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 دیدار هیئت  امنای جامعه المصطفی
با تولیت آستان قدس رضوی 

اعضای هیئت  امنای جامعه المصطفی)ص(  العالمیه ضمن 
تشرف به زیارت بارگاه منور امام رضا)ع( با تولیت آستان قدس 

رضوی دیدار و گفت وگو کردند.
به گزارش آستان نیوز، حجت االسالم  والمسلمین احمد مروی 
در این دیــدار ضمن خوشامدگویی، جامعه المصطفی)ص( 
 العالمیه را مرکزی کم نظیر برای فراهم آوردن فرصت کسب 
معارف اسالمی و هدایت قرآنی برای عالقه مندان به دین مبین 
اسالم در سراسر جهان دانست. اعضای هیئت  امنای جامعه 
المصطفی)ص(  العالمیه نیز ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های 
این مرکز به بیان نقطه نظرات خود درباره توسعه همکاری های 
میان جامعه المصطفی)ص( و آستان قدس رضوی پرداختند.

گفتنی است جامعه المصطفی)ص( نهادی علمی و بین المللی 
با هویت حــوزوی است که با هدف گسترش علوم اسالمی 
پیشینه  اســـت.  شــده  تشکیل  غیرایرانی  طــالب  تربیت  و 
فعالیت های این مرکز به بیش از 30 سال پیش برمی گردد اما 
از سال ۱3۸۶ با نظر رهبر معظم انقالب و تلفیق »سازمان 
حوزه ها و مدارس علمیه خارج از کشور« و »مرکز جهانی علوم 

اسالمی« با نام جامعه المصطفی فعالیت می کند.
در این دانشگاه، رشته های اسالمی فقه، اصول فقه، قرآن، 
حدیث، فلسفه، عرفان، اخالق، کالم و تاریخ اسالم و در حوزه 
علوم انسانی نیز رشته ها و گرایش هایی همچون علوم تربیتی، 
حقوق، روان شناسی، اقتصاد، جامعه شناسی، علوم سیاسی، 
بانکداری، ارتباطات، مدیریت و زبان و ادبیات زبان های فارسی، 
عربی، انگلیسی، فرانسوی و روسی با رویکرد اسالمی در قالب 
۱۷0 رشته و گرایش در سطوح نظام آموزشی حوزوی و نظام 

آموزشی دانشگاهی ارائه می شود.

مسجد امام صادق)ع( در شهرکی نزدیک 
پیش  روز  دو  بــحــریــن  پــایــتــخــت  مــنــامــه 
شاهد حضور صدها نمازگزار بود. صدها 
شدید  گرمای  وجود  با  بحرینی  شهروند 
هوا آمده بودند تا نماز جمعه را به امامت 
کنند. »مهر«  برگزار  الصددی  شیخ علی 
در  تعداد جمعیت حاضر  است:  نوشته 
مسجد به قدری زیاد بوده که صدها نفر 
نماز در محوطه مسجد  اقامه  به  مجبور 
دستور  بــه  بدانید  اســت  شــده انــد.خــوب 

مــأمــوران رژیـــم آل خــلــیــفــه، در ســال هــای 
مسجد  در  جمعه  نــمــاز  بـــرگـــزاری  اخــیــر 
جامع امام صــادق)ع( ممنوع شده بود و 
اهالی فقط اجازه داشتند به صورت فرادا 

در این مسجد نماز بخوانند.
البته حجت االسالم مجید المشعل، رئیس 
این  بارها  بحرین  علمایی  اسالمی  شــورای 
این  در  ــار  ب چند  و  شکسته  را  ممنوعیت 
مسجد نماز جماعت را اقامه کرده بود اما در 
نهایت رژیم بحرین مانع شده و از او امضا 

و تعهد گرفته بود که دیگر این کار را تکرار 
نکند. او را ملزم کرده بودند که حق سخنرانی 

دینی در این مسجد را هم ندارد.
ــــت هللا شــیــخ »عیسی  آی ــــن،  ای از  پــیــش 
ــاســم« رهــبــر شــیــعــیــان بــحــریــن )پیش  ق
در  را  جمعه  و  جماعت  نماز  تبعید(  از 
مسجد جامع امام صادق)ع( اقامه می کرد 
بارزترین  بــرگــزاری  شاهد  مسجد  ایــن  و 
خطبه های دینی بود.حجت االسالم شیخ 
ــاق، نــمــایــنــده آیـــت هللا شیخ  ــ عــبــدهللا دق

ایران در آن زمان گفت  عیسی قاسم در 
توطئه تبعید این عالم به منظور دور نگاه 
داشتن مردم بحرین از رهبری مرجعیت 
دینی و در نتیجه شکست دادن نهضت 

بیداری اسالمی طراحی شد.
وی تأکید کرد: یاران آیت هللا شیخ عیسی 
قاسم تا پای جان در مسیر حمایت از او 
ثابت قدم خواهند ماند و به تکلیف دینی 
و اسالمی خود برای حمایت از عقیده و 

آرمانشان عمل خواهند کرد.

جهانشهرجهانشهر

 برگزاری نماز جمعه 
پس از 6 سال 

ممنوعیت
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با ارائه 15 ترجمه و 16 عنوان شرح

نرم افزار همراه »صحیفه سجادیه« 
رونمایی شد
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 تجربه موفق داروسازی ثامن 
 در بومی سازی تجهیزات 
مورد نیاز بیماران دیالیزی

قدردانی دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی از خالقان یک سرود

»سالم فرمانده« یک بیان جمعی 
توحیدی و والیی مؤمنانه است

    سال دوم    ویژه نامه 340    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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هدف  با  هشتم)ع(  امــام  دلـــداده  خیران  از  یکی 
مطهر  حـــرم  ــودک  کـ رواق  فعالیت های  توسعه 
رضوی، مبلغ یک میلیارد تومان به آستان قدس 
از آغاز  از دو روز  رضوی تقدیم کرد.هنوز بیشتر 
سال ۱40۱ نگذشته بود که رواق تخصصی کودک 
با حضور تولیت آستان قدس رضوی در فضایی 
اگر  افتتاح شد.  به وسعت هــزار و 200 مترمربع 

تا امروز گذرتان به این رواق در 
بد  نیفتاده،  رضوی  مطهر  حرم 
نیست این را بدانید که این رواق 
تازه تأسیس در بخشی از رواق 
کوثر واقع شده و فعالً در فاز ...

چگونه درباره حاج قاسم با کودکان سخن بگوییم؟

پایاِن باز قصه یک اسطوره
هدیه یک میلیارد تومانی خّیرنیک اندیش 

 برای توسعه فعالیت رواق کودک 
در حرم مطهر رضوی

 زیارت 
کودکانه
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4

منبر مجازی 

دیر آمدم ولی آمدم

حجت االسالم عالی  یک نفر به اسم قاسم 
رد  کوچه  از  قاضی  آیــت هللا  موقع  هر  بــود، 
می شد او بلند می شد اظهار ادب می کرد... 
آقا مخلصتیم چاکرتیم، همین جوری اظهار 
محبت می کرد ... البته اهل دین و اینا نبود 
ابــداً! فقط آقــای قاضی رو دوســت داشــت، 
رد می شد  کوچه  از  قاضی  آقای  مرتبه  یک 
اظهار  همون  همیشه  مثل  شد  بلند  قاسم 
ادب کردن و مخلصتیم و این حرفا ... آقای 
قاضی گفتش که قاسم مگه نمیگی که مارو 
دوست داری؟ گفت آقا چرا، خدا می دونه تو 
بیا به  ...آقــای قاضی گفت  رو دوست دارم 
حق همین دوستی یه چیزی من بهت میگم 
قول بده عمل کنی ... گفت: آقا چشم، من 

عمل می کنم. 
آقای قاضی گفت بیا مرد و مردونه قول بده 
یه امشب رو قبل از اذان صبح، سحر بلند 
... قاسم  نماز شب بخونی  بشی دو رکعت 
و گفت:  تــوی چشمش جهید  تعجب  بــرق 
نیستم  بلد  رو  صبحم  نماز  اصــالً  مــن  آقــا 
قاضی  آقــای  بخون!  شب  نماز  میگی  شما 
گفت:  ــدادی؟  نـ مــردانــه  قــول  مگه  فرمودند 
حاج آقا من اصالً اون موقع نمی تونم بیدار 
کن من  نیت  تو  قاضی گفت  ...آقـــای  بشم 
قولی  حساب  رو  قاسم   ... می کنم  بیدارت 
از شب رو  ... رفت یه ساعتی  که داده بود 
بیدار  ساعت  همون  ســر  دیــد  ــرد...  کـ نیت 
دیــد چه حال  بلند شد  که  وقتی هم  شــد! 
وضو  حــوض  لب  بــره  بلند شد  داره!  خوبی 
بــگــیــره، هــمــون طــور کــه داشـــت آستیناشو 
می زد باال، یه مرتبه دلش شکست ... گفت 
ایــن موقع شب  یــه عـــده ای هستند  خــدایــا 
... مالئکه  تو آشناست  در خونه   صداشون 
ــدبـــخـــت  ــون ...مــــــــــــن بـ ــشــ ــ ــن ــاســ ــ ــن ــی شــ ــ م
ــا  ــ ــن آشــ طــــــــــرف  اون  صــــــــــــدام   اصــــــــــــالً 
نــیــســت ...کـــســـی مــن رو نــمــی شــنــاســه ... 
این  که  درگــاهــت  خوبان  سر  به صدقه  امــا 
ولی  اومــدم  دیر  ... خدایا من  بیدارن  موقع 
نقل می کنند    ... بپذیر  رو هم  اومــدم، من 
ــاســم شـــد یــکــی از شـــاگـــردان آقـــای   ایـــن ق
قاضی ...آقــای قاضی با همه عظمت خاک 
پای امام حسینه)ع(... قبول دارید؟ می خوام 
بگم اگــه بشه ... اگــه ایــن رفــاقــت بــا آقــای 
اون جاها می رسونه، پس  به  رو  آدم  قاضی 
رفــاقــت بــا امــام حــســیــن)ع( آدم رو بــه کجا 
رو  آدم  بودن  امام حسین)ع(  با  می رسونه؟ 

به کجا می رسونه؟ 
»حر«  که  می رسونه  جایی  همون  به  خوب 
رسید، به همون جایی می رسونه که اصحاب 
ــر« یــکــی از کــســانــی بـــود که  رســیــدنــد، »حـ

میشد قسم خورد اهل جهنمه... .

به مناسبت سالروز فتح اندلس به دست مسلمانان 

میراث تعالیم اسالم در قاره سبز
حسین نیکبخت   محمد
2۱ شـــوال، مصادف با ســالــروز فتح 
انــدلــس بــه دســـت مــســلــمــانــان در 
ســــال 92 هـــجـــری قـــمـــری اســـت. 
در  اســـالم،  و گسترش سریع  نفوذ 
موجب  کــه  هــجــری  نخست  ــرن  قـ
گستردگی قلمرو مسلمانان از سواحل اقیانوس اطلس 
بامیان و منطقه کاشغر در غرب چین  ارتفاعات  تا 
شد، معلول دو عامل مهم بود؛ اول، پیام اسالم که بر 
برابری میان انسان ها و رهایی آن ها از دست ستمگران 
زیر پرچمی واحد و مبتنی بر توحید تأکید می کرد و 
دوم، اوضاع نابسامان سرزمین هایی که روزگاری قلمرو 
آن ها بخش مهمی از دنیای متمدن آن روز را تشکیل 
می دادند، اندلس، هنگامی که شاهد ورود سربازان 

ارتش اسالم شد، در چنین وضعی قرار داشت.

طارق و پایداری های او ◾
در  کــه  نیروهای مسلمان  فرمانده  زیـــاد،  بــن  طــارق 
قالب یک لشکر ۷هزار نفره از تنگه میان مراکش و 
اسپانیای امروزی عبور کرد، اصالتاً از اقوام بربر شمال 
آفریقا بود که مدتی پیش از اعزام به سوی اندلس، 
اسالم را پذیرفت و به خدمت ارتش مسلمانان درآمد. 
در آن زمان، موسی بن نصیر حکومت شمال آفریقا 
را در اختیار داشت. او که از وضعیت اسفبار مردم در 
اندلس اطالع حاصل کرده  بود، در مکاتبه ای با خلیفه 
وقت، اجازه عبور از تنگه و ورود به این سرزمین را 
گرفت؛ به این ترتیب، مسلمانان در شوال سال 92 
از تنگه ای که بعدها به افتخار  به فرماندهی طارق 
طارق  کردند.  عبور  شد،  نامیده  »جبل الطارق«  وی 
پس از پیاده شدن نیروهایش در ساحل، طی یک 
سخنرانی پرشور، آن ها را با چنین جمالتی برای جهاد 
آزادی بخش آماده کرد: »ای بــرادران، آیا این راه فرار 
است؟ دریا پشت سر است و دشمن در برابر شما. 
به خدا که برای شما راهی جز پیش گرفتن راستی و 
صبر نیست. دشمن گران بار می آید و شما َسبُک 
جز تیغ ندارید، اگر کوتاهی کنید آبرویی برود. ]اما 
بدانید که[ در مشقت اندک، راحتی بسیار است«. 
نیروهای اسالم در نخستین نبرد خودشان در منطقه 
»طلیطله«، شکستی سنگین به نیروهای دشمن وارد 
کردند. عدم همراهی مردم با حکمرانان مسیحی، یکی 
از دالیل این پیشروی سریع بود. طارق در طلیطله 
از خود شجاعت فراوانی نشان داد که موجب شد 
زمینه برای پیشرفت  های بعدی سریع تر فراهم شود؛ 
او »الزریک«، حاکم طلیطله را که از اقوام »گوت« بود 
به مبارزه طلبید و به نیروهایش گفت: »من در این 

جانبازی از شما پیشقدم ترم، نخست من به سردار 
این سپاه حمله می کنم اگر او را کشتم خار بزرگی را 
از سر راه شما برداشته ام و اگر در این راه کشته شوم 
شما هدف مرا تعقیب کنید و ذره ای هراس و سستی 
به خود راه ندهید«. این شجاعت کم نظیر، راه را برای 
پیروزی های بعدی گشود و سرانجام تمام سرزمین 
اندلس فتح و تسلط نیروهای اسالم بر شبه جزیره 

ایبری تا سال 9۷ هجری قمری کامل شد.

میراث عصر طالیی اندلس ◾
از این زمان تا حدود ۷۸0 سال بعد، مسلمانان در 
اندلس صاحب حکومت بودند و یک عصر طالیی 
منطقه  ایــن  در  دانــش  و  تمدن  فرهنگ،  لحاظ  از 
آغــاز شــد. صــرف نظر از نقاط قــوت و ضعف این 
دارد،  جداگانه  مطالعه ای  به  نیاز  که  حکومت ها 
حضور مسلمانان در بخشی از قاره اروپا سبب رونق 

تمدن و فرهنگ در این قاره شد؛ در آن زمان، آنچه 
با عنوان فرهنگ رومی و یونانی خوانده می شد و 
می شمردند،  خود  افتخار  اسباب  را  آن  اروپایی ها 
کامالً از بین رفته  بود؛ مشعل دانش و دانش دوستی 
در اروپا به خاموشی گراییده و سراسر این قاره سبز 
در تیرگی جهالت فرو رفته  بود. در چنین وضعیتی، 
پیشرفت های  و  ــدلــس  ان در  مــســلــمــانــان  حــضــور 

فنون مختلف موجب  و  علوم  در  آن هــا  چشمگیر 
تقویت جایگاه دانش در اروپا شد؛ به دیگر سخن، 
اندلس نخستین دلیل آشنایی اروپایی ها با فرهنگ 
و تمدن اسالمی بود و پیش از جنگ های صلیبی 
این واقعیت را به مسیحیان فهماند که اسالم به 
عنوان دینی پیشرو، قابلیت ایجاد فرهنگ و تمدنی 
و  این تمدن  دارد و شکل گیری  را  بسیار پیشرفته 
به مقوله  اســالم  نگرش  نوع  در  باید  را  آن  اسباب 
اندلس  کــرد.  انسانی جست وجو  حقوق  و  دانــش 
پــرورش  شاهد  خــود،  اسالمی  حکومت  دوران  در 
دانشمندانی مانند »زهــراوی« بود؛ جراحی بسیار 
حاذق که برای نخستین بار دست به اعمال جراحی 
او، هنوز  توسط  ابزارهای طراحی شده  و  زد  بــزرگ 
اندلس  افول ستاره  اتاق های عمل کارایی دارد.  در 
این  از  خــروج مسلمانان  و  میالدی  در سال ۱492 
سرزمین، مشعل دانش در این شبه جزیره را برای 

اسپانیا در عرصه  کرد؛ هر چند  همیشه خاموش 
آمریکا،  کشف  از  پس  ویــژه  به  نظامی  و  سیاسی 
با  اما  یافت،  قــدرت و نفوذی بین المللی دست  به 
افول این دولت مستعجل، به دوران تاریک پیشین 
بازگشت و با وجود تغییرات اساسی در دیگر نقاط 
اروپا، اسپانیا همچنان به عنوان کشوری عقب افتاده 

در عرصه علم و دانش و فناوری باقی ماند. 

از این زمان تا حدود 780 سال بعد، مسلمانان در اندلس صاحب حکومت بودند و 
یک عصر طالیی از لحاظ فرهنگ، تمدن و دانش در این منطقه آغاز شد. صرف نظر 
از نقاط قوت و ضعف این حکومت ها که نیاز بــه مطالعه ای جداگانه دارد، حضور 

مسلمانان در بخشی از قاره اروپا سبب رونق تمدن و فرهنگ در این قاره شد.
گزيدهگزيده



اکرموا 
اوالدکم 
و احسنوا 
ادهبم یغفر 
لکم
فرزندان خود 
را گرامى بداريد 
و خوب تربيتشان 
كنيد تا گناهان شما 
آمرزيده شود.

ال ادب مع 
غضب

با خشم، تربيت 
}ممكن{ نيست .

تفريحات 
 مشروع 

داشته باشيد

امام خمینی)ره( به 
طلبه ها می فرمودند: 
اول اگر جوان ها زیاد 

سراغ مستحبات 
بروند، از واجباتشان 

بازمی مانند. حتی 
می فرمودند: آن هایی 

که خیلی مقدس 
بوده اند به دلیل افراط 

در این کارها از حوزه 
علمیه گذاشتند و 

رفتند. مقدسی زیاد 
برای بچه های 15 و 

16 ساله خستگی آور 
است. تفریحات 

مشروع داشته باشند، 
ولی گناه نکنند.

 رابطه 
 نماز اول وقت 
با قوت ايمان 

آیت هللا جاودان در 
پاسخ به فردی که 
پرسیده بود:»اگر 
کسی بخواهد نماز 
اول وقتش ترک نشود 
و در نماز کامالً دقت 
داشته باشد چه کاری 
باید انجام دهد؟« 
نوشتند: »نماز اول 
وقت و منظم نیاز به 
یک اعتقاد و ایمان 
دارد و کسی که در 
ایمان و اعتقاد سست 
است نمی تواند 
مداومت بر اول وقت 
بودن نمازش داشته 
باشد. به این معنا که 
نماز اول وقت از ایمان 
ناشی می شود و ایمان 
از نماز اول وقت قوت 
می گیرد. اما اگر آدم 
سختی را به تن بخرد و 
به حکم عقل عمل کند 
می تواند خودش را به 
نماز اول وقت وادار 
کند البته بعد از مدتی 
دیگر عمل عادت شده 
و سهل می شود«.

سیره امام پرسش و پاسخ

رواق آیین رونمایی کتاب »ترجمه آموزشی نهج البالغه« 
با همکاری مجمع ناشران انقالب اسالمی و انتشارات 

دارالکتب االسالمیه برگزار شد. 
كــتــاب شــريــف نهج البالغه شــامــل سخنان و كلمات و 
نــامــه هــای گــهــربــار امیرالمؤمنین و امــيــر بــيــان، علی بن 
ابــی طــالــب)ع( اســت كه در موقعيت های گوناگون بيان 
فرموده يا برای افراد مختلف نوشته است. گردآورنده اين 

كتاب ارزشمند سید رضی ابوالحسن محمد بن حسين 
موسوی )۳5۹- ۴۰6 هجری( است. این کتاب در سه بخش 
شامل خطبه ها و نامه ها و برخی از سخنان کوتاه و گهربار 
امیرالمؤمنین علی )ع( است که در موقعیت های گوناگون 

بیان فرموده یا برای افراد مختلف نوشته است.
دکتر منصور پهلوان در ایــن مراسم گفت: ایــن کــار یک 
نهج البالغه کم غلط است. ما بیشتر ترجمه ها را مشاهده 

و سعی کردیم اغالطی را که دیــگــران مرتکب شده اند، 
نداشته باشیم. ترجمه آزاد از کالم موال و قرآن در شأن 
موال و قرآن نیست؛ چراکه در دگرگون کردن معانی تأثیر 

دارد.
ــزود: ما عبارات نهج البالغه را تقطیع کردیم و در  وی اف
مقابلش معنای صحیح را نوشتیم. اگــر کسی بخواهد 
نهج البالغه را یــاد بگیرد، ترجمه بسیار خوبی اســت و 

ترجمه صریح و دقیقی دارد. در ایــن کــار انشانویسی 
صورت نگرفته است. در پاورقی، لغت اصیل و توضیحات 
ادبی متن را آورده ایم. ما به معنای اصیل کلمه باید دقت 
نموده و به آن مراجعه کنیم. اگر کسی بخواهد با قرآن و 
نهج البالغه آشنا شود، باید با فرهنگ لغوی زمان خودشان 
آشنا باشد. ما در برخی مواقع به روایات و اشعار جاهلی 
ــرده و از فرهنگ لغات اصیل استفاده  عــرب استناد ک

کردیم. این ترجمه، ترجمه درست و دقیقی است.
 شریعتی در ادامــه بیان کــرد: هنگام ترجمه به مباحث 
فقه الحدیثی و زمان صدور حدیث هم توجه داشته ایم. 
به طور مثال، کلمه »قهرمان« در ترجمه فارسی با آنچه 
در فرهنگ عــرب اســت، تفاوت دارد. ایــن کلمه در کالم 

امیرالمؤمنین را باید با فرهنگ آن زمان مطابقت داد.
وی افزود: در دوره پس از انقالب در ایران، یک ویراسته از 

نهج البالغه که مربوط به دکتر صبحی صالح است، مورد 
توجه قرار گرفت. خیلی از مترجمان بدون توجه به کلمات 
و معانی آقــای صبحی صالح به ترویج آن پرداختند؛ در 

صورتی که متن صبحی صالح اشکاالت متعددی دارد.
ــکــه در جــامــعــه اســالمــی  ــن ــه ای ــاره بـ ــا اشــــ شــریــعــتــی بـ
ــزود: ایــن کتاب را  ــم، افـ ــرای نهج البالغه داریـ دو تــاریــخ ب
ســیــد رضـــی در ســـال ۴۰۰ هــجــری گـــرد آورده و سید 

مــرتــضــی ادامــــه آن را در ۴۳6 هــجــری نــوشــتــه اســت. 
ــود و  علمیت سید مرتضی در عــلــوم اســالمــی بیشتر ب
ــه شــمــار مــی رفــت. در   ســیــد رضـــی بیشتر یــک ادیـــب ب
قرن 7، دو شاعر بزرگ داریم؛ یکی ابن ابی الحدید، یکی 
ابن میثم بغالنی که با صبغه کالمی نهج البالغه را شرح 
داده است. ابن ابی  الحدید هم با صبغه تاریخ و ادبیات 
آن را شرح کرده است. رفتار ترجمه این دو شخصیت دو 

الگو برای دیگران شد.
وی افزود: توضیحات سید رضی و ارجاعاتش به کتاب های 
دیگر کمک های شایانی کــرده تــا مــا مــالک محکمی در 
ترجمه اصیل داشــتــه باشیم. مــا بــه نسخه های خطی 
ــم. کــســی کــه بخواهد  ــا را بــررســی کــردی مــراجــعــه و آن هـ
 نــهــج الــبــالغــه را تــرجــمــه کــنــد، بــایــد شـــرح هـــای دیــگــر را 

دیده باشد.

تازه های نشر
»ترجمه آموزشى 
نهج البالغه« 
رونمايى شد

موعظه
آیت اهلل فاضل لنکرانی

   بشر همواره به يادآورنده نياز دارد
ْكری َتْنَفُع  ْر َفإِنَّ الذِّ قال اهلل تبارک وتعالى فى كتابه الكريم: »َو َذكِّ

ر و يادآورنده نياز دارد و حتى اگر  الُْمْؤِمنين«. بشر همواره به مذكِّ
مطلبى را با استدالل در اختيار او بگذارند و او هم قانع شد، اين طور 
نيست كه او را رها كنند و بگويند ديگر استدالل را پذيرفت و نيازی 

به تكرار نيست؛ بلكه بشر به تذكر و تكرار نيازمند است.
اين نياز به تذكر و تكرار را از برنامه های عملى اسالمى استفاده 

 مى كنيم؛ به عنوان مثال شارع مقدس و بزرگوار اسالم در هر 
شبانه روز پنج نوبت، در اوقات معّين ما را به عبادتى كه »ان ُقِبَلت 
ت ُردَّ ما ِسواها« موظف كرده است. شايد يک  ُقِبَل ما ِسواها َو ان ُردَّ

نكته اش -به حسب عقل قاصر ما- اين باشد كه انسان از آن حالت 
غفلتى كه اكثراً برايش به وجود مى آيد محفوظ بماند؛ چراكه 

صرف اعتقاد به مطلب اگرچه از روی استدالل و برهان هم باشد 
كفايت نمى كند. ما بايد برای تعالى و رشد معنوی خود، هميشه 

متذكر مسائل الهى و معنوی باشيم؛ چراكه ياد خداوند متعال 

آرام بخش دل هاست؛ »ااَل بِِذْكِر اهلل َتْطَمِئنُّ الُْقُلوُب« و »اْذُكُروا اهلل 
َكثيراً لََعلَُّكْم ُتْفلُِحون«. رواياتى هم كه در اين خصوص وارد شده 

ناظر به همين معناست؛ بنابراين همه ما واقعًا به ناظر، مربى 
و مراقب دائمى نياز داريم؛ چرا كه غفلت ها و عوامل آن ها به 

اندازه ای زياد است كه انسان را به طور كلى از اعتقاداتش -اگرچه 

با بهترين برهان عقلى برايش ثابت شده باشند- غافل مى كند 
و توجه انسان نسبت به آن ها كم مى شود. اين غفلت در زندگى 

روزمره همگى ما وجود دارد؛ به عنوان مثال بعضى مواقع آدم فكر 
مى كند اگر خدای نكرده چنين حادثه ای پيش بيايد، تا آخر عمر، 

ذهن انسان را به خودش مشغول مى كند، در حالى كه يک وقت 

همان حادثه پيش مى آيد، روزهای اول و دوم و پنجم و دهم و 
بيستم گذشت، كم كم ديگر آن حادثه مورد فراموشى و غفلت واقع 

مى شود.
اين غفلت از يک بُعد مضر است؛ چراكه انسان واقعيات را هم 

فراموش كرده و از آن ها غافل مى شود. چه بسا در اعمال روزانه اش 

به مسئله معاد توجه نداشته باشد كه اين خدای ناكرده موجب 
ارتكاب گناه مى شود. مشخص است در آن حالتى كه مرتكب گناه 

مى شود، به مسئله معاد توجه ندارد و ااّل در همان حال، اگر آن گناه 
پيش او تجسم پيدا كند و عقوبت های الهى در نظرش مجسم 

شود، امكان ندارد دست به طرف آن گناه دراز كند.

کتاب »کهکشان نیستی« در مــاه هــای اخیر با 
استقبال خوبی از سوی مخاطبان همراه بوده است. 
بسیاری از مخاطبان به معرفی این اثر در فضای 
مجازی پرداخته و عنوان کــرده انــد نگاه نو و قلم 
توانای نویسنده در ارائه تصویری جدید از زندگی 
آیــت هللا قاضی سبب شده مدت ها با این کتاب 

همراه و مأنوس باشند. 
محمد علی اصفهانی، نویسنده کتاب در گفت وگو با 
تسنیم علت اقبال مخاطبان به این کتاب را این گونه 
روایت می کند: علت اقبال به این کتاب را می توان از 
چند وجه بررسی کرد. یکی از نکات قابل تأمل در این 
زمینه، این است که جهان پس از دوران رنسانس با 
پمپاژی از سوی غرب از حیث فکری مواجه شد که 
در آن، ارتباط با غیب انکار و فهم از هستی به سمت 
مکانیکی شدن پیش رفت. مردم در چنین فضایی 
دچار خأل روحی و عطش باطنی درزمینه غیب شدند 
و خودشان را در حصار دنیای مدرن و صنعتی دیدند. 
از آنجایی که باطن و فطرت انسان ها الهی است و این 
کشش های غیبی در وجود انسان از سوی خداوند 
قرار داده شده، طبیعتاً ما با یک رجوعی به سمت 
عالم غیب پس از دوران مدرنیته و پست مدرن در 

غرب مواجه خواهیم شد.
اگر به کتاب هایی که در دنیا مورد توجه قرار گرفته 
نگاه کنیم، متوجه می شویم بخش قابل توجهی 
از این آثار، کتاب هایی است که رهاوردهایی برای 
ارتباط با غیب و بُعدی فراتر از هستی را برای انسان 
فراهم می کند. شاهد این ماجرا این است آثاری که 
درباره بزرگان و عرفا نوشته شده، خیلی مورد توجه 
قرار می گیرد. اقبال به مثنوی معنوی و آثــاری که 
مرتبط با زندگی بعضی از عرفاست، در این دسته 
قرار می گیرد. در مجموع باید گفت جهان چه در 
غرب و چه در شرق، به دنبال کورسویی برای رجوع 

به سمت حقیقت و عالم غیب است.
نکته دیــگــر ایــنــکــه شخصیت مــرحــوم قــاضــی، 
شخصیتی اســـت کــه منجر شـــده مـــردم کتاب 
»کهکشان نیستی« را بپسندند و با آن ارتباط 

برقرار کنند. از ســوی دیگر، کتاب در قالب رمان 
نوشته شده و این موضوعی است که باید مورد 
توجه قرار گیرد؛ چون داستان گونه بودن کتاب در 

ایجاد مفاهمه بیشتر بین افراد تأثیرگذار است.
وی در خصوص علت پرداختن بــه بعد زندگی 
خانوادگی و مجاهدت های همسر مرحوم قاضی در 
این کتاب می گوید: باید بدانیم مادامی که همسر 
یک مرد الهی با او همراهی می کند، قطعاً او را به 
وصول الی هللا و موفقیت در کار و زندگی هدایت 

می کند.
نقش بی بدیل زن در اجتماع در درجــه اول در 
همراهی بــا همسرش خالصه مــی شــود. ترسیم 
این موضوع در مقابل نگرش های فمینیستی و 
جدید از این جنس است که زن را صرفاً در خارج 
از خانواده خالصه و تعریف می کنند و مــادری و 
همسر بودن را برای آن ها یک اجحاف در حق زن 
می دانند. اما گذشتگان ما بر خالف این جریان، 
فکر و زندگی می کردند. ایــن امــر تنها در زندگی 
آقای قاضی خالصه نمی شود. حضرت زهرا)س( و 
همسران ائمه)ع( و علما نیز همین مشی را داشتند 
و پشتوانه آرامش در خانواده بودند. کالم امام)ره( 
که فرمودند مرد از دامن زن به معراج مــی رود، به 

همین نکته اشاره دارد.
این گونه بیان از زبــان همسر آقــای قاضی، خانم 
ــادات، سبب مــی شــود قــاطــبــه ای از  رخشنده ســ
خانم ها به کتاب »کهکشان نیستی« عالقه مند 
ــدوارم کتاب  شوند و هــمــذات پــنــداری کنند. امــی
ــر ایـــن بــخــش از  تــوانــســتــه بــاشــد از ایـــن منظر ب

مخاطبان تأثیر الزم را گذاشته باشد.

به همت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی 
)نور( از نرم افزار همراه صحیفه سجادیه رونمایی شد.
به گــزارش ایکنا به نقل از روابــط عمومی مرکز نور، 
به همت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی 
)نور( از نرم افزار همراه صحیفه سجادیه در نیم طبقه 
شبستان امام خمینی )ره(، سالن سرای اهل قلم 

رونمایی شد.
این نــرم افــزار با ارائــه متن صحیفه کامله سجادیه 
مشتمل بر 5۴ دعا از امام زین العابدین)ع( به همراه 
15 عنوان ترجمه و 16 عنوان شرح و بیش از ۹هزار و 
۲۰۰ موضوع کاربردی، یکی از کامل ترین نرم افزارهای 

همراه در این موضوع است.
حجت االسالم والمسلمین بهرامی، رئیس مرکز 
تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی در سخنانی 
ضمن بیان تاریخچه تولید و نشر دیجیتال در مرکز 
نــور، فعالیت های مرکز را به دو دوره تقسیم کرد و 
گفت: در دوره اول به تولید محتوای دیجیتال و در 
دوره دوم به پژوهش دیجیتال و توسعه آن پرداخته 
شده است.وی افزود: دیجیتالی کردن متون اسالمی 
و دینی و تبدیل نمودن تعداد معتنابهی از کتب از 
حالت فیزیکی به دیجیتال از فعالیت های مرکز در 
دوره اول بوده است و بیش از ۸۰هزار جلد کتاب که 
شامل تمام منابع رشته های علوم اسالمی است به 

نرم افزار تبدیل شده است.
رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی، 
دوره دوم فعالیت مرکز را دوره پرداختن به پژوهش  
دیجیتال عنوان  کرد و گفت: ما در محصوالت خود 
عالوه بر اینکه یک محتوای اسالمی را در قالب یک 
کتاب عرضه می نماییم، سعی می کنیم ابزارهای 
مختلف پژوهشی را که نیازهای پژوهشگران را 
بــرآورده می کنند نیز در نرم افزارهای خود فراهم 

 کنیم.
بهرامی با اشاره به تولید محصوالت نور در بسترهای 
متنوع مانند رومیزی، وب و همراه، دربــاره استقبال 
مخاطبان عمومی )عالوه بر محققان و پژوهشگران( 
از محصوالت نــور، افــزود: ما شاهد هستیم طیفی 
از مخاطبان عمومی کــه بیشتر بــه دنــبــال تکمیل 
دینداری خود هستند و اگر قبالً قرآن می خواندند 

یا به نهج البالغه مراجعه می کردند، می خواستند 
با خواندن یک نسخه دینی عبادت و مناجاتی را 
انجام دهند، کم کم دارند مخاطب محصوالت مرکز 
می شوند و طیف وسیعی از مخاطبان موبایلی ما در 
واقع دینداری دیجیتالی خود را در این فضا و عرصه 

دنبال می کنند.

تولید نرم افزار صحیفه جامعه ◾
همچنین حجت االسالم والمسلمین راشدی نیا، 
معاون پژوهش مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم 
اسالمی )نور( به ویژگی های نسخه اول از نرم افزار 
همراه صحیفه سجادیه پرداخت و گفت: آنچه در 
این نرم افزار آمده، در واقع نسخه نخست است 
که شامل متن 5۴ دعا از صحیفه سجادیه  است، 
ــزون بر آن، همه ایــن 5۴ دعــا به صــورت صوتی  اف
امکان قرائت داشته و در کنار آن، 15 ترجمه به زبان 
فارسی قرار گرفته که 1۴ ترجمه به نثر و یک ترجمه 

به نظم است.
وی افــزود: تعداد 16 شرح که توسط علمای بزرگ 
اسالمی از قدیمی ترین شرح ها تا به امروز نوشته 
شده در این نرم افزار قرار گرفته که ۹ شرح به زبان 
عربی و هفت شرح به زبان فارسی است. اما ادعیه 
امام سجاد)ع( به این 5۴ دعا منحصر نمی شود، ما 
بیش از ۲7۰ دعا از حضرت امام زین العابدین)ع( 

شناسایی کرده ایم.
وی افزود: همچنین عنوان »صحیفه جامعه« در 
نسخه بعدی ارائه خواهد شد و حداقل به زبان های 
زنــده دنیا، ترجمه های متعددی که انجام شده، 
تجمیع و ارائــه می شود. شرح های دیگری نیز بر 
صحیفه نوشته شــده که در نسخه بعدی ارائــه 

خواهد شد.

روایت نویسنده از علت اقبال مخاطبان به کتاب »کهکشان نیستی«

 جهان به دنبال کورسویی 
برای رجوع به عالم غیب است

با ارائه 15 ترجمه و 16 عنوان شرح

 نرم افزار همراه 
»صحیفه سجادیه«رونمایی شد

خبرنیم نگاه

 سعیدرضا عاملی، دبیر شــورای عالی 
ــا صـــدور پــیــامــی از  ــقــالب فرهنگی ب ان
ــالم  ــر »سـ ــ ــداران اث ــ ــتـ ــ خــالــقــان و دوسـ

فرمانده« قدردانی کرد.
ــزارش تسنیم، عاملی در ایــن پــیــام نــوشــت: قرن  بــه گــ
جدید شمسی، با عطر و بوی میالد با سعادت حضرت 
صاحب الزمان)عج( آغاز شد و بهار اول قرن پانزدهم برای 
مؤمنان و مشتاقان حضرت مهدی)عج( رمز و راز دیگری 
داشــت. دل منتظران به پشتوانه انتظار هـــزاره ای، سوز 
عمیق شهدا و خانواده های پاک سیرت آن ها، آه بلندی 
از فراق سر داد و عطش وصال را با سروده زیبا و پرمعنا با 
قامتی بلند و نظمی استوار بیان نمود. در این فضای انتظار، 
»ســالم فرمانده« از یک جهان عشق و دلــدادگــی پرده 

برداشت و همه منتظران جهان را همصدا نمود.
»ســـالم فــرمــانــده« یــک بــیــان جمعی توحیدی و والیــی 
مؤمنانه است که تبدیل به نمادی از پویایی، دین باوری 
و اخالص کودکان و نوجوانان کشور و زمینه ابــراز ارادت 
جمعی به ساحت امام زمان)عج( و ولی خدا شد. فطرت 
پــاک، خــدادوســت و حماسی کــودکــان و نــوجــوانــان این 
سرزمین با روحیه انتظار و والیتمداری عجین شد و این 

نسل غیور را در سرودی زیبا و دلنشین بازنمایی کرد.
»سالم فرمانده« یک گمشده هویتی بود که نه تنها نسل 
جوان بلکه همه مردم ایران و جهان با همه تفاوت ها را از 
یک حس »با هم بودن« و برای خدا زیستن و امیدوار بودن 

به آینده زیبای توحیدی و مهدوی برخوردار نمود.
در این فضای حماسی و معنوی، در کنار مضامین زیبای 
این سرود، همگان »خود ایمانی« را پیدا کردند و سالمی 

همراه با عشق و حسرت را ندا دادند.
در زمــانــه ای کــه فــردگــرایــی و ناامیدی بــه عــنــوان یکی از 
اصلی ترین مسائل اجتماعی جوامع مطرح است، اجرای 

یک موسیقی خــوب، متن فاخر و آهنگین، نویدبخش 
ارتقای روحیه همدلی و همراهی، جمع گرایی، امید به 
آینده، ایثار و از خودگذشتگی و هدفمند نمودن زندگی 
ــدون تفاوت  ــرای کــودکــان و نــوجــوانــان و همه نسل ها ب ب
 قومی، نژادی، جنسیتی و حتی سنی شد و این نسیمی 
روح بخش است که می تواند برای اهالی فکر، فرهنگ و 

هنر کشور درس آموز و راهنما باشد.
تجدید عهد دهــه نودی ها با فرمانده و خطاب خــود به 
عنوان »نسل غیور جامانده« تداعی گر بیان حکیمانه 
معمار کبیر انقالب اسالمی است که فرموده بود: یاران من 
در گهواره های مادرانشان هستند. این نشانی از محتوای 
غنی و فاخر این ســرود تأثیرگذار اســت. تأکیدات رهبر 
حکیم انقالب اسالمی و حمایت قاطع ایشان از تولید آثار 
فرهنگی و هنری اثرگذار برای نسل کودک و نوجوان، نشان 

از اهمیت موضوع دارد.
اکنون در آغازین سال های چهلواره دوم انقالب اسالمی 
اثــری منتشر مــی شــود کــه دهــان بــه دهــان در شهرهای 
مختلف کشور جمع خوانی و بازخوانی می شود و نشان 
از وحدت در کثرت و کثرت در وحدت دارد و جمع کننده 

مؤمنان و دفع کننده دشمنان است.
این اثر هنری مانند هر کار فرهنگی دیگر قابلیت نقد و 
بهتر شدن دارد ولی آنچه بــرای همگان مشهود است، 
انگیزه الهی و فطری بیش از 1۰۰ نفر از سازندگان این 
اثــر فاخر اســت کــه مــورد توجه و عنایت اهــل بیت)ع( 
بوده اند و کارهای هنری بسیاری با همین هدف و با نیت 
پاک ساخته اند که هرکدام مأجور درگــاه حق است ولی 
گستردگی نشر و پخش این سرود و اشتیاق مردم برای 
بازخوانی و تکرار آن در شهرها و کشورهای مختلف و با 
روحیات متفاوت، حکایت از لطف خاص پروردگار و ولی 

او حضرت مهدی)عج( می کند.

 اخـــتـــتـــامـــیـــه و قـــرعـــه کـــشـــی جـــوایـــز 
پویش ملی کتاب خوانی مثبت سه در 

سینما فجر اسالمشهر برگزار شد.
بــــه گــــــــزارش مـــهـــر، حـــجـــت االســـالم 
سیدحسین موسوی نویسنده کتاب مثبت سه در این 
مراسم گفت: واقعیت هایی درزمینه فرزندآوری وجود دارد 
و متأسفانه جامعه به سمت تک فرزندی رفته است که 

برگرفته از سبک زندگی اسالمی نیست.
نویسنده کتاب مثبت سه بیان کرد: برای تبیین فرزندآوری 
اقـــدام بــه سخنرانی های گــســتــرده ای در جمع نخبگان 
مذهبی و دانشگاهی و مردم کردیم و اکثریت مردم این 
موضوع را به چالش می کشیدند و ما صبورانه به شبهات 

و سؤاالت پاسخ می دادیم.
وی تصریح کرد: به منظور تبیین موضوع فرزندآوری حتی 
به استان ها و جمع های گوناگون علما رفتیم و متأسفانه 
انتقادهایی را از برخی بزرگان شنیدیم و این صحبت ها 
تبدیل به کتاب شد. اینکه با ابــزار کتاب وارد مسئله ای 
مهم شویم سخت است به خصوص در این شرایطی که 
جامعه نمی پذیرد به سمت فرزندآوری برود و اهل کتاب 

هم نیست.
موسوی بیان کرد: کتابی که محصول یک هیئت مذهبی 
است، دومین کتاب پرفروش سال می شود، اگر مسیرتان 
به کتاب فروشی های انقالب می افتد متوجه خواهید شد 

با کتاب قدم بلند برداشتن سخت است.
وی خاطرنشان کرد: به همت دوستان و همراهان طرح، 
گردش مالی کتاب مثبت سه مبلغ 5میلیارد و 5۰۰ میلیون 
تومان در چند ماه شد. این پویش بوی نفت نمی داد و هر 

کتابی حاشیه سودی داشت که این سود متوجه جوایز 
طرح شامل یک دستگاه آپارتمان و 1۰۰ کارت هدیه یک 
میلیون تومانی شده است و بخشی نیز متوجه دبیرانی 
شد که در هر استان توانستند با نگاه حکمرانی مردمی 

این حماسه را رقم بزنند.
نویسنده کتاب مثبت سه اظهار کــرد: 11 مــورد از آثــار و 
فواید فرزندآوری در کتاب بیان شده است. یکی از فواید 
فرزندآوری این است خانواده هایی که سمت چند فرزندی 
می روند خانواده های قدرتمندی می شوند، از قدیم هم هر 
خانواده ای کم فرزند داشت آن را ضعیف قلمداد می کردند 

و این نگاه درستی بود.
وی گفت: دهــه 6۰ نــرخ بــاروری 6.۴ درصــد بــود و هر زن 
ایرانی به طور متوسط 6.5 فرزند می آورد؛ امروز نگران پیر 
شدن هستیم زیرا نرخ فرزندآوری به 1.6 رسیده است. در 
حال حاضر زن و شوهر خانواده ای را تشکیل می دهند و 
دو فرزند هم نمی آورند و با این روند جمعیت ایران در آینده 

حفظ نمی شود.
موسوی خاطرنشان کــرد: پیش از اینکه مجلس قانون 
جــوانــی جمعیت را تــصــویــب کــنــد هــیــئــت یــا مهدیه 
اسالمشهر اعـــالم کــرد ســیــاســت هــای تشویقی دارد، 
خانواده های زیــادی استقبال کردند و قرار شد تابستان 
1۴۰۰ فرزند خود را به دنیا بیاورند. 1۹۰ نفر در طرح شرکت 
کردند و در تابستان و پاییز 1۴۰۰ تعداد ۳۰ فرزند متولد شد. 
اینکه ما معتقدیم جریان حلقه میانی می تواند کارهای 
بزرگی انجام دهد همین است؛ در این میان ۹ فرزند که 
طبق میثاق در تابستان متولد شده بودند از جوایز نقدی و 

غیرنقدی بهره مند شدند.

دیدگاه
قدردانی دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی از خالقان یک سرود

»سالم فرمانده« يک بيان جمعى 
توحيدی و واليى مؤمنانه است

گزارش
در اختتامیه پویش کتاب خوانی »مثبت سه« مطرح شد

 نقش حلقه های ميانى برای 
مقابله با بحران پيری جمعيت 

نــویــســنــده و پــژوهــشــگــر 
ــیــات کـــودک و نــوجــوان  ادب
ــت: ضـــــــــرورت دارد  ــ ــف ــ گ
کودکانمان را با اسطوره های 
ــردار  مــعــاصــر از جــمــلــه سـ

رشید اسالم حاج قاسم سلیمانی آشنا کنیم.
ــزارش خــبــرگــزاری مــهــر، نشست »چگونه  ــ بــه گ
دربـــاره حــاج قــاســم بــا کــودکــان سخن بگوییم؟« 
در ســی وســومــیــن نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران با حضور مریم جاللی و سیدعلی کاشفی 
خوانساری، در ســرای اهــل قلم کــودک و نوجوان 

برگزار شد.
مریم جاللی در ابتدای این نشست درباره نحوه 
پیدایش اسطوره ها گفت: میراث فرهنگی یک 
قوم یا ملت صرفاً محدود به مسائل مادی نیست، 
بلکه فراتر از این هاست؛ هر اتفاق فرهنگی که 
موجب رشــد شــده، میراث اســت. اسطوره ها از 
قبل تا زمــان حــال میراث هستند؛ امــا به تدریج 
با رشد فرهنگی و سیاسی مــردم، این اسطوره ها 
به روزرسانی شده اند. مردم براساس نیاز خود و 
جامعه، داستان هایی به داســتــان هــای تاریخی 
ــد. اسطوره ها  اضافه کرده  و آن ها را تغییر داده ان
در یک فضای جامعه به وجود می آیند و در همان 
جــامــعــه پـــرورش مــی یــابــنــد. نــیــاز اســت اســطــوره 
فرهنگی، بــه عــنــوان مــیــراث هــر کــشــوری وجــود 

داشته باشد.
وی درباره اسطوره های معاصر بیان کرد: بسیاری 
از افــراد به خاطر حفظ شرافت، دین، امنیت و… 
جان خود را در جنگ هشت سال دفــاع مقدس 
ــد؛ بــرای هر کــدام از آن هــا داستانی  از دست دادن
وجود دارد که چگونه بودند و چگونه به شهادت 
رســیــدنــد؛ هــیــچ کــدام از آن هـــا بــه خــاطــر دریــافــت 
دستمزد به جنگ نرفته اند. در حال حاضر آن ها 

به اسطوره تبدیل شده اند. هر یک از این شهدای 
جنگ، اسطوره هستند. در حال حاضر اگر این 
اسطوره ها را با اسطوره های قبل مقایسه کنیم، 
خیلی میان آن ها تفاوت است؛ اسطوره هایی که 
امروزه در ذهن ما زندگی می کنند، کسانی هستند 
 کــه چشم بــر همه چیز بسته و اخـــالق معنوی 

خالص داشتند.

بگذاریم بچه ها خودشان فکر کنند و پی رنگ ها  ◾
باز نوشته شود

جاللی درباره الزامات در ادبیات کودک گفت: چرا 
باید به شخصیت حاج قاسم سلیمانی بپردازیم؟ 
باید به دنبال جنبه های برتر شخصیتی بگردیم؛ 
جنبه ای از شخصیت کــه نظر مخاطب را جلب 
می کند. پیشینه ادبیات کودک از غرب بوده است 
و آن هـــا نیز بــه همین شــیــوه عمل مــی کــردنــد و از 
اسطوره های خــود سخن می گفتند. در گذشته و 
در کشورهای غربی، بزرگ ترها تصمیم می گرفتند 
کودکان چه کتابی بخوانند. در حال حاضر ایران به 
این نگاه رسیده که بزرگ ترها تصمیم بگیرند کودکان 
چه کتابی را بخوانند. یک گروهی ذائقه تولید را 
ذائقه کودک قرار می دهند. سنجیده این است که 

هر دو این دیدگاه در یک تناسب قرار بگیرند.
جــاللــی در بخش دیــگــری از سخنان خــود اشــاره 
کرد: در حوزه ادبیات کــودک، خالق اثر می خواهد 
دست به قلم ببرد، نگاهش به مخاطب است و باید 
نیازسنجی کند. چشم نویسنده کودک به مخاطب 
است. کسی که زیرک است به بخش اثربخشی هم 
نگاه می کند و میراث فرهنگی هم ترویج می کند. 
تولید یک اثر در ادبیات کودک می تواند دربرگیرنده 
هر موضوعی باشد ولی نحوه و نوع مطرح کردن آن 
مهم اســت؛ هنر آن است کتاب به گونه ای مطرح 
شود که خانواده هایی که هیچ شناختی از او ندارند 

با آن آشنا و جذب شوند. تا زمانی که اثر را به گونه ای 
بنویسیم که اجازه فکر کردن به بچه ها ندهد، کودک 
هیچ رشدی نمی کند. بگذاریم بچه ها خودشان فکر 

کنند و پی رنگ ها باز نوشته شود.

ــاج قاسم  ◾ ــردن کـــودکـــان بــا حـ ــ ضــــرورت آشــنــا ک
سلیمانی

سیدعلی کاشفی خوانساری نیز در این نشست 
ــاره ضـــرورت آشــنــایــی کــودکــان و نــوجــوانــان با  ــ  درب

حاج قاسم سلیمانی گفت: نگاه علمی اقتضا می کند 
در یک پدیده علمی به دنبال پرسش و پاسخ های 
علمی باشیم؛ چرا ما باید یک شخصیت معاصر را 
به کودکان معرفی کنیم؟ چه ضرورتی دارد که کودکان 
با حاج قاسم سلیمانی آشنا شوند؟ یک شخصیت 
معاصری که زندگی آن با ابهاماتی روبه رو بوده است؛ 
تا چند سال قبل از شهادتش، برای مردم ناشناس 
بود؛ شخصی که توسط شبکه های رسانه ای مطرح 
می شود و محور فعالیت های آن حمایت از مظلوم 
ــوده و در یــک عملیات تروریستی   و شیعیان بـ

به شهادت می رسد.
وی ادامــه داد: بحث های سیاسی در بین بچه ها 
جایی نـــدارد حتی بزرگ ترها هم به ایــن بحث ها 
عالقه مند نیستند؛ چنین شخصیتی چــرا باید 
بـــرای کــودکــان معرفی شـــود؟ یــک شخصیت هر 
چقدر هــم محبوب بــاشــد، اینکه دیــگــران پــس از 
ــدارد.  ــاره او صحبت کنند، فــایــده ای نـ ــ مــرگ درب
ــر قــــرار اســــت دربــــــاره کــســی صــحــبــت کنیم،  ــ اگ
 بــایــد بــدانــیــم مــعــرفــی آن شخصیت، بــه چــه کــار 

کودکان می آید. 
در ادبیات کودک فقط سلیقه مورد نیاز مخاطب 
مطرح اســت؛ چنین شخصیتی چــه آموزه هایی 
بــرای کودکان دارد؟ مهم ترین قسمت شخصیت 
او عــدالــت و حــق گــویــی اســـت؛ اگــر حــق خــواهــی و 
حق گویی را به عنوان یکی از ایــن آمــوزه هــا در نظر 
بگیریم، در آنجاست کــه مــی تــوان بـــرای کودکان 
صحبت کرد. اگر قرار است دربــاره کسی صحبت 
کنیم، به دلیل پاسخ به نیازی است که در کودک 
ــه تنها نیاز  ــود دارد؛ حــق گــویــی ن و نـــوجـــوان وجــ
 بچه های امروز است بلکه یک ضرورت برای آن ها 

محسوب می شود.
کاشفی خوانساری درخصوص نحوه سخن گفتن 
بــرای کودکان بیان کــرد: مسائل سیاسی، خبری، 

جایگاه شغلی و… هیچ کدام دلیلی برای صحبت با 
کودکان نیست. برای مخاطب کودک و نوجوان چه 
جنبه های برتری می توان یافت که مورد نظر آن ها 
باشد؟ چگونه سخن بگوییم؟ مهم ترین ممیزی که 
مشخص می کند، مخاطب است. امروزه دیگر نگاه 
جامعه نگر پذیرفته نیست؛ مخاطب ها یکدست 

نیستند. 
مــمــکــن اســـت مــخــاطــبــی در خــــانــــواده ای بـــزرگ 
شــده باشد کــه از شــهــادت حــاج قاسم سلیمانی 
ــاراحــت شـــده؛ چنین شخصیتی کــامــالً بــا حاج  ن
قــاســم سلیمانی آشــنــاســت؛ از طــرفــی بــا کودکی 
مــواجــه هستیم کــه خـــانـــواده آن هــیــچ واکنشی 
ــداده اســــت؛ بـــا ایـــن دو  ــ ــشــان نـ بـــه ایـــن حـــادثـــه ن
ــات  ــیـ ــــک ادبـ ــا ی ــ ــت مـــخـــاطـــب نـــمـــی تـــوان ب ــ  دسـ

صحبت کرد.
وی اضافه کرد: ناگزیر به استفاده از رویکردهای 
چندگانه هستیم. در اینجا ترفندهای ادبیات 
کودک و نوجوان به وجود می آید؛ باید از حوزه ها 
و وجوهی که کمتر از آن صحبت شده، صحبت 
کنیم و از یک تازگی، پرسش برانگیزی و آشنازدایی 
صحبت شــود؛ در فضای کــودک و نوجوان حرف 
تکراری زدن یعنی مرگ! بدترین خیانت و جنایت 
به کودکان استفاده از تصاویر، صفت ها و متن های 
شعاری و تکراری است؛ چنین کتاب هایی قطعاً 

تأثیر معکوس دارند. 
بسیاری از افــراد از ایــن فضا و محبوبیت در بین 
مخاطب استفاده کردند و سودهای مالی زیادی 
بردند. به صــورت کلی باید متناسب با مخاطب، 
مــحــتــوا تــولــیــد کـــرد و از اصـــول حــرفــه ای ادبــیــات 
کودک تبعیت کند. عالوه بر متن و ادبیات کتاب، 
تصویرگری، جلد، صحافی و… کتاب نیز برای کودکان 
مهم اســت؛ جزئیات در کتاب کــودک، تأثیرگذار 

است.

اگر قرار است درباره كسى صحبت كنيم، به دليل پاسخ به نيازی است كه در كودک 
و نوجوان وجود دارد؛ حق گويى نه تنها نياز بچه های امروز است بلكه برای آن ها 

يک ضرورت به شمار مى آيد.
گزيدهگزيده
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چگونه درباره حاج قاسم با کودکان سخن بگوییم؟

پایانِ باز قصه یک اسطوره

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

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره 140060319078009002 هیئت دوم مورخه 1400/9/22موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك منطقه دو 
كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه س��هرابی ش��عبجره فرزند موسی بشماره شناسنامه 
2980854311 صادره ازكرمان درشش��دانگ یك باب خانه به مساحت 105 مترمربع تحت پالك 16665 
فرعی از3968 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالك698 فرعی از3968  اصلی بخش2كرمان واقع در كرمان 
سراسیاب فرسنگی خیابان شهید ابراهیمی جنوبی كوچه8 خریداری از مالك رسمی آقای علی اشرف گنجویی 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد. شناسه آگهی: 1319138    آ-40102379
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/03/01       تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/16

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

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره 140060327006001048 م��ورخ1400/10/20 هیئت موض��وع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی شهرستان طارم تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضی علی اصغر حیدری فرزند علی به ش شناسنامه 2155صادره از طارم به ش ملی 
5399271761در شش��دانگ یك باب ساختمان به مساحت 860.92متر مربع قسمتی از پالك،146اصلی 

واقع در شهر آببر خریداری مع الواسطه از مالك رسمی علی روحانی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  دو نوبت به فاصله 51 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراض داشته باشند  می توانند در شهر ها از تاریخ انتشار اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق آگهی در روستا به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی 
تقدیم دادگاه را به اداره ثبت محل تحویل نمایند بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذكور و عدم اعتراض 

طبق  مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.  آ-40102380
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/3/1           تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/3/16

سید رضا شفیعی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان طارم

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

    برابر آرای صادره هیئت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مس��تقر در واحد ثبتی درگز تصرفات مالكانه و بال معارض متقاضیان محرز گردیده اس��ت. لذا مش��خصات 
متقاضیان و امالك مورد تقاضای آنان به شرح ذیل به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك درگز تسلیم و پس از اخذ 

رسید ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
  بدیه��ی اس��ت در صورت انقضای مدت مذك��ور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالكیت صادر 

خواهد شد.
1.آقای رضا بهاران فرزند موال ششدانگ یك باب منزل به مساحت 107/35 متر مربع قسمتی از پالك 35 
فرعی از یك اصلی )این شماره پالك در راستای استاندارد نمودن پالك های ثبتی به پالك 4071 فرعی از 
یك اصلی تبدیل ش��ده اس��ت( واقع در اطراف شهر قطعه سه درگز بخش 7 قوچان خریداری نه سهم مشاع 
از ده سهم ششدانگ مع الواسطه از مالك رسمی آقای سیدحسین عاكفی نژاد و یك سهم مشاع از ده سهم 

ششدانگ از آقای حسین نعمانی و آستان قدس رضوی
2.خانم صبا میرخانی حق وردی فرزند حسین یك سهم مشاع از ده سهم ششدانگ یك باب منزل مسكونی 
به مساحت ششدانگ 176/88 متر مربع قسمتی از پالك 37 فرعی از یك اصلی واقع در اطراف شهر درگز 

قطعه سه درگز بخش 7 قوچان خریداری از مالك رسمی آستان قدس رضوی
3.آقای فرهاد كریمی فرزند علی شش��دانگ یك باب منزل به مس��احت 126 متر مربع قسمتی از پالك 47 
فرعی از یك اصلی واقع در اطراف شهر قطعه سه درگز بخش 7 قوچان خریداری نه سهم مشاع از ده سهم 
ششدانگ مع الواسطه از مالك رسمی آقای اسماعیل غالمی و یك سهم مشاع از ده سهم ششدانگ از آستان 

قدس رضوی
4.آقای صادق پرنداخ فرزند علی شش��دانگ یك باب منزل به مس��احت 107/82 متر مربع قسمتی از پالك 
47 فرعی از یك اصلی واقع در اطراف ش��هر قطعه س��ه درگز بخش 7 قوچان خریداری نه سهم مشاع از ده 
س��هم ششدانگ مع الواس��طه از مالك رسمی آقای اسماعیل غالمی و یك سهم مشاع از ده سهم ششدانگ 

از آستان قدس رضوی
5.آقای شاهپور پیرصفان فرزند آدینه دردی یك سهم مشاع از ده سهم ششدانگ یك باب منزل به مساحت 
ششدانگ 156/82 متر مربع قسمتی از پالك 107 فرعی از یك اصلی واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه 

درگز بخش 7 قوچان خریداری از مالك رسمی آستان قدس رضوی
6.خانم وجیهه رهدار فرزند موسی یك سهم مشاع از ده سهم ششدانگ یك باب منزل به مساحت ششدانگ 
91/64 متر مربع قسمتی از پالك 107 فرعی از یك اصلی واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه درگز بخش 

7 قوچان خریداری از مالك رسمی آستان قدس رضوی
7.خانم ملكان شایسته پایاب فرزند یوسف یك سهم مشاع از ده سهم ششدانگ یك باب منزل به مساحت 
ششدانگ 241/82 متر مربع قسمتی از پالك 164 فرعی از یك اصلی واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه 

درگز بخش 7 قوچان خریداری از مالك رسمی آستان قدس رضوی
8.خانم مهشید یزدانیان فرزند قاسم یك سهم مشاع از ده سهم ششدانگ یك باب منزل به مساحت ششدانگ 
193/41 متر مربع قسمتی از پالك 166 فرعی از یك اصلی واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه درگز بخش 

7 قوچان خریداری از مالك رسمی آقای عباسعلی راعی شجاعی و آستان قدس رضوی
9.خانم صغری ش��یوخ زاده فرزند عباس یك س��هم مشاع از ده س��هم ششدانگ یك باب منزل به مساحت 
ششدانگ 136/92 متر مربع قسمتی از پالك 226 فرعی از یك اصلی واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه 

درگز بخش 7 قوچان خریداری از مالك رسمی آستان قدس رضوی
10.آقای حامد طیوری دهش��ت علیا فرزند رمضان شش��دانگ یك باب منزل به مساحت 197/66 مترمربع 
قس��متی از پالك 5 فرعی از 24� اصلی واقع در كالته مرادآباد ش��هر درگز قطعه س��ه درگز بخش 7 قوچان 

خریداری مع الواسطه از مالك رسمی آقای محمدعلی پروازی اول ایلخچی
11.آقای جهانگیر پاكزادعباس قلعه فرزند امامقلی شش��دانگ یك باب انباری به مس��احت 96/36 مترمربع 
قس��متی از پالك 19 فرعی از 24� اصلی واقع در كالته مرادآباد ش��هر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان 

خریداری مع الواسطه از مالك رسمی آقای عباس قروی چاپشلو
12.آقای ناصر فتاح پور فرزند رمضانعلی شش��دانگ یك باب منزل به مساحت 149/24 مترمربع قسمتی از 
پالك 25 فرعی از 24� اصلی واقع در كالته مرادآباد شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان خریداری مع 

الواسطه از مالك رسمی آقای محمدعلی پروازی اول ایلخچی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/01                تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/16   آ-40102382

ناصر حسن زاده- رییس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان درگز

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اردبیل
اداره ثبت اسناد و امالك اردبیل

آگهی تصمیم واحد ثبتی
خواهان ها : آقایان و خانم ها غفور – هوشنگ – شكور – شفیقه – سكینه و لطیفه همگی به نام خانوادگی 
هنردوس��ت و وراث اش��رف خانم ) حمید – مهران – افسانه و فتانه همگی به نام خانوادگی ارشقی مقدم ( و 
وراث رحیمه هنردوست ) میترا اللهقلی زاده ( به ترتیب به آدرس : اردبیل شهرك بعثت خیابان 35 متری 
قطعه 884 – اردبیل سرچشمه ساختمان نعیم طبقه دوم مطب دكتر هنردوست – اردبیل میدان بسیج كوچه 
شهید ابراهیمی روبروی مدرسه پویا پالك 19 طبقه اول – اردبیل شهرك سبالن فاز 2 خیابان فردوسی كوچه 
سلمان فارسی 12 قطعه 2439 طبقه دوم – اردبیل سبالن فاز 2 كوچه فلسطین 2 پشت مدرسه مبتكران 
پالك 162 – تهران خیابان ولی عصر میدان منیریه نرسیده به لشگر خیابان صداقت خیابان شهید پیران عقل 
كوچه پاسدار بن بست دوم پالك 4 – تهران ستارخان پاتریس لومومبا كوچه پنجم پالك3 طبقه 5 واحد 9 

و تهران ستارخان پاتریس لومومبا كوچه پنجم پالك 3 طبقه 5 واحد 9
خواندگان : آقایان و خانم ها دختر هنردوست – مهرداد اللهقلی زاده و وراث احتمالی مرحومه خانم فاطمه 
هنردوست و وراث احتمالی اشرف هنردوست و وراث احتمالی مرحوم مهدی باریسی و مرتضی و مصطفی و 
جعفر و اقدس و هاجر همگی به نام خانوادگی محمدی و اعظم – رأفت – صادق – عفت – افخم – مهین 
دخت و فاطمه همگی به نام خانوادگی محمدی به ترتیب به آدرس : اردبیل محله پیرعبدالملك كوچه حسن 
آباد پالك 19 و تهران خیابان ولی عصر میدان منیریه خیابان صداقت كوچه ش��هید حس��ین سادات پالك 
16 طبقه دوم و بدون آدرس و نامعلوم و اردبیل ش��هرك آزادی خیابان آذربایجان بلوك گلها كوچه پامچال 
پ��الك 6 و ب��دون آدرس و نامعلوم و بدون آدرس و نامعل��وم. خواندگان ردیف آخر وراث مرحوم فرخنده نیز 

به آدرس نامعلوم
خواسته : درخواست افراز پالك 4781 اصلی واقع در بخش یك اردبیل

تصمیم واحد ثبتی :
در قبال خواسته خواهان ها مالكین مقدار هشتاد شعیر مشاع از 96 شعیر شش دانگ پالك 4781 اصلی به 
وارده شماره 1005103 – 1400/02/30 به طرفیت خواندگان مالكین مشاعی 16 سهم از 96 سهم مشاع از 
شش دانگ مبنی بر افراز پالك مذكور واقع در بخش دو اردبیل نسبت به پرونده ثبتی وفق مدلول مواد 1 و 2 
آئین نامه قانون مزبور اقدام و به علت عدم تعارض و اتمام جریان ثبتی طبق ماده 3 آئین نامه مذكور پرونده 
جهت پیگیری به نماینده و نقش��ه بردار ثبت ارجاع و مراتب طی نامه ش��ماره 140085603001005968 
– 1400/06/13 از ش��هرداری اردبی��ل در خص��وص افراز ملك اس��تعالم و ش��هرداری طی جوابیه ش��ماره 
400020708 – 1400/10/21 اعالم نموده كه سند زمین زراعی و با كاربری ورزشی آموزشی و همچنین 
در تعریض معابر شهری بوده و با توجه به مشاعی بودن و واقع بودن ملك در طرح و موقعیت پالك 4781 
اصلی قابل افراز از س��وی ش��هرداری نمی باشد و نامه اداره بنیاد مسكن 2/270667 مورخ 1400/09/06 در 
مورد تداخل قطعات ضمیمه می باشد . لذا با عنایت به مراتب مذكور و با استدالل به این كه طبق قانون افراز 
امالك مشاعی مصوب 1357 و آئین نامه های مربوطه و ماده 4 آئین نامه نقشه افراز و تفكیكی امالك محدوده 
شهرها الزاما باید به تصویب شهرداری برسد و نقشه افرازی پالك موصوف مورد تأیید شهرداری اردبیل قرار 
نگرفته و از طرفی اسناد مالكیت های صادره بدون متراژ و مساحت و با حدود توصیفی بوده و به دلیل تفكیك 
مجاورین حدود آن نیز عمال در محل با حدود اولیه س��ند مالكیت صادره مغایرت دارد لذا خواس��ته خواهان 
خارج از صالحیت اداره ثبت بوده و درخواست افراز به علت مذكور رد می گردد این تصمیم به استناد ماده 
5 قانون فوق االشاره صادر و اعالم می گردد هر یك از شركا ملك می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابالغ این 

تصمیم اعتراض خود را به دادگاه اردبیل تسلیم نمایند .
تاریخ انتشار روز یكشنبه مورخ 1401/03/01   آ-40102385

احمدیان  -رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان منطقه 1 اردبیل

آگهی قانون تعیین تكلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تكلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/09/20 و براب��ر رأی ش��ماره 140160306008000018 مورخ 1401/01/08 هیئت تعیین تكلیف 
موضوع ماده یك قانون مذكور مستقر در واحد ثبتی طرقبه شاندیز تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی آقای 
س��یدجواد عادل رس��تخیز فرزند سیدحسین مورد تقاضا و انتقال از محل مالكیت مالك رسمی به متقاضی 
نسبت به مالكیت ششدانگ یك باب منزل به مساحت 687/6 مترمربع قسمتی از پالك 11 فرعی از 1- اصلی 
واقع در خراسان رضوی بخش 06 مشهد حوزه ثبت ملك طرقبه شاندیز محرز گردیده است لذا به موجب ماده 
3 قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این 
آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی و كثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها 
رأی هیئت الصاق تا در صورتی كه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك 
تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد كه در این صورت 
اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعی دادگاه است و در صورتی كه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند 

مالكیت می نماید و صدور سند مالكیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م.الف 650
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/01               تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/16     آ-40102389

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملك طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی قانون تعیین تكلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تكلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/09/20 و براب��ر رأی ش��ماره 140060306008002689 مورخ 1400/12/01 هیئت تعیین تكلیف 
موضوع ماده یك قانون مذكور مستقر در واحد ثبتی طرقبه شاندیز تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی آقای 
غالمحسین افشاریان فرزند اسماعیل خان مورد تقاضا و انتقال از محل مالكیت مالك خود متقاضی نسبت به 
مالكیت ششدانگ یك قطعه زمین مشتمل بر بنا به مساحت 434/98 مترمربع قسمتی از پالك 1708 فرعی 
از 93 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 06 مشهد حوزه ثبت ملك طرقبه شاندیز محرز گردیده است لذا به 
موجب ماده 3 قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی و كثیراالنتشار در شهرها منتشر 
و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتی كه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید 
از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملك تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد كه در 
این صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعی دادگاه است و در صورتی كه اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به 

صدور سند مالكیت می نماید و صدور سند مالكیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م.الف 652
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/01                تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/16     آ-40102391

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملك طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی 

اداره  كل  ثبت  اسناد وامالك  خراسان جنوبی
اداره  ثبت اسناد و امالك  شهرستان  قاین

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

برابر رای شماره 140060308002000162- 1400،3،5  ورای اصالحی شماره 140060308002000888-
1400،8،4   هیئت اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی خانم خدیجه صحرا نژاد به شماره شناسنامه 
129 ك��د ملی 0888397461، ص��ادره از قاین فرزند غالمرضا در شش��دانگ یك قطعه زمین مزروعی به 
مساحت  245.70 مترمربع در  قسمتی  از  پالك 949 فرعی از 1270 اصلی اراضی مزرعه ابوالخیری بخش 

11 قاینات )از محل مالكیت برات حسن پورمحرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتیكه اشخاص نسبت 
به صدور س��ند مالكیت 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 یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض  طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد 

شد.آ40101470
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/02/17                  تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1401/03/01

غالمرضا صادقیان - رئیس اداره  ثبت و اسناد و امالك قاینات

»آگهی موضوع ماده3 قانون  و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی«

1-براب��ر رای ش��ماره 140060308002000683-1400/6/11 و اصالح��ی140060308002000849-
1400،7،21 هیئت اول قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی قاین تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی محمد جهانی فر فرزند رضا به شماره شناسنامه 15654 
كدملی 0944772862 صادره مش��هد در شش��دانگ یكباب منزل مخروبه به مساحت188.40 مترمربع در 
قسمتی از پالك 129 اصلی و تمامی پالك یك فرعی از 129 اصلی واقع در بخش 11 قاینات از محل مالكیت 

رسمی خانم فاطمه یوسف نژاد )باغی(
2-براب��ر رای ش��ماره 140060308002001832—1400،12،7 هیئت اول موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالكانه و 
بالمعارض متقاضی آقای مهدی نقی نژاد  به شماره شناسنامه146 كد ملی 0889032947 صادره از قاین 
فرزند محمد در   ششدانگ یكباب منزل  به مساحت120.25 مترمربع در تمامی پالك 1574اصلی اراضی 

اصلی شهر از محل مالكیت محمد علینقی نژاد و مالكیت مشاعی متقاضی محرز  گردیده است0
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتیكه اشخاص نسبت 
به صدور س��ند مالكیت 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 یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد. آ40101471
تاریخ انتشار نوبت اول1401.02.17                   

تاریخ انتشار نوبت دوم:1401.03.01   
غالمرضا  صادقیان -رئیس  اداره  ثبت  اسناد وامالك  شهرستان  قاین  

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

براب��ررای ش��ماره 140160321006000022هیئت اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملك تفت تصرفات مالكانه بال معارض متقاضی 
اقای امراله تقدیر فرزند محمد بشماره شناسنامه 161 صادره از در ششدانگ اتاق به مساحت 23/5 مترمربع 
پالك 1349 اصلی بخش 6 یزد واقع درتفت خریداری عادی مع الواسطه ازمالك رسمی اقای عباس خاوریان 

محرزگردیده است .
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتی كه اش��خاص نس��بت به 
صدورس��ند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یكماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند.                 بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.   آ40101469
تاریخ انتشارنوبت اول شنبه:1401/02/17               

 تاریخ انتشارنوبت دوم یكشنبه : 1401/03/01
امیرحسین جعفری ندوشن

رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت

آگهی موضوع ماده3قانون و ماده13آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره 1400/12/19-140060306339000316هیئ��ت اول/دوم موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعی��ت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سندرس��می مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملك خوش��اب 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای سیداسماعیل سیدی فرزندسیدجعفربشماره شناسنامه843صادره 
ازسبزواردریك قطعه زمین مزروعی به مساحت18276/81مترمربع قسمتی ازپالك11و12اصلی مفروزومجزی 
ش��ده ازواقع در اراضی باغدشت واحمدآبادبخش10خوش��اب خریداری از مالك رسمی آقای محمدچوپانی 
فرزندعباس��علی محرزگردیده اس��ت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله15روزآگهی می 
ش��وددرصورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانند ازتاریخ 
انتش��اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذرس��ید،ظرف مدت یك ماه 
ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادرخواهدشد.)م الف401/336(    آ40101466
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/02/17                                     

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/03/01
علیرضا میرزائی

رئیس ثبت اسنادوامالك خوشاب

آگهی موضوع ماده3قانون و ماده13آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره 1400/12/14-140060306339000311هیئ��ت اول/دوم موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملك خوشاب تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضی آقای حمیدمنصوری نژادفرزندعلی اصغربشماره شناسنامه96صادره ازساوجبالغ 
دریك قطعه زمین مزروعی به مس��احت13376/55مترمربع قسمتی ازپالك9اصلی واقع در اراضی خوشاب 
بخش10حوزه ثبت خوشاب خریداری از مالك رسمی آقای عباس خوشابی فرزندمحمدمحرزگردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله15روزآگهی می ش��وددرصورتی كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید،ظرف مدت یك ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكیت صادرخواهدشد.)م الف401/335(  آ40101467
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/02/17                                          

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/03/01
علیرضا میرزائی

 رئیس ثبت اسنادوامالك خوشاب



یکی از خیران دلداده 
ــم)ع(  ــ ــت ــشــ امـــــــــام هــ
بـــــا هـــــــدف تـــوســـعـــه 
ــیــت هــای رواق  ــعــال ف
ــرم مطهر  ــودک حــ ــ کـ
رضــــــوی، مــبــلــغ یک 
میلیارد تومان به آستان قدس رضوی 

تقدیم کرد.
هنوز بیشتر از دو روز از آغاز سال 1401 
نگذشته بود که رواق تخصصی کودک 
با حضور تولیت آستان قدس رضوی در 
فضایی به وسعت هزار و 200 مترمربع 
افتتاح شد. اگر تا امروز گذرتان به این 
رواق در حرم مطهر رضوی نیفتاده، بد 
نیست این را بدانید که این رواق تازه 
تأسیس در بخشی از رواق کوثر واقع 
ــه و  ــ شــده و فــعــاً در فــاز نخست روزان
در هــر ساعت از 100 کــودک میزبانی 

می کند. 

بازی و زیارت ◾
مخاطبان برنامه های ایــن رواق، کودکان 
ــازی و  ۵ تــا 10 ســالــه هستند و در کــنــار بـ
سرگرمی های کودکانه، با برخی مفاهیم 
ــارت نیز آشنا  دینی و آمــوزه هــای حــوزه زی
ــرای ارتــقــای کیفی  می شوند؛ همچنین ب
برنامه های این رواق نیز از حضور مربیان 
و خــادمــیــاران کــودک حــرم مطهر رضــوی 
ــه خــدمــات در  اســتــفــاده شــده اســـت. ارائـ
ایــن رواق به کودکان کاماً رایگان بــوده و 
بـــه عـــنـــوان بــخــشــی از خـــدمـــات حــرم 
ــران در طـــول ســال  ــ ــه زائـ مطهر رضـــوی ب
ــه مـــی شـــود، ضــمــن ایــنــکــه در طــرح  ــ ارائـ

جدید توسعه فضاهای زیارتی و عبادی، 
بخش های اداری داخــل حــرم مطهر که 
امــکــان جابه جایی داشــتــه، بــه بــیــرون از 

فضای حرم مطهر منتقل شده تا ظرفیت 
 رواق های حرم مطهر برای بهره مندی زائران 

افزایش یابد.

پرورش نسل آینده ◾
ماجرای تأسیس رواق کودک برمی گردد 
بــه تأکید تولیت آســتــان قــدس رضــوی 

که گفته بــود: »همان  گونه که در حرم 
مطهر بــرای بــزرگــســاالن کــار تبلیغی و 
ــرای  ــجــام مــی شــود، بــایــد ب فرهنگی ان
کودکان و نوجوانان با لحاظ اقتضائات 
این طیف سنی نیز برنامه داشت؛ چرا 
که برنامه های تربیتی و پرورشی برای 
نسل آینده از بایسته های فعالیت های 

فرهنگی آستان قدس رضوی است«.
روزهــای پس از افتتاح این رواق، معاون 
تبلیغات اسامی آستان قدس رضوی 
گفته بود: »بر اساس تأکید تولیت آستان 
قــدس رضـــوی، مــا کــار در حـــوزه کــودک 
و نــوجــوان را امـــری جنبی و حاشیه ای 
نــمــی دانــیــم، بلکه یــک کـــار اصــلــی و از 
وظـــایـــف مــهــم بـــخـــش هـــای فــرهــنــگــی 
است و برای انجام آن، برنامه ریزی های 
 مستمر و طــرح هــای جدیدی در دست 

اقدام است«. 
حــاال با گذشت دو مــاه از افتتاح رواق 
تخصصی کودک در حرم مطهر رضوی 
و استقبال قابل توجه زائران و مجاوران، 
یکی از خیران نیک اندیش برای توسعه 
ــامــه هــای آن اعـــام  ــرن فــعــالــیــت هــا و ب
آمــادگــی کــرده و یک میلیارد تومان به 

این امر اختصاص داده است. 
حــجــت االســام شریعتی نژاد، معاون 
ــان قـــدس  ــ ــت ــی آســ ــامــ ــیــغــات اســ ــل ــب ت
ــام ایـــن خــبــر گــفــت: ایــن  ــا اعـ ــوی ب رضـ
خــیــر نــیــک انــدیــش، ضــمــن آشــنــایــی 
بــا اقــدام هــا و بــرنــامــه هــای رواق کــودک 
ــرای تــوســعــه  ــ ــان بـ ــومـ ــارد تـ ــی ــل ــک مــی یـ
 خــدمــات فرهنگی حــرم مطهر رضــوی 

اهدا کرده است. 

استقبال پرشور ◾
حــجــت االســام والمسلمین حسین 
شریعتی نژاد افـــزود: ایــن فــرد نیکوکار 
که تمایل داشت نامی از او ذکر نشود، 
در بـــازدیـــدی کــه از رواق کـــودک حــرم 
مطهر امــام رضــا)ع( داشــت، مبلغ یک 
میلیارد تــومــان بــرای توسعه فعالیت 
فــرهــنــگــی ایـــن رواق اهـــدا کـــرد و طبق 
درخــواســت ایــن خــیــر، تــمــام مبلغ در 
 راستای خدمت رسانی به کودکان هزینه 

خواهد شد.
ــی آســتــان  ــامـ ــاون تــبــلــیــغــات اسـ ــعـ مـ
قــــدس رضــــوی بـــه فــعــالــیــت هــای ایــن 
رواق نیز اشـــاره و تصریح کـــرد: یکی 
ــن مــعــاونــت توسعه  ــداف مهم ای از اهـ
ــات فــرهــنــگــی ویــــــژه کـــودکـــان  ــ ــدم خــ
ــاوه  ــ ــر هــمــیــن اســــــاس ع ــ اســـــت و ب
ــامــه هــای مـــرســـوم گــذشــتــه، از  ــرن بـــر ب
ــا افـــتـــتـــاح رواق  ــال و بـ ــسـ ــــدای امـ ــت ــ اب
کــودک، اجــرای برنامه های تخصصی 
و ویــــژه ای بـــرای ایـــن گـــروه ســنــی آغــاز 
شــد تــا بــا خاقیت و ارائـــه راهکارهای 
 مناسب، معارف دینی را بین کودکان 

تبیین کنیم. 
ــژه  ــر ایــنــکــه فعالیت وی ــا تــأکــیــد ب وی ب
ــیــازمــنــد مــربــیــان مــجــرب،  کـــودکـــان ن
ــزار مــنــاســب و تــنــوع بــرنــامــه اســت،  ــ اب
ــه داد: تــاکــنــون بــرنــامــه هــای حــرم  ادامــ
مطهر بــا استقبال پــرشــور کــودکــان و 
ــا مـــواجـــه بـــــوده و بــرخــی  ــواده هــ ــ ــان خــ
ــر تـــوســـعـــه ایـــن  ــ والــــدیــــن نـــیـــز در امـ
 فعالیت ها کمک های خیرخواهانه ای 

داشته اند.

 هدیه یک میلیارد تومانی خّیرنیک اندیش 
برای توسعه فعالیت رواق کودک در حرم مطهر رضوی

زیارت کودکانه

خبرخبر
امروزامروز

استقبال چشمگیر از غرفه آستان قدس رضوی در نمایشگاه کتاب تهران
مسئول غرفه آستان قدس رضوی از استقبال سه برابری 
مخاطبان از کتاب های آستان قــدس رضــوی در سی و 
سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در مقایسه با 

دوره های قبلی این نمایشگاه خبر داد.
حسن آرام گفت: آستان قدس رضوی در این نمایشگاه 

با عرضه کتاب در زمینه های مختلف در سه غرفه مجزای 
عمومی، کــودک و بین الملل حضور فعالی داشــت. این 
مجموعه در غرفه عمومی با عرضه کتاب هایی در زمینه های 
علوم قرآنی، حدیث، کام، فقه، فلسفه و رمان در زمینه های 
علوم اسامی، ادبیات و جنگ و سبک زندگی اسامی 

 برای جوانان در قالب هفت مؤسسه علمی و فرهنگی با 
92 عنوان کتاب چاپ اول میزبان مخاطبان و کتاب دوستان 
 بــود. در غرفه کــودک نیز افــزون  بر 300 عنوان کتاب در 
70 اثر چاپ نخست ارائه  شده بود و با توجه به استقبال 
از کتاب های عربی و انگلیسی حدود 2۵0 عنوان کتاب نیز 

در بخش بین الملل برای مخاطبان غیرایرانی عرضه  شد 
که مورد استقبال بسیار زیاد ناشران خارجی قرار گرفت.

وی افـــزود: بسیار خرسندیم کــه مخاطبان مــا همواره 
کــتــاب هــای آســتــان قــدس رضـــوی را رصــد می کنند و با 

اطاعات کامل به نمایشگاه می آیند.

دانش بنیان
   تجربه موفق بومی سازی

در جلسه »هم اندیشی رفع موانع و 
چالش های توسعه دیالیز صفاقی 

کشور«، همکاری های شرکت داروسازی 
ثامن با دانش بنیان ها که منجر به 

بومی سازی نیازهای دیالیز صفاقی 
شده است، به عنوان یک تجربه موفق 

معرفی شد.
مهندس طبسی، مدیر عامل شرکت 

داروسازی ثامن در این نشست گفت: این 

شرکت که از سال 74 تولید محلول های 
دیالیز صفاقی را آغاز کرده بود به 

دلیل تحریم، در سال 1398 نتوانست 
ملزومات مورد نیاز را از خارج کشور 

تأمین کند و این امر موجب شد با حمایت 

از شرکت دانش بنیان برای بومی سازی 
ملزومات و تجهیزات دیالیز صفاقی قدم 
بردارد و تاکنون توانسته با اتکا به توان 

داخلی، 80درصد مشکالت خود را در این 
حوزه برطرف کند.  
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یکی از اهداف مهم معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی توسعه خدمات فرهنگی ویژه کودکان 
است و بر همین اساس عالوه بر برنامه های مرسوم گذشته، از ابتدای امسال و با افتتاح رواق کودک، 
اجرای برنامه های تخصصی و ویژه ای برای این گروه سنی آغاز شد تا با خالقیت و ارائه راهکارهای 

مناسب، معارف دینی را بین کودکان تبیین کنیم. 
گزيدهگزيده

ال تعاجل 
 الذنب 
بالعقوبه 
و اجعل 
بینهما 
لالعتذار 
طریقًا
 در مجازات 
 خطا کار 
شتاب مکن و میان 
 خطا ومجازات،

 راهی برای 
عذرخواهی قرار ده .
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 اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 140160306012000182 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض آقای / خانم 
حس��ین رزمی  فرزند علیرضا  بشماره شناس��نامه 905 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب به مساحت 250 متر 
مربع از پالک 468فرعی از 159 اصلی واقع در بخش دو کاشمر به آدرس اراضی بحر آباد  خریداری از مالک رسمی 
آقای/ خانم مالکیت مشاعی متقاضی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .  آ-40102366
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/03/01              تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/03/16

احمد جهانگیر - قائم مقام رئیس واحد ثبتی 
 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رای شماره 140160306012000466 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای / خانم علی لشکری نقابی  فرزند حسین  بشماره شناسنامه 35 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان 
به مس��احت 159 متر مربع از پالک 10 و 11فرعی از 2558 اصلی واقع در بخش یک ش��هر کاشمر به آدرس امام 
خمینی 6پالک 27 خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم فاطمه صغری پور محمد  محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نماید 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/03/01           تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/03/16    آ-40102367

احمد جهانگیر - قائم مقام رئیس واحد ثبتی 
 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 140160306012000455 و 140160306012000456  هیئت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر به 
ترتیب تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی آقای / خانم حسین اشرفی  فرزند محمد بشماره شناسنامه 17 صادره 
از کاش��مر در س��ه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان و مهری اشرفی عش��رت ابادی فرزند احمد به شماره 
شناسنامه 1377صادره از علی اباد در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 229 متر مربع از 
پالک 468فرعی از 159 اصلی واقع در بخش یک  دو کاش��مر به آدرس اراضی بحر اباد  خریداری از مالک رس��می 
آقای/ خانم حسین اشرفی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می ش��ود در صورتی که اشخاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  آ- 40102368
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/03/01          تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/03/16
احمد جهانگیر - قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رای شماره 140160306012000469 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی 
آقای / خانم زهره محمدیان مغانی  فرزند علی اصغر  بشماره شناسنامه 6470 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب 
س��اختمان به مس��احت 71/40 متر مربع از پالک 2633فرعی از 3027 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به 
آدرس بلوار ازادگان کنار پارک  خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم منصوره رضائی مقدم و مهدی عابدی زادگان 
محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد .  آ- 40102369
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/03/01         تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/03/16
احمد جهانگیر - قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

آگهی فقدان سند
آقای مهرداد نیک نژاد با ارائه دو برگ استش��هاد محلی مصدق، طی درخواس��ت شماره 2095 مورخ 1401/02/20 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی مقدار 3599.45 سهم مشاع از 4630 سهم ششدانگ عرصه و اعیان زمین پالک 
13 فرعی از 10 اصلی واقع بخش 6 الحاقی ثبت حوزه ثبتی شهرس��تان نور با ش��ماره سریال 160060 که در دفتر 
15 صفحه 588 ش��ماره ثبت 2000 به نام مهرداد نیک نژاد ثبت و صادر گردید و به علت نامعلوم مفقود ش��ده لذا 
درخواست صدور سند المثنی نموده است. در اجرای ماده 120 آیین نامه اصالحی قانون ثبت و تبصره های ذیل آن 
مراتب در یک نوبت آگهی میگردد چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله با وجود اصل سند مالکیت مذکور نزد خود 
می باشند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی می بایست اعتراض خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا 

سند معامله به اداره ثبت محل ارائه و رسید آن را دریافت نمایند. بدیهی است چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض 
ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت و یا سند معامله ارائه نگردد این اداره مطابق مقررات اقدام به 

صدور سند مالکیت المثنی خواهد نمود. م الف 1318505         آ- 40102370  
تاریخ انتشار: 1401/03/01

علی سعادتی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک نور

"آگهی موضوع ماده3 قانون  و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی"

براب��ر رای ش��ماره 140160308002000019-1401.01.18 هیئ��ت اول موض��وع قان��ون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم مریم ذبیح نژاد فرزند س��ید علیرضا  به ش��ماره شناس��نامه26 کد 
ملی0889061297 صادره از قاین در   ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت1790.51مترمربع 
در تمامی پالک 1738فرعی از 1269اصلی اراضی مزرعه شاهیک بخش 11 قاینات از محل مالکیت 

رسمی آقای میر حسین ذبیح نژاد محرز  گردیده است
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و 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 است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  آ- 40102372
تاریخ انتشار نوبت اول:  1401.03.01          تاریخ انتشار نوبت دوم:  1401.03.16

غالمرضا صادقیان - رئیس اداره  ثبت اسناد وامالک قاین

"آگهی موضوع ماده3 قانون  و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی"

برابر رای ش��ماره 140160308002000081-1401.2.10 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا شخمگر فرزند برات شماره شناسنامه و کد ملی 0880126426در   
ششدانگ یکباب منزل مخروبه و گلی مس��احت120.87مترمربع در قسمتی از پالک 345 اصلی در 
تمامی پالک های 5و9فرعی از 345اصلی اراضی شهر قاین بخش 11 قاینات از محل مالکیت رسمی 

رمضان و محمد دشتبان نژاد محرز  گردیده است
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و 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 است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  آ-40102374
تاریخ انتشار نوبت اول 1401.3.1            تاریخ انتشار نوبت دوم:1401.3.16
غالمرضا صادقیان- رئیس اداره  ثبت اسناد وامالک قاین

"آگهی موضوع ماده3 قانون  و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی"

برابر رای ش��ماره 140160308002000076-1401.02.08هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی آقای حسین علی پور  به شماره شناسنامه 7 کد ملی0889221121صادره از قاین 
فرزند علی در   ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 53.38 متر مربع  در قسمتی از  پالک 754-

اصلی اراضی  شهر قاینبخش 11 قاینات )ازمحل مالکیت سهام مجهول)  محرز  گردیده است0
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و 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 است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  آ-40102375
تاریخ انتشار نوبت اول:  1401.03.01          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401.03.16    

غالمرضا   صادقیان   - رئیس  اداره  ثبت  اسناد وامالک  شهرستان  قاین 

"آگهی موضوع ماده3 قانون  و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی"

برابر رای شماره 140160308002000083-1401.02.10 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقای یاس��ر میری پیشبر به شماره شناس��نامه و کد ملی0640286194صادره 
از قاین فرزند  محمد علی در   شش��دانگ یکقطعه زمین به مس��احت 68.98متر مربع  در قس��متی 
از  پالک 1266-اصلی اراضی مزرعه کهناب بخش 11 قاینات )ازمحل مالکیت سهام مجهول  )محرز  

گردیده است0
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و 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 است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  آ- 40102376
تاریخ انتشار نوبت اول:  1401.3.1           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401.3.16

غالمرضا   صادقیان  - رئیس  اداره  ثبت  اسناد وامالک  شهرستان  قاین 

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی قاینات 
     پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتشر گردیده، اینک بر 
حسب درخواست واصله مستند به ماده مذکور و ماده 61 آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود قسمتی 

از امالک واقع دربخش 11 حوزه ثبتی این واحد به شرح ذیل:
بخش 9 قاینات

قطعات مفروزه مزرعه سده )آرین شهر( پالک 128 – اصلی:
3701 فرعی جعفر زاهدی نیا ششدانگ یک قطعه زمین بایر

3702 فرعی غالمحسین حسینی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای تاسیسات مرغداری
3703  فرعی محمدعلی وحسین اقبالی  ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار  بالمناصفه

3710  فرعی محمدعلی گدائی ششدانگ یک باب منزل مسکونی        
3711 فرعی لیال قلی زاده جینان ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار واقع در اراضی مشهور به سینه وزق

3713  فرعی غالمحس��ین ظفری شش��دانگ یک قطعه زمین دیمه زار واقع در آرین ش��هر – اراضی 
حاشیه بلوار کمربندی در روز شنبه ازساعت 8 صبح لغایت 12 ظهرمورخه    1401/03/28

3715  فرعی غالمحسین  وفاطمه  همگی حیران  ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار)غالمحسین به 
میزان 4 دانگ وفاطمه به میزان2 دانگ( واقع در آرین شهر – اراضی دیمه زار مشهور به گدار کالقی

3716  فرعی هادی زراعتی ششدانگ یک قطعه زمین بایر ) با کاربری ورزشی(    
3717  فرعی علی اکبر غالمی ششدانگ یک قطعه زمین بایر

3718  فرعی فرزانه قدیمی  ششدانگ یک باب منزل
3719  فرعی ابوالفضل سبزکار ششدانگ یک باب منزل مخروبه که در روزیکشنبه از ساعت 8 صبح تا 

12 ظهر  مورخه 1401/03/29 انجام خواهد شد 
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره  فوق الذکر به وسیله این آگهی 
اخطار میگردد؛ که در موعد مشخص شده فوق الذکر در محل  وقوع ملک حضور به هم رسانند، چنانچه 
هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها درموقع مقررحاضر 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 وحقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که درموقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده 20 قانون 
ثبت فقط تا30 روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد.و برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون 
ثبت ، معترضین می بایست؛ از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف یک 
ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم وگواهی 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.        آ-40102377
تاریخ انتشار: 1401/03/01       

غالمرضا  صادقیان  
 رئیس  اداره  ثبت  اسناد وامالک  شهرستان  قاین 

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین
"آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی"
برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان واقع در بخش 11 قاینات به 

شرح ذیل محرز گردیده است:
بخش 11 قاینات

شهر قاین
1- رای ص��ادره ش��ماره140160308002000071-1401.02.07نفع آقای علی ابطهی به ش��ماره 

شناسنامه 13 کد ملی0889359482 صادره قاین فرزندمحمد حسن درششدانگ 
 در شش��دانگ یکباب منزل  مخروبه به مساحت 462.46 متر مربع سه دانگ  از محل مالکیت سهام 

مجهول وسه دانگ از محل مالکیت رسمی  سید زین العابدین ترابی در تمامی پالک 313 اصلی
قطعات مفروزه مزرعه شاهیک پالک 1269 اصلی

2- رای صادره شماره 140160308002000020-1401.01.18 بنفع خانم فاطمه هادی   
فرزند محمد شریف شناشنامه1999کد ملی  0653107633در ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی  به مساحت569.97مترمربع در قسمتی از پالک2093فرعی از محل مالکیت رسمی 

خانم خدیجه رجب پور
 لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح فوق به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاصیکه نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند 
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت استاد و امالک محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت وذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد 

مالکیت صادر خواهد شد.   آ-40102215
تاریخ انتشار نوبت اول 1401.03.01        تاریخ انتشار نوبت دوم 1401.03.16

غالمرضا صادقیان- رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان قاین

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین
"آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی"
برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان واقع در بخش 11 قاینات به 

شرح ذیل محرز گردیده است:
بخش 11 قاینات

قطعات مفروزه مزرعه کهناب پالک 1266 - اصلی
1- رای صادره ش��ماره 140160308002000012-1401.01.18 بنفع آقای حس��ین خطیب زاده 
فرزند محمد ش��ماره شناس��نامه 114کد ملی 0889000166در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 

199.70 متر مربع از محل مالکیت رسمی رمضان حق خواه قسمتی از پالک 1266 اصلی
قطعات مفروزه مزرعه شاهیک پالک 1269 -اصلی

2-رای صادره شماره 140060308002001435-1400.10.13  بنفع آقای محمد علی زارع کار فرزند 
ابراهیم شناشنامه132کد ملی  0888959834درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشجر  
به مساحت1326.03مترمربع در قسمتی از پالک339 فرعی از محل مالکیت رسمی حاج غالم زارعکار 
3-رای صادره شماره 140060308002001577-1400.10.26   بنفع آقای محمدرضا زارع کار فرزند 
ابراهیم شناشنامه10کد ملی  0889002258درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشجر  به 

مساحت1326.03مترمربع در قسمتی از پالک339 فرعی از محل مالکیت حاج غالم زارعکار
4-رای ص��ادره ش��ماره 140060308002001442-1400.10.14بنفع آق��ای محمدرضا زارع کار 
فرزن��د ابراهیم شناش��نامه10کد ملی  0889002258در شش��دانگ یک قطعه زمی��ن مزروعی  به 

مساحت1593.02متر مربع درتمامی  پالک1413فرعی از محل مالکیت  رسمی حاج غالم زارعکار 
5- رای ص��ادره ش��ماره 140060308002001576-1400.10.26 بنفع آقای محمد علی زارع کار 
فرزند ابراهیم شناش��نامه132کد ملی  0888959834 درشش��دانگ یک قطع��ه زمین مزروعی  به 

مساحت1837.27مترمربع در تمامی پالک1523 فرعی از محل مالکیت رسمی حاج غالم زارعکار 
6- رای صادره شماره 140060308002001440-1400.10.14   بنفع خانم شهربانو زارع کار فرزند 
ابراهیم شناشنامه226کد ملی  0888967241درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  
به مساحت1926.56مترمربع در تمامی پالک 1709 فرعی از محل مالکیت  رسمی حاج غالم زارعکار
7-رای صادره شماره 140060308002001434-1400.10.13 بنفع آقای محمد علی زارع کار فرزند 
ابراهیم شناشنامه132کد ملی  0888959834درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت3145.48مترمربع در تمامی پالک1865فرعی از محل مالکیت رسمی حاج غالم زارعکار
8- رای ص��ادره ش��ماره 140060308002001441-1400.10.14  بنفع آقای محمدرضا زارع کار 
فرزند ابراهیم شناش��نامه10کد ملی  0889002258درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی  به مساحت3145.48در تمامی پالک1865 فرعی از محل مالکیت رسمی حاج غالم زارعکار 

قطعات مفروزه مزرعه ابوالخیری پالک 1270 -اصلی
9-رای صادره شماره 14016030800200036-1401.01.22  بنفع آقای سعید سوداگرفرزند محمد 
شناس��نامه و کد ملی 0880319186 درشش��دانگ یک قطعه زمین به مس��احت31.08مترمربع در 

قسمتی از پالک291فرعی از محل مالکیت رسمی علی اکبر شهری
لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح فوق به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15روز آگهی می شود در صورتیکه اشخا ص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
محل تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد.   آ-40102378
تاریخ انتشار نوبت اول:   1401.03.01
تاریخ انتشار نوبت دوم:  1401.03.16

غالمرضا صادقیان
 رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان قاینات

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم ویدا س��االری تکمه داش با ارائه وکالتنامه ش��ماره 16231 مورخ1401/1/29 دفترخانه 669 تهران و 
21292 مورخ 1401/2/15 دفترخانه 115 کرج ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده 
است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1000مترمربع قطعه 859 تفکیکی به شماره 
295 فرع��ی ک��ه بپالک 229 فرعی تغییر پیدا کرده اس��ت از 172 از اصلی مفروز از پالک 3 فرعی از اصلی 
مذکور واقع در اراضی حوزه ثبتی شهرس��تان کرج مورد ثبت صفحه 469 جلد 722 امالک به نام س��یروس 
شایگان ثبت وصادر گردیده وبرابر سند صلح 38186 مورخ 54/2/10 دفترخانه 40 تهران به مونس نوروزی 
ماش��کی منتقل شده مفقود گردیده اس��ت و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحی به ماده 120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی 
مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نس��بت به ملک مذکور باشد از تاریخ این آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت به این اداره تس��لیم تا وفق مقررات عمل گردد 
بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند 

مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد.  آ- 40102384
فرید شیاسی دهسوری

 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج
از طرف حسین رضا نوری شاد
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