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 قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی 
در دیدار دستیار وزیر امور خارجه مطرح کرد 

 تقویت دیپلماسی زیارت 
با صدور روادید زیارت

به  اشاره  با  تولیت آستان قدس رضوی  قائم مقام 
عالقه مندی گسترده زائران خارجی برای تشرف به 
می تواند  دولت  گفت:  رضــا)ع(  امام  ملکوتی  بارگاه 
برای استفاده بهتر از این ظرفیت بالقوه و تقویت 
را  زیارتی مشهد مقدس  ویزای  زیــارت،  دیپلماسی 

تعریف و به عالقه مندان ارائه کند.
سهرابی،  عبدهللا  دکتر  دیـــدار  در  رحمتی  مالک 
دستیار وزیـــر امـــور خــارجــه اظــهــار کـــرد: در حــوزه 
فعالیت های وزارت امور خارجه در مشهد و استان 
معاونت  یــا  نمایندگی  یــک  باید  رضــوی  خــراســان 
از  به  طور خاص  بتوان  تا  باشد  ویژه وجود داشته 
ظرفیت های بین المللی مشهد استفاده کرد.استان 
خــراســان  رضــوی تنها اســتــان کشور اســت کــه هر 
خارجی  مسافر  قانونی  تردد  4میلیون  حدود  سال 
در آن انجام می شود، بنابراین ضرورت دارد دولت 
در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی 
داشته  اســتــان  ــن  ای بــه  متفاوتی  نــگــاه  فرهنگی  و 
که  خارجی  مسافر  4میلیون  ایــن  مدیریت  باشد. 
عموم آن ها زائران خارجی امام هشتم)ع( هستند، 
و  خــارجــه  امــور  وزارت  جــدی  برنامه ریزی  نیازمند 
تقویت دفتر نمایندگی وزارتخانه در مشهد مقدس 
ــار ضــروری  ــن ک اســت و بــه اعــتــقــاد بــنــده انــجــام ای
دولــت می تواند  که  کــارهــای مهمی  از  یکی  اســت. 
زائران  به  زیــارت مشهد  ویــزای  انجام دهد، اعطای 
دستور  در  آن  بررسی  امــیــدوارم  که  اســت  خارجی 
 کار دولت محترم و به خصوص وزارت امور خارجه 

قرار بگیرد. 
ــوی بــه ایــن  قــائــم مــقــام تــولــیــت آســتــان قـــدس رضـ
ویزای  از  استفاده کنندگان  که  کرد  اشــاره  نیز  نکته 
زیارت، دارای فرهنگ مطابق نظام فرهنگی و دینی 
بسیاری  دولـــت  نــیــز  جــهــت  ایـــن  از  و  مــا هستند 
را  گــردشــگــری  حــــوزه  در  مــطــرح  دغـــدغـــه هـــای   از 

نخواهد داشت.

WWW.QUDSONLINE.IR9791 یکشنبه 4 اردیبهشت 1401   22 رمضان 1443  24 آوریل 2022   سال سی و پنجم    شماره

 مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی 
و جهاد دانشگاهی توافق کردند

تفاهم نامه همکاری  هنری 

مذاکره علمی و مطالعه ،برترین 
اعمال در شب های قدر است

نکته های ناب/ حجت االسالم علوی تهرانی

j محبت امیرالمؤمنین 
فرا اسالم است
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هزینه سفر یک خانواده چهار نفره، ۴۰ میلیون تومان

 وقتی سفر به کربال هم
 الکچری می شود!

 »آموزه های اخالقی و عرفانی
 صحیفه سجادیه« منتشر شد

    سال دوم    ویژه نامه 319    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

در شب قدر از باب هللا وارد شویمبه فکر کیفیت اعمال باشیم
منبر مجازیدعا

گزارشی از مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان در حرم مطهر رضوی

شبی ازجنس رحمت
4

تولیت آستان قــدس رضــوی زیــارت 
ــانـــون نشر  کـ را  حـــضـــرت رضــــــا)ع( 
معنویت در کشور و کمک به تسهیل 
در  مسئوالن  تمامی  وظیفه  را  آن 

جمهوری اسالمی دانست.
به گزارش آستان نیوز، حجت االسالم 
اجرایی  دیــدار مدیران  در  مــروی  احمد   والمسلمین 
استان خراسان رضوی که در تاالر والیت حرم مطهر 
امام رضا)ع( انجام شد با بیان اینکه خداوند را شاکریم 
که توفیق خدمتگزاری در شهر و دیــار منتسب به 
ولی و حجت خدا حضرت علی بن موسی الرضا)ع( 
را داریم؛ اظهار کرد: فلسفه شکل گیری و نام گذاری 
مشهد به واسطه مدفن مطهر پــاره تن رســول  خدا 
حضرت رضا)ع( است؛ اگر حضرت ثامن الحجج)ع( 
امروز  نمی شدند،  به خاک سپرده  این سرزمین  در 

شهری به  عنوان مشهد وجود نداشت.
در  مسئولیت  رضـــوی شکر  قــدس  آســتــان  تولیت 
مشهد مقدس را خدمتگزاری صحیح و خداپسندانه 

به زائران و مجاوران حضرت رضا)ع( دانست.

فقط وظیفه آستان قدس رضوی نیست ◾
وی با تأکید بر اینکه سفر زائــران به مشهد سفری 

تفننی نیست، ابراز کرد: سفر به مشهد با سفر به 
برای  نه  مــردم  اســت؛  شهرهای گردشگری متفاوت 
سیاحت بلکه برای زیارت به مشهد سفر می کنند، 
لذا همه مسئوالن وظیفه دارند موانع زیارت را برای 
کسب معنویت مردم از این بارگاه نورانی برطرف کنند.
تولیت آستان قدس رضــوی گفت: تسهیل شرایط 
زیارت تنها وظیفه آستان قدس نیست، بلکه وظیفه 
هر مسئولی بوده که در جمهوری اسالمی خدمت 

می کند زیرا انجام زیارت توصیه اسالم است.
وی ابراز کرد: مدیران و دستگاه های اجرایی خراسان 
رضوی و مشهد عالوه بر مسئولیت های قانونی که در 
تأمین مناسب امنیت، نظارت بر بازار و خدمت رسانی 
شایسته به مــردم دارنــد، اگر به  واسطه کوتاهی در 
انجام وظایف موجب ایجاد کــدورت در ذهن زائری 
از سفر به مشهد شوند به  طوری  که او در آینده از 
سفر به این شهر منصرف شود، مسئولیت شرعی 
بر عهده شان خواهد بود. وی ائمه اطهار)ع( را نسخه 
نجات بخش بشریت در دنیا و آخرت دانست و با 
اشــاره به دیــدار خود با رئیس جمهور در سفر اخیر 
هیئت دولــت به استان خراسان رضــوی، گفت: در 
دیــدار با رئیس جمهور محترم عرض کــردم »همان 
 گونه که تأمین امنیت، معیشت، بهداشت، تحصیل، 

فرهنگ و سایر نیازهای مردم را مسئله دولت می دانید 
بدانید«؛ موضوع  دولــت  نیز مسئله  را  ــارت  زی باید 
زیارت به تمام مسئوالن کشور مرتبط بوده زیرا این 

بارگاه نورانی کانون کسب معنویت مردم است.
تولیت آستان قدس رضوی در پایان از همکاری های 
دولت و تمامی مسئوالن استانی و شهری با آستان 
قدس رضوی برای خدمت رسانی به زائــران حضرت 

رضا)ع( قدردانی و تشکر کرد.

رویکرد مدیریت استان حول حضرت رضا)ع( است ◾
در ابتدای این دیدار؛ نظری، استاندار خراسان رضوی 
رویکرد مدیریت و هدف گذاری استان را حول محور 
کرد:  ــراز  اب و  دانست  بن موسی الرضا)ع(  امــام علی 
حضرت رضــا)ع( فلسفه ایجاد شهر مشهد است 
باید  بنابراین تمام برون دادها و جلوه های این شهر 
رفتارهای  تمام  باشد.  رضــوی  فرهنگ  محور  حــول 
فرهنگی در مشهد مقدس  اقــدام هــای  و  اجتماعی 
بــایــد بــا تــوجــه بــه فرهنگ رضـــوی و حفظ حرمت 
حضرت رضا)ع( شکل بگیرد و حفظ حرمت و کرامت 
زائران حضرت رضا)ع( وظیفه اصلی و اساسی تمام 
بخش های مرتبط با خدمت رسانی به زائــران است. 
ما  اعتقاد  نیز  زیرساخت شهری  مسائل  در  حتی 

راستای  در  باید  زیرساخت ها  این  که  است  این  بر 
خدمت به مجاوران و زائران حضرت رضا)ع( باشد به 
 طوری  که شرایط تردد آسان و ارزان مردم برای پابوسی 

حضرت رضا)ع( را فراهم آورد.

با مدیریت شهری  ◾ همکاری آستان قدس رضــوی 
قابل قدردانی است

همچنین در این دیدار سیدعبدهللا ارجائی، شهردار 
شهر مشهد ضمن ارائه گزارشی از اقدام های شهرداری 
مشهد در عرصه های گوناگون، از آستان قدس رضوی 
به سبب همکاری با شهرداری در اجــرای پروژه های 
تولیت  از عنایت  ــرد:  کـ اظــهــار  و  قــدردانــی  شــهــری 
آستان قدس رضوی برای کمک به بازگشایی بولوار 
از 23 سال  که پس  بصیرت شهرک شهید رجایی 
انجام شد، تشکر و قدردانی می کنم. محسن داوری، 
فرماندار مشهد مقدس نیز در این دیدار از اقدام های 
توانمندسازی  و  ساماندهی  تثبیت،  در  فرمانداری 
حاشیه شهر مشهد سخن گفت و با بیان اینکه باید 
با حل مشکالت اعتماد مردم را جلب کرد، گفت: با 
استفاده از ظرفیت مساجد بخشی از مشکالت مردم 
احصا، دسته بندی و اولویت بندی شده تا بتوانیم با 

همراهی دستگاه های ذی ربط به حل آن ها بپردازیم.

  تولیت آستان قدس در دیدار مدیران اجرایی استان خراسان رضوی:

  کمک به تسهیل زیارت 
  وظیفه تمامی مسئوالن است

َّهُمَّ افْتَحْ لِي فِيهِ  حجت االسالم دکتر خیاط    الل
ِّقْنِي  ْــزِلْ عَلَيَّ فِيهِ بَرَكَاتَِك، وَ وَف أَن ْــوَاَب فَْضلَِك، وَ  أَب
ِّي فِيهِ بُحْبُوحَاِت  فِيهِ لِمُوِجبَاِت مَرَْضاتَِك، وَ أَْسكِن

َّاتَِك، يَا مُِجيَب دَعْوَةِ الْمُْضطَرِّينَ. جَن
خدایا در این روز به روی من درهای فضل و کرمت را 
بگشای. خداوند با ما با فضلش رفتار می کند چون 
اگر با عدلش رفتار کند و به اصطالح مو از ماست 

بکشد معلوم نیست احدی از ما رستگار شویم. 
خدا در زندگی مــادی هم افــزون بر بحث آمرزش 
گناهان به فضل خودش تعامل می کند نه از روی 
استحقاق، وقتی خدا ابواب فضلش را به روی کسی 
گشود و او را مستغنی کرد به اصطالح از در و دیوار 
برایش می بارد. هر چه داریم خدا بر اساس فضلش 
عنایت کرده است. به آنچه خدا به بنده اش از روی 
فضل بخشیده ما نباید حسادت بورزیم بلکه ما هم 

از خدا بخواهیم.
فراز دوم دعا در مورد برکت است. ماه رمضان که 
مبارک است، گفتند به خاطر این است که اعمال ما 
در این ماه چند برابر دیگر ماه ها محاسبه می شود.

اعمال  در  کــه  اســت  ایــن  توجه  قابل  نکته  یــک 
باشیم  کیفیت  پی  در  واقعاً  و غیرعبادی  عبادی 
نه کمیت! خیلی ها خود را گرفتار مقدار و کمیت 
کند  کار  عمل  کیفیت  روی  انسان  اگر  می کنند. 

خدا روی کمیتش جبران می کند. برکت هم یعنی 
فراز سوم درخواستی  اثر عمل.  برابر شدن  چند 
پیرامون رضایت خداست؛ رضایت پروردگار باید 
قله اساسی تالش انسان باشد. خداوند در دعای 
زیادی  یعنی  شده  معرفی  »سریع الرضا«  کمیل 
مهربان است و زود راضی می شود اما بدانیم اگر 
سریع الرضاست بی دلیل نیست او ارحم الراحمین 
ََّك  است. در دعای افتتاح می خوانیم: »وَأَيْقَنُْت أَن
أَنَْت أَرْحَمُ الرَّاِحمِيَن فِى مَوِْضعِ الَْعفْوِ وَالرَّحْمَهِ«... 
خدا در موضع عفو و رحمت ارحم الراحمین است 
اما باید توجه کنیم که »وَأََشدُّ الْمُعاقِبِيَن فِى مَوِْضعِ 
َّقِمَهِ« هم هست. خدا اگر اهل رضایت  َّكالِ وَالن الن
و هر چند مهربان است این بی دلیل نیست... اگر 
تمام  کنیم  فراهم  را  روز موجبات خشم خدا  هر 
کائنات هم بر ما خشم می گیرند و در نتیجه هیچ 
دعا  فــراز  داشــت.  چهارمین  نخواهیم  موفقیتی 
جای گرفتن در وسط و عمق بهشت است. از این 
دارد.  مختلفی  درجــات  بهشت  می فهمیم  نکته 
از این رو برای رفتن به درجه باال و نقطه کانونی 
آیات  انسانی طبق  باید تالش کنیم. هر  بهشت 
قرآن جایگاهی در بهشت دارد که با طلب آمرزش 
از خدا و کسب رضایتش می تواند آن جایگاهی که 

خدا برای او در نظر گرفته را بدست بیاورد.

از  یــکــی  امـــشـــب  عالی   حجت االسالم 
شب های سرنوشت ساز برای طول سال است. 
مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی در کتاب 
مراقبتی  اهل  که  دارنــد  تعبیری  »المراقبات« 
بوده اند که یک سال شب ها و روزها را مراقبت 
می کردند و آمادگی کسب می کردند برای اینکه 

بتوانند شب قدر را درک کنند. 
چــــون مــی دانــســتــنــد چـــه شـــب حـــســـاس و 
سرنوشت سازی است. به یک معنا مزد است. 
خودش  در  آمادگی هایی  که  است  کسی  مزد 
ایجاد کرده است. معنایش این نیست که اگر 
با  نمی دهند،  راهش  باشد  رسیده  آخر  کسی 
وجود این فرق می کند با کسی که سعی کرده... 
مبارک  مــاه  اول  از  دســت کــم  پیش  مــدتــی  از 
رمضان حواسش را جمع کرده و مراقبت هایی 

برای خودش کسب کرده است.
این شب، شب باعظمتی است که قرآن وقتی 
می خواهد از آن تعبیر کند می فرماید و تو چه 
می دانی شب قدر چیست که کنایه از عظمت 

این شب است.
ایــن اســت که ایــن شب بهتر از  تعبیر قــرآن 
ــزار مـــاه یعنی 83 ســال  ــت. هـ ــزار مـــاه اسـ هـ
یــعــنــی یـــک عــمــر.یــعــنــی یـــک عــمــر بــنــدگــی 

را  قــدر  و شب  بگذارند  تــرازو  کفه  یک  در  را 
این  قـــرآن  بــگــذارنــد. تعبیر  تـــرازوی دیــگــر  در 
است که این شب از یک عمر بندگی باالتر 
را  آن  بتواند  به شرطی که کسی  البته   است 

درک کند.
معصوم)ع(  بــه  قــدم  یــک  توانست  کسی  اگــر 
ــاب« نـــزدیـــک شـــود شـــب قـــدر را  ــ بـــه ایـــن »بـ
این است  می تواند درک کند. درک شب قدر 
است  بــودن شــرط الزم  بیدار  ــودن.  ب بیدار  نه 
بیدار  کسی  اســت  ممکن  نیست.  کافی  امــا 
باشد اما چیزی گیرش نیاید. باید بیدار باشد 
باب  ایــن  از  و  باشد  بیدار  باید  کند.  توسل   و 

وارد شود. 
حــاال مــی تــوان فهمید چــرا شــب قــدر قــرآن را 
  ... بر سر می گذاریم و می گوییم »بک یا هللا 

الهی بمحمد و بعلی... بفاطمه«.
قرب ما به خدا تابع قرب ما به معصوم است 
و لذا شب قدر نشانه اش این است باید یک 
فردای  ایجاد شــود.  زندگی  در  فــردا  از  تفاوتی 
تــوجــه و قــرب  ــدا  ولـــی خـ بــه  نــســبــت  آن روز 
بیشتری داشته باشد و غفلتش کمترباشد ... 
وارد  »بــاب هللا«  از  که  باشد  این  نشان دهنده 

شده است.



قلب شهر 
رمضان 
لیله القدر
قلب ماه رمضان 
شب قدر است.

من احیی 
لیله القدر 

حول عنه 
العذاب 

الی السنه 
القابله

هر كس شب قدر را 
احيا بدارد ، تا سال 

 آينده عذاب از او 
برداشته مي شود.

محمد اسفندیاری می گوید: در کتاب مفاتیح الجنان به نقل 
از شیخ صدوق آمده برترین اعمال در شب های قدر، مذاکره 

علمی و مطالعه است.
به گــزارش ایبنا، مــاه رمضان در میان مسلمانان دارای 
احترام، اهمیت و جایگاه ویژه  ای بوده و ماه سلوک روحی 
آنان است، مؤمنان با مقدمه  سازی و فراهم کردن زمینه  های 
معنوی و با حلول این ماه با شور و اشتیاق و اطعام و دادن 

افطاری به نیازمندان، شب  زنده  داری و عبادت، تالوت قرآن، 
دعا، استغفار، صدقه، روزه  داری و نیز مطالعه روح و جان 
خود را از سرچشمه فیض الهی سیراب می  کنند. محمد 
اسفندیاری، اسالم پژوه، تاریخ نگار و عاشورا پژوه پیشنهاد 
مطالعاتی خود را در ماه مبارک رمضان برای مخاطبان ایبنا 
این گونه بیان کرد: من دو کتاب را برای مطالعه در این ماه 

مناسب می دانم.

وی ادامــه داد: کتاب اول به عنوان »فــروغ والیــت« تاریخ 
تحلیلی زنــدگــانــی امـــام عــلــی)ع( نوشته آیـــت هللا جعفر 
سبحانی یکی از پرکارترین نویسندگان در ایران معاصر و 
جهان اسالم است که در زمینه های متعدد ازجمله تفسیر 
قــرآن، عقاید، تاریخ، فقه و اصــول، کتاب هایی متعدد به 
زبان عربی و فارسی دارد. فروغ والیت اثری به زبان فارسی 
با حــدود 800 صفحه اســت. در ایــن کتاب، مؤلف زندگی 

امیرالمؤمنین)ع( را در کنار پیامبر و همچنین دوران خلفا 
و دوران حکومتش بررسی کرده است. این اثر هم توصیفی 
است و هم تحلیلی؛ به این صورت که ضمن گزارش از زندگی 
امام علی)ع( به تحلیل  آن نیز پرداخته است. مطالعه این 
کتاب در ماه رمضان که مصادف با شهادت امام علی)ع( 

است مناسبت دارد.
او گفت: همگان می دانند در شب های قدر یک سلسله 

اعمال عبادی و دعاهایی وجــود دارد که مستحب است 
خوانده شود. این دعاها و اعمال در کتاب مفاتیح الجنان 
نوشته شده اما در همین کتاب مفاتیح الجنان به نقل از 
شیخ صدوق آمده برترین اعمال در شب های قدر مذاکره 
علمی و مطالعه است؛ بنابراین خواندن کتاب در ماه مبارک 

توصیه می شود.
اسفندیاری اظهار کرد: کتاب دومی که برای مخاطبان معرفی 

می کنم و بــرای مطالعه در ماه مبارک رمضان مفید است 
»مشهورات بی اعتبار در تاریخ و حدیث« نام دارد. نویسنده 
این کتاب جوان دانشمندی به نام مهدی سیمایی است که 
فقط 20 سال دارد و از طالب جوان حوزه علمیه قم است؛ این 
کتاب اولین اثری است که از او منتشر شده و خیلی مورد 
استقبال قرار گرفته است. در ابتدای کتاب بحثی با عنوان 

روش راستی آزمایی حدیث انجام شده است.

او با اشاره به این موضوع که ما می دانیم همه احادیثی که 
در کتاب ها وجود دارند معتبر نیستند بلکه در میان آن ها 
احادیث ضعیف و مجعول هم وجــود دارد، تصریح کرد: 
نویسنده جوان این کتاب در ابتدا بحثی کرده که ما چگونه 
بسنجیم حدیثی راست است یا راست نیست و معتبر و 

صحیح است یا خیر.
این اسالم پژوه ادامــه داد: سیمایی در این کتاب در چهار 

فصل روایات تفسیری، روایات اعتقادی، روایات تاریخی و 
روایات عاشورایی را که مشهور هستند اما اساسی ندارند و 

معتبر نیستند شناسانده است.
وی در انتها بیان کرد: مشهورات بی اعتبار کتابی است که 
احادیث مشهور تفسیری، اعتقادی، تاریخی و عاشورایی را 
که اعتبار و اساسی ندارند اما مشهور و زبانزد شده اند نقد 

و بررسی کرده است.

نیم نگاه
مذاكره علمی و مطالعه 
برترين اعمال در 
شب های قدر است

نکته های ناب
حجت االسالم علوی تهرانی

   محبت اميرالمؤمنين)ع( فرا اسالم است
رسول اكرم)ص( فرمودند: اگر مردم بر محبت علی)ع( اجتماع 

می كردند خداوند هرگز جهنم را خلق نمی كرد. اين حديث يک ظاهر 
دارد كه محبت علی)ع( نجات دهنده از جهنم است ولی يک واقع دارد 

و آن دقت در كلمات روايت است. نخست، رسول اكرم)ص( می فرمايند 

اگر »مردم« اجتماع می كردند و نفرمودند »مسلمان ها« در حالی كه 
اميرالمؤمنين)ع( در دوره اسالم در دنيا بودند و مسئله امامت در 

ميان مسلمان ها مطرح است. بيان حضرت حکايت از اين دارد كه حب 
امام علی)ع( تکليفی است كه پيشينه آن به اديان گذشته برمی گردد 

و امت موسی و عيسی و تمام انبيا نسبت به آن مسئول هستند. 

پس حب اميرالمؤمنين)ع( فرااسالم است و همه اديان دربرابر آن 
مسئول هستند.نکته دوم اينکه حضرت فرمودند اگر مردم در محبت 

اميرالمؤمنين)ع( اجتماع داشتند خدا جهنم را خلق نمی كرد، پس 
بحث به يک مقطع از خلقت برمی گردد نه ثمره خلقت. اولين انسانی 
كه پا به دنيا گذاشت حضرت آدم است و از همان زمان بهشت و جهنم 

خلق شد، چون بهشت و جهنم محصول عمل ماست و خود ما داريم 
بهشت و جهنم را خلق می كنيم. اگر پيامبر)ص( می فرمايند جهنم را 
خلق نمی كرد منظورش بستر و عرصه ای قبل از دنياست. اين عرصه 

در عالم ميثاق است. وقتی خدا برای الوهيت خودش از همه مردم 
پيمان گرفت، يک پيمان هم بر محبت علی)ع( گرفت. اگر همه پيمان 

می دادند خدا جهنم را خلق نمی كرد. پس محبت علی)ع( از عالم ميثاق 
مطرح است.اين برداشت از حديث مؤيد دو روايت است. پيامبر)ص( 

می فرمايد بی ترديد حمد شايسته وجود حضرت حق است كه 
محبت وجود حضرت امير)ع( و حضرت فاطمه)س( و حسنين)ع( 
را بر تمام مردمان عرضه كرد، كسانی كه در مرحله اول اين محبت را 

پذيرفتند از ميانشان انبيا مبعوث شدند، كسانی كه پس از انبيا محبت 
علی)ع( را گرفتند شيعه شدند و خداوند هم انبيا و هم شيعيان را كه 

در محبت علی)ع( مشترک هستند در بهشت جمع می كند. اين حديث 
می فرمايد محبت علی)ع( از عالم ذر مطرح است.

حديث دوم اين است كه پيامبر)ص( فرمودند اگر مردم می دانستند 

علی)ع( چه زمانی به لقب اميرالمؤمنين ملقب شدند فضائلش را انکار 
نمی كردند. او زمانی به اميرالمؤمنين ملقب شد كه هنوز آدم خلق 

نشده بود. پس مسئله علی)ع( از مسائل مهم عالم ذر است بنابراين 
حق دارد گله كند كه »الدهر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی حتی يقول علی 

و معاويه«. ايشان آقايی است كه حرفش از گذشته دنيا مطرح است.

کتاب سه جلدی »تا ابد زندگی« )شرح احادیث 
ــمــوت بـــحـــاراالنـــوار( نــوشــتــه محمدرضا  کــتــاب ال
عابدینی که از سوی مؤسسه مطالعات اسالمی 
رواسی منتشر شده بود در شبستان مصالی امام 

خمینی)ره( رونمایی شد.
به گزارش ستاد خبری بیست و نهمین نمایشگاه 
بین المللی قــرآن کریم، حجت االســالم عابدینی 
نویسنده کتاب در این مراسم گفت: بحث  درباره 
معاد، صحبت درباره حقیقی ترین و واقعی ترین 
موضوع در عالم است. در روایــات آمده انسان ها 

در دنیا خــواب انــد و زمــانــی که 
می میرند بــیــدار می شوند. به 
همین دلیل، عالم دنیا تفسیر 
ــل دارد؛ مــانــنــد خــوابــی  ــأوی و ت
که تفسیر دارد، عالم دنیا نیز 
تفسیر دارد و نباید به صورت 
ظاهری به آن نگاه کرد. در روایات 
آمده عالم دنیا نسبت به برزخ 
خـــواب اســت و عالم بـــرزخ نیز 
نسبت به قیامت خواب است. 
در حقیقت هرچه به قیامت 

نــزدیــک تــر می شویم واقعیت عالم متجلی تر و 
حقایق بی پرده تر می شود.  

موضوع دیگری که باید اشاره کنم این است رابطه 
دنیا و آخرت، رابطه تغییر ادراک است؛ بدین معنی 
که ادراک انسان به نسبت درعالم آخرت تغییر 
می کند و انسان آن را می یابد. به همین دلیل است 
ــد امــا آخرتی  ــراد در دنیا حضور دارن که برخی اف
هستند. بنابراین حقیقت معاد، تغییر در ادراک 
است. اگر باور ما به معاد به درستی شکل بگیرد، 
نگاه ما به دیگر ذرات هستی نیز متفاوت می شود. 
بــرای مثال کسی که فکر می کند 100 
سال عمر می کند با کسی که معتقد 
اســت انسان ابــدی اســت، نگاه کامالً 
متفاوتی به حقایق عالم دارد. دقت 
داشته باشید هر چیزی که با ابدیت 
سنجیده می شود، ارزش متفاوتی پیدا 
می کند. نــام ایــن مفهوم را در کتاب، 
»تصحیح نسبت ها« گــذاشــتــه ایــم. 
یعنی هرچه انسان باور قوی تری نسبت 
به معاد و زندگی جاودانی پیدا کند، این 

نسبت ها صحیح تر برقرار می شود.

ــران به عتبات  پس از دو ســال وقفه در اعـــزام زائـ
عالیات بــه دلیل شیوع کــرونــا، زائـــران بــا چالش 
قیمت های نجومی مواجه شده اند و یک حساب و 
کتاب سرانگشتی نشان می دهد بسیاری از اقشار 

جامعه توان پرداخت هزینه های فعلی را ندارند.
به گزارش قدس آنالین، سفر به عتبات عالیات که 
کرونا از اسفند سال ۹8 آن را به تعطیلی کشانده 
بود و پس از حدود دو سال در اواخر سال گذشته 
به راه افتاد، مشتاقان خود را با چالش قیمت های 
نجومی مواجه کرده است و عده بسیاری همچنان 
چشم انتظار ایجاد شرایطی برای عزیمت به این 

سفر معنوی هستند.
در سال 1۴00 هزینه بلیت انفرادی سفر به عتبات 
عالیات در ایام عادی حدود ۳میلیون تومان و در 
مناسبتی مانند اربعین حسینی حدود ۵میلیون 
تومان بود اما از زمان آغاز اعزام کاروان های رسمی 
که زیر نظر سازمان حج و زیارت هستند، این هزینه 
افزایش قابل توجهی داشته اســت به طــوری که 
حداقل قیمت بلیت رفت و برگشت برای تهران به 
نجف از ۵میلیون تومان آغاز می شود و به حدود ۹ 

تا 10 میلیون تومان نیز می رسد.

به عبارت دیگر هزینه بلیت برای یک خانواده چهار 
نفره بین 20 تا ۴0میلیون تومان آب می خورد! در 
حالی که با قیمت سال گذشته )که البته آن هم 
نسبت به سال های ۹8 و ۹۹ افزایش زیادی داشته( 
هزینه تمام شده بلیت آن هم در مناسبت ها یا 

روزهای پرازدحام 20 میلیون تومان بود.
ــران به عتبات با کــاروان هــای رسمی و  تشرف زائـ
قانونی نیز برای هفت شب و هشت روز از ۷ میلیون 
تا ۹ میلیون و ۵00 هزار تومان متغیر است که تفاوت 
آن در کیفیت هتل هاست، بنابراین سفر به عتبات 
برای یک خانواده چهار نفره بین 28 تا ۳8 میلیون 
تومان هزینه دربردارد؛ اما آیا پرداخت این هزینه 

برای همه اقشار امکان پذیر است؟!

در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

کتاب سه جلدی »تا ابد زندگی« 
رونمایی شد

هزینه سفر یک خانواده چهار نفره، ۴۰ میلیون تومان

 وقتی سفر به کربال هم 
الکچری می شود!

زیارتتازه های نشر حـــمـــزه واقـــعـــی، 
ــر ارشـــد  ــگ ــش ــژوه پ
 مطالعات ميان رشته ای 
ــر جــشــن  ــ ــی ــ ــب ــ ــن ک ــوشــ جــ
جـــان هـــایـــی اســــت کـــه در 
عرفات عشق عارف شده اند و قرآن هایی که بر سر 
دارند در جان هاشان جاری می شود. جوشن کبیر 
را نباید خواند، باید نوشید و با این باده سرمست 
شــد و از واژه هـــایـــش کــه هــر کـــدام مطلع الغزل 
ــزرگ و مــحــکــم،  ــ ــی ســاخــت ب عــشــق اســـت زرهــ
 آنــچــنــان کــه چشم نــاپــاک هیچ شیطانی از آن 

عبور نکند.
جوشن کبیر راز بزرگی انسان هایی 
اســت کــه از زمــیــن بــه هــمــه کائنات 
نــور مــی افــشــانــنــد و آســمــان هــم اگــر 
نوری دارد، بازتاب این نور است؛ چنان که باران 
یــغ نیست،  آسمانی کــه در لطافت طبعش در
ــور از زمــیــن اســـت؛  ــ ــادرات آب و ن حــاصــل صــــ
ــدوم انــســان، بـــوی خـــدا را  ــه یــمــن قـ زمــیــنــی کــه ب
 هـــر لــحــظــه در وجــــود خــلــیــفــه الــلــهــی ســاکــنــان 

خویش می یابد.
جوشن کبیر شرح عاشقانه های انسانی است که 
هم کالمی خدا را بر هر چیزی ترجیح داده است 
تا در پی »و علّم اآلدم االسماء کلها« باز بخواند 
آن اسامی روشن را که هر کدام برای گذر همیشه 
از دشت شب کافی است. در واژه واژه این دعا، 
توحید به نهایت می رسد و دلــدادگــی مؤمنانه 
میان عاشق و معشوق نشئه ای دیگر می یابد، 
از جنس همان نشئه هایی کــه در حضور خدا 
می توان تجربه کرد و حاشا که حضور و محضر 
دوست به یک مکان و زمان خاص خالصه شود. 
او را می شود در همه جا یافت، به خصوص در 
قلب های شکسته. او را همیشه می شود تماشا 

کرد؛ اصالً چشمی که در تماشای او بالغ نشود 
به ایمانی عارفانه ره نتواند یافت؛ او را اگر نشود 
با همه وجــود دیــد چگونه می شود برایش غزل 

خواند و غزل شنید؟ 
و همه حکایت عشق از آنجا آغــاز مــی شــود که 
انسان در نماز تماشا او را می بیند و ایــن نگاه، 
جاودانه می شود، بدون اینکه دعا کند او برگردد 
دوبـــاره، چــرا که از دیــده نمی رود که از دل بــرود. 
اصالً او نمی رود که بازآید. قصه عشق آغاز شده 
است بی آنکه کسی برایش پایانی متصور باشد، 
حتی در آن مالقات سرخ، که آن هم خود نشئه ای 
است برای نشئات دیگر و آغازی برآغازهای دیگر.
در این زیارت که در بی زمانی و بی مکانی مطلق، 
ــبــرانــه  ــد وجــــود دل ــان هــمــه زائــــر مــی شــون ــیـ آدمـ
خــداونــدی چنان نمایان اســت که کسی را تاب 
بازگشت نیست؛ بلکه هروله دل هــا هر لحظه 
شدیدتر می شود تا الغوث گویان پایه وادی دیگر 
ــد در آن جلوه های  ــگــذارد وادی ای کــه خــداون ب
عــاشــقــانــه دیــگــری بــه تــمــاشــا گــذاشــتــه اســـت... 
ــع... ولـــــی... غــافــر...  ــ ــ ــد... مــجــیــب... راف ــیـ »سـ

معطی... قابل... سامع... عالم... دافع«. 
در ایــن وادی 10 آســمــان، بستر پـــرواز مــرغ باغ 
ملکوت می شود؛ تا حتی با قفس تن پرواز را در 
نهایت تجربه کند و جبرئیل را هم پشت سر خود 
ببیند، چنان که پیامبر دید. گفت: »جبرئیال تو 
بیا اندر پی ام. گفت: رو، رو من حریف تو نیم...« 
و این دری است که همه باید تجربه کنند و اصالً 
ایــمــان همین تــجــربــه هــاســت و بــایــد کــه انــســان 
خود را در معرض وحی و آیات الهی قرار دهد و 
بفهمد قرآن به تعداد همه انسان ها در همیشه 
زمان ها باید جاری شود تا رخت خلیفه اللهی بر 
تن همگان گردد. وااّل نزول قرآن اگر یکباره باشد 
که جان خشک می شود. این درست که پیامبر 

خاتم رفته است اما آیین او ماندگار است و آیاتی 
که بر آدمیان خوانده هر روز در تأویل. در همین 

تأویل است که انسان ها به فهم روزآمد می رسند 
و ایمان خویش را کمال می بخشند.

در وادی دوم یـــار لــبــاس ســیــادت مــی پــوشــد تا 
جانشینانش در زمین تن پوش سبز زیب قامت 
کنند و »مجیب« است تا هیچ پرسشی را دانایان 
ــع اســـت تــا جویندگان  ــی جــواب نــگــذارنــد؛ رافـ ب
رفــعــت بــر آســتــان او ســجــده آرنـــد؛ ولــی اســت تا 
هیچ کــس در راه نماند؛ غافر اســت تــا کسی به 
بهانه گناه، چشم از آفتاب در نپوشد؛ معطی 
ــد عــطــا بـــه در خــانــه  اســـت تـــا دســـت هـــا بـــه امــی
بیگانه دراز نــشــود؛ قــابــل اســت و درس قبولی 
مــی دهــد و هیچ کــس را از پشت دیـــوار نــدبــه به 
جز به سوی بهشت راه نمی نماید؛ سامع است 
و هیچ آوایــی را ناشنیده نمی گذارد و گاه اگر در 
پاسخ، تعللی می نماید خود رازی است عاشقانه 
و حکمتی حکیمانه؛ چــه »عــســی أن تکرهوا 
 شیئاً و هو خیرٌ لَکم و عَسی أن تَحبوا شیئاً و هو 

شرٌ لکم«.
عالم است و به همه چیز دانا، هیچ دستی برای 
او بسته نیست و هیچ خطی نانوشته، و باید که 
برای عاشقان معشوقان بار هم قصه همین باشد. 
لذا گفته اند: »المؤمن کیس«، مؤمنان به حق از 
آنجا که صفات او را در خویش بارور می کنند تا 
رخت خلیفه اللهی بر تن کنند عالم هم می شوند 
تا گره هایی که در طبیعت به رمز گذاشته شده 
اســت بجویند. او دافــع هــم هست و حــاشــا که 
ــعــدی بـــه ســوی  ــازه دهـــد دســـت ت ــ غــیــرت او اجـ
معشوقانش دراز شود. او دراز دستانی را پاسخی 
 بــه غــایــت درخـــور مــی دهــد و عشق را از گزندها 

مصون می دارد.
»خیر« نیز نام دیگری است بر قامت بلند دلدار 
که در هر وادی ای رخ می نماید، آنجا که سخن 
بــر مــدار بخشش می چرخد، او خیر الغافرین 
اســت و آنجا کــه کــالم بــه اســرار مــی رســد او خیر 
الخفیات است و او خیر همه چیز است و خیر 

است و زیبا. او جمیل است و دوستدار جمال و 
دریغ است که پروردگان آستان او جز به زیبایی، 
نماز تماشا بخوانند و جز به خیر قلم بر صفحه 
تقدیر بگذارند. آن که زیبایی را دوست نمی دارد 
و در سیالب نازیبایی ها موج سواری می کند باید 
در ایمان خویش تردید کند، چه دشمن داشت 
زیبایی ها، کفران نعمتی است که سخت ایمان 
ــذاب مــی دهــد. مهندسی طبیعت هــم بر  را عـ
اســـاس زیــبــایــی اســـت و چــنــان منطقی کــه هر 
 کدام از اشیا را بردارید، هیچ چیز دیگر جای آن 

را پر نمی کند.
شــب هــای قــدر کــه قــرآن هــا بــر ســرهــا، ایمان ها را 
ــا ال  پــاســبــان مــی شــونــد و زبــان هــا »ســبــحــانــک ی
ــغــوث، الــغــوث خلصنا مــن النار  الــه اال انـــت، ال
یارب« می گویند، فرصتی است که نگاه خویش 
یابیم آنچه عاشقان از آن  را تغییر دهیم و در
گــریــزانــنــد، جهنم دوری از دوســت اســت و اگر 
خواهان رهایی از آتش هستند نه از سر خواست 
و تــجــارت پیشگی، کــه از ســر عــاشــقــی اســت و 
خــود فــریــادرس و یــار می داند که نجات خواهان 
ــا کـــه بـــا او دل یکی  در پـــی چـــه هــســتــنــد، آن هــ
کرده اند  می خواهند آتش فاصله از میان برود. 
و فــریــادخــواهــی آن هــنــگــام فـــرو می نشیند که 
»بـــقـــا« بـــا هــمــه فــاصــلــه هــایــش از مــیــان بـــرود 
ــرارســد؛ تــا جــاودانــگــی خــویــش را  ــا ف  و هنگام وف

تجربه کنیم.
ــد آن را  ــای ــب ــا ن ــ ــاســـت ام جــوشــن کــبــیــر یـــک دعـ
ــون شــهــد شـــهـــود بـــایـــد آن را  ــد بــلــکــه چــ ــوانـ خـ
ــه عــطــش  ــ ــت ک ــ ــدن اسـ ــیـ ــوشـ ــن نـ ــ نـــوشـــیـــد و ایـ
عــبــودیــت را فـــرو مــی نــشــانــد و عــبــادت راهـــی به 
آســمــان مــی شــود و تقدیرهای بهشتی در شب 
 قـــدر ورق مـــی خـــورد؛ بــاشــد کــه تــقــدیــر مــا را هم 

چنین بنویسند. 
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)آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی (
حس��ب تکالیف مقرر در ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/09/20 آراء صادره از هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی سبزوارتصرفات مالکانه و بال 

معارض اشخاص محرزو جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
بخش یک سبزوار

-خانم مرضیه ترابی  نس��بت به ششدانگ یکباب س��اختمان به مساحت 244/53 متر مربع قسمتي از پالک 457  
اصلی واقع در بخش یک سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت رسمی مهدی حدادیان و بال واسطه از سهم مشاعی 

خود متقاضی 
-خانم اعظم باستانی پور  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 127/10 متر مربع تمامتپالک 512  اصلی 
واقع در بخش یک سبزوار بالواسطه از محل مالکیت رسمی خودش و مع الواسطه از محل مالکیت مالکین رسمی 

عباس نامنی ، امیر هوشیار و معصومه ترشیزی 
بخش 2 سبزوار

-آقای حمید آرادنیا  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 17/21 متر مربع قسمتی از 
پالک یک فرعی از 2677  اصلی واقع در بخش 2 سبزوار از محل مالکیت رسمی احمد کرابی

-آقای حامد کرابی  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 17/21 متر مربع قسمتی از 
پالک یک فرعی از 2677  اصلی واقع در بخش 2 سبزوار از محل مالکیت رسمی احمد کرابی 

بخش 3 سبزوار
پالک 3 اصلی اراضی قلعه نو

-آقای حسن یعقوبی پورنسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 94/66 متر مربع تمامت پالک 3  فرعی از 3 
اصلی واقع در بخش 3 سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت رسمی حسن کالته ) فرزند حسین شناسنامه 190 (

پالک 5 اصلی اراضی قلعه نو
-آقای داود هراتی  نس��بت به شش��دانگ یکباب ساختمان به مساحت 120 متر مربع قسمتي از پالک 150و 336  
فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار نسبت به پالک 150 فرعی مع الواسطه از محل مالکیت رسمی ضیاء الحق 

الداغی و نسبت به پالک 336 فرعی بال الواسطه از محل مالکیت رسمی عباس عاطفی زاده 
-آقای اسماعیل جلیلی  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 118/66 متر مربع قسمتي از پالک 337  

فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت رسمی ماهرخ صالح ابادی 
-آقای رمضانعلی مظاهری اصل  نسبت بهششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 132/98 متر مربع قسمتي از پالک 

2992  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت رسمی صغری کالته سیفری 
-آقای مهدی باشتنی  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 110 متر مربع قسمتي از پالک 159  فرعی 

از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت رسمی عباس عاطفی زاده 
-آقای فریدون حشمتی  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 115/21 متر مربع قسمتي از پالک 150  

فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت رسمی ضیاء الحق الداغی 
-آقای محمد علی دست خطر  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 141/03 متر مربع قسمتي از پالک 

155  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت رسمی حوریه آسمانی تالی
-آقای محمد میری  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 195/27 متر مربع قسمتي از پالک 324  فرعی 

از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت رسمی زهرا سلطانی
-خانم مرضیه قنبرابادی  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 73/15 متر مربع قسمتي از پالک 838  

فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت رسمی محمد اسماعیل قلعه نوی
-خانم زری رمضانی  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 93/34 متر مربع قسمتي از پالک باقی مانده 

139  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت رسمی عذرا گوداسیایی
پالک 6 اصلی اراضی کلوت

-آقای علی اصغری  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 213/41 متر مربع قسمتي از پالک 179  فرعی 
از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمی شیفته اقازاده علوی 

-خانم فاطمه کوشکی  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 139/70 متر مربع قسمتي از پالک 4559  
فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمی طلعت سلطان نیا 

-آقای علیرضا دلک ابادی  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 169/05 متر مربع قسمتي از پالک 51  
فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمی محمدرضا غفوری غروی

-آقای محمد طبس��ی  نس��بت به یک دانگ ونیم مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 96/90 متر مربع 
قس��متي از پالک 60  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 س��بزوار از محل مالکیت رسمی میرزا محمد کاظم علوی 

غفوری
-آقای حسین طبسی  نسبت به سه دانگ  مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 96/90 متر مربع قسمتي از 

پالک 60  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمی میرزا محمد کاظم علوی غفوری
-خانم شکوفه طبسی  نسبت به یک دانگ  و نیم مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 96/90 متر مربع 
قس��متي از پالک 60  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 س��بزوار از محل مالکیت رسمی میرزا محمد کاظم علوی 

غفوری
-آقای حمید عباسی  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 130/20 متر مربع قسمتي از پالک 9795  

فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت رسمی محمد تشکری 
-خانم شرافت قلعه نوی  نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت 145/13 متر مربع قسمتي از پالکهای 9795 و 
75 فرعی) که تواما تشکیل یکباب منزل را داده است ( از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار که نسبت به پالک 9795 
فرعی ) به مساحت 17/55 متر مربع (مع الواسطه از محل مالکیت رسمی محمد تشکری و نسبت به پالک 75 فرعی 

)به مساحت 127/58 متر مربع ( مع الواسطه از محل مالکیت رسمی نوراله قلعه نوی
-خانم زینب افچنگی  نس��بت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 98/87 متر مربع قسمتي از پالک 9602  

فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمی اکبر گودچاهی) اسالمی مهر (
-آقای مجتبی قزی  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 60/33 متر مربع قسمتي از پالک 9795  فرعی 

از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت رسمی خودش 
-خانم بهجت برغمدی  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 100 متر مربع قسمتي از پالک 92  فرعی 

از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت رسمی مراد علی کوشکی
-خانم فاطمه زهرا زرقانی   نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 77/68 متر مربع قسمتي از پالک 29  

فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت رسمی میرزا علی نقی فقیه سبزواری
-آقای حسینعلی میان ابادی  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 83/25 متر مربع قسمتي از پالک 

146  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت رسمی علی تیزهوش
 

-خانم زری برغمدی  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 125/72 متر مربع قسمتي از پالک 1264  
فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت رسمی علی برغمدی

-آقای ابوالقاس��م افچنگی  نس��بت به ششدانگ یکباب ساختمان به مس��احت 100/32 متر مربع قسمتي از پالک 
15749  فرعی) به مساحت 64/66 متر مربع ( از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوارمع الواسطه از محل مالکیت رسمی 

سید حسین کوشکی و قسمتی از اراضی فاقد ثبت کلوت ) به مساحت 36/27 متر مربع(
-اقای غالمرضا رباط سرپوش��ی  نسبت به سه دانگ مش��اع از  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 66/83 متر 
مربع قس��متي از پالک 97  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 س��بزوار مع الواسطه از محل مالکیت رسمی مرضیه 

بیگم دیواندری
-خانم معصومه بهرامیه  نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 66/83 متر مربع قسمتي 

از پالک 97  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت رسمی مرضیه بیگم دیواندری
-اقای غالمرضا کارگری  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 108/45 متر مربع قسمتي از پالک 127  

فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت رسمی محمد ابراهیم قارزی
-اقای محمدرضا کرابی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 100/45 متر مربع قسمتي از پالک 10829  

فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت رسمی مرضیه جراحی
بخش 12 سبزوار

پالک یک اصلی اراضی عمیداباد
-خانم مریم مولوی  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 100/52 متر مربع قسمتي از پالک 15817  

فرعی از یک اصلی واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت رسمی محمد علی وطن دوست 
-آقای ابراهیم زارع  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 15/30 متر مربع قسمتي از پالک باقی مانده 

1191  فرعی از یک اصلی واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت رسمی خودش
-آقای محمد رضا رنجبر زعفرانیه  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 84/15 متر مربع قسمتي از پالک 

240  فرعی از یک اصلی واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت رسمی خودش
-خانم بهناز جهانی پور  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 265/05 متر مربع قسمتي از پالک 240  

فرعی از یک اصلی واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت رسمی حشمت خانم قلعه نوی و یوسفعلی اطاعتی 
-آقای موس��ی سید ابادی  نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 115/65 متر مربع 

قسمتي از پالک 210  فرعی از یک اصلی واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت رسمی فاطمه اسراری
-خانم زهرا باغجری  نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 115/65 متر مربع قسمتي 

از پالک 210  فرعی از یک اصلی واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت رسمی فاطمه اسراری
-آقای  محمود طالبیان  نس��بت به شش��دانگ یکباب ساختمان به مس��احت 363/41 متر مربع قسمتي از پالک 
12  فرعی)به مس��احت 65/50 متر مربع (و تمامت باقی مانده پالک 5486 فرعی  از یک اصلی واقع در بخش 12 
س��بزوارکه نس��بت به پالک باقی مانده 12 فرعی مع الواسطه  از محل مالکیت رسمی ورثه علی کوثری و نسبت به 

تمامت باقی مانده 5486 فرعی مع الواسطه از محل مالکیت رسمی علی توکل
-خانم س��کینه مزینانی  نس��بت به شش��دانگ یکباب ساختمان به مس��احت 171/57 متر مربع قسمتي از پالک 
177  فرعی از یک اصلی واقع در بخش 12 س��بزوار از محل مالکیت رس��می زکیه سلطان و سیم اندام شهرت هر 

دو حکیم الهی 
پالک 2 اصلی اراضی عبدالرحمن

-خانم رباب تیژری نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 40 متر مربع قسمتي از پالک 8458  فرعی از 
2 اصلی واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت رسمی بتول ترابی 

-آقای جعفر برزوئی  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 119/84 متر مربع قسمتي از پالک 14133  
فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت رسمی محمد حسن خسروابادی 

پالک 5 اصلی اراضی فتح اباد
-آقای محمود تنها  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 906/52 متر مربع قسمتي از پالک 43  فرعی 

از 5 اصلی واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت رسمی محمد علی کوثری مقدم 
-آقای جواد درقدمی   نس��بت به شش��دانگ یکباب ساختمان به مساحت 75/50 متر مربع قسمتي از پالک 139  

فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 12 سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت رسمی خودش
پالک 7 اصلی اراضی نقابشک

-آقای حس��ن جوان پور  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 102/27 متر مربع قسمتي از پالک 89  
فرعی از 7 اصلی واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت رسمی حمیده مجیدی فر 

پالک 8 اصلی اراضی جعفراباد
-خانم فاطمه برزوئی  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 54/34 متر مربع قسمتي از پالک 97  فرعی 

از 8 اصلی واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت رسمی غالمحسین کوثری مقدم 
لذا به استناد مفاد ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این 
روزنامه منتش��ر میگردد در صورتی که اش��خاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند در شهرها باید از 
تاریخ انتشار اولین آگهی در روزنامه و در روستاها از تاریخ الصاق رای در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند .معترض باید  ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت محل تحویل نماید . در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت 
می نماید.صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیس��ت .برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد آن 
قسمت از امالکی که قبال نسبت به آن ها اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی طبق رای هیات پس از تنظیم 
اظهار نامه ثبتی حاوی تحدید حدود ملک ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع 
عموم میرس��اند و نس��بت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به 

صورت اختصاصی منتشر می نماید . )م الف 401/303(  آ40100269
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علي آب باریکي-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سبزوار

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر 

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

رسمی برابر رای شماره 140060306012004516 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض آقای / خانم 
فاطمه شکاری  فرزند علی بشماره شناسنامه 2471 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 45 
متر مربع از پالک 4174فرعی از 3026 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس حاشیه خیابان جمهوری 
اسالمی خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم مالکیت مشاعی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نماید بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��دآ40100291 

تاریخ انتشار نوبت اول:1401/01/20                    
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/02/04

احمد جهانگیر -قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

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-برابرکالسه431-1400ورأی شماره140060307114004108  آقای مسعود ولی پور توپکانلو فرزند 
حیدرعلی در شش��دانگ یکباب منزل به مساحت1500 متر مربع قسمتی از پالک شماره221فرعی از  

11اصلی واقع در توپکانلو قطعه 5بخش 5قوچان  از محل مالکیت براتعلی ولی پور توپکانلو
2-برابرکالس��ه 445-1400 ورأی ش��ماره140060307114004035    آق��ای براتعلی ش��عبان زاده 
فرزندعباس��علی درشش��دانگ یکباب منزل  به مساحت661 متر مربع تمامت  پالک شماره  361فرعی 
از10اصلی واقع درناحی��ه 2قریه حصارپهلوانلوبخش5قوچان ازمحل مالکیت علی اکبرش��یرزادپهلوانلو
-3 برابرکالس��ه 400-1400ورأی ش��ماره 140060307114004077 خانم صنم احمدی فرزندعلی 
درششدانگ یکقطعه باغ میمی وزمین زراعی متصل به مساحت 7301مترمربع قسمتی از پالک958فرعی 

از7اصلی زیارت واقع در خراسان شمالی بخش5قوچان ازمحل مالکیت ملک عیسی دخت
4- برابرکالس��ه399-1400ورأی ش��ماره140060307114003781آقای جواد پورافشارفرزندیحیی 
درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 43341/50مترمربع قسمتی ازپالک 109اصلی برزل 

آباد واقع در خراسان شمالی بخش3قوچان ازمحل مالکیت مشاعی متقاضی
 به این وس��یله به فروش��ندگان و مالکین مشاعی و اش��خاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد 
چنانچه اعتراضی دارند باید از انتشار 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. 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.آ40100208
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/17                         

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/02/04
اکبراقبالی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

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

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 واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر رأی ش��ماره 09000024 1400603260 مورخ��ه 1401/1/16هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق دسند رسمی مستقر درواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فامنین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا سلیمی فرزند محمد  
بش��ماره شناس��نامه 9848 صادره ازفامنین  در یک باب خانه  به مساحت 198مترمربع از 
پالک 99 اصلی واقع درش��هر فامنین اراضی ماماهان خریداری از مالک رس��می آقای حاج 
باقر حسینی محرزگردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس ازاخذ رسید. ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. )م الف 336 (         آ40100267
تاریخ انتشار نوبت اول :   1401/1/18             

تاریخ انتشار نوبت دوم:  4 /1401/2
رضا بیات 

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین

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

برابر رای شماره 140060324009002618 -1400/12/12هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی بوش��هر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای جعفر 
جوکارفرزند غالمحس��ین  بشماره شناسنامه 9884صادره ازدشتستان به شماره ملی 3520097028 در ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 104/95مترمربع پالک48 فرعی از 3976اصلی مفروز و مجزی شده از  اصلی واقع در بخش 

دو بوشهر خریداری از مالک رسمی  گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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 تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد.   م الف:5    آ40100300
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/1/20                                  تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/2/4

شکراهلل سعادتی -سرپرست  اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر

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

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 واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
 براب��ر رأی ش��ماره 09001119 1400603260 مورخه 1400/12/8هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاق دس��ند رس��می مستقر در واحد 
ثبت��ی حوزه ثبت ملک فامنین تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاض��ی آقای محمد زارعی 
فرزند تقی بش��ماره شناسنامه 746 صادره از قهاوند در یک قطعه زمین زراعی به مساحت 
45149/15مترمربع از پالک 123 اصلی واقع در بخش پنج همدان اراضی روستای امازاده 
پیرتریان خریداری از مالک رس��می آقایان علی رازقی و براتعلی ساجدی و حسین نجفی و 
عباس ساجدی و حسن سلیمانی محرزگردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس ازاخذ رسید. ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
)م الف 336 ( آ40100268

تاریخ انتشار نوبت اول :  18 /1401/1           تاریخ انتشار نوبت دوم:   1401/2/4
رضا بیات - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین

آگهی مزایده اموال منقول ) مزایده اتومبیل ( 
به موجب پرونده اجرائی کالسه140000696له : خانم رعنا کاظم نیا علیه : آقای اسفندیار مهدی پور حسین آباد به 
شماره ملی 828296626. یکدستگاه خودروی سواری پراید به شماره انتظامی ایران 581 ج 21ایران 42 رنگ سفید 
مدل 1384 به شماره موتور1580133 و شماره شاسی S1412285878964تیپ GTXi که در توقف گاه صادق 
به آدرس : شیروان ابتدای کمر بندی جنب کالنتری 11 میدان امام علی )ع( می باشد و الستیکهای جلو 70درصد 
و عقب 50 درصد و شیشه ها و آئینه ها سالم و تو دوزی در حد مناسب می باشد و نوع سوخت به سوخت بنزین ، 
گاز )دوگانه دستی ( تغییر داده شده است خودروی مذکور متعلق به آقای اسفندیار مهدی پور حسین باد ) مسبوق 
به س��ابقه در سامانه ش��ماره گذاری ناجا ( مدیون پرونده اجرایی کالسه 140000696 می باشد که در قبال مهریه 
خانم رعنا کاظم نیا بازداشت و برایر صورتجلسه کالنتری 11 مورخ1400/11/17به توقف گاه صادق انتقال شده است 
و برابر نظریه شماره140093 مورخ1400/11/17 کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ550/000/000ریال معادل 
پنجاه و پنج میلیون تومان ( ارزیابی گردیده است . و مزایده خودروی فوق الذکر در روز شنبه مورخ1401/02/17 
هفدهم اردیبهش��ت ماه س��ال یکهزار و چهار صد ویک( از س��اعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اداره ثبت اسناد و 
امالک شیروان شعبه اجراء بنشانی استان خراسان شمالی شهرستان شیروان خیابان امام رضا )ع( جنب بیمارستان 
امام خمینی ) ره ( از طریق مزایده به فروش می رس��د و مزایده از مبلغ550/000/000ریال ) معادل پنجاه و پنج 
میلیون تومان ( شروع و به باالترین قیمتی که خریدار داشته باشد تقدأ فروخته خواهد شد و مزایده حضوری است 
و شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و منوط به پرداخت 10 ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب 
سپرده ثبت و تحت شناسه واریز اعالمی و حضور خریدار با نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. لذا خریدار و یا 
خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد به نام خود را در صورت 
پرداخت از طریق PC POS )پوز( ، 48 س��اعت اداری قبل از ش��روع مزایده و در صورت پرداخت از طریق سیستم 
بانکی ، 72 ساعت اداری قبل از شروع مزایده به همراه درخواست کتبی به واحد اجرا تسلیم و ثبت نمایند. همچنین 
استرداد وجوه از دهم ماه بعد قابل اجرا می باشد. ضمنا برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را 
به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد.در این صورت 

عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد . آ40101046
تاریخ انتشار :1401/02/04

اکبراقبالی-رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك شهداد

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 140060319005000657مورخ 1400،09،23هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك شهداد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای محمود عليپور شهدادی فرزند رضا بشماره 
شناسنامه 56 صادره از شهداد در ششدانگ یكبابخانه  به مساحت 460 مترمربع  پالك 3 فرعی 
از 422-اصلي واقع در بخش 23 كرمان به آدرس شهداد-محله باغ كشاورزی ابتدای بلوار شهيد 
افتتاحی خریداري از مالك رس��مي عزیز اهلل مظفری كرمانی محرز گردیده اس��ت.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
آ40101040              شناسه آگهی 1303660

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401،02،04                     تاریخ انتشار نوبت دوم :  1401،02،18                                                   
ابراهيم سيدی - رئيس ثبت اسناد و امالك شهداد 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك شهداد

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 139960319005001044مورخ 1399،12،24هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك ش��هداد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای مجتبی صادقی پور خبيصی فرزند اكبر 
بشماره شناسنامه 47 صادره از شهداد در ششدانگ یكبابخانه به مساحت 425 مترمربع  پالك 
11 فرعی از 68-اصلي واقع در بخش 23 كرمان به آدرس ش��هداد-خيابان فرهنگ خریداري از 
مالك رسمي آقای حسنعلی و محمد ایرانی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
آ40101045  شناسه آگهی 1305101

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401،02،04                     تاریخ انتشار نوبت دوم :  1401،02،18                                                   
ابراهيم سيدی - رئيس ثبت اسناد و امالك شهداد 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان شمالی
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك مانه و سملقان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 ائين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
 براب��ر رای ش��ماره  14006030700400469هئي��ت اول موض��وع قانون تعيين تكليف وضعي��ت ثبتی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك مانه و سملقان تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضی اقای محمد اذری فرزند صفر  به شماره شناسنامه  3 و به شماره ملی 5249698913   صادره مانه و سملقان 
در یك باب خانه به مس��احت  412/91  متر مربع در قس��متی از پالك61– اصلی  موس��وم به شهراباد حوزه ثبتی 
مانه و سملقان بخش 3  بجنورد از محل مالكيت محمد ایمانی موضوع پرونده 1400114407004000018محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين اگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خو درا به این اداره تسليم و پی از اخذ رسيد ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود 
را به مراجع قضائی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. آ40101058
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/04                                تاریخ انتشار نوبت دوم:  1401/02/18

بشير خانی-رئيس ثبت اسناد و امالك

آگهی مزایده اموال غير منقول نوبت اول
به موجب اجرائيه صادره از سوی شعبه اول دادگاه عمومی كالت ثبت به كالسه  801/9900139 محكوم عليه ورثه 
متوفی علی اكبر غالميان كالت محكوم به تادیه عين  پنجاه قطعه سكه تمام بهار آزادی بابت مهریه خانم ليال اسدی 
جرفی از محل تركه متوفی موصوف گردیده اند . با توجه به امتناع محكوم عليه از تادیه آن حسب تقاضا و ارائه محكوم 
له ، عرصه و اعيان یك باب منزل مسكونی قدیمی به آدرس كالت خيابان شهيد نبوی روبروی مدرسه 17 شهریور 
پالك 6 به مساحت 259 متر مربع ، از تركه متوفی توقيف و توسط كارشناس مورد بازدید واقع و به قيمت دویست 
و هفت ميليون و دویس��ت هزار تومان ارزیابی گردیده  و مقرر اس��ت از طریق مزایده حضوری ، در مورخه روز یك 
شنبه بيست و پنجم اردیبهشت ماه 1401  از ساعت 10 الی 11 صبح در محل دفتر اجرای احكام مدنی دادگستری 
كالت و با حضور نماینده محترم دادسرای عمومی و انقالب كالت فروخته شود . شركت در مزایده برای عموم آزاد 

است . طالبين به خرید می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده با هماهنگی واحد اجرا از مال توقيفی دیدن نموده و 
از وضعيت و مشخصات كامل ملك اطالع حاصل نمایند . چنانچه روز مزایده مصادف با تعطيل رسمی غير مترقبه 
باشد ، روز اداری بعد از تعطيلی در همان ساعت و مكان مزایده برگزار می شود . مزایده از قيمت كارشناسی شروع 
و به كسی كه باالترین قيمت را پيشنهاد نماید واگذار خواهد شد . ده درصد بهای مال طی چك تضمين شده بانك 
ملی در وجه اجرای احكام مدنی دادگس��تری كالت و یا نقدا بابت تضمين ش��ركت در مزایده و قبل از آن از شركت 
كنندگان اخذ و مابقی ظرف یك ماه از برنده مزایده وصول خواهد شد . در صورت امتناع برنده از تودیع مابقی ، وجه 

ماخوذه پس از كسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد ./آ40101059
دادورز اجرای احكام مدنی دادگستری شهرستان كالت - غالمی

))آگهی قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد((
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالك متقاضيان كه در هيئت موضوع ماده یك قانون مذكور مس��تقر در بخش 14 مش��هد واحد ثبتی شهرستان 
تایباد مورد رسيدگی و تصرفات مالكانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 
ذیل آگهی می گردد:    آقای غالمحيدر دهقان به شناسنامه شماره 22 كدملی 0749556013 صادره تایباد فرزند 
عبدالرحمان در شش��دانگ یكباب منزل به مساحت 213/70 مترمربع پالك شماره 4998 فرعی مجزا شده از 26 
فرعی از 250 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تایباد از محل تمامت مالكيت مشاعی 

متقاضی و قسمتی از پالك** كالسه 346- 1400
لذا بموجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئين نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه كثيراالنتشار منتشر تا در صورتی كه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولين آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم 
و رس��يد اخذ نمایند. معترضين باید ظرف مدت یك ماه از تاریخ تس��ليم 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 مالكيت می نماید و صدور سند 

مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست. آ40101039
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/2/4                                    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/2/19

رئيس ثبت اسناد و امالك تایباد- غالمرضا آقازاده

آگهی فقدان سند مالكيت
خانم شهربانو شكفته سرخ آبادی وكيل مالك عباس مرادی پنجكه بموجب وكالتنامه شماره 112213- 1381/08/07 
دفتر اس��ناد رسمی 12 زاهدان و تفویض وكالت 46401- 1391/01/30 دفتر اسناد رسمی 14 زاهدان باستناد دو 
برگ استشهاد محلی كه به امضا شهود و به گواهی دفتر اسناد رسمی شماره 12 زاهدان رسيده است مدعی است 
كه سند مالكيت ششدانگ  یكقطعه زمين    پالك 4487/2086 -اصلی واقع در بخش یك بلوچستان شهر زاهدان 
زیبا ش��هر البرز 19 مورد ثبت دفتر امالك الكترونيكی 139820322001008827 به شماره چاپی 268818د97 
بعلت اسبابكش��ی مفقود گردیده  درخواس��ت صدور سند مالكيت المثنی نموده لذا مراتب باستناد تبصره یك ماده 
120 آیين نامه ثبت در یكنوبت آگهی می شود تا چنانچه كسی مدعی وجود سند مالكيت نزد خود یا انجام معامله 
نس��بت به ملك مرقوم می باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضميمه اصل سند مالكيت یا 
س��ند معامله باین اداره اعالم و رس��يد دریافت نمایند تا مورد رسيدگی قرار گيرد واال پس از انقضای مدت مذكور و 
نرسيدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالكيت المثنی طبق مقررات 

اقدام خواهد شد.آ40101057     م الف: 78
حسينعلی مالیی- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان زاهدان

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

وساختمانهای فاقدسندرسمی 
برابررای ش��ماره 140060301046001539تاری��خ 1400.11.20هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملك پيشوا تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضی آقای غالمرضابرقوجانی فرزند حس��ن بش��ماره شناسنامه 3 صادره از دریك قطعه  زمين بابنای احداثی به 
مساحت123.50مترمربع پالك 213فرعی از114اصلی واقع درحوزه ثبت ملك پيشواخریداری ازمالك رسمی آقای 
یحيی كردآبادی  محرزگردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی 
كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانند ازتاریخ انتشاراولين آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��ليم پس ازاخذرس��يد.ظرف مدت یك ماه ازتاریخ تس��ليم اعتراض.دادخواست 
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالكيت صادرخواهدشد.م الف/105    آ40101038
تاریخ انتشارنوبت اول : 1401.2.4                                  تاریخ انتشارنوبت دوم: 1401.2.19

رئيس ثبت اسنادو امالك شهرستان پيشوا

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

وساختمانهای فاقدسندرسمی 
برابررای ش��ماره 140060301046001534تاری��خ 1400.11.20هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملك پيشوا تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضی آقای داودقاس��می فرزند رجبعلی بش��ماره شناس��نامه 63 ص��ادره از ورامين دریك ب��اب خانه ویالیی به 
مساحت109.00مترمربع پالك 1411فرعی از158اصلی واقع درحوزه ثبت ملك پيشواخریداری ازمالك رسمی آقای 
محمدمتين محرزگردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی كه 
اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانند ازتاریخ انتشاراولين آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��ليم پس ازاخذرس��يد.ظرف مدت یك ماه ازتاریخ تس��ليم اعتراض.دادخواست 
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالكيت صادرخواهدشد.م الف/108    آ40101038
تاریخ انتشارنوبت اول : 1402.1.4                                           تاریخ انتشارنوبت دوم: 1401.2.19

رئيس ثبت اسنادو امالك شهرستان پيشوا

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

وساختمانهای فاقدسندرسمی 
براب��ررای ش��ماره 139860301046001041تاری��خ 1400.9.8هيات اول موض��وع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملك پيشوا تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاض��ی آقای عليرضاعبيری فرزند س��يف اهلل بش��ماره شناس��نامه 1289 صادره از تبریزدری��ك باب گلخانه به 
مساحت5244.36مترمربع پالك 10فرعی از155اصلی واقع درحوزه ثبت ملك پيشواخریداری ازمالك رسمی آقای 
آقای ابوالفضل خوش اندامی محرزگردیده اس��ت. لذابه منظوراطالع عم��وم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی 
می ش��وددرصورتی كه اشخاص نسبت به صدورس��ند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باش��ندمی توانند ازتاریخ 
انتشاراولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسليم پس ازاخذرسيد.ظرف مدت یك ماه ازتاریخ تسليم 
اعتراض.دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذكوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادرخواهدشد.م الف/109   آ40101038
تاریخ انتشارنوبت اول : 1401.2.4                                  تاریخ انتشارنوبت دوم: 1401.2.19

رئيس ثبت اسنادو امالك شهرستان پيشوا

آگهی قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390،9،20 
امالك متقاضيانی كه در هيات موضوع ماده یك قانون مذكور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسيدگی و تصرفات 

مالكانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد
امالك متقاضيان واقع در قریه كوركورسر عليا پالك 5 اصلی بخش 1 قشالقی

132 فرعی آقا/ خانم ميثم برجی فرزند قربانعلی نسبت به ششدانگ یك قطعه زمين با بنای احداثی )قسمتی دارای 
كاربری مس��كونی و قسمتی دارای كاربری زراعی( به مساحت 252.52 مترمربع خریداری بدون واسطه / باواسطه 
از محمد باقر اهنگر صالحانی        لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و س��اختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده 13 آئين نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / 
كثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هيات الصاق تا در صورتيكه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولين آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تس��ليم و رس��يد اخذ نمایند. معترض باید ظرف یك ماه از تاریخ 
تسليم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 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 مالكيت می نماید و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست. بدیهی است برابر ماده 
13 آئين نامه مذكور در مورد قسمتی از امالكی كه قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هيات پس 
از تنظيم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولين 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 1305556      آ40101054
تاریخ انتشارنوبت اول : 1401.2.4                                  تاریخ انتشارنوبت دوم: 1401.2.17

صفر رضوانی رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نوشهر

آگهی فقدان سندمالكيت
آقای رجب معراج با ارائه دوبرگ استشهادیه كه در دفتر اسناد رسمی شماره 183 نور تصدیق شده است اعالم داشته 
ششدانگ یك قطعه زمين با بنای احداثی پالك ثبتی 2597 فرعی 4 اصلی بخش 10 ثبت نور در دفتر 37 ، صفحه 
72 و شماره ثبت 3830 سند بشماره سراال 284769 بنام آقای رجب معراج ثبت و صادر گردیده بود به علت اسباب 
كشی مفقود شده لذا درخواست صدور سند المثنی نموده است . دراجرای ماده 120 آیين نامه اصالحی قانون ثبت 
وتبصره های ذیل آن مراتب در یك نوبت آگهی ميگردد چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله با وجود اصل سند مالكيت 
مذكورنزد خود می باشند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی می بایست اعتراض خود را به پيوست اصل سند 
مالكيت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه ورسيد آن را دریافت نمایند. بدیهی است چنانچه پس از اتمام مدت 
مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت ویا سند معامله ارائه نگردد این اداره مطابق مقررات 
اقدام به صدور سند مالكيت المثنی خواهد نمود.  م الف 1306633  آ40101055      تاریخ انتشار: 1401،02،04

علی سعادتی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك نور

آگهی قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390،9،20، 
امالك متقاضيانی كه در هيات موضوع ماده یك قانون مذكور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسيدگی و تصرفات 

مالكانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد
امالك متقاضيان واقع در قریه فراشكالی عليا پالك 7 اصلی بخش 5 قشالقی

102 فرعی آقا/ خانم امير همایونی فرزند علی نسبت به ششدانگ یك قطعه زمين با بنای احداثی )كاربری زراعی( 
به مساحت 271.29 مترمربع خریداری بدون واسطه با واسطه از نوید دیوساالر

لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئين نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی اكثيراالنتش��ار در ش��هرها منتش��ر و در 
روس��تاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هيات الصاق تا در صورتيكه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولين آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمایند. معترض باید ظرف یك ماه از تاریخ تسليم 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 مالكيت می 
نماید و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست. بدیهی است برابر ماده 13 آئين نامه مذكور در 
مورد قس��متی از امالكی كه قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نش��ده، واحد ثبتی با رای هيات پس از تنظيم اظهارنامه 
حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولين 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 1306848      آ40101056
تاریخ انتشارنوبت اول : 1401.2.4                                               تاریخ انتشارنوبت دوم: 1401.2.17

صفر رضوانی رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نوشهر

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

 براب��ر رای ش��ماره 140060306012004836 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكلي��ف وضعيت ثبتی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك كاشمرتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی 
آقای / خانم بی بی زهرا مير جليلی فرزند سيد كاظم بشماره شناسنامه 477 صادره از كاشمر در ششدانگ یكباب 
س��اختمان به مس��احت 92/22 متر مربع از پالك 4282فرعی از 3026 اصلی واقع در بخش یك حومه كاشمر به 
آدرس امام موسی صدر 23 پالك 27 خریداری از مالك رسمی آقای/ خانم غالمحسين یونسی مقدم  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 مالكيت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضائی تقدیم نماید بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالكيت صادر خواهد شد.آ40101047 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/04                             تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/02/19

احمد جهانگير-قائم مقام رئيس واحد ثبتی 

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

 براب��ر رای ش��ماره 140060306012004577 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكلي��ف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك كاشمرتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای 
/ خانم رضا خرم آبادی فرزند علی  بشماره شناسنامه 210 صادره از كاشمر در ششدانگ یكباب ساختمان به مساحت 
186/80 متر مربع از پالك 1944 اصلی واقع در بخش یك ش��هر كاشمر به آدرس خيابان فاطميه 13خریداری از 
مالك رسمی آقای/ خانم مالكيت مشاعی متقاضی  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 مالكيت متقاضی اعتراض داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت یك ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.آ40101048 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/04                               تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/02/19

احمد جهانگير -قائم مقام رئيس واحد ثبتی 

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

 براب��ر رای ش��ماره 140060306012004864 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكلي��ف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك كاشمرتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای 
/ خانم حسن بيگی  فرزند عباس  بشماره شناسنامه 7 صادره از كاشمر در ششدانگ یكباب ساختمان به مساحت 
180/23 متر مربع از پالك 2653فرعی از 3027 اصلی واقع در بخش یك حومه كاشمر به آدرس خيابان بهشتی 
10پالك 12 خریداری از مالك رسمی آقای/ خانم صادق موسوی نژاد 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 مالكيت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نماید بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.آ40101049 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/04                         تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/02/19

احمد جهانگير -قائم مقام رئيس واحد ثبتی 

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

 براب��ر رای ش��ماره 140060306012004670 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكلي��ف وضعيت ثبتی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك كاشمرتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی 
آقای / خانم جواد ایلچی رزق آبادی   فرزند محمد بش��ماره شناس��نامه 1268 صادره از كاشمر در ششدانگ یكباب 
ساختمان به مساحت 128/49متر مربع از پالك 1123فرعی از 58 اصلی واقع در بخش سه كاشمر به آدرس خيابان 
قائم – نرگس جنوبی 2/3 خریداری از مالك رسمی آقای/ خانم علی اكبر اسكندری تربقان  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 مالكيت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.آ40101050  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/04                         تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/02/19

احمد جهانگير -قائم مقام رئيس واحد ثبتی 

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

 براب��ر رای ش��ماره 140060306012004664 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكلي��ف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك كاشمرتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای 
/ خانم فاطمه حداد زاده ترشيزی  فرزند محمد علی  بشماره شناسنامه 302 صادره از كاشمر در ششدانگ یكباب 
ساختمان به مساحت 162/71 متر مربع از پالك 39فرعی از 1276 اصلی واقع در بخش یك شهر به آدرس خيابان 
قائم 20 پالك 26 خریداری از مالك رس��می آقای/ خانم مالكيت حس��ن غفاری  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 مالكيت 
متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نماید بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.آ40101051 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/04                         تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/02/19
احمد جهانگير-قائم مقام رئيس واحد ثبتی

ما و شب قدری که تقدیرهای بهشتی در آن رقم می خورند

جوشن جان در عرفات عشق 



ــی   طاهره فجر داوودل
ــب از  ــن شــ ــ ــی ــ ــم دوم ــراســ ــ م
شب های قدر رمضان سال 
1401 نیز گذشت. شبی که 
با بــارش بــاران رحمت الهی 
ــام  ــرای امــ ــ در صـــحـــن و ســ
مهربانی ها هــمــراه بــود و خبر از شبی پــر از 
گشایش و بخشش مــی داد؛ شبی که منزل 
و مقصودش بخشیدن و بخشیده شــدن تا 

رسیدن به شب قدر دیگر است.

آغازیدرپناهمهربانی ◾
در رواق امــام خــمــیــنــی)ره( جمعیت منتظر 
شــروع دعــا بــود و همه هــوای هــم را داشتند 
تــا شاید بتوانند بــه نیت خدمت رسانی به 
میهمانان ثامن الحجج)ع( بــرای خــود توشه 
ــی دســت  ــوانـ ــنــد. پــســر جـ ــن خـــیـــری جــمــع ک
ــود تــا بــه راحــتــی از بین  پــیــرمــردی را گرفته ب
جمعیت عبور کند و پیرمرد با دعای عاقبت 
بــه خــیــری بـــرای جـــوان، او را بــدرقــه مــی کــرد. 
یا زائــرانــی که به خــادم هــا کمک می کردند تا 

فرش ها را از زیر باران جمع کنند.
دعــای جــوشــن کبیر بــا ســام و صــلــوات آغــاز 
شــد. صــدای مــداح در رواق با گفتن »اللهم 
انی اسئلک...«  پیچید و جمعیت هماهنگ 
با مداح زیر لب دعا را زمزمه کردند و تک تک 
ــد. مـــردی بــا محاسن  اســمــاء هللا را صــدا زدنـ
سفید بــا گفتن »یـــا خــیــر الــغــافــریــن ...« با 
شانه هایی لرزان از اشک درخواست بخشش 
از خــداونــد را داشــت و جــوانــی بــا رســیــدن به 
اسم اعظم »یا سریع الحساب...« بیشتر بر 
حــال خویش می گریست. یکی دلــش با »یا 
 جمیل یا دلــیــل...« لرزید و دیگری با گفتن 

»یا صریخ المستصرخین...«. 

نشانهرحمتجاری ◾
خــارج از رواق هـــای سرپوشیده حــرم، حــال و 

هوای دل های بارانی زائران در صحن  و سرای 
ــر بــارش  ــن شــب و در زی امـــام مهربانی در ای
رحــمــت الــهــی، رنـــگ دیــگــری داشــــت. جمع 
زیــادی زیــر بــاران ایستاده یا نشسته دعــا را 

 نجوا می کردند. اگر کسی در گوشه ای پناهی 
پــیــدا کــرده بــود در وســعــت جــایــی کــه داشــت 
دیگری را میهمان می کرد تا با هم بتوانند در 
پناه یک سقف کوچک دعــا را قرائت کنند. 
انــگــار مهربانی آســمــان و امــام بــه دل هــا هم 

سرایت کرده است.
ــارش بــــاران تندتر  ــ ــا، ب ــانــی دعــ ــای ــای پ ــرازهـ فـ
می شود. می گویند یکی از لحظات استجابت 
ــاران اســت. بیشتر افــراد  دعــا، لحظه بــارش ب
دعا را ایستاده و با دستانی پر از نیاز و تمنا، 
زیــر بـــاران خــوانــدنــد تــا بــلــنــدای دستانشان 
 در ایــن شب بندگی کمی بیشتر به آسمان 

نزدیک شود. 
نوبت قرآن به سر و بیان حوائج و خواسته ها 
شد. هر کسی برای اجابت خواسته اش در این 
شب، خدا را به خاص ترین بندگانش قسم 
داد. یکی بــه ســر شکافته عــلــی)ع( و انتظار 
یتیمان کــوفــه و دیــگــری بــه عصمت زهـــرای 
مرضیه)س(. مثل همیشه امــام حسین)ع( 
و شهدای کربا گل سرسبد دل هایی بود که 
بزرگی را برای بخشش واسطه بین خودشان و 

خدا می دانستند.
نوبت به علی  بن مــوســی)ع( که رسید، همه 
از جا برخاستند و رو به سوی حضرت دست 
بــر سینه گذاشتند. حــال همه دگــرگــون شد 
و دل هــا گــرداگــرد گنبد بــه پـــرواز درآمــدنــد تا 

دست ها پلی  شوند به سمت آسمان. 
ــای بــســیــاری با  ــان رســیــد و دل هــ ــای ــه پ دعـــا ب
مناجاتی که در پناه امام هشتم)ع( داشتند 
کــمــی آســـوده تـــر شــدنــد. چـــون می دانستند 
ــجــات اســـت و عــیــارش  مــنــاجــات، تــمــنــای ن
ــت بـــرای   هـــر چــقــدر کـــه بـــاشـــد، فــرصــتــی اسـ

با خدا بودن.

گزارشی از مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان در حرم مطهر رضوی

شبی از جنس رحمت   

خبرخبر
امروزامروز

تداوم توزیع بسته های معیشتی ویژه ماه رمضان 
با هــدف حمایت از محرومان در مــاه مبارک رمضان، 
بنیاد کرامت رضوی توزیع 25 هزار بسته معیشتی بین 
محرومان ساکن در حاشیه شهر مشهد را با نام طرح 

»امام رئوف« آغاز کرده است.
در قالب این طرح و با مشارکت 150 مسجد و 100 تشکل 

مــردمــی فــعــال در مناطق حاشیه شهر مشهد، این 
بسته ها را بین خانواده های کم برخوردار شناسایی شده 

توزیع خواهد کرد. 
این طرح که از نیمه ماه مبارک رمضان اجرایی شده، 
در شب های قدر نیز ادامه خواهد داشت و بسته های 

معیشتی را بــا حفظ کــرامــت بــه دســت خــانــواده هــای 
نیازمند خواهند رساند.

شایان ذکر است هر یک از این بسته ها شامل 9 قلم 
مواد غذایی اساسی از جمله برنج، روغن، چای، پنیر، 
خــرمــا، جــو پــرک و مــاســک بــه ارزش 270 هـــزار تومان 

اســت و تشکل های مــردمــی حاشیه شهر می توانند 
با پــرداخــت سهم مشارکت معادل 100 هــزار تومان، 
حواله بسته های منطقه خود را دریافت و در تاریخی که 
مشخص می شود، برای تحویل گرفتن بسته ها و توزیع 

آن بین محرومان شناسایی شده مراجعه کنند.

علم و هنر 
   تفاهم نامه همکاری  هنری  

تفاهم نامه ای در راستای گسترش، ارتقا 
و توسعه معنایی و مفهومی هنر دینی و 

زمینه سازی تربیت و توانمندسازی نیروی 
انسانی کارآمد در عرصه فعالیت های هنری 

متناسب با فرهنگ اسالمی و تولید آثار و 
محصوالت و ارائه خدمات هنری با حضور 

امیرمهدی حکیمی؛ مدیرعامل مؤسسه 
آفرینش های هنری آستان قدس رضوی 
و بهزاد رشیدی؛ رئیس جهاد دانشگاهی 

واحد هنر در نشستی در محل این مؤسسه 
در مشهد مقدس به امضای طرفین رسید. 

زمینه سازی برای ساماندهی تولید آثار 
هنری با درون مایه رضوی، توانمندسازی 

دانشجویان رشته هنر در زمینه حوزه های 

معرفتی و معنایی فرهنگ رضوی و ارتقای 
آموزش های تخصصی هنر دینی و رضوی 
به منظور ایجاد بستر همکاری های مداوم 

و برنامه ریزی شده، از جمله محورهای این 
تفاهم نامه به شمار می آید.
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نوبت قرآن به سر و بیان حوائج و خواسته ها شد. هر کسی برای اجابت 
خواسته اش در این شب، خدا را به خاص ترین بندگانش قسم داد. یکی به 
سر شــکافته علی)ع( و انتظار یتیمان کوفه و دیگری به عصمت زهرای 

مرضیه)س(.
گزيدهگزيده

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 140060327001001346مورخ 1400/12/09 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ژیال فهمی شادباد فرزند مقصود بشماره شناسنامه 4659 صادره از زنجان در یک باب 
ساختمان مسکونی به مساحت 150/12 مترمربع پالک فرعی از 41 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 که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ40100294
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/01/20                                تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/02/04

محمدرضا حسنی -رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای 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 فاروج مورد رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ 

روز در دو نشریه آگهی های ثبتی ) کثیراالنتشار و محلی ( بشرح ذیل آگهی می گردد :
 بخش سه قوچان پالک 4 اصلی - اراضی شکر آباد 

شش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک ... فرعی از 4 اصلی فوق به مس��احت24646/12 متر مربع ابتیاعی 
آقای محمدحس��ین پاس��بان فاروجی فرزند عباس از محل مالکیت رس��می علی اکبر محمدی برابر رای ش��ماره 

1400603070030019۸7- 1400/12/22کالسه 173- 1400هیأت
 بخش سه قوچان پالک 40 اصلی - اراضی دهیوز یام

 چهار دانگ مش��اع از شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک.. . فرعی از 40 اصلی فوق به مساحت 6049 
متر مربع ابتیاعی آقای محسن آدینه یامی فرزند علی از محل مالکیت رسمی آقای علی اصغر آدینه برابر رأی شماره 

1400603070030019۸۸- 1400/12/23 کالسه 216 - 1400هیأت 
دو دانگ مش��اع از شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک ... فرعی از 40 اصلی فوق به مس��احت 6049 
مت��ر مرب��ع ابتیاعی آقای جعف��ر آدینه بامی فرزند علی از محل مالکیت رس��می آقای علی اصغ��ر آدینه برابر رای 

شماره1400603070030019۸9- 1400/12/23کالسه217- 1400هیأت
 بخش سه قوچان پالک 50 اصلی - اراضی نجف آباد

- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک ... فرعی از 50 اصلی فوق به مساحت
12234/37متر مربع ابتیاعی آقای محمد مختار راد فرزند عباسعلی از محل مالکیت رسمی آقای خانمحمد رنجبر 

برابر رأی شماره 140060307003001906- 1400/12/0۸کالسه134- 1400هیأت
 شش��دانگ ی��ک قطعه زمین مزروع��ی دارای پالک .... فرع��ی از 50 اصلی فوق به مس��احت22072/9۸متر مربع 
ابتیاعی آقای محمد مختار راد فرزند عباس��علی از محل مالکیت رس��می آقای خانمحمد رنجبر برابر رای ش��ماره 

140060307003001907- 1400/12/0۸ کالسه 136 - 1400هیأت
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک ... فرعی از 50 اصلی فوق به مساحت

24365/7۸متر مربع ابتیاعی آقای محمد مختار راد فرزند عباسعلی از محل مالکیت رسمی آقایان خانمحمد رنجبر و 
اسماعیل درودی برابر رای شماره 14006030700200190۸- 1400/12/0۸کالسه 135 - 1400هیات 

بخش سه قوچان پالک 5۸ اصلی - اراشی دند نقاب
 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک . فرعی از 5۸ اصلی فوق به مساحت33505/4۸ متر مربع ابتیاعی 
آقای غالمرضا قدیمی مقدم فرزند آدینه محمد از محل مالکیت رس��می آقای حس��نعلی صابری برابر رای ش��ماره 

140060307003002002- 1400/12/25کالسه164-1400هیأت
 بخش سه قوچان پالک 64 اصلی - اراضی خبوشان

 ششدانگ یک قطعه باغ دارای پالک ... فرعی از 191 فرعی از 64 اصلی فوق به مساحت
3222/13متر مربع ابتیاعی اقای سید اسحاق جنگی خبوشان فرزند سید علی اکبر از محل مالکیت رسمی آقای سید 

علی اکبر جنگی برابر رای شماره 140060307003001991- 1400/12/23 کالسه 141-1400 هیات 
ششدانگ یکقطعه باغ دارای پالک 253 فرعی از 64 اصلی فوق به مساحت17۸3/۸4متر مربع ابتیاعی آقای عبدالرضا 
شرفی فرزند شرف خان از محل مالکیت رسمی آقای گل محمد بقائی برابر رای شماره 1400603070030019۸5- 

1400/12/22کالسه 171-1400 هیات 
شش��دانگ ی��ک قطعه زمین مزروع��ی دارای پالک . فرعی از 64 اصلی فوق به مس��احت 7۸50974 متر مربع که 
مقدار 77۸ متر مربع از آن در حریم رودخانه واقع شده است ابتیاعی آقای حسین کریمی خبوشان فرزند بابا محمد 
از محل مالکیت رس��می مش��اعی متقاضی برابر رأی ش��ماره 19۸6 300، 1400603070- 1400/12/22کالسه 

146-1400 هیات
 بخش سه قوچان پالک 245 اصلی - اراضی فرهادان

 ششدانگ یکباب ساختمان ایستگاه تقلیل فشار گاز دارای پالک . فرعی از 245 اصلی فوق به مساحت 10۸ متر مربع 
ابتیاعی شرکت گاز از محل مالکیت رس��می آقای جهانگیر اکبری برابر رای شماره 1۸39 14006030700300- 

1400/12/01کالسه5-1400هیأت
بخش سه قوچان بالک 251 اصلی - اراضی بیرگ سفلی

 شش��دانگ یکباب ساختمان ایستگاه تقلیل فشار گاز دارای پالک . فرعی از 251 اصلی فوق به مساحت 300 متر 
مربع ابتیاعی شرکت گاز از محل مالکیت رسمی آقای محمد ولد حسن برابر رأی شماره 140060307002001909 

- 1400/12/0۸کالسه44-1400هیأت
لذا بدینوسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاهها 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 یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد بامعترض 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 عمومی نخواهد بود .آ401002۸3

 تاریخ انتشار نوبت اول :1401/01/20                           تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/02/04
محمد اسماعیل فرهمند- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فاروج

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد 
مورد رس��یدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به ش��رح ذیل 
آگهی میگردد:   امید مردانشاهی به شناسنامه شماره 119۸ کدملی 0937۸50063 صادره مشهد فرزند نورمحمد 
در شش��دانگ یکباب منزل دو طبقه به مس��احت 129/50 مترمربع پالک شماره 59۸ فرعی از 250 اصلی واقع در 
خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت سهم االرثی آقای غفار مردانشاهی 

از محل قسمتی از مالکیت مرحوم شیر محمد مردانشاهی و قسمتی از پالک** کالسه 317- 1400
لذا بموجب 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 روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ40100309
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/1/20                            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/2/4

کفیل ثبت اسناد و امالک تایباد-مهدی حسین زاده

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

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

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي ش��ماره 14006031907۸01231۸ مورخه 1400/12/24هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم معصومه دهقاني قناتغستاني فرزند اصغر 
بشماره شناسنامه 226 صادره از کرمان درششدانگ یک باب خانه مشتمل بر مغازه به مساحت 191/4 
مترمربع پالک 621۸فرعي از39۸2 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 9۸ فرعي از39۸2 اصلي واقع 
در بخش 2کرمان آدرس کرمان خیابان سربازحد فاصل کوچه های 22و24 خریداري از مالک رسمي 
آقاي علی افغانی محرز گردیده اس��ت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.
بدیهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.آ40100319 شناسه آگهی 1296405
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/01/20          تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/02/04

محمودمهدی زاده
 رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 2کرمان

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

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

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي ش��ماره 14006031907۸011023 هیات دوم مورخه 1400/11/19موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدجواد افضلي فرزند عبدالرضا بشماره 
شناس��نامه 4۸2001۸0۸6 صادره از راین درششدانگ  یک باب مغازه )باکاربری عرصه مسکونی( به 
مساحت 59 مترمربع تحت پالک 24۸۸4 فرعي از 27۸7 اصلي بخش3 واقع در کرمان خیابان باقدرت 
شرقی روبروی بریدگی  خریداري از مالک رسمي آقاي محمود پورزاده حسینی  محرز گردیده است.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ40100321   شناسه آگهی 1293544

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/01/20                           تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/02/04
محمود مهدی زاده 

رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان

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

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

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي ش��ماره 14006031907۸011024مورخ��ه1400/11/19 هیات دوم موضوع قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رس��مي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
مل��ک منطقه دو کرمان تصرفات مالکان��ه بالمعارض متقاضي خانم فاطم��ه دادگریان فرزند کوچک 
بش��ماره شناس��نامه 6 صادره ازیزد درشش��دانگ یک باب خانه مش��تمل برطبقه فوقانی به مساحت 
147/69مترمرب��ع پ��الک207 فرعي از 2۸33 اصلي مفروز و مجزي ش��ده از پالک 1 فرعي از2۸33 
اصلي  واقع دربخش3کرمان آدرس کرمان ش��هرک مطهری بلوار ابوالفضل 1کوچه دوم س��مت چپ  
منزل 11خریداري از مالک رسمي آقاي ابوالقاسم هرندی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ40100322 شناسه آگهی 12963۸0
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/01/20                         تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/02/04

محمود مهدی زاده
 رییس ثبت اسناد وامالک ناحیه دو کرمان

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060306012004676 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای / خانم علی شکری موشکی  فرزند شکراله بشماره شناسنامه 1076 صادره از کاشمر 
در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۸9/۸4 متر مربع از پالک 169۸فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش 
سه کاشمر به آدرس خیابان بین نسیم 5و9  خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم محمد خزاعی فدافن  محرز 
گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ40100326 
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/01/20                               تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/02/04

احمد جهانگیر 
قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060306012004512 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه 
بالمعارض آقای / خانم سید محسن قناعتی  فرزند سید احمد  بشماره شناسنامه 12747 صادره از کاشمر در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 120/۸2 متر مربع از پالک 4فرعی از 145۸اصلی واقع در بخش یک 
کاشمر به آدرس خیابان 15 خرداد خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم محمد حسین کابلی  محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ40100327 
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/01/20                            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/04

احمد جهانگیر -قائم مقام رئیس واحد ثبتی
 

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

وساختمانهای فاقد سندرسمی                                           
براب��ررای ش��ماره13966030602201095هیات اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقدسندرس��می مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم خدیجه ایرانی نژادفرزندعلی به ش��ماره شناس��نامه6215صادره از فریمان در یک باب منزل 
بمساحت199،5مترمربع پالک فرعی از 276اصلی واقع دربخش13خریداری ازمالک رسمی بنیاد مستضعفان 
محرزگردیده اس��ت. لذابه منظوراط��الع عموم مراتب دردونوبت بفاصله 15روزآگهی میش��ود درصورتی که 
اش��خاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی 
بمدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد.آ40100413                                   
تاریخ انتشارنوبت اول:1401،1،21                                    تاریخ انتشارنوبت دوم:1401،2،4                       

محمدرضارجایی مقدم-رئیس ثبت اسنادوامالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهداد

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

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060319005000۸36مورخ 1400،12،05هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک شهداد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فرخنده هاشمی نسب فرزند سید یوسف 
بشماره شناس��نامه 7 صادره از شهداد در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 430 مترمربع  پالک 
1623 فرع��ی مفروز و مج��زی از 153 فرعی از 47-اصلی واقع در بخ��ش 26 کرمان به آدرس 
شهداد-س��یرچ کوچه مسجد وجه الدینی ها خریداری از مالک رسمی بی بی عصمت منصوری 
سیرچی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.آ40100409   شناسه آگهی 1297157
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/01/21           تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/02/04                    

 ابراهیم سیدی
 رئیس ثبت اسناد و امالک شهداد

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،09،20 
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

13- اصلی ) قریه بوران و ساالر محله (
7340 فرعی آقای یوسف رضائی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 122.32 مترمربع 

خریداری شده بالواسطه از محسن نامی و مع الواسطه از سید باجی احمدپناه.
لذا به موجب ماده 3- قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 – آیین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در 
روستاهارای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی در روس��تاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم 
و رس��ید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک 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 ک��ه 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 دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند 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 129۸120  آ40100259
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401،01،20                         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401،02،04

فیض اله ذبیحی
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 140060306012004۸34 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای 
/ خانم محمد جواد خلیلی   فرزند عباس بشماره شناسنامه 27۸ صادره از سرخس در ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 115/69 متر مربع از پالک های 2 فرعی از 2914 اصلی و 2914 اصلی  واقع در بخش یک کاشمر به آدرس 
17 شهریور 17 خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم مرضیه شکوری مغانی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نماید بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ401002۸۸ 
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احمد جهانگیر -قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

کتابخانه 

»آموزه های اخالقی و 
 عرفانی صحیفه سجادیه« 

منتشر شد
ــای اســـامـــی  ــژوهــــش هــ ــ ــه هـــمـــت بـــنـــیـــاد پ ــ ب
ــای  ــوزه هـ آســتــان قـــدس رضــــوی، کــتــاب »آمـ
ــه«  ــی و عـــرفـــانـــی صــحــیــفــه ســجــادی ــاقـ  اخـ

منتشر شد.
این اثر منتخبی از کتاب »ریاض السالکین« 
ــان مدنی  تــألــیــف صــدرالــدیــن ســیــدعــلــی خـ
اســـت کــه بــه شـــرح صحیفه ســجــادیــه امــام 
زین العابدین)ع( می پردازد و یکی از مهم ترین 

شرح های آن به شمار می رود.
این کتاب در هفت جلد به زبان عربی چاپ و 
منتشر شده و بیشتر برای علما و طاب قابل 
استفاده است؛ از این رو مترجمان با گزینش 
نکته های اخاقی و عرفانی این مجموعه، آن 
را به زبان فارسی برگردانده اند تا برای عموم 

قابل استفاده باشد.
روش مــؤلــف در شــرح و توضیح مطالب به 
این گونه است که پس از برش قسمت های 
مختلف هر دعا، لغات و مفردات هر قسمت 
ــی آن را  را تــوضــیــح مــی دهــد، نــکــتــه هــای ادبـ
بــیــان می کند و سپس در قــالــب »تنبیه« و 
»تــبــصــره« بــرخــی از نــکــات آن قسمت را از 

جوانب مختلف شرح می دهد.
تــلــخــیــص و گــزیــنــش نــکــتــه هــای اخــاقــی 
ــاض الــســالــکــیــن« را  ــ ــاب »ریـ ــت ــی ک ــان و عــرف
صــادق حــســن  زاده بر عهده داشته و مهدی 
ــه زبـــان فــارســی   حـــســـن زاده نــیــز ایـــن اثـــر را ب

ترجمه کرده است.

لو یعلم 
الناس ما 
فی زیاره 
قرب احلسین 
من الفضل 
ملاتوا شوقًا 
اگر مردم 
می دانستند در زیارت 
مزار امام حسین )ع( 
چه فضیلتی است از 
شوق آن می مردند.
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