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آزادی ۵۱ مادر نیازمند از زندان 

با مشارکت بنیاد کرامت رضوی و خیران، ۵۱ مادر که به 
به  و  آزاد شدند  بــودنــد،  ــدان  زن در  غیرعمد  جرایم  دلیل 

آغوش خانواده بازگشتند.
مدیر عامل بنیاد کرامت رضوی درباره این طرح گفت: از 
میالد تا رحلت حضرت زینب کبری)س( با عنایت حضرت 
رضا)ع( و به همت مرکز امور بانوان و خانواده بنیاد کرامت 
رضوی و جمعی از خیران شرایط آزادسازی ۵۱ مادر گرفتار 

زندانی فراهم شد. 
اجرا  نقاط کشور  اقصی  در  این طرح  افــزود:  »استادآقا« 
شد و با مشارکت ستاد دیه کشور، مادران نیازمند زندانی 
از ۵۱ زندانی  افــزود:  اولویت بندی شدند. وی  شناسایی و 
 آزاد شده، یک نفر در آذربایجان شرقی، دو نفر در البرز، 
در  نفر  یک  در خوزستان،  نفر  ــالم، چهار  ای در  نفر  یک 
 خراسان شمالی، یک نفر در استان قم، سه نفر در کرمانشاه، 
یک نفر در یزد، یک نفر در تهران، ۲۲ نفر در استان فارس، 
 سه نفر در آذربایجان غربی، یک نفر در خراسان رضوی، 
یک نفر در استان لرستان، دو نفر در کهگیلویه و بویراحمد، 
همدان  استان  در  نفر  و سه  گیالن  استان  در  نفر  چهار 
بودند که همگی آزاد شده و به کانون گرم خانواده هایشان 

بازگشتند. 
از  می توانند  خیر  کــار  ایــن  در  مشارکت  به  عالقه مندان 
طریق کد دستوری #۸* و انتخاب گزینه ۳ )آزادی مادران 
آدرس  بــه  ــذورات رضــوی  نـ از طریق سامانه  یــا  و   معسر( 

nazr.razavi.ir/pay در این کار خیر مشارکت کنند.

رقیه توسلی   پیام احوال پرسی فرستاده. 
مثل همیشه گــرم. انگار که نشسته باشد 
اُمیکرون،  بازی های  دیوانه  وسط  روبــه رویــم. 
ته دل ذوق  از  و  بــاز می شود  به خنده  لبم 
می کنم.مدیر قبلی مؤسسه است. همان  که 
تکیه کالمش این بود؛ »مخلصیم« و واقعاً 
ــرم  دوروب که  کم حرف ترین خانمی  بــود.  هم 
می شناسم اما درجــه یک ترینشان. گاهی 
که با تأخیر می آمد حتماً با کیسه ای پر از 
بیسکویت و چسب و باطری و آدامــس و 
از  که  می آمد  کاغذی  دستمال  بسته های 
بچه های دستفروش توی خیابان خریده بود.

صفای عجیبی داشــت حــضــورش. دستور 
توی مرامش نبود، آن قدر که گاهی یادمان 
می رفت او ارشد و رئیس است. می رفت روی 
چهارپایه و المپ سوخته اتاقش را خودش 
عوض می کرد. حتماً قبل از خوردن داروهایش 
چند دقیقه ای نرمش می کرد. اعتقاد داشت 
سرحال که باشد اثر داروهــا بیشتر است. 
جورکش همه بچه ها می ایستاد پای برگه های 
مــرخــصــی. اگـــر هــمــکــاری جــوکــی تعریف 
می کرد و از قضا او هم شنونده اش می شد 
حتماً عکس العمل نشان مــی داد. حتماً به 
پهنای صورت می خندید و یک »آخیشش! 

خستگیمان رفت«، نثارش می کرد. چند باری 
توی آبدارخانه متوجه بودم که چای می ریزد 
و نُقل خالی می کند توی قندان و حتی وقت 
ترک مؤسسه، زباله ها را با خودش می برد. 
زیــاد دیــدم ساکت و خوش انــرژی و در حد 
مقدورات، هوای کارکنانش را دارد. می نشیند 
پای درددلشان. مشاوره می دهد. پول دستی 
وسط  امــا  چطور  نمی دانم  می کند.  تقدیم 
خنده.  زیــر  می زنم  پِقی  سرفه،  و  سرگیجه 
کیبوردم  روی  کــه  می افتم  روزی  یــاد  یکهو 
یادداشت فسفری گذاشته بود و روی اولین 
برگه اش نوشته بود؛ عزیزم! دیدم خیلی کف 

دستت، چیزمیز می نویسی فکر کــردم این 
بیشتر به کارت بیاد. بااحترام، مدیریت.

اعتراف
کرونا، دیوانه ایست نشسته پیش رویت، بغل 
چشمت،  خرخره ات،  مغزت،  روی  دستت، 
نفست... . وای اگر آدم هــای به دردبخور و 
مهربان در این لحظات به آدم اضافه نشوند!!

سنجاق
پیامبر اکرم)ص(: سرآغاز خردمندى پس از 
ايمان به خدا، اظهار محبت با مردم است.

نیمکت زندگینیمکت زندگی

بزرگ تر از اُمیکرون
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 اهدای مدال جهانی 
به موزه حرم

ناصر مهدوی در »سوره« بیان کرد

 »الهیات علوی« 
گمشده انسان امروز

گپ و گفتی با خادم خیریه »رویش« که برنامه اش هویت بخشی 
و کمک به استقالل خانواده های زیر پوشش است

رویش کارهای خیر
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تحقق زیارت مطلوب در گرو ترویج گفتمان 
»ادب حضور« و »میزبانی کریمانه«

    سال اول    ویژه نامه 279    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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ــوی، دوره  قــائــم مــقــام تــولــیــت آســتــان قـــدس رضــ
بــرای  مناسب  بستری  را  »بــی نــهــایــت«  تربیتی 
و  برشمرد  انقالب  معظم  رهبر  منویات  پیگیری 
گفت: منتخبان دوره »بی نهایت« افسران جبهه 
جهاد تبیین هستند. به گزارش آستان نیوز، مالک 
مجازی  دوره هـــای  منتخبان  دورهمی  در  رحمتی 
»بی نهایت« که در مجتمع دانشجویی امام رضا)ع( 
برگزار شد، این طرح را دوره ای انسان ساز  ارزیابی و 
هوشمندانه،  بسیار  تربیتی  دوره  این  کرد:  اظهار 
تخصصی، عمیق و با رعایت تمام جوانب طراحی 

شده و بدون شک دستاوردهای 
ــراه خــواهــد  ــمــ ــــه هــ  بـــســـیـــاری ب
ــشـــف  داشـــــت.رحـــــمـــــتـــــی »کـ
اســتــعــدادهــا و تــوانــمــنــدی هــا«، 

»ایجاد تحول در ...

برگزاری اردوی جهادی در شهرستان کنارک با حضور مولوی های اهل سنت و روحانیون شیعه

»نسیم برادری« وزیدن گرفت
 حضور قائم مقام 

 تولیت آستان قدس رضوی 
در دورهمی منتخبان دوره »بی نهایت« 

افسران جبهه 
»جهاد تبیین«
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منبر مجازی 

اَیَن عمار؟

نکته ای  مــن  قاسمیان   حجت االسالم 
باید گفت:  امروز  واقعاً  بگویم؛  عمار  دربــاره 
اَیَن عمّار؟ ... چهره های دیگر عمار را دیده  
بــه شمشیر اســت،  و شــنــیــده ایــد... دســت 
ــار عـــلـــی)ع( و اهـــل بــصــیــرت افــزایــی در  ــاک پ
را  این چهره اش  اســت. حال  جنگ صفین 
قصاری  کلمات  نهج البالغه،  در  ببینید:  هم 
عـــمـــار، روی فکر  کـــه ذکـــر مــی کــنــد  اســـت 
خونی  دشــمــنــان  از   - بــن شعبه«  »مــغــیــره 
به  را  او  که  می کند  کار   – امیرالمؤمنین)ع( 
سمت امیرالمؤمنین)ع( برگرداند، در روایت 
آمده است: »و قد َسمَِعهُ يُراِجُع المُغيرَةَ بَن 
ُشعبَةَ كاَلما«، یعنی حضرت وقتی شنیدند 
عمار با مغیره بحث می کند به او می گویند: 
را  این آدم  یا عمار!« عمار! بس کن.  »دعه 
و  یار علی)ع( نمی شود  این دیگر  رها کن... 
شبهات  تا  می کند  را  کار  این  دارد  تعمدی 
لغزش هایش کند؛ خودش می فهمد  را عذر 
به  را  تو دیگر خــودت  کار می کند.  دارد چه 
خاطر مغیره خسته نکن. ولی به ویژگی عمار 
دقت کنید، دست از مغیره هم برنمی دارد و 

می خواهد او را در سبد علی)ع( نگه دارد.
امروزه عمارها کجا هستند؟ امروزه می گویند 
و  است  و حزب اللهی تر  رادیکال تر  هر کس 
هر چقدر آغوشش بازتر، بی اعتقادتر است. 
اینکه شما باید عمار باشید، یار علی باشید، 
است:  مهم  کنید  فدای سیستم  را  جانتان 
»وعدهللا الذین آمنوا... و من کفر بعد ذلک 
حکومت  از  پــس  الفاسقون«  هــم  فاولئک 
ــازی عــوض مــی شــود، باید  اســالمــی قــواعــد ب
بــخــوری.  بـــرای حکومت اســالمــی خــون دل 
اینکه  بــرای  باشد  بازتر  آغوشش  چقدر  هر 
ویژگی  ایــن  کند؛  وارد  آدم  نــظــام،  سبد  در 
عــلــی)ع(،  سبد  در  یعنی  اســـت.  عمارگونه 
آدم وارد کند. این یک روی دیگر سکه عمار 
اســـت. یــک مــقــداری مــا ایــن آغــوشــمــان را 
بازتر کنیم و خالصه از مغیره هم نمی شود 

گذشت.
این بعد را ما باید دقت کنیم. در آیه شریفه 
»لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه 
رئوف  بالمؤمنین  علیکم،  حریص  ماعنتم، 
الــرحــیــم« ایــن آیــه اخــتــصــاص بــه مؤمنین 
بعداً  می کند  جــدا  را  مؤمنین  چــون  نـــدارد، 

می آورد.
باز  برود  اگر خار در چشم رسول هللا  اینکه 
هم برای هدایت مردم حریص اســت...  نه 
گونه  این  مؤمنین  هدایت  برای  فقط  اینکه 
باشد، برای هدایت توده ها هم چنین است، 
که  اســت  پیغمبر)ص(  از  ویژگی  همان  ایــن 

باید به آن تمسک داشته باشیم.

درباره زندگی و زمانه عالم نامدار عصر صفوی و مدفون در حرم رضوی

سیاست نامه های محقق سبزواری 
نیکبخت    محمدحسین 
و  شکوفایی  دوران  صــفــوی،  عصر 
گسترش آثار علمی و فقهی مذهب 
شیعه است. دورانی که دانشمندان 
ــهــایــی،  ــی هـــمـــچـــون شـــیـــخ ب ــزرگــ ــ ب
میرداماد، عالمه مجلسی و مالصدرا 
در آن زیسته اند و آثار برخی از آن ها، شهرتی عالم گیر 
برجسته،  دانشمندان  ایــن  میان  در  یافته  اســت. 
مالمحمدباقر محقق سبزواری جایگاهی ممتاز و ویژه 
دارد؛ فقیه و فیلسوفی برجسته که هم بحث و دوست 
افتخار  و  بــود  کاشانی  فیض  مالمحسن  صمیمی 
حضور در محضر دانشمندان بزرگ و فقهای گرانقدر 
عصر صفوی را داشت. مالمحمدباقر در سال ۱0۵۸ 
خورشیدی، در اصفهان بدرود حیات گفت و پیکرش 
را طبق وصیتش به مشهد آوردند و در جوار بارگاه 
ملکوتی امام رضا)ع(، مجاور مقبره شیخ حر عاملی 
به خاک سپردند؛ محقق سبزواری از دوستان دیرینه 
بــود. در کارنامه محقق سبزواری،  شیخ حر عاملی 
افــزون بر تربیت شاگردان بسیار برجسته ای مانند 
آثار علمی درخور  و  سیدعبدالحسین خاتون آبادی 
روش  و  مشی  االحـــکـــام«،  »کفایه  مانند  توجهی 
نیز مشاهده می شود  اجتماعی خاصی  و  سیاسی 
که او را از بسیاری علمای هم عصرش مجزا می سازد.

طلوع حکیم فقیه در افق خراسان ◾
مــالمــحــمــدبــاقــر مــحــقــق ســـبـــزواری در ســـال 9۸7 
خورشیدی و در نیمه دوم دوران فرمانروایی شاه عباس 
یکم صفوی در روستای »نامن« که امــروزه از توابع 
شهرستان داورزن در خراسان رضوی است، به دنیا 
آمــد. در جوانی به حــوزه علمیه اصفهان رفت و در 
میرفندرسکی  بهایی،  شیخ  همچون  علمایی  درس 
و مجلسی اول حاضر شد و به فراگیری دانش های 
گوناگون پرداخت. همراهی و همگامی وی با بزرگان 
محقق  شد  موجب  بهایی  شیخ  مانند  حکمایی  و 
ســبــزواری، در فلسفه و علوم عقلی، سرآمد روزگــار 
خود شود و بر الهیات شفای ابن سینا و شرح اشارات 
همین  بــزنــد.  حاشیه  طــوســی  نصیرالدین  خــواجــه 
بر  و  آورد  وجــود  به  او  بــرای  را  دردسرهایی  مسئله، 
از مخالفان بی منطق   تعداد بدخواهانش که عموماً 
ــراد  ــن اف ــزود. هــر چند کــه ای ــ علوم عقلی بــودنــد، اف
محقق  فرهنگی  و  اجتماعی  جایگاه  به  نتوانستند 
سبزواری، آسیبی وارد کنند، اما از آنجا که رفتارهایشان 
مانع از گسترش فعالیت های علمی می شد، وی مدتی 

به مشهد هجرت کرد و در کنار بارگاه منور رضوی، 
پس از احیای مدرسه باقریه در سال ۱0۵۱ خورشیدی، 
به تدریس در آن پرداخت و سال هایی از عمر خود 
را در این شهر مقدس گذراند. مالمحمدباقر بعدها 
دوباره راهی اصفهان شد و در نهایت، در سال ۱0۵۸ 

خورشیدی در 7۱ سالگی در این شهر درگذشت. 

تکاپو در عرصه فقه سیاسی ◾
فقیهی  و  عالم  را  ســبــزواری  محقق  باید  بی تردید 
سیاسی بدانیم. او در طول حیات خود، به طور جدی 
وارد مسائل سیاسی شد. وی کتابی با عنوان »روضه 
االنوار عباسی« را خطاب به شاه عباس دوم صفوی 
تألیف و در آن، جایگاه دین در سیاست را تبیین کرد 
ــاره احکام سیاسی اســالم پرداخت.  و به بحث درب
و  ایــن کتاب، بحثی تفصیلی  محقق ســبــزواری در 
گسترده را درباره حقوق مردم در حکومت و تکالیف 

حاکم نسبت به آن ها، با استناد به آیات و روایات 
مطرح کرد که نشان از تسلطش بر این گونه مباحث 
دارد. وی به وجوب عینی نماز جمعه در دوران غیبت 
اعتقاد داشــت و در ایــن بــاره رســالــه ای هم نوشت. 
او از سوی شاه عباس دوم، منصب امامت جمعه 
و شیخ االسالمی پایتخت را عهده دار شد و در این 
به وی  دائمی  تذکرات  و  از نصیحت شاه  منصب، 
در حوزه های مختلف فقهی به ویژه فقه سیاسی و 

شیوه حکومت داری خودداری نمی کرد و تا زمانی که 
در اصفهان حضور داشت و مسند شیخ االسالمی 
امر مهم اهتمام می ورزید.  این  به  بود،  را عهده دار 
محقق توجهی ویژه به نهج البالغه داشت و فرزندانش 
ارزشمند  کتاب  ایــن  دقیق  بررسی  و  مطالعه  به  را 
وامی داشت. یکی از پسران او به نام مالمحمدمهدی، 
شــرحــی بــر کــلــمــات قــصــار امــیــرالــمــؤمــنــیــن)ع( در 
نهج البالغه دارد که آن را در پنج باب و به نام شاه 
سلیمان صفوی تألیف کرده است. محقق سبزواری 
تأکید بسیاری بر انتخاب قضات از میان مجتهدان 
بــرای تحقق این  عالم، پاکدست و باتقوا داشــت و 
منظور، تالش فراوانی می کرد. او اهل شعر و ادب نیز 
بود و برخی از اشعار به جا مانده از وی، نشان دهنده 
ــت. از  ــی محقق ســـبـــزواری اسـ تــوانــمــنــدی هــای ادبـ
بــه آقاحسین خــوانــســاری،  شــاگــردان وی مــی تــوان 
محمد بن عبدالفتاح تنکابنی مشهور به سراب، میر 

محمدصالح خاتون آبادی، جمال الدین خوانساری و 
میرزا عبدهللا افندی اصفهانی اشاره کرد. بسیاری از 
علمای بزرگ شیعه همچون شیخ حر عاملی، محمد 
بن علی اردبیلی، سیدعلیخان شیرازی، محدث قمی، 
محمدباقر  سید  تبریزی،  مــدرس  محمدعلی  میرزا 
خوانساری و سید جالل الدین آشتیانی در آثار خود 
به شخصیت و جایگاه علمی محقق سبزواری اشاره 

کرده و او را ستوده اند. 

بی تردید باید محقق سبزواری را عالم و فقیهی سیاسی بدانیم. او در طول حیات 
خود، به طور جدی وارد مسائل سیاسی شــد. وی کتابی با عنوان »روضه االنوار 
عباسی« را خطاب به شاه عباس دوم صفوی تألیف و در آن، جایگاه دین در سیاست 

را تبیین کرد.
گزيدهگزيده
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الرحم 
توجب 
احملبة 
وتكبت 
العدو
 صله رحم، 
محّبت آور است و 
 دشمنى را 
از بين مى برد.

 قد عاداك 
من سرت 

عنك الرشد 
اتباعا ملا 

هتواه 
كسى كه به خاطر 

پيروى از دلخواه تو، 
راه درست را بر تو 

پنهان دارد، بى گمان 
با تو دشمنى كرده 

است.

مدیر مؤسسه فرهنگی ملت ابراهیم گفت: در روزهای آینده 
اردوی جهادی »نسیم بــرادری« را در شهرستان سیل زده 
کنارک اجــرا می کنیم که در این اردو ۱۵ مولوی اهل سنت 

به همراه ۱۵ روحانی شیعه از حوزه علمیه قم حضور دارند.
محمد حاجی اسماعیلی در گفت وگو با خبرگزاری فارس 
اظهار کــرد: مؤسسه فرهنگی ملت ابراهیم، متشکل از 
حدود ۷۰ روحانی و طلبه است که سابقه ۱۳ سال فعالیت 

جهادی، تربیتی، فرهنگی و محرومیت زدایی در استان 
سیستان و بلوچستان به خصوص منطقه بلوچستان را در 

کارنامه خود دارد.
وی با اشاره به اینکه در این ۱۳ سال فعالیت های متعددی را 
اجرا کرده ایم، گفت: رویکرد اصلی برنامه های مؤسسه ما در 
زمینه وحدت و تمدن اسالمی است و در این راستا اردوهای 
دانش آموزی، همایش های متعدد، اردوهای جهادی و دوره های 

مختلف تربیت مربی را برگزار کــرد ه ایــم. یکی از برنامه های 
شاخص ما سرمایه گذاری روی دانش آموزان پایه دهم است که 
در سه سال پایانی دبیرستان، با شرکت در اردوی »یاوران امین« 
از برنامه های آموزشی فرهنگی این اردو بهره مند و سپس در 
مرحله دانشجویی با شرکت در اردوهای دانشجویی »نسیم 

رحمت« هر کدام تبدیل به یک فعال اجتماعی می شوند.
مدیر مؤسسه فرهنگی ملت ابراهیم اضافه کرد: تاکنون هزار 

دانش آموز در اردوهای دانش آموزی و دانشجویی ما شرکت 
کرده اند که از این تعداد ۱۰۰ نفر در شهرستان های خود با 
تشکیل تشکل های مختلف مشغول فعالیت در زمینه های 

بهداشتی، رسانه ای، مستندسازی و... هستند.
وی افــزود: در این سال ها اردوهــای جهادی مختلفی را در 
نقاط مختلف استان برگزار کرده ایم. در یکی از این اردوها، 
با کمک دانشجویان مؤسسه که دوره های »یاوران امین« و 

»نسیم رحمت« را گذرانده  بودند، برای دانش آموزان یک 
روستا، مدرسه ای را در قالب 6-۵ سفر جهادی بازسازی 
کــردیــم و ایــن دانـــش آمـــوزان در مــدرســه ای مجهز و دارای 

امکانات الزم هم  اکنون مشغول تحصیل هستند.
حاجی اسماعیلی با اشاره به اینکه در روزهای آینده اردوی 
جهادی »نسیم بــرادری« را در شهرستان سیل زده کنارک 
اجرا می کنیم، گفت: در این اردو ۱۵ مولوی اهل سنت که جزو 

ممتازان منطقه هستند و همگی امام جمعه، امام جماعت 
و یا مبلغ هستند به همراه ۱۵ روحانی شیعه از حوزه علمیه 
قم که عضو مؤسسه هستند، حضور دارند و به فعالیت های 

مختلف فرهنگی، آموزشی و عمرانی  می پردازند.
مدیر مؤسسه فرهنگی ملت ابراهیم افزود: کنارک حدوداً 
دارای ۷۰ هزار نفر جمعیت است که چند ماه پیش درگیر 
سیل شــد. عمده مــردم ایــن منطقه اهــل سنت هستند. 

متأسفانه وضعیت سکونت مــردم در این منطقه بسیار 
سخت است؛ نه تنها در سیل بلکه در مواقعی که هوا بارانی 
ــه رو  اســت هم خانه های ایــن عــزیــزان با مشکل جــدی روب
می شود. در گام نخست پس از شناسایی منطقه و نیازهای 
آن، 2هــزار و ۵۰۰ متر ایــزوگــام تهیه کردیم تا سقف خانه 
محرومان، زنــان بی سرپرست و خانواده های دارای فرزند 

معلول را عایق بندی کنیم.

وی با اشــاره به برنامه های فرهنگی که در این اردو اجرایی 
مــی شــود، افـــزود: گعده های علمی و آمــوزشــی را با حضور 
روحانیون در این اردو برپا می کنیم. هدف اصلی ما این است 
که مولوی های این منطقه با توجه به مقبولیت و نقشی که 
در جامعه دارند، وارد فعالیت های اجتماعی و جهادی شوند 
و خود بتوانند با ایجاد تشکل های مردم نهاد، گره گشای 

مشکالت مردم شوند.

تقریب  
»نسيم برادرى« 
وزیدن گرفت

موعظه  
آیت اهلل جاودان

   پاى اراده بى نهایت شدنت بایستى، بى نهایت مى شوى
آدميزاد را ساخته اند كه بى نهایت بشود. مى گویند هر 

موجودى تعریف دارد جز آدميزاد كه تعریف ندارد. یک وقت 
تعریفش مى شود گرگ. یک وقت تعریفش مى شود خوک. یک 

وقت تعریفش مى شود فرشته. البته مى گویند شاید اینجورى 

]باشد[. فرشتگان از یک انسانى، از یک جوانى كه در دلش 
آشوب گناه به پا شده، آشوب مى شود، مثل یک آتشفشان آتش 

مى بارد و این جوان دارد با آن مى جنگد، با آن شهوتى كه مثل 
آتشفشان منفجر شده، آتش گرفته، دارد آتش مى بارد، این 
دارد مى جنگد. من عرض مى كنم فرشته ها، انگشت به دهان 

گرفته اند. فرمایش اميرالمؤمنين)ع( است. متحير مانده اند 
كه این چطور مى تواند این طور بجنگد، از خدا بترسد و از 

گناهى پرهيز كند كه در سينى گذاشته اند. آماده كرده اند و 
آورده اند جلویش گذاشته اند. چشمش را مى بندد. پشتش را 
مى كند. از آنجا فرار مى كند. این آدم مى تواند به جایى برسد 

كه فرشته ها از مرتبت و مقام این آدم در حيرت غرق مى شوند. 
عرض كردم كه آدميزاد را براى بى نهایتى خلق كرده اند. 
آدميزاد را براى بى نهایت شدن خلق كرده اند. آدميزاد را 

نمى شود تعریف كرد؛ چون یک سرش در بى نهایِت بدى است، 
یک سرش هم در بى نهایِت خوبى. آمال خيلى است. آن وقت 

اگر آدم در گناه غرق شود،خودش را نابود كند، این استعداد 
بى نهایت شدن را نابود كند، ببينيد چقدر باخته. 

قرآن شاید ده بار، بيست بار از خسران سخن گفته. خودش را 
و همه چيزش را، حاال به زبان بنده، خودش را و همه چيزش 
را باخته. این آدم. آقا این مى توانسته به جایى برسد كه همه 

عالم در مشتش باشد. به فرمان او رفتار كنند. عالم به فرمان او 
رفتار كنند. این به مثاًل یک ابرو فروخته. به یک غذاى... مثاًل 

به یک ساعت، دو ساعت نشئگى. چه را فروخته؟ یک بى نهایت 
را به یک قران. حاال یک قرانش را هم سابقًا مى گفتند پول 

سياه. درجه پایين پول ایران، پول سياه بود. پول سياه. قاعدتًا 

مى گفتند پول سياه چون مسى بوده و در طول زمان رنگش 
سياه شده بوده. پول سياه. به یک پول سياه فروخته. همه این 

حرف ها حول و حوش اراده آدمى دور مى زند. اگر شما اراده 
بى نهایت بکنى، پاى اراده بى نهایت شدنت بایستى، بى نهایت 

مى شوى.

بیست و سومین قسمت برنامه تلویزیونی سوره 
ــود به  کــه همزمان بــا والدت حــضــرت عــلــی)ع( ب
موضوع »علی)ع( و انسان معاصر« اختصاص 
داشـــت. میهمان ایــن بــرنــامــه، نــاصــر مــهــدوی؛ 
اســـالم پـــژوه، روشــنــفــکــر دیــنــی و اســتــاد عــرفــان 

اسالمی دانشگاه شهید بهشتی بود.
به گزارش مهر، وی در بخشی از این برنامه با بیان 
اینکه الهیات امام علی)ع( گمشده انسان امروز 
ــاره مرگ اندیشی گفت: نمی توان به  اســت، درب
مرگ نیندیشید. تفکر مرگ گریزی برای انسان 
ــرار از انــدیــشــیــدن بــه مـــرگ به  خــیــر نیست و فـ
کیفیت زندگی آسیب می زند. در جهان امــروز 
انــســان از ایــن جهت بــه مــرگ نمی اندیشد که 
نگران به هم خوردن خوشی اش می شود و دلیلش 
هم این است که تصویری که از مرگ ارائه دادیم، 
رعب آور است. دائم گفتن از عقرب، نیش زدن، 
ــرای مــا یک  اژدهـــا و فشار قبر و ایــن هــا مــرگ را ب
مقوله ترسناک کــرده اســت. به بیان دیگر نگاه 
ما به مرگ یا خرافی است یا زندگی ستیز. امام 
علی)ع( معتقد است یک روش تربیتی برای بهتر 
شدن زندگی این است که زیاد به مرگ فکر کنید. 

ایشان نه تصویر هولناکی از مرگ ارائــه می دهد 
و نه از زندگی بیزار بود و با لذت بــردن و خوشی 
ــی می گفت در عین لحظه  ــت. ول مشکل داشـ
لحظه لذت بردن از زندگی به مرگ هم فکر کنید 
چون وقتی می میریم تازه بیدار می شویم. مرگ، 
گام نهادن در یک جهان خرم و در آغوش گرفتن 
خداست و وقتی می میریم تازه بیدار می شویم. 
هایدگر هم می گوید مرگ یک امکان است برای 
»دازایــن« برای اینکه بدانی یک انسان اصیلی. 
عالوه بر این یاد مرگ، نخوت و خودخواهی را از 
بین می برد و در پایان اینکه امــام علی)ع( با یاد 

مرگ مسئولیت اخالقی را تقویت می کند.

»کــتــاب مــهــدی« بــه قلم »ســیــدمــهــدی مجتهد 
سیستانی« در ۳۷6 صفحه و به قیمت 9۵ هزار 
تومان به تازگی توسط انتشارات کتاب جمکران وارد 

بازار کتاب شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، اعتقاد به ظهور قیام 
مصلح جهانی در آخرالزمان که عالم را یکپارچه 
عدل و داد می کند و ریشه ظلم و ستم را بَرمی کَند، 
ــور ،  در کتاب های عموم مذاهب مثل تـــورات، زب
اَوســتــا، انجیل و قــرآن مطرح شــده اســت و حتی 

دین های ساختگی مثل هندو و بودا 
نیز در متن خود، آینده بشر را چه از 
نظر مادی و چه از نظر معنوی، پرفتوح 

ارزیابی کرده اند.
دیــن اســالم ایــن داعیه را دارد که آن 
مصلح جهانی، بزرگی از مسلمانان 
ــی از نـــســـل پــیــامــبــر  ــ ــزرگ ــ اســــــت؛ ب
رحمت)ص( که در آخرالزمان با قیام 
جهانی خود، برای همیشه تمام دنیا 
را از لوث ظلم و ظالم و فساد و مفسد 
پاک می کند و حکومت عدل جهانی 
تشکیل می دهد. بنابراین، بررسی 

جوانب مختلف شخصیت ایشان کامالً ضروری 
است.

از این رو سیدمهدی مجتهد سیستانی از استادان 
مهدویت و فِـــرَق در »کــتــاب مــهــدی« بــه بررسی 
تحقیقیِ همه ابعاد شخصیتی و شخصی امام 
زمان)عج( پرداخته است. این کتاب در ۱2فصل 
دسته بندی شــده کــه عــبــارت اســت از: اندیشه 
مصلح جهانی در ادیــان، مشترکات و مفترقات 
شیعه و اهـــل سنت در مــهــدویــت، پـــدر و مــادر 
حضرت مهدی، والدت امام زمان، 
آشنایی بــا الــقــاب آن حضرت، 
جواز نام بردن ایشان، شمایل آن 
حضرت، برخی ویژگی ها، امامت 
در کودکی، کلیاتی در مورد غیبت 
قائم، علل و فواید غیبت، فواید 
امام غایب، غیبت صغری، نیابت 
خــاصــه، فــرمــایــش هــای حضرت 
ــدگـــی آن حــضــرت:  ــهـــدی، زنـ مـ
مــکــان، ازدواج و فــرزنــد و امکان 
رؤیـــت حــضــرت مــهــدی)عــج( در 

غیبت کبری.

ناصر مهدوی در »سوره« بیان کرد

 »الهیات علوی« 
گمشده انسان امروز

اثر جدیدی از  انتشارات کتاب جمکران

 »کتاب مهدی« 
در بازار نشر

تازه های نشر قاب رسانه  فجرداودلى    طاهره 
حـــس کــمــک بـــه دیــگــری، 
احساسی اســت که از دل 
آدم می جوشد. نخستین 
قدم ها را که در ایــن مسیر 
برمی داری این حس به چشمه ای جوشان تبدیل 
می شود که آدم دوســت نــدارد هیچ وقت خشک 
شود. چشمه ای که جوشش آن با یک بهانه همراه 
اســت، مثل بهانه شکل گیری مؤسسه خیریه 
رویــش که بَروبچه های آن هفت سال پیش برای 
توزیع چند قلم اسباب بازی به منطقه قرقی در 
جــاده سیمان مشهد رفتند و با دیــدن مشکالت 
مردم این محله رفت و آمدشان برای کمک رسانی 
بیشتر و بیشتر شد تا اینکه به این فکر افتادند با 

سازماندهی و برنامه ریزی کاری کنند کارستان.
در خیریه رویش کسی خودش را صاحب جایگاهی 
نمی داند و مهم حل کــردن مشکلی از مشکالت 
خانواده های این منطقه اســت. »نوید سرو آزاد« 
یکی از اعضای مؤسسه خیریه رویــش و به قول 
خودش خادم خیریه،می گوید: در اینجا ما خادم 
مردم هستیم و حضورهای مداوم ما در محله قرقی 
جـــاده سیمان مــوجــب شــد تــا مؤسسه مــا متولد 
شود و همین روزها هفت سالی می شود که توفیق 
خدمت به مردم را پیدا کرده ایم. نیاز مردم منطقه 
سبب شد رشد کنیم و به جای کمک های پراکنده 
و بی هدف، از استادان، کارشناسان و دانشجویان 
کمک بگیریم تا بر اساس طرح های کارشناسی شده 
و با برنامه ریزی روی منابع مالی که خیران در اختیار 

ما قرار می دهند، از آن ها استفاده مفید کنیم.

در کار خیر صرف کن اقبال خویش را ◾
»سرو آزاد« از روزهــای شکل گیری مؤسسه شان 
این طور یاد می کند: برای اینکه کارمان ادامــه دار 

باشد مرام نامه ای ۱۷بندی را بین اعضای هشت 
نــفــره مــؤســســه مــان تصویب کــردیــم کــه طبق آن 
هیچ کــدام از اعضا حق شرکت در فعالیت های 
سیاسی، انتخاباتی و انتشار عکس ندارد و نباید 
اعــضــا انــتــظــار مــالــی از مؤسسه داشــتــه باشند. 
در ایــن مــرام نــامــه حتی بــه نحوه کمک رسانی به 
ــاره شــده کــه حفظ  خــانــواده هــای زیــر پــوشــش اشـ
ــواده هــای زیـــر پــوشــش بــا محوریت  کــرامــت خــان

حمایت از کودکان در رأس همه کارهای ماست.
از همان ابتدا برای کنترل دقیق کارها و برنامه ها، 
از نــرم افــزارهــای مدیریتی کمک گرفتیم تــا همه 
مراحل کاری ما از جمله صورت هزینه ها شفاف 
و شیشه ای باشد. همین شفافیت موجب شد 
 خیران وفــادار ما از دو نفر در هفت سال پیش به 

8۰ خیر وفادار تاکنون برسد. 

خوب دیدن شرط انسان بودن است ◾
در خصوص شناسایی خانواده های نیازمند، »سرو 
آزاد« توضیح می دهد: نخستین قــدم جــدی ما، 
شناسایی و پایش خانواده ها در منطقه قُرقی با 
کمک معتمدان محلی و تیم های دانشجویی بود. 
بر پایه اطالعاتی که بدست آوردیــم 4۰۰ خانواده 
شناسایی شدند. این خانواده ها توانایی کار کردن 
بــه دلیل معلولیت یــا سایر مسائل را نداشتند 
و یــا بــه دلــیــل فــرزنــد زیـــاد بــا تــوجــه بــه فقر شدید 

نمی توانستند شکم بچه هایشان را سیر کنند.
پس از این مرحله، خانواده ها را به سه گروه تقسیم 
کردیم؛ گروه اول خانواده های درگیر اعتیاد بودند، 
خــانــواده هــایــی کــه بــه دلــیــل فـــروش وســایــل بــرای 
خرید مواد توسط فرد معتاد در خانواده تصمیم 
گرفتیم بــه آن هــا فقط نــان و غــذای گــرم بدهیم. 
ــر پــوشــش مؤسسه خیریه رویــش،  گـــروه دوم زی
مادرانی که با داشتن سه تا پنج فرزند بی سرپرست 

بودند و توانایی انجام کار نداشتند و گــروه سوم 
خانواده هایی با درآمد کم بودند که پدر و مادر به 
اتفاق فرزندان با درآمد حداقلی در یک خانه زندگی 

می کردند و درآمد خانواده برای تهیه مواد غذایی، 
هزینه تحصیل، درمـــان یــا ازدواج فرزندانشان 
کفاف نمی داد و این خانواده ها با مشکالت زیادی 

مواجه بودند.
ــش به  ــ ــه رویـ ــه مــؤســســه خــیــری در خــدمــاتــی کـ
خانواده های زیر پوشش خود می دهد، فرقی بین 
خانواده های ایرانی یا مهاجر وجود ندارد، به طوری 
که در حال حاضر ۷۰خانواده با مشکالت هویتی 
در بین خانواده های زیر پوشش ما قرار دارند که با 
توجه به مشکل یاد شده و طبق قانون، زیر پوشش 

هیچ نهاد یا ارگانی قرار نمی گیرند.

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم  ◾
خـــادم مؤسسه خیریه رویـــش از طــرح هــای این 
مؤسسه ایــن طــور یــاد می کند: طــرح هــای زیــادی 
در مؤسسه خیریه رویش اجرا می شوند که ابتدا 
از نظر جامعه شناسی، روان شــنــاســی و دینی با 
کمک استادان در شورای مؤسسه بازبینی و بعد 
به مرحله اجرا می رسند. در همه این طرح ها رشد 
فرهنگی خانواده ها به ویژه کودکان محور ماست. 
مــثــالً کــودکــان را بـــرای خــریــد بــه لــبــاس فــروشــی یا 
سوپرمارکت ها می بریم تا خودشان طبق نیاز و 
عالقه شان خرید کنند. در تمام سبد های غذایی 
بــرای کودکان میوه قــرار می دهیم. در سال چهار 
ــم. ســه مرحله  ــ مرحله تــوزیــع اســبــاب بــازی داری
در اعیاد قربان، غدیر، فطر و یک مرحله پس از 
برگزاری مسابقه نقاشی آرزوها در آخر سال که با 
استفاده از این نقاشی ها و آگاهی پیدا کردن از نیاز 

کودکان، آرزوهایشان را برآورده می کنیم.
یکی دیگر از طرح های ما کمک به ازدواج فرزندان 
این خانواده هاست. در دو سال گذشته و روزهای 
کرونایی بــه ازدواج 6۰ زوج بــا بــرگــزاری دوره هـــای 
فشرده مشاوره برای ازدواج موفق و تهیه جهیزیه 
کمک کردیم. ۱۵ زوج از این زوج ها، صاحب فرزند 
شدند. در بحث حمایت از فرزندآوری؛ این نوزادان 
تا بزرگسالی تحت حمایت مؤسسه خیریه رویش 

هستند و تمامی نیازهای این نوزادان شامل درمان، 
تغذیه و تحصیل توسط ما تأمین می شود. بحث 
درمان افراد زیر پوشش مؤسسه یک مسئله جدی 
است و همه خانواده های زیر پوششمان پرونده 
ــد. در هــر فصل مــا طرح  ــ پزشکی و درمــانــی دارن
پایش سالمت خانواده ها را انجام می دهیم تا اگر 
خانواده ای نیاز به اقدام های درمانی داشته باشد 

پیگیری کنیم.
هدف خیریه ما اشتغال زایی نیست بلکه هدف 
ما رصــد، حمایت و رشــد فرهنگی خانواده های 
زیر پوششمان است که توان کار کردن ندارند. با 
همین هدف طی هفت سال گذشته 4۰۰خانواده 
را راهبری کردیم و با توجه به اینکه توانایی انجام 
کار نداشتند روی بحث فرهنگی این خانواده ها 
تــمــرکــز کـــردیـــم. بـــه عـــنـــوان مــثــال بـــا راه انــــــدازی 
کتابخانه شهید سلیمانی و طرح های تشویقی 
مطالعه، کــتــاب خــوانــی را تــرویــج دادیـــم. در این 
مدت توانستیم جلو سقوط خیلی از خانواده ها، 
ــوزادان و افــزایــش بــزهــکــاری را بــه دلیل  ــ فـــروش ن
یــاد بگیریم و بــا پیگیری مسائل حقوقی  فقر ز
 خانواده های بی هویت برای چند خانواده مدارک 

هویتی گرفتیم. 
»سرو آزاد« در ادامه می گوید: به طور کلی مؤسسه 
خیریه رویش برای خانواده های زیر پوشش خود 
یــک بسته کــامــل حمایتی تهیه کـــرده اســت که 
براساس آن از پیش از تولد، هنگام تولد، کودکی، 
تحصیل، ازدواج و تا زمانی که خانواده ها بتوانند 
کم کم مستقل شوند خدمت رسانی می کنیم. در 
تمام مراحل تهیه وسایل مورد نیاز سعی می کنیم 
ســراغ فروشندگانی برویم یا از کسانی خدمت 
بگیریم که کمکی به معیشت آن هــا هم بشود. 
توفیق خدمت به مردم، توفیق بزرگی است که برای 

آن شکرگزار هستیم.

به طور كلى مؤسســه خيریه رویش بــراى خانواده هاى زیر 
پوشــش خود یک بســته كامل حمایتى تهيه كرده اســت كه 
براســاس آن از پيش از تولد، هنگام تولــد، كودكى، تحصيل، 
ازدواج و تا زمانى كه خانواده ها بتوانند كم كم مســتقل شوند 

خدمت رسانى مى كنيم. 
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره 140060319078010216 هیات دوم مورخه 1400/10/28موضوع قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك 
منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای میالد صفری پور فرزند حس��ن بش��ماره 
شناس��نامه 2980103292 صادره ازكرمان در ششدانگ یك باب خانه به مساحت 218/50 مترمربع 
تحت پالك 264 فرعی از 58 اصلی بخش6كرمان  واقع در كرمان حاجی اباد باب الحوائج3 خریداری از 
مالك رسمی خانم زهرا نیك نفس محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالكیت صادر خواهد شد.آ1410919شناسه آگهی 1269457
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/11/12                تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/30
 محمود مهدی زاده –رئیس ثبت اسناد وامالك ناحیه 2شهرستان كرمان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره 140060319078010219 هیات دوم مورخه 1400/10/28موضوع قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك 
منطق��ه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای محمد دوس��ت محمدی باداموئیه فرزند 
اكبر بشماره شناسنامه 263 صادره ازكرمان  در ششدانگ یك باب خانه به مساحت 234/6 مترمربع 
كه موازی 84/79 متر مربع از عرصه متعلق به وقف اس��ت تحت پالك 22294 فرعی از1783 اصلی 
بخش3 كرمان واقع در كرمان بلوارش��یراز هاشم نادری غربی یك سمت راست منزل اخر خریداری از 
مالك رسمی خانم  فروغ مرتضوی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالكیت صادر خواهد شد.آ1411042
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/11/13            تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/30

محمود مهدی زاده –رئیس ثبت اسناد وامالك ناحیه 2شهرستان كرمان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر اراء شمارهای 140060319078009337و140060319078009254هیات دوم  موضوع قانون 
تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقایان  علی ابراهیم پوربلبلوئی فرزند نوروز 
بش��ماره شناسنامه 9 صادره از ماهان وسبحان ابراهیم پور بلبلوئی فرزند حسین به شماره شناسنامه 
8415 صادره از كرمان باالمناصفه  درشش��دانگ یك باب مغازه )باكاربری عرصه تجاری مسكونی( به 
مس��احت 67 مترمربع تحت پالك17 فرعی از 3329 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالك 1 فرعی از 
3329 اصلی بخش2كرمان واقع در خیابان 17 شهریور روبروی مدرسه مفتح  خریداری از مالك رسمی 
آقای/غالمعلی عباچیان محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر 

خواهد شد.آ1411041
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/11/13                               تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/30

محمود مهدی زاده –رئیس ثبت اسناد وامالك ناحیه 2شهرستان كرمان

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینكه آقای شاهرخ سرگرم دارای شناسنامه شماره 0749943033 به شرح دادخواست به كالسه 0000527 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه شادروان فراه الدین سرگرم به شناسنامه 
3040 و شماره ملی 0749125306 در تاریخ 1399.9.7 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1.مهری انصاری با كد ملی 0749127724 متولد 43.11.7 صادره از تایباد همسر متوفی 2.نرگس سرگرم با كد ملی 
0749147954 متولد 62.9.12 صادره از تایباد فرزند متوفی 3.ش��اهرخ سرگرم با كد ملی 0749943033 متولد 
66.2.20 صادره از تایباد فرزند متوفی 4.سمانه سرگرم با كد ملی 0749937300 متولد 64.4.20 صادره از تایباد 

فرزند متوفی 5.زهرا سرگرم با كد ملی 07410009362 متولد 68.3.20 صادره از تایباد فرزند متوفی 6.سیما سرگرم 
با كد ملی 0740089080 متولد 69.7.1 صادره از تایباد فرزند متوفی 7.بهاره س��رگرم با كد ملی 0740196030 
متولد 72.1.2 صادره از تایباد فرزند متوفی 8.محمد یوس��ف س��رگرم با كد ملی 0740525972 متولد 81.8.29 

صادره از تایباد فرزند متوفی 
اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 امور حسبی یك نوبت آگهی می نماید تا 
هر كسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد و 

االگواهی صادر خواهد شد. آ1411735
شورا – شعبه یك شورای حل اختالف شهرستان باخرز

ابراهیم شیخ احمدی

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

برابر آراء هئیت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی اسفراین تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و 
امالك مورد تقاضا به ش��رح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز در دو نش��ریه آگهی های 

ثبتی)كثیر االنتشار و محلی( به شرح ذیل آگهی می شود. 
بخش5

پالك 1- اصلی روئین 
1.كالس��ه 1399114407116000464 خانم زهرا عابدینی اول فرزند زین العابدین ش��ش دانگ  منزل به 
مساحت 503/32 متر  از پالك 195 فرعی  از محل مالكیت ورثه حسین كاوه روئین برابر رای1400/4700

پالک 42- اصلی دوری 
2.كالسه 1399114407116000334 آقای علی محمد وثوقی میالنلوئی فرزند محمد شش دانگ  منزل به 

مساحت 2846/91 متر  از پالك 0 فرعی  از محل مالكیت غالمرضا وثوقی  مقدم  برابر رای1400/5090
3.كالسه 1399114407116000339 آقای علی محمد وثوقی میالنلوئی فرزند محمد شش دانگ  دامداری 
به مساحت 2406/41 متر  از پالك 0 فرعی  از محل مالكیت غالمرضا وثوقی مقدم  برابر رای1400/5092

پالک 60- اصلی پشت جوی 
4.كالس��ه 1399114407116000735 آقای غالمحس��ین لعل عوض پور فرزند عبدالرحیم ش��ش دانگ  
منزل به مس��احت 130/55 متر  از پالك 23 فرعی  از محل مالكیت ورثه محمد حس��ین تاج آبادی  برابر 

رای1400/4937
5.كالس��ه 1400114407116000290 آق��ای عب��اس جعفرنژاد فرزند طاهروردی ش��ش دانگ  منزل به 

مساحت 183/84 متر  از پالك 24 فرعی  از محل مالكیت شهرداری اسفراین برابر رای1400/3774
6.كالس��ه 1400114407116000305 اداره وزارت آموزش و پرورش ش��ش دانگ  س��اختمان مدرسه به 
مساحت 1497/42 متر  از پالك 0 فرعی  از محل مالكیت ورثه محمدحسین روشنی )آقایان و خانمها حسن 

، حسین ، علی ، مملكت و عصمت( برابر رای1400/4896
پالک 64- اصلی خرینان 

7.كالس��ه 1398114407116000540 آقای محس��ن قاسمی فرزند حسن شش دانگ  منزل به مساحت 
148/94 مت��ر  از پ��الك 167 فرعی  از محل مالكیت ورثه محمد علی كوكبی )ام الیلی-فاطمه-ام البنین-

براتعلی-موسی الرضا و محمد حسین همگی كوكبی ( برابر رای1400/3969
8.كالسه 1399114407116000031 آقای غالمحسین نوبهار فرزند رحیم شش دانگ  تجاری مسكونی به 
مساحت 200/05 متر  از پالك 547 فرعی  از محل مالكیت ورثه محمد علی لعل عارفی و2434 فرعی  از 

محل مالكیت سند رسمی خود متقاضی  برابر رای1400/4939
9.كالسه 1400114407116000402 آقای علی قویدل فرزند حسین شش دانگ  منزل به مساحت 135 

متر  از پالك 0 فرعی  از محل مالكیت حسین قویدل برابر رای1400/4862
10.كالس��ه 1400114407116000431 خانم زیبا نبی زاده فرزند پیرعلی شش دانگ  منزل به مساحت 

310 متر  از پالك 60 فرعی  از محل مالكیت خانمحمد دولت آبادی برابر رای1400/4888
پالک 65- اصلی حسن آباد قصبه 

11.كالس��ه 1400114407116000306 خان��م مرضی��ه لعل محمدی فرزند مهدی ش��ش دانگ  منزل 
ب��ه مس��احت 181/45 مت��ر  از پالك 77 فرعی  از محل مالكیت ورثه محمد حس��ن لع��ل محمدی  برابر 

رای1400/3973
12.كالسه 1400114407116000351 آقای امیر نظیفی فرزند علی اصغر شش دانگ  منزل به مساحت 

95/48 متر  از پالك 876 فرعی  از محل مالكیت مشاعی امیر نظیفی برابر رای1400/5060
13.كالس��ه 1400114407116000357 آقای حبیب اله نورمحمدزاده پرتان فرزند قربانعلی ش��ش دانگ  
مغازه به مس��احت 49/13 متر  از پالك 113 فرعی  از محل مالكیت محمد و غالمرضا ناظر حس��ن آبادی 

برابر رای1400/4854
14.كالس��ه 1400114407116000384 آقای حس��ن امانی فرزند محمد ش��ش دانگ  منزل به مساحت 

192/3 متر  از پالك 76 فرعی  از محل مالكیت محمد قلی پور   برابر رای1400/4856
پالک 67- اصلی قریه قصبه 

15.كالسه 1399114407116000175  محمد پرندك فرزند موسی الرضا شش دانگ  منزل به مساحت 
110 متر  از پالك 23 فرعی  از محل مالكیت بهادر محمدی كوشكی برابر رای1400/3151

16.كالس��ه 1400114407116000342 آقای س��یدعباس سیدی فرزند س��یدرضا شش دانگ  منزل به 
مساحت 200 متر  از پالك 23 فرعی  از محل مالكیت ورثه زین العابدین عابدینی برابر رای1400/4398

17.كالسه 1400114407116000385 آقای محمد رضائی فرزند قربانعلی شش دانگ  منزل به مساحت 
199 متر  از پالك 23 فرعی  از محل مالكیت بهادر محمدی كوشكی )مجید( برابر رای1400/4860

18.كالسه 1400114407116000407 آقای سیداصغر عربشاهی فرزند سیدهاشم شش دانگ  كارگاه  به 
مساحت 104/92 متر  از پالك 544 فرعی  از محل مالكیت احمد روشنی  برابر رای1400/4942

19.كالسه 1400114407116000445 آقای رضا مردانی فرزند آدینه محمد شش دانگ  منزل به مساحت 
100/49 متر  از پالك 23 فرعی  از محل مالكیت بهادر محمدی كوشكی و سلیمان و محمد روشنی زعفرانلو  

برابر رای1400/4882

پالک 69- اصلی قریه کشتان 
20.كالسه 1399114407116000699 آقای ابراهیم بابائی فرزند غالمعلی شش دانگ   انباری به مساحت 

274/33 متر  از پالك 106 فرعی  از محل مالكیت ورثه سكینه رضا دخت برابر رای1400/4764
21.كالس��ه 1400114407116000367 ش��ركت تعاونی مس��كن مهر آزاد لوله گس��تر اس��فراین شش 
دانگ  منزل به مس��احت 2241/04 متر  از پالك 610 فرعی  از محل مالكیت ورثه حس��ن توحیدی برابر 

رای1400/5058
پالك 71- اصلی میان آباد 

22.كالسه 1400114407116000405 آقای غالمحسن اخوان فرزند محمد شش دانگ  مغازه به مساحت 
61/9 متر  از پالك 2350 فرعی  از محل مالكیت مشاعی غالمحسن اخوان برابر رای1400/4892

23.كالسه 1400114407116000422 آقای محمد پورعلی فرزند اسمعیل شش دانگ  مغازه به مساحت 
40/97 متر  از پالك 2350 فرعی  از محل مالكیت خانمها ربابه و اكرم ثنایی سبزوار برابر رای1400/4886

24.كالسه 1400114407116000442 آقای محمود حقانی پور فرزند محمد شش دانگ  مغازه به مساحت 
23/93 متر  از پالك 21 فرعی  از محل مالكیت خانم مهرنساء عباسی و21 فرعی  از محل مالكیت ورثه محمد 

حقانی پور  برابر رای1400/4890
پالک 72- اصلی کالته کاهی 

25.كالس��ه 1400114407116000119 آق��ای محمد اعتم��ادی فر فرزند جعفر قلی 3 دانگ وكالس��ه 
1400114407116000470 خانم  مریم حس��ین پور فرزند عیدمحمد 3 دانگ  منزل به مساحت 351/5 

متر  از پالك 0 فرعی  از محل مالكیت مسلم برهمند و علی اكبر غنیمتی برابر رای1400/5056
26.كالس��ه 1400114407116000335 آق��ای غالمرضا خالقی فرزند دین محمد ش��ش دانگ  منزل به 
مس��احت 201/45 متر  از پالك 707 فرعی  از محل مالكیت خانم احترام علیمحمدی و0 فرعی  از محل 

مالكیت ورثه علی اصغر علیمحمدی)علی(  برابر رای1400/4448
27.كالس��ه 1400114407116000375 آق��ای ابراهیم كوهی فرزند زین العابدین ش��ش دانگ  منزل به 

مساحت 216/73 متر  از پالك 137 فرعی  از محل مالكیت زین العابدین كوهی برابر رای1400/5079
پالک 73- اصلی قریه حسین 

28.كالسه 1398114407116000506 آقای مهدی باللی فرزند حسین شش دانگ  منزل به مساحت 127 
متر  از پالك 0 فرعی  از محل مالكیت رجبعلی استیری  برابر رای1400/4702

29.كالس��ه 1399114407116000554 آقای علی اولی فرزند حس��ینعلی شش دانگ  منزل به مساحت 
203/4 مت��ر  از پ��الك 0 فرع��ی  از مح��ل مالكیت ورثه حاجی س��عادتخان غالمی)زینب س��عادتی( برابر 

رای1400/4442
30.كالس��ه 1400114407116000254 آقای محمد وزیری فرزند حس��ن شش دانگ  منزل به مساحت 

228/43 متر  از پالك 0 فرعی  از محل مالكیت ثریا حاتمی فرزند بابا محمد برابر رای1400/4944
31.كالس��ه 1400114407116000256 آقای رحمان علیزاده فرزند برات ش��ش دانگ  مغازه به مساحت 
45/26 متر  از پالك 1744 فرعی  از محل مالكیت علی اصغر جاللی و1777 فرعی  از محل مالكیت فرانك 

و رویا و ویدا همگی حاتمی  برابر رای1400/4894
32.كالس��ه 1400114407116000326 آقای علی اصغری اجقان فرزند علی اصغر ش��ش دانگ  منزل به 
مساحت 100/03 متر  از پالك 0 فرعی  از محل مالكیت عیسی حاتمی فرزند حاتم  برابر رای1400/4594

33.كالس��ه 1400114407116000339 آقای ابراهیم ش��كوری فرزند حس��ینقلی ش��ش دانگ  انباری 
آه��ن فروش��ی  به مس��احت 347 متر  از پ��الك 0 فرعی  از محل مالكیت حس��نقلی حقان��ی بذری برابر 

رای1400/4858
34.كالس��ه 1400114407116000353 آقای س��یدمرتضی ش��ریفیان فرزند سیدهاش��م ش��ش دانگ  
مغازه وزمین متصل  به مس��احت 202 متر  از پالك 1947 فرعی  از محل مالكیت حس��ین زیبائی  برابر 

رای1400/4444
35.كالس��ه 1400114407116000370 آقای علی اصغر گلس��تانه میالنلو فرزند حسن 1 دانگ وكالسه 
1400114407116000372 آقای علی اكبر گلستانه فرزند حسن 1 دانگ وكالسه 1400114407116000373 
آقای محمود گلس��تانه میالنلو فرزند حس��ن 1 دانگ وكالس��ه 1400114407116000376 آقای محمد 
گلستانه میالنلو فرزند حس��ن 1 دانگ وكالسه 1400114407116000377 آقای صغری گلستانه میالنلو 
فرزند حسن 0.5 دانگ وكالسه 1400114407116000378 خانم مهناز گلستانه میالنلو فرزند حسن 0.5 
دانگ وكالس��ه 1400114407116000379 خانم آیلر گلس��تانه میالنلو فرزند حس��ن 0.5 دانگ وكالسه 
1400114407116000380 خانم فاطمه گلس��تانه میالنلو فرزند حس��ن 0.5 دانگ  منزل به مس��احت 

305/66 متر  از پالك 278و279 فرعی  از محل مالكیت حسن گلستانه میالنلو  برابر رای1400/4872 و..
36.كالس��ه 1400114407116000416 آق��ای ابوطالب امیدی فرزند جان محمد ش��ش دانگ  منزل به 
مساحت 78/15 متر  از پالك 0 فرعی  از محل مالكیت ثریا حاتمی  فرزند بابا محمد برابر رای1400/4884

پالک 92- اصلی آجقان 
37.كالسه 1399114407116000507 آقای محمدرضا غالمی اجقان فرزند غالمحسین شش دانگ  باغ به 

مساحت 9552/5 متر  از پالك 0 فرعی  از محل مالكیت مراد مرادی برابر رای1400/4955
38.كالسه 1400114407116000056 آقای مهدی حق طلب فرزند عزیز شش دانگ  باغ پسته به مساحت 

415860 متر  از پالك 0 فرعی  از محل مالكیت عزیز گوری برابر رای1400/5100
پالک 128- اصلی عباس آباد 

39.كالسه 1399114407116000017 آقای حسن كاظمی فرزند عبدالعلی شش دانگ  مزرعه به مساحت 
144963/91 متر  از پالك 0 فرعی  از محل مالكیت حسن كاظمی برابر رای1400/5121

40.كالس��ه 1400114407116000317 آقای قدرت نامنی فرزند حس��ن ش��ش دانگ  كوره آجرپزی به 
مس��احت 50702/69 مت��ر  از پالك 4 فرعی  از محل مالكیت مش��اعی خ��ود متقاضی)قدرت نامنی( برابر 

رای1400/5088
پالک 136- اصلی مزرعه شوریک 

41.كالسه 1399114407116000467 آقای محمد قاسمی فرزند علی اكبر شش دانگ  مزرعه به مساحت 
30294/88 متر  از پالك 0 فرعی  از محل مالكیت امان اله ارج برابر رای1400/4946

پالک 158- اصلی سرچشمه 
42.كالس��ه 1399114407116000093 آقای حس��ین زارع فرزند عزیزاله شش دانگ  منزل به مساحت 

224/19 متر  از پالك 115و118 فرعی  از محل مالكیت مالرمضان زارع برابر رای1400/4714
لذا به این وسیله به فروشندگان و مالكین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ میگردد چنانچه 
اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشاراولین اگهی و در روستاها از تاریخ الحاق درمحل تا 2 ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت محل وقوع ملك تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند معترضین باید ظرف مدت یكماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت 
محل تحویل دهند در صورتی كه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارایه ننماید اداره ثبت محل  برابر مقررات مبادرت به صدور سند خواهد نمود .ضمن 

اینكه صدور سند مالكیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد . آ1411021    
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه 13                                        /11                                        /1400        تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه 30                                        /11                                        /1400

اردالن محمدی    كوشكی              -   رییس اداره ثبت اسناد و امالك اسفراین

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

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تكلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20، 1390،9 
امالك متقاضیانی كه درهیات موضوع ماده یك قانون مذكور مستقر در واحد ثبتی آمل مورد رسیدگی و تصرفات 

مالكانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالك متقاضیان واقع در بخش دو ثبت آمل - دهستان دابو

106- اصلی ) قریه كبودكال و كرسیكال و صورت كال(
75 فرعی آقای ابراهیم سوزنیان كاشانی در ششدانگ یك قطعه زمین با ساختمان احداثی كه چهل سیر مشاع از 
دویست و چهل سیر عرصه موقوفه است به مساحت 584 مترمربع خریداری شده بالواسطه از زینب كارگر شوركی 
و مهش��اد بهمن كاش��انی و مع الواسطه از مسعود پور حس��ابی و علی بادین راد و علی اصغر حیدری مهر و صاحب 

نسق زراعی شعبان تپخال.
لذا به موجب ماده 3- قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 – آیین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و كثیر االنتشار در شهرها منتشر و در 
روستاهارای هیات الصاق تا در صورتیكه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی در روس��تاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تس��لیم 
و رس��ید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یك ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عموم��ی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد ك��ه در این صورت اقدامات ثبت 
موكول به ارائه حكم قطعی دادگاه است و در صورتی كه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی 
تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالكیت می نماید و صدور 
سند مالكیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذكور در مورد قسمتی 
از امالكی كه قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید 
حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالك 
در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. 

م الف 1268536  آ1411126
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،11،16                           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،11،30

فیض اله ذبیحی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك آمل

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

برابر رای ش��ماره 9402 تاریخ 1400،09،16 هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك بهشهر تصرفات مالكانه بال معارض متقاضی زهرا دارابی 
فرزند یعقوب نسبت به ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی مساحت 709.90 متر مربع كه قسمتی از پالك 20 اصلی 
به ش��ماره كالس��ه 1399،1268 واقع در اراضی شهیدآباد بخش 18 ثبت بهشهر محرز گردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 14 روز آگهی میشود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 
متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند میتوانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.

م الف 1270153    آ1411127
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،11،16                           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،11،30

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك بهشهر-محمد مهدی قلیان

آگهی اختصاصی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نور
پیرو آگهی قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و به استناد تبصره 
ذیل ماده 13 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون اخیر الذكر تحدید حدود پالك 1614 فرعی از 6 اصلی واقع 
در عباسا بخش 10 ثبت نور به نام آقای/ خانم سیدستارسید برزگر سقزچی فرزند سید ابوالفضل ششدانگ 
یك قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 132.07مترمربع طبق رای شماره 140060310006009364 
مورخ 1400،10،01هیئت قانون تعیین تكلیف در س��اعت 9 صبح روز ش��نبه مورخ 1400،12،21در محل 

وقوع ملك به عمل خواهد آمد.
لذا از متقاضی ومالكین امالك مجاوروصاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می ش��ود در وقت مقرر در محل وقوع 
ملك حضور به هم رسانند بدیهی است در صورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی آنان طبق ماده 15 
قانون ثبت ملك مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد معترضین می توانند 
ب��ه اس��تناد ماده 20 قان��ون ثبت و مواد 74 و 86 آئین نامه قانون ثبت ظرف م��دت 30 روز از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدید حدود اعتراض خود را كتبا به این اداره تس��لیم و ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع قضایی نمایند در غیر اینصورت با ارائه گواهی 
عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی و یا نماینده قانونی وی و بدون توجه به اعتراض واصله عملیات ثبتی 

با رعایت مقررات ادامه می یابد.
م الف   1275513                       آ1411716            تاریخ انتشار: 1400،11،30

علی سعادتی- سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان نور

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

آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی: 
برابر رای شماره 1400603100060 9364 مورخ1400،10،1 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی بنام 
آقای/ خانم سیدستارسید برزگرسقزچی ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 132.07 متر مربع به 
پالک 1614 فرعی از 6 اصلی واقع عباسا مازندران بخش 10 ثبت نور محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه سراسری و محلی آگهی می گردد در صورتی که اشخاص ذی نفع به 

آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ
انتشار آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.    م الف 1275514      آ1411722
تاریخ انتشار اول: 1400،11،30                            تاریخ انتشار دوم: 1400،12،14
علی سعادتی سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

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

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

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

33- اصلی ) قریه بازیارکال(
10097 فرعی از 1 فرعی آقای غالمحس��ن قاس��می در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
253.60 مترمربع. خریداری شده بالواسطه از وراث خیراله قاسمی و مع الواسطه از مالک نسق زراعی خیراله قاسمی.
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 – آیین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در 
روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی در روس��تاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و 
رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار 
نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین 
آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه 

تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
م الف 1275777 آ1411723

تاریخ انتشار اول: 1400،11،30                            تاریخ انتشار دوم: 1400،12،14
فیض اله ذبیحی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی تنکابن
نظر به مواد 1 و 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مصوب 1390،9،20 
امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی تنکابن مورد رسیدگی و تصرفات 

مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد 31
امالک متقاضیان واقع در قریه کالمسر پالک 116 اصلی بخش 4

4۸5 فرعی حامد س��اجدی خانیان به کدملی 2219۸۸4961 نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر 
ساختمان به مساحت 266.32 مترمربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی

امالک متقاضیان واقع در قریه توره سرا پالک 11۸ اصلی بخش 4
497 مفروزی از 5 فرعی طاهره نصیری به کدملی 5۸09554997 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر 

بنای احداثی سرایداری به مساحت 322 مترمربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی
49۸مفروزی از 5 فرعی ش��یرزاد نصیری الموتی به کدملی 5۸09555942 نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین 

مشتمل بر ساختمان به مساحت 311.91 مترمربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی
499 مفروزی از 5 فرعی سید رضا انتظار قائم به کدملی 443276243۸ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل 

بر ساختمان سرایداری به مساحت 343.23مترمربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی
500 مفروزی از 5 فرعی لیال ثمری به کدملی 001443۸240 نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر 

ساختمان به مساحت 312.32 مترمربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه شعیب کالیه پالک 122 اصلی بخش 4

150 مفروزی از 35 فرعی میترا نوشاد
به کدملی 4132216731 نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 500 مترمربع 

خریداری مع الواسطه از مالک رسمی
151 مفروزی از 35 فرعی میترا نوشاد به کدملی 4132216731 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر 

ساختمان به مساحت 500 مترمربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه چالکش پالک 123 اصلی بخش 4

120 فرعی علیرضا صمدی به کد ملی 0053617207 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به 
مساحت 591.50 مترمربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 

امالک متقاضیان واقع در قریه احمد سرا پالک 125 اصلی بخش 4
324فرعی مجید اکرا قلی پور به کد ملی 2279473۸11 نس��بت به شش��دانگ یک قطعه باغ مرکبات مشتمل بر 

ساختمان به مساحت 5322 مترمربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی
323 مفروزی از ۸ فرعی کامبیز نور حسینعلی پور به کد ملی 221۸531313 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 

مشتمل بر ساختمان تجاری و مسکونی به مساحت 360 مترمربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی

لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی/کثیراالنتشار در شهر منتشر و در روستا 
عالوه بر انتشار آگهی رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید 
از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم درخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی 
که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود مراتب را 
در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود بصورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و 

فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. 
م الف 127919۸  آ1411724

تاریخ انتشار اول: 1400،11،30                            تاریخ انتشار دوم: 1400،12،14
هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

آگهی
بدین وسیله به آقای پژواک نوبخت فرزند قاسمعلی شناسنامه شماره 2200046766 به نشانی: نوشهر خیابان بهار 
آزادی پل ماشلک ساختمان سازمان مرکز تحقیقات ورثه زو ج آقای قاسمعلی نوبخت ابالغ برابر گواهی مامور ابالغ 
الصاقی صورت نگرفت لذا از این جهت به شما ابالغ میگیردد که خانم اشرف السادات حسینی جهت وصول مهریه به 
مبلغ هشتصد هزار ریال وجه رایج کشور به استناد سند نکاحیه بشماره 1415 مورخ 1361،07،0۸علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 140000339 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1400،11،7 
مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند ابالغ واقعی امکان پذیر نبوده ، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 1۸ و 
19 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار آگهی می شود و چنانچه ظرف 
مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات 

اجرائی جریان خواهد یافت.  م الف 12790۸۸  آ1411725                  تاریخ انتشار: 1400،11،30
علی سعادتی سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

)) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ((
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390،9،20 
و برابر رای شماره 4 و 140060310013011403 مورخ 1400،06،23 هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای / خانم احمد فاضلی و رقیه 
سلمانی فرزند رمضانعلی و رحمان بالسویه نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 196.۸0 
مترمربع که مقدار 120 سیر مشاع عرصه وقف می باشد به شماره پالک 193 فرعی از 14 اصلی واقع در قریه سعادت 
آباد بخش یک خریداری شده از آقای / خانم رمضانعلی فاضلی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 
3 قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی 
دزدو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی / سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق 
تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 
از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و 
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را 
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نیست.   م الف 12791۸5    آ1411726
تاریخ انتشار اول: 1400،11،30                            تاریخ انتشار دوم: 1400،12،14

عین اله تیموری
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر
نظر به دستور مواد 1 و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390،9،20 
امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات 

مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد
امالک متقاضیان واقع در قریه شهر پشت پالک 25 اصلی بخش 1 قشالقی

273۸ فرعی آقا/ خانم مهدی رحیمی سیاهگورابی فرزند رجبعلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
)کاربری باغ / زراعی( به مساحت 147.10 مترمربع خریداری بدون واسطه / با واسطه از سهراب داراب لیمانی

لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی اکثیراالنتش��ار در ش��هرها منتش��ر و در 
روس��تاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
با معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 
نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در 
مورد قس��متی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نش��ده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه 
حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رس��اند و 
نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نماید.  م الف 1279340   آ1411727
تاریخ انتشار اول: 1400،11،30                               تاریخ انتشار دوم: 1400،12،14

صفر رضوانی
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

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

مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد
امالک متقاضیان واقع در قریه حمزده سفلی پالک ۸ اصلی بخش 3 قشالقی

45۸ فرعی آقا/ خانم علیرضا توکلی فرزند احمد نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی )کاربری باغ( به 
مساحت 191.35 مترمربع خریداری بدون واسطه با واسطه از علی اعظم قمی همزده

لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساخت های فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی اکثیراالنتش��ار در ش��هرها منتش��ر و در 
روس��تاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گمراهی 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 13 آئین نامه مذکور در 
مورد قس��متی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نش��ده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه 
حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رس��اند و 
نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نماید. م الف 127935۸   آ141172۸
تاریخ انتشار اول: 1400،11،30                                      تاریخ انتشار دوم: 1400،12،14

صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب1390،9،20، 
امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات 

مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد
امالک متقاضیان واقع در قریه کورکورسر سفلی پالک 4 اصلی بخش 1 قشالقی

3394 فرعی آقا/ خانم سید مرتضی حسینی کیا کجوری فرزند سید ولی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 311.۸۸ مترمربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از فاطمه و سمانه شهرت هر دو کیا ولی پور

لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی | کثیراالنتش��ار در ش��هرها منتشر و در 
روس��تاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 
نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در 
مورد قس��متی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نش��ده، وأحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه 
حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رس��اند و 
نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نماید.م الف 1270۸05     آ141112۸
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،11،16                           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،11،30

صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

)) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ((
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20، 1390،9 
و برابر رای ش��ماره 2 و 140060310013020701 مورخ 1400/10/25 هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده 
یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای /خانم طاهره و محسن 
امینائی فرزند محمد علی بالسویه نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی / به مساحت 233.90 مترمربع 
که مقدار 32 سیر مشاع عرصه وقف می باشد به شماره پالک 129 فرعی از 13 اصلی واقع در قریه مرزنده بخش 11 
خریداری شده از آقای / خانم سیدمحمد حسینی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی / سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه 
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به 
اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره 

ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
م الف 1272404      آ1411129

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،11،16                           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،11،30
عین اله تیموری

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان

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

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

مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:

امالک متقاضیان واقع در بخش نه ثبت آمل - دهستان لیتکوه
62- اصلی ) قریه ورامده (

42 فرعی آقای علی احمدزاده تجددی نژاد در شش��دانگ یک قطعه زمین با س��اختمان احداثی با کاربری توس��عه 
مسکونی به مساحت 169.99 مترمربع خریداری شده بالواسطه از منصوره چراغی و مع الواسطه از مریم یحیی پور. 
لذا به موجب ماده 3- قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 – آیین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتش��ار در ش��هرها منتش��ر و 
در روس��تاهارای هیات الصاق تا در صورتیکه اش��خاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی در روس��تاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تس��لیم و 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 دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثب��ت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعت��راض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، 
گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت می نماید و 
صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیس��ت. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد 
قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی 
تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت 
به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر 

می نماید.م الف 12660۸۸  آ1411130
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،11،16                           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،11،30

فیض اله ذبیحی
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون 
یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک شیروان رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو 

نشریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
1-برابرکالسه1۸1-1400ورأی شماره140060307114003403  آقای سید مصطفی حسینی فرزند سیدمحمددر 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت70/40 متر مربع قسمتی از پالک شماره 450۸فرعی از13اصلی باغات وحومه واقع 

دربخش 5قوچان  از محل مالکیت فاطمه مسلمی
2-برابرکالس��ه 1۸2-1400 ورأی شماره140060307114003404    آقای اسماعیل رمضان زاده فرزندجمشید 
درششدانگ یک باب مغازه به مساحت6۸ متر مربع قسمتی از  پالک شماره 450۸فرعی  از13اصلی باغات وحومه  

واقع دربخش5قوچان ازمحل مالکیت فاطمه مسلمی
-3 برابرکالس��ه ۸3-1400ورأی شماره 140060307114003317 آقای صالح علیزاده فرزندعلیرضا درششدانگ 
یکباب مغازه به مس��احت 62/20مترمربع قس��متی ازپالک 450۸فرعی از13اصلی باغات وحومه واقع در خراسان 

شمالی بخش5قوچان ازمحل مالکیت فاطمه مسلمی
-4 برابرکالسه 1۸4-1400ورأی شماره 1400603071140016 آقای  امین علی زاده فرزندمحمدعلی  درششدانگ 
یکباب مغازه به مس��احت 54/20 مترمربع قس��متی ازپالک450۸فرعی از13اصلی باغات وحومه   واقع درخراسان 

شمالی بخش5قوچان ازمحل مالکیت فاطمه مسلمی
-5 برابرکالس��ه 343-1399ورأی 14006030711400339۸آق��ای موس��ی الرضا توکلی مق��دم   فرزند براتعلی  
درششدانگ یکقطعه زمین متصل به منزل  به مساحت 37/75مترمربع قسمتی ازپالک شماره  166فرعی از13اصلی 

واقع در بخش 5قوچان ازمحل مالکیت محمدرضا رضانژاد
 به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از انتش��ار آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند. در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ1410991
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/13          تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/11/30
اکبراقبالی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای فریدون توس��لی دارای شناس��نامه ش��ماره 074۸502505 به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 
1/0000546ح از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان غالم احمد 
توسلی پشته ئی به شناسنامه 64در تاریخ 1365/2/10 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
1- عبداله توسلی 074۸502491  1344/6/5 تایباد فرزند

2- گلدسته توسلی 07494۸6600  1334/2/2 تایباد فرزند
3- خاور توسلی 074۸504۸26  1352/4/2 تایباد فرزند

4- کالبی توسلی 07494۸6619  1334/2/2  تایباد فرزند
5- عبدالوهاب توسلی 07494۸2۸42  1332/1/3 تایباد فرزند

6- فریدون توسلی 074۸502505  1346/5/3 تایباد فرزند
7- فیض محمد توسلی 0749525169  134۸/6/10 تایباد فرزند

۸- ماه نگار توسلی پشته ئی 074۸497420  1314/5/۸ تایباد فرزند
9- احمد توسلی 074۸49۸273  1321/10/9 تایباد فرزند

10- فاطمه خاموشی پشته ئی 074۸49676  1311/12/۸ تایباد همسر
11- گلجان مجیدی آبقه ئی 074۸4493۸۸  1290/7/1 تایباد همسر

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

واال گواهی صادر خواهد شد.آ1411740
قاضی شورا

 شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان تایباد- قنبر مرزانی

 گپ و گفتی با خادم خیریه »رویش« که برنامه اش هویت بخشی 
و کمک به استقالل خانواده های زیر پوشش است

رویش کارهای خیر



قــــــــائــــــــم مـــــقـــــام 
ــان  ــتـ ــت آسـ ــیـ ــولـ تـ
قـــــــدس رضـــــــوی، 
تـــربـــیـــتـــی  دوره 
ــایـــت« را  ــهـ »بـــی نـ
بــســتــری مناسب 
بـــرای پیگیری منویات رهبر معظم 
انــقــاب برشمرد و گفت: منتخبان 
دوره »بــی نــهــایــت« افــســران جبهه 

جهاد تبیین هستند. 
به گزارش آستان نیوز، مالک رحمتی 
در دورهـــمـــی مــنــتــخــبــان دوره هــــای 
مجازی »بی نهایت« که در مجتمع 
دانشجویی امام رضا)ع( برگزار شد، 
این طرح را دوره ای انسان ساز  ارزیابی 
و اظهار کرد: این دوره تربیتی بسیار 
و  هوشمندانه، تخصصی، عمیق 
بـــا رعـــایـــت تــمــام جـــوانـــب طــراحــی 
شـــده و بـــدون شــک دســتــاوردهــای 
ــد  ــواهــ  بــــســــیــــاری بـــــه هـــــمـــــراه خــ

داشت.
رحــمــتــی »کـــشـــف اســـتـــعـــدادهـــا و 
ــجــاد تــحــول در  تــوانــمــنــدی هــا«، »ای
زندگی« و »رسیدن به جایگاه انسان 
متعالی« را از مهم ترین دستاوردهای 
دوره  تربیتی »بی نهایت« برشمرد 
ــزود: معتقدم از دل ایــن دوره  ــ و اف
تربیتی، جوانان آینده ساز و مردان 
ــد؛ چــرا  بــزرگــی بــیــرون خــواهــنــد آمــ
کــه بــزرگــی آدمــی وابسته بــه میزان 
انسانیت آن هاست و شما عزیزان 
در این دوره معرفتی، انسانیت را به 

خوبی آموخته اید. 

ایفای نقش متناسب با شرایط روز  ◾
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی 
به اهمیت نقش آفرینی منتخبان این 
دوره در جامعه و متناسب با شرایط 
روز نیز اشــاره کــرد و افــزود: استکبار 
جــهــانــی بــه شــکــل نــاجــوانــمــردانــه با 
بهره گیری از ابزارهای متعدد از جمله 
رســانــه هــای ارتــبــاط جمعی، جوانان 

ایران زمین را مورد تهاجم فرهنگی و 
اعتقادی قرار داده است، بنابراین یکی 
از وظایف منتخبان دوره »بی نهایت« 
ورود بــه عــرصــه جــهــاد تبیین بــرای 
مقابله با تهاجم ترکیبی دشمن است 
که مورد تأکید رهبر معظم انقاب هم 

بوده است. 
رحمتی منتخبان دوره »بی نهایت« را 

افسران جبهه جهاد تبیین دانست 
و گفت: با توجه به وجــود مکتب ها 
و انــدیــشــه هــای خــرافــاتــی و مدعیان 
دروغین حقوق بشر، روز به روز اخاق 
و معنویت در دنیا آسیب بیشتری 
مــی بــیــنــد و بـــــرای نـــجـــات اخـــــاق و 
 معنویت، راهی جز تمسک به معارف 
اهل بیت)ع( و معارف رضوی نداریم. 

وی تصریح کرد: وظیفه شما منتخبان 
و نخبگان، معرفی سیره اهل بیت)ع( 
در قالب جهاد تبیین است و با توجه 
به شرکت در دوره تربیتی مؤسسه 
جوانان آستان قدس رضوی، شما به 
نوعی از امام رضا)ع( مأموریت حضور 
در این جهاد تبیین را دریافت کرده اید 
و سفیر ایشان محسوب می شوید و 
با تکیه بر چهار عنصر توجه، توسل، 
تحول و تعالی می توانید در این مسیر 

نورانی قدم بردارید.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی 
همچنین با اشاره به نیاز انسان های 
آزاده جهان به آشنایی با سیره امام 
رضا)ع(، توسعه ظرفیت پذیرش دوره  
تربیتی »بی نهایت« را ضروری و مهم 

برشمرد. 

آغاز دوره تربیتی جدید ◾
در ایــن مراسم تعدادی از منتخبان 
دوره مجازی بی نهایت به نمایندگی 
از سایر شرکت کنندگان پشت تریبون 
حاضر شدند و به بیان پیشنهادها، 
 انـــتـــقـــادهـــا و نــقــطــه نـــظـــرات خــود 
در خصوص کیفیت و کمیت برگزاری 

این دوره پرداختند. 
همچنین با حضور رحمتی؛ قائم مقام 
تولیت آستان قدس رضوی، استادآقا؛ 
ــوی و  مــدیــرعــامــل بــنــیــاد کــرامــت رضـ
مجتبی مختاری؛ مدیرعامل مؤسسه 
جوانان آستان قدس رضوی، آغاز دوره  
ملی تربیتی »مجاهد تبیین گر« اعان 

و از پوستر این رویداد رونمایی شد.

حضور قائم مقام تولیت  آستان قدس رضوی در دورهمی منتخبان دوره »بی نهایت« 

افسران جبهه »جهاد تبیین«  

خبرخبر
امروزامروز

تحقق زیارت مطلوب در گرو ترویج گفتمان »ادب حضور« و »میزبانی کریمانه«
رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی 
ــارت مطلوب بــا تقویت و ارتــقــای معرفت و  گفت: زیـ
شناخت نسبت به امــام معصوم و میزبانی کریمانه 
مــجــاوران و خــادمــان حــضــرات معصومین)ع( محقق 
می شود.دکتر عبدالحمید طالبی تأکید کــرد: تقویت 

رویکرد زائرمحوری و تسهیل زیارت از طریق ارائه خدمات 
باکیفیت و همچنین گسترش و تثبیت آثــار زیــارت از 
سیاست های کان آستان قدس رضــوی است که این 
سیاست ها، بدون تقویت و ارتقای معرفتی افراد مرتبط 
با زائــر و خدمتگزاران مستقیم و غیرمستقیم زائــران 

محقق نمی شود. به همین منظور دوره هــای تعاملی و 
دانش افزایی فرهنگ میزبانی و ادب حضور تنظیم شده 
و در حال حاضر برای بیش از 7هزار نفر در سطح شهر 

مشهد در حال اجراست.
وی با اشــاره به اینکه آستان قدس رضوی برای استمرار 

ارتباط با دست کم 5 میلیون زائر در طول سال در حال 
برنامه ریزی است، افزود: از مهم ترین محورهای تعریف 
شده در آستان قدس رضــوی، موضوع تــداوم ارتباط با 
زائر است که امیدواریم با مساعدت همه دستگاه های 

مسئول، اقدام های مرتبط با آن پیگیری و اجرا شود.

بانوان قهرمان
   اهدای مدال جهانی

 به موزه حرم
»هلن سپاهی« در مراسمی مدال های 

جهانی و آسیایی خود را به موزه آستان 
قدس رضوی اهدا کرد.

وی ضمن ابراز خرسندی از حضور در 
بارگاه منور رضوی، گفت: باعث افتخار 

است که مدال های بنده به عنوان یادگاری 
در کنار سایر مدال های قهرمانان کشورم 

در موزه آستان قدس رضوی نگهداری 

می شود.
هلن سپاهی، عضو تیم ملی کاراته بانوان 

ایران و از جمله بانوان نخبه برگزیده در 
سال 88 است. این بانوی کشورمان در 
مسابقات کاراته قهرمانی بزرگساالن 

جهان در توکیو چون با حجاب در میدان 
حاضر شده بود، با کارشکنی مسئوالن 

مسابقات به دلیل امتناع از برداشتن 
حجاب خود، به خارج از زمین مسابقه 

هدایت و از این مسابقات کنار رفت.
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کفی 
بالتجارب 
تأدیبًا و 
مبمراالیام 
عظه و 
بذکر املوت 
حاجزًا عن 
الذونب و 
املعاصی
تجربه ها برای 
ادب کردن، گذر ایام 
برای پند گرفتن 
و یاد مرگ برای 
بازداشتن از گناهان 
کافی است.

معتقدم از دل این دوره تربیتی، جوانان آینده ساز و مردان بزرگی بیرون خواهند آمد؛ چرا که 
بزرگی آدمی وابسته به میزان انسانیت آن هاست و شما عزیزان در این دوره معرفتی، انسانیت 

را به خوبی آموخته اید. 
گزيدهگزيده

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت  ملک اسدآباد
هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

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

برابر رای شماره 1400/2159مورخ11/03/ 1400هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای محمد امین هاشمی فرزند نعمت اهلل به شماره شناسنامه 
4000319892 صادره ازاس��دآباد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی  
به مساحت 98770/44 متر مربع در قسمتی از پالک 39 اصلی واقع دراسدآباد اراضی روستای 
موسی آباد خریداری با واسطه  از مالک رسمی آقای نجف علی هاشمی محرز گردیده است. لذا 
به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
) م الف 459(                   آ1411729

تاریخ انتشار اول : 1400/11/30                                    تاریخ انتشار دوم : 1400/12/15
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد

 سیروس قلی زاده 

آگـــهی
  برابر آرای صادره مالكیت متقاضیان به شرح ذیل محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
برابر رای شماره 140030327004000231 مورخ  27 /10 /1400 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ایجرود تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضی سید مجید حسینی فرزند سید محمد به شماره ملی 4282518871 درششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه 
زمین جهت احداث واحد پرورش ماهی ) با كاربری كشاورزی ( به مساحت2398/62 مترمربع واقع در پالک 235 
اصلی روس��تای قره دالخلو واقع در بخش 4 زنجان محرز گردیده اس��ت. خریداری از مالک رسمی آقای سیدمجید 

حسینی فرزند سید محمد.
برابر رای شماره 140030327004000232 مورخ  27 /10 /1400 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ایجرود تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضی سید مریم حسینی فرزند سید مجید به شماره ملی 4271423955 درششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه 
زمین جهت احداث واحد پرورش ماهی )با كاربری كش��اورزی( به مساحت14/ 2400 مترمربع واقع در پالک 235 
اصلی روس��تای قره دالخلو واقع در بخش 4 زنجان محرز گردیده اس��ت. خریداری از مالک رسمی آقای سیدمجید 

حسینی فرزند سید محمد.
برابر رای شماره 140030327004000233 مورخ  27 /10 /1400 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ایجرود تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضی سید محترم حسینی فرزند سید محرم به شماره ملی 4271423955 درششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه 
زمین جهت احداث واحد پرورش ماهی )با كاربری كشاورزی( به مساحت 2396/8 مترمربع واقع در پالک 235 اصلی 
روستای قره دالخلو واقع در بخش 4 زنجان محرز گردیده است. خریداری از مالک رسمی آقای سیدمجید حسینی 

فرزند سید محمد.                آ1411733
نوبت اول : 1400/11/30                                   نوبت دوم : 1400/12/15

 علی غالمی-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایجرود

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت  ملک اسدآباد
هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

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

برابر رای شماره 1400/2347مورخ11/24/ 1400هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای شكراله صفری فرزند مهرعلی به شماره شناسنامه 3539 
صادره ازاس��دآباد در ششدانگ یک باب مغازه به مس��احت 9/19 متر مربع در قسمتی از پالک 
2146/14 اصلی واقع دراس��دآباد خیابان فرهنگ نرسیده به چهارراه خاكریز خریداری از مالک 
رسمی آقای صحبت اهلل كرمی محرز گردیده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15روز آگهی می ش��ود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.) م الف 455( آ1411730
تاریخ انتشار اول : 1400/11/30                             تاریخ انتشار دوم : 1400/12/15

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد
 سیروس قلی زاده

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو كرمان

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره 140060319078002163هیات دوم مورخ��ه 1400/3/02 موضوع قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم الهام مهدوی راینی فرزند منصور بشماره 
شناسنامه 132 صادره ازراین در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 150 مترمربع تحت پالک 24516 
فرعی از 2787 اصلی بخش3كرمان واقع در  كرمان خیابان مالک اشتر جنوبی كوچه 25 خریداری از 
مالک رسمی خانم  ربابه مصباح ایراندوست محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكیت صادر خواهد شد.آ1411747      شناسه آگهی 1277050
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/11/30                  تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/12/15

محمود مهدی زاده –رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان كرمان

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم طیبه صادقی با تس��لیم دو برگ استشهاد محلی مصدق به مهر دفترخانه 97 همدان برابر 
وارده ش��ماره 47698/1400 مورخ 1400/11/17مدعی است كه دو جلد سند مالكیت هر كدام 
س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ پالک 1972 فرعی و مجزا ش��ده از 1721 و 1916 فرعی از 5 
اصلی واقع در حومه بخش س��ه همدان به ش��ماره مسلسل 069038 و 069039 سری الف 85 
ذی��ل ثبتهای 41496 و 41497 دفتر 264 صفح��ات 11 و 14بنام خانم طیبه صادقی به علت 
نامعلوم مفقود گردیده و برابر سند رهنی شماره 16246مورخ 1387/11/15تنظیمی دفترخانه 
23 همدان نزد بانک مسكن در رهن می باشد، لذا به استناد تبصره الحاقی به ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت بدین وسیله آگهی می شود تا هر كسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالكیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی طی مدت 10 روز به اداره ثبت اسناد و امالک مراجعه 
و ضمن ارائه اصل س��ند مالكیت و یا سند معامله ، اعتراض خود را كتبا تسلیم نماید در صورت 
انقضاء مدت واخواهی و نرسیدن اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالكیت ارائه 
نگردد س��ند مالكیت المثنی به نام متقاضی صادر و تس��لیم خواهد شد . مراتب براساس آخرین 

اطالعات سیستم جامع تهیه و گزارش شده است.
)م الف 1752( آ1411732   شناسه آگهی 1279292

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان
 از طرف بهرام زارع زادگان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت  ملک اسدآباد
هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 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

براب��ر رای ش��ماره 1400/2157م��ورخ11/03/ 1400هیات اول موض��وع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
اسدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم مهسا هاشمی فرزند علی به شماره شناسنامه 
4000433334 صادره ازاس��دآباد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی  
به مساحت 98770/44 متر مربع در قسمتی از پالک 39 اصلی واقع دراسدآباد اراضی روستای 
موسی آباد خریداری با واسطه  از مالک رسمی آقای نجف علی هاشمی محرز گردیده است. لذا 
به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
) م الف 457( آ1411731

تاریخ انتشار اول :  1400/11/30                                  تاریخ انتشار دوم : 1400/12/15
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد

 سیروس قلی زاده

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یكقطعه زمین محصور به پالک 1  فرعی از 784– اصلی ملكی آقای قاسم پیش بین  
واقع در قطعه یک ایرانشهر از بخش5بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1400/12/21  راس ساعت 8 صبح 
شروع و بعمل خواهد آمد لذا بر حسب ماده 14 قانون ثبت به مالكین و صاحبان امالک فوق الذكر اعالم می گردد 
تادر محل حضور بهم رسانند و چنانچه هریک از صاحبان  امالک یا نماینده قانونی انهادر موقع تحدید حدود در محل 
حاضر نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده 15 قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و 

اعتراض انها برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 30 روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تكلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد 74و86 ائین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یكماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم 
و گواهی الزم از مرجع مذكور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی 
میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون 

توضیح به اعتراض عملیات ثبتی را بارعایت مقررات ادامه دهد .آ1411737تاریخ انتشار : 1400/11/30  
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر – اردشیر محمودی

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یكقطعه زمین مزروعی به پالک 2  فرعی از 784– اصلی ملكی آقای قاسم پیش بین  
واقع در قطعه یک ایرانشهر از بخش5بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1400/12/21  راس ساعت 8 صبح 
شروع و بعمل خواهد آمد لذا بر حسب ماده 14 قانون ثبت به مالكین و صاحبان امالک فوق الذكر اعالم می گردد 
تادر محل حضور بهم رسانند و چنانچه هریک از صاحبان  امالک یا نماینده قانونی انهادر موقع تحدید حدود در محل 
حاضر نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده 15 قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و 
اعتراض انها برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 30 روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تكلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد 74و86 ائین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یكماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم 
و گواهی الزم از مرجع مذكور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی 
میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون 

توضیح به اعتراض عملیات ثبتی را بارعایت مقررات ادامه دهد .آ1411738    تاریخ انتشار : 1400/11/30  
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر – اردشیر محمودی 

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یكقطعه زمین مزروعی  به پالک 3  فرعی از 784– اصلی ملكی آقای قاسم پیش بین  
واقع در قطعه یک ایرانشهر از بخش5بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1400/12/21  راس ساعت 8 صبح 
شروع و بعمل خواهد آمد لذا بر حسب ماده 14 قانون ثبت به مالكین و صاحبان امالک فوق الذكر اعالم می گردد 
تادر محل حضور بهم رسانند و چنانچه هریک از صاحبان  امالک یا نماینده قانونی انهادر موقع تحدید حدود در محل 
حاضر نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده 15 قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و 
اعتراض انها برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 30 روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تكلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد 74و86 ائین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یكماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم 
و گواهی الزم از مرجع مذكور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی 
میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون 

توضیح به اعتراض عملیات ثبتی را بارعایت مقررات ادامه دهد .آ1411739      تاریخ انتشار : 1400/11/30  
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر – اردشیر محمودی 

 
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تكلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان كه در هیئت موضوع ماده یک قانون مذكور مس��تقر در بخش 14 مش��هد واحد ثبتی شهرستان 
تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالكانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهی می گردد:
آقای محمدعلی پورسعیدی به شناسنامه شماره 3 كدملی 0749538880 صادره تایباد فرزند كماج در ششدانگ 
یک قطعه زمین محصور مش��تمل بر انباری به مساحت 171/5 مترمربع پالک شماره 283 اصلی واقع در خراسان 
رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالكیت غالمرضا حقدادی و قسمتی از پالک** 

كالسه 579- 98
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی و ماده13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه كثیراالنتشار منتشر تا در صورتیكه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به 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 كه در این صورت اقدامات 
ثبت موكول به ارائه حكم قطعی دادگاه است و در صورتی كه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكیت می نماید و صدور سند 

مالكیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ1411685
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/30                             تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/15

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تكلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان كه در هیئت موضوع ماده یک قانون مذكور مس��تقر در بخش 14 مش��هد واحد ثبتی شهرستان 
تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالكانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهی می گردد:
آقای محمد ابراهیم زاده به شناسنامه شماره 0740060473 كدملی 0740060473 صادره تایباد فرزند رمضان در 
ششدانگ یكباب منزل به مساحت 152/65 مترمربع پالک شماره 200 فرعی از 251 اصلی واقع در خراسان رضوی 
بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالكیت رسمی و مشاعی آقای مهدی مهدیزاده و قسمتی 

از پالک** كالسه 412- 1400
ل��ذا بموج��ب م��اده 3 قانون تعیین تكلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می و ماده13 
آئین نام��ه مربوط��ه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه كثیراالنتش��ار منتش��ر تا در صورتیكه 
اش��خاص ذینفع به آرای اعالم ش��ده اعتراض داش��ته باش��ند باید از تاریخ انتش��ار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض 
خ��ود را به این اداره تس��لیم و رس��ید اخ��ذ نمایند. معترضین باید ظ��رف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض 
مب��ادرت ب��ه تقدیم دادخواس��ت ب��ه دادگاه عمومی مح��ل نماین��د و گواهی تقدیم دادخواس��ت ب��ه اداره ثبت 
مح��ل تحویل ده��د كه در این صورت اقدام��ات ثبت موكول به ارائ��ه حكم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی كه 

اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نكند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالكیت می نماید و صدور سند مالكیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ1411697

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/30                         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/15
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

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

 برابر رای شماره 140060327001000952مورخ 1400/10/19 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضی آقای جواد سعیدی فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه 1727 صادره از در یک باب خانه 
/ یک باب ساختمان مسكونی به مساحت 152/71 مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 41 

اصلی واقع در بخش 7 زنجان خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.       
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت 

صادر خواهد شد.آ1411746
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/11/30                               تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/12/15

 محمدرضا حسنی - رئیس ثبت اسناد و امالک

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یكباب منزل به پالک 3977 فرعی از 416– اصلی ملكی آقای عبدالصمد رویان  واقع 
در قطعه یک ایرانشهر از بخش5بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1400/12/21  راس ساعت 8 صبح شروع 
و بعمل خواهد آمد لذا بر حسب ماده 14 قانون ثبت به مالكین و صاحبان امالک فوق الذكر اعالم می گردد تادر محل 
حضور بهم رسانند و چنانچه هریک از صاحبان  امالک یا نماینده قانونی انهادر موقع تحدید حدود در محل حاضر 
نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده 15 قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و اعتراض 
انها برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 30 روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تكلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد 74و86 ائین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یكماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از 
مرجع مذكور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون توضیح به اعتراض 

عملیات ثبتی را بارعایت مقررات ادامه دهد . آ1411736    تاریخ انتشار : 1400/11/30  
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر – اردشیر محمودی

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تكلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان كه در هیئت موضوع ماده یک قانون مذكور مس��تقر در بخش 14 مش��هد واحد ثبتی شهرستان 
تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالكانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهی می گردد:
آقای محمدعلی پورسعیدی به شناسنامه شماره 3 كدملی 0749538880 صادره تایباد فرزند كماج در ششدانگ 
یكباب منزل به مساحت 158/16 مترمربع پالک شماره 283 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه 

ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالكیت غالمرضا حقدادی و قسمتی از پالک ** كالسه 580- 98
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی و ماده13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه كثیراالنتشار منتشر تا در صورتیكه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به 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 كه در این صورت اقدامات 
ثبت موكول به ارائه حكم قطعی دادگاه است و در صورتی كه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكیت می نماید و صدور سند 

مالكیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ1411729
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/30                               تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/15

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینک خانم فاطمه مس��تعد آبخیزه ئی دارای شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به كالسه 0000504 از 
این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه شادروان كبری مستعد به شناسنامه 8 و 
ك��د مل��ی 0749581201 در تاریخ 1397.12.8 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
1.خدیجه آهوی پای با كد ملی 0748804269 متولد 49.2.10 صادره از تایباد فرزند متوفی 2.كبری آهوی پای با 
كد ملی 0748808108 متولد 49.2.10 صادره از تایباد فرزند متوفی 3.ایران آهوی پای با كد ملی 0748808108 
متولد 38.1.4 صادره از تایباد فرزند متوفی 4.گلثوم آهوی پای با كد ملی 0748808396 متولد 40.1.10 صادره از 
تایباد فرزند متوفی 5.معصومه آهوی پای با كد ملی 0748808418 متولد 42.3.20 صادره از تایباد فرزند متوفی 
6.عصم��ت آهوی پ��ای با كد ملی 0749698640 متولد 53.1.2 صادره از تایباد فرزند متوفی 7.مریم آهوی پای با 
كد ملی 0748808590 متولد 46.8.6 صادره از تایباد فرزند متوفی 8.فاطمه آهوی پای با كد ملی 0748809732 

متولد 60.4.1 صادره از تایباد فرزند متوفی
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به استناد ماده 362 امور حسبی یک نوبت آگهی مینماید تا 
هركسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

االگواهی صادر خواهد شد.آ1411734
شورا- شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان باخرز

ابراهیم شیخ احمدی

خبر 

کتابخانه آستان قدس 
افتخار جهان تشیع

رئیس مؤسسه نهج الباغه وابسته به عتبه 
امــام حسین)ع( و نماینده آیــت هللا کربایی 
رئیس ایــن عتبه مقدسه، کتابخانه آستان 
ــرای جهان تشیع  قــدس رضــوی را افتخاری ب

عنوان کرد. 
حجت االسام والمسلمین سیدنبیل الحسنی 
در بازدید از بخش های مختلف کتابخانه مرکزی 
آستان قدس رضوی، داشته های این مجموعه را 
در نوع خود بی نظیر و منحصر به فرد توصیف کرد. 
وی ضمن معرفی داشته های فرهنگی برخی 
کتابخانه های مشهور در کشورهای اسامی 
و بیان تجربه های خــود از بازدیدهای صورت 
گرفته تصریح کرد: بخش نسخ خطی کتابخانه 
مرکزی آستان قدس رضوی نمونه ای بی بدیل 
ــه مــانــنــد آن در  از نــســخــه هــای نــابــی اســـت ک
سایر کتابخانه های بــزرگ جهان اســام یافت 

نمی شود. 
الحسنی همچنین به ایجاد مراکز نگهداری و 
مرمت نسخ خطی در عتبه حسینی و همکاری 
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان 
قــدس رضــوی در آمـــوزش مــرمــت کــاران معرفی 
شده عراقی اشاره داشت و این امر را نمونه ای از 
دغدغه ایران برای حفظ میراث شیعه عنوان کرد. 
در ادامه این بازدید؛ هیئت مؤسسه نهج الباغه 
عتبه حسینی با حجت االسام والمسلمین 
سیدجال حسینی؛ رئیس سازمان کتابخانه ها، 
موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی دیدار 

و گفت وگو کرد.
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