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حجت االسالم والمسلمین مروی در جلسه ستاد 
مناسبت های ویژه آستان قدس تأکید کرد

 توجه به معرفت افزایی 
در جشن های دهه کرامت

احمد  والمسلمین  حجت االسالم  آستان نیوز،  گــزارش  به 
قدس  آستان  ویــژه  مناسبت های  ستاد  جلسه  در  مــروی 
رضوی  کرامت  دهه  ویژه برنامه های  موضوع  با  که  رضــوی 
در حرم مطهر امام رضــا)ع( برگزار شد، با تأکید بر اینکه 
بیانیه مأموریت آستان قدس در دهه کرامت باید تدوین 
شود، اظهار کرد: این بیانیه باید تهیه شود تا اهداف آستان 
قدس در این دهه به طور روشن مشخص و بر اساس آن 

برنامه ریزی ها انجام شود.
را دهه فجر آستان قدس رضوی خواند  وی دهه کرامت 
و گفت: دهه کرامت اوج فعالیت آستان قدس رضوی و 
همچون دهه فجر برای انقالب اسالمی است، لذا یکی از 
امور مهم در برنامه های این دهه باید معرفی سیره زندگی 
امــام رضــا)ع( و تبیین جایگاه امامت و والیــت به عنوان 

امتداد غدیر باشد.
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه برنامه های دهه 
کرامت باید در راستای تقویت بنیه دینی و ترویج معارف 
اهل بیت)ع( در جامعه باشد، تصریح کرد: دهه کرامت 
مسائل  بــه  توجه  و  اســت  معرفت افزایی  بــرای  فرصتی 
ویــژه جایگاه  به  به مسائل دینی  معرفتی و عمق بخشی 
امامت و والیت در ویژه برنامه های این دهه ضروری است.

حجت االسالم والمسلمین مروی همچنین پیشنهاد تشکیل 
دبیرخانه مرکزی دهه کرامت را در آستان قدس داد و گفت: 
برنامه های این دهه باید تأثیرگذار و همراه با ابتکار، خالقیت و 
نوآوری باشد، لذا دبیرخانه مرکزی دهه کرامت با شعبه هایی 
در بخش های مختلف آستان قدس که در برگزاری جشن های 
این دهه درگیر هستند، باید تشکیل شود تا برنامه ریزی ها 

برای برگزاری برنامه های آن در طول سال انجام پذیرد.
استفاده  و  آیینی  شعر  همچون  موضوعاتی  بــه  تــوجــه 
در  وعــظ  و  حــوزه سخنرانی  در  از ظرفیت  خــوب مشهد 
دیگر  از  کرامت  دهــه  در  ویــژه  به  مطهر  حــرم  برنامه های 

تأکیدات تولیت آستان قدس رضوی بود.
گفتنی اســت، در ابــتــدای ایــن دیـــدار مــدیــران بخش های 
رضوی  قــدس  آستان  خدمت رسانی  و  فرهنگی  مختلف 
گزارشی از برنامه های مجموعه متبوع خود در دهه کرامت 

ارائه دادند.

محقق  و  نویسنده  رینگن برگ؛  پاتریک  پروفسور 
سوئیسی که بیش از 20 عنوان کتاب با محوریت 
حرم مطهر رضوی و معماری و هنر اسالمی نگاشته 
است، با عبدالحمید طالبی؛ رئیس سازمان علمی 

و فرهنگی آســتــان قـــدس رضـــوی و احـــد فــرامــرز 
اسالمی  پژوهش های  بنیاد  عامل  مدیر  قراملکی؛ 
آستان قدس رضوی دیــدار و گفت وگو کــرد.در این 
دیدار که در راستای همکاری های مشترک پژوهشی 
آستان قدس رضوی در حوزه معماری و هنر اسالمی 
برگزار شد، طالبی خطاب به این نویسنده و محقق 
گفت: شما خادمی هستید که بدون حکم به امام 

رضا)ع( و محبان اهل بیت)ع( خدمت می کنید، 
ما باید از ظرفیت نویسندگانی همچون شما 
برای ترویج و نشر معارف رضوی بهره ببریم. 
عنوان  به  اکنون  از هم  درخواست می کنم 

پژوهش های  بنیاد  پژوهشگران  از  یکی 
با ما  اسالمی آستان قــدس رضــوی 

همکاری داشته باشید تا بتوانیم 
از خــدمــات و پــژوهــش هــای شما 
کنیم.  اســتــفــاده  پیش  از  بیش 

مــدیــر عــامــل بنیاد پــژوهــش هــای اســالمــی آستان 
قدس رضوی در ادامــه این دیــدار با بیان اینکه به 
تــازگــی گــروه فرهنگ و هنر اســالمــی بــه گــروه هــای 
دیگر بنیاد افزوده شده است، خطاب به پروفسور 
پاتریک گفت: موجب افتخار است که کتاب ها و 
آثار شما توسط پژوهشگران این گروه ترجمه و به 
مخاطبان عرضه شود. پاتریک رینگن نیز در ادامه 
این دیدار صمیمانه به تفاوت معماری حرم مطهر 
رضوی با سایر معماری های اسالمی اشاره کرد 
و گفت: شاهکارهای معماری اسالمی در حرم 
ــده ای اســت که  ــا)ع( دارای فضای زنـ امــام رضـ
نکرده ام.  مشاهده  مذهبی  اماکن  سایر  در 
و  الهیات  رینگن برگ، دکترای  پاتریک 
سوربن  دانشگاه  از  زیبایی شناسی 
دارد و هم اکنون در دانشگاه لوزان 
مشغول به تحقیق و تدریس است.

خبرخبر

دیدار پروفسور رینگن برگ با رئیس سازمان 
علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی

 خادم سوئیسی 
jامام رضا
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مدیرحوزه های علمیه کشور تأکید کرد

تبلیغ دین در تراز بین الملل 
نیازمند غرب شناسی

در دانشگاه علوم اسالمی رضوی انجام شد

 رونمایی از کتاب 
»فقه فضای مجازی« 

موعظه/ آیت اهلل جاودان

 همه دیده ها 
 در قیامت گریان است 
به جز سه چشم
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رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه:

 بقاع متبرکه نشان دهنده 
هویت دینی مردم است

    سال دوم    ویژه نامه 339    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

دوستدار  و  باشکوه  خــانــواده هــای  بــزرگ  اجتماع 
خانواده  و  بــانــوان  امــور  مرکز  همت  به  جمعیت 
خمینی)ره(  امــام  رواق  در  رضــوی  کــرامــت  بنیاد 
حرم مطهر حضرت رضا)ع( برگزار شد. به گزارش 
با حضور چند  بزرگ  این گردهمایی  آستان نیوز، 
هزار نفری مادران مشهدی همراه فرزندانشان با 
شعار »فرزندان، سرمایه های زندگی« برگزار شد.  
محمدحسین استادآقا، مدیر عامل بنیاد کرامت 
رضوی در این همایش، با بیان اینکه مسئله جوانی 

جمعیت و تحکیم کانون خانواده 
برای بازگشتن به جایگاه اصلی 
خـــود نــیــاز بــه بــرنــامــه ریــزی هــای 

مدون دارد گفت: با ...

در هفتمین نشست »نقد سیاست گذاری مدیریت وقف« اندیشکده »مسئله« روزنامه قدس مطرح شد

هدایت نیت واقفان؛ چرا و چگونه؟
گردهمایی باشکوه دوستداران خانواده 

پرجمعیت در حرم مطهر رضوی برگزار شد

در ستایش 
فرزند
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نمایشگاه کتاب

نقی سلیمانی از کتاب جدیدش می گوید

a زندگی با پیامبر 
شیرین و آموزنده است

نقی سلیمانی، نویسنده، طنزپرداز و منتقد 
آثــار شاخص حوزه  با  را  او  بیشتر  که  ادبــی 
کودک و نوجوان می شناسیم، به تازگی کتابی 
ــدگــی حــضــرت مــحــمــد)ص(  ــا مــحــوریــت زن ب
روز  نام »366  به  نوشته است  کودکان  برای 
کــه در ســی و سومین  بــا پیامبر عــزیــزمــان« 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در معرض 

دید عالقه مندان قرار گرفت. 
با  روز   366 کتاب  اینکه  بیان  بــا  سلیمانی 
پیامبر عزیزمان برای کالس چهارم، پنجم و 
ششم دبستان نوشته شده است، می گوید: 
کــه هر  دارد  پیوسته  داســتــان هــای  اثــر  ایــن 
داستان با داستان دیگر متفاوت است؛ اما در 
مضمون به یکدیگر ارتباط دارند. سعی کردم 
کتاب قرآن را مبنا و اصل پژوهش خود قرار 
بدهم و بر مبنای اشارات قرآنی به بیان سیره 

زندگی پیامبر گرامی اسالم)ص( بپردازم.
از روی اشاره های قرآن  می توان به  سراغ تاریخ 
رفت و پیامبر)ص( را همان طور که بوده است، 
پیامبرمان  رفتار  روی  از  ما  شناخت.  و  دیــد 
از  یکی  نیکوکاری  و  احــســان  کــه   مــی دانــیــم 
ایــشــان معموالً  کــه  بــود  کــارهــایــی  مهم ترین 
انجام  می داد. از نظر او، حتی لبخند زدن هم 

نوعی احسان و نیکوکاری است.  
پیامبر ما در سال عام الفیل به  دنیا آمد. من 
هم بزرگ ترین سال را برای کارم انتخاب کردم. 
بــزرگ تــر از ســال  هــای دیگر اســت،  سالی کــه 
یعنی سالِ 366 روزه که در تقویم آن را کَبیسه 
روز  یک  کتاب،  این  در  ما  بنابراین   می نامند؛ 
بیشتر با پیامبر عزیزمان هستیم و این خیلی 
مهم است که حتی یک روز بیشتر با پیامبر 
باشیم؛ چون زندگی با پیامبر، شیرین، پرهیجان 
و آمــوزنــده اســت.مــن رمــان بلند »پیامبر« را 
بــرای »نوجوانان« شــروع کردم  15ســال پیش 
هــم چاپ  »به نشر«  در  رمــان  ایــن  نوشتم.  و 
و منتشر شده است. راستش روزی که رمان 
پیامبر را  می نوشتم، هرگز گمان نمی کردم کتابی 
ایــن زمینه بنویسم.  ــرای »کــودکــان« در  ب هم 
به  را  آورد  هفت سال پیش، مترجمی کتابی 
 نام »365 روز با پیامبر« که قصد ترجمۀ آن را 
داشت. کتاب ساختار خوبی داشت اما قصه ها 

و حکایت هایش ضعیف نوشته شده بود. 
پیشنهاد نوشتن »366 روز با پیامبر عزیزمان« 
از طرف به نشر بود. من به امید خدا شروع کردم. 
این اثر در 12جلد  منتشر خواهد شد. جلد دوم 
مجموعه تصویرگری شده، جلد سوم در مرحله 
ویرایش قرار دارد و 6 جلد دیگر هم در دست 
نگارش است. مقرر شده در هر 6 ماه یک جلد 
از این کتاب ها منتشر شود که امیدوارم بتوانم 

به درستی از عهده این کار برآیم.

مروری بر حوادث تلخی که در اواخر دوران نادر و پس از مرگش در مشهدالرضا)ع( رقم خورد

سال غمبار 1127 خورشیدی
محمدحسین نیکبخت  مشهد 
در دوره نادرشاه، به عنوان پایتخت 
ایران برگزیده شد و همین اقدام، بر 
رونــق آبــادانــی ای که از دوره صفویه 
آغاز شده  بود، افــزود. در این دوره، 
ــه لــحــاظ کــیــفــی، وضعیت  شــهــر ب
بسیار بهتری پیدا کرد. کاروانسراهای مرغوب، باغ های 
مصفا و بازارهای بزرگ موجب افزایش جمعیت و 
رونق کسب و کار در مشهد شد. با این حال، وقتی 
حال روانی نادرشاه در اواخر عمرش به هم ریخت 
اطــرافــیــان و  بنای ستمگری و قتل مــردم و حتی  و 
خویشانش را گذاشت، آن شکوه مادی گرد آمده در 
مشهد نیز رنگ باخت و دوران آرامش حدوداً 10ساله 
مردم به پایان رسید. با قتل نادر در فتح آباد قوچان در 

سال 1125 خورشیدی، اوضاع بدتر هم شد.

وحشت میان زائر و مجاور ◾
مشهد در این دوران شاهد استیالی علی قلی، یکی از 
خشن ترین و بی رحم ترین افراد خاندان نادر بود. او در 
زمستان سال 1126 خورشیدی وارد مشهد شد و نام 
خودش را »عادلشاه« گذاشت. به دستور او، 40هزار 
نیروی یاغی همراهش به تدریج وارد شهر شدند و 
به این ترتیب، روزگار مجاوران حرم رضوی سخت تر 
از هر زمان دیگر شد. وحشی گری های کم سابقه او، 
جوّ رعب انگیزی را در مشهد حاکم کرد. سهراب خان، 
منفورترین  خـــودش،  زمـــان  در  کــه  علی قلی  غـــالمِ 
ــران و مجاوران حرم رضــوی بود،  شخصیت نزد زائ
بنای تعدی گری به معاریف شهر مشهد و تعرض به 
طوایف و قبایلی را گذاشت که در زمان نادرشاه، برای 
حفاظت از خراسان و مشهد به این ناحیه کوچانده 
شده  بودند. یکی از این طوایف، طایفه زندیه بود که با 
رهبری کریم خان زند تصمیم گرفت به موطن خودش 
بازگردد. فاصله گرفتن مدافعان مشهد از آن، آشوب 
و تشویش را در شهر بیشتر کــرد. به این ترتیب، 

امنیت در مسیرهای زیارتی هم از بین رفت.
علی قلی کوشید با استفاده از ثروت نادرشاه، دست 
به جلب طرفدار بزند. با فرمان او، ثروت هنگفتی که 
نادر با جنگ و خون ریزی بدست آورده و در قلعه 
کالت ذخیره کــرده  بــود، به مشهد حمل شد. این 
گنجینه، یکی از بزرگ ترین گنجینه های تاریخ بشر 

در  استرآبادی  میرزامهدی خان  محسوب می شد. 
آورده  است که فقط  ــادری«،  ن کتاب »جهانگشای 
»چندین  گنجینه،  این  اسناد  و  دفاتر  بــرای حمل 
ارزش  کار گرفته  بودند.  به  قطار شتر کوه کوهان« 
ثـــروت نـــادر چــیــزی حـــدود »15 کـــرور تــومــان طال« 
گنجینه  این  داد  دستور  علی قلی  می شد.  ارزیابی 
میدان  یعنی  مشهد  شهر  مــرکــزی  مــیــدان  در  را 
»سرسنگ«، در امتداد بازار سرشور و نزدیکی حرم 
مطهر روی هم بگذارند تا برای آن ها مکان مناسبی 
آماده کند؛ آن  گاه تعدادی از نظامیان و ثروتمندان 
شهر را دعــوت کــرد و به آن هــا طال و نقره فــراوان 
بود که وضعیت معیشتی  این در حالی  بخشید؛ 
در شهر مشهد روز به روز بدتر می شد و در حالی 
که به قول استرآبادی، برخی »نقره خام را به بهای 
و  به جــای سنگ  را  و گوهر شــاهــوار  شلغم پخته 
سفال« معامله می کردند، عموم مردم در وحشت 

و گرسنگی به سر می بردند و هر لحظه، شرایط برای 
یک قیام عمومی فراهم تر می شد. 

صبری که لبریز شد ◾
دامن  در  علی قلی  گرجی  غالم  سهراب خان،  نقش 
زدن به نارضایتی ها و تشدید وخامت اوضاع مشهد 
در آن روزهــا، انکارناشدنی است. در تابستان سال 
1127 خورشیدی، زمانی که طوایف مدافع مشهد به 
طور جدی عزم حرکت به سوی زادگاهشان را کردند و 

علی نقی دستور بازگرداندن آن ها را داد، سهراب خان 
نتوانست کاری از پیش ببرد، اما در عوض تعدادی 
از مردم بی گناه مشهد را به عنوان اعضای طوایف 
مهاجر به بند کشید و سر آن ها را در مأل عام قطع کرد 
و نزد علی قلی برد. در پاییز 1127 خورشیدی، زمانی که 
علی قلی برای نبرد با برادر کوچک ترش، ابراهیم میرزا 
به سوی غرب کشور می رفت، شرایط در مشهد بدتر 
از قبل شد و سهراب خان ستم و کشتار را به اوج 
رساند و همین مسئله سبب قیام مردم مشهد شد. 
در همان حال، علی قلی که از برادرش شکست خورده 
بود، هراسان به سمت مشهد بازگشت، اما در تهران 
به دست نیروهای ابراهیم میرزا افتاد و به دستور برادر 
کوچک ترش کور شد. او را با دستان بسته به مشهد 
آوردند و ابراهیم میرزا مدعی سلطنت شد؛ اما مردم 
مشهد دیگر حاضر نبودند در برابر دو برادر خونخوار 
و خون ریز، تسلیم و مطیع باشند. تعدادی از بزرگان 

شهر، شاهرخ میرزا، نوه نادرشاه را که از مرگ نجات 
یافته اما توسط مأموران علی قلی کور شده  بود، به 
حکومت برداشتند و با حمایت مردم، به زندگی دو 
بــرادر خاتمه دادنــد و سهراب خان را نیز به تیغ تیزِ 
جالد سپردند؛ با این حال، سال غم انگیز سال 1127 
خورشیدی که در آن جمع زیادی از زائران و مجاوران 
ــد و طعمه  حــرم رضــوی جــان خــود را از دســت دادن
تیغ بی دریغ بقایای خاندان نادرشاه شدند، هرگز از 

حافظه تاریخی مردم مشهد پاک نشد.



اهلل افرح 
بتوبه العبد 
من العقیم 
الوالد و 
من الضال 
الواجد
خداوند از توبه 
بنده اش بیش از 
عقیمی که صاحب 
فرزند شود و 
گم کرده ای که 
گمشده اش را پیدا 
می کند خوشحال 
می شود.

إذا أكثر 
العبد من 

االستغفار 
رفعت 

صحيفته و 
هي تألأل

هر گاه بنده فراوان 
استغفار کند، نامه 

عملش در حالی باال 
رود که می درخشد.

کاسِب حبیب 
خدا

کاسبی بود در بازار 
کاشان که به شاگرد 
خود می گفت: اگر 

مشتری آمد و قیمت 
جنس را پرسید و 

من دروغ گفتم، تو به 
صورت من تف بینداز 
تا من دست به چنین 
کاری نزنم. قرار ما این 

است اگر این کار را 
کردی نصف مغازه ام 
را به تو می دهم و اگر 

در برابر انحراف و عمل 
شیطانی من سکوت 

کنی اخراجت می کنم. 

)حجت االسالم 
قرائتی(

دلیل چانه زدن 
جعفر طیار

به جعفر طيار در حالی 
كه درباره درهمی چانه 
می زد نگاه می كردند، 
گفتند: آيا در يک 
درهم چانه می زنی 
در حالی كه شما در 
بخشيدن آن گونه 
]فراوان[ می بخشی؟ 
گفت: آن مال من بود 
بخشيدم و اين عقل 
من است كه به آن 
بخل می ورزم. 

)برگرفته از کتاب 
مواعظ العددیه(

منبرک حکمت

نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری تبلیغ در تراز 
بین الملل را نیازمند غرب شناسی دانست و شناخت تحوالت 
دانشی و معرفتی ریشه های تمدن غربی معاصر را الزمه حرکت 

منسجم در ابالغ معارف الهی به دنیای معاصر توصیف کرد. 
به گزارش ایکنا، آیت هللا علیرضا اعرافی، مدیر حوزه های علمیه 
کشور، ۲۹ اردیبهشت طی سخنانی در نخستین کنفرانس 
بین المللی »تبلیغ جهانی دین، چالش ها، فرصت ها و تجارب 

در عرصه بین الملل« که به همت نمایندگی جامعةالمصطفی 
العالمیه خراسان برگزار شد، تبلیغ در تراز بین الملل را نیازمند 
غرب شناسی دانست و افزود: در حرکت منسجم ابالغ معارف 
الهی به دنیای معاصر، آشنایی با تحوالت دانشی و معرفتی و 

ریشه های تمدن غربی معاصر ضرورت دارد.
عضو شــورای عالی حــوزه هــای علمیه در بخشی از سخنان 
خود در این نشست گفت: تمدن غربی مبتنی بر پایه های 

فکری، فلسفی و معرفتی است که تمام ساحت های زندگی 
بشر امروز را احاطه کرده است؛ تمام ساختمان تمدن امروز 
تحت تأثیر مبانی فکری و معرفتی و در امتداد آن علوم انسانی 
معاصر است.وی با بیان اینکه برای نفوذ و حضور در عالم درون 
مخاطبان باید به اعماق وجــودی ایشان و به دایــره تأثیرات او 
از اندیشه های گوناگون واقف باشیم، اظهار کرد: در ورود به 
فضا های پیچیده تبلیغ الهی در دنیای خاص امروز، باید بدانیم 

این تمدن بر پایه اصالت حس، ماده، لذت، فردیت و جدایی 
معارف الهی از اندیشه ها استوار اســت. بــدون این آشنایی 
نمی توانیم تبلیغ مؤثر و راهبری مبتنی بر نقشه اصولی و 

منطقی برای تبدیل معادالت معرفتی داشته باشیم.
مدیر حوزه های  علمیه کشور آشنایی با سرچشمه های فکر 
تمدن امروزی را مهم ارزیابی کرد و افزود: نیازمند دانشمندان، 
فیلسوفان، اندیشمندان و پژوهشگرانی هستیم تا پنجه در 

پنجه اندیشه های بنیادین مادی امروز بیفکنند؛ این امر نیازمند 
تربیت انسان های بزرگ است.

ــرای بــازگــردانــدن بشر به  ــی بــا بــیــان اینکه بـ ــت هللا اعــراف آیـ
سرچشمه های توحید و عالم قدسی و تجلیات آن در زندگی 
دنیا، باید به اهداف و جبهه مشترک با ادیان توحیدی و سماوی 
توجه داشته باشیم، اظهار کرد: در سطوح امت اسالم دیدن 
کلیت اســالم به عنوان یک اندیشه فراگیری که همه اقــوام و 

مذاهب امت را زیر پوشش خود قرار می دهد، ضرورت دارد؛ 
امروز دالر ها هزینه شده، نقشه ها طراحی می شود و جریان های 
افــراطــی و تکفیری مــورد حمایت قــرار می گیرند تا حقیقت 

مشترک و وحدت اسالمی تحت الشعاع قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه اهل بیت)ع( اصل اسالم و منبع جوشان 
معارف برای تمام بشریت هستند، اظهار کرد: وجه مشترک 
ــان الهی، به ویژه وجــوه مشترک امــت اسالمی، ضرورتی  ادی

انکارناپذیر اســت، ما با تمام طیف هایی که داریــم یک امت 
هستیم و بدون کوتاه آمدن از استدالالت و منطق خود باید به 

وجوه مشترک توجه و تمرکز داشته باشیم.
عضو فقهای شورای نگهبان با اشاره به اینکه ابالغ پیام دین 
در سطح دنــیــای امـــروز و معاصر بــا مــوانــع عظیم فلسفی و 
معرفتی تمدن امــروزی روبــه رو است، بیان کرد: سر و کار پیام 
دین با مخاطبان جهانی بوده و فضای ذهن و ضمیر جوان ما 

در همه عالم، لبریز از پیام های گوناگون و متنوع است. نجات 
فرد در تزاحم پیام ها و ازدحام دواعی و تکثر دعوت نامه ها، کاری 
بسیار سخت و دشوار است. وی با تأکید بر اینکه جهاد تبیین 
اختصاص به ادیان و مذهب ندارد، اظهار کرد: امروز کلیت امت 
و معارف الهی در معرض هجوم بی امان است و علما نخستین 
رسالت مداران و پرچمداران جهاد علمی، معنوی و اخالقی 

همه جانبه و شجاعانه هستند.

نیم نگاه
مدیرحوزه های علمیه کشور تأکید کرد

تبلیغ دین در تراز 
بین الملل، نیازمند 
غرب شناسی

موعظه
آیت اهلل جاودان

   همه دیده ها در قیامت گریان است به جز سه چشم
وا  از پیامبر)ص( حدیثی نقل می کنند که خیلی ممتاز است. »َغُضّ
وا ِمْن أَبْصارِِهْم«؛  أَبَْصاَرُکْم«. قرآن به مردها دستور می دهد »َیُغُضّ

چشمشان را پایین بیندازند. تیز به نامحرم نگاه نکنند. 
مرحوم جد ما، خب زمان ایشان بی حجابی شده بود. گفته 

بودند من از زمانی که بی حجابی آمده دو بار بیشتر چشمم به 
نامحرم نیفتاده. حاال آن دوبار هم چرا افتاده؟ نمی دانم. دوبار 

بیشتر چشمم به نامحرم نیفتاده. اگر چشمتان را ببندید، 
»َتَروَن الَعجائِب«؛ یک عجایبی در پس پرده این عالم هست، یک 

زیبایی هایی در پس پرده این عالم هست ]که آن ها را می بینید[. یک 

زیبایی هایی که برای ما اصاًل قابل تصور نیست. این را مکرر عرض 
کردم، فرمودند: یک دانه برگ از بهشت به این عالم بیاورند، یعنی 
به این عالم کره خاکی بیاورند، سراسرش بهشت می شود. با یک 

دانه برگ. این قدر این خرم است. آن عجایبی که در آن عالم است، در 
پس پرده این عالم است خیلی است. قابل تصور نیست. فرمودند: 

»َو ال َخَطَر َعَلی َقلِب بََشر«. آنچه اینجا از نعمت است، از نعمت های 
آن عالم، به خاطر یک بشر خطور نمی کند. چکار کنیم؟ فرمودند: 

وا أَبَْصاَرُکْم؛ چشم هایتان را پایین بیندازید، آن عجایب را ممکن  َغُضّ
است ببینید. البته به طور صد درصدها. 

در حدیث دیگری امام صادق)ع( فرمودند: ُکلُّ َعیٍن باِکَیه َیوَم 

الِقیامه؛ همه چشم ها در روز قیامت گریان است. قیامت چند سال 
است؟ قیامت چند روز است؟ روز قیامت چقدر است؟ خب همه مان 
بلد هستیم دیگر. یک روز 50هزار سال طول می کشد. اگر من باید 
50هزار سال گریه کنم، نه از این گریه ها...؛ فرمودند هر چشمی 

روز قیامت گریان است، مگر سه چشم.  اول چشمی است که از 

گناه خدا پوشیده است، بسته است، روی گناه بسته است، اصاًل 
به گناهی نگاه نمی کند، به هیچ دلیلی ها؛ گاهی آدم هایی برای 
خودشان یک دلیلی می تراشند. یک چشمی که در طاعت خدا 

بیداری کشیده است. حاال شما چقدر همت دارید؟ آن هایی که 
متعادلش را انجام می دهند، دو ساعت و نیم. َعیٌن بََکت فِی َجوِف الَّیِل 

ِمن َخشَیه اهلل. چشمی که در دل شب از خشیت خدا گریان است. 
امیدواریم خدا یک ذره اش را امشب نصیب ما کند. یک چیز بسیار 

مهم دیگر روایت بعدی است که من فقط یک قسمتش را می خوانم. 
َعیٌن بََکت َعَلی ُمصاِب الُحَسین. این چشم روز قیامت گریان نیست؛ 

در مصیبت حضرت حسین)ع( گریان است.

احمد پاکتچی در نشست »آگاهی های مربوط به 
ادیان ایران باستان در قرآن« ضمن اشاره به برخی 
ــران باستان و قرآن  ــان ای مشابهت های متون ادی
گفت: این اشتراکات برای ما پیام دارد و آن اینکه اگر 
آنچه قرآن به ما می آموزد در متون دینی ایران پیش 
از اسالم وجود داشته باشد به هیچ وجه نمی توانیم 

این ادیان را به کلی کنار بگذاریم.
به گــزارش ایکنا، نشست آگاهی های مربوط به 
ادیان ایران باستان در قرآن کریم ۲۹ اردیبهشت ماه 
با سخنرانی احمد پاکتچی، عضو هیئت علمی 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در 
انجمن علمی ادیان و عرفان برگزار شد که گزیده 

مباحث این نشست را می خوانید.
باید بپرسیم آگاهی های مربوط به ادیان چه گرهی 
از کار ما باز و چه کمکی به ما می کند؟ گاهی اوقات 
دنبال ارضای کنجکاوی هستیم ولی مسئله من 
فقط ارضای کنجکاوی نبود و صورت مسئله های 
مهم تر داشتم. حداقل دو مسئله مهم پیش روی 
ماست. نکته نخست ایــن اســت ما می دانیم از 
لحاظ ترتیب تاریخی، اسالم زمانی ظهور کرده که 
مدت ها از وجــود دین زردشتی می گذشته و این 
امر واضحی است. به همان اندازه که دین یهود و 
مسیح پیش از اسالم وجود داشتند دین زردشتی 
هم پیش از اســالم وجــود داشته، دین مانوی هم 
۲00 سال پیش از اسالم وجود داشته است. اگر با 
آموزه هایی مواجه شویم که به عنوان آموزه اسالمی 
مطرح شده و در دین زردشتی و مانوی هم وجود 
داشته باشند به شدت برای ما پیام دارد و آن اینکه 
اگر آنچه قرآن به ما می آموزد در متون دینی ایران 
پیش از اســالم وجــود داشته باشد به هیچ وجه 
نمی توانیم این ادیان را به کلی کنار بگذاریم. برای 
فردی که مؤمن است یک راه وجود دارد و آن اینکه 
معتقد شود این متون ریشه در وحی دارند و کسی 
که مؤمن نیست بگوید مطالب قرآن وام  گرفته شده 

از این متون است؛ این صورت مسئله اول بود.
نکته دوم این است خیلی مواقع مانند هر متن 
دیگری در ارتباط با قرآن دچار پیچیدگی هایی در 
متن هستیم. گاهی در قــرآن عباراتی وجــود دارد 
که فهمش ثقیل است و نیاز به اطالعات بیشتری 
دارد یعنی با اطالعات متعارف متوجه نمی شویم 
ایــن آیــه دربـــاره چــه صحبت می کند. اینجا هم 
مقایسه سطور قرآن با اطالعاتی که از ادیان پیش 
از اسالم داریم می تواند به فهم عمیق تر کمک کند 
یعنی از یک مطالعه مقایسه ای بین متن قرآن و 
متون بازمانده از ایــران پیش از اســالم در راستای 
گره گشایی و تفسیر بهتر از بعضی آیــات کمک 

بگیریم.

نبود سابقه شرک در میان ایرانیان باستان ◾
من بحثم را با مباحث مربوط به خدا آغاز می کنم، 
نمی خواهم وقت جلسه را با این بحث بگیرم که 
زردشتی ها یکتاپرست هستند. دوگانه پرستی 
حتی اگر درست هم باشد مربوط به مانوی هاست 
نه زردشتی ها و چنین نسبتی به زردشتی ها قابل 
اعتنا نیست. عالوه بر بحث یکتاپرستی که یک 
فخر برای ایرانیان است و سابقه شرک را در میان 
ایرانیان نمی بینیم باید عرض کنم گاهی اوقات 
عباراتی که دربــاره خدا و معرفی خدا به کار برده 
می شود آن قــدر به هم نزدیک اند که انسان را به 
فکر فرو می برند. مثالً قرآن می فرماید: »هو االول و 
اآلخر« یا می فرماید: »التدرکه االبصار و هو یدرک 
االبصار«. من عبارتی از یسنا بخوانم که می گوید: 
 ای اهورامزدا هنگامی که دریافتم تویی آغاز و تویی 
انجام و تویی شایان پرستش... و در ادامــه گفته 
می شود چشم ها او را نمی بینند. بارها در متون دین 
زردشتی به صراحت این آموزه را می بینیم که خدا 
با چشم دیده نمی شود در حالی که این موضوع در 
دوره اسالمی محل بحث و مناقشه میان علما بوده 
است، یعنی گروهی از علمای دینی معتقد بودند 
با چشم سر می شود خدا را دید؛ این نشان دهنده 

فرهیختگی ایرانیان بوده است.
یک مثال دیگری می آورم که از نمونه های پیچیده 
است. یکی از موضوعات پیچیده آیه 35سوره نور 
است که می فرماید: »هللا نور السماوات و االرض 

مثل نوره کمشکاة...« و خدا را به عنوان روشنایی 
آسمان و زمین معرفی می کند. این آیه، هم به شدت 
مفسران را درگیر خودش کرده و هم متکلمان را. 
من پیشنهاد می کنم باب اول کتاب بندهشن را 
بخوانید. این از متون دینی کالمی به زبان پهلوی 
است که یکی از منابع مهم در شناخت فلسفه 
و کالم زردشتی است. در آغاز این کتاب تبیینی 
می بینید از اینکه اهورامزدا را به عنوان روشنایی 
ازلی معرفی می کند. در آنجا توضیح داده می شود 
چگونه از اهــورامــزدا روشنایی ساطع می شود و 
روشنی های عالم به وجــود می آید. وقتی آیه نور 
السماوات را نگاه می کنیم تصورمان این است که 
نور فیزیکی است و خدا مادی نیست، بنابراین باید 
آیه را به استعاره حمل کنیم، ولی در تبیینی که در 
ــاره یک پدیده مادی  بندهشن ارائــه می شود درب
صحبت نمی کند بلکه درباره امر فرامادی صحبت 
می کند و روشنایی های دیگر، مخلوق اهورامزدا 

هستند.

اشتراک قرآن و اوستا در معرفی شیطان ◾
اشاره مختصری هم به شیطان داشته باشم. برخی 
می گویند دین زردشتی شیطان را یک امر اصیل 
مــی دانــد. واقــعــاً ایــن طــور نیست و در بخش های 
مختلف اوستا با این پدیده مواجه ایم که شیطان را 
به عنوان مخلوق خدا معرفی می کند و بحث مهلت 
دادن به اهریمن توسط اهورامزدا مطرح می شود و 
اینکه پس از پایان مهلت، اهریمن وجود نخواهد 
داشــت. پس اهریمن شریک اهــورا نیست بلکه 
مخلوق او است و توانسته فرصتی از خدا دریافت 
کند، همانند آنچه در قــرآن می بینیم. ایــن یک 
شباهت ظاهری نیست بلکه یک ارتباط آموزه ای 
بسیار قوی است که بین قــرآن و اوستا مشاهده 

می کنیم.
حال به بحث باورهای ایران باستان که به نوعی 
تعریف متفاوتی از خدا ارائــه می دهد بپردازم. 
دوستان با پدیده زروان آشنایی دارند. می توانیم 
در ادیان ایران مسیری را شناسایی کنیم که ربطی 
به دین زردشتی نــدارد و یک مسیر دینی است 
که در آن، زمان خدایی می کند. این مسیر دینی 
اختصاص به ایران ندارد و آن را در دیگر ملت ها 
ــران باستان زروان  هم مشاهده می کنیم. در ای
خدای زمان است. البته نسبت زروان با اهورامزدا 
میان دین شناسان مــورد چالش بــوده اســت. ما 
نفوذ این جریان را در دین زردشتی هم می بینیم 
و پژوهشگران نشان دادند کجا رد پای زروانیسم 
را مــشــاهــده می کنیم. آنــچــه مــی خــواهــم توجه 
دوستان را به آن جلب کنم ترجمه زروان به زبان 
عربی به صورت دهر است. دهر به معنای روزگار و 
زمان است. حدیثی منتسب به پیامبر)ص( داریم 
که حضرت می فرمایند: دهر را ناسزا نگویید، هللا 

همان دهر است.
وقتی این عبارت را می خوانیم احساس می کنیم 
تــئــولــوژیــســیــن زروانــــی ایـــن جمله را مــی گــویــد. 
ایــنــکــه هللا هــمــان دهـــر اســـت، تــرجــمــه اش ایــن 
اســت اهــورامــزدا همان زروان اســت. آیـــه ای در 
قــرآن اســت که از قــول مشرکان می فرماید: »ما 
یهلکنا اال الدهر« یعنی مشرکانی وجــود دارند 
ــار  ــاور دارنـــد آنچه مــا را هــالک می کند روزگ کــه ب
است. اینجا می توانید زروان را مشاهده کنید که 
چگونه در عربستان گروهی از مشرکان معتقد 
به هالک کنندگی روزگــار بودند. اینجا می توانیم 
صــورت مسئله ســوم را اضافه کنیم و آن اینکه 
آیا مخاطبانی با باورهای دینی مربوط به ایران 

باستان در شبه جزیره زندگی می کردند؟

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در آیین امضای 
تفاهم نامه بین این سازمان و وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی گفت: این تفاهم نامه 
مشکالت زیــادی را حل می کند و سنگ های پیش 

رو را برمی دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیین امضای تفاهم نامه 
میان سازمان اوقــاف و امــور خیریه و وزارت میراث 
فرهنگی، گــردشــگــری و صنایع دســتــی بــا حضور 
حــجــت االســالم سیدمهدی خاموشی و عــزت هللا 
ضرغامی در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی برگزار شد.
رئیس سازمان اوقــاف و امــور خیریه در این مراسم 
اظهار کرد: تالقی فعالیتمان با وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی در چند جا باید مدیریت 
می شد که این تفاهم نامه ما را به این مدیریت نزدیک 
می کند. به عنوان مثال بسیاری از بقاع متبرکه جنبه 
میراثی دارند؛ ۲هزار بقعه متبرکه را می توانیم در درجه 
اول رسیدگی کنیم و پس از آن می توانیم تا بیش از 

۸هزار بقعه پیش رویم.
وی افــزود: بحث دیگر کاروانسراهای قدیمی است 
که درگیر مسائل وقفی آن هستیم و وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز درگیر مسائل 
میراثی آن هاست؛ در قبرستان های قدیمی هم تالقی 
فعالیت داریم؛ برخی ابنیه ما اثر میراثی است؛ نباید 
فرصت سوزی کرد؛ باید تصمیم گیری و کارها انجام 
شــود.حــجــت االســالم خاموشی بــا اشـــاره بــه اینکه 
ایــن تفاهم نامه مشکالت زیـــادی را حل می کند و 
سنگ های پیش رو را بــرمــی دارد، تصریح کــرد: پس 
از ایــن تفاهم نامه باید تیم مشترک تعیین شــود و 
تصمیم بگیرد و کار را پیش ببرد؛ معتقدیم باید به 
قواعد میراث فرهنگی ملتزم باشیم اما این قواعد نباید 

دست و پا گیر باشد.
وی با تأکید بر اینکه بقاع متبرکه نشان دهنده هویت 
دینی مــردم اســت، افــزود: ما به چند دلیل به بقاع 
متبرکه رسیدگی می کنیم؛ دلیل مهم ایــن است 

که پررونق بــوده و محل رفــت و آمــد مــردم هستند؛ 
هیئت های شاخص می توانند در بقاع وارد شوند؛ 
حلقه های قرآنی زیادی را در بقاع متبرکه شکل دادیم؛ 
همچنین میزان استقبال مردم از حضور در لحظه 

تحویل سال در بقاع بی نظیر بوده است.
در ادامه این مراسم، عزت هللا ضرغامی، وزیر میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: تجربه 
من، هم در داخل کشور و هم خارج کشور این است که 
ابنیه ماندگار در پرتو تفکر دینی ساخته شده است؛ 
دین، اعتقاد، مذهب و ایمان ریشه خلق اکثریت آثار 

ماندگار تمدن تاریخی است.
ضرغامی ادامــه داد: وقتی آثــار اسالمی را بررسی 
می کنیم می بینیم میراث فرهنگی ما در نگاه ارزشمند 
دینی شکل گرفته اســت؛ دیــن و اعتقادات نقش 

محوری در میراث فرهنگی دارند.
وی خطاب به مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی تصریح کــرد: زمینه های همکاری 
آسان با اوقاف داریم که دعوا بر سر مسائل جزئی مهم 
نیست؛ از مسائل جزئی فاصله بگیرید و به مسائل 

مهم بپردازید.
وزیــر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
ــزود: بــه حــجــت االســالم والمسلمین خاموشی  ــ اف
پیشنهاد می دهم سالیانه به همکاری بین این دو 
دستگاه )اوقـــاف و میراث فرهنگی( در یک استان 
جایزه دهیم و یک زوج معرفی کنیم و بگوییم این زوج 

با تفاهم توانستند کار مهمی را انجام دهند.
در پایان این مراسم، رئیس سازمان اوقاف در جمع 
خبرنگاران گفت: به طور طبیعی ما در بخش های 
مختلف با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی تالقی مأموریت داریم؛ در مرمت ابنیه مذهبی 
باید قواعد و قوانینی که در میراث فرهنگی است را 

رعایت کنیم.
حجت االسالم خاموشی در پایان خاطرنشان کرد: 
امیدواریم با تفاهم دو دستگاه در جغرافیای ایران این 

مسیر هموارتر از گذشته پیش رود.

احمد پاکتچی تشریح کرد

تشابه قرآن و متون دینی ایران 
پیش از اسالم نشانه چیست؟

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه:

 بقاع متبرکه نشان دهنده 
هویت دینی مردم است

دیدگاهدین پژوهی

 مجموعه االزهرشناسی نوشته سید 
مهدی علیزاده موسوی توسط مؤسسه 
البیان للتواصل و التأصیل منتشر شد.

ــه گــــزارش خــبــرنــگــار مــهــر، مجموعه  ب
االزهرشناسی نوشته سید مهدی علیزاده موسوی در 
چهار جلد از سوی مؤسسه البیان للتواصل و التأصیل با 
این عناوین منتشر شد: ۱- منبع شناسی االزهر ۲- االزهر 
و الشیعه 3- االزهر و التقریب المذاهب ۴- تاریخ االزهر.

کتاب االزهرشناسی می تواند جامعه علمی حــوزوی و 
دانشگاهی را بیشتر با ظرفیت ها و زمینه های همکاری 
و تعامل با االزهــر به عنوان یکی از دانشگاه های مهم 
و پایگاه های علمی و فرهنگی جهان اســالم آشنا کند. 
وجود برخی از ویژگی ها و مؤلفه های دانشگاه االزهر مصر 
ایجاب می کند برای تقابل با رشد و گسترش شیعه هراسی 
و شیعه ستیزی در جهان اســالم از یــک ســو و تقریب 
میان مــذاهــب اســالمــی از ســوی دیــگــر، از ظرفیت ها و 
توانمندی های این مراکز علمی کهن بهره برداری شود. در 
مجموع ویژگی هایی که االزهر را مستعد توجه و امعان نظر 

در تعامالت علمی و تقریب پژوهشی 
می کند، به صورت خالصه عبارت اند از:

 دانشگاه االزهــر کهن ترین و بزرگ ترین 
دانشگاه و مرکز اسالمی جهان اسالم 
اســت. ایــن مرکز علمی با قدمتی بیش 
از ۱00 سال، در میان مسلمانان از هویت 
تاریخی و اعتبار ارزشمندی برخوردار 
است. هر چند دانشگاه االزهر در مصر 
تأسیس شـــده اســـت امـــا دانشجویان 
و اســاتــیــد، از بیش از ۶0 کــشــور در آن 

تحصیل و یا تدریس می کنند.
جامعه علمی مصر نه تنها بر این کشور، 
بلکه بر تمامی کشورهای اسالمی تأثیر 

مستقیم و غیرمستقیم دارد. در این میان االزهر به عنوان 
مهم ترین مرکز علمی مصر، کانون فعالیت ها و تولیدات 

علمی و آکادمیک مصر است.
هر چند مذهب مردم مصر شافعی است اما در دانشگاه 
االزهر سایر فرق فقهی نیز حضور دارند و به تحصیل و یا 

تدریس مشغول هستند.
این دانشگاه بر خالف سایر دانشگاه ها منهجی نسبتاً 
معتدل دارد و افراط گرایی و ضدیت با شیعه در آن کمتر 
مشاهده می شود. از آنجایی که سلفیه و به ویژه عربستان 
به اهمیت االزهر و نقش آن در جهان اسالم پی برده، تالش 
بسیاری در هدایت این دانشگاه به سوی تفکر سلفی و 

به ویژه تقابل با شیعه دارد.
از آنجا که مردم مصر توجه و عنایت ویژه ای به اهل بیت)ع( 
دارند و این امر به پیشینه ورود اندیشه اهل بیت)ع( به این 
کشور بازمی گردد، االزهر نیز از این وضعیت تأثیر پذیرفته 
است و این خود عاملی برای ایجاد زمینه مناسب برای 

تعامل با آن است.
در االزهر جریان تصوف حضور فعالی دارد و می توان از 
ظرفیت های آن برای تقابل با جریان سلفیه 
و وهابیت، محبت اهل بیت)ع( و ارتباط و 
تقابل با سلفیه تکفیری بهره برداری کرد.

با وجود برخی از گرایش های سلفی در این 
دانشگاه، اما تعامل میان شیعه و االزهر 
سابقه دار است و این خود نشانگر امکان 

ارتباط میان االزهر و جهان تشیع است.
 وجه اشتراک االزهــر و جمهوری اسالمی 
ایران از لحاظ داشتن دیدگاه واحد دربرابر 
رژیم اشغالگر قدس می تواند در همگرایی 
سیاسی نخبگان مصر و جمهوری اسالمی 

ایران مؤثر باشد.

تازه های نشر
مجموعه  چهارجلدی »االزهرشناسی« منتشر شد

 آشنایی با دروازه گفت وگوی 
مذاهب اسالمی در یک کتاب

نوید سرادار  امروزه وقف 
ــه در  ــا ســرمــایــه  عظیمی ک ب
دست دارد می تواند راهگشا 
و کلید بسیاری از مشکالت 
جامعه باشد. این مقوله البته 
الزمه هایی دارد که نخستین و مهم ترین آن هدایت 
نیات واقفان در جهت رفع مشکالت موجود در کشور 

است.
»اندیشکده مسئله« در ادامه  سلسله جلسات خود 
با موضوع »نقد سیاست گذاری مدیریت وقف« در 
نشست هفتم ســراغ موضوع زیربنایی و محوری 

»طریقه  هدایت نیات واقفان« رفته است.
در ایــن نشست حــجــت االســالم دکتر عبدالرضا 
ــف و مــشــارکــت هــای  اصـــغـــری؛ مــدیــر تــوســعــه وقـ
اجتماعی بنیاد بــهــره وری موقوفات آستان قدس 
رضوی، حجت االسالم محمد ذاکری؛ معاون اداره 
کل اوقــاف و امــور خیریه استان خــراســان رضــوی، 
ــل زاده؛ کــارشــنــاس و وکیل حـــوزه  وقــف و  ــ سعید گ
حجت االسالم سیدحجت صالح؛ مسئول حقوقی 

موقوفات حوزه علمیه خراسان حضور داشتند.

سامانه  پذیرش برخط وقف رضوی ◾
حجت االسالم دکتر عبدالرضا اصغری، مدیر توسعه 
وقف و مشارکت های اجتماعی بنیاد بهره وری موقوفات 
آستان قدس رضوی در ابتدای این نشست گفت: 
وقف یک ورودی و یک خروجی دارد. خروجی وقف 
آن چیزی است که در اجرای دقیق نیت واقف تبلور 
می کند. نیات با توجه به اینکه انتفاعی باشد یا خیر 
متفاوت است. در آستان قدس رضوی در مورد نیات 
انتفاعی خوشبختانه »سامانه  پذیرش برخط وقف 
رضــوی« را راه انـــدازی کــرده ایــم که البته ایــن سامانه 
به صــورت آزمایشی در دسترس است و مخاطبان 
می توانند به آن مراجعه کنند. در این سامانه تا حال 
حاضر ما دو حوزه را باز کردیم. نخست وقف سوئیت 
که انتفاعی است؛ به این صورت که فرد مراجعه کننده 
مبلغی را واریز می کند و ما به وکالت از او سوئیت هایی 

را خریداری و برای زائر وقف می کنیم.
دیگری در حوزه  وقف مشارکتی است که در ذیل آن 
پنج حوزه وجود دارد. در این سامانه با توجه به نیازها 
موارد را قرار داده ایم و تشتتی به منظور عدم سردرگمی 
مردم قرار نداده ایم. در حوزه  وقف منفعتی مشاوره  به 
مردم را از طریق دفاتر مشاوره  وقف مستقر در حرم 
انجام می دهیم. ما در صحن های آزادی، جمهوری و 
انقالب دفتر مشاوره  وقف و نذر را داریم که همه  آن ها 
از روحانیون هستند. به تازگی نیز روی فارغ التحصیالن 
دانشگاه علوم اسالمی رضوی تمرکز کرده ایم چرا که 

قصد سیستمی کردن اوراق وقفی را داریم.

سیاست اول ما مطلق کردن نیت وقف است ◾
عبدالرضا اصغری گفت: سیاست اول ما در بحث 
مشاورانمان که به کانون های وقف خود ابالغ کرده ایم، 
بحث مطلق کــردن نیت وقف است چرا که این کار 
سبب می شود چالش هایی که در اجرای نیت واقف 
با آن مواجه می شویم کمتر شــود و از ســوی دیگر 
می توان به توقعات و انتظاراتی که جامعه  اسالمی 

در طول تاریخ و با توجه به مشکالت از آستان قدس 
دارد برآورده شود. برای تسهیل اجرای نیت واقف، در 
حوزه های مختلف دسته بندی کلی تری را قرار داده ایم. 
برای مثال در حوزه  سالمت به جای بحث دارالشفا 
موضوع کلی »وقف سالمت« را قرار داده ایــم. با این 
عنوان بندی دست تولیت برای اجرای نیت واقف در 
قسمت هایی که نیاز وجود دارد باز است. اصغری 
ادامه داد: یک عنوان دیگر »وقف اجتماعی« است 
که در راستای همان موضوع بندی مسائل مختلف، 
تمام موضوعات اجتماعی مــورد نیاز از اســکــان و 
تهیه جهیزیه  زوج های جوان گرفته تا توانمندسازی 

محرومان و کمک به ایتام را در برمی گیرد.

وقف علم و فناوری ◾
مــدیــر تــوســعــه وقـــف و مــشــارکــت هــای اجتماعی 
بنیاد بــهــره وری موقوفات آستان قــدس رضــوی در 
ــه افـــزود: مـــورد بعدی مــوضــوع »وقـــف علم و  ادامـ
فناوری« است که این موضوع کل حوزه  پژوهش، 
آموزش، خرید کتاب، شرکت های دانش بنیان و... 
را دربرمی گیرد. برای مثال ما به تازگی وقفی را در یزد 
توسط یک استاد دانشگاه داشته ایم و واقف، درآمد 
حاصل از آن را برای شرکت های دانش بنیان قرار داد 

که در ذیل عنوان وقف علم و فناوری صورت گرفت.
همچنین عنوان دیگری به نام »وقف فرهنگی« داریم 
که مسائل مختلف فرهنگی از بحث اعزام مُبلغ گرفته 

تا موضوعات دیگر در این زمینه را دربرمی گیرد.

وی افــزود: مورد بعدی بحث »وقف عمران« است و 
عمران در زیرساخت های مختلف و مرتبط از جمله 
تعمیرات صحن ها و رواق هــــای مختلف را شامل 
می شود. »وقف خدمات حرم« عنوان دیگری است که 
در این موضوع بندی وجود دارد که این حوزه نیز از موارد 
مربوط به تنظیف گرفته تا امور مختلفی که به بحث 
خدمات مربوط می شود را شامل می شود. این عناوین 
کلی از آن نظر است که اگر فردی بحث اطالق نیت وقف 
را نپذیرفت ذیل این عناوین وقف را انجام دهد که در 

جهت تسهیل در اجرای نیت برای رفع نیازها باشد.
وی افزود: مرحله  بعدی این است که اگر واقف، وقف 
مطلق و این دسته بندی ها را نیز قبول نکند و نیت 
خاصی را مدنظر داشته باشد باید چه کرد؟ خب 
طبیعتاً وقف آن نیز باید در همان راستا صورت گیرد. 
آینده پژوهی اقتضا می کند دامنه  نیات را گسترده 
داشته باشیم تا در مقاطع مختلف بتوانیم نیازهای 

مختلف و پیش بینی نشده را پوشش دهیم.
در سال گذشته ۸5 درصد از واقفان در آستان قدس 
رضوی از بانوان  و ۸5درصد کل نیات ما نیز مطلق بودند. 
ما باید در حوزه  وقف قلمرو ورود به آن را گسترده کنیم 

تا افراد مختلف بتوانند در این زمینه  خیر ورود کنند.

متولیان وقف با عملکرد خود، تشویق یا دوری از  ◾
وقف را ترویج می کنند

سعید گــل زاده، کارشناس و وکیل حوزه  وقف در 
ادامه  این نشست گفت: فردی که ملک یا مالی را 

دارد پیش از اینکه وقف خود را انجام دهد مالک 
به حساب می آید. ما باید ببینیم آن مالک طی 
تبدیل شــدن بــه واقـــف بــه چــه طریقی نیازهای 
اجتماعی را احساس می کند. برای مثال فرد به 
بیمارستانی می رود و می بیند در آنجا بودجه  الزم 
را ندارند اما دارد تالش صورت می گیرد، بنابراین 
با مسئوالن ارتــبــاط می گیرد و کم کم آن فــرد به 
صورت ملموس نیاز را در آنجا احساس می کند و 
راغب می شود ملک خود را برای کمک به معالجه 
بیمارانی که به آن بیمارستان مراجعه می کنند 
وقف کند. در این صورت فرد به طور مستقیم نیاز 
را متوجه شده است. متأسفانه ما در صداوسیما 
سریالی نداریم که به وقف اموال توصیه داشته 
باشد. دلیل آن هم ایــن اســت فیلم نامه نویسی 
نداریم که به این موضوع رغبت داشته باشد و 
باید منابع مالی از قسمت های مختلف متولی 
وقف مانند آستان قدس و سازمان اوقاف پای این 

کار بیایند.
ــرد: مــتــولــیــان وقـــف بــا عملکرد  گــــل زاده تــأکــیــد کـ
خــود، تشویق یا دوری از وقف را ترویج می کنند. 
مشوق های وقف گاهی اوقــات می تواند از طریق 
اطالع رسانی های محلی و حضور کارشناسان در 

مسجد صورت گیرد.

هدایت وقف چرا و چگونه؟ ◾
در ادامـــه  ایــن نشست حجت االسالم سیدحجت 

صالح، مسئول حقوقی موقوفات حوزه علمیه خراسان 
گفت: بحث هدایت نیات واقفان یکی از مهم ترین 
وظایف یک نهاد متولی وقف است. امروزه بخشی از 
جامعه  ما که بیشتر درگیر وقف اند از بدنه  اقتصادی دور 
هستند؛ برای مثال افرادی که سن و سال باالیی دارند یا 
مواردی که ورثه  قابل قبولی ندارند. البته بخشی از افراد 

واقف هم هستند که درگیر بدنه  اقتصادی اند.
بنابراین واقــفــان اغلب شناخت کامل و جامعی از 
ظرفیت ها و نیازهای اجتماع نــدارنــد. در مجموعه  
موقوفات حوزه  علمیه تالش بر اطالق در نیت واقف 
است. ما در این مجموعه  در افق دید خود، »اطلس 
موقوفات« را مدنظر داریم که سال هاست مصوب شده 

و تالش داریم به سمت آن حرکت کنیم.
در بحث اطلس موقوفات موضوعی جدی وجود 
دارد که اگر آن را محقق کنیم سبب افزایش بهره وری 
وقف می شود. اگر ظرفیت ها را بشناسیم تنها نباید 
در اتاق خود بنشینیم تا واقف در آن را بزند و بگوید 
من می خواهم وقف انجام دهم. ما باید در اتاق واقف 
را بزنیم و از او کمک بخواهیم. اگر بــرای خیران یا 
واقفان جدید لیستی داشته باشیم که آن را به واقف 
تقدیم کنیم می توانیم هدایت نیت واقــف را رقم 
بزنیم وگرنه ممکن است واقف بخواهد بر اساس 
نیت کالسیک خود که در ذهن داشته اقــدام کند 
که در آن صورت وقف در زمینه رفع نیازهای واقعی و 

موجود هزینه نشده است.
حجت االسالم محمد ذاکری، معاون اوقافی، حقوقی 
و ثبتی اداره کل اوقــاف و امور خیریه خراسان نیز در 
ادامه این نشست گفت: بحث هدایت نیات واقفان 
چند نکته دارد که به آن اشاره می کنیم. هدایت نیات 
واقفان یک ضرورت است. ما در موقوفات یک سرمایه  
مهمی داریم اعم از بحث مالی آن و همچنین سرمایه  
ارزشی خود وقف نامه ها و مدارک وقفی غنی که وجود 
دارد. در بحث نیات وقف، دگرگونی  های کوتاه مدت و 
درازمدت جوامع در تغییر جهت نیات و یا ضرورت های 
جامعه تأثیر دارد. در یک زمانی بحث آب انبارها، 
کاروانسراها و این قبیل مــوارد نیاز جدی بوده است 
اما در حال حاضر می بینیم ضرورت های دیگری در 
جامعه وجود دارد. طبیعی است که باید اولویت هایی 
برای واقفان مشخص شود. یک نکته  مهم اینکه اغلب، 
قشر سنتی و مسن جامعه  اقدام به وقف می کنند و 
این دست افراد با ذهنیتی که دارند پا پیش می گذارند 
و دادن مشاوره و راهنمایی این افــراد برای آگاه سازی 

مسائلی که وجود دارد ضروری است. 
حجت االسالم ذاکری درباره اداره موقوفات و نقش 
تولیت آن ها گفت: موضوع دیگر بحث تولیت ها و 
اداره  موقوفات است. معموالً اداره  امور وقف بر عهده  
متولی است بنابراین حکومت ها باید کمتر بتوانند در 
اداره  موقوفات نقش مستقیم داشته باشند. امروزه 
در تمام مناسبت هایی که از عید نوروز تا پایان سال 
در مجموعه  اداره  اوقاف وجود دارد و در فرصت هایی 
که خیمه های معرفت بر پا می شود یکی از غرفه های 
موجود غرفه  مشاوره  وقف است. مراجعه هایی که به 
دفاتر مشاوره  وقف وجود دارد قابل توجه و همچنین 
در جهت دهی نیات واقفان بسیار مؤثر بوده است. 
بیشتر افــرادی که مراجعه کرده اند با همان ذهنیت 

سنتی خــودشــان بــوده  اســت امــا زمانی که می آیند 
و نیاتشان جهت دهی می شود در مسیرهایی که 

نیازهای روز جامعه است نیز قرار می گیرند.
معاون اوقافی، حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه خراسان گفت: یکی از عواملی که گاهی به آن 
اشاره می شود و خود ما نیز در اداره  موقوفات آن را 
می بینیم این است مردم زمانی که می خواهند وقفی 
را در عقود مختلف انجام دهند ذهنیتی از اداره  
اوقاف مربوط به پیش از انقالب دارند که در آن زمان 
تحت نظر نخست وزیر بود و به مسائل شرعی نیز 
تکیه ای وجود نداشت. همچنین ذهنیتی هم مربوط 
به پس از انقالب وجود دارد و آن هم در نوع اداره  
موقوفات بوده است؛ اگر واقعاً بخواهیم یک واکاوی 
جدی در زمینه اداره  موقوفات داشته باشیم نمی توان 
به آن نمره  خوبی داد. برای مثال موضوع واگذاری 
ــذاری تملک  تملک اعیان که برخی، از آن به واگـ
اعیان تعبیر می کنند اما در عمل فروش منافع است 
و از سوی دیگر عملکرد متولیان موقوفات! مقداری از 

این ناکارآمدی منبعث از خود قانون است.
ــذاری حق تملک اعیان ابتدا در  از سال ۱3۸7 واگ
مجموعه  اداره  اوقــاف  استان و پس از آن در کشور 
ممنوع شد و در حال حاضر نیز ممنوع است. منتها 
ما یک متصرفانی دارای اعیان داریم که در گذشته 
موقوفه ای را تصرف کردند و در آن ساخت و ساز 
انجام دادنــد. در حال حاضر فــردی که می خواهد 
وقفی را انجام دهد یک مخاطره  جدی دارد مبنی بر 
اینکه وقفی که من انجام می دهم در آینده آیا منجر 

به خیر می شود یا منجر به شر؟!
ــاس نیازسنجی  ــف بــر اســ در دفــاتــر مـــشـــاوره  وقـ
ــه وجـــــــود دارد بــه  ــعـ ــامـ مـــشـــکـــالتـــی کــــه در جـ
مراجعه کنندگان برای وقف راهنمایی داده می شود. 
دو اتفاق دیگری که تقریباً در ۱0 سال اخیر دنبال 
شــده یکی بحث مــوقــوفــات مشارکتی بـــوده کــه با 
برنامه ریزی دنبال شده است. برای مثال موقوفه  مهر 
فاطمی در مشهد مقدس که در حدود سال ۱3۹0 کار 
آن آغاز شد. در همین بحث وقف مشارکتی انجمنی 
به نام »انجمن وقف ایثار و شهادت« ایجاد کردیم و 
تا االن بیش از 30 موقوفه با موضوع ایثار و شهادت 
ــرای خیران جهت دهی شــده و وقف هایی شکل  ب
گرفته است. در بحث وقف علم و فناوری هم انجمنی 
متشکل از اساتید دانشگاه و مدیران این حوزه که 
اهمیت این موضوع را درک می کنند شکل گرفته 
و تا دو سال پیش 3۹ موقوفه  با نیت علم و فناوری 
در استان با پیگیری ها و برنامه های خود دوستان 
در این انجمن انجام شده اســت. بنابراین یکی از 
اتفاقاتی که در بحث هدایت نیات واقفان افتاده این 
است که زمینه برای مشارکت همه  افراد ایجاد شده 
تا بتوانند حتی با حداقل سرمایه به عنوان واقف 
سهیم باشند. اگر فرهنگ وقف مشارکتی نهادینه 
شود کمک بزرگی به حل مشکالتی که در زمینه های 
مختلف وجود دارد صورت می گیرد. در حال حاضر 
در بحث سرمایه گذاری اوقاف اتفاقات خوبی افتاده 
اما نمی توان گفت نمره  خوبی در این زمینه داریم؛ 
دلیل آن هــم ایــن اســت کــه فرایند سرمایه گذاری 

طوالنی و پیچیده است.

وقف یک ورودی و یک خروجی دارد. خروجی وقف آن چیزی اســت که در اجرای دقیق نیت واقف تبلور می کند. نیات با توجه به 
اینکه انتفاعی باشد یا خیر متفاوت است. در آستان قدس رضوی در مورد نیات انتفاعی خوشبختانه »سامانه  پذیرش برخط وقف 

رضوی« را راه اندازی کرده ایم که البته این سامانه به صورت آزمایشی در دسترس است و مخاطبان می توانند به آن مراجعه کنند.
گزيدهگزيده
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مانه و سملقان

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
 براب��ر رای ش��ماره  140060307004000583هئی��ت اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مانه و سملقان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای عبداهلل حضرتی فرزند رحمان قلی  به شماره شناسنامه 182 و به شماره ملی 5249950655  صادره 
از مانه و س��ملقان نس��بت به 6 دانگ در یک باب باغ به مس��احت  5014 متر مربع در قسمتی از پالک14– اصلی  
موسوم به مهمانک  حوزه ثبتی مانه و سملقان بخش 3  بجنورد خریداری از مالک رسمی آقای رحمان قلی حضرتی  
موضوع پرونده 1400114407004000039محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خو درا به این اداره تسلیم و پی از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ40101547
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/17                              تاریخ انتشار نوبت دوم:  1401/02/31

بشیر خانی-رئیس ثبت اسناد و امالک

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

وساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر رای ش��ماره 12005309 مورخ 1400،12،17 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمد حسین علی نژاد والمدهی به شماره ملی 4999530066 فرزند محمدتقی در ششدانگ عرصه و اعیان یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 212.16 مترمربع از پالک 55 اصلی به کالسه 249،1400 واقع در اراضی نکا 
بخش 18 ثبت نکا خریداری شده از آقای تقی علینژاد محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 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 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 در صورت 

انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
آ40101542                    م الف 1311815

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401،02،17                                      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401،02،31
امیر خندان رباطی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نکا

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

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390،9،20 
امالک متقاضیانی که درهیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی آمل مورد رسیدگی و تصرفات 
مالکان��ه و بالمع��ارض آنان مح��رز و رای الزم ص��ادر گردیده جهت اطالع عموم به ش��رح ذیل آگه��ی می گردد:

امالک متقاضیان واقع در بخش نه ثبت آمل- دهستان لیتکوه
5- اصلی ) قریه شاه محله (

5825 فرعی آقای محسن نجاریان در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 128.92 مترمربع 
خریداری شده بالواسطه از نگار نجاریان و مع الواسطه از سعید سلیمانی فر و کریم حسین پور.

لذا به موجب ماده 3- قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 - آیین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتش��ار در ش��هرها منتش��ر و 
در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی در روس��تاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 

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 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 س��ند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.
بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که  قباًل 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.آ40101543
م الف 1311941

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401،02،17                            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401،02،31
فیض اله ذبیحی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

آگهي نوبتي )سه ماهه چهارم سال 1400 (
حوزه ثبتي سبزوار

به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 56 آئین نامه مذکور اسامي اشخاصي که نسبت به امالک مجهول المالک واقع 
در بخشهاي تابعه حوزه ثبتي سبزوار که تاآخراسفندماه  1400 تقاضاي ثبت نموده اندبا نوع ملک مورد تقاضا براي 

اطالع عموم به شرح ذیل آگهي مي گردد:
بخش 2 سبزوار

پالک 3542 اصلي 
یک فرعی،شهرداری سبزوار  ، ششدانگ  یک قطعه ممر متروک  به مساحت 806/16  مترمربع 

پالک 3543  اصلي 
یک فرعی،شهرداری سبزوار  ، ششدانگ  یک قطعه ممر متروک  به مساحت 292/61  مترمربع 

بخش 3 سبزوار
پالک 5-  اصلي ، اراضی قلعه نو :

6599 فرعی،محمد بینا  فرزند محمد علی، ششدانگ  یکباب منزل  به مساحت 241/89  مترمربع 
پالک 6-  اصلي ، اراضی کلوت :

20533 فرعی،هادی برقبانی  فرزند محمد علی، ششدانگ  یکباب منزل به مساحت 110/45  مترمربع 
20625 فرعی،صغرا بیدخوری  فرزند صفر علی، ششدانگ  یکباب منزل  به مساحت 116/60  مترمربع 

20648 فرعی،سید حسن قریشی نژاد  فرزند میرزا آقا، ششدانگ  یکباب چهاردیواری  به مساحت 186/67  مترمربع 

20658 فرعی،غالمحسن سلطانی کالته  فرزند براتعلی، ششدانگ  یکباب منزل به مساحت 129/36  مترمربع 
20661 فرعی،جواد نصیری  فرزند عباسعلی، ششدانگ  یکباب منزل به مساحت 181  مترمربع 

20684 فرعی،علی عابد فرزند رمضان،محمد حسین عابد  فرزند علی، بالمناصفه ششدانگ  یک قطعه زمین ) یک 
قسمت از راه قدیم ( به مساحت 73/66  مترمربع 

20707 فرعی،شهرداری سبزوار، ششدانگ  یک قطعه جوی متروک به مساحت 89/39  مترمربع 
پالک 29-  اصلي ، اراضی سدید :

313 فرعی،امراله سدیدی  فرزند حسن، ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 6551  مترمربع 
314 فرعی،اقدس میر حس��ینی  فرزند محمد حس��ین، شش��دانگ  یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 3000  

مترمربع 
پالک 56-  اصلي ، اراضی کالته خواجه علی :

256 فرعی،مجید پور جاهد  فرزند علیرضا، ششدانگ  یک باب چهار دیواری به مساحت 260/78  مترمربع 
پالک 59-  اصلي ، اراضی عشرت آباد :

118 فرعی،سید جواد مهدیان نسبت به 2 سهم ، سید کاظم مهدیان نسبت به 2 سهم،سید مصطفی مهدیان نسبت 
به 2 سهم مشاع ،مهری مهدیان نسبت به یک سهم ،بدری مهدیان نسبت به یک سهم مشاع از 8 سهم مشاع، همگی 

فرزندان علی ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 787/95  مترمربع 
پالک 144-  اصلي ، اراضی خیراباد :

831 فرعی،جواد زیدابادی  فرزند غالمحسین، علی اصغر خیرابادی فرزند محمد علی بالمناصفه ششدانگ  یک قطعه 
زمین مزروعی بمساحت 29466/58  مترمربع 

832 فرعی،عباس عالمیان  ، غالمعلی عالمیان فرزندان حسن بالمناصفه ششدانگ  یک قطعه زمین دیمه سار به 
مساحت 51492/67  مترمربع 

833 فرعی،محمد جعفر خیرابادی  فرزند حس��ن، شش��دانگ  یک قطعه زمین دیمه س��ار  به مساحت 8585/79  
مترمربع 

834 فرعی،محمد جعفر خیرابادی  فرزند حس��ن، شش��دانگ  یک قطعه زمین دیمه سار  به مساحت 22794/15  
مترمربع 

پالک 162-  اصلي ، اراضی ایزی :
6025 فرعی،علیرض��ا جم��ال ابادی  فرزند محمد، شش��دانگ  یک قطعه زمین دیمه زار به مس��احت 3638/05  

مترمربع 
6287 فرعی،علی اکبر انارکی  ، جعفر انارکی فرزندان غالمحسین  بالمناصفه ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی 

به مساحت 5852/13  مترمربع 
6291 فرعی،سمیرا غالمی ثقیه  فرزند علی، ششدانگ  یک باب منزل به مساحت 119/24  مترمربع 

6293 فرعی،جواد کاشکی  فرزند عبدل، ششدانگ  یک باب سوله به مساحت 255/68  مترمربع 
6294 فرعی،جواد کاشکی  فرزند عبدل، ششدانگ  یکباب سوله به مساحت 210/60  مترمربع 

بخش 6 سبزوار
پالک 37-  اصلي ، اراضی سنگرد :

948 فرعی،ابوالفضل ثباتی  فرزند محمد، ششدانگ  یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت 58812/91  مترمربع 
بخش 8 سبزوار ناحیه یک

پالک 17-  اصلي ، اراضی سنگینه :
42 فرعی،محمد اصغری  فرزند محسن، ششدانگ  یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت 3209/38  مترمربع 

بخش 8 سبزوار ناحیه 2
پالک 84-  اصلي ، اراضی ابراهیم آباد :

212 فرعی،رجب کاملی  پور فرزند غالمحسین، ششدانگ  یک قطعه باغ پسته به مساحت 38002  مترمربع 
بخش 8 سبزوار ناحیه 3

پالک 37-  اصلي ، اراضی دارین :
985 فرعی،مجید صادقی دارینی  فرزند حجی محمد ششدانگ  یکباب دامداری به مساحت 4110  مترمربع 

بخش 12 سبزوار
پالک 2-  اصلي ، اراضی عبدالرحمن :

16349 فرعی،کاظم فرزین  فرزند علی اکبر، شش��دانگ  یک قطعه زمین به مس��احت 2/22  مترمربع که با پالک 
14508 فرعی تواما تشکیل یکباب ساختمان را می دهد

لذا در اجراي ماده 16و17 قانون ثبت هر کس نسبت به امالک آگهي شده در باال معترض مي باشد و یا اینکه بین 
متقاضیان ثبت و دیگري اقامه دعوي در دادگاه شده و در جریان رسیدگي است مي بایستي گواهي مشعر بر جریان 
دعوي یا اعتراض خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این اگهي ظرف 90 روز و در مورد اگهي اصالحي به مدت 30 روز 
به این اداره تسلیم ورسید دریافت نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتي دادخواست 
خود را به مرجع قضایي ذیصالح تقدیم در غیر اینصورت متقاضي یا نماینده قانوني وي مي تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهي عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به این اداره ثبت تسلیم نماید .اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 

عملیات ثبتي را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.)م الف401/323(   آ40100978
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/02/01                        تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/02/31

  علي آب باریکي  - رئیس ثبت اسنادوام���������الک سبزوار

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1400 حوزه ثبتی تایباد- بخش 14 مشهد
بدستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آئین نامه قانون مذکور اسامی اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک 
واقع در بخش 14 مشهد حوزه ثبتی تایباد تا آخر اسفند ماه سال 1400 تقاضای ثبت نموده اند و همچنین مواردی 
ک��ه آگه��ی نوبتی آن برابر تبصره یک ماده 25- اصالحی قانون ثبت باید تجدید گردد با نوع ملک مورد تقاضا برای 

اطالع عموم بشرح ذیل آگهی می گردد.
1604 فرعی از 256- اصلی اراضی یوسف آباد

شش��دانگ قس��متی از یکباب منزل پالک 1604 فرعی 256- اصلی اراضی یوسف آباد بنام شهرداری تایباد بشماره 
ملی 14002829984

لذا بدس��تور مواد 16 و 17 قانون ثبت هر کس نس��بت به امالک آگهی شده در باال معترض میباشد و یا اینکه بین 
متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی شده و در جریان است میبایستی اعتراض و یا گواهی مشعر بر جریان دعوی 
خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی نسبت به آگهی نوبتی ظرف نود روز و در مورد آگهی اصالحی در مدت 
سی روز به اداره ثبت اسناد و امالک تایباد تسلیم و رسید دریافت نموده و در اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود 
را به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نماید ضمناً حقوق ارتفاقی 
در موقع تحدید حدود و در صورتمجلس تحدیدی منظور می گردد و از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا سی 

روز قابل اعتراض خواهد بود. آ40100998
تاریخ انتشار نوبت اول: روز پنج شنبه مورخ 1401/02/01     تاریخ انتشار نوبت دوم: روز شنبه مورخ 1401/02/31

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

در هفتمین نشست »نقد سیاست گذاری مدیریت وقف« اندیشکده »مسئله« روزنامه قدس مطرح شد

هدایت نیت واقفان؛ چرا و چگونه؟



ــاع بـــــــزرگ  ــ ــ ــم ــ ــ ــت ــ اجــ
خانواده های باشکوه و 
دوستدار جمعیت به 
همت مرکز امور بانوان 
و خانواده بنیاد کرامت 
رضـــوی در رواق امــام 
خمینی)ره( حرم مطهر حضرت رضا)ع( 
برگزار شــد. به گــزارش آستان نیوز، این 
گردهمایی بــزرگ بــا حضور چند هــزار 
نفری مادران مشهدی همراه فرزندانشان 
با شعار »فرزندان، سرمایه های زندگی« 

برگزار شد. 
 
راهــکــارهــایــی در مسیر حــل بــحــران  ◾

جمعیت
محمدحسین استادآقا، مدیر عامل بنیاد 
کرامت رضــوی در ایــن همایش، با بیان 
اینکه مسئله جوانی جمعیت و تحکیم 
کانون خانواده برای بازگشتن به جایگاه 
اصلی خود نیاز به برنامه ریزی های مدون 
دارد گفت: با تأکید تولیت آستان قدس 
رضوی، از دو سال پیش طرح ملی »شکوه 
مادری« در راستای تحکیم و تقویت نهاد 
خــانــواده در مرکز امــور بــانــوان و خانواده 
بنیاد کرامت رضــوی آغــاز شد و تاکنون 
برنامه های متنوعی برای مادران منتخب 
این دو دوره طراحی و به اجرا گذاشته شده 
تا با همراهی »شمین« )شبکه مــادران 
یاور رضوی( گامی در جهت فرزندآوری و 

جوانی جمعیت برداریم. 
وی افـــزود: بنیاد کرامت رضــوی در این 
ــا کــمــک خــیــران، صــدهــا ســری  ــا ب راســت
ــای جـــوان  ــ ــ  جــهــیــزیــه تــهــیــه و بـــه زوج ه

در جای جای کشور اهدا کرد.
استادآقا با اشاره به آغاز زندگی زوج های 
ــوی در قالب  ــاه رضـ ــارگ ــوار ب ــوان در جـ جـ
 طرح »زندگی به سبک رضوی« گفت: از 
سال ۹۶، چه زوج هایی که از جــوار بارگاه 
منور رضوی زندگی مشترک خود را آغاز 

کردند و چه آن هایی که در ماه های نخست 
تشکیل زندگی خــود هستند، به مدت 
سه سال زیر پوشش خدمات طرح قرار 
گرفتند.  تــا امـــروز حــدود ۶۰ هــزار زوج از 
سراسر کشور با طی کردن مراحل فرهنگی 
این طرح در حال بهره مندی از برنامه های 

آموزشی تدارک دیده شده هستند.
ــار جمعیتی  ــرد: هــر چند آم وی اضــافــه ک
کشورمان نگران کننده است ولی آستان 
قدس رضوی به سهم خود با اجرای طرح ها 
و ارائه خدمات متنوع فرهنگی در راستای 

ترویج زندگی رضوی حرکت می کند. 

فاطمه دژبرد، رئیس امور بانوان و خانواده 
بنیاد کرامت رضــوی نیز ضمن تأکید بر 
بحران جمعیتی که کشورمان مانند برخی 
از دیگر کشورها با آن دســت به گریبان 
ــوان و  ــان ــور ب ــرد: مــرکــز امـ ــت، اظــهــار کـ اسـ
خانواده بنیاد کرامت رضوی با اجرای طرح 
»شکوه مــادری« و دو دوره برگزاری آن در 
سطح کشور در جهت تکریم خانواده های 

پرجمعیت تالش کرده است.
ــر اهــمــیــت جــریــان  وی ضــمــن تــصــریــح ب
فرهنگ سازی در فضای عمومی در مسیر 
افزایش موالید کشور برگرفته از پیام رهبر 
معظم انقالب به همین مناسبت، ادامه 
داد: ایــن اجتماع، برنامه ای ترویجی در 
راستای ترغیب خانواده ها به فرزندآوری 
است و همزمان با شهر مشهد، در ۳۶نقطه 
دیگر کشور به همت خادمیاران رضوی 
فعال در کانون های بانوان و خانواده برگزار 
مــی شــود. وی هــدف از اجـــرای ایــن دست 
برنامه ها توسط آستان قــدس رضــوی را 
ــای پــرجــمــعــیــت با  ــواده هـ ــانـ مــواجــهــه خـ
خانواده هایی دانست که هنوز اعتقادی 
به فرزندآوری ندارند و بیان کرد: فرزندان 
سرمایه خانواده و کشور هستند و زوجین 
دارای یــک فــرزنــد بــا دیـــدن خــانــواده هــای 
پرفرزند و مادران تحصیلکرده و دارای شغل 
و فعال اجتماعی، می توانند به اشتباه بودن 
شعار »فرزند کمتر، زندگی بهتر« پی ببرند. 
دژبرد با اشاره به تداوم طرح شکوه مادری 
در قالب باشگاه شمین رضوی گفت: با 
تشکیل باشگاه مادران یاور نسل رضوی، 
اهمیت فرزندآوری و افزایش جمعیت را 
از طریق مادرانی که خودشان عامل به 

آن بوده اند، به عموم مادران و خانواده ها 
یادآور می شویم. 

 
فرزندان مایه رحمت و برکت ◾

ــن گـــردهـــمـــایـــی حـــجـــت االســـالم  ــ در ایـ
والمسلمین حبیب هللا فــرحــزاد، استاد 
حوزه علمیه با تأکید بر فرزندآوری و تربیت 
صحیح فرزند گفت: تربیت فرزند صالح و 
شایسته خیر کثیر و برکت برای والدین و 

همه ابا و اجداد ایشان است. 
وی با مذمت کــردن سقط جنین تصریح 
کرد: مطابق فرمایشات پیامبر اکــرم)ص( 
افــزودن نسل باید اولویت اول زوجین ما 
باشد و نباید تحت تأثیر تبلیغات فرهنگی 
غرب قرار بگیرند که اقتصاد خانواده و فرزند 

چه می شود.  
حجت االسالم والمسلمین فرحزاد تولد 
فرزندان را رحمت  و برکت عنوان و با ذکر 
مصادیقی ابــراز کــرد: غصه رزق و روزی و 
بــاال بــودن سن بانوان نباید موجب ترس 
و اجتناب از فــرزنــدآوری شــود.  حضرت 
زکریای نبی با وجود کهولت سن به عنایت 

باری تعالی صاحب فرزند شد. 
ــرم حضرت  ایـــن کــارشــنــاس مــذهــبــی حـ
معصومه)س( فرزندان صالح را بهترین 
ارث زوجین دانست و با ذکر فراز دیگری 
از اهمیت خدمات مادران در منزل اضافه 
کرد: به فرموده پیامبر)ص( زحمات مادران 
در خانه و تحمل دوران بارداری معادل ثواب 
نمازگزار روزه دار در خط مقدم جبهه است.
گفتنی است در این مراسم، میثم مطیعی 
مدیحه سرایی کــرد و حمیدرضا برقعی، 

شاعر آیینی به شعرخوانی پرداخت.

گردهمایی باشکوه دوستداران خانواده پرجمعیت در حرم مطهر رضوی برگزار شد

در ستایش فرزند

خبرخبر
امروزامروز

رونمایی از کتاب »فقه فضای مجازی« 
کتاب فقه فضای مجازی پایان نامه دانشجوی دانشگاه 
رضوی است که پس از دفاع و تکمیل جزئیات به صو رت 
کتاب چاپ شده و با حضور رئیس دانشگاه و برخی از 

اعضای هیئت علمی رونمایی شد.
در این مراسم ابتدا حجت االسالم کفشدار طوسی، 

نویسنده کتاب به سیر نوشتن این پایان نامه در مدت 
چهار سال اشاره کرد و از دفاع و تکمیل جزئیات آن تا 

زمان انتشار سخن گفت.
وی به استفاده از مبانی و قواعد فقهی و نیز مسائل 
مستحدثه رهــبــری معظم و حــضــرات آیـــات مــکــارم، 

سبحانی و جــوادی آملی و دیگر بزرگان در نوشتن این 
کتاب اشاره کرد و از موضوع شناسی در ابتدای کار گفت.
کفشدار طوسی مباحثی همچون مالکیت فکر معنوی، 
حریم خصوصی با جزئیات زن، مرد و کــودک، سطوح 
اثرگذاری و انتشار پیام در شبکه های اجتماعی، فالوئرها، 

فیک ها و اثـــرات آن، تصاویر و نمادها، استیکرها و 
همچنین معامالت رمــزارزهــا و حلیت و حرمت آن و 
نیز شمول خمس، پاپ آپ ها و تبلیغات در شبکه های 
اجتماعی را مسائل کتاب فقه فضای مجازی معرفی کرد 

که بدان پرداخته شده است.

فرهنگی هنری 
   تصویرگری های کودکان

 از شاهنامه 
همزمان با هفته میراث فرهنگی، 

نمایشگاهی از تصویرگری های کودکان 
بر پایه نسخه چاپ سنگی شاهنامه در 

کتابخانه و موزه ملی ملک؛ بزرگ ترین 
موقوفه فرهنگی آستان قدس رضوی 

در تهران دایر شد. به گزارش آستان نیوز، 
این نمایشگاه در قالب اجرای یک برنامه 
مشترک میان مؤسسه کتابخانه و موزه 

ملی ملک و مؤسسه هنرهای تجسمی 
نیکوپندار گشایش یافت. نمایشگاه 

شامل حدود 60 اثر از آثار تصویرگری و 
تصویرسازی کودکان و نوجوانان می شود 

که با تکنیک های چاپ شیشه، کالژ و 

تصویرگری با ابزار پاستل، اکریلیک و کار با 
آبرنگ خلق شده است. آماده سازی و اجرای 
این آثار به عنوان بخشی از برنامه تابستانی 

مؤسسه هنرهای تجسمی نیکوپندار در 
سال 1400 صورت گرفته است. 
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از ســال ۹6، چه زوج هایی که از جوار بارگاه منور رضوی زندگی مشــترک خود را آغاز کردند و چه 
آن هایی که در ماه های نخست تشکیل زندگی خود هستند، به مدت سه سال زیر پوشش خدمات طرح  
»زندگی به سبک رضوی« قرار گرفتند.  تا امروز حدود 60 هزار زوج از سراسر کشور با طی کردن مراحل 

فرهنگی این طرح در حال بهره مندی از برنامه های آموزشی تدارک دیده شده هستند.
گزيدهگزيده

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 قصبه پالک شصت وهفت )67(-اصلی
2045فرعی مفروز از 36 فرعی خانم فاطمه حس��ن زاده فرزند حس��ین شش��دانگ یکبابمنزل در روز دو ش��نبه 
1401/03/23 ساعت 9 الی 12:30قبل از ظهر در محل بعمل خواهد آمد.)در اجرای قانون تعیین تکلیف و ضعیت 

ثیتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی(
لذا به موجب ماده چهارده قانون ثبت اسناد و امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره فوق الذکر 
به وس��یله این آگهی اخطار میگردد که در روز وس��اعت باال در محل حضور بهم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان 
امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشد مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار 
شده از طرف مجاورین ،تحدید خواهد شد 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 اسناد ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مراجع ذیصالح قضائی 

تقدیم و گواهی الزم را از مرجع مذکور اخذ وبه این اداره تسلیم نمایند.  آ- 40102306
تاریخ انتشار:  شنبه31 /1401/02

اردالن محمدی کوشکی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسفراین

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکقطعه زمین  مزروعی به پالک 766 فرعی از 8– اصلی ملکی اقای  اسداله اسدالهی  
واقع در قطعه یک بمپور از بخش12بلوچس��تان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1401/3/21  راس س��اعت 8 صبح 
شروع و بعمل خواهد آمد لذا بر حسب ماده 14 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 15 قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و 
اعتراض انها برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 30 روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد 74و86 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 .  آ-40102307
تاریخ انتشار : 1401/2/31  

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر – اردشیر محمودی 

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکقطعه زمین  مزروعی به پالک 765 فرعی از 8– اصلی ملکی اقای اسداله اسدالهی  
واقع در قطعه یک بمپور از بخش12بلوچس��تان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1401/3/21  راس س��اعت 8 صبح 
شروع و بعمل خواهد آمد لذا بر حسب ماده 14 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 15 قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و 
اعتراض انها برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 30 روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد 74و86 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 .   40102309
تاریخ انتشار : 1401/2/31  

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر – اردشیر محمودی 

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه  به پالک 4006 فرعی از 416– اصلی ملکی اقای شیرمحمد فوالدی  واقع 
در قطعه یک ایرانشهر از بخش5بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1401/03/21  راس ساعت 8 صبح شروع 
و بعمل خواهد آمد لذا بر حس��ب ماده 14 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 15 قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و 
اعتراض انها برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 30 روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد 74و86 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 .   آ-40102310
تاریخ انتشار : 1401/02/31  

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر – اردشیر محمودی 

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود شش��دانگ یکباب منزل به پالک 759 فرعی از 1– اصلی ملکی آقای انور بامری واقع در قطعه 
یک بمپور از بخش12بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1401/03/21  راس ساعت 8 صبح شروع و بعمل 
خواهد آمد لذا بر حسب ماده 14 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 15 قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و اعتراض انها 
برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 30 روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد 74و86 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 .  آ- 40102311
تاریخ انتشار : 1401/02/31  

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر – اردشیر محمودی 

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب منزل به پالک 4005 فرعی از 416– اصلی ملکی اقای داود سیاه خانی  واقع در 
قطعه یک ایرانشهر از بخش5بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1401/03/21  راس ساعت 8 صبح شروع و 
بعمل خواهد آمد لذا بر حسب ماده 14 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 15 قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و اعتراض 
انها برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 30 روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد 74و86 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 .      تاریخ انتشار : 1401/02/31   آ- 40102313
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر – اردشیر محمودی 

آگهی مزایده کالسه140100004 واحد اجرای اسناد رسمی سبزوار
 بستانکار:سیده زهرا جعفری نام پدر: سید جواد شماره ملی:0794856438 ساکن سبزوار

 بدهکار: مرحوم مهدی شادمان نام پدر:غالمرضا شماره ملی:0939972883 ساکن سبزوار که ورثه وی عبارتند از 
غالمرضا شادمان و زهرا جعفری و مهدی شادمان و بنیامین شادمان

 مورد مزایده و محل آن :ششدانگ یک دستگاه اتومبیل سواری پژو405SLX-TU5 رنگ سفید روغنی مدل 1393 
نوع س��وخت بنزینی به شمار موتور 7157 و شماره شاس��ی886710 به شماره پالک انتظامی ایران 48-594د76 
متعل��ق به مدیون که نامب��رده فوت نموده و ورثه وی طب��ق انحصار وراثت ش��ماره140025390014523144-
1400/12/24ارائه ش��ده توس��ط بس��تانکار عبارتند از: متعهد)ورثه زوج(:-بنیامین ش��ادمان نام پدر:مهدی تاریخ 
تولد:1385/5/22 ش��ماره ملی:0781284872 شماره شناسنامه:0781284872 به نشانی:سبزوارخیابان طالقانی 
48با وراثت مهدی شادمان به نشان: سبزوارخیابان طالقانی 48 و با والیت غالمرضا شادمان به نشانی: سبزوارخیابان 
طالقانی 48- غالمرضا ش��ادمان ن��ام پدر:قربان تاری��خ تولد:1341/10/22 ش��ماره ملی:0793322091 ش��ماره 
شناسنامه:1530 به نشانی:سبزوارخیابان طالقانی 48 باوراثت مهدی شادمان به نشانی: سبزوار خیابان طالقانی 48 
زهرا جعفری نام پدر:حس��ن تاریخ تولد:1342/08/10 شماره ملی :0793999308شماره شناسنامه: 10 به نشانی: 
س��بزوار خیابان طالقانی 48با وراثت مهدی شادمان به نشانی: س��بزوارخیابان طالقانی 48 که طبق نظرکارشناس 
رسمی دادگستری با مشخصات فنی موتور گیربکس سالم و آماده به کار و اتاق وشیشه ها وصندلی ها وداشبورد و 
چراغ ها س��الم و س��پر جلو نیاز به مرمت دارد میزان استهالک الستیک ها در مجموع 20 درصد می باشد وضعیت 
و تاریخ انقضای بیمه نامه ش��خص ثال��ث 1401/12/14وبه دومیلیاردریال ارزیابی قطعی گردیده اس��ت در پرونده 
اجرایی کالسه140100004 روز سه شنبه مورخه1401/03/17 از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر در محل شعبه اجرای 
ثبت اسناد سبزوار واقع در سبزوار خیابان اسدآبادی از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد.مزایده از مبلغ دو 
میلیاردریال شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود و کلیه هزینه های قانونی سندانتقال وبدهی 
احتمالی و خالفی ماشین مذکور به عهده برنده مزایده است و در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��تردو نیم عش��ر وحق مزایده نقداوصول خواهد شد)وفق ماده 136 آئین نامه 
اصالحی اجرای مفاد اسناد رسمی شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب 
تمرکز وجوه سپرده سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به شماره IR650100004060013207655848 باشناسه 
واریز 935108500100000000320765584816 و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلس��ه مزایده اس��ت 
برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز ازتاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع 
نمایدودرصورتی که ظرف مهلت مقرر مازاد فروش را به حس��اب س��پرده ثبت واریزنکندمبلغ مذکور قابل استرداد 
نبوده وبه حساب خزانه واریزخواهدشد.دراین صورت عملیات فروش از درجه اعتبارساقط ومزایده تجدیدمی گردد( 
وطالبین به خرید می توانند در ساعات اداری به منظور بازدید مورد مزایده به شعبه اجرای ثبت سبزوار واقع در خیابان 
اسدآبادی مراجعه تا اقدام الزم معمول گردد ضمناچنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد مزایده روز اداری بعد 

از تعطیلی در همان ساعت ومکان مقرر برگزار خواهد شد.)م الف401/353(   آ- 40102314
تاریخ انتشار:1401/02/31

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسنادوامالک سبزوار

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی منطقه پنج مشهد
پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتش��ر گردیده اس��ت. اینک بر حس��ب 
درخواست واصله مستند به ماده مذکور و ماده 61 آیین نامه ثبت تحدید حدود یک قسمت از امالک واقع در بخش 

9 حوزه ثبتی این واحد بشرح زیر:
415 فرعی از 49 اصلی به تقاضای خانم کبری ابراهیمی طراز خاکی

شش��دانگ یک قطعه زمین واقع در مشهد- بلوار شهید بابانظر- بلوار آوینی- آوینی35- پالک188 در روز دوشنبه 
مورخه 1401/3/30 در محل انجام خواهد شد.

لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت امالک به مجاورین ش��ماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نمایند قانونی آن ها در موقع 
مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد 
ش��د و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند 
ماده 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 معترض ثبتی، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک 
ماه دادخواس��ت اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره 

تسلیم نمایند. م.الف289    آ-40102267
تاریخ انتشار: 1401/02/31

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه پنج مشهد مقدس- بشیر پاشایی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سنگر
هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

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

برابر رای شماره 140060318018005418 مورخ 1400/12/15هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سنگر ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی فرانک سیم بند  فرزند محمد رضا به شماره ملی 2580042393 درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
ساختمان و محوطه  به مساحت 176 مترمربع با کاربری مسکونی مجزی شده از پالک 58 فرعی از سنگ 3 اصلی 
واقع در قریه رودبرده بخش 12 گیالن که برای آن پالک شماره 3131 فرعی در نظر گرفته شده خریداری از مالک 

رسمی ابراهیم قنبری 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 دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه 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 358        آ- 40102316
تاریخ انتشار نوبت اول :  1401/02/31               تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/17

علی کاظمی پاکدل - رییس ثبت اسناد و امالک 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سنگر
هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

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

برابر رای شماره 140060318018005416 مورخ 1400/12/15هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سنگر ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی مصطفی رمضانی مومن سرائی فرزند رضا به شماره ملی 2596112809 درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب ساختمان و محوطه  به مساحت 176 مترمربع با کاربری مسکونی مجزی شده از پالک 58 فرعی از سنگ 3 
اصلی واقع در قریه رودبرده بخش 12 گیالن که برای آن پالک شماره 3131 فرعی در نظر گرفته شده خریداری از 

مالک رسمی ابراهیم قنبری 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 دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه 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 360      آ-40102317
تاریخ انتشار نوبت اول :  1401/02/31             تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/17

علی کاظمی پاکدل - رییس ثبت اسناد و امالک

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

مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد
امالک متقاضیان واقع در قریه ملکار پالک 10 اصلی بخش 3 قشالقی

633 فرعی آقا/ خانم منصوره پاکدل فرزند محمود نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
484.72 مترمربع خریداری بدون واسطه با واسطه از سید علی عرب نجفی

لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتش��ار در ش��هرها منتشر و در 
روس��تاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 
نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در 
مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، 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 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 1319559      آ-40102318
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/31                 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/16

صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر
پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به استناد تبصره ذیل ماده 
13 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود امالک مشروحه ذیل در ساعت و تاریخ های مقرر در 

محل وقوع ملک به شرح ذیل به عمل خواهد آمد
امالک متقاضیان واقع در قریه ملکار پالک 10 اصلی بخش 3 قشالقی

633 فرعی آقا/ خانم منصوره پاکدل فرزند محمود نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
484.72 مترمربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از سید علی عرب نجفی

س��اعت 9 صبح روز ش��نبه مورخ 1401/03/21 لذا از متقاضیان و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی 
دعوت می شود در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند بدیهی است در صورت عدم حضور متقاضی و یا 
نماینده قانونی آنان طبق ماده 15 قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد 
ش��د معترضین می توانند به اس��تناد ماده 20 قانون ثبت و مواد 74 و 86 ایین نامه قانون ثبت ظرف مدت 30 روز 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا به این اداره تس��لیم و ظرف مدت یکماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع قضایی نمایند. در غیر اینصورت با ارائه گواهی 
عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی و یا نماینده قانونی وی و بدون توجه به اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت 

مقررات ادامه می یابد. م الف 1319565            تاریخ انتشار: 1401/02/31     آ-40102320
صفر رضوانی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نوشهر

)) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ((
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20/ 1390/9 
و برابر رای ش��ماره 2 و 140160310013001233 مورخ 30/01/1401 هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده 
یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای /خانم زینب برخوردار 
و غالمرضا مهرابی کوشکی فرزند حسن و رجبعلی بالسویه نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مس��احت 232.10 مترمربع که مقدار 120 سیر مشاع عرصه وقف می باشد به شماره پالک 94 فرعی از 39 اصلی 
واقع در قریه طالب آباد بخش 11 خریداری ش��ده از آقای / خانم محمود واحدی مالک رس��می محرز گردیده است 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و ماده 13 آئین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی / سراسری در شهرها منتشر و در 
روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و 
رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست.  م الف 1319575       آ- 40102322
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/31              تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/16
عین اهلل تیموری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان

آگهی فقدان سند 
چون آقای محمد محمدپور دوست آبادی برابر درخواست به شماره1057 _1401/2/27 با ارائه دو برگ استشهادیه 
محلی امضاء ش��ده مدعی اس��ت سند مالکیت ششدانگ پالک 182فرعی از 313 اصلی واقع در بخش 2 قوچان به 
علت جابجایی مفقود گردیده اس��ت کهبا بررس��ی دفتر امالک مشخص شد ذیل صفحه 199 دفتر 200 ششدانگ 
پالک فوق بنام محمد محمدپور دوست آبادی ثبت وسند مالکیت صادر گردیده است که برابر سند رهنی 12013 
-1390/11/15 دفتر قوچان در رهن بانک کشاورزی قرار دارد لذا به استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب 
یک نوبت آگهی می گردد تا هر کس مدعی انجام معامله با وجود سند مالکیت بالک فوق نزد خود می باشد باید ظرف 
مدت 10 روز پس از مدت انتشار آگهی به این اداره مراجعه و مراتب را اعالم نماید، بدیهی است پس از سپری شدن 

مهلت مقرر طبق مقررات نسبت به صدور سند المتنی به نام متقاضی اقدام خواهد شد.  آ-40102323
عباس برق شمشیر رئیس اداره ی ثبت اسناد و امالک قوچان

آگهی ابالغ اجراییه
بدینوس��یله به آقای تقی ش��ورمیج نام پدر: علی تاریخ تولد: 1349/11/01 ش��ماره ملی: 2218463644 ش��ماره 
شناس��نامه: 1487 به نش��انی: استان البرز - کرج - حیدر آباد- خ توحید )8 متری توحید بن بست شهید مصطفی 
خمینی یاس پالک 20 طدوم همکف سمت چپ پشت واحد 14 ابالغ میگردد که خانم مهدیه عزت الهی به استناد 
سند نکاحیه 6218 مورخه 1376/07/18 راجع به وصول مبلغ بیست میلیون ریال معادل دو میلیون تومان که به 
نرخ روز محاسبه میشود علیه آقای تقی شورمیج اقدام به صدور اجراییه نمود و پرونده به کالسه 140100044 در 
شعبه اجرای ثبت تنکابن تشکیل گردید و طبق گزارش اداره پست تنکابن ابالغ واقعی اجرائیه به شما میسور نگردید 
و بستانکار طی نامه وارده 1401000777 مورخه 1401/02/18 تقاضای ابالغ اجراییه از طریق نشر آگهی را نمود لذا 
مراتب طبق ماده 18 آیین نامه اجرا به شما ابالغ میگردد تا ظرف مهلت بیست روز پس از انتشار نسبت به پرداخت 

بدهی اقدام نمائید در غیر اینصورت نسبت به توقیف اموال و ادامه عملیات اجرایی اقدام خواهد شد.
م الف 1320641             تاریخ انتشار: 1401/02/31         آ-40102329

هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان تنکابن

آگهی فقدان سندمالکیت
نظربه اینکه آقای محمدتقی رفیع زاده باستناد2برگ  استشهادیه گواهی شده منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت 
سندمالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده ومدعی است سندمالکیت ششدانگ پالک 8544فرعی از 
276اصلی بخش13مشهد که متعلق به وی می باشدبعلت سهل انگاری مفقود شده است بابررسی دفترامالک معلوم 
شدکه سندذیل دفتر 248صفحه220بنام وی ثبت وسندبه شماره چاپی    91633سری- سال- صادروتسلیم شده 
است…دفتر امالک بیش ازاین حکایتی نداردلذاباستناد تبصره ذیل ماده120اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی 
ومتذکرمی گرددهرکس نسبت به ملک موردآگهی معامله ای انجام داده یامدعی وجودسندمالکیت نزدخود میباشد 
بایستی ظرف 10روزازتاریخ انتشاراین آگهی اعتراض کتبی خودرابه پیوست اصل سندمالکیت یا سند معامله رسمی به 
این اداره تسلیم نماید.بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرریا وصول اعتراض بدون ارائه سندمالکیت 
یاسند معامله رسمی نسبت به صدورسندمالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.       آ-40102335                      

محمدرضارجایی مقدم-رئیس ثبت اسنادوامالک فریمان 

آگهی فقدان سندمالکیت
نظربه اینکه خانم فاطمه مصطفی زاده باس��تناد2برگ  استش��هادیه گواهی ش��ده منظم به تقاضای کتبی جهت 
دریافت س��ندمالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده ومدعی اس��ت س��ندمالکیت شش��دانگ پالک 
باقیمانده2841فرعی از 276اصلی بخش13 مشهدکه متعلق به وی میباشدبعلت سهل انگاری مفقود شده است با 
بررسی دفترامالک معلوم شدکه سند ذیل دفتر108صفحه152بنام وی ثبت وسندبشماره چاپی    091642سری-

سال-صادروتسلیم شده است…دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذابه استناد تبصره ذیل ماده120اصالحی 
قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکرمیگرددهرکس نسبت به ملک موردآگهی معامله ای انجام داده یامدعی 
وجودسندمالکیت نزدخود میباشدبایستی ظرف 10روزازتاریخ انتشاراین آگهی اعتراض کتبی خودرابه پیوست اصل 
س��ندمالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نمایدبدیهی اس��ت درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت 
مقرریا وصول اعتراض بدون ارائه سندمالکیت یاسند معامله رسمی نسبت به صدورسندمالکیت المثنی وتسلیم آن به 

متقاضی اقدام خواهد شد.       آ-40102336                       
محمدرضارجایی مقدم-رئیس ثبت اسنادوامالک فریمان 

من 
رضی عن 
نفسه کثر 
الساخطون 
علیه
آن که از خودش 
راضی شود، 
 ناراضیان از او 
فراوان شوند .
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