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وسیله تقرب
حجت االسالم دکتر خیاط   اللهمّ وفّر حظّی فیهِ من 
النّوافِلِ واکْرِمْنی فیهِ بإحْضارِ المَسائِلِ وقَرِّب فیهِ وسیلتی 

الیکَ من بینِ الوسائل یا من ال یَْشغَلُهُ الحاحُ المُلِحّین.
در بیست و هشتمین روز از رمضان روزه دار از خدای سبحان 
سه درخواست را مطرح می کند که نخست بهره افزون از 

اعمال مستحب و نوافل است.
نافله که بیشتر اختصاص پیدا کرده به نمازهای مستحبی 
در واقع به معنای عمل خوب و مستحبی است که الزام 
ندارد. نوافل هم در لغت به معنای زیادی و افزایش است. 
مستحبات تکمیل کننده نقص و خلل واجبات هستند و نیز 
معنویت، صفا و پاکی را افزایش می دهند بنابراین از خدا 

می خواهیم بهره ما را افزون کند.
در فراز دوم درخواست کرامت داریم. اصالً کرامت انسان 
به این است که مطالبات و خواسته  های او بــرآورده شود. 
انسانی که خواسته او برآورده نشود ممکن است دست به 
کارهایی بزند که موجب خواری او شود. انسان برای آنکه 
با خدا در میان  ابتدا  را  کرامتش حفظ شود حوائج خود 
بگذارد اگر چنین شود خدا اسباب کرامت را برای او فراهم 

می کند هر چند از طریق انسان های دیگر باشد. 
در فراز سوم می خواهیم که خدایا از میان وسایل تقرب به 
تو، نزدیک ترین را لطف کن. ما در آیــات و روایــات دستور 
داریم برای رسیدن به خدا از وسیله کمک بگیریم. وسیله 
یک مفهوم وسیعی دارد شامل تمام کارهای نیک و شایسته 
می شود چون انسان را به خدا نزدیک می کند اما اینکه کدام 
یک از این ها نزدیک تر، سریع تر و آسان تر انسان را به قرب 
الهی می رساند مهم اســت. راه هــای تقرب زیــاد هستند و 
توسل به اهل بیت)ع( هم یکی از همین مــوارد است، در 
میان این ها توسل به سیدالشهدا)ع( متفاوت است. کدام 
وسیله انسان را به قرب خدا نزدیک می کند؟ ممکن است 
نتوانیم در بین این وسایل تشخیص بدهیم، بیراهه یا دور 
بیفتیم، از قافله جا بمانیم و در صراط مستقیم و درست 
نتوانیم حرکت کنیم بنابراین در این روز از خدا می خواهیم 
وسیله ای که ما را به قرب او زودتر نزدیک می کند فراهم کند.

رقیه توسلی  راستی! چرا مثل »مرمر« 
نباشم؟ مثل این بچه که نه امروز، از زمانی 
که به خاطر دارم، خنده از صورتش محو 
به  کند  گیر  پــایــش  اگــر  نــمــی شــود. حتی 
نافُرم پخش زمین شود...  و  نیم پله سالن 
دارنــد؛  اسفناج  ناهار،  بفهمد  وقتی  حتی 
غذای غیرمحبوبش... حتی وقتی کسی به 
او بگوید شما خیلی پُرحرفی... حتی وقتی 
ماه  چند  و  بشکند  پایش  مسابقه  حین 

برود توی گچ.
بارز قشنگی دنیاست. دخترِ  نمونه  مرمر 
بغلی  ــد  واحــ اســــت. همین  دکــتــر  خــانــم 

مؤسسه. کــارش ایــن اســت که مــدام یک 
ما.  دارالترجمه  به  باشد  داشته  سرکشی 
اســت: دوستتون  این  حرف حسابش هم 

دارم.
امـــروز داشــت بــرای خانم مــعــاون از  مثالً 
اینکه  از  می خندید.  و  می گفت  موهایش 
قرار است چند روز دیگر کوتاهشان کند. 
قول  به  و  نیست  بزنی  شانه  دختر  چــون 
مادرجونش »اینیشتن« است... و من غرق 
خنده های گرمش می شوم. خنده های نابی 

که نادر است این  روزها.
مثل همیشه بعد یکی دو ساعت می آیند 

مـــادر برعکس  مــرمــرجــان. منشی  دنــبــال 
ــالق نــیــســت. دخــتــرک  ــوش اخــ مـــرمـــر، خــ
خندان برای تک تکمان بوسه می فرستد از 
خرید.  برود  می خواهد  می دانیم  در.  جلو 
به ما گفته قرار است با بقیه بچه ها چه 
آتیشی بسوزانند. گفته که تولد خاله است 
که  گفته  کنند.  غافلگیرش  می خواهند  و 
ببرند. گفته که  را  می خواهد کلی کیفش 
خانه خاله اش مثل مؤسسه ما اکثر اوقات 

پرجمعیت و باحال است.
مرمر می رود اما انرژی خنده ها و جمالتش 
با  کــه  مهربانی  و  سبکی  فضاست.  تــوی 

خودش و آدم ها دارد. نمی توانم به این بچه 
شگفت انگیز فکر نکنم! به بپربپرهایش... 
ــلـــب روشــــــنــــــش... بــــه حـــرف هـــای  بــــه قـ

امیدوارکننده اش. 
خانم  دخترِ  شبیه  امــروز  می خواهد  دلــم 
ــدگــی کــنــم و اجــــازه بــدهــم تمام  دکــتــر زن
ــرود تــوی مغزم.  صــداهــای مــزاحــم زمین ب
خدا را چه دیدی شاید شبیه مرمر از فردا، 
دنیای رنگی تر و سرحال تری را تجربه کردم.

رْ«  رْ وَ التَُعسِّ سنجاق:پیامبر اکرم)ص(: »یسِّ
آسان بگیرید و سخت گیری نکنید.
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از حیث ارزیابی سندی، تحلیل انتقادی نسخه ها و شرح متن
 »jرساله حقوق امام سجاد«

مورد بازنگری قرار گرفت

وزیر ارشاد در آیین تکریم خادمان قرآن کریم خبر داد
احتمال برگزاری نمایشگاه قرآن 

در طول سال و در استان های مختلف

با قرائت پیام آیت اهلل جوادی آملی در مشهد برگزار می شود
اختتاميه كنگره بين المللی »اقتصاد، 
 »b اشتغال و توليد در قرآن و عترت
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چند روایت کوتاه از زندگی 
عالمه محمدباقر مجلسی معروف به »مجلسی دوم«

شیخ االسالم بزرگ اصفهان

    سال دوم    ویژه نامه 324    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

گزارشی از حال و هوای اعتکاف نوجوانان دانش آموز در مسجد گوهرشاد

فصل تازه بندگی از جوار حرم رضوی
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 تولیت آستان قدس رضوی 
در حاشیه راهپیمایی روز قدس:

جامعه اسالمی، فلسطین را 
پاره تن خود می داند

در  مــروی  احمد  والمسلمین  االســـالم  حجت 
حاشیه راهپیمایی روز قدس در سخنانی گفت: 
کــســانــی کــه در جــهــت تضییع حــقــوق مــردم 
فلسطین تالش می کنند با برگزاری راهپیمایی 
تغییر محاسبات  به  ناچار  قــدس،  روز جهانی 
ایــن است  راهــبــردی خــود می شوند. حقیقت 
آحاد  بر  فقط  نه  روز قدس  راهپیمایی های  که 
جامعه  گستره  در  بلکه  مسلمان  امــت هــای 
جهانی اثرگذار است. حتی کسانی که در جهت 
تضییع حقوق مردم فلسطین تالش کرده و برای 
خیانت و جنایت در حق این مردم ستمدیده 
برنامه ریزی می کنند، با مشاهده برپایی پرشور 
محاسبات  تغییر  بــه  نــاچــار  راهپیمایی  ایـــن 

راهبردی خود می شوند.
جامعه  مــی دهــد  نشان  قــدس  روز  راهپیمایی 
اسالمی، فلسطین را پاره تن خود می داند و به 
گروه های  تقویت  و  نیز گسترش  همین خاطر 
ــم غــاصــب  ــ ــاومــت اســـالمـــی، هـــر روز رژیـ ــق م
صهیونیستی را با سرعتی مضاعف به سمت 

پرتگاه سقوط و نابودی خواهد برد.
تولیت آستان قدس رضوی همچنین در جلسه 
تفسیر قــرآن کریم که ویــژه ماه مبارک رمضان 
در مسجد گوهرشاد حرم مطهر رضوی برگزار 
شد، به ابتکار تاریخی و ماندگار حضرت امام 
ماه  جمعه  آخــریــن  ــام گــذاری  ن در  خمینی)ره( 
قدس  جهانی  روز  بــه عــنــوان  رمــضــان  مــبــارک 
اشاره و اظهار کرد: مسئله فلسطین موضوعی 
نیست که تنها به منطقه خاصی از خاورمیانه 
محدود شود، بزرگداشت روز قدس رمز رهایی 
مستضعفان جهان از چنگال ظلم و استعمار 

استکبار است.
محک  فلسطین  مسئله  اینکه  بــیــان  ــا  ب وی 
کشتار  بــه  اســـت،  جامعه  حیات  و  انسانیت 
رژیم صهیونیستی و جنایت علیه فلسطینیان 
ــرد: جــامــعــه ای کــه در بــرابــر  ــ ــراز ک ــ ــاره و ابـ ــ اشـ
جنایت های وحشیانه، قساوت آمیز و ظلم رژیم 
صهیونیستی علیه ملت فلسطین که اساس 
شکل گیری و بقایش قتل عام و کشتار مردان، 
زنان و کودکان بی دفاع است، سکوت می کند، آن 

جامعه مرده است.
اسالم به جامعه اسالمی این اجازه را نمی دهد 
که نسبت به ظلم و تجاوز به حقوق انسان ها و 
مظلومان بی تفاوت باشد، هر مسلمانی موظف 
تــوان نسبت به ظلم و تجاوز  اســت به میزان 
به حقوق فلسطینیان اعــالم برائت و انزجار و 
نسبت به حمایت و دفاع از حقوق ستمدیدگان 

و مظلومان حرکت کند.
وی با اشاره به روایت پیامبر اکرم)ص( که فرمود: 
»مَن اَصبَحَ وَ لَم یَهتَمَّ بِاُمورِ المُسلِمینَ فَلَیَس 
بِمُسلِم؛ هر کسی که صبح کند و اهتمامی به امور 
مسلمانان نداشته باشد، مسلمان نیست«، به 
چرایی انتخاب روز قدس از سوی امام خمینی)ره( 
در ماه مبارک رمضان اشاره و عنوان کرد: امام 
راحل به عنوان یک مرجع تقلید و اسالم شناس 
بزرگ، روز قدس را در ماه مبارک رمضان تعیین 
فرمودند تا این پیام را بدهند که در کنار دعا، 
مناجات و اوج عبودیت پروردگار نمی توان نسبت 

به دیگر مسلمانان بی تفاوت بود.
تأکید  ــا  ب مـــروی  والمسلمین  حــجــت االســالم  
بر اینکه عرفان شیعه، عرفان انفعال و انــزوا و 
بی تفاوتی نسبت به سرنوشت دیگر مسلمانان 
نیست، ابراز کرد: آموزه اسالم به یاد مظلومان 
بــودن اســت، در قــرآن کریم هــر کجا موضوع 
»نماز« آمده، بالفاصله در ادامه مسئله »زکات« 
آمــده اســت، یعنی معنای دین تنها ارتباط با 
خداوند برقرار کردن اما نسبت به غم و مشکالت 

دیگران بی تفاوت بودن، نیست.
وی اضافه کرد: امروز یک کشور و ملت اسالمی 
ــرار گرفته  اســت، چگونه  ق مــورد ظلم و تجاوز 
می شود یک مسلمان نماز بخواند اما نسبت 
به ظلم به یک ملت مسلمان دیگر و قبله اول 

مسلمین بی تفاوت باشد؟
تولیت آستان قدس رضوی حضور گسترده و 
یکپارچه امت اسالمی در راهپیمایی روز قدس 
امــروز  اینکه  گفت:  و  دانست  مؤثر  بسیار  را 
فلسطین زنده و اسرائیلی که ادعای نیل تا فرات 
داشــت گرفتار مشکالت خــود شــده اســت، از 

برکات این اجتماعات و راهپیمایی هاست.
ــفــت: حــضــور هــوشــمــنــدانــه مــــردم در  وی گ
راهپیمایی روز قدس در محکومیت جنایت های 
اشغالگران و دفاع از حقوق حقه فلسطینیان 
بــرای دشمنان اســالم پیام بیداری  از یک  سو 
مسلمانان و فراموش  نشدن مسئله فلسطین 
مظلوم  ــردم  مـ ــرای  بـ دیــگــر  ســوی  از  و  دارد  را 
و  تنها نیستید  را دارد که  پیام  این  فلسطین 
حجت االسالم  هستند.  شما  حامی  ملت ها 
 والمسلمین مــروی تأکید کــرد: وعــده الهی به 
حتم تحقق می پذیرد و سرانجام زمین میراث 

صالحان خواهد شد.

روایتی ناشنیده از نبرد شیرزنان خراسانی با عوامل ناامنی منطقه

 jمدافعان گمنام زائران ثامن الحجج
محمدحسین نیکبخت  به دنبال 
برکناری امیرکبیر از صدارت و در پی 
در حمام  وی  رســانــدن  قتل  بــه  آن، 
فین کاشان، امنیت و آرامشی که در 
سایه کفایت و درایت او پدید آمده 
بود، از بین رفت و دوباره آتش آشوب 
کشید.  زبانه  ایـــران  مختلف  مناطق  در  بی نظمی  و 
میرزاآقاخان نوری یکی از عوامل اصلی قتل امیرکبیر، 
به جای پرداختن به انتظام امور، در پی زد و بندهای 
بــود. در چنین  سیاسی و تقویت موقعیت خــودش 
شرایطی، طایفه های ازبک و ترکمان ساکن آن سوی 
اترک، دوباره فرصت را برای غارت و چپاول شهرهای 
آباد خراسان فراهم دیدند و موجی از حمالت سخت 
و سنگین آغــاز شد؛ آن  گونه که دیگر هیچ کس در 
شمال خراسان آرامش و امنیت نداشت. ماجرایی که 
امروز می خواهم برایتان روایت کنم، مربوط به همین 
که  زمانی  ســال 1233 خورشیدی،  بهار  اســت؛  دوره 
کاروان های زائران حرم رضوی در مسیر حرکت خود به 
سمت مشهد با خطر هجوم ازبکان و ترکمانان روبه رو 

بودند.

وضعیت فوق العاده در قوشخانه ◾
قوشخانه منطقه ای در خراسان شمالی است که امروزه 
از توابع شهرستان شیروان محسوب می شود؛ ناحیه ای 
خوش آب و هوا که به واسطه مراتع سرسبز خودش، 
مکانی عالی برای دامپروری بود. با این حال، نزدیکی 
اتــرک موجب  نواحی شمالی رودخــانــه  به  قوشخانه 
می شد این منطقه همواره در معرض هجوم مهاجمان 
باشد. رضاقلی خان هدایت در کتاب »روضةالصفای 
ناصری« آورده است که در یکی از روزهای فروردین سال 
1233، ترکمانان که از ناامنی خراسان مطلع شده  بودند، 
تصمیم گرفتند به ســوی مشهد و شهرهای شمال 
با شنیدن  و شهرها  روستاها  مــردم  بتازند.  خراسان 
خبر حمله، دروازه ها را بستند و به پاسداری از خانه و 
کاشانه خود مشغول شدند. در قوشخانه نیز وضعیت 
فوق العاده برقرار بود؛ روستاهای خیرآباد و افریزه به دلیل 
نزدیکی به اترک، خطر را بیشتر احساس می کردند. در 
این بین مهاجمان که در کالت و دیگر نواحی ناکام مانده 
 بودند، خود را به افریزه رساندند تا این روستا را غارت 
کنند. وقتی خبر تهاجم به یزدان  وِردی خان، سرداری که 
مأمور عقب راندن ترکمانان بود رسید، به حاجی بیک، 
حاکم قوشخانه و قدرت هللا خان خیرآبادی از بزرگان 
منطقه خیرآباد دستور داد به کمک مردم افریزه بروند. 

طولی نکشید که نیروهای آن ها توانستند مهاجمان را 
از اطراف افریزه دور کنند اما خطر همچنان باقی بود.

حماسه شیرزنان خیرآبادی ◾
درست در همین زمان، کاروانی از زائران حرم رضوی از 
مسیر شمال خراسان به سوی مشهد در حرکت بود. 
کاروانی بزرگ مرکب از 500 زائر که پای پیاده به سوی 
حرم امام رضا)ع( می رفتند. خبر ورود این کاروان به 
منطقه، به گوش ترکمانان رسید و آن ها با شتاب به 
سوی مسیر حرکت کاروانیان حرکت کردند. تصمیم 
سران مهاجمان این بود که ابتدا بر خیرآباد مسلط 
شوند؛ چون کاروان زائران از کنار این روستا می گذشت 
و با تسلط بر آن می شد به راحتی کــاروان را به باد 
غارت داد؛ از طرفی بیشتر مردان جنگی خیرآباد همراه 
قدرت هللا خان به افریزه رفته  بودند و در روستا کسی 
باقی نمانده  بود که در برابر مهاجمان ایستادگی کند. 

به این ترتیب در شعبان سال 1270)اردیبهشت 1233( 
به  را  از ترکمانان، خــودشــان  بــه 3هـــزار نفر  نــزدیــک 
به  را  اهالی  آن،  تصرف  از  پس  تا  رساندند  خیرآباد 
اسارت بگیرند و آماده حمله به کاروان زائران شوند، 
غافل از اینکه شیرزنان خیرآبادی در نبرد و مقابله با 
دشمن، چیزی از مردانشان کم نداشتند؛ به ویژه آنکه 
معتقد بودند پاسداری از کاروان زائران که عبورشان از 
کنار روستا و توقفشان در این منطقه، اسباب برکت و 
نعمت می شود، الزم و واجب است. مهاجمان روستای 
خیرآباد را محاصره کردند. زنان روستا دروازه را بستند 
و از فراز دیوار به نبرد با ترکمانان مشغول شدند. از آن 
سو با هر سختی که بود، به کاروان زائران خبر دادند 

که مسیرش را تغییر دهد و نیز به قدرت هللا خان پیام 
دادند که هر چه سریع تر خود را به خیرآباد برساند. 
با پیام آن ها، کاروان زائران مسیر خود را تغییر داد، اما 
برای دور شدن از منطقه به زمان نیاز داشت، زمانی 
خود  مقاومت  و  پــایــداری  با  خیرآبادی  شیرزنان  که 
برای کاروانیان خریدند و به جای پناه بردن به کوه و 
حفظ جانشان ترجیح دادند با دشمن روبه رو شوند. 
مهاجمان چند ساعتی معطل شدند، اما نتوانستند 
با همه قدرت و لوازم جنگی، راهی به قلعه باز کنند. 
رضاقلی خان هدایت می نویسد: »زنان قلعه به منازعه 
همى كردند.  مدافعه  تفنگ  و  به سنگ  و  درآمــدنــد 
تركمانان عارى سخت دانستند كه از محاربه جمعى 
نردبان ها  برتابند،  روى  ــردان  مـ مــعــدودى  و  نــســوان 
برافراشته به حصار درآمدند. زنان خيرآباد به شمشير 
َسرِ 30تن تركمان را به زير انداختند و آنان را بازپس 
مقاومت  ایــن  خبر  کــه  ــدرت هللا خــان  ق نشانيدند«. 

را به خیرآباد رساند:  به تاخت خود  بــود،  را شنیده  
»قدرت هللا آقا و حاجى خان بيك 500سوار زبده كرده 
به جانب خيرآباد ايلغار نمودند )تاختند(، هم از گرد 
راه بر تركمانان حمله اى سخت بردند و تيغ در يكديگر 
نهادند. كار بدان انجاميد كه 3هزار سوار تركمان از آن 
500سوار به هزيمت رفتند، چه توهم كردند كه خبر 
ايشان مشتهر شده و از هر سوى سواران خراسان بر 
ايشان خواهند تاخت«. به این ترتیب، هم خیرآباد از 
غارت و قتل عام در امان ماند و هم زائران حرم رضوی 
از تعرض مهاجمان حفظ شدند؛ اما حماسه پایداری 
زنان خیرآبادی در هزارتوی تاریخ گم شد و تنها روایتی 

کوتاه از آن در متون کهن باقی ماند.
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FZ
»سیری در نهج البالغه« کتابی فارسی نوشته استاد شهید 
مرتضی مطهری است که پیام های نهج البالغه را برای عموم 

مردم توضیح داده است. 
به گــزارش برنامه تلویزیونی »ســـوره، فصل نهج البالغه« 
مضامین کتاب سیری در نهج البالغه ابتدا اواخر دهه 40 طی 
پنج جلسه سخنرانی در حسینیه ارشاد با موضوع »سیری 
در نهج البالغه« از سوی مرتضی مطهری ارائه شد و پس از آن، 

مطهری مجموعه مقاالتی با همین عنوان نگاشت که در طول 
سال های ۱۳۵۱ و ۱۳۵۲ در نشریه درس هایی از مکتب اسالم 
انتشار یافت. کتاب سیری در نهج البالغه، حاصل گردآوری 
همان مجموعه مقاالت است که نویسنده در سال ۱۳۵۳ آن را 
بازنویسی و تنظیم کرده و با افزودن مقدمه ای به دست چاپ 
سپرده است. این کتاب تا ۱۳۹۸ هفتاد بار چاپ و به زبان های 

عربی، ترکی آذری، اردو و روسی ترجمه شده است. 

یکی از دغدغه های نویسنده در این کتاب، تفسیری معقول 
از اندیشه های اسالمی است. در دهه های ۳0 و 40 برخی از 
گروه های سنتی، تفسیری از اسالم عرضه می کردند که عقل 
را به حاشیه می برد و نگرش های اخباری را برجسته می کرد. 
مطهری معتقد بود مسائل جدید بدون استفاده از عقل 
قابلیت ارزیابی و پاسخگویی ندارد، به همین دلیل او با بسط 
جایگاه عقل تالش می کند رویکردهای سنتی را نقد کرده و 

به پرسش های برخاسته از جهان جدید پاسخ دهد. او در 
بخشی از کتاب می نویسد:  »طرح مباحث الهیات به وسیله 
اهل بیت)ع( و تجزیه و تحلیل  آن مسائل که نمونه آن ها و 
در صدر آن ها نهج البالغه است سبب شد عقل  شیعی از 
قدیم االیام به صورت عقل فلسفی درآید و این راهی است 
که خود قرآن پیش پای مسلمانان نهاده  است و ائمه اهل 
بیت)ع( به تبع تعلیمات قرآنی و به عنوان  تفسیر قرآن، آن 

حقایق را ابراز و اظهار نمودند. اگر توبیخی هست متوجه  
دیگران است که این راه را نرفتند و وسیله را از دست دادند. 
تاریخ نشان می دهد از صدر اسالم، شیعه بیش از دیگران 
به سوی این  مسائل گرایش داشته است«. مطهری تالش 
می کند جایگاه عقل و اندیشه در نهج البالغه را برجسته و 
اندیشه های اشعری و تقدیرگرایانه را نقد کند.  مطهری در 
آثار خود و به ویژه در این اثر تالش می کند مفاهیم اسالمی 

را بازتفسیر کند.
دغــدغــه  دیگر مــؤلــف، مسئله حکومت در اســالم اســت. 
در دهــه هــای 40 و ۵0 یکی از مباحث طــرح شــده ایــن بود 
که اسالم برای اداره حوزه عمومی برنامه ای ندارد و احکام 
اسالمی در حــوزه فــردی قابل فهم اســت. مطهری مدعی 
است آموزه های اسالمی محدود به مسائل فردی نیست و 
برای اداره حوزه های مختلف زندگی آموزه هایی را طرح کرده 

است. او برای اثبات ادعــای خود با استناد به نهج البالغه 
می نویسد: »چگونه ممکن است کسی مانند علی که  شارح 
و مفسر قــرآن و توضیح دهنده اصــول و فــروع اســالم است 
ــاره مسئله حکومت سکوت کند؟« به بــاور او علی)ع(  درب
عدالت را افضل فضائل بلکه یک تکلیف و وظیفه الهی، 
بلکه یک ناموس الهی  می داند و هرگز روا نمی شمارد یک 
مسلمان آگاه به تعلیمات اسالمی تماشاچی صحنه های 

تبعیض و بی عدالتی باشد. از منظر نویسنده در منطق کتاب 
نهج البالغه، امام و حکمران، امین و پاسبان حقوق مردم و 
مسئول در برابر آن هاست، از این دو )حکمران و مردم( اگر 
بناست یکی  برای دیگری باشد، این حکمران است که برای 
توده محکوم است، نه توده  محکوم برای حکمران. مطهری 
تالش می کند چهره عدالت را در اندیشه سیاسی اسالم 

برجسته کند.

فصل نهج البالغه
تالش براى 
بازتفسیر مفاهیم 
اسالمى با »سیرى 
در نهج البالغه«

موعظه
آیت اهلل جاودان

   نجاتى که ثمره نظم است
تمام دستورات دینى براى این است که آدم به یک نظم 

بیاید، به یک نظم برسد. یک نظمى داریم که عرفى است. 
مثاًل شما باید صبح ساعت 7 سر کار باشید تا ساعت 

چند. خب دقیق سر ساعت 7 سر کار هستید تا 

ساعت 4 یا 6 یا 7 بعد از ظهر، هرچه. یک چنین مقدارى شما 
دقیق سر وقت رسیده اید و سر وقت بیرون آمده اید. خب این یک 
نظم است. دوستى گفت برادرش آمریکا زندگى مى کند. تحصیل 

یا کار مى کند و این حرف ها. کارى نداریم. این آمده بود به یکى 
از شرکت هاى بزرگ تجارتى. گفت یک کتابچه دستور رفتار در 

این شرکت بود. این طور لباس بپوشید، مثاًل سیگار نکشید، غذا 
این گونه بخورید، چه و چه و چه. یک کتابچه دستور. خب چه 

عرض مى کردیم؟ این ها نظم عرفى است. یک نظم عرفى وجود 
دارد. در صف اتوبوس که ایستاده اید، منظم پیش بروید و جلو 

نزنید. به زور و داد و هوار نروید جلو. این ها خالف نظم اجتماعى 

است. یک نظم اجتماعى داریم. یک نظم عرفى داریم. این ها خوب 
است. اگر آدم این ها را دقیق مراعات مى کند نشان دهنده یک 

بخشى از شخصیت منظم آدم است. شخصیت منظم قیمت دارد. 
حاال البته این بد نیست، خوب است اما نه خیلى. آن دستوراتى 

که شرع مى فرماید براى یک نظم دیگرى است. یک نوع نظم 

دیگرى. چشم شما باید منظم نگاه کند؛ آزاد نیست. گوشتان باید 
منظم بشنود؛ آزاد نیست. زبانتان باید منظم بگوید؛ آزاد نیست. 
شما نمى توانى هر غذایى را بخورى، نمى توانى هرجایى بروى، 
نمى توانى با هرکسى دوست باشى، گاهى حتى نمى توانى با هر 
کسى معاشرت هم بکنى؛ یک مجموعه دستورات است. این حرام 

و حاللى که در دین آمده یک بخشى از این نظم است. اگر آدم این 
را مراعات کند، به حداقل نظمى که دین و شرع آمده که آدم را به 
آن نظم منظم کند، رسیده. به حداقل نجاتى که ثمره نظم است، 

رسیده. ثمره نظم یک نجات است. در یک عالمى که آنجا دیگر 
همه چیز منظم است. حاال مثاًل مى گوییم ها. یک سانت دستورات 

و نظم و قانون پس و پیش نمى شود. اینجا کاماًل پس و پیش 
مى شود دیگر. اینجا دائم آدم با بر هم زدن نظم از طرف خودش 
و از طرف دیگران برخورد مى کند. اما آنجا دیگر هیچ نظمى به 

هم نمى خورد. قانون به طور دقیق اجرا مى شود... اگر آدم به یک 
حداقلى از نظم رسیده باشد، آنجا به  راحتى خواهد رسید.

محمدمهدی اسماعیلی گفت: برای دولت مردمی و تمام 
مسئوالن اجرایی دولت، هیچ محدودیتی درزمینه توسعه 
فعالیت های قرآنی وجود ندارد. ما در بدنه دولت، همگی 

خود را خادم قرآن می دانیم.
به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد 
پنجشنبه در بیست و هفتمین مراسم تکریم خادمان 
قرآن کریم گفت: پس از اندک زمانی از آغاز دولت مردمی 
توانستیم بعد از دو سال وقفه، نمایشگاه بین المللی قرآن 
را برپا کنیم. این نمایشگاه نزدیک به ۱4 روز در شهر تهران 
دایر بود. کارهای خوبی شکل گرفت و باوجود مشکالت و 
زمان اندک، نمایشگاه با بیش از یک میلیون بازدیدکننده 
به ایستگاه پایانی خود رسید. اسماعیلی در ادامــه با 
برشمردن ویژگی های نمایشگاه بیست و نهم قرآن گفت: 
مهم ترین ویژگی این نمایشگاه، خانواده محور بودن آن 
است. در شب های گذشته، صحن های مصلی میزبان 
سفره های افطاری مردم عزیز بود. جوانان و کودکان حضور 
پررنگی داشتند و بخش های خوبی هم در این نمایشگاه 

برای آن ها پیش بینی شده بود.
وزیر ارشــاد ادامــه داد: در این نمایشگاه مجموعه های 
قــرآنــی محصوالت خــود را ارائـــه دادنـــد. بخش عفاف 

و حجاب که استقبال خوبی از آن شــد، محلی برای 
ــروز جلوه های عفت در خــانــواده هــا اســت. با دستور  ب
رئیس جمهور امیدواریم در فاصله های زمانی در طول 

سال و در استان های مختلف آن را برگزار کنیم.
وی با تأکید بر اینکه هیچ محدودیتی برای فعالیت های 
قرآنی وجود ندارد، افزود: امیدواریم این جلسه آغازی بر 
فعالیت های گسترده انقالبی باشد. برای دولت مردمی 
و تمام مسئوالن اجرایی دولــت، هیچ محدودیتی برای 
توسعه فعالیت های قرآنی وجود ندارد. ما همگی در بدنه 

دولت خود را خادم قرآن می دانیم.
بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قــرآن کریم با 
شعار »قــرآن، کتاب امید و آرامــش« از ۲7 فروردین تا ۹ 
اردیبهشت ۱40۱ در مصالی امام خمینی)ره( برگزار شد.

بنا بــه گفته نویسنده، توجه اصلی در ایــن شــرح، 
استخراج نکات و ظرایف سخن امام سجاد)ع( به ویژه 

نکات توحیدی است.
ــار مکتوب بــه جــامــانــده از امــام  بــه گـــزارش ایــبــنــا، آثـ
سجاد)ع( در صحیفه خالصه نمی شود بلکه احادیث 
فراوان از ایشان به یادگار مانده که در میان این احادیث 

نام »رساله حقوق« درخشش ویژه دارد.
با وجود اینکه شرح های فراوانی بر »رساله حقوق« 
نوشته شــده، عمده ایــن شرح ها افــزون بر درازدامــن 

ــودن، بـــدون توجه بــه نکات  و مفصل بـ
موشکافانه که در سخن امام سجاد)ع( 
ــن رو،  نهفته، نــگــارش یافته است. ازایـ
كتاب »رساله حقوق امــام سجاد)ع(؛ 
ارزیـــابـــی ســـنـــدی، تــحــلــیــل انــتــقــادی 
ــدد  ــرح مـــتـــن« درصــ نــســخــه هــا و شــ
اســت نخست از نظر سبک و روش 
ــار، بــا تمرکز بــر متن رســالــه حقوق  کـ
ــــشــــی در ظـــرایـــف کــالم  ــدی ــ و ژرف ان
زین العابدین)ع(، در حد تــوان، پرده 
از زوایــای پنهان سخنان آن حضرت 
بردارد و دوم اشاره های توحیدی امام 

سجاد)ع( را در حد فهم نویسنده نشان دهد. بدین  
ترتیب، توجه اصلی نگارنده در این شرح، به استخراج 
نکات و ظرایف سخن امــام ســجــاد)ع( به ویژه نکات 

توحیدی معطوف خواهد بود.
این کتاب در دو فصل سامان یافته است؛ در فصل 
نخست به شرح متن رساله حقوق و در فصل دوم به 
روش شناسی بررسی سند و متن روایات به طور عام و 
ارزیابی سند و تحلیل تطبیقی انتقادی نسخه های 

رساله حقوق پرداخته است.
مؤلف کتاب، کاووس )محمد( روحی 
برندق، از شاگردان آیت هللا بهجت 
و آیـــت هللا ســعــادت پــرور پهلوانی 
تهرانی )رحمة هللا علیهما( بــوده و 
اکنون دانشیار دانشگاه تربیت 

مدرس است.
گفتنی است »رساله حقوق امام 
سجاد)ع(؛ ارزیابی سندی، تحلیل 
انتقادی نسخه ها و شــرح متن« 
تألیف کاووس روحی برندق، توسط 
شــرکــت چــاپ و نشر بین الملل 

به تازگی روانه بازار شده است.

وزیر ارشاد در آیین تکریم خادمان قرآن کریم خبر داد

احتمال برگزاری نمایشگاه قرآن 
در طول سال و در استان های مختلف 

از حیث ارزیابی سندی، تحلیل انتقادی نسخه ها و شرح متن

 »jرساله حقوق امام سجاد«
مورد بازنگری قرار گرفت

تازه های نشرخبر پارسا نیکوکار    آقــا 
احمد کرمانشاهی در کتاب 
ــوال جهان نما  مـــرآت االحــ
بــا استناد بــه گفته برخی 
افـــراد مــورد اعتماد، از مال 
محمدتقی مجلسی نقل می کند :شبی از شب ها 
پس از فراغ یافتن از تهجد و عبادت، حالتی برایم 
ایــجــاد شــد کــه از آن حالت فهمیدم اگــر در این 
هنگام از خداوند درخواستی کنم، اجابت خواهد 
کــرد. فکر کــردم چــه چیزی از امــور دنیا و آخــرت 
از درگــاه خداوند متعال بخواهم که ناگاه صدای 
گریه محمدباقر از گهواره اش برخاست. بی درنگ 
گفتم: پروردگارا! به حق محمد و آل محمد)ع( این 
کودک را مروج دینت و ناشر احکام پیامبر بزرگت 
قــرار ده و او را به توفیقاتی بی پایان موفق گــردان. 
نویسنده پس از آن می افزاید: بی شک، کارهای 
خارق العاده ای که از عالمه محمدباقر مجلسی سر 

می زد، از آثار این دعا بوده است.
روزهای پایانی ماه مبارک رمضان را ایام درگذشت 
محمدباقر مجلسی ذکر کرده اند و آن گونه که به 
شعر نیز نگاشته اند: »مــاه رمضان چه بیست و 
هفتش کم شد/ تاریخ وفات باقر اعلم شد«؛ این 
عالم بــزرگ شیعه که با تألیف مجموعه حدیثی 
»بحاراالنوار« نقش برجسته ای در جایگاه حدیث 
در منظومه معرفت دینی داشت، ۲7 رمضان ۱۱۱0 
هجری قمری وفات یافت. به بهانه این ایام سعی 
کردیم مــروری کوتاه بر برخی روایــت هــای گــزارش 
شده از زندگی عالمه مجلسی که به مجلسی دوم 
نیز شهرت دارد داشته باشیم. این روایت ها مبتنی 
بر کتاب »اســوه محدثان ویژه نامه زندگی عالمه 
محمدباقر مجلسی)ره(« به قلم یوسف قربانی است 
که انتشارات مرکز پژوهش های اسالم صدا و سیما 

منتشر کرده است. 

شیفته میوه های درخت علم ◾
عالمه محمدباقر مجلسی از همان اوان کودکی در 
پرتو آموزش و توجه ویژه پدر دانشمندش و استعداد 
ســرشــار و پشتکار خــود توانست در انــدک زمانی، 
مراحل آغازین تحصیل را بپیماید. در جوانی و در زمان 
مرجعیت پدر بزرگوارش نیز به همراه برادران بزرگ ترش، 
عزیزهللا و عبدهللا که سرگرم فراگیری علوم دینی بودند، 
خوش درخشید. به همین دلیل برخی بزرگان، آینده 

درخشانی را برایش پیش بینی می کردند.
از مراحل دانش اندوزی عالمه گــزارش چندانی به 
دست ما نرسیده است ولی می توان دریافت وی 
با شاخه های گوناگون علوم یا دست کم دانش های 
مربوط به دین آشنایی داشته است.عالمه مجلسی 
در آغــاز بــحــاراالنــوار، دوران تکامل علمی خــود را 
این گونه بازگو می کند: »من در ابتدای جوانی به 
فراگیری همه گونه های دانش عشق می ورزیدم و 
شیفته بدست آوردن میوه های درخت علم بودم. 
بــه فضل خــدا بــه بوستان های علم راه یافتم و بر 
دانش هایی درست و نادرست وقوف پیدا کردم تا 
آنکه آستینی پربار از میوه های گوناگون و دامنی پر از 
گل هایی رنگارنگ فراهم ساختم. از هر آبشخوری، 
جرعه ای سیراب کننده نوشیدم و از هر خرمنی، 
خوشه ای بی نیازکننده برگرفتم. آن گــاه به نتایج و 
غایات این دانش ها اندیشیدم... و سرانجام به فضل 
و الهام خدا دانستم زالل علم اگر از چشمه سار پاک 
وحی به دست نیاید، سیراب نمی کند و حکمتی 

که برخاسته از ناموس دین نباشد، گوارا نیست«.

داشتن نیت جدایی ◾
سید نعمت هللا جزایری، از شاگردان زبــده عالمه 
مجلسی که چهار ســال در خانه عالمه مجلسی 
ساکن بــود و بهتر از هر کس با استادش آشنایی 
داشت، چنین می گوید: چندین سال با وی معاشرت 

کردم و شب و روز با او بودم، هیچ عمل مباحی از او 
ندیدم تا چه رسد به مکروهات؛ زیرا وی از فرمایش 
رســول اکـــرم)ص(  پیروی می کرد که فرموده است: 
در هر کــاری نیت داشته باشید، حتی در خــواب و 

خوردن. تمام اعمال و افعالش عبادت بود.

مافوق او در علم متصور نیست  ◾
عالمه مجلسی با وجود اینکه بیشتر اوقات با درد 

چشم دست وپنجه نرم می کرد، در ایــام درســی و 
روزهــای تعطیل، از تدریس علوم دینی و هدایت و 
موعظه مــردم دست برنمی داشت. وی با پشتکار 
بی نظیر خود توانست شاگردان گرانمایه ای بپروراند 
و دست نوشته های ارزشمندی به جامعه علمی 

تشیع عرضه کند.
عالمه هیچ گاه در سفرها نیز قلم  -این سالح حوزوی- 
را از خود جدا نمی ساخت و همواره آن را چون دل 
خویش صیقل می داد و با آن به راز و نیاز می پرداخت. 
عالمه جلد بیست و دوم بحاراالنوار را در نجف اشرف 
پس از بازگشت از سفر حج تألیف نمود و در مراجعت 
از سفر خراسان، در بین راه، ترجمه خطبه امام رضا)ع( 

و رساله و جیزه رجب را نگاشت.
هنگام سفرهای عالمه، طالب فرصت را غنیمت 
می شمردند و با او همراه می شدند تا در فضایی ساده 
و دوستانه، سعادت واقعی را در کالم او جست وجو 
کنند. میرمحمد خاتون آبادی می گوید: من در اوان 
کودکی در تحصیل حکمت و معقول حریص بودم 
و تمام اوقات عمر خود را در آن مصروف می داشتم 
تا آنکه در راه حج به صحبت عالمه محمد باقر 
مجلسی مشرف شده و با او ارتباط نزدیک یافتم و از 
نور علم و هدایتش رهبری شدم. آنگاه به تحصیل و 
تتبع در کتب فقه و حدیث و علوم مشغول و مدت 

40 سال بقیه عمرم را از فیوضات او بهره مند شدم.
در روزهایی که عالمه در مشهد مقدس برای زیارت 
مشرف بود، جمعی انبوه از علما، فضال و طالب برای 
استفاده از علوم او تقاضای درس حدیث می کردند 
و عالمه مجلسی چهل حدیث )اربعون حدیث( را 
در این ایام نوشت. هنگامی که عالمه، شرح اربعین 
را به پایان رساند، یکی از فضالی اهل سنت پس از 
دیدن کتاب از راه انصاف و محبت گفت: ما گمان 
می کردیم پایه علمی عالمه مجلسی منحصر به 
ترجمه کتاب از عربی به فارسی است تا اینکه کتاب 

»اسماء و العالم« بحار و »شرح اربعین« او را دیدم و 
دانستم عالمه مجلسی دانایی است که مافوق او در 

علم متصور نیست.

اخالق نیکو ◾
ــادی، دامـــاد، شــاگــرد و  میرمحمدصالح خــاتــون آب
همراه همیشگی عالمه مجلسی دربـــاره فضائل 
عــالمــه چنین مــی گــویــد: مـــدت 40 ســـال از باقی 
عمرم را در خدمت او سپری کردم و از فیوضات او 
بهره مند شدم، در حالی که آثار کرامت و استجابت 
دعاهایش را به چشم دیدم و در این مدت جز حسن 

نیت و اخالص و صفای باطن از وی ندیده ام.

هیبت واال ◾
سیدنعمت هللا جـــزایـــری، شــاگــرد بـــزرگ عالمه 
ــاره اخــالق  ــ مجلسی در کــتــاب انـــوار نعمانیه درب
اجــتــمــاعــی عــالمــه و هــیــبــت آن بـــزرگـــوار چنین 
می نویسد:استادم، عالمه مجلسی با آن همه مزاح 
و خوش خلقی و اینکه شب و روز با او می نشستیم 
و می خندیدیم، هر زمانی که می خواستیم شرفیاب 
خدمت او شویم، همین که می خواستیم از در داخل 
شویم، هیبت آن بزرگوار چنان در دل هایمان قرار 
می گرفت که گویا ما را به نــزد سلطان می برند تا 

سیاست کنند و دل های ما تپیدن می گرفت.

ارج نهادن به کتاب ◾
»جزایری« درباره ارج نهادن عالمه مجلسی به کتاب 
چنین نقل می کند :اگر عالمه مجلسی می خواست 
کتابی به کسی عاریه دهد، می گفت: اول بگو سفره 
داری که در میان آن نان بخوری یا نه؟ اگر نداری بگو 
به تو سفره بدهم که نــان را در میان سفره خــورده 
باشی و روی کــتــاب، نــان نــخــوری! بلی، محافظت 

کتاب ها و احترام آن ها از کارهای الزم تو است.

چند روایت کوتاه از زندگی 
عالمه محمدباقر مجلسی معروف به »مجلسی دوم«

شیخ االسالم بزرگ اصفهان
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آگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰،۰۹،۲۰ 
امالک متقاضیانی که در هیاث 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 دربخش نه ثبت آمل- دهستان لیتکوه

۱۶۷- اصلی ) قریه خشواش (
۵۳ فرعی خانم زبیده پارس��ای نیاکی در شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی با کاربری زراعی به مس��احت 

۳۷۰.۷۷ مترمربع خریداری شده بالواسطه از علی محمد حق گو.
لذا به موجب ماده ۳- قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ - آیین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در 
روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی در روس��تاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و 

رسید اخذ نمایند.
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت می نماید و صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.
بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قباًل اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده ۰ 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 ۱۳۰۷4۷۳   آ4۰۱۰۱۳۵4

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱،۰۲،۱۰                           تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱،۰۲،۲4
فیض اله ذبیحی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳آيین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر رای شمارهای ۱۲۰۰۰۲۲۸ و ۱۲۰۰۰۲۲۹ مورخ ۱4۰۱،۰۱،۳۰ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضیان آقای مجید صادق پور به شماره ملی 4۹۹۹۸4۱۸۱۹ فرزند نادر و خانم رحیمه محسنی آستانی به شماره 
ملی 4۹۹۹۵۲۹۶۲۹ فرزند علی اصغر که هرکدام در ۱ س��هم مش��اع از ۲ س��هم ۵ دانگ و ۲4 سیر ۸  مثقال مشاع 
عرصه به انضمام ۱ س��هم مشاع از ۲ سهم شش��دانگ اعیانی یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱4۰.۲۷ 
مترمربع از پالک ۲۸- اصلی به کالسه های ۲۷۰،۱4۰۰ و ۲۷۱،۱4۰۰ واقع دراراضی نکا بخش ۹ ثبت نکا خریداری 
ش��ده از آقای ولی قنبری قلعه س��ری محرز گردیده. که مقدار ۱۵ سیر و ۸ مثقال مشاع عرصه وقف میباشد. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود تا درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضاء مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد 

شد.           م الف ۱۳۰۸۱۱۶    آ4۰۱۰۱۳۵۵
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱،۰۲،۱۰                           تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱،۰۲،۲4

امیر خندان رباطی
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نکا

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

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰،۹،۲۰، 
امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات 

مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد
امالک متقاضیان واقع در قریه کهنه سرا پالک ۱۵ اصلی بخش ۳ قشالقی

4۸۹ فرعی آقا/ خانم محمد ناصری هرسینی فرزند محمدحسن نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
)کاربری زراعی( به مس��احت ۳۵۷.۷مترمربع خریداری بدون واس��طه / باواس��طه از محمد هادی بالی کهنه سرا و 

حشمت اله کهنه سرا
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی اکثیراالنتش��ار در ش��هرها منتش��ر و در 
روس��تاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 
نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در 
مورد قس��متی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نش��ده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه 
حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رس��اند و 
نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نماید.  م الف ۱۳۰۸۲4۳  آ4۰۱۰۱۳۵۶
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱،۰۲،۱۰                           تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱،۰۲،۲4

صفر رضوانی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

)) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ((
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰،۰۹،۲۰ 
و برابر رای ش��ماره ۱4۰۰۶۰۳۱۰۰۱۳۰۲۱۳۲۸م��ورخ ۱4۰۰،۱۱،۰۸ هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای /خانم اسرافیل کریمی فرزند 
غفار نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۹.۸۱  مترمربع به شماره پالک ۱۲۹۱ فرعی از ۲  اصلی واقع 
در قریه جوربند بخش ۲ خریداری شده از آقای / خانم عباس اکبری مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به موجب 
ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این 
آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی/ سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات 
الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی  تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.  م الف ۱۳۰۹44۵   آ4۰۱۰۱۳۵۷
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱،۰۲،۱۰                        تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱،۰۲،۲4

عین اله تیموری
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آيین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۲۳۳4 تاریخ ۱4۰۰،۱۱،۲۱ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مرضیه فتاحی 
فرزند قربانعلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۵۰.۰۹ مترمربع که قسمتی از پالک 
۷۲۲ فرعی از 4۹ - اصلی به ش��ماره کالس��ه ۱4۰۰،۷4۸ واقع در اراضی خلیل ش��هر بخش ۱۷ ثبت بهشهر محرز 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱4 روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۱۳۰۹۶۰۰   آ4۰۱۰۱۳۵۸
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱،۰۲،۱۰                           تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱،۰۲،۲4

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر
 محمدمهدی قلیان

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آيین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر رای ش��ماره ۱۲۰۰4۵۰۲ م��ورخ ۱4۰۰،۱۱،۰۲ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم گوهر متقی به ش��ماره ملی 4۹۹۹۵۱۰4۹۹ فرزند محمد آقا در ۵ دانگ و ۲4 س��یر ۸ مثقال مشاع عرصه به 
انضمام ششدانگ اعیانی یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۰۸.۳۰ مترمربع از پالک ۲۸- اصلی به کالسه 
۱4۲،۱4۰۰ واقع در اراضی نکا بخش ۹ ثبت نکا خریداری شده از شهربانو خادمی محرز گردیده که مقدار ۱۵ سیر 
و ۸ مثقال مشاع عرصه وقف میباشد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود تا 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض 
دادخواست اعتراض برثبت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد. م الف ۱۳۰4۲4۷  آ4۰۱۰۱۳۵۹
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱،۰۲،۱۰                           تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱،۰۲،۲4

امیر خندان رباطی
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نکا

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آيین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۲۸۷۶ تاریخ ۱4۰۰،۱۲،۰۷ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای مهدی عباسی 
رکاوندی فرزند خلیل نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی مساحت ۱۲۹.۸۷ مترمربع که قسمتی از 
پالک ۵۳ اصلی به شماره کالسه ۱4۰۰،۷۳۳ واقع در اراضی قریه رکاوند بخش ۱۷ ثبت بهشهر محرز گردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱4 روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به ،صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 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 انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف ۱۳۰۶۶۹۸   آ4۰۱۰۱۳۶۰
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱،۰۲،۱۰                           تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱،۰۲،۲4

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر
 محمد مهدی قلیان

رونوشت اگهی حصروراثت 
اقای میر ش��یر بامری بشماره ملی ۳۵۹۰۹۳۷4۹۱  بشرح دادخواست به کالسه ۳4/۱4۰۱  از این شورا درخواست 
نموده چنین توضیح داده ش��ادروان جمشیر بامری بشماره شناسنامه ۱۷۶۳ در تاریخ ۱۳۷۳/۰۲/۲۲  بدرود حیات 

گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به : ۱- متقاضی با مشخصات فوق  فرزند متوفی
 ۲- امید بامری بشماره ملی ۳۵۸۰۵۸۷۰۹۹ فرزندان ذکور متوفی ۳- خیربی بی بامری بشماره ملی ۳۵۹۰۹۳۷۵۰۵    

4- مریم بامری بش��ماره ملی ۳۵۹۱۱۳۸۷۲۱     ۵- پری بامری بش��ماره ملی ۳۵۹۱۱۳۸۷4۶    ۶- کبری بامری 
بش��ماره ملی ۳۵۸۰۳۶۰۲4۸      ۷- زری بامری بش��ماره ملی ۳۵۹۱۱۳۸۷۱۱ فرزندان اناث متوفی ۸- ش��هربانو 

فوالدی بشماره ملی ۳۵۹۰۹۲۶۲۶۰ زوجه متوفی . متوفی ورثه دیگری ندارند .
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت 

نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد . آ4۰۱۰۱۳۷۷
رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان 

 عظیم بامری

رونوشت اگهی انحصاروراثت
اقای محمد مکس��انی مقدم فرزند غالمحسین  به ش��ماره ملی ۳۵۹۱۱۸۹۸۳۹  به شرح دادخواست کالسه پرونده 
ش��ماره ۱4۰۱،۱،۱4  در این ش��ورا درخواس��ت گواهی انحصاروراثت نموده و چنین توضیح داده است که شادروان 
غالمحس��ین مکسانی مقدم فرزند چوپان  به شماره ملی ۳۵۹۱۱۸۹۶۳4  در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۷ در زادگاهش بزمان 
بعل��ت بیماریه��ای عروقی  فوت نموده اس��ت و ورثه حی��ن الفوت وی عبارتند از : ۱- متقاضی با مش��خصات فوق 
پس��ر متوفی   ۲- ملک خاتون رس��تار همس��ر متوفی ۳- حوری مکسانی به ش��ماره ملی ۳۵۹۱۲۱۹۲4۱ دختر 
متوفی 4- حسین مکسانی به شماره ملی ۳۵۹۱۲۱۹۲۵۸ پسر متوفی ۵- ایرانملک مکسانی مقدم به شماره ملی 
۳۵۹۱۱۷۸۹۲۶ دختر متوفی ۶- حسن مکسانی مقدم به شماره ملی ۳۵۹۱۱۷۸۹۳4 پسر متوفی ۷- بیجار مکسانی 

مقدم به شماره ملی ۳۵۹۱۱۷۸۹4۲ پسر متوفی . متوفی ورثه دیگری ندارد . 
اینک با اتمام تش��ریفات قانونی درخواس��ت مزبور در یک نوبت اگهی نمائید تا هرکس اعتراض یا وصیت نامه ای از 
متوفی نزد اوس��ت از تاریخ نش��ر اگهی ظرف مدت یکماه )۳۰روز( به دادگاه عمومی بخش بزمان تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد . آ4۰۱۰۱۳۷۸ 
رئیس شورای حل اختالف شعبه یک  بزمان 

 اکبر گلشن

اگهی تحديد حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ ساختمان به پالک 4۰۰۰ فرعی از 4۱۶– اصلی ملکی آقای یونس ناروئی واقع در قطعه 
یک ایرانشهر از بخش۵بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ ۱4۰۱/۲/۳۱  راس ساعت ۸ صبح شروع و بعمل 
خواهد آمد لذا بر حسب ماده ۱4 قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذکر اعالم می گردد تادر محل حضور 
بهم رسانند و چنانچه هریک از صاحبان  امالک یا نماینده قانونی انهادر موقع تحدید حدود در محل حاضر نباشند 
تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده ۱۵ قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و اعتراض انها 
برابر ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره ۲ ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد ۷4و۸۶ ائین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از 
مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون توضیح به اعتراض 

عملیات ثبتی را بارعایت مقررات ادامه دهد . آ4۰۱۰۱۳۷۹               تاریخ انتشار : ۱4۰۱/۰۲/۱۰  
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر 

 اردشیر محمودی

اگهی تحديد حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب منزل به پالک ۳۹۹۹ فرعی از 4۱۶– اصلی ملکی آقای یونس ناروئی واقع در 
قطعه یک ایرانشهر از بخش۵بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ ۱4۰۱/۲/۳۱  راس ساعت ۸ صبح شروع و 
بعمل خواهد آمد لذا بر حسب ماده ۱4 قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذکر اعالم می گردد تادر محل 
حضور بهم رسانند و چنانچه هریک از صاحبان  امالک یا نماینده قانونی انهادر موقع تحدید حدود در محل حاضر 
نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده ۱۵ قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و اعتراض 
انها برابر ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره ۲ ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد ۷4و۸۶ ائین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از 
مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون توضیح به اعتراض 

عملیات ثبتی را بارعایت مقررات ادامه دهد. آ4۰۱۰۱۳۸۰                        تاریخ انتشار : ۱4۰۱/۰۲/۱۰  
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر - اردشیر محمودی 

اگهی تحديد حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب منزل به پالک 4۰۰۱ فرعی از 4۱۶– اصلی ملکی خانم بانو مزار زهی واقع در 
قطعه یک ایرانشهر از بخش۵بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ ۱4۰۱/۲/۳۱  راس ساعت ۸ صبح شروع و 
بعمل خواهد آمد لذا بر حسب ماده ۱4 قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذکر اعالم می گردد تادر محل 
حضور بهم رسانند و چنانچه هریک از صاحبان  امالک یا نماینده قانونی انهادر موقع تحدید حدود در محل حاضر 
نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده ۱۵ قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و اعتراض 
انها برابر ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره ۲ ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد ۷4و۸۶ ائین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از 
مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون توضیح به اعتراض 

عملیات ثبتی را بارعایت مقررات ادامه دهد. آ4۰۱۰۱۳۸۱                          تاریخ انتشار : ۱4۰۱/۰۲/۱۰  
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر - اردشیر محمودی 

رونوشت اگهی انحصاروراثت
اقای امیرمحسن راموز فرزند گل محمد  به شماره ملی ۳۵۹۱۳۱۷۵۸۶   به شرح دادخواست کالسه پرونده شماره 
۱4۰۱،۱،۱۳  در این شورا درخواست گواهی انحصاروراثت نموده و چنین توضیح داده است که شادروان گل محمد 
راموز فرزند درمحمد  به شماره ملی ۳۵۹۱۱4۵۹۷۱  در تاریخ ۱4۰۱/۰۱/۱۹  در زادگاهش بزمان بعلت بیماریهای 
عروقی  فوت نموده است و ورثه حین الفوت وی عبارتند از : ۱- متقاضی با مشخصات فوق پسر متوفی ۲- آمنه راموز 
به شماره ملی ۳۵۹۱۵۰4۱۰۶ دختر متوفی ۳- عاطفه راموز به شماره ملی ۳۵۸۰۰۸۷۲۱۵ دختر متوفی 4- میثم 
راموز به شماره ملی ۳۵۹۱۷۷۱۱۳۹ پسر متوفی ۵- فاطمه زهرا راموز به شماره ملی ۶۸۲۰۰4۱۷4۸   دختر  متوفی 
۶- س��عیده مهدوی زاده به ش��ماره ملی ۳۵۹۱۳۰۱۲۲۱ همسر متوفی ۷- هزاری ش��ه بخش زاده به شماره ملی 

۳۵۹۰۸۳۱۲۸۶ مادر متوفی . متوفی ورثه دیگری ندارد . 
اینک با اتمام تش��ریفات قانونی درخواس��ت مزبور در یک نوبت اگهی نمائید تا هرکس اعتراض یا وصیت نامه ای از 
متوفی نزد اوس��ت از تاریخ نش��ر اگهی ظرف مدت یکماه )۳۰روز( به دادگاه عمومی بخش بزمان تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد . آ4۰۱۰۱۳۸۲
رئیس شورای حل اختالف شعبه یک  بزمان -اکبر گلشن

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای رجب چوپانی  به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت 
س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک ۲4 فرعی از 
۶۰- اصلی واقع در کالت روستای قاباخ  بخش ۱۷ مشهد که متعلق به نامبرده  می باشد به علت نامعلومی مفقود 
گردیده است ، لذا با بررسی دفتر امالک مشخص گردید ششدانگ پالک فوق ذیل ثبت ۱۵۹۳۸ صفحه ۱ دفتر ۱۱۹  
به نام رجب چوپانی ثبت و سند دفترچه ای به شماره ۱۷۸۳۸4  الف  ۸۵  صادر و تسلیم گردیده است . دفتر امالک 
بیش از این حکایتی ندارد . لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی 
و متذکر می گردد و هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
اس��ت بایس��تی ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا 
سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول 
اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی 

اقدام خواهد شد .  آ4۰۱۰۱۳۸۳
حجت نوبهاری

رئیس ثبت اسناد و امالک کالت نادر

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
براب��ر رأی ش��ماره ۱4۰۰۶۰۳۰۶۰۰۳۰۰۱۹۰۵ هیئ��ت اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حمید اخوان خرازیان فرزند مرتضی بشماره شناسنامه ۰۹۲۰۷۲۱۲۹۱ صادره از مشهد در یک باب 
منزل مسکونی به مساحت ۷۱/۷4 مترمربع قسمتی از پالک ۱44 فرعی از 4۷ از ۶ اصلی بخش ۹ مشهد واقع در 
کالهدوز 4۷ منفرد ۲ پالک ۳۳ خریداری از مالک رس��می آقای محمدعلی طهماس��بی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م.الف ۵۷۸   آ4۰۱۰۱۳۸4
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱/۲/۱۰                              تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/۰۲/۲۵
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک مشهد- سیدمحمدباقر حسینی جهانگیر

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
براب��ر رأی ش��ماره ۱4۰۰۶۰۳۰۶۰۰۳۰۰۱۹۰۰ هیئ��ت اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای/رجبعلی ربانی فرزند محمداسماعیل بشماره شناسنامه ۳ صادره از چناران در اعیان ششدانگ یک باب 
س��اختمان به مس��احت ۲۳۹/۳۳ مترمربع قسمتی از پالک ۳۱۵۹۹ فرعی از ۵ اصلی بخش ۹ مشهد اعیان متعلق 
به متقاضی و عرصه اس��تیجاری و موقوفه متصرفی گوهرش��اد بیگم، محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتش��ار 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 س��ند مالکیت صادر خواهد شد. 

م.الف ۶۰۰  آ4۰۱۰۱۳۸۵
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱/۲/۱۰                          تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/۲/۲۵

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک مشهد- سیدمحمدباقر حسینی جهانگیر

آگهی فقدان سند مالکیت
شش��دانگ پالک۲۲۶۸/۱۰اصلی بخش ۲قم در دفتر۶۳۱ذیل ثبت ۱۱۰۸4۱ بنام ایوب فالحی مهند ثبت و س��ند 
ش��ماره۱۶۶۱۰4صادر شده است س��پس بموجب وارده۸۶۹-۱4۰۱/۰۱/۲۰مالک اعالم نموده که به علت جابجایی 
س��ند مالکیت مزبور مفقود گردیده اس��ت، لذا به استناد تبصره۱ اصالحی ماده۱۲۰آئین نامه قانون ثبت در ۱نوبت 
به تاریخ ذیل آگهی تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با 
مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف ۱۰روز کتباً به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی 
قرار گیرد بدیهی است پس از اتقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد 

شد. م الف:۱۵۱۸۹   آ4۰۱۰۱۳۸۶
عباس پور حسنی-رییس ثبت اسنناد و امالک منطقه ۲قم

رونوشت به ستاد اجرایی فرمان  امام خمینی)ره(

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
هیات حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده 
های تش��کیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء 

ذیل تایید نموده اند.
1 -رأی ش��ماره 140060330001012316 مربوط به پرونده کالسه 1400114430001001265 آقای حسین 
اس��دزاده نواران فرزند حس��ن در ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت 55/43 مترمربع پالک شماره فرعی از 
10309 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 304 صفحه 

343 به موجب سند رسمی 41271 مورخ 1400/10/9 دفتر55 قم.)م الف 13481( 
2-رأی ش��ماره 140060330001012823 مربوط به پرونده کالس��ه 1400114430001001367 خانم مهدیه 
کبابیان فرزند حس��ین در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 176/70 مترمربع پالک شماره 10794 اصلی 
واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم س��ند رس��می ش��ماره 24482 مورخ 1400/07/22 دفترخانه 

75 قم.)م الف 13482( 
3- رأی ش��ماره 140060330001011957 مربوط به پرونده کالسه 1400114430001001320 خانم فاطمه 
آسا فرزند عباسعلی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 103/55 مترمربع پالک شماره 10250/28/829 
اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر618 صفحه 565 و 

به موجب سند صلح شماره 106270 مورخ 1391/06/16 دفتر 5 قم.) م الف 13483( 
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی 
صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص 
ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
منطقه1 قم تس��لیم و رس��ید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند 

بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. آ40101363
تاریخ انتشار اول:  1401/02/10                            تاریخ انتشار دوم : 1401/02/25  

رضا حسینخانی - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قوچان
نظربه دستور مواد او3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب

1390/09/20 امالک متقاضیانی که درهیات موضوع ماده یک قانون مذکورمستقردرواحد ثبتی شهرستان قوچان 
مورد رس��یدگی وتصرفات مالکانه وبالمعارض آنان محرزورای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به ش��رح ذیل 

آگهی میگردد: 
امالک متقاضیان واقع در بخش یک قوچان 

1- رای ش��ماره 140160306010000076 تمام��ت پالک 8 فرعی از 2952-اصل��ی آقای برات محمد نیک پی 
نس��بت به ششدانگ یکباب ساختمان به مس��احت 316156 مترمربع خریداری بدون واسطه از شرکت سینمائی 

مهر قوچان مالک رسمی 
2- رای ش��ماره 140060306010004530 قس��متی از پالک 5 فرعی از 4547- اصلی آقای حس��ن خلیلی رضا 
آباد نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت 108 مترمربع خریداری بدون واسطه از آقای اسداله عیدی یزدان 

آباد مالک رسمی 
3- رای شماره 140060306010004526 قسمتی از پالک 4759- اصلی خانم فاطمه ثنائي شهرکهنه نسبت به 

ششدانگ یکباب منزل به مساحت 355/05 مترمربع خریداری مع واسطه از آقای غالمحسین ثنائی مالک رسمی
بخش ۲ قوچان

4- اراضی ش��هرکهنه پالک 3- اصلی بخش 2 قوچان رای شماره 140160306010000136 تمامت پالک 498 
فرعی خانم مریم ش��کوفه نس��بت به چهاردانگ وشش هفتم دانگ مش��اع ازششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مس��احت 6400/21 مترمربع خریداری مع واس��طه از آقای رجب مغنی باشی مالک رسمی و نیز از محل مالکیت 

رسمي ومشاعی متقاضی. 
5-اراضی چاالکی پالک 96 - اصلی بخش 2 قوچان رای شماره 140160306010000081 قسمتی از پالک 44 
فرعی آقای برات فالحت جعفرآبادی نسبت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1967/22 مترمربع خریداری مع 

واسطه از آقای حیدربابا چالکی مالک رسمی .
6-اراضی کالته جانقلی پالک 168-اصلی بخش 2 قوچان رای شماره 140160306010000122 آقای غالمحسین 
شیری کتلر نسبت به ششدانگ یک قطعه محوطه محصور به مساحت 1360/54 مترمربع خریداری بدون واسطه از 

آقای براتعلی گل محمدفرخانی مالک رسمی
7-اراضی کالته مصطفی پالک 169-اصلی بخش 2 قوچان رای ش��ماره 140160306010000068 خانم مهین 
تیزرو زوباران نس��بت به ششدانگ یکباب منزل به مس��احت 198 مترمربع خریداری مع واسطه از شرکت تعاونی 

مسکن سیمرغ خراسان مالک رسمی
8-اراضی کالته منصورخان پالک 170-اصلی بخش 2 قوچان رای شماره 140160306010000079 خانم شهربانو 
بیگم ساری زاده قوچانی به ششدانگ یکباب منزل به مساحت 357/28 مترمربع خریداری مع واسطه از آقای قربان 

بگی فرخانی مالک رسمی 
9-اراض��ی کالت��ه منصورخان پ��الک 170 اصلی بخش 2 قوچ��ان واراضي فرخان علیا پ��الک166 اصلی بخش 2 
قوچان،رای ش��ماره 140060306010004599 آقای قنبراس��توار نسبت به شش��دانگ یکباب منزل به مساحت 
116/81 مترمربع قسمتی از پالک 1029 فرعی از 170 اصلی بخش 2 قوچان خریداری مع واسطه از آقای علیرضا 

گلشادی و قسمتی از پالک166 اصلی خریداری مع واسطه از آقای علی محمد أتاربگی مالکین رسمی
امالک متقاضیان واقع در اراضی نظرآبادپالک ۱۷۲- اصلی بخش ۲ قوچان 

10- آراء شماره 4534و140060306010004532 اقای افراسیاب همتی وخانم رقیه خاموش نسبت به ششدانگ 
یکباب منزل به مساحت 120/1 مترمربع خریداری مع واسطه از آقایان عیدمحمد علی اصغري ومحمد تقی زاده و 

علی اصغر تقی زاده و علی فیضی وغالمرضا فیضی مالکین رسمی. )سهام متقاضیان مساوی است(
11- رای شماره 140160306010000024 آقای علی اصغر فوالدی نیت نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به 

مساحت 103/75 مترمربع خریداری مع واسطه از آقای امیرحسین ظفرانلو مالک رسمی 
12- رای ش��ماره 140160306010000102 آقای محمد زادبرات قوچانی نس��بت به شش��دانگ یکباب منزل به 

مساحت 88/05  مترمربع خریداری مع واسطه از آقای صفرعلی صفرعلی زاده مالک رسمی 
13-رای شماره 140160306010000104 قسمتی از پالک 1886 فرعی و قسمتی از پالک اصلی آقای مجتبی 
داودی یوس��ف آباد نسبت به شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 157/7 مترمربع خریداری مع واسطه از آقایان 

رجبعلی داودی وعباس قورچی مالکین رسمی

امالک متقاضیان واقع در اراضی آبگرگ پالک۲۱۵- اصلی بخش ۲ قوچان
14- آراء ش��ماره 63 و 140160306010000062 آقایان قاس��م وهاشم هوشمند آبگرگ نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 285630/89 مترمربع خریداری مع واسطه از آقایان هاشم هوشمند وحیدرحیدری 
واس��ماعیل شفیعی ورجبعلی عیدی پور وحیدرعلی نیک پی وحسن وحسین دلگشا وصفر علی عبدی پورمالکین 

رسمی. )سهام متقاضیان مساوی است(
15-رای ش��ماره 139860306010001833- آقای قاس��م هوشمند آبگرگ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 207418/92 مترمربع خریداری مع واسطه از آقایان مالک گوهری ینگ قلعه وعیدمحمدفتحی 

وحیدرحیدری مالکین رسمی. 
16-اراضی قرچه محمداباد پالک317 اصلی بخش 2 قوچان آراء شماره 108و140160306010000107 تمامت 
پالک 21 فرعی و قسمتی از پالک 317 اصلی آقایان علیرضا یکتا وغالمحسن بلوریان نسبت به ششدانگ یکباب 
کارگاه صنعتی به مساحت 3450/20  مترمربع .پالک 21 فرعی از محل مالکیت رسمي متقاضیان و قسمتی از پالک 

317 اصلی خریداری مع واسطه از آقای شمس الدین کشاورز. )سهام متقاضیان مساوی است(
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی اکثیراالنتشار در شهرها منتشرودر روستاها 
رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق درمحل، تادومام اعتراض خودرابه اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ 
نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل 
نمایدوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهدکه دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یامعترض، گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل را ارئه نکنداداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینمایدوصدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه 
ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب رادر اولین آگهی 
نوبتی وتحدید حدود بصورت همزمان باطالع عموم میرساندونس��بت به امالک درجریان ثبت وفاقد س��ابقه تحدید 

حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود رابصورت اختصاصی منتشرمینماید.آ40101364
تاریخ انتشارنوبت اول: 1401/02/10                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/25

عباس برق شمشیر-رئیس ثبت اسناد و امالک قوچان

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 ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
 براب��ر رای ش��ماره 140060306012004841 هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  
آقای / خانم علی ابراهیمی  فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 3344 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 194/35 متر مربع از پالک 1416فرعی از 3026 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس خیابان 
17شهریور11خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم شهال، حسن ،راضیه ،محمد شهرت همگی عباسی و نوش آفرین 
آذرخش 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 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.آ40101366 
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/02/10                                تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/02/25

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 
برابر رای شماره 140160306012000196و 140160306012000197  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر به ترتیب 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای / خانم علی محمد تیموری فرزند حسین بشماره شناسنامه 27 صادره از 
کاشمر در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب ساختمان و نرگس ناظری عارفی فرزند محمد به شماره شناسنامه 
186 صادره از کاش��مر در س��ه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 144/53 متر مربع از پالک 
1038فرعی از 58 اصلی واقع در بخش س��ه  کاش��مر به آدرس خیابان قائم – نیلوفر ش��مالی پالک 29  خریداری 
از مالک رس��می آقای/ خانم س��ید اسماعیل اسماعیلی احدی از ورثه سید علی اسماعیلی  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 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.آ40101368 
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/02/10                                     تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/02/25

احمد جهانگیر -قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابررای شماره 140060321006003581هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم رباب فالحتی 
فرزند س��ید عبدالرسول بشماره شناس��نامه 328 صادره ازتفت در386 سهم مشاع از 23910سهم ششدانگ زمین 
مزروعی عرصه کش��اورزی به مساحت 23910 مترمربع پالک 236 فرعی از 17 اصلی بخش 16 یزد واقع دراهرک 

سانیج خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی اقای محمدعلی احمدی پیشکوهی محرزگردیده است . 
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی 

تقدیم نمایند.
بدیه��ی اس��ت در صورت انقض��ای مدت مذکوروع��دم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکی��ت صادر خواهد 

شد.آ40101370
تاریخ انتشارنوبت اول شنبه:1401/02/10                     تاریخ انتشارنوبت دوم یک شنبه : 1401/02/25

امیرحسین جعفری ندوشن 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حسین بام بری باستناد دو برگ استشهاد محلی که به امضا شهود و به گواهی دفتر اسناد رسمی شماره 34 
زاهدان رسیده است مدعی است که سند مالکیت المثنی  597826 ششدانگ یک باب منزل پالک 17794 -اصلی 
واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان شمال خیابان داورپناه کوچه بنفشه مورد ثبت 19230 صفحه 400 دفتر 
105  بعلت اسبابکشی از بین رفته  درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا مراتب باستناد تبصره یک ماده 
120 آیین نامه ثبت در یکنوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود یا انجام معامله 
نس��بت به ملک مرقوم می باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت یا 
س��ند معامله باین اداره اعالم و رس��ید دریافت نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و 
نرسیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

اقدام خواهد شد.  م الف: 106  آ40101371
حسینعلی مالیی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می            برابر رای ش��ماره 140060308001004756 مورخ1400/09/22 هیات اول / دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حاجی محمد رحیمی خراشاد فرزند علی اکبر  بشماره شناسنامه17 در  
ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 1267/8 متر مربع قسمتی از پالک 32- فرعی از 729 اصلی 
واقع در خراس��ان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت عباس خراش��ادی زاده  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 اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.آ40101372
تاریخ انتشار نوبت اول :  شنبه 1401/02/10                    تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 1401/02/26

حسین براتی 
 رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی        
برابر رای ش��ماره 140060308001005837 م��ورخ 1401/11/30 هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حس��ین علی آبادی  فرزند غالمرضا  بش��ماره شناسنامه 249 در  ششدانگ یکباب منزل 
مسکونی به مساحت 139/90 متر مربع قسمتی از پالک 1396 –اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت 
ملک بیرجند از محل مالکیت رحمان مهرجوفرد 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 اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 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.آ40101373
تاریخ انتشار نوبت اول :  شنبه 1401/02/10                   تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 1401/02/26

حسین براتی 
رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش ۲ شهرستان بجنورد به موجب 
ماده ۱4 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر :

بخش ۲ بجنورد 
۱64 اصلی موسوم به حصار شیر علی 

1 -  ششدانگ پالک 7909 فرعی مجزی از 2 فرعی یک قطعه زمین 
مالکیت : آقای شیر ا... شادلو فرزند فریبرز به شماره شناسنامه 732 کد ملی  0681620587 

2- ششدانگ پالک 7910 فرعی مجزی از 2 فرعی یک قطعه زمین 
مالکیت : آقای شیرا... شادلو فرزند فریبرز به شماره شناسنامه 732 کد ملی 0681620587 

3 – ششدانگ پالک 7911 فرعی مجزی از 2 فرعی یک قطعه زمین 
مالکیت : آقای علی مهرآئین فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه 942 کد ملی  0638327271 

 در روز س��ه ش��نبه مورخه سوم خرداد ماه س��ال یکهزار و چهارصد و یک  1401/03/03  ساعت 9 صبح در محل 
شروع و بعمل خواهد آمد . 

لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله 
این اگهی اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک 
یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده 
از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و 
حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود 
پذیرفته خواهد شد و در اجرای تبصره 2 ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده های ثبتی ، معترضین می بایست از 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی 

الزم از مراجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند . آ40101374         تاریخ انتشار : شنبه  1401/02/10
احمد اصغری شیروان

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو بجنورد

آگهی  تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش پنج  حوزه ثبتی 
شهرستان اسفراین پیرو آگهی قبلی به موجب ماده چهارده قانون ثبت اسناد و امالک 

تحدید حدود شماره زیر:
قریه خرینان پالک شصت وچهار )64(-اصلی

5913 فرعی مفروز از1191 فرعی آقای عباس رضائی فرزند غالمرضا ششدانگ یکبابمنزل در روز سه 
شنبه  1401/03/03 ساعت 9 الی 12:30قبل از ظهر در محل بعمل خواهد آمد.)تقاضای ثبت(

لذا به موجب ماده چهارده قانون ثبت اس��ناد و امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین 
شماره فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار میگردد که در روز وساعت باال در محل حضور بهم رسانند 
چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباش��د مطابق ماده 15 
قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار ش��ده از طرف مجاورین ،تحدید خواهد ش��د واعتراضات 
مجاورین نسبت به حدود ارتفاقی ونیز صاحبان امالک وحقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند 
مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد ودر اجرای تبصره 
2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی ،معترضین می بایست از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت اس��ناد ظرف مدت یکماه دادخواس��ت اعتراض خود را به مراجع ذیصالح قضائی 

تقدیم و گواهی الزم را از مرجع مذکور اخذ وبه این اداره تسلیم نمایند. آ40101375
تاریخ انتشار: شنبه1401/02/10

اردالن محمدی کوشکی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسفراین   

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه اقاي جوادصارمي داراي شناسنامه شماره 0749189274به شرح دادخواست به کالسه 0000472از این 
شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رجبعلي صارمي ب شناسنامه 931در 

تاریخ1391،4،23در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به
1.جوادصارمي کدملي0749189274متولد61،6،10 صادره ازتایباد فرزند

2.حسین صارمي کدملي 0740288921متولد74،3،25 صادره ازتایباد فرزند
3.سجادصارمي قلعه نوئي کدملي 0749954840متولد67،5،22 صادره ازتایباد فرزند

4.زهراصارمي قلعه نوئي باکدملي 0749952474متولد64،8،5 صادره ازتایباد فرزند
 5.فاطمه صارمي کدملي 07491 82040 متولد41،6،10صادره ازتایباد همسر متوفي

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

اال گواهی صادر خواهد شد.آ40101376
شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان باخرز

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

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

مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد
امالک متقاضیان واقع در قریه ونوش پالک ۵8 اصلی بخش 6 قشالقی

807 فرعی آقا/ خانم طناز اسالمی فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
181.78 مترمربع خریداری بدون واسطه با واسطه از نازیال مستقیم

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

منتشر می نماید.م الف 1310152   آ40101352
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401،02،10                              تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401،02،24

صفر رضوانی
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر



ــارا صــالــحــی ــ  س
 پــــس از چـــنـــد ســـال 
کرونایی، یک بار دیگر 
شبستان های مسجد 
گــوهــرشــاد حــرم مطهر 
رضــوی میزبان جمعی 
ــژه ای که  از معتکفان شــده. میهمانان ویـ
البه الی هیاهوی درس و تحصیل و مدرسه، 
حاال در ماه میهمانی خدا آمده اند تا سه روز 
با خدای خود خلوت کنند و پل ارتباط میان 
خود و معبود را مستحکم تر کنند. به همت 
مؤسسه جوانان بنیاد کرامت رضوی، آیین 
اعتکاف ســه روزه ویژه 600 نفر از دختران و 
پسران نوجوان دانش آموز شهر مشهد با 
عنوان »راه وصل« در شبستان های مسجد 

گوهرشاد در حال برگزاری است. 

پل زدن میان نوجوانان با معنویت ◾
روی درب ورودی شبستان نوشته شده: 
ــعــدادی از  »اعــتــکــاف دانـــش آمـــوزی« و ت
ــادران مثل جلو مدرسه ها منتظرند تا  مـ
دخترشان را چند دقیقه ای ببینند. یکی از 
این مادران ملبس به پوشش سبز خادمان 
حــرم مطهر رضــوی اســت. از او نظرش را 
دربـــاره ایــن اعتکاف های دانـــش آمـــوزی و 
دلیل تمایل ساجده بــرای شرکت در این 
اعتکاف می پرسم که در جــواب می گوید: 
بچه ها در دوره نوجوانی  پاک و بی آالیش تر 
ــن دوره هـــای  از مــا هستند. شــرکــت در ای
معنوی خیلی می تواند در رشد و ساختن 
شخصیت و آیــنــده آن هـــا مؤثر باشد به 
خصوص اینکه اعتکاف در فضای روحانی 
حرم مطهر حضرت رضا)ع( باشد. سپس 

او با لبخند معناداری ادامه می دهد: دلیل 
خــودش این بود که »می خوام چند روز با 

خدا خلوت کنم«.
اما داخل شبستان مثل همه اعتکاف ها، 
مملو از پتو و البسه و لوازم شخصی است. 
ولی بیشتر از این ها، فضای مسجد را کتاب و 

دفتر و قلم پر کرده و این مهم ترین تفاوت این 
اعتکاف با سایران است؛ مخاطبان در حال 
تحصیل آن. جمع زیادی از معتکفان در کنار 
قرائت زیارت و دعا و نماز، مشغول مطالعه 

یک کتاب درسی و غیردرسی هستند. 
جالب است وقتی به سراغ قریب به اتفاق 

ــاره دلیل  بچه ها می رویم و نظرشان را درب
حضور در این اعتکاف در جوار بارگاه منور 
رضوی می پرسیم، تقریباً پاسخ یکسانی 
مــی دهــنــد: »دوســــت دارم در حـــرم امــام 
رضا)ع( تغییر کنم و زندگی معنوی بهتری 

را شروع کنم«.

اشک شوق  ◾
بیشترشان تجربه شرکت در اعتکاف را 
ندارند. ولی در همین یکی دو روز حضور، 
حال و هوای حرم و اعتکاف پابندشان کرده. 
لیال کالس یازدهمی است و دارد خودش را 
برای کنکور آماده می کند. ماجرای آمدنش 
را این طور تعریف می کند: پیامک اعتکاف 
برایم آمــد. مــادرم گفت االن درس داری، 
بگذار سال بعد. به او گفتم ثبت نام می کنم، 
آقا امام رضا)ع( صالحم را بهتر می دانند، 
اگر اسمم درآمد می آیم. در حال خواندن 
نماز مغرب بودم که پیامکش را مادرم خواند. 
در همان حال رکوع اشک های شوقم برای 
ایــن عنایت خــدا و محبت آقــا روی زمین 
می ریخت. خوشحالم که آمدم تا با کمک و 

حمایت آقا، خودم را عوض کنم. 
اعتکاف، نمونه کوچکی از جامعه است 
که همه گونه فکر و سلیقه و اعتقاد و طبقه 
اجتماعی را می شود در بین بچه ها پیدا 
کرد. ولی شاید بارزترین شاخصه اعتکاف 
این باشد که همه مخاطبانش را با هر سطح 
و طبقه ای، هم سطح و یکرنگ می کند؛ چرا 
که هدف معتکفان نه کسب نیازهای مادی 
بلکه از جنس معنویات، شناخت خود و 

مرتفع کردن نیازهای الهی است.  
چند ستون در میان، یک گعده معرفتی 
گرم گفت و شنود میان مربی و شاگردان 
اســت. مربی پس از خوش وبش گرمی با 
تک تک بچه ها، با آب و تــاب دربـــاره یک 
محور اعتقادی به ابــراز نظر مــی پــردازد و 
گهگاه بچه ها پرسشی طــرح می کنند و 
گفت وگو به مسیرهای فرعی بیشتر راه پیدا 
می کند. انگار با هر پرسش و جواب، بچه ها 

از اتاق تاریکی که خیلی وقت است در آن 
محبوس هستند، وارد روشنایی بینش و 
آگاهی می شوند. این را از بازخورد مثبت 

خودشان با مربی می توان دریافت. 

3 روز برای رقم خوردن مقدمات تحول  ◾
فاطمه خــانــم یکی از مربیان جـــوان این 
ــه روزه دانــش آمــوزی اســت که  اعتکاف سـ
خودش در مقطع کارشناسی ارشد رشته 
فلسفه و حکمت در حال تحصیل است و 
همچنین تجربه چند بار حضور در اردوهای 
جــهــادی ایـــن مجموعه بــه عــنــوان مربی 
فرهنگی را هم دارد؛ برای همین با روحیات و 
پرسش های نوجوان ها آشنایی خوبی دارد. 
مثل دیــگــر مــربــیــان، مسئولیت حــدود 
20دختر به او سپرده شده تا به پرسش های 
محتوایی و مراجعات آن ها در این مدت 
پــاســخ دهـــد. در هــمــان حـــال کــه پاسخ 
ــرســش هــای مــا را مـــی دهـــد، همزمان  پ
جوابگوی چند سؤال و نیاز دخترهاست. 
در ادامــه می گوید: اگر ســؤاالت دخترها 
جدی تر از دانــش من باشد، آن هــا را به 
مربیان سطوح باالتر که در اعتکاف حضور 

دارند، ارجاع می دهم. 
بــا تــوجــه بــه صــحــبــت هــای بــچــه هــا از او 
می پرسیم، به نظر شما می شود تنها در 
سه روز در نسل جدید تغییر ایجاد کرد؟! 
او با لحنی مؤکد جواب می دهد: مسلماً نه. 
ولی توی سه روز می توان  زمینه و مقدمات 
تحول را رقم زد. همه این بار را هم ما بر دوش 
نمی کشیم، چون نوجوانان و قشر سفید 
هستند به شدت روی همسن و ساالن خود 
و حتی دیگر افراد جامعه اثرگذار هستند. 

گزارشی از حال و هوای اعتکاف نوجوانان دانش آموز در مسجد گوهرشاد   

فصل تازه بندگی از جوار حرم رضوی 

خبرخبر
امروزامروز

 » b اختتامیه كنگره بین المللی »اقتصاد، اشتغال و تولید در قرآن و عترت
آیین اختتامیه كنگره بین المللی »اقتصاد، اشتغال و 
تولید در قرآن و عترت« با قرائت پیام مرجع عالیقدر 
جهان اسالم، آیت هللا جوادی آملی در مشهد برگزار 

می شود.
به گــزارش آستان نیوز دكتر مرتضی رجوعی؛ رئیس 

دانشگاه بین المللی امــام رضـــا)ع( با بیان ایــن خبر 
گفت: آیین اختتامیه كنگره بین المللی »اقتصاد، 
اشتغال و تولید در قرآن و عترت« با قرائت پیام مرجع 
عالیقدر جهان اسالم، آیت هللا عبدهللا جوادی آملی 
ــن مــرجــع عظیم الــقــدر و حضور  تــوســط نماینده ای

میهمانان برجسته ملی و بین المللی برگزار می شود.
رئــیــس دانــشــگــاه بین المللی امـــام رضـــا)ع( 14 و 15 
ــان بــرگــزاری آیین  اردیبهشت مــاه ســال جــاری را زم
اختتامیه ایــن كنگره در مشهد ذكــر كــرد و افـــزود: 
قدردانی از برترین های علمی، رونمایی از آثار تولید 

شده كنگره بین المللی »اقتصاد، اشتغال و تولید در 
قرآن و عترت« و پوستر كنگره بین المللی سال 1401 با 
موضوع »تمدن دانش بنیان مبتنی بر تعالیم قرآن و 
اهل بیت)ع(« از دیگر بخش های آیین اختتامیه این 

كنفرانس است.

در حرم 
   همایش ویژه روز قدس

در حرم مطهر رضوی 
 همایش روز جهانی قدس با نام »قد س 

محور است« با حضور جمعی از زائران و 
نخبگان غیرایرانی در صحن قدس حرم 

مطهر رضوی برگزار شد.
در این مراسم آیت اهلل محسن حیدری 

آل كثیر؛ نماینده مجلس خبرگان رهبری 
به ایراد سخنرانی در رابطه با اهمیت 

روز قدس، جنایت های صهیونیست ها 

و مقاومت و مظلومیت مردم فلسطین 
پرداخت. گفتنی است، این مراسم به همت 

مدیریت زائرین غیرایرانی آستان قدس 
رضوی و با حضور نخبگان اسالمی از 

كشورهایی همچون هند، عراق، نیجریه، 

لبنان، یمن، آذربایجان، كشمیر و... برگزار 
شد. پخش سخنرانی شیخ محمد الزعبی؛ 
پژوهشگر اهل سنت، اجرای گروه سرود و 

پخش فیلم هایی با مضمون قدس و مقاومت 
از دیگر بخش های این مراسم بود.
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من توکل 
علی اهلل 
الیغلب 
و من 
اعتصم باهلل 
الیهزم 
كسی كه به خدا 
توّكل كند، مغلوب 
نشود و آنكه به 
خدا توّسل جوید، 
شكست نخورد.

اعتكاف، نمونه كوچكی از جامعه است كه همه گونه فكر و سلیقه و اعتقاد و طبقه اجتماعی را می شود 
در بین بچه ها پیدا كرد. ولی شاید بارزترین شــاخصه اعتكاف این باشد كه همه مخاطبانش را با هر 
سطح و طبقه ای، هم سطح و یكرنگ می كند؛ چرا كه هدف معتكفان نه كسب نیازهای مادی بلكه از جنس 

معنویات، شناخت خود و مرتفع كردن نیازهای الهی است.  
گزيدهگزيده

آگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰،۹،۲۰ 
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

۲- اصلی ) قریه شرمه کتی(
۳۷۴۷ فرعی از ۱۶ فرعی آقای رضا علی سبزعلی پور شیاده در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به 
مساحت ۲۲.۶۸ مترمربع خریداری شده بالواسطه از سید عباس ابراهیم پور و صدراله ذبیح نیا و مع الواسطه از مالک 

رسمی سید محمود اخوی و محمدحسین سیحون زاده.
لذا به موجب ماده ۳- قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ – آیین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در 
روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی در روس��تاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و 
رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱۳ 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 ۱۲۹۸۵۱۸    آ۴۰۱۰۰۶۹۰

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱،۰۱،۲۷                   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱،۰۲،۱۰
فیض اله ذبیحی

 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

آگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰،۹،۲۰ 
امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی آمل مورد رسیدگی و تصرفات 

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

۵- اصلی ) قریه شاه محله (
۵۸۲۶ فرعی آقای مهدی جعفری در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۱۴۷.۲۴ مترمربع 

خریداری شده بالواسطه از حشمت اله یاری.
لذا به موجب ماده ۳- قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ – آیین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در 
روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی در روس��تاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و 
رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱۳ 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 تحدیدحدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. 
م الف ۱۲۹۹۲۰۱  آ۴۰۱۰۰۶۹۱

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱،۰۱،۲۷                            تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱،۰۲،۱۰
فیض اله ذبیحی

 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

)) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ((
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/ ۹/۱۳۹۰و 
براب��ر رای ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۳۰۲۴۶۲۱ مورخ ۱۶/ ۱۲/ ۱۴۰۰ هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای / خانم حسین رنجبر فرزند 
ظفر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۸۴.۲۶ مترمربع به شماره پالک ۳۳۴ فرعی از 
۲۴۲ فرعی از ۹ اصلی واقع در قریه گیالنده بخش یک خریداری شده از آقای / خانم معصومه مقصودی مالک رسمی 
محرز گردیده است لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
وماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی / سراسری در شهرها 
منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید 
از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م الف ۱۲۹۹۶۹۸   آ۴۰۱۰۰۶۹۲
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱،۰۱،۲۷                         تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱،۰۲،۱۰

عین اله تیموری
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان

آگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰،۹،۲۰ 
امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی آمل مورد رسیدگی و تصرفات 

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

۱۴- اصلی ) قریه انصاری محله (
۱۱۴۳ فرعی خانم صغری مهدی نیا دارکالئی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی که سه دانگ مشاع 
از ششدانگ عرصه موقوفه است به مساحت ۱۶۲ مترمربع خریداری شده بالواسطه از اسمعیل مهدی نیا دارکالئی 

و مع الواسطه از غالم حسن شعبانی.
لذا به موجب ماده ۳- قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ – آیین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 اس��ت 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 ۱۳ 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 ۱۲۹۹۷۶۲  آ۴۰۱۰۰۶۹۳
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱،۰۱،۲۷                           تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱،۰۲،۱۰

فیض اله ذبیحی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

آگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰،۹،۲۰ 
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 نه ثبت آمل - دهستان لیتکوه

۴۱- اصلی ) قریه تجن جار علیا (
۶۵۷۹ فرعی از ۱۰۴۶ فرعی آقای علی جان احمدی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
۷۱۳.۸۰مترمربع خریداری ش��ده بالواس��طه از رقیه خزائی و مع الواسطه از علی جان احمدی مالک سند مشاعی 

پالک ۱۰۴۶ فرعی.
لذا به موجب ماده ۳- قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ – آیین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 روستاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد 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 ۱۳۰۰۹۸۲      آ۴۰۱۰۰۶۹۴

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱،۰۱،۲۷                         تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱،۰۲،۱۰
فیض اله ذبیحی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

آگهی اختصاصی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی

آگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی: 
برابر رای ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۰۶۰ ۹۷۹۱ مورخ ۱۴۰۰،۱۱،۲۷ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرس��تان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی بنام آقای خانم بهزاد میزرانی صدیق در شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمس��احت ۱۸۱.۵۵ 
مترمربع به پالک ۶۶۲ فرعی از ۱۰ - اصلی واقع در خوریه مازندران بخش ۱۰ ثبت نور محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز در روزنامه سراسری و محلی آگهی می گردد در صورتی که 
اشخاص ذی نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.     
م الف ۱۳۰۲۳۲۲      آ۴۰۱۰۰۶۹۵

تاریخ انتشار اول: ۱۴۰۰،۰۱،۲۷                                 تاریخ انتشار اول: ۱۴۰۰،۰۲،۱۰
علی سعادتی سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۸۰۰۴۰۰۰۰۰۱-۱۴۰۱/۰۱/۱۰ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 

خانم صالحه دانشی نسب فرزند علی به شماره شناسنامه ۳۱۱۱ صادره از نهبندان به شماره ملی ۵۶۳۹۲۵۸۱۵۲ 
در پرونده کالس��ه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۸۰۰۴۰۰۰۰۱۸ نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۹۳۲۹/۵۴ متر 
مربع شامل پالک ۷۷ فرعی و قسمتی از پالک ۷۶ فرعی از ۴-اصلی مزرعه سوقات بخش ۵ نهبندان بصورت انتقالی 
با قولنامه عادی مع الواس��طه از مالک رس��می ) آقای اسماعیل ش��هابی( به آدرس مزرعه سوقات واقع در بخش ۵ 

نهبندان محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود در صورتیکه اش��خاص ذینفع به رای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض کتبی خویش را به این اداره تسلیم و 
رسید دریافت نمایند معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل در این صورت  اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتیکه اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد 

نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ۴۰۱۰۰۶۰۶
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۱/۲۵                              تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۲/۱۰

 
آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی در اجرای ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ 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 ۱5 روز در دو 

نشریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
۱-برابرکالس��ه۲۸۴-۱۴۰۰ورأی ش��ماره۱۴۰۰۶۰۳۰۷۱۱۴۰۰۰۰۸۲  آقای علی رضا مجیدی فرزند حس��ین در 
شش��دانگ یکقطعه باغ میمی به مس��احت۲۲۶۵/۶۰ متر مربع قسمتی از پالک شماره۱۸فرعی از  ۱۱اصلی مزرعه 

خانلق واقع در قطعه ۳بخش ۵قوچان  از محل مالکیت خدانظرومرحوم فوالدتایانلوبیگ
۲-برابرکالس��ه ۴۱۵-۱۳۹۹ورأی ش��ماره۱۴۰۰۶۰۳۰۷۱۱۴۴۰۲۲    آقای محمدعلی معصومی فرزندغالم حسن 
درششدانگ یکباب گاوداری  به مساحت۸۷۳/۳۱ متر مربع قسمتی از  پالک شماره  ۱۱۱۰فرعی از۷اصلی زیارت  
واقع درقطعه۳بخش۵قوچان ازمحل مالکیت س��یدباقر حس��ینی وبه شرط تجمیع باشش��دانگ پالک۱۵۵۲فرعی 

از۷اصلی زیارت واقع درخراسان شمالی بخش۵قوچان
 به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از انتش��ار آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند. در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ۴۰۱۰۰۵۷۰
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۱/۲۴                       تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۲/۱۰

اکبراقبالی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقد  سند رسمی                           

برابر رأي شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۶۲۰۰۰۴۴۱ هیأت  اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلباف تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی آقای حسین خواجوئی مقدم فرزند حسن بشماره شناسنامه ۱۲۸ صادره از گلباف  
در ششدانگ یک قطعه باغ  به مساحت ۲۰۰۱ متر مربع پالک  ۲فرعي از ۳۰۱-اصلی بخش ۲۷کرمان 
واقع در گلباف خیابان ولیعصر محله مهرآباد  خریداری از مالک رس��می آقایان غالمحسین و ومحمد 
نخعی آدوری محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. 

آ۴۰۱۰۱۳۵۰  شناسه آگهی:۱۳۰۸۹۳۳
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۲/۱۰                            تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۰۲/۲۵

محمد مقصودی
 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گلباف

   
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 ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

براب��ر راي ش��ماره۱۴۰۱۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۰۲۶۰مورخه۱۴۰۱/۰۱/۲۰ هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
منطق��ه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ابوالفضل قاس��مي صالح فرزند حس��ین 
بشماره شناسنامه ۵۵۳۳ صادره ازکرمان در ششدانگ یک باب خانه  مساحت ۱۳۸/۸۵ مترمربع پالک 
۱۶۹۰۷فرعي از۳۹۶۸ اصلي مفروز و مجزي شده از پالک ۸۹۹ فرعي از ۳۹۶۸ اصلي  واقع دربخش۲ 
کرمان آدرس خیابان اس��د آبادی کوچه۱۱  خریداري از مالک رس��مي آقاي اسفندیار دانشگر محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي 
که اش��خاص 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 تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، 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.
 آ۴۰۱۰۱۳۴۸ شناسه آگهی:۱۳۰۷۷۸۸

 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۲/۱۰                              تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۰۲/۲۵
محمودمهدی زاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه ۲کرمان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره ۳۰۴-۱۴۰۱ -۱۴۰۱/۰۱/۲۹هیات به کالسه پرونده شماره ۵۳۹-۱۴۰۰ موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم عبدالحس��ن گریوانی فرزند محمدحس��ن بشماره شناسنامه ۲۰۵۹ 
صادره از بجنورد در ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت ۲۵۲.۸۳ مترمربع از پالک ۱۵۵ اصلی واقع در اراضی کهنه 
کند بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی آقای حسینقلی علی آبادی فرزند عباسقلی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. شناسه اگهی ۱۳۰۶۵۵۰    آ۴۰۱۰۱۳۵۱
 تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/۰۲/۱۰                                         تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۰۲/۲۵

احمد اصغری شیروان - رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهي تحدید حدود اختصاصي
حوزه ثبتي قاینات 

     پیرو آگهي تحدید حدود قبلي که به موجب مقررات ماده ۱۴ قانون ثبت منتشر گردیده، اینک بر 
حسب درخواست واصله مستند به ماده مذکور و ماده ۶۱ آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود قسمتی 

از امالک واقع دربخش ۱۰ حوزه ثبتي این واحد به شرح ذیل:  
 قطعات مفروزه مزرعه قومنجان پالک ۳ اصلی:

۱۶۶۶ فرعی غالمحسین کیانی ششدانگ یکقطعه زمین دیمه زار
۱۶۶۷ فرعی غالمحسین کیانی ششدانگ یکقطعه زمین دیمه زار
۱۶۶۸ فرعی غالمحسین کیانی ششدانگ یکقطعه زمین دیمه زار

۱۶۶۹ فرعی غالمحسین کیانی ششدانگ یکقطعه زمین دیمه زار  در روز ۱۴۰۱/۰۳/۱۲
انجام خواهد ش��د. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین ش��ماره  فوق الذکر 
به وسیله این آگهي اخطار میگردد؛ که در موعد مشخص شده فوق در محل  وقوع ملک حضور به هم 
رسانند، چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانوني آنها درموقع مقررحاضر نباشند؛ مطابق ماده 
۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهي با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.و اعتراضات 
مجاورین نسبت به حدود وحقوق ارتفاقي و نیز صاحبان امالک که درموقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق 
ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا۳۰ روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد.و برابر ماده ۸۶ آیین نامه 
اصالحی قانون ثبت ، معترضین مي بایست؛ از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک 
قاینات ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائي تقدیم وگواهي الزم از مرجع 
مذکور أخذ و به این اداره تسلیم نمایند، در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض 
عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.  آ۴۰۱۰۱۳۶۱         تاریخ انتشار:    ۱۴۰۱/۰۲/۱۰     

غالمرضا  صادقیان -رئیس  اداره  ثبت  اسناد وامالک  شهرستان  قاین  

آگهی تحدید حدود اختصاصی                               
     حوزه ثبتي قاینات 

پیرو آگهي تحدید حدود قبلي که به موجب مقررات ماده ۱۴ قانون ثبت منتشر گردیده، اینک بر حسب 
درخواست واصله مستند به ماده مذکور و ماده ۶۱ آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود قسمتی از امالک 

واقع دربخش ۱۱ حوزه ثبتي این واحد به شرح ذیل:
   بخش ۱۱قاینات

 قطعات مفروزه مزرعه شاهیک پالک ۱۲۶۹-اصلی:
۴۸۰ فرعی خدیجه زابلی ششدانگ یکقطعه زمین در روز ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

انجام خواهد شد لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره  فوق الذکر به 
وس��یله این آگهي اخطار میگردد؛ که در موعد مش��خص شده فوق در محل  وقوع ملک حضور به هم 
رسانند، چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانوني آنها درموقع مقررحاضر نباشند؛ مطابق ماده 
۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهي با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.و اعتراضات 
مجاورین نسبت به حدود وحقوق ارتفاقي و نیز صاحبان امالک که درموقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق 
ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا۳۰ روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد.و برابر ماده ۸۶ آیین نامه 
اصالحی قانون ثبت ، معترضین مي بایست؛ از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک 
قاینات ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائي تقدیم وگواهي الزم از مرجع 
مذکور أخذ و به این اداره تسلیم نمایند، در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض 

عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد. آ۴۰۱۰۱۳۶۱            تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۱۰
غالمرضا  صادقیان -رئیس  اداره  ثبت  اسناد وامالک  شهرستان  قاین  
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