
نیمکت زندگی

سهلِ سخت!

رقیه توسلی  آمبوالنس آژیر می کشد و آن ها به عنوان 
ماشین جلویی نیم فرمان هم نمی چرخانند سمت راست. 
همین طور توی خط سبقت، راحت و ناشنوا ادامه می دهند... 
توی نانوایی بی فوت وقت، نان زیرمیزی می گیرند و خرامان 
تشریفشان را می برند... حتی توی دانشگاه، کرسی استادی 
دارند و خوراکشان فیزیک کوانتوم و سیاالت پیشرفته است، 
به جمع خانوادگی که می رسند از بیان چند جمله ساده من 
باب معاشرت، شانه خالی می کنند... قرض می گیرند یک ساله 
اما هفت قرن بعد یک روز هول و دستی بخواه، زنگ می زنند 
که این شماره کارتُت پیامک کن سریع... برای اطرافیان جعبه 
پنجاه تایی ماسک و اسپری کیلویی خریداری می فرمایند، آن 
وقت خودشان را که دنبال کنید می بینید رفته اند جیگرکی 
قنبر ته بازار مرغیا عین سنه 98! یلخیِ خندان... به پدرهاشان 
معترضند بابت سمعکی که یک خط در میان می گذارند، از 
آن  طرف خودشان با ماکزیمم فشار خون به عشق کله پاچه و 

سیگار زندگی می کنند!
و  می کنم  رهایشان  که  دیگر  غریب  عجیب  آدم  مُشتی  و 
نمی گویم که قد من حرص بخورید و داغ دلتان تازه شود. 
اما کاش خدا این مدل بنی بشرها را سر راه آدم قرار ندهد. 
که البته نمی شود، می دانم. که همین حاالیش هم مواجه 
شده ام با یکیشان. با یکی که پنج دقیقه ای می شود دارد جلو 
من راه می رود و مکالمه می کند با موبایلش. البته مکالمه که 
چه عرض کنم، انگار توی باشگاه الفاظ رکیک مشغول تمرین 
پیاده رو.  بلغور می کند وسط  و خیلی شیک، فحش  است 
فحش دمبل می زند، ناسزا تردمیل می کند و رکیک بارفیکس 

می رود.
ــدازه  ان ایــن  بعضی ها  چطور  اســاســاً  نمی فهمم...  را  این ها 
آدم فضایی اند  که یک عده  این است  درکــم  نفس گیرند!؟ 
از سیارات دور که نقطه اشتراکمان شاید فارسی حرف زدن 

باشد. 

سنجاق
خدا بیامرزد همه رفتگان را. به قول مادربزرگم؛ انسان بودن 
سهلی ست سخت! همین چشم و کله و دهان و ابروست که 

باید طریقه مصرفش را بدانیم.

پی نوشت
امام على)ع( می فرمایند:

گفتار نیک بگویید تا به آن معروف شوید و کردار نیکو کنید 
تا از اهلش باشید.
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j به همت انتشارات دانشگاه امام صادق

»اصول و مبانی اقتصاد 
اسالمی در قرآن« منتشر شد

مسئول اجرایی »طرح نورالثقلین« خبر داد

تأکید بر »رویکرد تربیتی« در نهضت 
راه اندازی جلسات قرآنی خانگی
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درباره زندگی و زمانه »سلطان بیگم« مادر بزرگ شاه عباس

 بانوی واقف و خیراندیش 
عصر صفوی

    سال دوم    ویژه نامه 285    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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با  امــیــن«  »جبرئیل  ملی  جــشــنــواره  نوزدهمین 
بیت االحزان  مؤسسه  ــرآن  ق حافظان  از  تجلیل 
حضرت زهرا )س( برای نخستین بار در حرم مطهر 
والمسلمین  شــد.حــجــت االســام  بــرگــزار  رضـــوی 
علیرضا شاهسونی؛ مدیر مسئول مؤسسه قرآنی 
ــرا)س( و عضو شــورای  بــیــت االحــزان حضرت زهــ

ــرآن کریم،  ارزیــابــی حــافــظــان قـ
ضمن تشریح جزئیات جشنواره 
ملی جبرئیل امین گفت: در دو 
سال گذشته با وجود کرونا و کم 

شدن فعالیت های ...

گزارشی از فعالیت های مجتمع فرهنگی مذهبی فاطمیه مشهد

خیریه ای به وسعت ایران
 جشنواره ملی »جبرئیل امین«

درحرم مطهر رضوی برگزار شد

به دامن قرآن 
 زنیم 

دست امید
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خبر
دکتر مالک رحمتی مطرح کرد

توان مهندسی آستان 
قدس رضوی برای اجرای 
پروژه های فاخر و ماندگار 

رضــوی  قــدس  آســتــان  تولیت  مقام  قائم 
شاغل  مهندسان  فنی  تــوان  به  اشــاره  با 
ــا و  ــرکـــت هـ ــت: شـ ــفـ گـ ــان  ــ ــت ــن آســ ــ ایـ در 
قدس  آستان  زیرمجموعه  مؤسسه های 
رضوی این توان را دارند که با لحاظ کردن 
کیفیت باال و هزینه مناسب، در کمترین 
زمان پروژه هایی فاخر و ماندگار را اجرایی 

کنند.
بــه گــــزارش آســتــان نــیــوز، مــالــک رحمتی 
همزمان با روز مهندس در دیدار معاونان، 
و  شرکت ها  مهندسان  و  عامل  مــدیــران 
بهره وری  بنیاد  زیرمجموعه  مؤسسه های 
مــوقــوفــات، گــفــت: فــعــالــیــت مــهــنــدســان 
مــشــغــول بــه خــدمــت در آســتــان قــدس 
مهندسان  فــعــالــیــت  ــه  ب نــســبــت  رضـــوی 
ــای دولـــتـــی و  ــ ــان ه ــ شــاغــل در ســایــر ارگ
خصوصی به لحاظ ماهوی متفاوت است. 
عزیزان  شما  بــرای  آنچه  افـــزود:  رحمتی 
نعمت  از  بــرخــورداری  می آفریند  ارزش 
ارتــبــاط  ــامــت و  ام خــدمــت در دســتــگــاه 
ایــن  صــاحــب  بــا  شــمــا  قلبی  و  مستقیم 

آستان ملکوتی است. 
سیاست های  از  یکی  کرد:  تأکید  رحمتی 
ــقــاب در حکم  ان ــاغــی رهــبــر مــعــظــم  اب
انتصاب تولیت معزز این آستان مقدس، 
از میراث ماندگار هنر  مراقبت و صیانت 
بنابراین  اســت،  مطهر  حــرم  در  اســامــی 
یــکــی از وظــایــف مــهــنــدســان شــاغــل در 
آستان قدس، بهره گیری از معارف رضوی 
در صنعت  آن  گنجاندن  و  هنر  قالب  در 
با  عمرانی  فعالیت های  و  ساختمان سازی 

هدف توسعه شهرسازی اسامی است.
وی به ضرورت تاش برای توسعه خدمت 
ــزود: الزم  افـ و  کــرد  ایــن عرصه اشـــاره  در 
با  رضــوی  قدس  آستان  مهندسان  است 
از امام رضا)ع(، به سوی انجام  استمداد 
کارهای نشدنی و بر زمین مانده بروند و 

از مواجهه با آن واهمه نداشته باشند. 
رضــوی  قــدس  آســتــان  تولیت  مقام  قائم 
موجود  ظرفیت های  بــه  توجه  بــا  ــزود:  افـ
و  زمین  همچون  رضوی  قدس  آستان  در 
حــوزه هــای  در  متخصص  انسانی  نــیــروی 
مهندسی و اقتصادی، مردم از این آستان 
ــتــظــار انـــجـــام کـــارهـــای فــاخــر،  مــقــدس ان
نیز  ما  توقع  و  دارنــد  باکیفیت  و  ماندگار 
از مجموعه مهندسی این آستان مقدس 
این است که کارهای نشدنی را با کیفیت 
باال، هزینه مناسب و صرف کمترین زمان 

انجام بدهند. 

حجت االسالم والمسلمین مروی از ارتقای اثربخشی زیارت و کیفیت خدمت رسانی به زائران می گوید  

2 راهبرد نوروزی آستان قدس رضوی
تـــولـــیـــت آســــتــــان قـــــدس رضــــوی 
زیــارت و کیفیت  اثربخشی  ارتقای 
راهبرد  را  ــران  زائـ به  خدمت رسانی 
برنامه های نوروزی حرم مطهر رضوی 
دانــســت و گــفــت: در بــرنــامــه هــای 
نوروزی باید اثربخشی زیارت و ظهور 
آثــار معرفتی آن در راستای تحقق »زیــارت  بــروز  و 

متعالی« مورد توجه قرار گیرد.
والمسلمین  حجت االسام   آستان نیوز،  گــزارش  به 
احمد مروی در جلسه شورای معاونین آستان قدس 
رضــوی که در حرم مطهر امــام رضــا)ع( انجام شد، 
ــوروزی حرم مطهر باید  عنوان کــرد: در برنامه های ن
اثربخشی زیارت و ظهور و بروز آثار معرفتی آن در 
ارتقای معرفت دینی زائران در راستای تحقق »زیارت 
متعالی« مورد توجه قرار گیرد. مسئوالن آستان قدس 
باید مطالبه گر مشکات زائران از مسئوالن شهری و 
استانی باشند. موضوعاتی همچون اسکان، پارکینگ، 
حمل ونقل عمومی و غیره از جمله مطالبات زائران 
اســت و آســتــان قــدس نمی تواند نسبت بــه آن هــا 
تــاش، همکاری و  الحمدلله  البته  بی تفاوت باشد؛ 
تعامل بسیار خوبی برای رفع مشکات در میان تمام 

مسئوالن استان وجود دارد.
تولیت آستان قدس رضوی خواستار آمادگی کامل 
تمام بخش ها برای خدمت رسانی شایسته و میزبانی 
به بهترین نحو از زائــران در عرصه های مختلف از 
جمله فرهنگی، تبلیغی، رفاهی و غیره در حرم مطهر 

شد.

زائرسرایرضویتوسعهمییابد ◾
برنامه ریزی  از  مـــروی  حــجــت االســام  والمسلمین 
میان مدت برای توسعه زائرسرای آستان قدس خبر 
داد و ابراز کرد: فضاآرایی حرم مطهر در ایام نوروز باید 
به صورتی شایسته برای ایجاد نشاط و شادابی در 

زائران صورت پذیرد.
دستورالعمل های  کامل  رعایت  اینکه  بیان  با  وی 
بهداشتی در حرم مطهر در ایام نوروز ضروری است، 
گفت: باید مراقب بود گرفتار عادی و ساده انگاری در 
خصوص رعایت دستورالعمل های بهداشتی نشویم، 
اعمال  و  بهداشتی  دستورالعمل های  کامل  رعایت 
نظارت های جدی و دقیق در این زمینه در حرم مطهر 

برای حفظ سامت زائران الزامی است.

نوروزفرصتیمناسببرای»جهادتبیین« ◾
خواستار  همچنین  رضـــوی  قــدس  آســتــان  تولیت 
برنامه ریزی مدیران در راستای تحقق رسالت »جهاد 
تبیین« مورد تأکید رهبر معظم انقاب شد و عنوان 
کرد: فعالیت های آستان قدس در 100ســال اخیر و 
مقایسه میزان توسعه، خدمات و دستاوردهای این 
آستان ملکوتی در 40 سال پس از پیروزی انقاب در 
قیاس با پیش از انقاب به  صورت کامل و هنرمندانه 
باید صورت پذیرد تا مردم بیشتر در جریان امور قرار 
بگیرند. وی حضور زائران نوروزی را فرصتی مناسب 
برای پرداختن به موضوع »جهاد تبیین« دانست و 
اظهار کرد: همچنین باید در این ایام با نگاهی نو، 
خاقانه و به دور از کلیشه به موضوع تبیین و تشریح 
موفقیت ها و پیشرفت های بزرگ کشور در عرصه های 

مختلف پرداخته شود.
حجت االسام  والمسلمین مروی در ادامه به تبیین 

اهمیت فعالیت های مرتبط با حوزه کودک و نوجوان 
در حرم مطهر اشاره و با تأکید بر اینکه برنامه های 
بایسته های  از  آینده  بــرای نسل  پرورشی  و  تربیتی 
فعالیت های فرهنگی آستان قدس است، اظهار کرد: 
بــرای بزرگساالن کار  همان  گونه که در حــرم مطهر 
تبلیغی و فرهنگی انجام می شود، مضاعف بر آن باید 
برای کودکان و نوجوانان با لحاظ اقتضائات این طیف 

سنی، صورت پذیرد.
وی فعالیت های فرهنگی و پرورشی کودکان و نوجوانان 
را تاشی مبارک و ضروری در راستای تداوم بخشی 
به حیات فرهنگی جامعه در آینده خواند و اظهار 
کرد: خانواده ها در حرم مطهر باید احساس زندگی و 
حیات کنند، ما معتقدیم امام حی و حاضر هستند 
پس باید تمام آثار، برکات و تأثیراتی که امام حی و 
حاضر برای مخاطبان دارنــد، برای زائــران نیز فراهم 
شود.این حرم مطهر باید کانون حیات، نشاط، تحرک 

و معنویت بخشی به جامعه باشد، حرم یعنی حیات 
و جهت گیری صحیح در زندگی و بخش عمده تحقق 
فرهنگی مرتبط  و  تبلیغی  به موضوعات  ایــن مهم 
بوده، در این بین فعالیت های تربیتی برای کودکان و 
نوجوانان به  عنوان نسل آینده ساز کشور بسیار مهم 
است. وی با بیان اینکه فعالیت در حوزه کودکان و 
نوجوانان نباید دست کم گرفته شود، ابراز کرد: کار 
برای کودک و نوجوان در آستان قدس امری جنبی 
و حاشیه ای نیست، بلکه کار اصلی و یکی از وظایف 

مهم بخش های فرهنگی است.
حجت االسام  والمسلمین مروی با بیان اینکه زیارت 
بارگاه مطهر رضوی باید منجر به ارتقای فرهنگ و 
معرفت دینی زائران شود، گفت: در ایام نوروز عاوه بر 
چایخانه و موکب های اطعام باید مراکز عرضه کتاب 
نیز برپا شود؛ از انتشارات، کتاب فروشی ها و افرادی 
که در حوزه نشر فعال هستند برای برپایی غرفه های 
عرضه کتاب با قیمت مناسب و تخفیف های خوب 
دعــوت شــود، در حــرم عالم آل محمد)ع( فعالیت 

فرهنگی اولویت و مقدم است.

ازتلفیقنیروهایجوانو ◾ آستانقدسالگویی
باتجربه

تولیت آستان قدس رضوی در ادامه سخنان خود به 

موضوع جوان گرایی در آستان قدس اشاره و با بیان 
اینکه در کنار نیروهای باتجربه از نیروهای جوان نیز 
استفاده کرده ایم و این همان نظر رهبر معظم انقاب 
است، تصریح کرد: آستان قدس نسبت به مقوله 
جوان گرایی نه بی تفاوت است و نه نگاهی احساسی 
بلکه ضمن توجه به خاقیت،  و غیرمنطقی دارد؛ 
دانش و نیروی جوانان، تجربه افــراد باسابقه را نیز 
در نظر گرفته و نتیجه آن تحقق تلفیقی از نیروهای 

جوان و باتجربه در آستان قدس رضوی شده است.
ارج نهادن به تجربه پیشکسوتان،  بر  تأکید  با  وی 
عنوان کرد: افراد باسابقه سرمایه های آستان قدس 
به شمار می روند که برای استفاده از تجربیات آنان 
و انتقال به نسل جوان، شوراهایی از افراد باتجربه و 
پیشکسوت تشکیل شده است که حضور و نظرات 
آنان را مغتنم می دانیم و در بخش های مختلف مورد 

استفاده قرار می دهیم.

ــدسبه ◾ ــ ــانق ــتـ ــمــامــیبـــخـــشهـــایآسـ الــــــزامت
صرفهجویی

حجت االسام  والمسلمین مروی در بخش دیگری 
صرفه جویی  رعــایــت  بــه  نسبت  خــود  سخنان  از 
اینکه  بیان  با  و  تأکید  از منابع  بهینه  و استفاده 
صرفه جویی و حذف هزینه های غیرضروری و زائد 
بــرای بخش های مختلف آستان قدس  الــزام  یک 
است، اظهار کرد: معاونان و مدیران باید تمهیدات 
و تدابیر الزم به  منظور تعیین موارد صرفه جویی 
در منابع و بازبینی در مخارج و هزینه ها را اتخاذ 

کنند.
ــر اســاس  وی افــــزود: پـــروژه هـــا و طــرح هــا بــایــد ب
با  و  اهــداف و مأموریت های اصلی آستان قدس 
اولویت بندی انجام شود و نظارت مؤثر بر مخارج 
به  صــورت یک عنصر  منابع  بهینه  و تخصیص 
جاری در فرایند تصمیم گیری مدیران باید لحاظ 
شود.صرف  نظر از اینکه بنیاد بهره وری موقوفات 
درآمدها  افزایش  برای  مناسب  سازوکارهای  باید 
اقــدام هــای فرهنگی  ــرای  ب پــایــدار  ایــجــاد منابع  و 
امــا مجموعه های  کــنــد،  فــراهــم  را  آســتــان قــدس 
و  اصــول  گرفتن  پیش  در  به  مکلف  نیز  اجرایی 
از  جلوگیری  و  مصرف  الگوی  اصــاح  روش هـــای 

اسراف هستند.

مسئوالن آستان قدس باید مطالبه گر مشکالت زائران از مسئوالن شهری و استانی 
باشند. موضوعاتی همچون اسکان، پارکینگ، حمل ونقل عمومی و غیره از جمله 

مطالبات زائران است و آستان قدس نمی تواند نسبت به آن ها بی تفاوت باشد.
گزيدهگزيده

موعظه/ آیت اهلل شیخ جعفر ناصری

 زندگی ماشینی 
 قوای انسانی را 
ضعیف کرده است



یاکم 
و تاخیر 
العمل و 
دفع اخلیر؛ 
فان فی 
ذلک اندم

 بپرهيزيد از 
عقب انداختن 
كارها و كنارگذاردن 
 خوبى ها؛ 
 چرا كه در آن، 
پشيمانى است .

شیعه علی 
علیه السالم 

هم الذین 
یوثرون 
اخواهنم 

علی انفسهم 
و لو کان هبم 

خصاصه
شيعيان على)ع(، 
آن كسانى اند كه 
برادرانشان را بر 

خودشان مقّدم 
مى دارند، هرچند 
خودشان نيازمند 

باشند.

رئیس مرکز پژوهش های علوم انسانی اسالمی صــدرا در 
گفت وگو با خبرگزاری فارس در مورد کارنامه ۴۰ساله جبهه 
انقالب و تبیین معارف اساسی گفت: معتقدم  در ۴۳ سال 
گذشته در تبیین اندیشه ناب انقالب اسالمی تالش هایی 
داشته ایم. بی انصافی است اگر زحمات مدیران فرهنگی و 
یا شخصیت های فرهنگی ای که مستقالً و در مواردی بدون 
کمک دولتی در این زمینه گام هایی برداشته اند را نادیده 

بگیریم، اما باید توجه کنیم کاری که در چهار دهه اخیر شده 
با نقطه مورد انتظار یا دقیق تر عرض کنم با سقف توان ما 

فاصله زیادی دارد.
ــع مــا بیشتر از  ــزود: بــه واق حجت االســـالم رضــا غالمی افـ
۵درصــد از کــاری که باید می کردیم و توانش را هم بالقوه 
داشتیم، انجام نداده ایم و نتیجه این شده که امروز حتی 
جوان های ایرانی هم آن طور که شایسته است با اولویت های 

اندیشه و گفتمان انــقــالب آشنایی نــدارنــد؛ چــه رســد به 
مخاطبان انقالب در خارج از کشور. اگر از من سؤال کنید چرا 
تا این حد ضعیف عمل شده است، در پاسخ عرض می کنم 
نخست به خاطر اینکه کار فرهنگی هیچ گاه در چهار دهه 
گذشته اولویت اول کشور نبوده و برای آن سرمایه گذاری 

مناسبی هم نشده است.
 رئیس مرکز پــژوهــش هــای علوم انسانی اســالمــی صــدرا 

گفت: در برخی جاهایی هم که سرمایه گذاری هایی شده، 
ناشی گری هایی در مخاطب شناسی، در محتوا یا تکنیک 
و فرم مشاهده می شود که موجب شده کارها کم اثر شود. 
دوم، ما در حکمرانی فرهنگی مشکل داریــم و نمی توانیم 
از این همه دستگاه فرهنگی مانند صداوسیما، برای تحقق 
اهداف خود استفاده کنیم. البته نقش مردم و تشکل های 
مردمی خیلی مهم است، اما آن ها امکانات وسیع و قدرت 

نرم افزاری و سخت افزاری مجموعه هایی مانند صداوسیما، 
حوزه هنری، بسیج، سازمان اوقاف، سازمان تبلیغات، دفتر 
تبلیغات حــوزه، مجامع و مراکز فرهنگی و علمی فــراوان و 
غیره را ندارند. غالمی در مورد اینکه در حال حاضر کدام 
یک از مؤلفه های فرهنگی در اولویت تبیین قــرار دارنــد، 
اذعان کرد: گمان می کنم همه مؤلفه ها جای کار دارد، اما اگر 
بخواهیم اولویت بندی کنیم، به نظر من نظام مردم ساالری 

دینی، منطق استقالل طلبی، عقالنیت انقالبی در عرصه 
تعیین منافع ملی، مبنای سیاست خــارجــی، مواجهه 
گفتمان انقالب با آزادی و تفکر انقالب در ساحت عدالت 
و عدالت طلبی، مهم ترین عرصه هایی است که روی آن کم 
کار شده و باید کار شود. من این را به عنوان یک غصه بارها 
با برخی دوستانم در میان گذاشتم که ببینید، نظریه و نظام 
مردم ساالری دینی، نظریه و سیستم بنیادین و حیاتی این 

انقالب و این نظام است، اما تا االن نتوانسته ایم یک همایش 
قوی، منظم و کیفی برگزار کنیم یا هنوز نتوانسته ایم یک 
رشته دانشگاهی و چند نشریه علمی و پژوهشی و... در این 

موضوع راه اندازی کنیم.
وی افزود: البته شک نکنید ما فرد توانا برای این منظور داریم، 
اما هیچ گاه مورد حمایت نبوده اند. این در حالی است که 
حاضر بوده اند برای بازسازی یک ساختمان یا نوسازی برخی 

تجهیزات غیرضروری در اداره هــا و... چند میلیارد هزینه 
کنند، اما حاضر نیستند برای فکر و اندیشه که حیات انقالب 
به آن وابسته است، یک پنجم آن  را اختصاص دهند. این 
برمی گردد به همان مسئله حکمرانی فرهنگی که در ابتدا 
عرض کــردم. حکمرانی فرهنگی ما با یک بیماری سخت 

روبه رو است و با حرف هم  قابل معالجه نیست.

اندیشه
 در تبيين 
 معارف انقالب 
كم كاری كرده ايم

موعظه
آیت اهلل شیخ جعفر ناصری

 زندگى ماشينى قوای انسانى را ضعيف كرده است
جامعه امروزی دچار مشکالت بسياری است. زندگى ماشينى آن قدر بر مردم 

ضرر وارد كرده كه تاب و توان آن ها كم شده و روح حيوانى يا قوای انسانى آن ها به 
ضعف كشيده شده است. هميشه بيماری، ضعف و بى حالى بر ما غلبه مى كند. با 

افراط و تفريط هايى كه داريم، خود را عقب مى اندازيم. شما نگاه كنيد، اصحاب 

اميرالمؤمنين)ع( برای مقابله با دشمن به سرعت آماده جنگ مى شدند، چادرها را 
برپا كرده و ابزار و سالح های سنگين همراهشان بود، مدت های طوالنى در بيابان به 
حداقل غذا بسنده مى كردند، عبادات نيمه شب آن ها ترک نمى شد، چه سختى هايى 
در آن گرما و با آن لباس های سنگين تحمل مى كردند؛ ولى در برابر همه اين مشکالت، 

مقاوم بودند؛ زيرا به يک زندگى ماشينى بدهکار نبودند؛ بلکه توان  و قدرت آن ها بسيار 

زياد بود.  مردم در فصل تابستان روزه شان را هم نمى توانند بگيرند؛ اما در گذشته نه 
چندان دور، افراد اين قدر قوی بودند كه تابستان با آن روز های بلند، روزه مى گرفتند و 
در آن گرما به كشاورزی هم مشغول مى شدند. آن ها كه مقداری ضعيف تر بودند، يک 
كوزه  كوچک آب همراه خود به مسجد مى آوردند و پس از نماز جماعت مغرب و عشا، 

كمى از آن آب خنک را مى نوشيدند. اما در اين زمان و آسايشى كه برای انسان وجود 

دارد، اگر مقداری از آن آسايش كم شود يا تغيير كند، انسان، عقب افتاده و از مقصد دور 
مى شود؛ يعنى نيرويى به عنوان ذخيره ندارد تا از آن هنگام بروز مشکالت استفاده 
كند. انسان دو روز روزه مى گيرد؛ اما نزديک مغرب، قوه غضبيه او خودش را نشان 

مى دهد به طوری كه با هيچ كسى تحمل رويارويى ندارد؛ فکر مى كند پسر خداست و 
بايد همه مردم در مقابل او خاضع باشند و يا قوای شهوی اش زياد مى شود؛ در حالى 

كه روزه، بايد شهوت را كم كند. اين ها ضعف هايى است كه بر اثر افراط و تفريط ها بر 
ما غلبه كرده است. ما نتوانسته ايم با بدنى سالم، روحى سالم و قوايى سالم، وظايف 
عبادی خود را در حد استاندارد انجام دهيم؛ در حالى كه بنى آدم مى توانند بسيار 
قوی تر از اين حرف ها باشند. بيشتر مشکالت ما مشکالتى است كه خودمان ايجاد 
كرده ايم. بايد انسانى سالم در ابعاد و زوايای جسمانى، روحانى و روانى طى طريق 

كند؛ در بخش صفات به اعتدال برسد، خدا را بهتر پرستش كند و بهتر بشناسد. 
اطالعات سماوات را به كسى كه دچار گرفتاری ها و بيماری های روحى و روانى باشد 

نمى دهند. بايد افرادی سالم باشند؛ منتها از سالمت در جسم شروع مى شود؛ بعد 
سالمت در روح و روان و اخالق. اين گونه است كه انسان شروع مى كند به حركت به 

سمت اعتدال و سالمت.

حجت االسالم عیدی با تأکید بر رویکرد تربیتی 
»طــرح نورالثقلین« از پیگیری ایــن طــرح توسط 
ادارات امور قرآنی تبلیغات اسالمی استان ها خبر 
داد. بــه گـــزارش خــبــرگــزاری مهر، حجت االسالم 
صــادق عیدی »مسئول اجرایی طرح نورالثقلین 
در سازمان تبلیغات اسالمی« با اشاره به اجرای 
این طرح اظهار کرد: طرح »نورالثقلین« از دو سال 
پیش در کشور مطرح و بخشی از آن نیز اجرا شد، 
اما با شیوع کرونا در حد توجیه عوامل اجرایی در 
استان ها متوقف و از هفت ماه پیش دوباره با یک 

نگاه ویژه  راه اندازی شد.
ــهــضــت قــرآنــی  وی ادامــــــه داد: بـــــرای آغـــــاز ن
»نورالثقلین« یا نهضت راه اندازی جلسات قرآنی 
خانگی در کشور، در گــام نخست به شناسایی 
مــدرســان پرداختیم. در همین راســتــا نیز از هر 
استان مدرسانی انتخاب شدند و دوره آموزشی 
آنــان با حضور ۴۰۰ نفر بــرگــزار شــد. در گــام دوم، 
شناسایی و رصد مؤسسات قرآنی انجام گرفت 
که آیا توانایی راه انــدازی جلسات خانگی قرآن در 

مناطق خود را دارند یا خیر؟
حــجــت االســالم عــیــدی بــابــیــان اینکه از یــک ماه 

پیش سفرهای استانی در این زمینه آغاز شد، از 
سفر به خوزستان در هفته گذشته و سرکشی به 
مؤسسات شهرهای اهــواز، شــوش، اندیمشک، 
خرمشهر و آبادان خبر داد. وی با تأکید بر اینکه 
این طرح از ماه رمضان سال ۱۴۰۱ در کشور اجرایی 
خواهد شد، افزود: نگاه ما در طرح »نورالثقلین« با 
جلسات مرسوم که معموالً جلسات قرائت قرآن و 
رفع اشکال است تفاوت دارد. این در حالی است 
که تأکید ما در این طرح توجه به »رویکرد تربیتی« 
است. مدیرکل ساختارهای تربیت قرآنی سازمان 
دارالــقــرآن الکریم در پایان ضمن ابــراز امیدواری 
دربـــاره گسترش ایــن طــرح، از پیگیری آن توسط 
ادارات امــور قــرآنــی تبلیغات اســالمــی استان ها 

خبر داد.

رواق كتاب »اصــول و مبانی اقتصاد اسالمی در 
قرآن« متن تقریرات درس »آیات االحكام« آیت هللا 
مهدوی كنی است كه در سال های ۱۳6۵ و ۱۳67 برای 
دانشجویان رشته  معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه 

امام صادق)ع( ارائه شده است.
ــر، تــالش هــای مــتــعــددی بــرای  ــرای انــتــشــار ایـــن اثـ بـ
آماده سازی و چاپ این متن صورت گرفته و مسائل 
شكلی و محتوایی آن در چند نوبت بررسی و اصالح 
شــده اســـت. مباحث جــدیــد حــاصــل پــیــاده ســازی 
نوارهای درسی نیز به این اثر اضافه و كتاب با افزایش 

كمی و كیفی مطالب تنظیم شده است.
در فصل نخست كتاب با عنوان کلیات، برخی از 

مفاهیم از جمله مفهوم اقتصاد و شیوه 
تفسیر موضوعی در تبیین آیات اقتصادی 

قرآن کریم مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل دوم اصول نظری و فلسفه اقتصاد 
اسالمی تحلیل شــده اســت. از آنجا که 
از نظر استاد در یک نگرش نظام مند و 
به مقتضای اصل موافقت طبع و وضع، 
قوانین مدنی مبتنی بر اصول حقوقی و 
اصــول حقوقی مبتنی بر اصــول تکوینی 

اســت، در قدم اول بــرای شناسایی نظام اقتصادی 
اسالمی، ایــن اصــول نظری و تکوینی مــورد بررسی 
قرار گرفته اند. اصول خالقیت و ربوبیت و حاکمیت، 
اصالت حق، اصل تسلیط و تسخیر، تأمین و تضمین 
روزی و اصل تفاوت و تفضیل از جمله این اصول 

هستند.
 در فصل سوم اصول حقوقی مبتنی بر آن اصول 
تکوینی که در مقام بیان باید ها و نباید هاست، 
تحلیل و بــررســی شــده انــد؛ اصـــول ثبات و تطور، 
قسط و عـــدل، حرمت اکــل مــال بــه بــاطــل، اباحه 
مصرف، کرامت، الضرر، تحریم انحصار و مالکیت 
از جمله ایــن اصــول انــد. تنظیم و تحقیق كتاب 
ــا مــهــدوی،  ــوســط دكــتــر اصــغــرآق ت
عضو هیئت علمی دانشگاه امام 
صـــادق)ع( صــورت گرفته اســت. اثر 
حاضر در قالب ۳7۰ صفحه به بهای 
ــزار تــومــان از طریق مجموعه  ۱۰۰هــ
فــروشــگــاه هــای انــتــشــارات دانشگاه 
امــام صـــادق)ع( )مجازی و حقیقی( 
و شبكه نمایندگی ها، در دسترس 

عالقه مندان قرار گرفته است.

مسئول اجرایی »طرح نورالثقلین« خبر داد

 تأکید بر »رویکرد تربیتی« 
در نهضت راه اندازی جلسات قرآنی خانگی

jبه همت انتشارات دانشگاه امام صادق

 »اصول و مبانی اقتصاد اسالمی
 در قرآن« منتشر شد

تازه های نشرخبر ــى  طاهره فجر داودل
خــدمــت بــه خلق خــدا و باز 
کــردن گره از زندگی دیگران، 
روش کسانی اســت کــه دل 
در گرو محبت اهل بیت)ع( 
ــد. مثل »حــاج مقصود ایرانمنش« که ۴۰ سال  دارن
پیش با دل کندن از آذرشهر آذربایجان غربی، شهر 
آبا و اجــدادی اش سال هاست مجاور امام هشتم)ع( 
شده و همراه دوستانش در پناه مهر امــام از زندگی 
 کسانی که گیر و گرفتاری دارنــد گره گشایی می کند.

»حاج مقصود ایرانمنش« مؤسس و تولیت »مجتمع 
فرهنگی و مذهبی فاطمیه آذربایجانی های مقیم 
مشهد« با یاد کردن از خاطرات گذشته می گوید: در 
سال ۱۳7۰بــه همراه چند ده نفر از دوستان، هیئت 
پیروان مکتب اهل البیت)ع( را به صــورت سیار راه 
انداختیم و در خانه ها مراسم مذهبی برگزار می کردیم. 
پس از مدتی حسینیه ای به نــام حضرت زهــرا)س( 
خــریــداری و »مجتمع فرهنگی و مذهبی فاطمیه 
آذربایجانی های مقیم مشهد« را راه اندازی کردیم. با 
هدف اینکه فعالیت های عام المنفعه داشته باشیم 
 فعالیت های مجتمع را بــه چــهــار قسمت موکب 
امام رضا)ع(، گروه جهادی، مرکز نیکوکاری مهرفاطمی 
و بخش فعالیت های فرهنگی مذهبی تقسیم بندی 
نمودیم تا خدمت رسانی و انجام کارهای خیر را در کنار 

فعالیت های مذهبی به درستی دنبال کنیم. 

خدمت آن باشد که جوشد ز ما ◾
ایرانمنش برای هر بخش از مجتمع فرهنگی و مذهبی 
فاطمیه آذربــایــجــانــی هــای مقیم مشهد وظــایــف و 
فعالیت های ویــژه ای را بیان می کند و ادامه می دهد: 
بخش موکب امــام رضــا)ع( مجتمع فاطمیه، کارش 
برپایی موکب ایام اربعین حسینی در کربال و پذیرایی 
ــران امــام حسین)ع(، برپایی ایستگاه صلواتی  از زائ

 در مناسبت های مختلف از جمله دهــه کــرامــت، 
دهه فاطمیه، محرم و صفر در مشهد پیش از کرونا و 
در ایام کرونا با رعایت شیوه نامه است. به عنوان مثال 
در ایــام اربعین  سال های گذشته موکب ما در کربال 
از حــدود ۴۰هــزار نفر با شــام، ناهار، صبحانه، میان 
وعده و چای پذیرایی می کرد که این آمــار، بزرگی کار 
موکب امام رضا)ع( را می رساند. بخش گروه جهادی 
با کمک خیران به کار ساخت وساز و تعمیرات مسکن، 
سرویس بهداشتی، حمام در حاشیه شهر مشهد، 
روستاهای محروم، مناطق سیل زده و زلزله زده در کل 
کشور مشغول است. ما در زلزله بم، زلزله ترکمنچای 

آذربایجان غربی، جوانرود کرمانشاه، سیل خوزستان 
و کمک رسانی به مردم سیستان و بلوچستان حضور 
داشتیم و بــا ساخت یــا تعمیر مــنــازل مسکونی به 
خانواده های آسیب دیده کمک رسانی کردیم. هشت 
واحد ۱۰۰ متری در ترکمنچای برای خانواده های محروم 
و بی بضاعت زلزله زده این منطقه ساختیم و با توجه به 
شرایط منطقه لباس، غذای گرم و موادغذایی توزیع 
کردیم که از آخرین کارهای جهادی ما در سطح کشور 
بود تا به سهم خودمان به مردم این منطقه خدمتی 
کــرده باشیم. در بخش مرکز نیکوکاری مهر فاطمی 
مجتمع، خدمات ما به روزتر است و سعی می کنیم در 

همه مناسبت های مذهبی چه اعیاد و چه شهادت ها 
توزیع بسته های معیشتی، غذای گرم و تهیه جهیزیه 
داشته باشیم. ما۵۰۰خانواده زیرپوشش داریــم که 
به طور کلی در طــول ســال تمامی برنامه های زندگی 
این خانواده های نیازمند که در حاشیه شهر مشهد 
زندگی می کنند مانند پــوشــاک، غــذای گــرم، بسته 
معیشتی، اجاره خانه، برنامه های فرهنگی مذهبی و... 
بر عهده مرکز نیکوکاری مهر فاطمی است.  در بخش 
فرهنگی مذهبی مجتمع فاطمیه آذربایجانی های 
مقیم مشهد برنامه های آموزشی و فرهنگی زیادی در 
طول سال داریم. برگزاری جلسه آموزشی مداحان در 

شنبه شب ها، جلسه قرآن و منبر سه شنبه ها، برگزاری 
مراسم ایام والدت و شهادت ائمه اطهار)ع(، بزرگداشت 
دهه های غدیر، کرامت، فاطمیه، محرم و پایان صفر با 
حضور مداحان و سخنرانان از برنامه های معمول در 
طول سال مجتمع فاطمیه است که با جدیت دنبال 

می شود.

آن دلت را خدا نرم کناد ◾
بانی مجتمع فرهنگی مذهبی فاطمیه دربــاره خیران 
 ایــن مجتمع و نــوع کمک هایشان می گوید: تعداد
 2۰۰ نفر در طول سال با ما برای خدمت رسانی و اجرای 
برنامه ها همکاری دارند که در هر برنامه ای که داریم 
حدود ۵۰ نفر درگیر می شوند تا برنامه خدمت رسانی با 
موفقیت به پایان برسد. چند سال که در اربعین موکب 
امام رضا)ع( را در کربال برپا کردیم با خیران کشورهای 
دیگر آشنا شدیم، آنان هرگاه برای زیــارت به مشهد 
می آیند و با توجه به برنامه های پیش رو کمک مالی به 
مجتمع می کنند که از برکات خدمت رسانی به زائران 
امــام حسین)ع( اســت.  خیرانی از شهرهای تبریز، 
مشهد، تهران و بعضی از خیران از کشورهای عراق، 
کویت و بحرین برای تأمین هزینه های کارها و برنامه های 
مجتمع فاطمیه با ما همکاری دارند که جا دارد از تک 
تکشان که پنهان و آشکار به مجتمع ما کمک می کنند 
قــدردانــی کنیم. جمع هزینه های کمک رسانی در 
برنامه هایی که مجتمع فرهنگی مذهبی فاطمیه در 
امسال انجام داده مبلغی افزون بر ۳۰میلیارد تومان 
بوده؛ تمامی این هزینه ها به صورت مردمی جمع شد که 
بدون حضور و کمک این عزیزان امکان خدمت رسانی 

به این بزرگی وجود نداشت. 
در ایــام کرونا تهیه ماسک و مــواد ضدعفونی کننده 
ــدان را  ــازمــن ــی بــــرای خـــانـــواده هـــای زیــرپــوشــش و ن
داشتیم. ضدعفونی مکان های مذهبی و عمومی 
ــم. ۵هـــزار بسته معیشتی شامل  را انــجــام مــی دادی

۱2قلم موادغذایی اصلی از شــروع کرونا تاکنون در 
بین خانواده های نیازمند و درگیر کرونا توزیع کردیم. 
در محرم و صفر امسال در ایــام کرونا 9۰هــزار لیوان 
ــا)ع(،  آبمیوه طبیعی در بیمارستان های امـــام رضـ
قائم، هاشمی نژاد و بیمارستان امام حسین)ع( برای 
 بیماران کرونایی و کادر درمان توزیع نمودیم و ۴6۵هزار 

پرس غذا به بیماران کرونایی و همراهانشان رساندیم.

چشم ما در پی خوبان جهان خواهد بود ◾
حــاج مقصود ایرانمنش با توضیح برنامه آینده 
مجتمعشان توضیح مــی دهــد: در حــال حاضر 
برنامه تعمیر و ساخت ۱۱۰ سرویس بهداشتی، 
حمام و خانه برای خانواده های نیازمند شناسایی 
شــده در روستاهای اطــراف مشهد مانند سیج، 
بلقور، خور علیا، خور سفلی، جنگ و... را داریم. 
از برنامه های دیگر ما ساخت یک درمانگاه ۳هزار 
متری در بین دو منطقه محروم گلشهر و پنجتن 
اســت کــه زمین آن را خریدیم و در حــال گرفتن 
مجوزها هستیم و ان شاءهللا با یاری خیران بتوانیم 
برای حل مسائل درمانی مردم این منطقه قدمی 
بــرداریــم. همه کارهایی که انجام می دهیم برای 
رضــای خداست و چون بــرای رضــای خداست به 
دل آدم می نشیند. بعضی اوقات بسته معیشتی 
درِ خانه بعضی از خانواده های محروم می بریم 
که همان جا مثالً مادر خانواده بسته را به ما پس 
می دهد و می گوید: »برای ما بپزید و بیاورید« چون 
پدر خانواده که معتاد است بسته معیشتی را برای 
تأمین مواد می فروشد و بچه های این خانواده ها 
گرسنه مــی مــانــنــد. وقــتــی غـــذای گــرم دســت این 
بچه ها  می دهیم شادی این بچه ها خیلی به دلم 
می نشیند و تمام خستگی را از تن بچه هایی که 
زحمت توزیع و پخت غــذا را می کشند و خودم 

بیرون می برد.

گزارشی از فعالیت های مجتمع فرهنگی مذهبی فاطمیه مشهد  

همه كارهايى كه انجام مى دهيم برای رضای خداست و چون برای رضای خداست به دل آدم مى نشيند. بعضى اوقات بسته معيشتى 
دِر خانه بعضى از خانواده های محروم مى بريم كه همان جا مثاًل مادر خانواده بسته را به ما پس مى دهد و مى گويد: »برای ما بپزيد و 
بياوريد« چون پدر خانواده كه معتاد است بسته معيشتى را برای تأمين مواد مى فروشد و بچه های اين خانواده ها گرسنه مى مانند.

گزيدهگزيده

خیریه ای به وسعت ایران
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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 140060319078004395 هی��ات مورخه 1400/5/10موضوع قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملك منطق��ه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای ی��داهلل فردین فر فرزند علی 
بشماره شناسنامه 145 صادره از كرمان در ششدانگ یك باب خانه به مساحت 128/75مترمربع 
پالك 109فرعی از 3501 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالك 30 فرعی از 3501 اصلی  واقع 
دربخش 2كرمان آدرس كرمان چهارراه هفدهم شهریور خیابان شهدای پیرانشهركوچه 9 سمت 
چپ بن بست دوم خریداری از مالك رسمی آقای محمد معین الدینی 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 است در صورت انقضای 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
آ1411350     شناسه آگهی 1274040

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/11/20                    تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/12/07
محمود مهدی زاده 

رئیس ثبت اسناد وامالك ناحیه 2شهرستان كرمان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك همدان– ناحیه یك

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

ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره171400603260010013 مورخ 1400/11/12 هیات اول / دوم موضوع 
قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملك همدان – ناحیه یك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای بهمن 
احمدی فرزند علی محمد بشماره شناسنامه 2139 صادره از اسدآباد در ششدانگ یك قطعه 
باغ  محصور به استثناء بهاء ثمینه اعیانی به مساحت 555/08 مترمربع قسمتی از پالك 26 
فرعی از 5 اصلی واقع در حومه بخش یك همدان، به نش��انی كوی استادان محوطه حكیم 
انتهای كوچه خرم كه خود متقاضی به عنوان مالك مش��اعی می باشد. محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 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 یك ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نماید. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكیت صادر خواهد شد.)1710( آ1411403
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/11/21                  تاریخ انتشار نوبت دوم 7 /1400/12

رئیس ثبت اسناد وامالك ناحیه یك  همدان 
 رضا شیر خانی خرم

آگهی قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تكلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب1390،9،20 
امالك متقاضیانی كه در هیات موضوع ماده یك قانون مذكور مستقر در واحد ثبتی نوشهر 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 قریه هلستان پالك 6 اصلی بخش 1 قشالقی

2007 فرعی آقا/ خانم نورالدین پوالدی فرزند هاشم نسبت به ششدانگ یك قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
265.10 مترمربع خریداری بدون واسطه با واسطه از حسین علی نیموری هلستان

لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / كثیراالنتش��ار در ش��هرها منتشر و در 
روس��تاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیكه 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 ملك تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یك 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 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. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذكور در 
مورد قس��متی از امالكی كه 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 امالك در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 
منتشر می نماید.  م الف 1274003  آ1411453

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،11،23                          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،12،07
صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نوشهر

آگهی قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تكلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب1390،9،20 
امالك متقاضیانی كه در هیات موضوع ماده یك قانون مذكور مستقر در واحد ثبتی نوشهر 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 قریه ونوش

پالك 58 اصلی بخش 6 قشالقی
790 فرعی آقا/ خانم مازیار بور فرزند یعقوب نسبت به ششدانگ یك قطعه زمین با بنای احداثی )كاربری زراعی( به 

مساحت 320 مترمربع خریداری بدون واسطه با واسطه از یعقوب بور
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / كثیراالنتش��ار در ش��هرها منتشر و در 
روس��تاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیكه 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 ملك تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یك 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 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. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذكور در 
مورد قس��متی از امالكی كه 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 امالك در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نماید. م الف 1275827      آ1411454
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،11،23                          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،12،07

صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نوشهر

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

43- اصلی ) قریه كهنه دان(
276 فرعی آقای بهادر ذبیحی در شش��دانگ یك قطعه زمین با ساختمان احداثی با كاربری كشاورزی به مساحت 
8636.70 مترمربع. خریداری شده بالواسطه از سید نادر ساداتی و مع الواسطه از سیدغالمعلی ساداتی مالك نسق زراعی.
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 دادخواس��ت 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 اس��ت 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 1276028  آ1411455
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،11،23                                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،12،07

فیض اله ذبیحی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك آمل

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

 برابر رای ش��ماره 12004496 م��ورخ 1400،11،02 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك نكا تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای 
سید كاظم باقرزاده به شماره ملی 4999605538 فرزند سید محمود در ششدانگ عرصه و اعیان یك قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت 505.68 مترمربع پالك 57- اصلی واقع در مازندران بخش 18 ثبت نكا به كالسه 1400/ 
) صرفا جهت تجمیع با پالك 1733 فرعی از 57 اصلی ( خریداری شده از خانم ثریا اسبوچین محرزگردیده لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود تا در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یك ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقضاء مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت 

صادر خواهد شد.م الف 1276035  آ1411458
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،11،23                             تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،12،07

امیر خندان رباطی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نكا

آگهی قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تكلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب1390،9،20 
امالك متقاضیانی كه در هیات موضوع ماده یك قانون مذكور مس��تقر در واحد ثبتی قائم ش��هر مورد رس��یدگی 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 قریه باالملك كال 53 اصلی بخش 16

1480فرعی به نام آقای ساسان محمودی عالمی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یك قطعه زمین كه در آن 
احداث بنا شده است به مساحت 147.70 مترمربع خریداری بدون واسطه از آقای احمد جعفری مالك رسمی.

1480 فرعی به نام آقای میثم محمدی سوادرودباری نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یك قطعه زمین كه در آن 
احداث بنا شده است به مساحت 147.70 مترمربع خریداری بدون واسطه از آقای احمد جعفری مالك رسمی.

لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / كثیراالنتش��ار در ش��هرها منتشر و در 
روس��تاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیكه 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 ملك تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یك 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 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. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذكور در 
مورد قس��متی از امالكی كه 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 امالك در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نماید.  م الف 1275857  آ1411483
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،11،23                             تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،12،07
رحمت سلمانی قادیكالئی رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان قائم شهر

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بوکان

هیأت 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 رأی شماره 140060313010002527 و  140060313010002528هیأت اول موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك بوكان تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضیان آقای آزاد عزیزپور فرزند احمد بشماره شناسنامه 894 صادره از سیمینه و آقای خسرو 
عزیزپور فرزند احمد بشماره شناسنامه 1 صادره از سقز هر كدام به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ در یك باب 
خانه به مس��احت 119/8 مترمربع مفروز و مجزی ش��ده از 114 – اصلی واقع در بخش 17 شهرستان بوكان ، علی 
آباد كوچه چالن 1 خریداری از آقای محمد صالح ش��یرزاد احدی از زارعان صاحب نس��ق مش��اعی در پالك مذكور 
مع الواس��طه محرز گردیده كه برای آن پالك 5216 فرعی از 114 – اصلی تعیین و اختصاص یافته اس��ت . 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 است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر 

خواهد شد . آ1411975
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/12/07                        تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/12/22

خالد خانه بیگی– رئیس ثبت اسناد و امالك بوكان

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بیرجند 

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

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و    1400  /07/28 م��ورخ  ش��ماره 14060308001003751  ب��ه  ص��ادره  براب��رآراء 
140060308001004823 م��ورخ 1400/09/30 هی��ات اول/دوم موض��وع قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملك بیرجند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی 1-آقای علیرضا دستی گردی فرزند 
ب��رات ال��ه  در دو و نیم دانگ 2- آقای محمد علی مددی پور فرزند حس��ن در س��ه و نیم 
دانگ  مشاع از ششدانگ یكقطعه زمین مشتمل بر تاسیسات كوره و آجر پزی به مساحت 
2069/23 متر مربع  قس��متی از پالك 1402- اصلی واقع در خراس��ان جنوبی بخش دو 
بیرجن��د از مح��ل مالكیت  بی بی آغا منصف  محرز  گردیده اس��ت. ل��ذا 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 دوماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از 
تاریخ تس��لیم 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.آ1411996  شناسه آگهی 1282471
تاریخ انتشار نوبت اول:   شنبه 1400/12/07              

تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 1400/12/23                         
حسین براتی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالك بیرجند 

ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه
هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/09/20 و برابر رای شماره  140060306006005107  هیات اول موضوع ماده یك قانون مذكور مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملك تربت حیدریه تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد رضا علی پور كنگ سفلی 
فرزند علی محمد  بشماره شناسنامه 20 صادره از زاوه نسبت به ششدانگ  یكباب ساختمان به مساحت 195/20 
متر مربع )یكصد و نود و پنج و بیست صدم متر مربع ( قسمتی از پالك 721  فرعی از اراضی برقی پالك 7 اصلی 
دهس��تان اربعه واقع در خراس��ان رضوی بخش یك حوزه ثبت ملك تربت حیدریه خریداری مع الواس��طه  از عزت 
پاكیزه ورثه  مالك رسمی علی محمد پاكیزه حاجی یار محرز گردیده است . لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه محلی و كثیراالنتشار در شهر ها منتشر تا در صورتیكه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسلیم و 
رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد كه دراین 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 را ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكیت می نماید و صدور سند مالكیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست .آ1411998
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/12/07                           تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/12/23

سید امین موسوی  
 رئیس ثبت اسناد و امالك تربت حیدریه 

رونوشت آگهی حصر وراثت
  نظر به اینكه آقای  س��عید خسروش��اهی  دارای شناس��نامه  5749842444  به ش��رح دادخواس��ت به كالس��ه    
7/509/1400   از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه ش��ادروان  ابوالحسن 
خسرو شاهی  به شناسنامه  5 در تاریخ  1399/8/11  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به   
1. نادر خروی  فرزند محمد اسماعیل   كد ملی  5749614409    ت.ت 1330/10/1    نسبت  همسر  مرحوم      

2. مسعود خسرو شاهی   فرزند  ابوالحسن    كد ملی  0321449274    ت. ت 1349/5/1  نسبت فرزند مرحوم
3. محسن خسروشاهی    فرزند  ابوالحسن    كد ملی  5749130061 ت.ت  1352/2/1  نسبت فرزند مرحوم    
4 حسین خسروشاهی     فرزند   ابوالحسن    كد ملی  57497447085  ت.ت 1354/2/1   نسبت فرزند مرحوم
5 . انسیه خسروشاهی   فرزند  ابوالحسن      كد ملی 5749132420    ت.ت  1356/6/10   نسبت فرزند مرحوم

6. معصومه خسرو شاهی   فرزند ابوالحسن    كد ملی 5749781062  ت.ت  1359/6/1   نسبت فرزند مرحوم 
7.  زهرا خسروشاهی   برجی  فرزند  ابوالحسن  كد ملی 1050012046 ت.ت  1368/1/9  نسبت فرزند مرحوم
8. حمید خسروشاهی   فرزند  ابوالحسن    كد ملی 5749942546   ت.ت 1364/10/2    نسبت فرزند  مرحوم
9 . سعید خسروشاهی  فرزند ابوالحسن    كد ملی 5749842444    ت.ت  1362/6/25   نسبت فرزند  مرحوم

اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یك نوبت آگهی می نماید  
تا هركسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. آ1411999                                                                                                             

   امیر سلیمانی   قاضی شورا شعبه  هفتم دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان  

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

وساختمانهای فاقد سندرسمی 
برابررای شماره140060306022000878هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرس��می مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملك فریمان تصرفات مالكانه بالمع��ارض متقاضی خانم فاطمه 
هالل فریمان فرزندمحمدبش��ماره شناس��نامه28صادره ازفریمان دریك باب ساختمان به مساحت83،63مترمربع 
پالك2405فرعی از276   اصلی واقع دربخش13خریداری ازمالك رسمی آقای مختاراختیاری محرز گردیده است لذابه 
منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت بفاصله 15روزآگهی میشود درصورتی كه اشخاص نسبت به صدورسندمالكیت 
متقاضی اعتراضی داش��ته باشندمیتوانندازتاریخ انتش��ار اولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم 
وپس ازاخذرسید ظرف مدت یك ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
اس��ت درصورت انقضای مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادرخواهدشد.آ1412024

تاریخ انتشارنوبت اول:1400،12،7                                   تاریخ انتشارنوبت دوم:1400،12،21
محمدرضارجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادوامالك

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینكه آقای/ خانم فاطمه ماكوئی دارای شناس��نامه ش��ماره 0749872322 به ش��رح دادخواست به كالسه 
1/0000625ح از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه شادروان جمال ماكوئی 
به شناس��نامه 0749508787 در تاریخ 1400/9/19 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
نام و نام خانوادگی- شماره شناسنامه- تاریخ تولد- محل صدور- نسبت با متوفی

1- خورشید ماكوئی- 0748714911- 1346/1/1- تایباد- كرات- همسر
2- محمد ماكوئی- 0749868181- 1364/9/1- تایباد- فرزند
3- رضا ماكوئی- 0740173375- 1371/12/7- تایباد- فرزند

4- جواد ماكوئی- 0740035371- 1368/9/29- تایباد- فرزند
5- مصطفی ماكوئی- 0740472216- 1379/12/19- تایباد- فرزند

6- فاطمه ماكوئی- 0749872322- 1366/9/22- تایباد- فرزند
اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق 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 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ1412028
قاضی شورا- شعبه یك شورای حل اختالف شهرستان تایباد- قنبر مرزانی
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)) آگه�ی موض�وع م�اده 3 قانون و م�اده 13 آئین نام�ه قانون تعیین تكلی�ف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی (( 
در اجرای  مواد مذکور بدین وسیله  امالکی  که برابر آراء هیأت های  حل اختالف  موضوع 
قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبت�ی  ناحی�ه یک  کرمان  تقاضای ثب�ت آن ها پذیرفته و ادامه عملی�ات ثبتی آن ها مطابق 
قانون مذکور تجویز گردیده اس�ت، به ترتیب ش�ماره پالک فرعی از اصلی  و بخش محل  
وق�وع  ملک و مش�خصات مالک یا مالكین ) متقاضیان ثب�ت ( واقع در بخش های  )1 -4 -8(  
ثبتی شهرس�تان کرمان  به ش�رح ذیل آگهی  می ش�ود تا  در صورتی که  شخص  یا اشخاصی  
نس�بت به صدور س�ند مالكیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند بتوانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
ی�ک ماه از تاریخ تس�لیم اعتراض، دادخواس�ت خ�ود را به مراجع قضای�ی تقدیم نمایند. 
بدیهی اس�ت در صورت انقض�ای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند 
مالكیت صادر خواهد ش�د. ش�ایان ذکر اس�ت صدور و تسلیم س�ند مالكیت بر اساس قانون 

مذکور مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 1 کرمان

89 فرعی از 4254 اصلی  - آقای محمود افشارزرندی فرزند حسن به شناسنامه شماره 131 
صادره از زرند در شش�دانگ یكباب خانه به مس�احت 250 متر مربع به آدرس کرمان بلوار 

شهدای خانوک کوچه 36 خریداری از محل مالكیت حسین خدایی  - ردیف  0838
17929 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 34 فرعی از 4776 اصلی  - آقای بهروز زارعی 
کش�یتوئیه فرزند ایرج به شناس�نامه ش�ماره 5425 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه 
ب�ه مس�احت 75 /139 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت ال�ه خامنه ای کوچه 29 امام 
س�جاد 15 چهار کوچه علی اصغر 17 خریداری از محل مالكیت محمد رش�یدفرخی فرزند 

رضا  - ردیف  0537
18255 فرعی از 4776 اصلی  - خانم صغری خراس�انی قنات قاضی فرزند علی به شناس�نامه 
ش�ماره 27 ص�ادره از کرمان در شش�دانگ یكب�اب خانه به مس�احت 74 /255 مت�ر مربع به 
آدرس کرمان خیابان فیروزآباد کوچه بهشت غربی 10 خریداری از محل مالكیت اسفندیار 

کیخانزاده  - ردیف  0913
18260 فرعی از 4776 اصلی  - آقای علی اس�دی خانوکی فرزند محمد به شناسنامه شماره 
3080155378 صادره از زرند در شش�دانگ یكباب خانه به مس�احت 89 /195 متر مربع که 
موازی 12 /6 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار 
دارد به آدرس کرمان س�عیدی بلوار غدیر کوچه 21 ش�هدای 1 فرعی اول س�مت راس�ت 

خریداری از محل مالكیت جلیل رشیدفرخی  - ردیف  1440
18266 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 32 فرعی از 4776 اصلی  - خانم فهیمه رضائی 
منش فرزند محمد به شناس�نامه ش�ماره 5694 صادره از کرمان در شش�دانگ یكباب خانه به 
مس�احت 190 مت�ر مربع ب�ه آدرس کرمان بزرگ�راه آیت اله خامنه ای بی�ن کوچه 37 و 39 
خریداری از محل مالكیت محمد رش�یدفرخی فرزند رضا و ش�اپور کیانیان فرزند کیخسرو 

 - ردیف  1360
18268 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 149 فرعی از 4776 اصلی  - خانم کشور شمسی 
پورهنكی فرزند س�هراب به شناس�نامه ش�ماره 138 ص�ادره از کرمان در شش�دانگ یكباب 
کارگاه به مس�احت 75 /557 متر مربع به آدرس کرم�ان بزرگراه آیت اله خامنه ای کوچه 1 

خریداری از محل مالكیت سیدسلیمان عمرانی  - ردیف  1142
18269 فرع�ی از 4776 اصل�ی مج�زی ش�ده از 119 فرعی از 4776 اصل�ی  - خانم مطهره 
شعاعی حرجندی فرزند رضا به شناسنامه شماره 1454 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب 
خانه به مس�احت 5 /213 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای خیابان امام 
س�جاد کوچ�ه 23 خیابان علی اصغ�ر کوچه 23  اواس�ط کوچه خری�داری از محل مالكیت 

محمد رشیدفرخی  - ردیف  0598
18272 فرع�ی از 4776 اصل�ی مج�زی ش�ده از 121 فرعی از 4776 اصل�ی  - آقای مهدی 
صفرزاده بندری فرزند علی به شناسنامه شماره 1770 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب 
خان�ه به مس�احت 144 متر مربع به آدرس کرم�ان بزرگراه آیت اله خامن�ه ای خیابان امام 
س�جاد خیابان علی اصغر کوچه 7 خریداری از محل مالكیت رستم سهراب کیانیان  - ردیف  

0104

18276 فرع�ی از 4776 اصل�ی مج�زی ش�ده از 34 فرع�ی از 4776 اصل�ی  - آقای وحید 
دادگری فرزند حمید به شناس�نامه ش�ماره 2110 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه 
به مس�احت 2 /199 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای کوچه 31 خیابان 
امام س�جاد کوچه 23 خیابان علی اصغر کوچه 21 روبروی تكیه منزل 5 خریداری از محل 

مالكیت محمد رشیدفرخی  - ردیف  0932
18280 فرع�ی از 4776 اصل�ی مجزی ش�ده از 121 فرع�ی از 4776 اصلی  - آقای س�جاد 
نظ�ری کدخدائی فرزن�د ذبیح اهلل به شناس�نامه ش�ماره 3190017573 صادره از ش�هداد در 
شش�دانگ یكباب خانه به مس�احت 168 متر مربع به آدرس کرمان بزرگ�راه آیت اله خامنه 
ای خیابان امام سجاد انتهای کوچه 11 بعد از بیست متری دوم خریداری از محل مالكیت 

بی بی نیره بهرامپور  - ردیف  0163
4577 فرعی از 4809 اصلی  - آقای علی اسالمی فرزند اصغر به شناسنامه شماره 19 صادره 
از کرمان در شش�دانگ یكباب خانه به مس�احت 89 /138 متر مربع به آدرس کرمان خیابان 
مهدیه خیابان سده کوچه 25 شمالی 3 شرقی 3 درب پنجم سمت راست خریداری از محل 

مالكیت کیانپور و کیخسرو کیانیان فرزندان شاپور  - ردیف  0820
1935 فرع�ی از 4811 اصلی  - آقای محمدرضا مظفری مقدم فرزند هدایت اهلل به شناس�نامه 
ش�ماره 1 ص�ادره از کرمان در شش�دانگ یكباب خانه مش�تمل بر طبقه فوقانی به مس�احت 
76 /212 متر مربع به آدرس کرمان خیابان مهدیه خیابان س�ده کوچه 11 فرعی اول سمت 
راست چهار کوچه سمت راست منزل سوم سمت چپ خریداری از محل مالكیت کیخسرو 

کیانیان  - ردیف  0903
193 فرعی از 4856 اصلی مجزی شده از 1 فرعی از 4856 اصلی  - خانم نجمه طالبی زاده 
س�ردری فرزند هدایت اله به شناس�نامه شماره 7 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه 
به مس�احت 69 /261 متر مربع به آدرس کرمان خیابان شهدا کوچه 19 شمالی 6 فرعی اول 

سمت راست خریداری از محل مالكیت فاطمه ارشادی  - ردیف  0726
40 فرعی از 4948 اصلی  - آقای مهدی ش�یرانی فرزند علی به شناسنامه شماره 119 صادره 
از کرمان در شش�دانگ یكباب خانه به مس�احت 66 /175 متر مربع به آدرس کرمان خیابان 
حكی�م بلوار حكم�ت نبش کوچه 4 خری�داری از محل مالكیت علی محمد س�االرکالنتری 

 - ردیف  0655
3112 فرعی از 5209 اصلی  - آقای مهدی ش�ریفی فرزند س�یف اله به شناسنامه شماره 984 
صادره از کرمان در شش�دانگ یكباب خانه به مس�احت 2 /178 متر مربع که موازی 18 /31 
مت�ر مربع از شش�دانگ عرصه مورد تقاض�ا متعلق بوق�ف و در اجاره نامبرده ق�رار دارد به 
آدرس کرمان خیابان س�جادیه کوچه 8 فرعی اول س�مت چپ منزل چهارم سمت راست 

خریداری از محل مالكیت سیدجواد عمرانی  - ردیف 0927
3113 فرعی از 5209 اصلی  - آقای محمدجواد احمدی گوکی فرزند دادخدا به شناسنامه 
ش�ماره 325 صادره از گلباف در شش�دانگ یكباب خانه به مساحت 201 متر مربع که موازی 
18 /35 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد 
به آدرس کرمان خیابان حكیم کوچه 16 س�مت راست خریداری از محل مالكیت کیخسرو 

کیانیان  - ردیف 1120
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان

865 فرعی از 2 اصلی  - آقای علی علی آبادی راوری فرزند حبیب اهلل به شناس�نامه ش�ماره 
3 ص�ادره از راور در شش�دانگ یكب�اب کارگاه به مس�احت 65 /1518 متر مرب�ع که موازی 
78 /806 مت�ر مربع از شش�دانگ عرصه مورد تقاض�ا متعلق بوقف و در اج�اره نامبرده قرار 
دارد به آدرس کرمان شرف آباد بلوار قائم کوچه 50 فرعی چهارم سمت راست خریداری 

از محل مالكیت ماشااله رستمی شرف آبادی  - ردیف 1415
7625 فرعی از 4 اصلی  - آقای منصور خضری نژاد فرزند مراد به شناسنامه شماره 4 صادره از 
سیرجان در ششدانگ یكباب خانه مشتمل بر طبقات فوقانی به مساحت 54 /254 متر مربع به 
آدرس کرمان بلوار امام حسن کوچه 4 خریداری از محل مالكیت عباس مهرابیان  - ردیف 1533
1077 فرعی از 5 اصلی  - آقای امیدمس�عود ابراهیمی فرزند مسعود به شناسنامه شماره 311 
ص�ادره از کرمان در شش�دانگ یكباب خانه به مس�احت 6 /548 متر مرب�ع به آدرس کرمان 
بل�وار جمه�وری خیابان ش�فا انته�ای کوچه 12 ی�ک درب مانده به آخر پالک ش�هری 72 

خریداری از محل مالكیت عبدالرضا خان ابراهیمی  - ردیف 1638
4274 فرع�ی از 8 اصل�ی  - آقای عباس زینلی خواجه عس�كری فرزند رمضان به شناس�نامه 
شماره 799 صادره از بم در ششدانگ یكباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 1 /146 
متر مربع به آدرس کرمان بلوار جمهوری بلوار امیرکبیر کوچه 4 نبش ش�مالی 1 درب دوم 

خریداری از محل مالكیت ابراهیم ذهاب ناظوری  - ردیف 0008
5576 فرعی از 9 اصلی  - آقای امین روح االمینی نژاد فرزند قاسم به شناسنامه شماره 278 
صادره از کرمان در شش�دانگ یكباب س�اختمان به مس�احت 09 /801 مت�ر مربع به آدرس 
کرمان بلوار جمهوری کوچه 45 س�مت چپ جنب قالیش�ویی خری�داری از محل مالكیت 

عالیه احمدی  - ردیف 0453
1234 فرعی از 11 اصلی  - آقای رضا نعمت زاده فرزند حبیب اله به شناسنامه شماره 4241  

ص�ادره از کرم�ان و خانم محبوب�ه نعمت زاده فرزند حبیب اله به شناس�نامه ش�ماره 1381 
ص�ادره از کرم�ان بالمناصفه در شش�دانگ یكباب کارگاه به مس�احت 25 /1923 متر مربع به 
آدرس کرمان جاده تهران جنب انبار قند و شكر بلوار امام رضا خریداری از محل مالكیت 

محمد ثریا  - ردیف  های 0266 و 0267
1545 فرع�ی از 12 اصل�ی  - آقای حیدر یارمحمدزهی فرزند محمد به شناس�نامه ش�ماره 
13481 صادره از زاهدان در شش�دانگ یكباب خانه به مساحت 3 /435 متر مربع که موازی 
42 /260 مت�ر مربع از شش�دانگ عرصه مورد تقاض�ا متعلق بوقف و در اج�اره نامبرده قرار 
دارد ب�ه آدرس کرم�ان بلوار جمه�وری خیاب�ان خوارزمی کوچه 18 خری�داری از محل 

مالكیت غالمحسین ایالقی حسینی  - ردیف 1517
4179 فرعی از 13 اصلی  - خانم س�حر شایس�ته فرزند محمد به شناسنامه شماره 8 صادره از 
ش�هداد در شش�دانگ یكباب خانه به مس�احت 295 متر مربع که موازی 75 /73 متر مربع از 
شش�دانگ عرصه م�ورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده ق�رار دارد به آدرس کرمان 
بلوار جمهوری خیابان ش�یروانی کوچه 18 خریداری از محل مالكیت غالمحس�ین ایالقی 

 - ردیف 0200
2354 فرع�ی از 14 اصلی  - آقای امیر ارجمندکرمانی فرزند رضا به شناس�نامه ش�ماره 775 
صادره از کرمان در شش�دانگ یكباب س�اختمان به مس�احت 45 /175 مت�ر مربع که موازی 
62 /14 مت�ر مرب�ع از شش�دانگ عرصه م�ورد تقاضا متعلق بوق�ف و در اج�اره نامبرده قرار 
دارد ب�ه آدرس کرمان بلوار جمهوری بلوار هوانیروز نبش کوچه 1 /94 خریداری از محل 

مالكیت علی رستمی زاده  - ردیف 0629
180 فرعی از 26 اصلی  - آقای محمدرضا نژادمالیریی فرزند حس�ن به شناسنامه شماره 52 
صادره از کرمان در شش�دانگ یكباب کارگاه به مساحت 55 /558 متر مربع به آدرس کرمان 
بلوار جمهوری بلوار هوانیروز خیابان شهید طیاری سمت چپ خریداری از محل مالكیت 

محمدعلی امیرابراهیمی  - ردیف 0902
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان

984 فرعی از 21 اصلی مجزی شده از 76 و 58 فرعی از 21 اصلی  - خانم مجیده کهنوجی 
فرزند حس�ین به شناس�نامه ش�ماره 32 صادره از کرمان در شش�دانگ دوباب س�اختمان به 
مس�احت 95 /1038 مت�ر مربع به آدرس کرمان  - چترود  - هوتک خیابان س�جادیه س�مت 
راس�ت منزل س�وم خریداری از محل مالكیت ربابه رمضانی و احمد صفوی نژاد  - ردیف 

1551
172 فرعی از 125 اصلی  - شرکت ملی گاز استان کرمان به شناسه شماره 10860247698 در 
شش�دانگ یكباب ساختمان )ایستگاه تقلیل فشار گاز( به مساحت 7 /212 متر مربع که موازی 
02 /13 متر مربع از شش�دانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف می باش�د به آدرس کرمان  - 

کوهپایه  - درب انارستان خریداری از محل مالكیت عباس دهقانی اناری  - ردیف  1129
253 فرعی از 137 اصلی مجزی شده از 125 فرعی مكرر از 137 اصلی  - آقای مهدی جدی 
فرزند خداداد به شناسنامه شماره 6 صادره از بیضا در ششدانگ یكباب خانه به مساحت 572 
مت�ر مربع ک�ه موازی 83 /23 متر مربع از شش�دانگ عرص�ه مورد تقاضا متعل�ق بوقف و در 
اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان  - کوهپایه  - ده لولو بلوار باهنر کوچه 14 غربی 4 

نبش کوچه اول سمت راست خریداری از محل مالكیت احمد اسالمی  - ردیف 0993
280 فرع�ی از 140 اصل�ی مجزی ش�ده از 76 فرع�ی از 140 اصلی  - آقای حس�ین جالل 
کمالی فرزند ماشاءاله به شناسنامه شماره 188 صادره از رفسنجان در ششدانگ یكباب خانه 
و باغچه به مساحت 22 /577 متر مربع به آدرس کرمان  - کوهپایه  - وامق آباد آخرین کوچه 
قب�ل از دهیاری انته�ای کوچه خریداری از محل مالكیت حس�ین ش�فیعی  - ردیف 1065
77 فرعی از 161 اصلی مجزی شده از 16 فرعی از 161 اصلی  - آقای ناصر ساالری فرزند 
حس�ن به شناس�نامه ش�ماره 13737 صادره از کرمان در شش�دانگ یكباب خان�ه و باغچه به 
مس�احت 48 /1215 متر مربع به آدرس کرمان  - کوهپایه  - ده لولو پشت پاسگاه خریداری 

از محل مالكیت محمدعلی روحی  - ردیف 0558
41 فرعی از 164 اصلی  - آقای محمدرضا کرمانی درختنجانی فرزند باقر به شناسنامه شماره 
1 ص�ادره از کرمان در شش�دانگ یكباب خانه و باغ به مس�احت 1064 مت�ر مربع به آدرس 

کرمان  - کوهپایه  - روستای قطار خریداری از محل مالكیت باقر کرمانی  - ردیف 1505
42 فرعی از 164 اصلی  - خانم بتول روش�ن ضمیر فرزند حس�ین به شناس�نامه ش�ماره 452 
ص�ادره از کرمان در شش�دانگ یكباب خانه به مس�احت 4 /522 متر مرب�ع به آدرس کرمان 

 - کوهپایه  - روستای قطار خریداری از محل مالكیت باقر کرمانی  - ردیف 1310
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 23 /11 /1400
تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه 07 /12 /1400

آ1411488    شناسه آگهی1276443

آگهی مرحله نوزدهم سال 1400) منطقه یک کرمان (
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه یک شهرستان کرمان
هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی

عیسی حافظی فر
رئیس ثبت اسناد و امالك منطقه 1 كرمان



حسین  محمد
آســتــان  نیکبخت 
 قـــــــدس رضـــــــــوی در 
تاریخ هزار و 200ساله 
خـــود، شــاهــد حضور 
میلیون ها دلباخته و 
عاشق اهل  بیت عصمت و طهارت)ع( 
بــوده  اســت؛ عاشقانی که هر کــدام برای 
ــود بــه حضرت  نــشــان دادن ارادت خـ
ثــامــن الــحــجــج)ع( کــوشــیــده انــد بـــاری 
از دوش زائـــران و مــجــاوران آن حضرت 
بردارند و با اتکا به سنت حسنه وقف، 
منشأ حسنات و خیرات دائمی باشند. 
ــن بــیــن، نقش بــانــوان در تأسیس  در ای
موقوفه های ارزشمند مشهد رضــوی، 
بسیار مهم و اساسی بوده  است؛ برخی 
از ایــن بــانــوان مانند گوهرشاد خاتون و 
پــریــزاد، در میان زائــران و مــجــاوران حرم 
رضــوی شناخته شده اند. اما نام تعداد 
زیــادی از این زنــان خیّر با گذشت زمان 
ــه فــرامــوشــی ســپــرده شـــده  اســـت و ما  ب
کمتر با آن ها آشنایی داریم. یکی از این 
ــانــوان نیکوکار کــه مشهورترین نماد  ب
خیرخواهی و نیک اندیشی او تــا سال 
1354ش در مشهد و مقابل چشم عموم 
مردم قرار داشت و مردم نام وی را با نام 

بازاری معروف در مشهد می شناختند، 
»سلطان بیگم« است؛ مؤسس و واقف 

»سرای سلطانی«. در رواق امروز درباره او 
و خدماتش بیشتر می خوانید.

بانوی مقتدر عصر صفوی ◾
ــام او را  ــ ــاریـــخ ن ســلــطــان بــیــگــم کـــه در تـ
»سلطانم« هم ثبت کرده اند، همسر شاه 
تهماسب یکم صفوی و بانوی قدرتمند 
دربار او بود. پدرش موسی سلطان از امرای 
طایفه قزلباش و یکی از فرماندهان سپاه 
شــاه اسماعیل یکم صــفــوی محسوب 
می شد. سلطان بیگم پس از ازدواج با شاه 
تهماسب و تولد فرزندانش اسماعیل 
و محمد کــه بــه عــنــوان جانشینان شاه 
تهماسب مطرح بودند، جایگاه بسیار 
باالیی پیدا کرد. او اهل سیاست بود و در 
مجادالت و روابط سیاسی آن دوره، وزنه ای 
قوی به حساب می آمد. سلطان بیگم در 
به قدرت رسیدن دو فرزندش یعنی شاه 
اسماعیل دوم و پس از او، سلطان محمد 
خــدابــنــده نقش داشـــت. وی بــه عنوان 
مادربزرگ شاه عباس یکم  تا پایان عمر در 
دربار او با احترام ویژه زندگی کرد و پس از 
درگذشت در سال 972ش، پیکرش را به 
مشهد حمل و در حرم مطهر امام رضا)ع( 

دفن کردند.

ســـلـــطـــان بـــیـــگـــم و فـــعـــالـــیـــت هـــای  ◾
عام المنفعه

با وجود آنکه عموم مورخان به جنبه های 
سیاسی زندگی سلطان بیگم بیشتر توجه 
دارند، اما او بیش از امور سیاسی دلبسته 
امور خیریه و رسیدگی به وضعیت زائران 
امــاکــن مقدسه بـــود. سلطان بیگم را به 
دلیل کثرت و گستردگی موقوفات، یکی 
از بــزرگ تــریــن بــانــوان واقــف تــاریــخ ایــران 
و در ردیــف گوهرشاد خاتون می دانند. 
سلطان بیگم در عتبات موقوفات فراوانی 

دارد. او در بازسازی حرم امام حسین)ع( 
و گسترش آن نقش مهمی ایــفــا کــرد و 
برای روشنایی حرم حضرت اباالفضل)ع( 
نیز مــوقــوفــه ای ارزشــمــنــد را وقــف نمود. 
افـــزون بــر ایــن هــا، سلطان بیگم اهتمام 
فــراوانــی بــه مسیرهای زیــارتــی داشــت و 
در راه هــایــی که به عتبات و مشهد ختم 
می شد، کاروانسراهای متعدد و مجللی 
ساخت؛ یکی از این کاروانسراها در مسیر 
ساوه به قزوین هنوز وجود دارد. او بارها 
به مشهدالرضا)ع( مشرف شد و هر بار 
پس از زیارت و برای نشان دادن ارادت به 
حضرت ثامن الحجج)ع( اموالی را وقف 
نگهداری ابنیه آستان و پذیرایی از زائران 

حرم رضوی می کرد. 

یـــــادگـــــارهـــــای ســـلـــطـــان بـــیـــگـــم در  ◾
مشهدالرضا)ع(

یــکــی از مـــوقـــوفـــات بــســیــار ارزشــمــنــد 
سلطان بیگم کــه شــهــرونــدان کهنسال 
مشهدی آن را به خوبی می شناسند و 
ــازار مشهور »ســرای  ــد، بـ بــه یــاد مــی آورن
سلطانی« است که در زمینی به مساحت 
4هزار مترمربع و مقابل مسجد گوهرشاد 
بنا گــردیــد و در مــدت انــدکــی بــه یکی از 
بازارهای بسیار مهم مشهد تبدیل شد. 
مرحوم عزیزهللا عطاردی درباره این بازار 
در کتاب »فرهنگ خراسان« می نویسد: 
»این سرای زیبا و تاریخی که در سه طبقه 
بنا شده  بود، در بازار بزرگ مقابل مسجد 
گوهرشاد قرار داشت و در آن ده ها کاسب 
ــازرگــان بــه کسب و تــجــارت مشغول  و ب
بودند و یکی از ســراهــای معتبر مشهد 
مقدس بود. این سرا در سال 1354 ویران و 

تبدیل به فضای سبز شد و پس از انقالب 
در محل آن صحن جمهوری اسالمی 
را ساختند«. موقوفات سلطان بیگم در 
مــشــهــدالــرضــا)ع( تنها بــه وقــف زمین و 
مغازه خالصه نمی شد. او به عنوان بانویی 
سیاستمدار و اهل مطالعه، به وقف کتاب 
و میراث مکتوب نیز بسیار معتقد بود. از 
وی 13 جلد کتاب خطی بسیار نفیس در 
گنجینه آستان  قدس رضــوی و در قالب 
موقوفه وجود دارد که از میان آن ها می توان 
بــه »شــرح عربی اصــول دیـــن«، »رساله 
فخریه«، »صحیفه الرضا)ع(« و »تفسیر 
تهلیلیه« اشــاره کــرد. پشت یکی از این 
کتاب های وقفی، وقف نامه سلطان بیگم 
وجــود دارد کــه در متن آن آمــده  اســت: 
»وقف فرمود این کتاب را بر عتبه علیه و 
روضه مقدسه رضیه علی ساکن ها السالم 
و التحیه نواب علیا حضرت بلقیس مکانی 
خدیجةالزمانی ناموس العالمین سلطانم 
الصفویه کــه طلبه مطالعه نمایند. به 
شرط آنکه بیشتر از یک هفته در خانه 
خــود نگاه ندارند و نفروشند و نخرند و 
هبه ننمایند و هر کس این نماید فعلیه 
لعنة هللا و المالئکه و الناس اجمعین«. 
نقل است که سلطان بیگم، یک بار هنگام 
تشرف به حرم رضوی، با زنی روبه رو شد 
که سخت می گریست و از امام رضا)ع( 
حاجت می خواست. وضعیت آن زن و 
گریه های سوزناک او موجب شد که دل 
سلطان بیگم بشکند؛ او شبی را در حرم 
رضوی به عبادت و گریه به درگاه خداوند 
گذراند و پس از آن، سرای سلطانی را وقف 
آستان قدس کرد تا به زائــران و مجاوران 

ثامن الحجج)ع( خدمتی کرده باشد.

درباره زندگی و زمانه »سلطان بیگم« مادر بزرگ شاه عباس

 بانوی واقف و خیراندیش 
عصر صفوی

خبرخبر
امروزامروز

به دامن قرآن زنیم دست امید
نوزدهمین جشنواره ملی »جبرئیل امین« با تجلیل از 
حافظان قرآن مؤسسه بیت االحزان حضرت زهرا )س( 

برای نخستین بار در حرم مطهر رضوی برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین علیرضا شاهسونی؛ مدیر 
مسئول مؤسسه قرآنی بیت االحزان حضرت زهرا)س( و 

عضو شورای ارزیابی حافظان قرآن کریم، ضمن تشریح 
جزئیات جشنواره ملی جبرئیل امین گفت: در دو 
سال گذشته با وجود کرونا و کم شدن فعالیت های این 
مؤسسه، با تالش های مستمر توانستیم 212 حافظ کل 

و 80 حافظ 20جزء قرآن کریم تربیت کنیم.

وی افــزود: سال گذشته به دلیل شیوع کرونا جشنواره 
جبرئیل امین برگزار نشد و امسال حافظان کل قرآن کریم 
که در سال های 99 و 1400 توسط مؤسسه بیت االحزان 
حافظ قــرآن تربیت شده اند در مراسمی با اعطای لوح 

تندیس و مدرک حفظ قرآن کریم تجلیل شدند.

نوزدهمین جشنواره ملی جبرئیل امین، دو روز پیش 
در صحن غدیر حرم مطهر رضوی برگزار شد و حافظان 
قرآن کریم پیش از شروع مراسم با عبور از صحن انقالب 
تا رسیدن به محل بــرگــزاری جشنواره مــورد استقبال 

خادمان، زائران و مجاوران حرم رضوی قرار گرفتند.

نشریات 
   مشکوه 151

به همت بنیاد پژوهش های اسالمی 
آستان قدس رضوی، صد و پنجاه و یکمین 
شماره از نشریه علمی و ترویجی مشکوه 

منتشر شد.فصلنامه مشکوه؛ نخستین 

نشریه علمی آستان قدس رضوی پس از 
پیروزی انقالب اسالمی ایران است که با 

گرایش معارف قرآنی- حدیثی و فرهنگ 
اسالمی از سال 1361 منتشر می شود. 
این نشریه در سال 1375 به دلیل رشد 

و ارتقای کیفی مقاالت به دریافت رتبه 
علمی- ترویجی از سوی کمیسیون 

بررسی نشریات نائل شده است.شماره 
جدید این نشریه دربردارنده مقاالتی با 

موضوعات »تحلیل روش شناختی مسئله 

ضابطه مندی در تأویل«، »نظریه قرآنی 
سالمت قلب و طب اِنگاری اخالق«، »نقش 
بشر در جهان گستری دین و راهکار های 
قرآنی آن«، »تحلیل توحیِد عزت بنیان در 

قرآن« و... است.
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انّ 
ابغض 
الناس الی 
اهلل من 
یقتدی 
بسنّه امام 
و الیقتدی 
باعماله
منفورترین مردم 
نزد خدا کسی است 
که سیره امامی 
را برگزیند ولی از 
کارهای او پیروی 
نکند .

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/ خانم صهیب فاروقی دارای شناسنامه شماره 0749405201 به شرح دادخواست به کالسه 
0000615/ 1 ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رمضان 
فاروقی به شناس��نامه 0749325631 در تاریخ 1400/11/10 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
نام و نام خانوادگی- شماره شناسنامه- تاریخ تولد- محل صدور- نسبت با متوفی

1- میمنت طیبین- 0749340355- 1333/6/1- تایباد- همسر
2- جنید فاروقی- 0749372941- 1357/6/28- تایباد- فرزند
3- صهیب فاروقی- 0749405201- 1362/3/7- تایباد- فرزند
4- حمیرا فاروقی- 0749360976- 1351/6/24- تایباد- فرزند
5- اسماء فاروقی- 0748397620- 1353/6/15- تایباد- فرزند

6- رابعه فاروقی- 0749766530- 1364/9/5- تایباد- فرزند
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت 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.آ1412029
قاضی شورا- شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان تایباد- قنبر مرزانی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/ خانم مهرافروز سیدالحسینی دارای شناسنامه شماره 0731615417 به شرح دادخواست 
به کالسه 1/0000524ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
غالم قوس جمالی نسب به شناسنامه 0749435534 در تاریخ 1400/9/15 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
نام و نام خانوادگی- شماره شناسنامه- تاریخ تولد- محل صدور- نسبت با متوفی

1- مهرافروز سیدالحسینی- 0731615417- 1322/1/1- تایباد- همسر
2- امان اهلل پوالدی- 0749435658- 1311/9/22- تایباد- پسرعمو

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت 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.آ1412031
قاضی شورا- شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان تایباد- قنبر مرزانی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظ��ر به اینکه آقای غالم احمد نوروزی دارای شناس��نامه ش��ماره 923 به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 
1/0000628ح از ای��ن ش��ورا درخواس��ت گواه��ی حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان 
محمدصالح نوروزی به شناس��نامه 0740279025 در تاری��خ 1400/11/18 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
نام و نام خانوادگی-        شماره ملی-       متولد- محل صدور- نسبت با متوفی

1- غالم احمد نوروزی- 0748519157- 1320/11/14- تایباد- پدر
2- زمرد ولی محمدی حسینی ئی- 0748786708- 1340/1/1- تایباد- مادر

3- مائده هدایتی- 0740396862- 1377/12/8- تایباد- همسر
4- مهراب نوروزی- 0741106272- 1398/4/28- تایباد- فرزند

5- مهنا نوروزی- 0741188031- 1400/8/11- تایباد- دختر
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت 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.آ1412032
قاضی شورا- شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان تایباد- قنبر مرزانی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای دین محمد صالحی کاریزی دارای شناس��نامه ش��ماره 7 به ش��رح دادخواست به کالسه 
1/0000567ح از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خاور 
یادرندی به شناسنامه 4 در تاریخ 1399/6/30 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
1- مریم آبسته- 0730111733- 1356/1/1- تربت جام- فرزند

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت 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.آ1412033
قاضی شورا- شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان تایباد- قنبر مرزانی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/ خانم غالم احمد ادریس��ی ریزه ئی دارای شناس��نامه ش��ماره 0749336307 به ش��رح 
دادخواست به کالسه 1/0000619ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان ادریس ادریسی ریزه ئی به شناسنامه 0740078003 در تاریخ 1400/11/6 در اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
نام و نام خانوادگی- شماره شناسنامه- تاریخ تولد- محل صدور- نسبت با متوفی

1- غالم احمد ادریسی ریزه ئی- 0749336307- 1331/3/3- تایباد- پدر
2- فاطمه مؤسس فر- 0042632064- 1338/6/12- تهران بزرگ- مادر

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت 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.آ1412035
قاضی شورا- شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان تایباد- قنبر مرزانی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بهار

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

اگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابررای  شماره 1550- 1400/10/20 هیات 
پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
مصطفی یازی فرزند محمد بش��ماره شناس��نامه 366 صادره از اللجین در شش��دانگ 
یکباب س��اختمان به مساحت 81/39 مترمربع پالک 5910 فرعی از 144 اصلی واقع 
در بخش چهار حوزه ثبت ملک بهاراراضی اللجین خریداری از مالک رسمی آقای زهرا 
فضلی واداره اوقاف محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله در روز آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد.)م الف 354( آ1412021
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/12/7             تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/12/22

جالل حدادی 
 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بهار

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بهار

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابررای  شماره 1553- 1400/10/04 هیات 
پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
حسین حقیقی مراد فرزند هدایت اله بشماره شناسنامه 12755 صادره از بهار دراعیانی 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 383/04مترمربع پالک 11860 فرعی از 139 
اصلی واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملک بهار خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 
آقایان غالمرضا ،امیرهوش��نگ و ذکریا بهمنی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله در روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد.)م الف 378( آ1412058
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/12/7         تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/12/22

جالل حدادی 
 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بهار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
براب��ررای ش��ماره 14006030104600562تاریخ1400.11.18هیات اول موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مهدی حیدری فرزند حس��ن بش��ماره شناس��نامه 31 صادره ازاراک در یک قطعه باغ وکارگاه بلوک 
زنی  به مساحت10818مترمربع پالک یک فرعی از147اصلی فرعی واقع درحوزه ثبت ملک پیشواخریداری ازمالک 

رس��می آقای پرویزشمس پورمحرزگردیده اس��ت. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی 
می ش��وددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورس��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ندمی توانند ازتاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم پس ازاخذرسید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض.دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/237  آ1412022
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.12.7                          تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400.12.22

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
برابررای شماره 140060301046001525تاریخ1400.11.18هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای حس��ن جهانی جعفری فرزند حسین بشماره شناس��نامه 2031 صادره ازورامین درششدانگ اعیانی یک باب 
س��اختمان به مس��احت76.41مترمربع پالک 1403فرع��ی از113اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیش��واخریداری 
ازمالک رس��می آقای حس��ین جهانی جعفری محرزگردیده اس��ت. لذابه منظوراطالع عموم مرات��ب دردونوبت به 
فاصله15روزآگهی می ش��وددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی 
توانند ازتاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم پس ازاخذرسید.ظرف مدت یک 
ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض.دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/240  آ1412022
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.12.7                                 تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400.12.22

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
برابررای ش��ماره 140060301046001538تاریخ1400.11.20هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاض��ی آق��ای کاظم صفرزاده فرزند علی غفار بش��ماره شناس��نامه 817 صادره ازبیجار در ی��ک باب گلخانه به 
مساحت10000مترمربع پالک یک فرعی از112اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشواخریداری ازمالک رسمی آقای 
حسن خواجه حسنی محمدیان محرزگردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی 
می ش��وددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورس��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ندمی توانند ازتاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم پس ازاخذرسید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض.دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/241   آ1412022
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.12.7                          تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400.12.22

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
برابررای شماره 140060301046001060تاریخ1400.9.13هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم رقیه حصاری فرزند نوروزبشماره شناسنامه 33 صادره ازدر یک باب خانه ویالیی به مساحت199.47مترمربع 
پ��الک 233فرعی از)2048فرعی دراستانداردس��ازی(از112اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیش��واخریداری ازمالک 
رسمی خانم فاطمه شریعت زاده محرزگردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی 
می ش��وددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورس��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ندمی توانند ازتاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم پس ازاخذرسید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض.دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/242    آ1412022
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.12.7                            تاریخ انتشارنوبت دوم:1400.12.22

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
برابررای ش��ماره 140060301046001528تاریخ1400.11.19هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محس��ن احمدی فرزند حسن بشماره شناس��نامه 403 صادره ازورامین در یک قطعه زمین مزروعی 
به مس��احت53265.31مترمربع پالک فرعی از142اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیش��واخریداری ازمالک رسمی 
سیدمحمدعلی طباطبایی وعلیرضاهداوندمیرزایی محرزگردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به 
فاصله15روزآگهی می ش��وددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی 
توانند ازتاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم پس ازاخذرسید.ظرف مدت یک 
ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض.دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/238   آ1412022
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.12.7                           تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400.12.22

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

آگهی مزایده اموال غیر منقول) سند رهنی (  پرونده اجرایی کالسه 14000087
 مس��تند به مواد 121 و 122 - آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا، ده میلیارد 
و پانصد و ده میلیون و دویست و هفتاد و چهار هزارو نهصد و بیست و پنج سهم از کل ده 
میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال از  ششدانگ یک ساختمان مسکونی، و تجاری نوع 
ملک طلق  ، به مس��احت یکصد و س��ی و شش متر و  چهل و نه دسیمتر مربع ) 136.49(  
به ش��ماره  پالک ثبتی نهصد و هش��تاد و هشت فرعی  مجزا ش��ده از چهار صد و نود و دو 

فرعی از یکهزارو دویس��ت و ش��صت و هش��ت اصلی، بخش یازده قاینات  استان خراسان 
جنوبی به نشانی خیابان قاین  شهید رجایی - نبش رجایی 2  که سند مالکیت ششدانگ 
آن در دفتر الکترونیکی 139820308002002686 ثبت و س��ند مالکیت آن به ش��ماره 
س��ریال 529467 س��ری الف سال   98به نام خانم اشرف مهرگان راد  فرزند محمد حسن 
با شماره ملی 0933057482 صادر و تسلیم گردیده است . حدود اربعه: شماال: دو درب و 
دیواریست بطول پانزده متر و هشتاد وپنج سانتیمتر به کوچه شرقا: سه درب و دیواریست 
بطول هشت متر وهفتاد سانتیمتر به پیاده رو خیابان جنوبا: دیواریست بطول چهارده متر و 
شصت وپنج سانتیمتر به شماره باقیمانده چهارصدونود ودو فرعی غربا: دیواربدیوار بطول نه 
متر و بیست سانتیمتر به شماره هشتصد وده فرعی که پالک مذکور برابر سند رهنی شماره  
93271مورخه 1398/09/27 دفترخانه اسناد رسمی شماره شش  قاین موضوع تسهیالت  
آقای علی اکبر شایگان فر به شماره ملی 0888994885  به عنوان وام گیرنده و خانم اشرف 
مهرگان راد به شماره ملی 0933057482 به عنوان راهن در قبال مبلغ یک میلیارد و پانصد 
و پنجاه میلیون  ریال  به مدت  60 ماه  در رهن بانک ملت قاین قرار گرفته چون متعهدین 
ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خویش عمل ننموده اند، بانک مرتهن  مستند به ماده 
34 - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند راجع بوصول مبلغ یک میلیارد و 
سیصد و چهل و چهار میلیون و ششصد و بیت و هفت هزارو هفتصد و چهل و نه ریال شامل 
مبلغ  نهصد و ده میلیون و هشتصد و هفده هزارو چهل و هفت ریال  اصل طلب و چهار صد 
و ش��ش میلیون و سیصد و سی و س��ه هزارو چهارصد و چهل و یک ریال   سود وبیست و 
هفت میلیون و چهارصد و هفتاد و هفت هزارو دویست و شصت و یک ریال  خسارت تاخیر 
تادیه بانضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول ، تقاضای صدور اجرائیه علیه وام گیرنده و راهن با 
مشخصات فوق را نموده و پرونده ای تحت کالسه فوق در این خصوص نزد شعبه اجرای اداره 
ثبت اسناد و امالک قاین تشکیل شده است پس از ابالغ اجرائیه به مدیون و انقضای مهلت 
مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهد  بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده 
است.، بدرخواست بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و طبق نظر کارشناس رسمی 
دادگستری به مبلغ ده میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون  ریال ارزیابی و قطعی گردیده که 
پالک مذکور به صورت شش��دانگ یک ساختمان مسکونی و تجاری  به مساحت 136.49 
متر مربع و پس از تعریض 118.49 متر مربع، مس��احت تجاری در طبقه همکف 107.24 
متر مربع ) سه دربند مغازه( ، زیر بنا 417.17 متر مربع ) زیر زمین - همکف - اول ( نیمه 
اس��کلت ، س��قف با تیر آهن و پوشش ضربی- قدمت بنا سی و سه سال ، کف مورائیک، دو 
خوابه، سرمایش کولر آبی، گرمایش بخاری گازی، امتیازات: بدق ، آب، گاز، تلفن ثابت، دارای 
نما س��ازی  دارای  قدمت حدودا 30 س��ال  در تصرف مالک می باشد ده میلیارد و پانصد و 
ده میلیون و دویست و هفتاد و چهار هزارو نهصد و بیست و پنج سهم از کل ده میلیارد و 
ششصد و پنجاه میلیون ریال از   ششدانگ  پالک فوق از ساعت نه الی دوازده روز چهارشنبه  
مورخ 1400/12/18 در اداره ثبت اسناد  قاین به نشانی قاین ، خیابان شهید رجایی از طریق 
مزایده به فروش می رسد. برابر گواهی بانک بستانکار ، ملک مورد رهن بیمه آتش سوزی و 
خطرات تبعی اموال مسکونی از شرکت بیمه ما  تا تاریخ 1403/10/01 می باشد و محاسبه 
سود و خسارت تاخیر باستناد تبصره ذیل ماده 4 -آئین نامه اجراء از روز درخواست صدور 
اجرائیه به بعد توسط اداره اجرا محاسبه خواهد شد و  مزایده از مبلغ  ده میلیارد و ششصد 
و پنجاه میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود اشخاص 
با تودیع ده درصد مبلغ مذکور حق شرکت در مزایده را خواهند داشت و خریدار یا نماینده 
قانونی وی مکلف اس��ت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به 
حس��اب سپرده اجرایی تودیع نماید ، در غیر اینصورت مبلغ ده درصد مذکور قابل استرداد 
نبوده و به حساب خزانه دولت منظور خواهد شد و عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و 
مزایده تجدید می گردد . الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم 
از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی 
و شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر 
عهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق به 
خریدار مس��ترد خواهد شد ، حقوق دولتی به شرح ماده 40 - آئین نامه اجرا نقداً وصول و 
نس��یه فقط راجع به طلب بس��تانکار با موافقت بانک ملت و نسبت به مازاد با موافقت راهن 
جایز میباشد . هرگاه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین 
تکلیف بدهی خویش نمایند یا نسبت به عملیات اجرائی اعتراضی واصل شود از انجام مزایده 
خودداری میگردد . ضمنا این آگهی پس از تایید نهایی در سایت سازمان ثبت قرار خواهد 

گرفت و به منزله انتشار در روزنامه کثیراالنتشار محلی است ./ آ1412023
علی  صفایی  فر 
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