س���یدرضا ایزی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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برگ س���بز پراید صبا )جی.تی.ایکس( مدل1382 
ش���ماره پالک ایران 22-253ص13 شماره موتور 
00499670 شماره شاسی S1412282958439 به 
نام رس���ول حجی مفقود گردی���ده و ازدرجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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پروان���ه س���اختمانی مرب���وط ب���ه کد 
نوس���ازی 2-103-1-1 مل���ک واق���ع در 

گلبهار مفقود و فاقد اعتبار است .

ف
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گه
آ

آگهی ابالغ دادنامه هیئت تشخیص مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی بیرجند به شرکت توسعه و عمران پیشوا بتن فعال مجهول المکان
پیرو ابالغ دعوتنامه هیئت تشخیص مستقر در مدیریت تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان بیرجند منتشره در روزنامه خراسان )صفحه داخلی (به شناسه چاپ 1335879 مورخ 1400/09/01 وشناسه آگهی 
1227965 بطرفیت شرکت توسعه وعمران پیشوا بتن )سهامی خاص( و به شماره ثبت 430021 و شناسه ملی 10260043109 بدین وسیله صدور رای هیئت تشخیص به شماره دادنامه 690989 مورخ 
1400/10/28 به مبلغ 422/864/ 422ریال )چهارصدو بیست دو میلیون و چهارصد و بیست و دوهزار و هشتصد و چهل و شش  ریال(  آقای  مجید عابدینی و به طرفیت شرکت توسعه و عمران پیشوا بتن 
اعالم و به علت مجهول المکان بودن کارفرما مستند به ماده 48 آیین دادرسی کار موضوع در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و خوانده فوق به استناد ماده 126 آیین دادرسی الکترونیکی ضمن احراز 
هویت در سامانه جامع روابط کار در وقت مقرر به رای صادره ظرف پانزده روز از تاریخ درج در روزنامه و به استناد ماده 159 قانون کار قابل تجدید نظر خواهی در هیئت حل اختالف مدیریت تعاون کار و رفاه 
اجتماعی بیرجند می باشد و در صورت عدم اعتراض و قطعی و الزم االجرا شدن رای ، رای مزبور به استناد تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدات اداری ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ 

برای افراد داخل کشور و ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ برای افراد مقیم خارج از کشور قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری خواهد بود.آ1410621

آگهی ابالغ دادنامه هیئت تشخیص مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی بیرجند به شرکت توسعه و عمران پیشوا بتن فعال مجهول المکان
پیرو ابالغ دعوتنامه هیئت تشخیص مستقر در مدیریت تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان بیرجند منتشره در روزنامه خراسان )صفحه داخلی (به شناسه چاپ 1335879 مورخ 1400/09/01 وشناسه آگهی 
1227965 بطرفیت شرکت توسعه وعمران پیشوا بتن )سهامی خاص( و به شماره ثبت 430021 و شناسه ملی 10260043109 بدین وسیله صدور رای هیئت تشخیص به شماره دادنامه  692415 مورخ 
1400/10/28 به مبلغ 495/356/193 ریال )یکصدو هشتاد میلیون و سیصد و ده هزار و نهصد و سی نه ریال(  آقای محمد رضا یعقوبی و به طرفیت شرکت توسعه و عمران پیشوا بتن اعالم و به علت مجهول 
المکان بودن کارفرما مستند به ماده 48 آیین دادرسی کار موضوع در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و خوانده فوق به استناد ماده 126 آیین دادرسی الکترونیکی ضمن احراز هویت در سامانه جامع 
روابط کار در وقت مقرر به رای صادره ظرف پانزده روز از تاریخ درج در روزنامه و به استناد ماده 159 قانون کار قابل تجدید نظر خواهی در هیئت حل اختالف مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی بیرجند می 
باشد و در صورت عدم اعتراض و قطعی و الزم االجرا شدن رای ، رای مزبور به استناد تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدات اداری ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ برای افراد داخل کشور 

و ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ برای افراد مقیم خارج از کشور قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری خواهد بود.آ1410623
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آگهی فراخوان اعضاء اتحادیه فرش و تزئینات س��اختمانی به منظور ش��رکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرس 
در اج��رای م��اده 11 آئین نام��ه اجرائی انتخابات هیئت مدیره و بازرس��ان اتحادیه های صنف��ی موضوع تبصره 3 
م��اده 22 قانون نظام صنفی، بدینوس��یله از کلیه اعضاء دارای پروانه کس��ب از اتحادیه صنف فرش و تزئینات 
س��اختمانی شهرس��تان سبزوار دعوت می گردد با در دست داش��تن اصل یا تصویر پروانه کسب به همراه کارت 
شناس��ایی عک��س دار از س��اعت 19 لغایت21روز دوش��نبه م��ورخ 1400/11/18 جهت ش��رکت در انتخابات هیئت 
مدیره و بازرس. ش��خصًا به نشانی- بلوارجهاد)توحیدشهر(روبروی سازمان اتوبوس رانی-تاالر یاس مراجعه و 
نماین��دگان مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تع��داد پنج نفر اعضاء هیئت مدیره و یک نفر بازرس انتخاب 
نمایند. الزم به ذکر اس��ت بر اس��اس تبص��ره ذیل ماده 13 آئین نامه انتخاب��ات اتحادیه های صنفی اعطاء وکالت 
جهت دادن رأی ممنوع می باشد )رعایت پروتکل های بهداشتی و زدن ماسک در محل برگزاری انتخابات الزامی 
بوده و از ورود افراد بدون ماسک جلوگیری میگردد.اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه فرش و 
تزئینات ساختمانی شهرستان سبزوار به ترتیب حروف الفبا(: 1-محمدرضا آریاپور 2-مهدی پورصدرا 3-علی 
حس��ین زاده 4-سیدمهدی حس��ینی 5-مجتبی رحیمی 6-محمد طبس��ی7-مصطفی علیزاده فنائی 8-محمدرضا 
کیوانل��و 9-مصطفی الری 10-حس��ین اصغرمش��کانی )اس��امی داوطلبان س��مت ب��ازرس اتحادی��ه صنف فرش و 
تزئینات س��اختمانی شهرستان س��بزوار به ترتیب حروف الفبا(: 1-محمدرضا حسین زاده 2-محسن عباس آباد 

عربی 3-محمدرضا الری4-مصطفی مهرافشار(
هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان سبزوار

 کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی شهرستان سبزوار)هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی(
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ب��ا عنای��ت ب��ه م��اده 6 آیین نام��ه اجرای��ی انتخاب��ات هیئ��ت مدی��ره و بازرس��ان اتحادی��ه ه��ای صنفی)موضوع 
تبصره3ماده22قانون نظام صنفی(و در اجرای مصوبه مورخ 1400/06/07 کمیس��یون نظارت بر س��ازمانهای صنفی 
شهرس��تان سبزوار،بدینوس��یله ازکلی��ه داوطلب��ان عضویت در هیئ��ت مدیره و ب��ازرس اتحادی��ه صنف تعویض 
روغن،آپاراتی و الس��تیک فروشان شهرستان سبزوار دارندگان ش��رایط ذیل،دعوت میشود از روز دوشنبه مورخ 
1400/11/04 ظرف مدت 15 روز حداکثر تا روز دوش��نبه مورخ 1400/11/18 با مدارک ذیل،ابتدادرسامانه ایرانیان 
اصنافiranianasnaf.ir -س��امانه س��اران)انتخابات الکترونیک(-ثبت نام داوطلبین،با درج شناسه صنفی،نسبت 
ب��ه ثب��ت نام وبارگ��ذاری تصاویر مدارک مربوط به ش��رح ذیل،اقدام و س��پس با ارئه اص��ل و تصویر مدارک ذیل 
الذکر،جهت ادامه فرآیند ثبت نام و تکمیل پرسشنامه)در مهلت قانونی فوق(به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری 
انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان سبزوار واقع در اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان سبزواربه آدرس 
می��دان طالقانی خیابان عامه طباطبائی مراجعه نمایند. ش��رایط الزم: 1-تابعیت جمهوری اس��امی ایران 2-اعتقاد 
والتزام عملی به نظام جمهوری اس��امی ایران 3-نداشتن سوءپیش��ینه کیفری مؤثر 4-عدم ممنوعیت تصرف در 
اموال مانند حجر،ورشکس��تگی و افاس 5-عدم اعتیاد به مواد مخدر 6-عدم اش��تهار به فساد 7-داشتن حداقل 
مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد س��ابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه 8-حداکثر س��ن در زمان ثبت نام 
هفتادوپنج س��ال 9-داشتن پروانه کسب معتبر دائم 10-داشتن وثاقت و امانت مدارک مورد نیاز: 1-هشت قطعه 
عکس4*3جدید پشت نویسی شده 2-سه سری تصویر از تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل آن 3-سه سری 
تصوی��ر پش��ت و رو از کارت ملی به همراه اصل آن 4-یک برگ تصوی��ر از آخرین مدرک تحصیلی)حداقلل دیپلم(

یا گواهی معتبر به همراه اصل آن 5-یک برگ تصویر از پروانه کس��ب معتبر دائم به همراه اصل آن 6-یک برگ 
تصویر از اعتبارنامه افراد دارای سابقه عضویت درهیئت مدیره اتحادیه *داوطلبان محترم الزاما می بایست قبل 
از مراجعه حضوری به دبیرخانه هیئت اجرایی،درسامانه ایرانیان اصناف به شرح فوق الذکر، ثبت نام الکترونیکی 
را انج��ام داده و س��پس جهت ادامه فرآیند ثبت نام ب��ه دبیرخانه هیئت اجرایی مراجعه نمایند. *داوطلب ش��دن 
کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دستگاه های اجرایی موضوع ماده5قانون مدیریت خدمات کشوری، درانتخابات 
هیئت مدیره اتحادیه های صنفی، منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود، پیش ازثبت نام در انتخابات است و 
اعام رس��می پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده پیش از ش��روع به کار در هیئت مدیره اتحادیه الزامی است. 
*اس��کن اصل مدارک شناس��نامه-کارت ملی-پروانه کس��ب-اعتبارنامه و مدرک تحصیلی هنگام ثبت نام الزامی 
می باشد*براس��اس دادنامه شماره 1165*-1166مورخ1399/9/29هیئت دیوان عدالت اداری و بخشنامه های مرکز 
اصن��اف و بازرگان ایران،اعضای اتحادیه هایی که بیش از دودوره متوالی یاچهاردوره متناوب در اتحادیه عضویت 

داشته اند،مجازبه ثبت نام نمی باشند. 
هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان سبزوار

کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان سبزوار 
)هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی( » آگهی ثبت نام نوبت اول «

ب��ا عنای��ت ب��ه م��اده 6 آیین نام��ه اجرای��ی انتخاب��ات هیئ��ت مدی��ره و بازرس��ان اتحادی��ه ه��ای صنفی)موضوع 
تبصره3ماده22قانون نظام صنفی(و در اجرای مصوبه مورخ 1400/06/07 کمیس��یون نظارت بر س��ازمانهای صنفی 
شهرس��تان سبزوار،بدینوس��یله ازکلیه داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و ب��ازرس اتحادیه صنف درب و پنجره 
س��ازان شهرس��تان س��بزوار دارندگان شرایط ذیل،دعوت میش��ود از روز دوش��نبه مورخ 1400/11/04 ظرف مدت 
iranianasnaf.15 روز حداکثر تا روز دوش��نبه مورخ 1400/11/18 با مدارک ذیل،ابتدادرس��امانه ایرانیان اصناف
ir -س��امانه ساران)انتخابات الکترونیک(-ثبت نام داوطلبین،با درج شناسه صنفی،نسبت به ثبت نام وبارگذاری 
تصاویر مدارک مربوط به ش��رح ذیل،اقدام و س��پس با ارئه اصل و تصویر مدارک ذیل الذکر،جهت ادامه فرآیند 
ثبت نام و تکمیل پرسش��نامه)در مهل��ت قانونی فوق(به دبیرخانه هیئت اجرایی برگ��زاری انتخابات اتحادیه های 
صنفی شهرس��تان س��بزوار واق��ع در اداره صنعت،معدن و تجارت شهرس��تان س��بزواربه آدرس می��دان طالقانی 
خیاب��ان عامه طباطبائی مراجعه نمایند. ش��رایط الزم: 1-تابعیت جمهوری اس��امی ایران 2-اعتق��اد والتزام عملی 
به نظام جمهوری اس��امی ایران 3-نداش��تن سوءپیش��ینه کیفری مؤثر 4-عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند 
حجر،ورشکستگی و افاس 5-عدم اعتیاد به مواد مخدر 6-عدم اشتهار به فساد 7-داشتن حداقل مدرک تحصیلی 
دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه 8-حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتادوپنج سال 
9-داش��تن پروانه کسب معتبر دائم 10-داشتن وثاقت و امانت مدارک مورد نیاز: 1-هشت قطعه عکس4*3جدید 
پش��ت نویسی ش��ده 2-سه سری تصویر از تمام صفحات شناس��نامه به همراه اصل آن 3-سه سری تصویر پشت 
و رو از کارت مل��ی ب��ه هم��راه اصل آن 4-یک ب��رگ تصویر از آخرین م��درک تحصیلی)حداقل��ل دیپلم(یا گواهی 
معتب��ر ب��ه همراه اصل آن 5-یک برگ تصویر از پروانه کس��ب معتبر دائم به همراه اص��ل آن 6-یک برگ تصویر 
از اعتبارنام��ه افراد دارای س��ابقه عضویت درهیئت مدی��ره اتحادیه *داوطلبان محترم الزاما می بایس��ت قبل از 
مراجعه حضوری به دبیرخانه هیئت اجرایی،درس��امانه ایرانیان اصناف به ش��رح فوق الذکر، ثبت نام الکترونیکی 
را انج��ام داده و س��پس جهت ادامه فرآیند ثبت نام ب��ه دبیرخانه هیئت اجرایی مراجعه نمایند. *داوطلب ش��دن 
کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دستگاه های اجرایی موضوع ماده5قانون مدیریت خدمات کشوری، درانتخابات 
هیئت مدیره اتحادیه های صنفی، منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود، پیش ازثبت نام در انتخابات است و 
اعام رس��می پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده پیش از ش��روع به کار در هیئت مدیره اتحادیه الزامی است. 
*اسکن اصل مدارک شناسنامه-کارت ملی-پروانه کسب-اعتبارنامه و مدرک تحصیلی هنگام ثبت نام الزامی می 
باشد*براس��اس دادنامه ش��ماره 1165*-1166مورخ 1399/9/29 هیئت دیوان عدالت اداری و بخش��نامه های مرکز 
اصن��اف و بازرگان ایران،اعضای اتحادیه هایی که بیش از دودوره متوالی یاچهاردوره متناوب در اتحادیه عضویت 

داشته اند،مجازبه ثبت نام نمی باشند.
 هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان سبزوار

کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان سبزوار
 )هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی( » آگهی ثبت نام نوبت اول « 
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بـــا مـــشـــارکـــت مــرکــز 
امور بانوان و خانواده 
بنیاد کرامت رضوی 
و خیران نیک اندیش 
و به مناسبت والدت 
حـــضـــرت زهــــــرا)س( 
 و گــرامــیــداشــت روز مـــادر، از امـــروز تا 
دهه فجر 18 مادر نیازمند از زندان های 
ســراســر کــشــور آزاد خــواهــنــد شــد تا 
ــادران رهــا شــده از بند با  تــعــداد کــل مـ
ــذر امـــام« به   اجـــرای طــرح حمایتی »ن

30 نفر برسد.
ــزارش آســتــان نــیــوز، از دهــه آخر  بــه گـ
مــاه صفر امــســال طرحی بــا نــام »نــذر 
امــام رضـــا)ع(« در مرکز امــور بــانــوان و 
خانواده بنیاد کرامت رضوی آغاز شد 
ــادران  ــان و م ــازی زن کــه هدفش آزادســ
نیازمند زندانی جرایم مالی و غیرعمد 

است.
در این طرح که به همت بنیاد کرامت 
ــا بــهــره مــنــدی از مشارکت   ــوی و ب رضـ
کانون های خدمت رضوی در استان ها 
و نیات خیران، اجرایی شده تا دیروز 
کـــه ســـالـــروز والدت حــضــرت فاطمه 
ــود، زمــیــنــه  ــ ــادر بـ ــ زهـــــــرا)س( و روز مـ
ــادران  ــازی 30 نــفــر از زنـــان و مـ ــ آزادسـ
ــنــد محکومیت مــالــی از ســراســر  درب

کشور فراهم شده است.

آزادی 12 زندانی با کمک کانون های  ◾
خدمت رضوی

فاطمه دژبـــرد، رئیس مرکز امــور بانوان و 
خانواده بنیاد کرامت رضــوی در این باره 
ــرای ایــن طــرح بــا مشارکت  می گوید: اجـ
خــادمــیــاران رضـــوی فعال در کانون های 

خدمت بانوان و خانواده سراسر کشور و 
کمک های نیکوکاران و خیران تقویت شده 
و تا به امروز، که روز میالد فاطمه اطهر)س( 
اســت، 12 مــادر زنــدانــی با مشارکت این 
کانون ها آزاد شده اند.به گفته دژبــرد، این 
حرکت با تداوم کمک های مردمی، نذورات و 

همچنین همراهی ستاد دیه برای پرداخت 
نیمی از دیون زندانیان جرایم غیرعمد، تا 

پایان سال ادامه خواهد داشت.

آغاز فرآیند آزادی 18 مادر در بند  ◾
بــرگــزاری جشن گلریزان نیز یکی دیگر 

از مسیرهای پیش بینی شــده در طرح 
»نذر امام« برای آزادسازی این زندانیان 

بوده است.
ــن بــــاره اظـــهـــار کــــرد: با  ــ دژبـــــرد در ای
یزانی کــه همزمان بــا شب  جشن گلر
ــــب)س( و در  ــنـ ــ یـ ــرت ز ــضـ والدت حـ
جــوار حــرم مطهر رضــوی بــرگــزار شد، 
خیران نیک اندیش 60 میلیارد ریال 
بـــرای آزادســــازی ایــن زنــدانــیــان کمک 
کــردنــد و پــس از طــی مــراحــل پــایــش و 
شناسایی مـــادران دارای اولــویــت، که 
ــدان هــا انجام  بــا هــمــکــاری ســازمــان زن
شــد، رونــد آزادســـازی 18 بانوی دربند 
بــه مناسبت والدت حــضــرت فاطمه 
 زهرا)س( آغاز شده و تا دهه فجر ادامه 

خواهد داشت.
با آزادی این 18 مــادر، تعداد کل مادران 
رها شده از بند با اجرای طرح »نذر امام« 
به 30 نفر خواهد رسید و با مشارکت 
ــوی و همه خــیــران و  بنیاد کــرامــت رضـ
نیکوکاران سراسر کشور، روز به روز تعداد 
ــادران طــرح پوشش ایــن طــرح بیشتر  مـ

خواهد شد.

 زنان آسیب دیده اجتماعی  ◾
میهمان »سفره کرامت« رضوی

در اقدام دیگری از سوی مدیریت امور 
مجاورین معاونت خدمات اجتماعی 

ــا مــشــارکــت  ــوی و ب ــرامــت رضــ بــنــیــاد ک
خادمان کشیک ششم دربانان بارگاه 
مطهر ثــامــن الــحــجــج)ع(، هــمــزمــان با 
ــالــم، سفره  ــوی دو ع ــان مــیــالد یــگــانــه ب
کرامت رضوی در میان جمعی از اقشار 
بی بضاعت و آسیب دیده شهر مشهد 

گسترده شد.
اجــرای طرح حمایتی »سفره کرامت« 
بـــه تـــازگـــی بـــا هــمــراهــی نــیــکــوکــاران و 
خادمان صحن و ســرای امــام رئــوف در 
شهر مشهد آغــاز شــده تا اقشاری که 
امکان تهیه و استفاده از وعده  غذایی 
مناسب را ندارند، از این سفره کریمانه 
بـــرخـــوردار شــونــد. ایــن بــرنــامــه کــه طی 
چند هفته اخیر در محالت حاشیه ای 
شهر مشهد به اجــرا درآمــده، همزمان 
ــرا)س( در چهار  بــا والدت حضرت زهــ
مرکز ترک اعتیاد بانوان شهر مشهد در 
مناطق اکبرآباد، اقدسیه، کوشش و در 

مسیر ساغروان انجام شد.
در این برنامه که 20 تن از دربانان کشیک 
ششم حرم مطهر حضرت رضا)ع( در آن 
حضور داشتند، پس از قرائت صلوات 
خاصه حضرت رضا)ع( و مولودی خوانی، 
سفره کرامت گسترده شد و در مجموع 
800 پــرس چلوکباب، شیرینی، میوه و 
بسته های هدایا از جمله چادر مشکی 

بین حاضران توزیع شد.

به همت مرکز امور بانوان و خانواده بنیاد کرامت رضوی و با مشارکت خیران در روز مادر اعالم شد

رهایی 18 بانوی دربند تا دهه فجر

خبرخبر
امروزامروز

عرض ارادت هنرمندانه
به مناسبت میالد فرخنده حضرت زهــرا)س( و به همت 
مــؤســســه آفــریــنــش هــای هــنــری آســتــان قـــدس رضـــوی، 
ــوان خــوش نــویــس بــا عنوان  ــان ــار ب  نمایشگاه گــروهــی آثـ
»ریحانه النبی)س(« در نگارخانه رضوان گشایش یافت. 
در این نمایشگاه 42 اثر از 23 بانوی خوش نویس خراسانی 

به خط هایی همچون نستعلیق، شکسته، نسخ و کوفی با 
مضامین قرآنی و ادبی با محوریت حضرت فاطمه زهرا)س( 

در معرض دید عالقه مندان گذاشته شده است.
امیرمهدی حکیمی، مدیرعامل مؤسسه آفرینش های 
هنری آستان قدس رضوی در این باره گفت: نگارخانه رضوان 

بستری بــرای ارتباط مستمر هنرمندان با آستان قدس 
رضوی و این مؤسسه است تا تعداد بیشتری از هنرمندان 
را به این آستان مقدس وصل کند. فاطمه مقیمی، از جمله 
مدرسان مکتب هنر رضوان نیز گفت: خلق اثر برای حضرت 
فاطمه)س( بانوی دو عالم مایه افتخارم اســت و به طور 

معمول تالش می کنم آن ها با دقت و اخالص کامل با ترکیب 
بی نظیری اجرا شود. در این نمایشگاه شاهد نمایش آثار تنی 
چند از هنرجویان برای نخستین بار در چنین نمایشگاهی 
هستیم که این امر نقش مهمی در معرفی این بانوان و ایجاد 

انگیزه در آن ها دارد.

جشن وسرور
   در پناه مادر 

همزمان با سالروز والدت حضرت زهرا)س( 
ویژه برنامه جشن »در پناه مادر« در رواق 

بزرگ امام خمینی )ره( حرم مطهر رضوی 
برگزار شد.

در ابتدای این مراسم زیارت امین اهلل توسط 
امیر عارف قرائت شد و گروه همخوانی  

سرود گلدسته های حرم نیز برنامه اجرا 
کردند.  در ادامه امیر عباس موسوی، شاعر 

آیینی کشورمان ابیاتی در وصف سرور زنان 

اهل بهشت حضرت زهرا)س( خواند و 
مرتضی اسالمی نژاد هم در مدح و ثنای این 

بانوی بزرگ به مدیحه سرایی پرداخت.
حجت االسالم و المسلمین واعظ موسوی 

نیز در سخنرانی اش به تبیین »سیمای 

اجتماعی حضرت زهرا)س(« پرداخت 
و نخستین سر فصل از سیره زندگانی 

حضرت زهرا)س( را ایثارگری و ترجیح 
دیگران بر خود که باالترین میزان مشارکت 

اجتماعی است، دانست.
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در این طرح که به همت بنیاد کرامت رضوی و با بهره مندی از مشارکت  کانون های خدمت رضوی در 
استان ها و نیات خیران، اجرایی شده تا دیروز که سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا)س( و روز مادر 
بود، زمینه آزادسازی 30 نفر از زنان و مادران دربند محکومیت مالی از سراسر کشور فراهم شده است.

گزيدهگزيده

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
و  ش��ماره140060327001000971  اصالح��ی  رای  1400،6،16براب��ر  و  م��ورخ1400،6،2  آگه��ي  پی��رو 
140060327001000972 مورخ 1400،5،18متقاضی آقای کریم حس��نی فرزند مختار به ش��ماره شناس��نامه 
729صادره از زنجان خریداری از مالک رسمی آقای صفی اله حسنی به میزان سه صدم شعیر از یک دوم شعیر از 
96شعیر و دو صدم شعیر از یک دوم شعیر از 96 شعیر پالک39 اصلی واقع در بخش 7حوزه ثبت ملک ناحیه یک 
زنجان محرز گردیده است.      لذا به منظور اطالع عموم مراتب در یک  نوبت به مدت   30 روز آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار این آگهي 
به مدت یک  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 قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد. آ1410610
محمد رضا حسنی -رئیس ثبت اسناد و امالک 

))آگهی قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد((
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تكلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 امالک 
متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد 
رسیدگی و تصرفات مالكانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد:
آقای عبدالصمد محمدزاده کهجه  ئی به شناس��نامه ش��ماره 0740494961 کدملی 0740494961 صادره تایباد 
فرزند احمد در ششدانگ یكباب منزل به مساحت 234/61 مترمربع پالک شماره 681 فرعی از 250 اصلی واقع در 
خراس��ان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالكیت مشاعی علی جامی و قسمتی 

از پالک** کالسه 425- 99
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حكم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكیت می نماید و صدور سند 

مالكیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1410599
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/4                                  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/19

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینكه آقای علی اکبر حسینی دارای شناسنامه شماره 0748552723 به شرح دادخواست به کالسه 0000264 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یوسف حسینی به شناسنامه 0888880596 
در تاریخ 1400/5/28 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به:

1- علی اکبر حسینی با کدملی 0748552723 فرزند یوسف صادره از تایباد فرزند متوفی
2- مریم حسینی با کدملی 0769913490 فرزند یوسف صادره از خواف فرزند متوفی

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

واال گواهی صادر خواهد شد.آ1410598
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حجت عارفی زاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینكه آقای محمدناصر مردانش��اهی دارای شناس��نامه شماره 0749347473 به شرح دادخواست به کالسه 
0000389 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غفار مردانشاهی به شناسنامه 
0749319607 در تاریخ 1398/11/6 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- فاطمه مردانشاهی با کدملی 0749316594 فرزند مالعلی جمعه صادره از تایباد همسر متوفی
2- جبار مردانشاهی با کدملی 0748407839 فرزند غفار صادره از تایباد فرزند متوفی

3- مسعود مردانشاهی با کدملی 0748389131 فرزند غفار صادره از تایباد فرزند متوفی
4- محمدناصر مردانشاهی با کدملی 0749347473 فرزند غفار صادره از تایباد فرزند متوفی

5- عایشه مردانشاهی با کدملی 0748430490 فرزند غفار صادره از تایباد فرزند متوفی
6- شهین مردانشاهی با کدملی 0748383077 فرزند غفار صادره از تایباد فرزند متوفی

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

واال گواهی صادر خواهد شد.آ1410597
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حجت عارفی زاده

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ررای ش��ماره 140060321006002457هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تكلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالكانه بال معارض متقاضی خانم 
صغری خش��ت زن عبداهلل پورفرزند غالمعباس بشماره شناسنامه 85 صادره ازتفت درنیم دانگ مشاع از ششدانگ 
یک خانه به مساحت ششدانگ 265 مترمربع باقیمانده  پالک 4167 اصلی بخش 6 یزد واقع درمحسن خان تفت 

خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی خانم فاطمه بیگم جعفری تفتی محرزگردیده است . 
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص نسبت به صدورسند 
مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یكماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی 
تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالكیت صادر 

خواهد شد.آ1410594
تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه 1400/11/04                    تاریخ انتشارنوبت دوم: سه شنبه 1400/11/19

امیرحسین جعفری ندوشن-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابررای شماره 140060321006002672هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالكانه بال معارض متقاضی خانم اعظم دهقانی 
سانیج فرزند حسین بشماره شناسنامه 4420196467 صادره ازیزد دریک خانه و باغچه به مساحت 915مترمربع 
بطور مفروزقسمتی از پالک 1653 فرعی از24 اصلی بخش 16 یزد واقع درباغ کهله سانیج تفت خریداری مع الواسطه 
بصورت عادی از هیئت امنا قناتین باغ کهله سانیچ محرزگردیده است .     لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می 
توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یكماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.آ1410595
تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه 1400/11/04                         تاریخ انتشارنوبت دوم: سه شنبه 1400/11/19

امیرحسین جعفری ندوشن-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ررای ش��ماره 140060321006002520هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تكلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالكانه بال معارض متقاضی 
آقای جمال روغنگرفرزند عباس بشماره شناسنامه 1170 صادره ازیزد درششدانگ زمین محصوربه مساحت 1566 
مترمربع پالک 4509 اصلی بخش 6 یزد واقع درغیاث آباد تفت خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی خانم 
معصومه مقنی باش��ی تفتی محرزگردیده اس��ت .     لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می ش��ود درصورتی که اشخاص نس��بت به صدورسند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یكماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند.    بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.آ1410596
تاریخ انتشارنوبت اول: 1400/11/04                                       تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/11/19

امیرحسین جعفری ندوشن-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

آگهی فقدان سند مالكيت 
چون آقای عبدالرحمان ابراهیمی میاب فرزند محمد علی برابر وکالتنامه شماره 68306 _1393/7/26دفتر اسناد رسمی 
شماره36 قوچان و برابر درخواست وارده به شماره 6057_1400/10/23 با ارائه دو برگ استشهادیه محلی امضاء شده 
مدعی است سند مالكیت ششدانگ یک باب منزل پالک شماره 151 فرعی از4483اصلی واقع در بخش یک قوچان 
به علت جابجایی مفقود گردیده است که با بررسی دفتر امالک مشخص گردید ششدانگ پالگ فوق ذیل صفحه 472 
دفتر 61به نام محمد علی ابراهیمی میاب ثبت و سند مالكیت صادر گردیده است. لذا به استناد ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا هر کسی مدعی انجام معامله با وجود سند مالكیت پالک فوق نزد خود 
می باشد باید ظرف مدت 10 روز پس از مدت انتشار آگهی به این اداره مراجعه و مراتب را اعالم نماید، بدیهی است 
پس از سپری شدن مهلت مقرر طبق مقررات نسبت به صدور سند المثنی به نام متقاضی اقدام خواهد شد.آ1410593

عباس برق شمشیر -رئیس ثبت اسناد و امالک قوچان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره140060319078009755 هیات دوم مورخه 1400/10/12موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضي آقاي عبدالرضا بیگ لري فرزند گرامي بشماره شناسنامه 75 صادره از بردسیر در ششدانگ سه 
باب مغازه وکارگاه )باعرصه کاربری ترابری( به مساحت 332.5 مترمربع تحت پالک 2538فرعي از 20 اصلي بخش6 
واقع در کرمان جاده تهران نبش خیابان مولوی خریداري از مالک رس��مي آقاي غالمرضا وغالمعلی نظریان محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 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 قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكیت صادر خواهد شد.آ1410591
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/11/04                           تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/19

محمود مهدی زاده -رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
براب��ر اراء ش��مارهای 140060319078009825و140060319078009760 هی��ات دوم موضوع قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک منطقه دو 
کرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضیان خانمها فرزانه محمدحس��ین زاده فرزند علي رضا بش��ماره شناسنامه 
2980464732 صادره ازکرمان وفریده محمدحسین زاده به شناسنامه شماره 2980234605 فرزند علیرضا صادر از 
کرمان باالسویه درششدانگ  قسمتی از یک باب خانه به مساحت 35/49 مترمربع تحت پالک24607 فرعي از 2787 
اصلي بخش3کرمان جهت الحاق به پالک 22206فرعی از اصلی مذکور  واقع در کرمان بلوار شیخ احمد کافی شمالی 
کوچه شماره 10 پالک 9و11خریداري از مالک رسمي آقاي احمدتجربه کارمحرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 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 قضایي تقدیم نمایند.بدیهي 
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.آ1410592

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/11/04                        تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/19
محمود مهدی زاده -رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان

)اجرائيه(
مشخصات محكوم علیه : نام و نام خانوادگی:امین خطیب  نام پدر:محمود شغل:آزاد نشانی محل اقامت: مجهول المكان
مشخصات محكوم له: نام و نام خانوادگی: محمد اسدی  نام پدر:غالمرضا شغل:آزاد  نشانی محل اقامت:باخرز-خ فرهنگیان-پ31

محكوم به
محكوم علیه محكوم است به:تنظیم و انتقال سند موتور سیكلت احسان به شماره پالک 767 ایران 79434 و جبران 
خس��ارت دادرس��ی وفق تعرفه قانونی در حق خواهان و همچنین پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت.

محكوم علیه  مكلف  است
پ��س از ابالغ این ب��رگ اجرائی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محكوم به و 
یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد. در غیر اینصورت برابر مواد 66،64،38،35،34،24 قانون اجرای احكام مدنی و مواد 
526،523،522 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احكام دادگستری صورت می پذیرد.آ1410590

امضاء و مهر مسئول دفتر شورا-شیخ احمدی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

 نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/09/20 و برابر رای ش��ماره 140060306006004670 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی آقای اصغر سجادی رشتخوار فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 23745 صادره از تربت حیدریه و برابر رای شماره 140060306006004669 هیات اول 
موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضی خانم نجیبه بایزیدی فرزند محمد بشماره شناسنامه 1252 صادره از مه والت هر کدام نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یكباب ساختمان به مساحت 161/40 مترمربع ) یكصدو شصت و یک و چهل صدم متر مربع ( 
قس��متی از پالک 179 فرعی از اراضی ش��اهده پالک 129 اصلی دهستان اربعه واقع در خراسان رضوی بخش یک 
حوزه ثبت ملک تربت حیدریه از مالكیت رسمی  متقاضی محرز گردیده است . لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهر ها منتشر تا در صورتیكه اشخاص ذینفع به آرای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حكم 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 نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكیت می نماید و صدور 

سند مالكیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .آ1410589
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/11/04                           تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/11/20

سید امین موسوی -رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه 

 رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینكه آقای علی ضرغامی دارای شناسنامه شماره   5740037514 به شرح دادخ.است به کالسه  456 از این 
شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  مجید ضرغامی  به شناسنامه  11  در 

تاریخ  1394/8/23  در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1.  علی ضرغامی فرزند مجید کد ملی 5740097514  ت.ت  1372/2/16  نسبت فرزند   مرحوم 
2.ابوالفضل ضرغامی فرزند مجید کد ملی 5740172195 ت.ت  1384/9/29  نسبت فرزند مرحوم 
3.فاطمه ضرغامی  فرزند مجید  کد ملی  5740086957  ت.ت  1376/1/26 نسبت فرزند مرحوم 

4. مریم اردوغشی فرزند شكراله  کد ملی 5748941791  ت.ت 1351/12/20  نسبت همسر  مرحوم 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را باستناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد . آ1410588
 سید حسن سامغانی قاضی شورا شعبه هفتم شورای حل اختالف زبرخان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

 براب��ر رای ش��ماره 140060316001002163 مورخ 1400/06/20 هی��ات اول/دوم موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه 
یک تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای علیش��اه عبدلی جمور فرزند احمد بش��ماره شناسنامه 494 کد ملی 
3871882402 صادره از همدان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 98085 متر مربع در محدوده اراضی 
پالک فرعی از 357 و 358 اصلی واقع در بخش یک حومه کرمانش��اه به آدرس نوکان روبروی هوانیروز بر بزرگراه 
جنب دبیرس��تان پزشكان خریداری از مالک رسمی آقای امامعلی فوالدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالكیت 
متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد 

شد. شماره: 2246 / م الف/12   آ1409957
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/18                                      تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/11/04

محمد عباسی-رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 140060318603010087مورخ 1400/09/09 هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالكانه بالمعارض 
آقای غالمرضا جاللی مقدم  فرزند محمد علی به ش��ماره شناس��نامه  2524  صادره از رش��ت در قریه خسبخ  در 
شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر بنای احداثی به مس��احت  222/04  متر مربع پالک فرعی  22712  از 
اصلی 12  مفروز مجزی از پالک  1685  از اصلی 12 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می منور 

گسكری و اشكاندخت نمسه چی و کیاندخت نمسه چی و محمد نمسه چی و انیس سیاه پوش 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 مالكیت 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 یكماه 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 مالكیت صادر 

خواهد شد. م الف 2808   آ1409935
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/10/19                        تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/11/04 

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

آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 140060318603010083مورخ 1400/09/08 هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالكانه بالمعارض 
آقای غالمرضا جاللی مقدم  فرزند محمد علی به ش��ماره شناس��نامه  2524  صادره از رش��ت در قریه خسبخ  در 
شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر بنای احداثی به مساحت  11/76  متر مربع پالک فرعی  22709  از اصلی 
12  مفروز مجزی از پالک  1685  از اصلی 12 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی منور گسكری و 

اشكاندخت نمسه چی و کیاندخت نمسه چی و محمد نمسه چی و انیس سیاه پوش 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 مالكیت 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 یكماه 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 مالكیت صادر 

خواهد شد. م الف 2810   آ1409936
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/10/19                      تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/11/04 

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

آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 140060318603010072مورخ 1400/09/08 هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالكانه بالمعارض 
آقای غالمرضا جاللی مقدم  فرزند محمد علی به ش��ماره شناس��نامه  2524  صادره از رش��ت در قریه خسبخ  در 
شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر بنای احداثی به مساحت 17/96  متر مربع پالک فرعی  22711  از اصلی 
12  مفروز مجزی از پالک  1685  از اصلی 12 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی منور گسكری و 

اشكاندخت نمسه چی و کیاندخت نمسه چی و محمد نمسه چی و انیس سیاه پوش 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 مالكیت 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 یكماه 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 مالكیت صادر 

خواهد شد. م الف 2811  آ1409939
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/10/19                                تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/11/04 
سعید بدوی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت-از طرف یعقوب شیدیان اکبر

آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 140060318603010084مورخ 1400/09/09 هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالكانه بالمعارض 
آقای غالمرضا جاللی مقدم  فرزند محمد علی به ش��ماره شناس��نامه  2524  صادره از رش��ت در قریه خسبخ  در 
شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر بنای احداثی به مساحت 25/21  متر مربع پالک فرعی  22710  از اصلی 
12  مفروز مجزی از پالک  1685  از اصلی 12 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی منور گسكری و 

اشكان دخت و کیان دخت و محمد جملگی نمسچی و انیس سیاه پوش 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 مالكیت 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 یكماه 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 مالكیت صادر 

خواهد شد. م الف 2813  آ1409940
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/10/19                        تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/11/04 

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

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی

براب��ررای ش��ماره 140060301046001074تاریخ1400.9.15هیات اول موض��وع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضی آقای حمیدرضاباقری کیا فرزند حس��ین بشماره شناس��نامه 104 صادره ازورامین دراعیانی یک باب خانه 
مسكونی همكف به مساحت56.60مترمربع پالک 509فرعی از113اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشواکه متقاضی 
خودش مالک مشاعی می باشد محرزگردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی 
می ش��وددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورس��ند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ندمی توانند ازتاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم پس ازاخذرسید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض.دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سندمالكیت صادرخواهدشد.م الف/219   آ1409942
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.10.19                           تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400.11.4

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا
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