
نماز

حجت االسالم قرائتی:

 آموزش و پرورش 
»مرد تحول« می خواهد

در جلسه مشترک اعضای هیئت امنای ستاد اقامه نماز و 
وزارت آموزش و پرورش، وزیر آموزش و پرورش با نماینده ولی 

فقیه و رئیس ستاد اقامه نماز دیدار کرد.
به گــزارش مهر، حجت االسالم قرائتی در ابتدای جلسه با 
اشــاره به آیاتی از قــرآن کریم گفت: بــرای ایجاد یک تحول 
عظیم در حوزه آموزش و پرورش نیازمند مرد تحول در اجرای 
برنامه ها هستیم تا در کنار آماده سازی زیربنا، فرایند و اتاق 

فکر در راستای پیشبرد فعالیت ها اثرگذار باشد.
رئیس ستاد اقامه نماز عنوان کرد: انجام برنامه ها باید به 

نحوی صورت پذیرد که نتیجه آن در عمل دیده شود.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به بحث نماز در آموزش 
و پرورش تصریح کرد: برای راه اندازی و تکامل امور معنوی در 
آموزش و پــرورش، ارائه طرح ها و روش هــای اجرایی مناسب 
در دستور کار باشد. حجت االسالم قرائتی خاطرنشان کرد: 
تالش کنیم تا برجستگی های فکری نقل شود و از تجربه ها 
و دستمایه های ارزشمند در راستای ارائه برنامه های نمازی در 

سنین مختلف استفاده کنیم.
در ادامه جلسه یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش گفت: 
والدین، روحانی محل و تغییرات زمانی و مکانی در رشد و 
شکوفایی فرهنگ نماز در بین دانش آموزان تأثیر بسزایی دارد.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه تأکید کرد: نوشتن یک برنامه 
تعداد  افزایش  با  همزمان  راهبردی  سند  ذیل  در  عملیاتی 
دانش آموزان در کشور در جهت نشر فرهنگ نماز در بین 

آن ها ضروری است.

رقیه توسلی  ماه پیش یک  سر زده بود 
خانه ما. با مادرم کاموا بافتن، چای و پولکی 
خوردن و دست کردن توی کیسه داروشون 
و به هم قرص ضدآرتروز و تیروئید و فشار 
نشون دادن و هی از بچه هاشون گفتن که دور 
و نزدیکن. »خاله پوران«، رفیق شیش دونگ 
مــادرم بــود یک زمانی. اهــل خــدا پیغمبر و 
از  پــای سفره عقد.  عــزب  رسوندن جوونای 
اون خانما که هیچ وقت دست خالی هیچ 
جا نمیرن و حواسشون به دوروبرشون زیاده، 
که  حاال  محتاج.  خونواده های  به  خصوصاً 
فکر می کنم اون روز خاله، خاله همیشه نبود. 

خاطره بازی نکرد. جای آبجوش، چای خورد. 
مثل معمول نپرسید چه خبر؟ به جاش آروم 
بود و یک بار همونجور که چشمش افتاد 
نبافت  دیگه  یمنی اش،  عقیق  انگشتر  به 
و کز کرد و رو به مامانم گفت: دلم مشهد 
میخواد. برم وایسم جلو گنبد و گلدسته و 
بگم؛ آقاجان، یا علی بن موسی الرضا، دسِت 
منِ فقیرُ بگیر. »پــوران« خیلی رو مهربونی 
شما حساب باز کرده... خیلی. اصالً می دونی 
چیه »طاهره جان« )مادرمُ می گفت( الهی که 
این سری با هم بریم زیارت. بریم باب الجواد. 
قاطی زوار سالم بدیم. عین اون وقتا یه دل 

عقده گشایی  و  بخونیم  نماز  همه  بــرا  سیر 
تــوام منو...  کنیم. بعد من تو رو آروم کنم، 

چطوره رفیق؟
دیروز خاله تو سی سی یو تموم کرد. بستری 
شدنش به بیست و چهار ساعتم نکشید. 
میگن تا روز قبل فوتش داشــت بسته های 
رو  بــی ســرپــرســت  خــونــواده هــای  معیشتی 
تکمیل می کرد. دوروبریا میگن خاله حالش 
ــدام گــوشــزد مــی کــرد دست  خــوب بــود و مـ
بجنبونیم که بچه ها چشم به راهن. بچه ها 
به  و  ــا  اون محله ان  نورچشم  کوچیکن.  دل 
نباید  عزیزا  این  می کرد  خواهش  همه مون 

فراموش بشن. دوروبریا میگن فقط حیف که 
نشد زیارت برن. نشد برن پابوس امام رضا. 

نشد استخوون سبک کرده راهی شن.

پینوشت
خاله پوران! مامان خوابُت دیده. میگه با هم 
رفتین صحن انقالب و برا کبوترا ارزن گرفتین. 
میگه شما یه کوله رو دوشتون بود پُرِ نامه که 
می گفتید باید برسونین به صاحبش... خاله 
زیارت قبول. مامان از وقتی شما رفتین داره 
اشک می بافه و شال گردن. گفته کالف نصفه 

کاره شما رو باید خودش تموم کنه.

نیمکتزندگینیمکتزندگی

 به شما 
از دور سالم
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مروری بر زندگانی آقامصطفی، پدر حضرت امام)ره(

 فخر المجتهدین
 خمین

استاد »سعید تشکری« به رحمت خدا رفت 

 بدرود! 
خالق » اوسنه گوهرشاد«
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نکته های ناب/ شیخ ابراهیم زکزاکی

گستره انقالب اسالمی فرای 
مرزهای جغرافیایی ایران است

    سال اول    ویژه نامه 272    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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کشور  ســنــت  اهـــل  صــوفــیــه  عــلــمــای  از  جمعی 
هندوستان ضمن تشرف به حرم مطهر رضوی و 
زیارت مضجع منور امام رئوف با معاون بین الملل 
رضوی  قــدس  آستان  فرهنگی  و  علمی  سازمان 
دیدار کردند.به گزارش آستان نیوز، حجت االسالم 
والمسلمین سیدمحمد ذوالفقاری در این دیدار 
خطاب به علمای هندی گفت: امام علی)ع( در 
حدیثی می فرمایند: »بسیار مشتاق دیدن برادران 
خود هستم. بــرادران من کسانی هستند که در 
احادیث  و  می نشینند  یکدیگر  کنار  آخرالزمان 
به  استناد  با  می کنند«  بیان  یکدیگر  برای  را  ما 

این حدیث، شما بزرگواران نیز 
مــا هستید.وی  دیــنــی  ــرادران  ــ ب
ــا)ع( نیز  ــام رضـ ــرد: ام اضــافــه ک
در حدیثی به سید عبدالعظیم 

حسنی می فرمایند...

تیتر زده بودم: خالق اوسنه گوهرشاد. 
عکس »سعید تشکری« را هم آماده 
کرده بودم و داشتم خبر صحبت های 
ــور،  ــحـ ــر مـــحـــســـن مـ ــ ــت ــ ــی دک ــن ــف ــل  ت

مدیر عامل بیمارستان رضوی ...

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در وبینار »انقالب تمدن ساز«تبیین کرد

زنان؛ خط مقدم دفاع از خانواده
 علمای اهل سنت هندوستان 
به حرم رضوی مشرف شدند 

زائرانی از هند 

2

3

منبرمجازی

شاکر باشیم

به  همه  این  هاشمی نژاد  حجت االسالم 
شما نعمت دادم، سرت را روی مهر بگذار و 

بگو: »سبحان ربی االعلی و بحمده«.
»لئن  باشی:  شاکر  اگــر  بــاش!  نعمتم  شاکر 
افــزون  را  نعمتم  قطعاً  الزیــدنــکــم«  شکرتم 

می کنم.
احدیت  اقــدس  ذات  موضوعات،  خیلی  در 
اگر  ــی آورد؛  مـ را  تشاء«  »مــن  مانند  کلماتی 
اگر  می کنم،  مستجاب  را  دعایت  خواستم 
خــواســتــم مــی بــخــشــم، اگـــر خــواســتــم عطا 
می کنم، یک جا هست که به هیچ عنوان این 
عبارت استفاده نشده و آن در بحث »شکر« 
است... خدا هیچ شرطی برایش نمی گذارد... 

اگر شاکر بودی، نعمتم را به تو می افزایم.
ــه خـــدا بــدهــکــاری؟  ــاش... چــقــدر ب ــ شــاکــر بـ
باید  را  این ها  داری؟  قضا  صبح  نماز  چقدر 
بخونی. چقدر روزه بدهکاری؟ مطالبات الهی، 
همه اش برای خودت است. شکر کنی نعمتم 

را فزون کنم.
زکـــات بـــده! درخــت هــا را در اســفــنــد هــرس 
می کنند، در فروردین رشد می کند. می گوید 
انفاق کن، به خاطر خودت است. یک دانه 
یک  می دهد،  گندم   700 می کاری  که  گندم 
تومانت را 700 تومان به شما می دهم. برای 
خودت می گویم شکر کن. »ومن یشکر فانما 
یشکر لنفسه« اگر شکر کردی به نفع خودت 
اگــر کفران کنی خــدا ستوده و  کــردی.  شکر 

بی نیاز است.
ببین چقدر خدا به شما نعمت داده است! 

انصاف داشته باش!
آیا دو چشم زیبا را به شما ندادیم؟ چشمانت 
را ببند، دنیا جلو چشمت تاریک می شود آن 
چشم  نعمت  مــی دانــد  نابیناست  که  کسی 

چیست. 
یــک تکه  بــه وسیله  انــســان!  ایــن  از  شگفتا 
آن  با  را  طعم ها  تمام  می کند!  تکلم  گوشت 
می چشی! اگر نعمت ها سلب شود می دانید 
می فرماید  ــزرگــوار)ص(  ب پیغمبر  چــه؟  یعنی 
نعمت وقتی از دست رفت قدرش شناخته 

می شود.
حضرت موسی)ع( گفت: خدایا! چه کار کنم 
مردم به تو محبت پیدا کنند و بنده تو باشند. 
این ها  بـــرای  را  مــن  نعمت های  آمــد  خطاب 
شمارش کن. به وسیله یک استخوان چکشی 
پیه می بینی  تکه  با یک  ته گوش می شنوی، 
)سفیدی چــشــم(... وقتی امــام صـــادق)ع( با 
حضرت  کــردنــد،  مناظره  هــنــدی  طبیب  آن 
فرمودند چرا اشک شور است گفت نمی دانم. 
فرمودند: چشمت بافتش چربی است، چربی 
گفت  می کنید؟  کــارش  چه  نگندد  بخواهد 
احدیت  اقــدس  ذات  فرمود  می زنیم  نمکش 

چشمت را در محلول نمک قرار داده است.

تولیت آستان قدس رضوی: 

پرچم »جهاد تبیین« باید برافراشته  بماند
ــوی با  ــان قـــدس رضــ تــولــیــت آســت
ایــنــکــه فتنه »تــحــریــف«  و  بــیــان 
»جهاد  با  دشمن  »سیاه نمایی« 
گفت:  مــی شــود،  تبیین«  خنثی 
مسئوالن پرچم »جهاد تبیین« را 

برافراشته  نگه دارند.
حـــجـــت االســـالم  والــمــســلــمــیــن احــمــد مــــروی در 
گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار  تسنیم ضمن 
تبریک ایام هللا دهه مبارک فجر، به تأکیدات رهبر 
معظم انقالب در خصوص ضرورت تحقق »جهاد 
تبیین« اشاره و تصریح کرد: تاریخ بشریت همواره 
عرصه نبرد جریان حق و باطل بوده و در این میان 
روایت ها آمده است، در صدر اسالم جریان اموی 
و معاویه تالش می کرد با جنگ نرم و نبرد فرهنگی 
حقیقت را وارونــه جلوه دهد و افکار مــردم را در 

راستای نیات سوء خود منحرف کند.

جنگ نرم اموی راهبرد دشمن علیه ملت ایران ◾
سردمدار  را  معاویه  رضــوی  قــدس  آستان   تولیت 
جنگ نرم و نبرد فرهنگی علیه اسالم برای وارونه 
معاویه  گــفــت:  و  خــوانــد  حقیقت  دادن  جــلــوه 
بــا دروغ پـــراکـــنـــی، بــازنــمــایــی غــیــرواقــعــی از وقــایــع، 
ایجاد  و  هنگفت  پــول هــای  صــرف  شایعه پراکنی، 
اسالم  و  اهل بیت)ع(  علیه  گسترده  ــی  روان جنگ 
ناب تالش می کرد جهت گیری افکار عمومی را در 
راستای اهداف و منافع خود تغییر دهد که نتیجه آن 
خانه نشینی اهل بیت)ع( شد. سکوت و بی تفاوتی 
آن  وجــود  با  اهل بیت)ع(  به  ظلم  برابر  در  جامعه 
 همه تأکیدات پیامبر اکرم)ص( در خصوص تکریم و 
استعانت جستن به حضرات معصومین)ع(، نتیجه 
جنگ روانی و فرهنگی معاویه بود؛ امروز نیز کشور 
روبــه روســت و دشمن همان  با چنین شرایطی  ما 

روش اموی را علیه کشورمان در پیش  گرفته است.

امام سجاد)ع( مصداق »جهاد تبیین« ◾
حجت االسالم والمسلمین مروی امام سجاد)ع( را 
مصداق بارز »جهاد تبیین« معرفی و خاطرنشان 
برای  مجاهدت  پرچم دار  سجاد)ع(  حضرت  کرد: 
جهاد تبیین است، آن امام بزرگوار از عصر عاشورا 
پرچم جهاد تبیین را برافراشت و با روایت حقیقت، 
عاشورا را ماندگار کرد و اجازه نداد دشمن حقیقت 
را تحریف کند. یاران اهل بیت عصمت و طهارت)ع( 
پس از واقعه عاشورا به تعداد انگشتان یک دست 

نبود، اما حضرت زین العابدین)ع( در مدت بیست  
و چند سال امامت، با جهاد تبیین کاری کرد که 
امام صــادق)ع( هزاران  و  باقر)ع(  امام  حوزه درس 
شاگرد داشت، این شاگردان در حقیقت محصول 

رنج، تالش و جهاد تبیین امام سجاد)ع( بودند.
رهبر معظم انقالب با نگاهی عمیق و اشراف دقیقی 
در چند سخنرانی  دارنـــد  مسائل  بــه  نسبت  کــه 
قرار  تأکید  مورد  را  تبیین«  کلیدواژه »جهاد  خود 
داده اند که ایام دهه فجر یکی از فرصت های بسیار 

مناسب برای تحقق این جهاد است.
وی با تأکید بر ضرورت تبیین حقایق جامعه، تاریخ 
انقالب  ــران، حـــوادث مختلف و دســتــاوردهــای  ایـ
امــروز دشمنان تالش دارند  اسالمی، اضافه کرد: 
با دروغ پراکنی، وارونه جلوه دادن حقایق و تحریف 
تطهیر  را  پهلوی  طــاغــوت  رژیـــم  واقــعــیــت چــهــره 
کنند، این توطئه در شعارها و فعالیت های جریان 

ضدانقالب کامالً مشهود است.
حجت االسالم والمسلمین مروی گفت: بر اساس 
کوتاهی  حقایق  تبیین  در  کجا  هــر  تــاریــخ،  گـــواه 
توانسته ایم  و هر کجا  کــرده ایــم ضربه خــورده ایــم 
واقعیت را خوب تبیین کنیم آنجا نقطه توفیق و 

پیروزی ما بوده است.
تولیت آستان قدس رضوی جهاد تبیین را وظیفه 
تمامی دوستداران استقالل، آزادی و عزت کشور 
موجب  تبیین  جــهــاد  ــرد:  ــ ک عــنــوان  و  دانــســت 
غبارآلود،  فضای  از  خروج  حقیقت،  آشکارسازی 
افکار عمومی و شکست توطئه دشمن در  تنویر 

تحریف حقیقت است. مسئوالن فرهنگی آستان 
قدس به  ویژه در ایام هللا دهه فجر باید نسبت به 

آن توجه داشته باشند.
کــرد:  اضــافــه  مـــروی  والمسلمین  حــجــت االســالم 
بسیاری از انقالب های جهان پس از مدت کوتاهی 
یا از بین رفته اند و یا تسلیم و از شعارهای انقالبی 
انقالب اسالمی بدون  امــا  کــرده انــد،  خــود عــدول 
قدمی عقب نشینی از اصول و ارزش هــا همچنان 

مقتدرانه به راه عزتمندانه خود ادامه می دهد.

امروز ایران قدرت تأثیرگذار منطقه است ◾
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه با وجود 
کشور  دشــمــنــان،  خصمانه  کارشکنی های  همه 
پیشرفت ها و توفیقات چشم گیری داشته که باید 
به جامعه معرفی شوند، اظهار کرد: ایران اسالمی 
مختلف  عــرصــه هــای  در  را  بــزرگــی  موفقیت های 

حتی  کــه  پیشرفت هایی  اســـت،  آورده  بــدســت 
دشمنان به آنان معترف هستند به  طوری  که امروز 
ایران قدرت مهم و تأثیرگذار در منطقه است که 

هیچ  کس نمی تواند از آن چشم بپوشد.
به  ــاره  اشــ بــا  ــروی  مـ والمسلمین  حــجــت االســالم 
 ســخــنــان ســـال هـــای اخــیــر رهــبــر معظم انــقــالب 
گفت:  کشور،  دســتــاوردهــای  تبیین  خصوص  در 
کــه پرچم  انــقــالب چند ســال اســت  رهبر معظم 
»جهاد تبیین« را برافراشته اند و در سخنرانی های 
مهم آغاز سال فهرستی از خدمات و موفقیت های 

انقالب را برای مردم بیان کرده اند.



ان املومن 
ال یسیء و 
ال یعتذر، 
و املنافق 
کل یوم 
یسییء و 
یعتذر
 مؤمن نه بدى 
مىكند و نه معذرت 
مىخواهد و منافق 
هر روز بدى مى كند 
و معذرت مى خواهد.

من 
حاسب 

نفسه ربح 
من غفل 

عنها خسر
آن كسى كه نفسش 

را محاسبه كند، سود 
برده است و آن كسى 
كه از محاسبه نفس 

غافل بماند، زیان 
دیده است.

پدر امام خمینی)ره( آقامصطفی نام داشت که در خمین 
متولد شد. وی پس از تحصیل در مکتبخانه، برای ادامه 
تحصیل به اصفهان رفت و پس از آن عازم نجف شد. پدر 
امام خمینی)ره( در نجف شاگرد میرزای شیرازی بود و تحت 
تأثیر آن عالم بزرگ رشد پیدا کرد؛ وی پس از کسب درجه 

اجتهاد به اصرار مردم به خمین بازگشت.
به گــزارش رســا، آیــت هللا پسندیده بــرادر بزرگ تر حضرت 

امــام خمینی)ره( در شــرح شهادت پــدر نوشته اســت: در 
سال ۱۳۲۰ ه.ق »عضدالسلطان« والی عراق )اراک کنونی( 
بود و نائب الحکومه خمین نیز زیر نظر او مشغول بود. در 
این سال تعدی خوانین بسیار اوج گرفته و اوضــاع خمین 
بسیار نامساعد شده بود. »جعفر قلی خان«، »میرزا قلی 
سلطان« و »بهرام خان« خیلی به مردم تعدی می کردند، 
البته بهرام خان از آن دو زورگوتر بود. »حشمت الدوله« که در 

رأس همه بود، بهرام خان را زندانی کرد و وی در همین زندان 
یا کشته شد یا فوت کرد. پس از آن جعفر قلی خان و میرزا 
قلی سلطان، بیشتر مشغول تعدی به مردم شدند و پدر ما 

نیز جلوگیری می کردند.
این ها نیز تصمیم گرفتند پدر ما را از جلو راهشان بردارند. 
پدر ما هم که اوضاع را بسیار آشفته می بیند، برای گزارش 
این وضعیت به والی و کمک جستن از وی قصد رفتن به 

عراق )اراک( می کنند. جعفر قلی خان و میرزا قلی سلطان 
هم به بهانه دیدن والی و گرفتن شغل از ایشان، قصد رفتن 
با پدر ما را می کنند. یعنی جزو اتباع پدر ما باشند. نزد پدر 
ما می آیند که ما را هم به عراق ببرید تا عضدالسلطان، کاری 

هم به ما واگذار کند.
پــدرم می گوید: »الزم نیست با من بیایید، من از والی 
بـــرای شما شغل مــی گــیــرم«. بــنــابــرایــن آن هـــا در خمین 

می مانند. در ایــن بین، زن یکی از ایــن دو نفر که دختر 
»صدرالعلما« بــود بــه پــدر مــا اطــاع مــی دهــد کــه این ها 
نسبت بــه شما سوءنیت دارنـــد. پــدر مــا می گوید غلط 
می کنند، جرئت ایــن کارها را نــدارنــد و سپس با ۱۰-۱5 
ســوار و تفنگچی به ســوی عــراق )اراک( حرکت می کنند 
که تا آنجا دو روز راه بود )۱۰ فرسخ(. در بین راه یک شب 
می مانند و فــردای آن روز که دوازدهــم ذی القعده بود، در 

حالی که ایشان جلو و ســواران، همه عقب بودند. ]یعنی 
صاحب لشکر )پسر خواهر ایشان( با سوارها عقب بودند 
و فقط دو نفر سوار به نام های »کربایی آقا محمدتقی« و 
»میرزاآقا« آقا را همراهی می کردند[ که می بینند دو سوار 
 به آن ها نزدیک می شوند. آن دو همان جعفر قلی خان و 

میرزا قلی سلطان بودند.
ــرار نبود شما بیایید«، جــواب  آقــا )پـــدر مــا( مــی گــویــد: »قـ

می دهند: »ما قــرار شما را نمی توانستیم اطاعت کنیم«. 
سپس مقداری نبات به پدر ما تعارف می کنند و ناگهان 
تفنگ مــیــرزاآقــا را از دوشـــش بــرمــی دارنــد و از روبـــه رو به 

سیدمصطفی حمله می کنند. 
تیر به قلب ایشان اصابت کرده و قرآنی که در پیراهنشان 
بــوده نیز ســوراخ می شود. پس از اصابت گلوله، ایشان از 
اســب پایین افتاده و در حالی که ۴۲ ســال بیشتر از عمر 

شریفشان نمی گذشت، در همان جا، جان به جان آفرین 
تسلیم کرد.

سوارهایی که عقب بودند وقتی صدای تفنگ را می شنوند 
به تاخت می آیند و می بینند که ایشان به زمین افتاده و دیگر 
جان ندارد. سواران از جنازه مراقبت کرده تا خبر آن به اراک 
رسید. آن دو نفر هم فرار کرده و به سوی یکی از روستاهای 

الیگودرز می روند.

چهره ها  
 مروری بر زندگانی آقامصطفی 
پدر حضرت امام)ره(

فخرالمجتهدین 
خمین

نکته های ناب
شیخ ابراهیم زکزاکی

   گستره انقالب اسالمى 
فراى مرزهاى جغرافیایى ایران است

در آستانه چهل  و  سومین سالروز پیروزى انقالب اسالمى، 
خبرگزارى بین المللى قرآن ، وبینار بین المللى »گفتمان انقالب 

اسالمى؛ نرم افزار مقاومت در جهان« را سه شنبه ۱۹ بهمن به شکل 

حضورى و ویدئوكنفرانس در سازمان قرآنى دانشگاهیان برگزار 
كرد.شیخ ابراهیم زكزاكى، رهبر نهضت اسالمى نیجریه در سخنانى 
اختصاصى براى این وبینار، پیام انقالب اسالمى را جهانى و فراتر از 

مرزهاى جغرافیایى ایران دانست. 
در ادامه مشروح سخنرانى وى از نظر مى گذرد. 

السالم علیکم و رحمه اهلل و بركاته. پیش از هر چیز مى خواهم به 
رهبر انقالب و مردم ایران و در واقع به كل مسلمانان جهان، چهل و 
سومین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى ایران را تبریک بگویم. این 

انقالب در زمانى پدید آمد كه دنیا دچار وضعیتى بود كه مى توان آن را 
فقدان امید نامید. وقتى جهان غرب در سلطه بر كل جهان اسالم موفق 

شده بود و این امت را به دولتـ  ملت هاى مجزا تجزیه كرده بود، اسالم 
یک پدیده تاریخى تصور مى شد كه در گذشته از بین رفته است.

اما انقالب اسالمى این معادله را تغییر داد و افکار جهانیان را دگرگون 
كرد. انقالب نشان داد اسالم برگشته و به قدرت رسیده است. نهضت 
اسالمى از زمان پیش از انقالب تا پیروزى با مشکالت زیادى روبه رو 

بوده و پس از انقالب نیز مشکالتى داشته است. دشمنان سعى زیادى 
كردند با تحمیل تحریم ها و بایکوت ایران مشکالت داخلى براى این 

كشور به وجود بیاورند اما با وجود همه این ها انقالب اسالمى به 
حیات خود ادامه داده و تاكنون زنده است.

الحمدهلل ما نسل جدیدى داریم )در نیجریه( كه هر چند زیر 40سال 

سن دارند و در زمان انقالب به دنیا نیامده بودند یا كوچک تر از آن 
بودند كه چگونگى انقالب را درک كنند، اما اكنون در حال یادگیرى و 

شناخت تاریخ انقالب اسالمى هستند.
در واقع انقالب اسالمى بر گوشه و كنار جهان تأثیر گذاشت. من در 
گذشته گفته بودم كه امام خمینى)ره( به همه خانه ها در سرتاسر 

جهان راه یافت و بر آن ها تأثیر گذاشت. او به مسلمانان امید داد كه 
عظمت اسالم دوباره احیا مى شود. بر غیرمسلمانان هم تأثیر گذاشت 
و طرز فکر آن ها درباره اسالم را تغییر داد. من این تأثیر را كلى مى دانم 
و آن را تنها محدود به آفریقا یا جایى كه من زندگى مى كنم نمى دانم. 

هیچ كس نمى تواند تأثیر انقالب اسالمى را انکار كند.

رواق  تیتر زده بودم: خالق اوسنه گوهرشاد. عکس 
»سعید تشکری« را هم آماده کرده بودم و داشتم 
خبر صحبت های تلفنی دکتر محسن محور، 
مدیر عامل بیمارستان رضوی را تنظیم می کردم 
که از تاش تیم پزشکی گفته و بعد هم اضافه کرده 
بود: »مردم برای سامتی این خادم فرهنگ رضوی 
دعا کنند«. گوشی همراهم زنگ خورد. بچه های 
آستان نیوز این بار اصاً خوش خبر نبودند: »آقا... 
ظاهراً استاد به رحمت خدا رفت!« ... همین قدر 

تلخ و غیرمنتظره! 
خبر بستری شدن استاد را دیروز صبح نه در 
خبرگزاری ها که در صفحات مجازی دوستان 

دیده بودم. 
حتی تا لحظه تنظیم ایــن مطلب درست 

نمی دانستم »ام اس« اســتــاد را 
از پا انداخته یا کرونا و ناراحتی 
گـــوارشـــی. شــایــد هــم سه تایی 
دســت به یکی کــرده بودند تا 
کار نویسنده و خالق »اوسنه 
گــوهــرشــاد« بــه بیمارستان و 

عمل جراحی برسد.

5 یا 6 ساعت پیش از ایــن، خبرگزاری ها از قول 
جال قوامی، دبیر اجرایی جایزه داستان حماسی 
نوشته بودند: »سعید تشکری شب گذشته در پی 
خونریزی دستگاه گوارش مورد عمل جراحی قرار 
گرفت و متأسفانه حال عمومی وی پس از جراحی 
مساعد نیست و در بیهوشی به سر می برد. سعید 
تشکری نویسنده متعهدی است که در سال های 
اخیر ساحت جدیدی پیش روی ادبــیــات دینی 
گشوده است، تشکری در زمانه ای که نویسندگان 
شاخص بسیاری دست از قلم کشیده اند، هنوز 
امیدوار است و نگذاشته چراغ ادبیات داستانی 

متعهد خاموش شود«.
امیدوار بــودم خبر، دروغ باشد و چــراغ عمر 
نویسنده ای که خون دل خورده و چراغ ادبیات 
داستانی متعهد را روشن نگه داشته، به 
ایــن سرعت خاموش نشود. برخی 
خبرها اما میل تکذیب شدن ندارند. 
تلفن های پی در پی دوستان خبر را 
تأیید می کنند تا مجبور شوم برای این 
مطلب تیتر بزنم: بدرود! خالق اوسنه 

گوهرشاد... . 

جــمــعــی از عــلــمــای صــوفــیــه اهـــل ســنــت کشور 
هندوستان ضمن تشرف به حرم مطهر رضوی و 
زیارت مضجع منور امام رئوف با معاون بین الملل 
ســازمــان علمی و فرهنگی آســتــان قــدس رضــوی 

دیدار کردند.
به گزارش آستان نیوز، حجت االسام والمسلمین 
سیدمحمد ذوالــفــقــاری در ایــن دیــدار خطاب به 
علمای هــنــدی گــفــت: امـــام عــلــی)ع( در حدیثی 
ــرادران خود  می فرمایند: »بسیار مشتاق دیــدن ب
هستم. برادران من کسانی هستند که در آخرالزمان 
کنار یکدیگر می نشینند و احــادیــث مــا را بــرای 
یکدیگر بیان می کنند« با استناد به این حدیث، 

شما بزرگواران نیز برادران دینی ما هستید.
ــا)ع( نیز در حدیثی به  ــرد: امــام رضـ  وی اضــافــه ک
سید عبدالعظیم حسنی می فرمایند: »دوستانم را 
از جانب من سام برسان و به آنان بگو كه شيطان 
را به خــود راه ندهند و ايشان را به راستگويى و 

امانتدارى سفارش كن«.
حجت االسام والمسلمین ذوالفقاری خاطرنشان 
کرد: این حدیث مبارک به روی پرچم چاپ شده و 
به عنوان هدیه ای ارزشمند از سوی آستان قدس 

رضوی به شما عزیزان اهدا می شود که در محل 
ــرده تــا مــعــارف رضــوی   زنــدگــی و کــار خــود نصب ک

روز به روز در سراسر جهان اسام ترویج شود.
بــررســی شــرایــط حــاکــم بــر زنــدگــی مسلمانان، 
شیوه های تبلیغ دین در هندوستان، شیوه ارتباط 
علمای مسلمان با محبان اهــل بــیــت)ع(، نحوه 
تبادل علمی علمای مسلمان هندوستان با علمای 
کشورهای اسامی، کیفیت اتحاد مسلمانان در 
هند و... از دیگر مباحثی بود که در این دیدار طرح 

و بررسی شد.
در پایان این دیدار به رسم تکریم و احترام ۱۱ پرچم 
منقش به »حدیث مبارک امام رضا)ع( خطاب به 
عبدالعظیم حسنی« به علمای اهل سنت امامیه 

کشور هندوستان اهدا شد.

استاد »سعید تشکری« به رحمت خدا رفت 

 بدرود! 
خالق » اوسنه گوهرشاد«

 علمای اهل سنت هندوستان
 به حرم رضوی مشرف شدند 

زائرانی از هند 

جهانشهرخبر ــان و خانواده  معاون امــور زن
رئیس جمهور با بیان اینکه 
در حـــــال حـــاضـــر دشــمــن 
ــواده  را هــدف قـــرار داده  خــان
است؛ گفت: زنان جامعه ما 

در خط مقدم این جنگ ایستاده اند.
به گزارش آستان نیوز، دکتر انسیه خزعلی عصر دیروز 
در سلسله وبینارهای »انقاب تمدن ساز« که همزمان 
با چهل و سومین سالگرد پیروزی انقاب اسامی 
از ســوی معاونت فرهنگی دانشگاه علوم اسامی 
رضوی برگزار شد، به تبیین موضوع »انقاب اسامی، 
تکریم مقام زن و تحکیم بنیان خانواده« پرداخت و به 
بخش هایی از وصیت نامه الهی سیاسی امام راحل در 

خصوص نقش زن در عرصه های مختلف اشاره کرد.
وی گفت: در این وصیت نامه آمده است: ما مفتخریم 
که بانوان و زنان پیر و جوان و خرد و کان در صحنه های 
فرهنگی، اقتصادی و نظامی حاضر و همدوش مردان 
یا بهتر از آنان در راه تعالی اسام و مقاصد قرآن کریم 
فعالیت دارند و آنان که توان جنگ دارند، در آموزش 
نظامی که برای دفاع از اسام و کشور اسامی از واجبات 
مهم اســت شرکت و از محرومیت هایی که توطئه 
دشمنان و ناآشنایی دوستان از احکام اسام و قرآن 
بر آن ها بلکه بر اسام و مسلمانان تحمیل نمودند، 
شجاعانه و متعهدانه خود را رهانده و از قید خرافاتی 
که دشمنان برای منافع خود به دست نادانان و بعضی 
آخوندهای بی اطاع از مصالح مسلمین به وجود آورده 

بودند، خارج نموده اند... . 
خزعلی ادامه داد: امام خمینی)ره( در مواضع گوناگون 
به نقش مهم زن در خانواده و تربیت نسل توجه دارند 
و عــاوه بر اهمیت مسئله اشتغال بانوان، به نقش 
مادری، تربیت فرزند، همسرداری و مسئولیتی پر از 
مهر و عاطفه و رحمت الهی که خداوند نصیب او کرده 

متذکر می شوند.

حفظ خانواده، عفاف و حجاب از ویژگی های یک زن  ◾
مسلمان است

وی تصریح کــرد: حفظ خانواده، عفاف و حجاب دو 
ارزش بزرگی اســت که خداوند زن را با او گرانقدر و 

ارزشمند کرده و همه این ها ویژگی های یک زن مسلمان 
است که گاهی اوقات غرب سعی می کند نگاهی سلبی 

به این مزیت ها داشته باشد.
رئیس پردیس دانشگاه علوم اسامی رضوی در ادامه 

با اشــاره به آیات قرآن گفت: خداوند می فرماید: اگر 
دشمنان بر شما مسلط شوند تاش می کنند فساد 
در زمین به راه بیندازند، اقتصاد، منابع، جمعیت، 
توانمندی ها و منابع مادی را هدف قرار دهند و سعی 

می کنند هویتی غیر از هویت اصیل دینی به مردم 
معرفی کنند.

وی تصریح کــرد: خداوند حفظ جمعیت خانواده، 
معنویت، اصالت و هویت دینی را بر عهده زن قرار 
داده اســت، زنــی که ضمن حضورش در اجتماع به 
حفظ خانواده و بقای نسل نیز توجه دارد و می تواند 
در برابر هجمه های داخلی و خارجی حضور پررنگی 

داشته باشد.
 
نقش  زنان در مسئولیت های اجتماعی و خانوادگی ◾

خزعلی در ادامـــه بــه نقش های بی بدیل زنــان در 
مسئولیت های اجتماعی و خانوادگی اشاره کرد و 
گفت: در همه این مسئولیت ها زن و مرد ولی هم 
هستند و هر دو وظیفه دارند در مقابل کاستی ها و 
منکرات مقابله کنند، برای رسیدن به اهداف بزرگ 
پشتیبان یکدیگر باشند، بر یکدیگر والیت دارند و 

راهنما و حامی هم هستند.
وی ادامه داد: نگاه مساوی به روح زن و مرد و رفتاری 
عادالنه در عملکرد شرایط جسمی آنان و همچنین 
چگونگی به کارگیری و کاربردی شدن ویژگی جسمی 
آنــان از ویژگی هایی بــود که امامین انقاب سعی 
کردند برای زنان تبیین کنند. زنان مسلمان و انقابی 
در جــایــی کــه الزم اســت مسئولیت اجتماعی را 
به انجام می رسانند و در نقش مسئولیت فردی 
 نیز تــاش می کنند نسل سالم و صالحی تحویل 

جامعه دهند.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور تصریح کرد: 
بانوان انقابی ما همچنان که زمان جنگ در پشت 
جبهه یاریگر رزمندگان بودند و فرزندانشان را به خدا 
سپردند و راهی جبهه جنگ کردند، در حال حاضر در 
خط مقدم ایستاده اند؛ در واقع دشمن خانواده  را هدف 
قرار داده است و وقتی دید با جنگ سخت نمی توان 

با این زنان مبارزه کرد وارد جنگ نرم و رسانه ای شد.

مسلح شدن زنان در جنگ شناختی ◾
رئیس پردیس خواهران دانشگاه علوم اسامی رضوی 
با بیان اینکه نباید زنان را از خط مقدم بیرون بکشیم، 
گفت: متأسفانه این جنگ وارد خانه ها شده است و 
زنان به عنوان ستون های خانواده باید نسلشان را از هر 
گونه گزند دشمن حفظ کنند که الزمه آن این است که 
در جنگ شناختی مسلح شوند، جنگی که ارزش های 
ما را تغییر می دهد و جای خوب و بد را عوض می کند و 

به افراط و تفریط می کشاند.
وی خاطرنشان کرد: الگوهای زیبایی که از زنان اهل 
بیت)ع( همچون حضرت خدیجه)س(، حضرت فاطمه 
زهرا)س(، حضرت زینب)س(، حضرت ام البنین)س( 
و... به ما رسیده اســت هر کــدام ابعاد مختلفی از 
توانمندی زن را در عرصه اجتماع به ظهور می رسانند و 

درس های بسیار بزرگی برای ما به ارمغان دارند.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور ادامــه داد: 
رهبر معظم انقاب در سخنانی به نقش حضرت 
زیــنــب)س( در بیدارگری، تدبیر امــور و جلوگیری از 
تحریف اشاره دارند که این خردورزی و تدبیر برای کل 

تاریخ درس دارد.

زنان افسران جنگ نرم هستند ◾
خزعلی با بیان اینکه زنــان مسلمان و انقابی ما با 
خــردورزی مصالح اسام و انقاب و منافع اجتماع را 
بر منافع شخصی خود ترجیح دادنــد، گفت: زنان و 
مادران انقابی با پیروی از اهل بیت)ع( در این جنگ 
نرم که حتی بچه های کوچک ما را نشانه گرفته به شدت 
باید مسلح شوند و در واقع زنان افسران این جنگ نرم 

هستند.
به گفته وی باید در این جهاد با تبیین سبک زندگی 
اسامی، جلوگیری از تحریف و آموختن مهارت های 
مختلف در جنبه های گوناگون زندگی فرزندانمان را در 
مقابل این ساح ها با شیوه های مختلف تربیت کنیم.

نگاه مســاوى به روح زن و مرد و رفتارى عادالنه در عملکرد شرایط جســمى آنان و همچنین چگونگى به 
كارگیرى و كاربردى شدن ویژگى جسمى آنان از ویژگى هایى بود كه امامین انقالب سعى كردند براى زنان 
تبیین كنند. زنان مسلمان و انقالبى در جایى كه الزم است مسئولیت اجتماعى را به انجام مى رسانند و در نقش 

مسئولیت فردى نیز تالش مى كنند نسل سالم و صالحى تحویل جامعه دهند. 
گزيدهگزيده
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معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در وبینار »انقالب تمدن ساز« تبیین کرد

زنان؛ خط مقدم دفاع از خانواده
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چ���ون آقای مس���عود جاهد مالک کامی���ون باری 
چوب���ی بن���ز تی���پ ال پ���ی608/36 رن���گ فیل���ی- 
معمولی مدل1355 به شماره انتظامی 972ع72 
ایران 42 دارای شماره موتور 10026675 و شماره 
شاس���ی14250772 به علت فقدان سند کمپانی 
تقاض���ای صدور المثنی نموده اس���ت لذا چنانچه 
ه���ر کس ادعای���ی در مورد خ���ودروی مذکور دارد 
ظرف مدت 15 روز از تاریخ نشر آگهی با در دست 
داشتن مدارک کافی به دفتر شرکت ایران خودرو 
دیزل واقع در تهران کیلومتر 8 جاده قدیم ساوه 
مراجعه نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت 

مذکور طبق ضوابط اقدام خواهد گردید

دی
قو
مف
هی
آگ

برگ سبز خودرو سواری رنو هاچ بک ساندرو 
ب���ه ش���ماره انتظامی ای���ران55_145س85 
به ش���ماره موت���ور K4MC697_R074602 و 
 NAPBSRBYAH1043142  شماره شاسی

مفقود واز درجه اعتبار ساقط می باشد.
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کلیه اس���ناد وم���دارک شناس���نامه مالکی���ت خودرو 
انتظام���ی  ،ش���ماره   82 م���دل   206 پ���ژو  س���واری 
نق���ره ای ، ش���ماره موت���ور  ای���ران 79 _117 ب35 
10FSJ54527916 ش���ماره شاس���ی 82642295 به 
مالکی���ت مح���رم علی نبی مفقود گردی���ده واز درجه 

اعتبار ساقط می باشد .
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ب���رگ س���بز، س���ندکمپانی و کارت و پ���اک ه���ای 
 ITM285 تراکت���ور کش���اورزی ت���ک دیفرانس���یل
م���دل 1386 ش���ماره پ���اک ای���ران12-714ک25 
شاس���ی  ش���ماره   LFW02923Tموت���ور ش���ماره 
ن���ام حس���ین حس���ینی مفق���ود  E14855A1ب���ه 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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دانشنامه پایان تحصیات آقای علیرضا نعمتی فرزند 
مراد علی صادره از اهواز به ش���ماره شناس���نامه274 
و کد ملی 1756089991 در مقطع کارشناس���ی رش���ته 
مهندسی کش���اورزی)زراعت و اصاح نباتات( صادره 
از دانشگاه آزاد  بجنورد  مفقود گردیده است و فاقد 

اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می ش���ود اصل مدرک را به دانش���گاه 
آزاد اس���امی بجنورد به نش���انی:  اس���تان خراس���ان 
شمالی  ، شهرستان بجنورد،خیابان دانشگاه نرسیده 
به بلوار س���عدی دانش���گاه آزاد اسامی  بجنورد اداره 

امور فارغ التحصیان ارسال نمایید.

دی
قو
مف
هی
آگ

فاکت���ور ف���روش خودرو س���واری رانا م���دل 1396 
ب���ه ش���ماره انتظام���ی 87 س 665 ای���ران 85 و 
ش���ماره موتور 172B0021602 و ش���ماره شاس���ی 
NAAU01FE8HT192460  ب���ه ن���ام رض���ا اردونی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
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گواهی  موقت پایان تحصیالت  کارشناسی پیوسته  
اینجانب نفیس���ه اصولی صفار فرزند محمدحس���ین 
به ش���ماره ملی 0942444272 ش���ماره شناس���نامه 
1518ص���ادره از مش���هد درمقطع کارشناس���ی رش���ته 
حقوق  صادره از دانشگاه آزاداسالمی واحد مشهد به  
شماره 81111237130مورخ 1382/5/6مفقودگردیده 
وفاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل 
مدرک رابه دانشگاه آزاداسالمی واحدمشهدبه نشانی 
اس���تان خراس���ان رضوی شهرستان مش���هد ،امامیه 
42،سازمان مرکزی دانشگاه آزاداسالمی مشهد اداره 

امور فارغ التحصیالن  ارسال نمایید .
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PU1OHVGCNG برگ س����بز خودرو وانت آریس����ان تیپ
رنگ  سفیدروغنی سال 1395 به شماره شهربانی 33ص 
169 ایران 84 و شماره بدنه NAAB66PE1GV-661697و 
ش����ماره موتور118J0026642ب����ه مالکیت بهرام بالی پور 

بندری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
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برگ سبز خودرو سواری سایپا تیپ SAINA S  MT رنگ 
س����فیدروغنی سال 1400 به ش����ماره شهربانی 59ی 575 
ای����ران 36 و ش����ماره بدن����ه NAS851100M3358390و 
ش����ماره موتورM15/9372706ب����ه مالکی����ت رحی����م گل 
تیموری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
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س���ند و برگ س���بز تیغه کانتینربر به شماره 
پاک 23ع172- ایران42 و ش���ماره شاسی 
NALTKC3DEE0084911 ب���ه نام حس���ین 
س���عیدی بزنجردی مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. ف
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41
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اصل برگ س���بز و س���ند خودرو س���واری  پژو پارس 
خاکس���تری متالیک مدل 89 به شماره انتظامی 52 
ایران646 ب 72 به شماره موتور 12489085977 و 
شماره شاس���ی NAAN21CA4AK/784116 متعلق 
به آقای حس���ن هیزم کن مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
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ب���رگ س���بز موت���ور س���یکلت تندی���س م���دل 1393 
  29857  / انتظام���ی 772  ش���ماره  ب���ه  آب���ی  رن���گ 
تن���ه  ش���ماره  و   0125NEU001089 موت���ور  ش���ماره 
NEU***125A9300375 ب���ه مالکی���ت ناصر فرقانی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سهیا فیروزی 
فرزن���د جمش���ید ص���ادره از مش���هد در مقط���ع 
کارشناس���ی پیوس���ته  رش���ته تربیت دبیر زبان 
انگلیسی صادره از دانشگاه آزاد اسامی واحد 
مش���هد ب���ه ش���ماره س���ریال 2625706مفقود 

گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اص���ل م���درک را به 
دانش���گاه آزاد اسامی مش���هد دانشکده علوم 
انس���انی  به نش���انی: مش���هد بلوار شاهد -بین 
می���دان م���ادر و بل���وار امامیه س���ازمان مرکزی 
دانش���گاه آزاد اسامی مش���هد اداره امور فارغ 

التحصیان ارسال نمایید.
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برگ س���بز ماش���ین پراید جی تی ایکس ای، مدل 
1383 رن���گ س���فید ش���یری روغن���ی، به ش���ماره 
انتظام���ی42 ای���ران949 س 28 ش���ماره موت���ور 
 S1412283241367شاس���ی ش���ماره   00711978
متعل���ق ب���ه عل���ی اس���ماعیل زاده ک���رده مفقود 
باش���د. م���ی  اعتب���ار س���اقط  از درج���ه  و  ش���ده 

ف
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41
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81

دی
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ی
گه
آ

شهرداریبردسکندرنظرداردمغازههای
خیاب��انعدال��ت،قائ��م،می��دانمیوهو
ت��رهباروپایانهمس��افربری،مغازهجنب
جایگاهق��دسوکارگاهموزاییکوکارگاه
ج��دولراازطری��قمزای��دهعموم��یبه
متقاضیانواجدش��رایطواگ��ذارنماید.
لذاجهتاخذاطالعاتبیش��تربهس��ایت

شهرداریمراجعهنمایید.
www.Bardaskan.ir:آدرسسایت

تلفنتماس:051-55422166
محمدحسینمدیح–شهرداربردسکن

آگهی مزایده )نوبت دوم(

/ر
14
11
18
5

شهرداریکاشمردرنظردارد
مواردزیرراازطریقمناقصهومزایدهکتبیواگذارنماید
1-مناقصهنگهداریوآبیاریفضایسبز)پیمانب()تجدید(

2-مزایدهفروش3قطعهزمینخیاباناردیبهشت
3-مزایدهواحدهایاداری301– 304/2– 304/3مجتمعامام

4-مزایدهواحدشماره13مجتمعتجاریسیدمرتضی
شرایط 

1-دریافتاسناد:ازمورخه1400/11/28لغایتپایانوقتاداری1400/12/11میباشد
2-سپردهشرکتدرمزایدهومناقصه:حداقل5%مبلغکلپایهمیباشد

3-هزینهانتشارآگهیبرعهدهبرندهمیباشد.
4-شهرداریدرردیاقبولیکیاکلیهپیشنهاداتمختاراست.

5-قیمتپایهدراسنادمندرجاست.
6-بازگشاییپاکات:ساعت18عصرروزشنبهمورخه1400/12/14

7-محلدریافتاس��نادوکس��باطالعاتبیش��تر،ادارهامورقراردادهایش��هرداری
باتلفنتماس:4-55227701– 55229899میباشد.

8-باقیشرایطدراسنادمزایدهمندرجاست.
روابطعمومیشهرداریکاشمر

آگهـی  مزایده و  مناقصه - نوبت اول

14
11
37
8

بهاس��تنادصورتجلسههیئتمدیرهمورخ1400،10،15بنابهتفویضاختیارحاصله
ازمجمععمومیفوقالعادهمورخ1400،10،14تصمیماتذیلاتخاذش��د:س��رمایه
ش��رکتازمبل��غ7217660000ری��الب��همبل��غ28870640000ری��المنقس��مبه
2887064سهم10000ریالیبانامازسودتقسیمنشدهافزایشیافتهاستوماده
مربوطهدراساسنامهبشرحذیلاصالحگردید:مادهاصالحی:سرمایهشرکتمبلغ
28870640000ریالمنقسمبه2887064سهم10000ریالیباناممیباشدکهتمامًا

پرداختگردیدهاست.
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی

ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریمشهد)1275303(

آگهی تغییرات شرکت همیار فوالد شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 7200 و شناسه ملی 10862034494 

14
11
33
4

شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق در نظر دارد 
مناقصه خرید فوق را بر اس�اس اطالعات ذیل و از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به شماره ثبت س�تاد 2000004211000034 برگزار 

نماید.
1-نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای

2- ش�رایط اولیه: کلیه تامین کنندگان که دارای 
گواهی تایید صالحیت از ش�رکتهای زیر مجموعه 
مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی یا شرکت 
توانیر یا شرکت های س�ازنده معتبر برای موضوع 

مناقصه باشند.
3- زم�ان دریافت اس�ناد: از تاری�خ 1400/11/20 

لغایت 1400/11/23
4-نحوه دریافت اسناد و ثبت نام در سامانه: 

واجدی�ن ش�رایط می توانند به س�امانه س�تاد به 
مراجع�ه   WWW.SETADIRAN.IR آدرس 

نموده و یک نسخه از اسناد را دریافت نمایند.
ب�رای ثبت نام در س�امانه با ش�ماره 021-41934 

تماس حاصل نمایید.
5- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 

2،750،000،000ریال )دو میلیارد و هفتصد و پنجاه 
میلیون ریال(

6-آخرین مهلت تس�لیم پیش�نهادها: ساعت 13 
روز سه شنبه مورخ 1400/12/03

7-زمان گشایش پیش�نهادها: ساعت 13:15 روز 
سه شنبه مورخ 1400/12/03

8- تسلیم پیشنهادها: کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
از دریافت اس�ناد تا ارایه پیش�نهاد مناقصه گران
 و بازگش�ایی پاکات از طریق س�امانه ستاد انجام 

خواهد شد.
9- نشانی و شماره تماس دستگاه مناقصه گذار 

یزد، بلوار دانش�جو، کوچه جنب دانشگاه پیام نور 
)چهل و یکم(، ش�رکت تولید نی�روی برق منطقه 

شرق، دفتر بازرگانی 035-38254812-13
10- توضیحات: سایر مشخصات در اسناد مناقصه 
درج شده است. در ضمن به پیشنهادات مشروط، 
مبهم، مخدوش، فاقد س�پرده و پیشنهاد هایی که 
بع�د از موعد مقرر ارس�ال گردد ترتی�ب اثر داده 

نخواهد شد.
معاونت مالی و پشتیبانی ف

,1
41
12
96

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین عایق های توربین، 
کمپرسور و اتاق احتراق مولد G15 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

وزارت نیرو  به شماره 14200/20 )نوبت دوم(
شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق

14
11
31
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آگهی دعوت به ارزیابی کیفی 
و مناقصه   -  نوبت دوم

) بصورت فشرده ( فراخوان عمومی مناقصه شماره  1400-37-26

     اداره کل راه آه�ن خراس�ان  در نظ�ر دارد بناب�ر آیی�ن نام�ه اجرای�ی بند ج ماده 
12 قانون برگزاری مناقصات نس�بت به ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد ش�رایط جهت 
ش�رکت در مناقص�ه ،  ازطریق س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت)س�تاد( به نش�انی

 www.setadiran.ir  به شرح زیر اقدام نماید .
مناقص�ه گ�ران  می بایس�ت  در  س�امانه فوق  )س�تاد(   ثبت نام  و پ�س از اخذ  گواهی 
امضاء الکترونیکی نس�بت به   دریافت اس�ناد  از طریق س�امانه مذک�ور اقدام   نمایند.
الزم به ذکراس�ت کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازفراخوان ت�ا انتخاب برنده ازطریق 

سایت مزبورانجام می گردد.
1- نام سازمان مناقصه گذار : اداره کل راه آهن خراسان .

2- شرح مختصر موضوع مناقصه :  خرید 10500   قالب کفشک ترمز کامپوزیت.
تذک�ر مه�م : ب�ا عنای�ت ب�ه بخش�نامه ه�ای ش�ماره 600/49564/ص-98/05/07  ،  
600/95513/ص – 1400/10/04  و 600/10267/ص-1400/02/07 معاونت محترم 
توسعه مدیریت و منابع ، رعایت ممنوعیت خرید کاالهای خارجی دارای تولید مشابه 

داخلی و قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
3- مهل�ت خری�د  اس�ناد ارزیاب�ی و مناقص�ه : ت�ا س�اعت 14:30  روز یکش�نبه  مورخ  

.  1400/11/24
4- ش�ایان ذکراس�ت دریافت اس�ناد و ارائه پاس�خ اس�تعالم ارزیابی صرفا"میبایس�ت 
ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  ) ستاد( صورت پذیرد و شرکت کنندگانی 
در صورت تمایل ، مجاز به خرید حضوری اس�ناد می باش�ند که قبال در سامانه مذکور 

ثبت نام و اسناد را آپلود نموده اند  .
 http:/iets.mporg.ir 5- فراخوان  فوق از طریق پایگاه ملی اطالع رس�انی مناقص�ات

اطالع رسانی می گردد.
6-مهل�ت  بارگ�ذاری  اس�ناد ارزیابی و مناقصه : ش�رکت کنن�دگان در  فراخوان فوق
 می بایست اسناد ارزیابی و مناقصه  را       تا ساعت  14:30 روز یکشنبه  مورخ  1400/12/08- 
درس�امانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.irبارگذاری  نمایند.

تذک�ر : مح�ل  ارائ�ه  پاکت ))ال�ف(( بصورت  فیزیک�ی :  چه�ارراه راه آهن � حوزه 
معاونت توسعه مدیریت و منابع � دبیرخانه اداره کل راه آهن خراسان . 

7-قیم�ت اس�ناد مناقص�ه و نح�وه واری�ز وج�ه: مبل�غ 1.000.000)ی�ک میلی�ون( 
ری�ال ب�ه ش�ماره حس�اب IR 710100004001064004005747    ب�ا  شناس�ه واری�ز

   215064060280500885132310008000   بنام تمرکز درآمد راه آهن .
8- مبلغ کل برآورد : 21.000.000.000 ریال  .

9- مدت و محل  اجرا : مدت اجرا  دو ماه می باشد .
محل تحویل کفشك ها ایستگاههای مد نظر اداره کل راه آهن خراسان )نقاب ، مشهد 

، شهید مطهری و سرخس (  می باشد .
10- مبلغ تضمین  شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ  1.050.000.000  ) یک  میلیارد 
و پنج�اه  میلی�ون(  ریال  مطابق با تضامین معتبر مندرج در آیین نامه تضمین معامالت 
دولتی موضوع مصوبه شماره 123402/ت 50659 ه� مورخ 94/09/22 هیئت محترم 
وزیران و اصالحیه آن با شماره  5211/ت 57592 ه� مورخ 1400/01/22 ، در صورت 
واری�ز  نق�د  ش�ماره  حس�اب  IR 290100004001064006372624  با شناس�ه واریز " 
984280500111111111111111111111  "ن�زد بان�ک مرک�زی  اع�الم می گردد . 
تذکر: به درخواست مناقصه گذار ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار الزم است به 

مدت سه ماه دیگر قابلیت تمدید داشته باشد. 
11- رشته و رتبه : داشتن پروانه بهره برداری تولید از وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و  تائیدیه از س�امانه جامع  هوش�مند نظام فنی و اجرائی راه آهن جمهوری اس�المی 
ایران  به آدرس www.nezamfanni.rai.ir  الزامی و  می بایست به همراه اسناد مرتبط 
درس�امانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir   تا س�اعت  14:30 
روز یکش�نبه  م�ورخ  1400/12/08     بارگذاری  نماین�د .  در غیر اینصورت از فرآیند 
مناقص�ه  ح�ذف خواهند گردید و هیچگونه ادعایی از س�وی ش�رکت کنن�ده  در این 

خصوص قابل استماع نخواهد بود .
تذک�ر : ارائ�ه تصوی�ر برابر با اصل ش�ده گواه�ی صالحیت بن�د فوق )11( درس�امانه 

تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir الزامی می باشد .
 12- هزینه دو نوبت آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد . 

پ�س از ارزیابی کیفی ، از مناقصه گران واجد ش�رایط که حداقل امتیاز الزم را کس�ب 
نموده باشند جهت شرکت در جلسه مناقصه دعوت بعمل خواهدآمد.

ادارهکلراهآهنخراسان

وزارتراهوشهرسازی
شرکتراهآهن

جمهوریاسالمیایران
)سهامیخاص(

ادارهکلراهآهنخرأسان

برگه كمپانی خودرو کامیون بنز به شماره انتظامی 
ایران 33-194ع16 و ش���ماره شاسی 16569207 و 
شماره موتور 10048436 تیپ ال 1921/52 مربوط 
به ش���ركت لیالند موتور مفقود گردیده است و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  
14   شرکت شهاب خودرو )سهامی عام(
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م����درک گواهینام����ه موق����ت ف����ارغ التحصیل����ی اینجانب 
وحی����د غالمی چنان����ی فرزند رضا به ش����ماره شناس����نامه 
2580138838 در مقطع کارشناس����ی رش����ته مهندس����ی 
عم����ران ص����ادره از واحد دانش����گاهی یزد مفق����ود گردیده 
اس����ت و فاقد اعتبار می باش����د از یابنده تقاضا می ش����ود 

مدرک را به دانشگاه آزاد یزد ارسال نمایید.
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شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت و گاز اروندان

اصالحیه
پیرو چ�اپ آگهی ش�رکت نفت و 
گاز ارون�دان ب�ه ش�ماره آگهی 
1411132  که در تاریخ های  16 
گردی�ده  چ�اپ  و 1400/11/19 
اس�ت در قس�مت امضاء  ش�رکت 
نف�ت و گاز ارون�دان صحیح می 
باشد که بدینوسیله اعالم و اصالح   

می گردد. 

برگ س���بز  خ���ودروی  پژو پارس م���دل 1400 رنگ 
سفید روغنی به شماره انتظامی 748ی53 ایران 
74  شماره موتور 124k1586779 و شماره شاسی 
NAANO1CE3MKO71537 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آگهی دعوت به ارزیابی کیفی و
 مناقصه- نوبت  دوم 

) بصورت فشرده ( فراخوان عمومی مناقصه شماره  1400-37-25

اداره کل راه آه�ن خراس�ان  در نظ�ر دارد بناب�ر آیی�ن نامه اجرایی بن�د ج ماده 12 
قان�ون برگزاری مناقصات نس�بت ب�ه ارزیابی کیف�ی پیمانکاران واجد ش�رایط جهت 
ش�رکت در مناقص�ه ،  ازطریق س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت)س�تاد( به نش�انی

 www.setadiran.ir  به شرح زیر اقدام نماید .
مناقص�ه گران  می بایس�ت  در  س�امانه فوق  ) س�تاد(   ثبت نام  و پ�س از اخذ  گواهی 
امضاء الکترونیکی نسبت به   دریافت اسناد  از طریق سامانه مذکور اقدام   نمایند.الزم 
به ذکراس�ت کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازفراخوان تا انتخاب برنده ازطریق سایت 

مزبورانجام می گردد.
1- نام سازمان مناقصه گذار : اداره کل راه آهن خراسان .

2- ش�رح مختص�ر موضوع مناقصه :  خری�د 14800  قالب کفش�ک ترمز چدنی بزرگ 
و کوچک  .

تذک�ر مه�م : ب�ا عنای�ت ب�ه بخش�نامه ه�ای ش�ماره 600/49564/ص-98/05/07  ،  
معاون�ت  600/10267/ص-1400/02/07   و    1400/10/04  – 600/95513/ص 
محت�رم توس�عه مدیریت و منابع ، رعای�ت ممنوعیت خرید کااله�ای خارجی دارای 
تولید مشابه داخلی و قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

3- مهل�ت خری�د  اس�ناد ارزیاب�ی و مناقص�ه : ت�ا س�اعت 14:30  روز یکش�نبه  مورخ  
     . 1400/11/24

4- ش�ایان ذکراس�ت دریافت اس�ناد و ارائه پاس�خ اس�تعالم ارزیابی صرفا"میبایس�ت 
ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  ) ستاد( صورت پذیرد و شرکت کنندگانی 
در صورت تمایل ، مجاز به خرید حضوری اس�ناد می باش�ند که قبال در سامانه مذکور 

ثبت نام و اسناد را آپلود نموده اند  .
 http:/iets.mporg.ir 5- فراخوان  فوق از طریق پایگاه ملی اطالع رس�انی مناقص�ات

اطالع رسانی می گردد .
6-  مهل�ت  بارگذاری  اس�ناد ارزیابی و مناقصه : ش�رکت کنن�دگان در  فراخوان فوق

 می بایست اسناد ارزیابی و مناقصه  را  تا ساعت  14:30 روز یکشنبه  مورخ  1400/12/08 

- درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir   بارگذاری  نمایند.
تذک�ر : مح�ل  ارائ�ه  پاکت ))ال�ف(( بصورت  فیزیک�ی :  چه�ارراه راه آهن � حوزه 

معاونت توسعه مدیریت و منابع � دبیرخانه اداره کل راه آهن خراسان . 
7-قیم�ت اس�ناد مناقص�ه و نح�وه واری�ز وج�ه: مبل�غ 1.000.000)ی�ک میلی�ون( 
ری�ال ب�ه ش�ماره حس�اب IR 710100004001064004005747    ب�ا  شناس�ه واری�ز  

 215064060280500885132310008000   بنام تمرکز درآمد راه آهن .
8- مبلغ کل برآورد : 56.800.000.000 ریال  .

9- مدت و محل  اجرا : مدت اجرا  دو ماه می باشد .
محل تحویل کفش�ك ها ایس�تگاههای مورد نظر اداره کل راه آهن خراسان)مش�هد – 

سرخس – شهید مطهری – نقاب ( می باشد.
10- مبلغ تضمین  شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ  2.840.000.000  ) دو  میلیارد 
و هش�تصد و چهل  میلیون(  ریال  مطابق با تضامین معتبر مندرج در آیین نامه تضمین 
معامالت دولتی موضوع مصوبه شماره 123402/ت 50659 ه� مورخ 94/09/22 هیئت 
محترم وزیران و اصالحیه آن با شماره  5211/ت 57592 ه� مورخ 1400/01/22 ، در 
صورت واریز  نقد  شماره  حساب  IR 290100004001064006372624  با شناسه واریز 
" 984280500111111111111111111111  "ن�زد بان�ک مرک�زی  اعالم می گردد . 
تذکر: به درخواست مناقصه گذار ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار الزم است به 

مدت سه ماه دیگر قابلیت تمدید داشته باشد. 
11- رش�ته و رتب�ه : داش�تن پروان�ه بهره ب�رداری تولی�د از وزارت صنع�ت، معدن و 
تجارت و  تائیدیه از س�امانه جامع  هوش�مند نظام فن�ی و اجرائی راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران  به آدرس www.nezamfanni.rai.ir  الزامی و  می بایست به همراه اسناد 
مرتبط درس�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir  تا س�اعت  
14:30 روز یکش�نبه  م�ورخ  1400/12/08 - بارگذاری  نماین�د .  در غیر اینصورت از 
فرآیند مناقصه  حذف خواهند گردید و هیچگونه ادعایی از س�وی ش�رکت کننده  در 

اینخصوص قابل استماع نخواهد بود .
تذک�ر : ارائ�ه تصوی�ر برابر با اصل ش�ده گواهی صالحی�ت  بند فوق ) 11 (  درس�امانه 

تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir الزامی می باشد .
 12- هزینه دو نوبت آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد . 

پ�س از ارزیابی کیفی ، از مناقصه گران واجد ش�رایط که حداقل امتیاز الزم را کس�ب 
نموده باشند جهت شرکت در جلسه مناقصه دعوت بعمل خواهدآمد.

اداره كل راه آهن خراسان

وزارت راه و شهرسازی
شركت راه آهن

جمهوری اسالمی ایران
)سهامی خاص( 

اداره كل راه آهن خرأسان ش�رکت تولید نیروی برق منطقه ش�رق در 
نظ�ر دارد مناقص�ه خرید فوق را بر اس�اس 
اطالعات ذی�ل و از طریق س�امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )س�تاد( به ش�ماره ثبت 

ستاد 2000004211000033 برگزار نماید.
1-نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای

2-ش�رایط اولیه: کلیه تامی�ن کنندگان که 
دارای گواه�ی تایید صالحیت از ش�رکتهای 
زی�ر مجموعه م�ادر تخصص�ی تولید نیروی 
برق حرارتی یا ش�رکت توانیر یا شرکت های 

سازنده معتبر برای موضوع مناقصه باشند.
3-زمان دریافت اسناد: از تاریخ 1400/11/20 

لغایت 1400/11/25
4-نحوه دریافت اسناد و ثبت نام در سامانه 

 واجدین ش�رایط می توانند  به سامانه ستاد 
به آدرسWWW.SETADIRAN. IR مراجعه 
نم�وده و ی�ک نس�خه از اس�ناد را دریافت 
نماین�د. برای ثبت نام در س�امانه با ش�ماره 

41934-021 تماس حاصل نمایید.
5-مبل�غ تضمین ش�رکت در فرآیند ارجاع 
کار: 750.000.000 ری�ال )هفتص�د و پنج�اه 

میلیون ریال(
6-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: ساعت 

13 روز شنبه مورخ 1400/12/07
7-زمان گشایش پیشنهادها: ساعت 13:15 

روز شنبه مورخ 1400/12/07
8- تسلیم پیشنهادها: کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اس�ناد تا ارایه پیش�نهاد 
مناقصه گران و بازگش�ایی پ�اکات از طریق 

سامانه ستاد انجام خواهد شد.
9-نشانی و شماره تماس دستگاه مناقصه گذار: 
ی�زد، بلوار دانش�جو، کوچه جنب دانش�گاه 
پی�ام ن�ور )چه�ل و یک�م(، ش�رکت تولید 
نیروی برق منطقه شرق، دفتر بازرگانی 13-

035-38254812
10-توضیحات: س�ایر مش�خصات در اسناد 
ب�ه  اس�ت.در ضم�ن  درج ش�ده  مناقص�ه 
پیشنهادات مش�روط، مبهم، مخدوش، فاقد 
سپرده و پیشنهاد هایی که بعد از موعد مقرر 

ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
معاونت مالی و پشتیبانی

ف
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آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای 
تأمین لوله های هدرهای بویلرنیروگاه زرند

وزارت نیروبه شماره 14200/19  )نوبت دوم(
شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق

)آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی (
حس��ب تکالیف مقرر در ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مص��وب 1390/09/20 آراء ص��ادره از هیئ��ت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی 
سبزوارتصرفات مالکانه و بال معارض اشخاص محرزو جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:

بخش 2 سبزوار
-خانم صغرا کارگر  نس��بت به شش��دانگ یکباب ساختمان به مساحت 112/45 متر مربع قسمتي از 

پالک باقی مانده 1967 اصلی واقع در بخش 2 سبزوار از محل مالکیت رسمی حورا زارعی بونش
-آقای علی اکبر فالح  نس��بت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 35/36 متر مربع قسمتي از 

پالک 5 فرعی از 1911 اصلی واقع در بخش 2 سبزوار از محل مالکیت رسمی خودش
بخش 3 سبزوار

پالک 5 اصلی اراضی قلعه نو
-آقای مهدی رضائی باغخیرات  نس��بت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
98/67 متر مربع قس��متي از پالک 324  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 س��بزوار از محل مالکیت 

رسمی زهرا سلطانی
-خانم عصمت فالح  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 98/67 متر مربع 
قسمتي از پالک 324  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمی زهرا سلطانی
-آقای ناصر لباف  نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 86/92 متر مربع 

قسمتي از پالک 3719  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمی خودش
-آقای عباسعلی لباف  نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 86/92 متر 
مربع قسمتي از پالک 3719  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمی خودش
-آقای مهدی زرقانی  نس��بت به شش��دانگ یکباب ساختمان به مساحت 95/36 متر مربع قسمتي از 

پالک 337  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمی عباس میرحسینی
-آقای فریدون ابارش��ی  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 644/98 متر مربع قسمتي 
از پالک 2011و 2015  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 س��بزوار  که نس��بت به پالک 2011 فرعی 
مع الواسطه از محل مالکیت محمد نظری و نسبت به پالک 2015 فرعی مع الواسطه از محل مالکیت 

طیبه تقوی 
-خانم خدیجه وکیلی زارچ  نس��بت به شش��دانگ یکباب ساختمان به مس��احت 103/94 متر مربع 
قسمتي از پالک 162و 164و203  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار  که نسبت به پالک 162 
فرعی مع الواس��طه از محل مالکیت زرین تاج و گل افش��ان شهرت هر دو افشاریان  و نسبت به پالک 
164 فرعی مع الواس��طه از محل مالکیت حس��ین و فاطمه شهرت هر دو قلعه نوی  و نسبت به پالک 

203 فرعی مع الواسطه از محل مالکیت غالمرضا قلعه نوی
  

-خانم فاطمه قزی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 63/30 متر مربع قسمتي از پالک 
139  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمی عذرا گوداسیایی

پالک 6 اصلی اراضی کلوت
-خانم سکینه سبزوی  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 100/20 متر مربع قسمتي 
از پالک یک  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 س��بزوار از محل مالکیت رس��می علی اکبر هراتی و 

مطهره نایب یزدی
-آقای ابراهیم ساجدی مهر  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 91/40 متر مربع قسمتي 
از پالک 51  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 س��بزوار از محل مالکیت رس��می محمدرضا غفوری 

غروی
-آقای محمد نوری  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 88/70 متر مربع قسمتي از پالک 

35  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمی سید محمد حسین علوی
-خانم لیال بیونکی  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 87/25 متر مربع قسمتي از پالک 

51  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمی محمدرضا غفوری غروی
-آقای حس��ن باغانی  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 179/02 متر مربع قسمتي از 
پالک 10829  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمی ابراهیم خسروجردی

-آقای رضا باغانی  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 97 متر مربع قسمتي از پالک یک  
فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمی حسین رجب زاده

-خانم مهری پایه دار  نس��بت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 77/60 متر مربع قسمتي از 
پالک 97  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمی ابوالفضل میرحسینی

-آقای احمد حاتمی خوش��مردان  نس��بت به ششدانگ یکباب س��اختمان به مساحت 107/50 متر 
مربع قسمتي از پالک یک  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمی حسین 

رجب زاده
-آقای حسین رازقندی  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 97/20 متر مربع قسمتي از 

پالک 259  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمی حاجیه عذرا علوی
-خانم فاطمه عاطفی راد  نس��بت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 200 
متر مربع قس��متي از پالک 6897  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 س��بزوار از محل مالکیت رسمی 

سید احمد کرابی
-آقای ابراهیم زارعی  نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 200 متر مربع 
قسمتي از پالک 6897  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمی سید احمد کرابی
-خانم معصومه طبس��ی  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 105 متر مربع قسمتي از 

پالک 6086  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمی محترم درفکی

-آقای غالمرضا خیرابادی  نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 105/04 
متر مربع قس��متي از پالک 9426  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 س��بزوار از محل مالکیت رسمی 

وحید عظیمیان
-خانم زهرا یعقوبی نژاد  نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 105/04 
متر مربع قس��متي از پالک 9426  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 س��بزوار از محل مالکیت رسمی 

وحید عظیمیان
پالک 12 اصلی اراضی خسروجرد

-آقای میثم خس��روجردی  نس��بت به ششدانگ یکباب ساختمان س��وله به مساحت 855 متر مربع 
قس��متي از پالک  432 فرعی از 12 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمی اسماعیل 

ابارشی
-خانم اشرف خسروجردی  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 40163/77 متر 

مربع پالک  869 فرعی از 12 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار انتقالی از حسن خسروجردی

بخش 11 سبزوار
پالک 14 اصلی اراضی خرسف

-آقای ابراهیم براتی  نسبت به ششدانگ یکباب دامداری به مساحت 2441/02 متر مربع قسمتي از 
پالک 14 اصلی واقع در بخش 11 سبزوار از محل مالکیت رسمی علی اکبر براتی

بخش 12 سبزوار
پالک یک اصلی اراضی عمیداباد

-آقای حس��ن صفائی  نس��بت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 93/28 متر مربع قسمتي از 
پ��الک 170  فرعی از یک اصلی واقع در بخش 12 س��بزوار از محل مالکیت رس��می علی اکبر رباط 

سرپوشی
-آقای علی رحمانی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 24/10 متر مربع قسمتي از پالک 

3043  فرعی از یک اصلی واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت رسمی خودش
-خانم فاطمه مسقلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 164 متر مربع قسمتي از پالک 

241  فرعی از یک اصلی واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت رسمی محمود قندی
-خانم ام لیال ملوندی نس��بت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 69/80 متر مربع قسمتي از 
پالک 3778  فرعی  از یک اصلی واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت رسمی حسین جهانگیر نیا
-آقای جواد حاجی شمس��ایی نسبت به ششدانگ یکباب س��اختمان به مساحت 101/54 متر مربع 
قسمتي از پالک 806  فرعی از یک اصلی واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت رسمی رجبعلی 

جمشیدی کارگری

پالک 2 اصلی اراضی عبدالرحمن
-آقای محمدرضا برزویی  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 66/09 متر مربع قسمتي از 

پالک 9049  فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت رسمی مدمع غالمی
پالک 5 اصلی اراضی فتح آباد

-خانم اکرم فروزنده نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 50/82 متر مربع قسمتي از پالک 
باقی مانده 18 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت رسمی عباس باستانی پور

پالک 7 اصلی اراضی نقابشک
-خانم راحله صادقی  نس��بت به شش��دانگ یکباب ساختمان به مساحت 70/84 متر مربع قسمتي از 

پالک 60  فرعی از 7 اصلی واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت رسمی طوبی بیگم شیعی
-خانم بتول سنگ سفیدی  نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان به مساحت 
49/50 متر مربع قسمتي از پالک 549  فرعی از 7 اصلی واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت 

رسمی سکینه سنگ سفیدی
پالک 8 اصلی اراضی جعفراباد

-آقای حسن مکاری ثقیه نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 25/78 متر مربع قسمتي از 
پالک 214  فرعی از 8 اصلی واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت رسمی حسین صانعی

لذا به استناد مفاد ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز 
از طریق این روزنامه منتشر میگردد در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند در شهرها باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در روزنامه و در روستاها از تاریخ الصاق رای در محل 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند .معترض باید  ظرف 
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 نماید . در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم 
قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید.
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد آن 
قسمت از امالکی که قبال نسبت به آن ها اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی طبق رای هیئت 
پس از تنظیم اظهار نامه ثبتی حاوی تحدید حدود ملک ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
به صورت همزمان به اطالع عموم میرساند 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 الف1400/563(  آ1411383

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/05                 تاریخ انتشار نوبت دوم :      1400/11/20    
علي آب باریکي-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سبزوار
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آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی بابل
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب۱۳۹۰،۰۹،۲۰، 
امالک متقاضیانی که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی بابل مورد رسیدگی و تصرفات 

مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان بخش یکشرق بابل

اراضی واقع در کمانگرکال پالک ۲۸۲۰ - اصلی
۳۱۶۳ فرعی : قاسم حسینعلی زاده نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن که ۵.۵ دانگ مشاع از 

ششدانگ عرصه آن وقف می باشد به مساحت ۲۵۰ مترمربع خریداری آمنه نریمانی کشتلی محرز گردید
اراضی واقع در موزیکله پالک ۲۷۹۹ - اصلی

۲۸فرعی : سیدحیدر مدرس تنکابنی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی که ۳دانگ و۱۶ سیرو ۴ 
مثقال عرصه آن وقف می باشد در آن به مساحت ۲۳۳۵ مترمربع خریداری جواداصغری سلیمانی محرز گردید

امالک متقاضیان بخش دوغرب بابل
اراضی واقع در بندر کال پالک ۴۸۶۵-اصلی

۴۰۳۶ فرعی مفروزومجزی از ۱۴ فرعی : مجید ضرابیان نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با احداثی در آن به 
مساحت ۴۰.۳۹ مترمربع خریداری از درویشعلی ضرابیان محرز گردید.

اراضی واقع در آغوزبن پالک ۴۸۶۶-اصلی: 
۱۸۷ فرعی : علی جعفرزاده مایوان نسبت به ششدانگ اعیانی یک باب خانه به انضمام ۱۶ سیر و ۵ مثقال و ۸ نخود 
مشاع از ششدانگ عرصه که باقیمانده عرصه آن معادل ۵ دانگ و ۲۲ سیر و ۸ مثقال وقف هالل احمر و ۱ سیر و ۲ 

مثقال و ۱۶ نخود آن ثلث باقی است به مساحت ۱۳۲.۵۶ مترمربع خریداری از عبداله حق نواز بازیر محرز گردید.
اراضی واقع در حیدرکال پالک ۴۸۶۹- اصلی

۳۰۴۲ فرعی : عباس حسن زاده نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۵۷.۹۵ مترمربع 
خریداری از عادل محمدزاده محرز گردید.

۳۰۴۳ فرعی : مریم قربانی حیدری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۰۳.۲۵ مترمربع 
خریداری از محمدحسین همتی محرز گردید.

۳۰۴۴ فرعی : قربانعلی س��لیمی نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۳۱.۸۰ مترمربع 
خریداری از علی قاسمپور و غیره محرز گردید

۳۰۴۶ فرعی : علی میرزاپور علمداری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۷۳ مترمربع 
خریداری فریدون شکرالهی محرز گردید.

امالک متقاضیان بخش ۶ بابل
اراضی واقع در روستای روشن آبادپالک ۱-اصلی

۱۷۸ فرعی : صبورا حامدنژاد نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی که ۹۲ سیر مشاع از ۲۴۰سیر 
ششدانگ عرصه وقف میباشد به مساحت ۲۱۵.۵۰ مترمربع خریداری صدیقه حامدنژاد محرز گردید

اراضی واقع در روستای ارمک پالک ۲-اصلی
۱۱۲۶ فرعی : محمدتقی ابراهیم پور ارمکی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احدائی ۶ سهم مشاع از ۸۲۹ 

سهم عرصه وقف میباشد به مساحت ۱۸۱۹.۱۹ مترمربع خریداری ابراهیم ابرهیم پور ارمکی محرز گردید
امالک متقاضیان بخش ۷ بابل

اراضی واقع در روستای نجارکال پالک ۱۰-اصلی
۷۴ فرعی : وحیده نبی زاده اطاقسرا نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۲۶۱۰ 

متر مربع خریداری از مفید بهمنش محرز گردید
امالک متقاضیان بخش ۸ بابل

اراضی واقع در روستای شیردارکال پالک ۷-اصلی
۷۶۷ فرعی : رضاجعفری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۳۹۲ متر مربع خریداری 

از علی جعفری محرز گردید.
اراضی واقع در روستای قرآن تاالر پالک ۳۵-اصلی

۱۲۷ فرعی : رضابذری نس��بت به شش��دانگ یک باب ساختمان به مس��احت ۶۹۷.۹۰ مترمربع خریداری از جعفر 
بذری محرز گردید.

امالک متقاضیان بخش ۱۱ بابل
اراضی واقع در موزیرج پالک ۵۳ اصلی ۵۳۲۵ فرعی : قاسم حسن زاده داودی نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان 
که ۴ سهم از ۱۳ سهم ششدانگ عرصه وقف می باشد به مساحت ۲۶.۱۸ مترمربع خریداری از حجت حسن زاده 
گردید. ۵۳۲۶ فرعی : حس��ام حس��ن زاده داودی نس��بت به ششدانگ یک باب س��اختمان که ۴ سهم از ۱۳ سهم 

ششدانگ عرصه وقف می باشد به مساحت ۲۶.۶۴ مترمربع خریداری از حجت حسن زاده گردید. 
اراضی واقع در ترک محله پالک ۵۷ اصلی

۱۱۲۱ فرعی : صندوق قرض الحسنه توسعه عصر شمال نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن 
به مساحت ۹۱۸.۶۷ مترمربع خریداری از حسین اسدی گردید.

۱۱۲۲ فرعی : علی محمد زاده نقارچی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مس��احت 
۱۵۰.۲۰مترمربع خریداری از احمدمحمدزاده نقارچی گردید.

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 
روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیئت 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 نشده، واحد ثبتی با رای هیئت 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 ۱۲۶۳۴۱۲   آ۱۴۱۰۶۴۱
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰،۱۱،۰۵                                            تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰،۱۱،۲۰

سید مهدی حسینی کریمی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک بابل

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 مس��تقر در بخش ۱۴ مش��هد واحد ثبتی شهرستان 
تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهی میگردد:
خانم نورافکن گل محمدی آبقه ئی به شناسنامه شماره ۵۷۸۱ کدملی ۰۷۴۸۳۹۷۴۷۷ صادره تایباد فرزند عزیزاله در 
ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۱۶۹/۴۲ مترمربع پالک شماره ۵۰۴/۲۳۰۰ فرعی از ۲۵۰ اصلی واقع در خراسان 
رضوی بخش ۱۴ مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل تمامت مالکیت رسمی و مشاعی آقای ذکریا راداتی و قسمتی 

از پالک** کالسه ۹۲- ۱۳۹۹
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.آ۱۴۱۰۶۵۱
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۵                          تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت باخرز
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 مس��تقر در بخش ۱۴ باخرز واحد ثبتی شهرس��تان 
باخرز مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهی میگردد:
آقای غالمحسین موشکاف به شناسنامه شماره ۴۴۸۸ کدملی ۰۷۴۹۱۳۹۸۰۳ صادره تایباد فرزند احمد در ششدانگ 
یکباب منزل به مساحت ۳۷۹/۵۵ مترمربع پالک شماره ۴۳۴ الی ۴۳۷ فرعی از ۱۲۵ اصلی واقع در خراسان رضوی 
بخش ۱۴ باخرز حوزه ثبت ملک باخرز از محل قسمتی از مالکیت سهم االرثی بانو جواهر شیخ احمدی ورثه مرحوم 

خواجه یعقوب شیخ احمدی و قسمتی از پالک** کالسه ۱۰۴- ۹۸
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.آ۱۴۱۰۶۵۲
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۵                     تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

رئیس ثبت اسناد و امالک باخرز- هادی رضائی

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت باخرز
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 مس��تقر در بخش ۱۴ باخرز واحد ثبتی شهرس��تان 
باخرز مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهی میگردد:
خانم صدیقه بنفش��ی کاخکی به شناس��نامه ش��ماره ۶۱۹ کدملی ۰۷۴۸۹۰۶۷۵۴ صادره تایباد فرزند حسین در 
ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۲۰۰ مترمربع پالک شماره ۴۳۴ الی ۴۳۷ فرعی از ۱۲۵ اصلی واقع در خراسان 
رضوی بخش ۱۴ باخرز حوزه ثبت ملک باخرز از محل قسمتی از مالکیت سهم االرثی بانو جواهر شیخ احمدی احدی 

از ورثه مرحوم خواجه یعقوب و قسمتی از پالک** کالسه ۱۵۳- ۹۸
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.آ۱۴۱۰۶۵۵
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۵                                   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

رئیس ثبت اسناد و امالک باخرز- هادی رضائی

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

امالک واقع دربخش ۱۶ یزد –  سانیج و توابع
۱۱۷۴ فرعی از ۲۴ - اصلی – خانم یکتا س��نجری نس��ب نسبت به ششدانگ خانه و باغچه بطور مفروز  قسمتی از 

پالک ثبتی برابربه مساحت ششدانگ۱۳۶۰مترمربع  
بموج��ب  رای ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۱۰۰۶۰۰۲۹۲۰مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰واقع  در روس��تای باغ کهله س��انیج تفت 

خریداری عادی مع الواسطه از نورسته  و عزیزه و زهرا صفوی زاده مالکین رسمی 
۱۱۷۴ فرعی از ۲۴ - اصلی – خانم یکتا س��نجری نس��ب نسبت به شش��دانگ خانه و باغچه بطور مفروز  قسمتی 
از پالک ثبتی برابربه مس��احت شش��دانگ ۷۵۵ مترمربع بموجب  رای ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۱۰۰۶۰۰۲۷۴۷مورخ  
۱۴۰۰/۱۰/۰۴واقع در روس��تای باغ کهله س��انیج تفت خریداری عادی مع الواسطه ازجعفر دهقانی سانیج  و احمد 

وغالمرضا و فاطمه خانی مالکین رسمی

لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی 
تقدیم نمایند.  بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.آ۱۴۱۰۶۴۷
تاریخ انتشارنوبت اول سه شنبه : ۱۴۰۰/۱۱/۰۵         تاریخ انتشارنوبت دوم چهارشنبه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

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

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

براب��ررای ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۱۰۰۶۰۰۲۶۸۴هیئ��ت اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای 
مهدی منتظری هدش فرزند اصغر بشماره شناسنامه ۳۳۷ صادره ازیزد درششدانگ یک باب خانه و باغچه به مساحت 
۳۶۸ مترمربع بطورمفروزقس��متی از پالک ۳۰۶۱ اصلی بخش ۱۲ یزد واقع درده باال خریداری عادی مع الواس��طه 

ازمالک رسمی خانم ربابه منتظری هدش محرزگردیده است .
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی 
تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد. آ۱۴۱۰۶۴۸
تاریخ انتشارنوبت اول سه شنبه : ۱۴۰۰/۱۱/۰۵          تاریخ انتشارنوبت دوم چهارشنبه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

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

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

براب��ررای ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۱۰۰۶۰۰۲۹۳۵هیئ��ت اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای 
سید کمال میراب زاده  طزرجانی فرزند سیدمرتضی بشماره شناسنامه ۳۸ صادره ازتفت درششدانگ یک باب خانه و 
باغچه به مساحت ۵۳۹ مترمربع بطور مفروز قسمتی از پالک یک فرعی از ۲۰۶۶اصلی بخش ۷یزد واقع درطزرجان 

خریداری از مالکین مشاعی از سهام مجهول محرزگردیده است . 
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی 
تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد.آ۱۴۱۰۶۴۹
تاریخ انتشارنوبت اول سه شنبه : ۱۴۰۰/۱۱/۰۵                تاریخ انتشارنوبت دوم چهارشنبه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۱۲۰۰۳۸۸۴و ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۱۲۰۰۳۸۸۵ هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمربه ترتیب تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای / خانم ام لیلی قدوسی فرزند محمد باقربشماره شناسنامه ۵۸۳۴۷ صادره از مشهد  
در سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان یکباب ساختمان و جواهر قدوسی فرزند محمد باقر به شماره شناسنامه ۱۵۴۱۰ 
صادره از تهران در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲۸۰/۵۲ متر مربع از پالک های ۷۵ 
فرعی از ۳۰۲۶ اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس خیابان امام موسی صدر ۲۳ پالک ۸۱ خریداری از 
مالک رسمی آقای/ خانم اداره اوقاف محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
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.آ۱۴۱۰۶۴۶ 
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱۱/۰۵                     تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۱۱/۲۰

احمد جهانگیر -قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

 آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت باخرز
نظر به دستور مواد ۱و۳ 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 باخرز واحد ثبتی شهرستان باخرز مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد:

آقای مصطفی اردالنی شهرنوی به شناسنامه شماره ۰۷۴۰۰۵۵۲۲۴ کد ملی ۰۷۴۰۰۵۵۲۲۴ صادره از تایباد فرزند 
غالمرسول در ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۱۲۶.۱۵ متر مربع پالک شماره ۶۵۱ فرعی از ۱۲۵ اصلی واقع در 
خراسان رضوی بخش ۱۴ باخرز حوزه ثبت ملک باخرز از محل قسمتی از مالکیت مرحوم سراج الدین نوری )سهم 

االرثی نازی نوری( و قسمتی از پالک کالسه ۹۹-۲۹۰ 
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و ماده ۱۳ آئین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه کثیر االنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی و اصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ۱۴۱۰۶۴۳
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰.۱۱.۵                                            تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۰.۱۱.۲۰

رئیس ثبت اسناد و امالک باخرز-هادی رضائی

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت باخرز
نظر به دستور مواد ۱و۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰.۹.۲۰ 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش ۱۴ باخرز واحد ثبتی شهرس��تان 
باخرز مورد رس��یدگی و تصرفات مالکانه وبالمعارض آن محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهی میگردد:
خانم فاطمه پوشمین به شناسنامه شماره ۴۰۹۵ کد ملی ۰۷۴۹۱۳۵۸۷۵ صادره تایباد فرزند غالمرسول در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب منزل به انضمام طبقه فوقانی به مساحت ۱۱۶.۲۵ متر مربع پالک شماره ۶۵۱ فرعی از 
۱۲۵ اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ۱۴ مشهد حوزه ثبتی ملک باخرز از محل قسمتی از مالکیت مرحوم سراج 

الدین نوری ریزه ئی و قسمتی از پالک کالسه ۹۹-۷۷ 
آقای محمد رضا اردالنی ش��هرنوی به شناسنامه ش��ماره ۰۷۴۰۶۵۲۴۵۱ کد ملی ۰۷۴۰۶۵۲۴۵۱ صادره از تایباد 
فرزند غالمرسول بوالیت پدرش آقای غالمرسول اردالنی شهرنوئی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل به 
انضمام طبقه فوقانی به مساحت ۱۱۶.۲۵ متر مربع پالک شماره ۶۵۱ فرعی از ۱۲۵ اصلی واقع در خراسان رضوی 
بخش ۱۴ مشهد حوزه ثبت ملک باخرز از محل قسمتی از مالکیت مرحوم سراج الدین نوری ریزه ئی و قسمتی از 

پالک کالسه ۹۹-۷۸ 
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و ماده ۱۳ آئین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه کثیر االنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی و اصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ۱۴۱۰۶۴۴
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰.۱۱.۵                                تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰.۱۱.۲۰ 

رئیس ثبت اسناد و امالک باخرز-هادی رضائی

آگهی آراء هیئت حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

دراجرای ماده ۳قانون وماده۱۳آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی 
آنان درهیئت مستقردر  اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان طبس)استان خراسان جنوبی( مورد 
رسیدگی وتائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در ۲نوبت به فاصله ۱۵ روزبشرح زیر آگهی میگردد.

)قطعات واقع دربخش یک طبس(
۱-سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ  اقای امیر حسین طالبی مقدم از پالک  ۸۶ – اصلی 
روستای رحمت اباد  خریداری مستقیم از حسین طالبی مقدم به مساحت ۱۰۸۱.۹۰ -مترمربع. 
۲-س��ه دانگ مش��اع از ششدانگ یک قطعه باغ  اقای مهدی طالبی مقدم از پالک  ۸۶ – اصلی 

روستای رحمت اباد خریداری مستقیم از حسین طالبی مقدم به مساحت ۱۰۸۱.۹۰ -مترمربع
۳-دو دانگ  مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی ) کاربری باغ ( اقای مهدی طالبی مقدم  
از پالک  ۸۶ – اصلی روس��تای رحمت اباد  خریداری مع الواس��طه از حسین جعفری و حسین 

طالبی مقدم به مساحت ۲۵۵۱۳.۱۰ -مترمربع. 
۴-دو دانگ  مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی ) کاربری باغ ( اقای حسن طالبی مقدم  
از پالک  ۸۶ – اصلی روستای رحمت اباد    خریداری مع الواسطه از حسین جعفری و حسین 

طالبی مقدم به مساحت ۲۵۵۱۳.۱۰ -مترمربع. 
۵-دو دانگ  مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی ) کاربری باغ ( اقای حسین طالبی مقدم  
از پالک  ۸۶ – اصلی روستای رحمت اباد    خریداری مع الواسطه از حسین جعفری و حسین 

طالبی مقدم به مساحت ۲۵۵۱۳.۱۰ -مترمربع. 
۶-ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان  اقای حسین طالبی مقدم از پالک ۸۶– 
اصلی  روستای رحمت اباد  خریداری مع الواسطه از حسین جعفری و مالکیت مشاعی متقاضی  

به مساحت ۱۳۴۳.۶۵-مترمربع. 
لذابدینوسیله به فروشندگان ومالکین مشاعی واشخاص ذینفع درآراء اعالم شده ابالغ میگرددچنانچه 
اعتراضی دارندباید از تاریخ انتشارودرروستاها ازتاریخ الصاق درمحل تادوماه اعتراض خودرا به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایندمعترضین بایدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست بدادگاه عمومی محل نمایند وگواهی تقدیم دادخواست به 
اداره ثبت محل تحویل نمایند ودرصورتیکه اعتراض درمهلت قانونی واصل نگرددیا معترض گواهی 
تقدیم دادخواس��ت بدادگاه محل راارائه ننمایداداره ثبت مبادرت بصدورسند خواهدنمود.ضمن 
اینکه صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرربدادگاه نخواهد بود؛ ودرخصوص آگهی اصالحی 

ازتاریخ انتشار نوبت اول مهلت اعتراض سی روز خواهد بود.آ۱۴۱۱۳۴۸
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰،۱۱،۲۰                  

تاریخ اتنشار نوبت دوم: ۱۴۰۰،۱۲،۰۵
غالمرضا کدخدائی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان طبس

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت  ملک اسدآباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 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 راي شماره ۱۴۰۰/۱۸۳۲مورخ۰۹/۱۵/ ۱۴۰۰هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم فرزانه عس��گری فرزند صفات اله به شماره شناسنامه 
۲۰۲ صادره ازهمدان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۱۱/۴۳ متر مربع در قسمتی 
از پالک ۲۲۵۶اصلی واقع دراسدآباد بلوار جانبازان پائین تر از نانوایی شماره ۸ خریداري از مالک 
رس��می آقای امیدعلی نوروزی محرز گردیده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 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 مالکیت صادر خواهد شد.) م الف ۴۴۳(  آ۱۴۱۱۳۶۵
تاریخ انتشار اول  ۱۴۰۰/۱۱/۲۰                             تاریخ انتشار دوم  ۱۴۰۰/۱۲/۰۵

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد
 سیروس قلی زاده

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه حمید تفضلی فرزند نوراله به ش��ماره شناس��نامه ۴۴۱ و ش��ماره ملی ۰۶۸۱۷۰۷۱۱۹ صادره بجنورد 
باستناد دو برگ استشهاد گواهی امضا شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت یک برگ سند مالکیت المثنی 
نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی اس��ت س��ند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک۵۳۹ و ۵۴۰ و 
۵۴۱ اصلی باقیمانده واقع در بخش یک بجنورد ذیل دفتر ۴۳ صفحه ۵۵۰ ثبت ۸۳۰۹ چاپی ۸۴۰۳۴۲ بعلت نامعلوم 
مفقود شده است درخواست صدور سند المثنی نوبت اول نموده است لذا طبق ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب 
یک نوبت آگهی ومتذکر میگردد هر کس��ی نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود باش��د بایس��تی ظرف ده روز از انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود رابپیوست اصل سند مالکیت 
یاسند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول 
اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یاسند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت و تسلیم آن به متقاضی اقدام 

خواهد شد و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار قانونی ساقط است.  آ۱۴۱۱۳۶۳    شناسه اگهی۱۲۷۴۵۶۶
تاریخ انتشار :۱۴۰۰/۱۱/۲۰

علیخان نادری-رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

آگهی فقدان سند مالکیت
نظربه اینکه آقای جعفر رضایی نوعی  فرزند رمضانعلی به شماره ملی ۰۴۲۱۸۰۴۵۱۳ صادره ورامین باستناد دو برگ 
استشهادیه گواهی شده دفترخانه۴ اسفراین منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول 
به این اداره مراجعه کرده ومدعی هستند سند مالکیت ششدانگ آپارتمان  پالک ۳۸۳۰ فرعی از ۲۱۹۵ فرعی از۶۴ 
اصلی قریه خرینان واقع در بخش ۵ حوزه ثبتی شهرستان اسفراین به ادرس اسفراین خیابان امام رضا ۱ که متعلق 
به  خود ایشان می باشد بعلت نا معلوم مفقود گردیده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد نسبت به مورد ثبت فوق 
بنام متقاضی المثنی ذیل دفتر ۲۴۳ صفحه ۲۶۷ ثبت ۳۶۷۱۳  سند مالکیت دفتر چه ای به سریال ۵۵۵۶۳ صادر و  
برابر سند  شماره ۳۷۹۰-۸۶/۰۳/۲۸ در وثیقه بانک ملی قرار دارد دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد  لذا طبق 
ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور 
بوده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ۱۰ روز پس از انتشار آگهی به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید.بدیهی است چنانچه در ظرف مهلت مقرر 
اعتراض نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت طبق مقررات نسبت به 

صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد کرد.آ۱۴۱۱۳۶۱ 
اردالن محمدی کوشکی-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک اسفراین

 
آگهی تحدیدحدوداختصاصی

حوزه ثبتی سبزوار
پیروآگهی تحدیدحدود قبلی که به موجب مقررات ماده۱۴قانون ثبت منتشر گردیده اینک برحسب درخواست واصله 
مستندبه ماده مذکور وماده۶۱آیین نامه قانون ثبت تحدیدحدود یکقسمت از امالک واقع در بخش۳سبزوار  حوزه 

ثبتی این واحدبه شرح ذیل میباشد:
بخش۳سبزوار-پالک۶-اصلی-اراضی کلوت

۲۰۶۰۰فرعی از۱۳۷۰فرعی-ششدانگ یکباب ساختمان –هادی پورصدرا فرزند محمد 
تاریخ تحدید:سه شنبه۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ساعت۸صبح انجام خواهدشد.

لذاب��ه موج��ب ماده۱۴قانون ثبت امالک به صاحبان امالک ومجاورین ش��ماره های فوق الذکر بوس��یله این اگهی 
اخط��ار میگرددکه درروزوس��اعت مقررباالدرمحل حضوربهم رس��انند.چنانچه هریک ازصاحب��ان امالک یانماینده 
قانونی آنهادرموقع مقررحاضرنباشندمطابق ماده۱۵قانون مزبورملک موردآگهی باحدوداظهارشده ازطرف مجاورین 
تحدیدخواهدشدواعتراضات مجاورین نسبت به حدودوحقوق ارتفاقی ونیزصاحبان امالک که درموقع مقررحاضرنبوده 
اند مطابق ماده۲۰قانون ثبت فقط تا۳۰روزازتاریخ تحدیدحدودپذیرفته خواهدشدودراجرای تبصره۲ماده 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 
نماینددر غیراینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواست رادریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید.اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی رابارعایت مقررات 

ادامه می دهد. اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی رابارعایت مقررات ادامه می دهد. 
)م الف ۱۴۰۰/۵۸۹(       آ۱۴۱۱۳۵۷                                    تاریخ انتشار:چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

علی آب باریکی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سبزوار

آگهی تحدیدحدوداختصاصی
حوزه ثبتی سبزوار

پیروآگهی تحدیدحدود قبلی که به موجب مقررات ماده۱۴قانون ثبت منتشر گردیده اینک برحسب درخواست واصله 
مستندبه ماده مذکور وماده۶۱آیین نامه قانون ثبت تحدیدحدود یکقسمت از امالک واقع در بخش۲سبزوار  حوزه 

ثبتی این واحدبه شرح ذیل میباشد:
بخش۲سبزوار-پالک۷۲۹-اصلی

۳۷۱فرعی ازباقیمانده ۳/۷۲۹-اصلی-ششدانگ یکباب ساختمان –رضاکرمانی سبزوار فرزند محمد 
تاریخ تحدید:یکشنبه۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ساعت۸صبح انجام خواهدشد.

لذاب��ه موج��ب ماده۱۴قانون ثبت امالک به صاحبان امالک ومجاورین ش��ماره های فوق الذکر بوس��یله این اگهی 
اخط��ار میگرددکه درروزوس��اعت مقررباالدرمحل حضوربهم رس��انند.چنانچه هریک ازصاحب��ان امالک یانماینده 
قانونی آنهادرموقع مقررحاضرنباشندمطابق ماده۱۵قانون مزبورملک موردآگهی باحدوداظهارشده ازطرف مجاورین 
تحدیدخواهدشدواعتراضات مجاورین نسبت به حدودوحقوق ارتفاقی ونیزصاحبان امالک که درموقع مقررحاضرنبوده 
اند مطابق ماده۲۰قانون ثبت فقط تا۳۰روزازتاریخ تحدیدحدودپذیرفته خواهدشدودراجرای تبصره۲ماده 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 
نماینددر غیراینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواست رادریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید.اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی رابارعایت مقررات 

ادامه می دهد. اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی رابارعایت مقررات ادامه می دهد. 
)م الف ۱۴۰۰/۵۹۱(  آ۱۴۱۱۳۵۸                           تاریخ انتشار:چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

علی آب باریکی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سبزوار

اخطاراجرایی
مشخصات محکوم له : رضاتاجیک رستمی  نام پدر:  محمدعلی .نشانی محل اقامت : ورامین ۲۰ متری رسالت پ۲۲.

مش��خصات محکوم علیه : مصطفی آزادی.نشانی محل اقامت : مجهول المکان // بموجب دادنامه شماره ۲۶۰حوزه 
۳شورایحل اختالف شهرستان پیشوا ورای شماره- تاریخ: - شعبه: - دادگاه عمومی که قطعیت یافته است.محکوم 
علیه محکوم اس��ت :به فک وتعویض پالک یک دس��تگاه خودروی پژوآردی به شماره انتظامی ۳۳۲د۸۲ایران۸۸به 
ش��ماره موتور۱۱۷۷۸۴۰۷۷۴۳۶وشماره شاسی۱۳۸۴به رنگ سبزیش��می درحق محکوم له +پرداخت پنج درصد 

ازمحکوم به بعنوان نیم عشردولتی درحق صندوق دولت.  ۱۲۱/م الف    آ۱۴۱۱۳۵۲
رییس شعبه ۳شورای حل اختالف شهرستان پیشوا

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

وساختمانهای فاقد سندرسمی
 برابررای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۱۰۴۶۰۰۱۰۷۵تاریخ۱۴۰۰.۹.۱۵هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم فاطمه زوارئه فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه ۴۷۴ صادره ازورامین در یک باب خانه به مساحت۱۲۰مترمربع 
پالک ۱۰۳فرعی از۱۵۸اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیش��واخریداری ازمالک رسمی آقای حسن انصاری دماوندی  
محرزگردیده اس��ت. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله۱۵روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص 
نس��بت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ندمی توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم پس ازاخذرسید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض.دادخواست خودرابه 
مراج��ع قضایی تقدی��م نمایند.بدیهی اس��ت درصورت انقضای م��دت مذکوروعدم وصول اعت��راض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/۲۳۶    آ۱۴۱۱۳۵۵
تاریخ انتشارنوبت اول : ۱۴۰۰.۱۱.۲۰                                   تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۴۰۰.۱۲.۵

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 

و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۴۳۹۵ هی��ات مورخه ۱۴۰۰/۵/۱۰موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک منطق��ه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ی��داهلل فردین فر فرزند علي 
بشماره شناسنامه ۱۴۵ صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۲۸/۷۵مترمربع 
پالک ۱۰۹فرعي از ۳۵۰۱ اصلي مفروز و مجزي ش��ده از پالک ۳۰ فرعي از ۳۵۰۱ اصلي  واقع 
دربخش ۲کرمان آدرس کرمان چهارراه هفدهم شهریور خیابان شهدای پیرانشهرکوچه ۹ سمت 
چپ بن بست دوم خریداري از مالک رسمي آقاي محمد معین الدینی محرز گردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت 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 مالکیت صادر خواهد شد.
آ۱۴۱۱۳۵۰     شناسه آگهی ۱۲۷۴۰۴۰

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۱۱/۲۰                تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۱۲/۰۷
محمود مهدی زاده 

رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه ۲شهرستان کرمان

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون آقای حسن حدادیان به موجب وکالت نامه به شماره ی ۱۵۳۱۰۳_۱۳۹۸/۱۲/۵ دفتر اسناد رسمی ۱ قوچان 
بوکالت از مهدی ابراهیمیان بادلوئی و برابر درخواس��ت به شماره ۶۵۵۷_ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ با ارائه دوبرگ استشهادیه 
محلی امضاء شده مدعی است سند مالکیت یک دانگ  و نیم مشاع از ششدانگ پالک ۲۷۷۷ فرعی از ۱۶۹ اصلی 
واقع در بخش دو قوچان به علت جابجایی مفقود گردیده اس��ت که با بررس��ی دفتر امالک مشخص شد یک دانگ  
و نیم از شش��دانگ پالک فوق بنام مهدی ابراهیمیان بادلوئی ثبت و س��ند مالکیت صادر گردیده لذا به استناد ماده 
۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا هر کس مدعی انجام معامله با وجود س��ند مالکیت 
پالک فوق نزد خود می باش��د باید ظرف مدت ۱۰ روز پس از مدت انتش��ار 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. آ۱۴۱۱۳۴۹
عباس برق شمشیر-رئیس اداره ی ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حسین پویافر وکالتاً از طرف آقای جعفر قیاسی نوعی به شماره وکالت ۲۰۵۹۸- ۱۴۰۰/۱۰/۹ دفتر ۳۵۲ مشهد 
با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست ۳۴۲۱۸/۱۴۰۰- ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی میزان مالکیت ششدانگ پالک ۴۷۲ فرعی ۱۸۰ اصلی بخش ۱۰ مشهد را نموده که پالک فوق الذکر به نام 
جعفر قیاسی نوعی برابر قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به شماره ۱۴۵۸۰- ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ ثبت 
و س��ند به شماره ۳۹۲۳۳۵ با ش��ماره الکترونیکی ۱۳۹۶۲۰۳۰۶۰۰۴۰۱۶۴۶۲ صادر گردید حسب اعالم متقاضی 
س��ند مالکیت المثنی در اثر سهل انگاری مفقود ش��ده در اجرای ماده ۱۲۰ اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در 
یک نوبت آگهی تا چنانچه اش��خاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود می باشند ظرف ۱۰ 
روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب 
صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا س��ند معامله ارائه نش��ود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور س��ند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. 

م.الف ۲۲۲  آ۱۴۱۱۳۴۶
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز

 حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای صفرعلی برازنده با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست شماره ۱۴۰۰/۱۰/۱۱- ۳۴۰۳۱/۱۴۰۰- 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان مالکیت ششدانگ پالک ۹۳۲ فرعی مجزی شده از ۱۰۶ فرعی از ۲۷ اصلی 
بخش ۶ مشهد را نموده که پالک فوق الذکر به نام صفرعلی برازنده ذیل دفتر ۲۲۱ صفحه ۲۲ ثبت شماره ۴۱۱۵۰ 
ثبت و سند به شماره ۱۷۹۵۹ صادر گردید حسب اعالم متقاضی سند مالکیت المثنی در اثر سهل انگاری مفقود شده 
در اجرای ماده ۱۲۰ اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله 
یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض 
ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور 

سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. م.الف ۲۲۳  آ۱۴۱۱۱۳۴۷
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز

 حسن ابوترابی

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

براب��ررای ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۱۰۰۶۰۰۲۹۳۲هیئ��ت اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
آقای عباس غیرتمند فرزند حسین بشماره شناسنامه ۱۲۵۴ صادره ازیزد دریک باب خانه و باغ به مساحت ۸۴۱.۵ 
مترمربع بطورمفروزقسمتی از پالک ۱۴۷۹ اصلی بخش ۱۲ یزد واقع درده باال خریداری عادی مع الواسطه ازمالک 
رس��می آقای حسین خواج افضلی محرزگردیده است .لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می ش��ود درصورتی که اشخاص نس��بت به صدورسند مالکیت 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 یکماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ۱۴۱۰۶۹۰
 تاریخ انتشارنوبت اول سه شنبه : ۱۱/۰۵/ ۱۴۰۰               تاریخ انتشارنوبت دوم چهارشنبه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

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

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

 نظر به دس��تور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ و برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۶۰۰۴۶۷۰ هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای اصغر سجادی رشتخوار فرزند 
محمد بشماره شناسنامه ۲۳۷۴۵ صادره از تربت حیدریه و برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۶۰۰۴۶۶۹ هیئت اول 
موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی خانم نجیبه بایزیدی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۱۲۵۲ صادره از مه والت هر کدام نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۶۱/۴۰ مترمربع ) یکصدو شصت و یک و چهل صدم متر مربع ( 
قس��متی از پالک ۱۷۹ فرعی از اراضی ش��اهده پالک ۱۲۹ اصلی دهستان اربعه واقع در خراسان رضوی بخش یک 
حوزه ثبت ملک تربت حیدریه از مالکیت رسمی  متقاضی محرز گردیده است . 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 روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهر ها منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 
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 حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی 

تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .آ۱۴۱۰۵۸۹

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۱۱/۰۴                           تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
سید امین موسوی -رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

آگهی فقدان سندمالکیت 
نظربه اینکه آقای سیدمحمدصدر به عنوان متولی موقوفه)میرزاحسین با شناسه ملی ۱۴۰۰۱۵۰۱۶۸۱(باستناددوبرگ 
استش��هادیه گواهی شده منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت سندمالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه 
کرده و مدعی اس��ت س��ندمالکیت ششدانگ عرصه پالک ۱۴۸۳۱ فرعی جداش��ده از ۲اصلی واقع دربخش دوازده 
۱۲شهرس��تان س��بزوار که متعلق به وی میباش��دبعلت نقل مکان مفقود شده اس��ت با بررسی دفتر امالک معلوم 
شدمالکیت فوق الذکربا شماره دفتر الکترونیک ۱۳۹۶۲۰۳۰۶۰۱۱۰۰۰۲۳۵وسندبشماره چاپی ۰۸۵۸۴۱د۹۴ به نام 
نامبرده ثبت وسندصادروتسلیم شده است ودفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.لذا باستنادماده۱۲۰آئینامه قانون 
ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر می گردد هرکس نسبت به ملک موردآگهی معامله ای انجام داده یامدعی وجود 
سندمالکیت نزدخود باشدبایستی ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خودرا به پیوست اصل 
سندمالکیت یاسندمعامله رسمی به این اداره تسلیم نماید.بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر 
و یا وصول اعتراض بدون ارائه سندمالکیت یاسندمعامله رسمی نسبت به صدور سندمالکیت المثنی و تسلیم آن به 

متقاضی اقدام خواهد شد.)م الف ۱۴۰۰/۵۸۷(  آ۱۴۱۱۳۵۹                تاریخ انتشار:۱۴۰۰/۱۱/۲۰
علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۹۵۲۹ هیات دوم مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۰۷موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي حسن تاجیک فرزند مراد بشماره شناسنامه ۶ صادره از کهنوج در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت ۱۰۵.۲ مترمربع تحت پالک۲۴۷۶۸ فرعي از ۲۷۸۷ اصلي بخش۳کرمان واقع در کرمان مالک اشتر جنوبي 
کوچه۲۴ خریداري از مالک رسمي آقاي حسن ودیعتي محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 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 مالکیت صادر خواهد شد.آ۱۴۱۰۶۳۹
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۱۱/۰۵                              تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۰/۱۱/۲۰

محمود مهدی زاده 
رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه ۲شهرستان کرمان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۹۷۵۹ هیات دوم مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۳موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي خانم نجمه ندیمي سیرچي فرزند محمد بشماره شناسنامه ۱۹۶۷ صادره از کرمان در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت ۲۱۹ مترمربع تحت پالک ۱۶۶۳۹ فرعي از ۳۹۶۸ اصلي مفروز و مجزي شده از پالک ۸۹۹ 
فرعي از ۳۹۶۸ اصلي بخش۲کرمان  واقع در کرمان سراسیاب میدان بیرم اباد بزرگراه امام صادق کوچه۳ سمت راست 
خریداري از مالک رسمي آقاي محمدعلی باخدادکرمانی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 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 مالکیت صادر خواهد شد.آ۱۴۱۰۶۴۰
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۱۱/۰۵                                  تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۰/۱۱/۲۰

محمود مهدی زاده 
رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه ۲شهرستان کرمان

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

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۹۰۰۲۰۸۷ -۱۴۰۰/۹/۱۴هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بوش��هر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم زینب 
اس��المیان    فرزند رضا  بش��ماره شناس��نامه ۲۵۸۲۳صادره ازبوشهربه ش��ماره ملی ۳۵۰۰۲۵۸۳۹۵ درقسمتی از 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت ۲۰۰ مترمربع پالک۱۱۳ فرعی از ۳۳۸۲اصلی مفروز و مجزی شده از  اصلی واقع 

در بخش دو بوشهر خریداری از مالک رسمی  گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 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 مرجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف:۶۲۵   آ۱۴۱۰۶۴۲
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱۱/۵                              تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۱۱/۲۰

شکراهلل سعادتی 
سرپرست  اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر
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