
در حرم 

 مسیرهای آسان تر 
برای رسیدن به رواق »دارالحجه«  

اگر در دو سه ماه اخیر به حرم مطهر رضوی مشرف شده 
و گذرتان به بست شیخ طوسی و یا رواق دارالوالیه افتاده 
از  را دیده اید که خبر  و...  بنرها  داربست ها،  باشد حتماً 
عملیات  ایــن  جزئیات  مــی دهــد.  عمرانی  عملیات  انجام 
و  نــگــهــداری  مدیر  »بــیــات«  مهندس  زبــان  از  را  عمرانی 
حرم  نــگــهــداری  و  فنی  ســازمــان  ساختمان  ــرداری  ــهــره ب ب
بخوانید: آسانسور بست شیخ طوسی با ظرفیت 18 نفر 
مقابل ورودی کتابخانه مرکزی در حال ساخت است که 
امکان دسترسی آسان تر افراد سالمند و معلول را از بست 
شیخ طوسی به رواق دارالحجه و برعکس فراهم می کند. 

این عملیات تیرماه امسال به پایان می رسد. 
ــاره ضــرورت اجــرای پــروژه ساخت پله   بیات همچنین درب
برقی در مسیر رواق دارالحجه به رواق دارالوالیه حرم مطهر 
رضوی هم گفته: این پروژه تردد زائران به رواق دارالحجه 
به ویژه هنگام خروج در ساعات پیک جمعیت را تسهیل 
می کند؛ به همین منظور دو دستگاه پله برقی در کنار راه 
پله سنگی طراحی شده که امکان دسترسی بیشتر از رواق 
دارالوالیه به رواق دارالحجه از طریق کفشداری شماره 17 

واقع در صحن جمهوری را میسر می کند. 
به گفته وی، عملیات ساخت این پروژه از فروردین سال 
جاری آغاز شده و بر پایه برآوردهای انجام شده تا شهریور 

سال جاری به بهره برداری می رسد.

خاکستر  با  »خانجان«  توسلی   رقیه 
مــی شــســت. مــی گــفــت جال  را  ــا  ــرف هـ ظـ
ــاه خــانــه  ــی ــتــنــد. مــی گــفــت گـــل و گ مــی اف
گردنمان حق دارند. کس و کارشانیم. آب و 
نور و خاکشان را فقط نمی گفت. می گفت 
تکریم! باید تکریمشان کنیم. باید دوست 

داشتن بلد باشیم.
و  ــم  مــی زن را  ــن مهمی  ــالی آن کـــالس  قــیــد 
جایش دو ساعت وقت دست و پا می کنم 
برای احوالپرسی از »فرشته جان«. 6سالی 
رویــش...  گذاشته ام  را  اسم  این  می شود 
احوالپرسی،  اول  همان  از  را  خــدا  بنده 

می پرسم.  بچه ها  از  می کنم.  سؤال پیچ 
از اکرم و محبوبه و حمید و امید. سراغ 
آقاامید که می گفتند  از کپسول  می گیرم 
و  محبوبه  دانــشــگــاه  از  نــمــی شــود.  پــیــدا 
تازه  قــول هــای  رونــد  از  اکــرم.  بی تابی های 
همه شان  به  بهزیستی.  کل  مدیر  جناب 
ــازه آن  ت مرتب و منظم جــواب مــی دهــد. 
روز  و  حال  اصــالً  می شوم  متوجه  آخرها 
ــروز،  ــ آرت از  و  نـــشـــده ام  را جــویــا  خـــودش 
زانودرد و حساسیت شدید دست هایش 

نپرسیده ام.
فــرشــتــه جــان، مـــادر چــهــار مــعــلــول اســت 

نشسته.  بچه هایش  پــای  به  که 37ســال 
محبوبه اش ناشنواست، امید و حمیدش 

معلول ذهنی اند و اکرمش هم. 
مـــی خـــواهـــیـــم  و  زده ایـــــــــم  را  حــــرف هــــا 
خداحافظی کنیم که امید می آید گوشی 
وقت  آن  مــی گــیــرد.  ــادرش  مـ از  بــه  زور  را 
ــد چــقــدر حــال  ــی کــه خـــدا مــی دان  بــا ذوقـ
خاله!  آ  خاله!  می گوید؛  است  کن  خوب 
داریم میریم پیش امام رضا. واال چند روز 

دیگه میریم مََشد.
السالم علیک یا علی بن موسی الرضا! یا 

غریب الغربا!

دلم هُرّی می ریزد پایین. دلتنگ و دلشاد 
باالیی  آن  فقط  مــی کــنــم.  ذوق  مــی شــوم. 
این  ایــن خــانــواده محتاج  مــی دانــد چقدر 
سفر و این میهمانی اند. چه خوش خبری 
کرد این آقاامید! به فرشته خانم می گویم: 
ــه قـــول مــادربــزرگــم آقــا  ــه ســالمــتــی ... ب ب
بهترینه. تو مرامش نیست زائری رو دست 

خالی برگردونه والیتش.

پی نوشت
باید  آدم  مــی گــفــت.  راســـت  »خــانــجــان« 

زندگی اش را جال بدهد.

نیمکت زندگینیمکت زندگی

دنیا فقط به دیدن تو 
می ارزد
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روایت حجت االسالم قاجاری از احیای ظرفیتی به اسم »امام محله«

طلبه ای که با کمک های 2 هزار تومانی 
۳۵ معتاد را ترک داد 

حجت االسالم ایزدهی مطرح کرد

تضاد فرهنگ کالن اسالمی با غربی 
در مقوله جمعیت

موعظه/آیت اهلل حائری شیرازی
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دکترمالک رحمتی: 

تحول در موزه آستان قدس رضوی 
یک مأموریت ضروری است

در کمتر از 72 ساعت انجام شد

 تکمیل ظرفیت حضور 
در اجتماع »سالم فرمانده«

    سال دوم    ویژه نامه 343    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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ــوی اتــفــاق زیــبــایــی اســت که  گــل آرایــی حــرم رضـ
سالیانی است به صورت خودجوش توسط جمعی 
از خادمان آستان امام رئوف انجام می شود و این 
گل ها پس از نصب روی ضریح سرنوشتی شیرین 
فارس، گل آرایی  برایشان رقم می خورد.به گزارش 
از  حرم رضــوی سالیانی است که توسط جمعی 
خــادمــان آســتــان امـــام رئـــوف بــا ظــرافــت خاصی 

انجام می شود و هر سال شاهد 
زیبا تری  طراحی های  و  نـــوآوری 
در گـــل آرایـــی آســـتـــان مــقــدس 
امام رضا)ع( هستیم.این کار به 

صورت خودجوش و ...

در نشستی به همت بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی بررسی شد

نقش مهم زیارت در آیین »هندو«
 ازسرنوشت زیبای گل های 

ضریح امام رضا)ع( چه می دانید؟

شده معطر 
 »شمیم رضوان« 

ز عطر گل هایت

2

2

منبر مجازی

فرق بزرگی و بزرگواری

را  »کریم«  آدم  شریفیان  حجت االسالم 
خیلی وقت ها ما با اعطا و انفاق و دست دهنده و 
کسی که سفره پهن است و این ها می شناسیم. 
این غلط نیست ولی معنای کرامت این نیست. 
خداوند در قرآن جاهای مختلفی از کریم حرف 
زده است. زوج کریم ...رزق کریم... خود قرآن 
هم کریم اســت...خــود خــداونــد متعال کریم 
 ... اســت  بزرگی  کرامت  اصلی  معنای  اســت. 
مثل فردی که بزرگی دارد و از این بزرگی او دایم 
بزرگ  مثل چشمه ای  بــاشــد...  جــاری  خیرات 
که در خیررسانی اش خلل و آلودگی و آسیب 
نیست. بعضی درخت ها اصالً میوه نمی دهند. 
هیچ ثــمــره ای نــدارنــد. بعضی درخــت هــا مثمر 
هستند ولی یک جوری هستند که دست ما به 
آن نمی رسد یا اگر بخواهید از میوه آن استفاده 
کنید شما را اذیت می کند. خارهای بزرگی دارد. 
به  را  رزق  بهترین  هستند  درخــت هــا  بعضی 
سهولت می دهند. کریم به کسی می گویند که 
بزرگ است ولی بزرگی بر آدم نمی کند... شما را 
نمی شکند... شما را حقیر نمی کند... اگر چیزی 
به آدم می دهد یک جوری به آدم می دهد که 
آدم احساس کوچکی نکند. یکی در خانه امام 
حسن مجتبی)ع( را زد. ایشان در را باز کردند 
از الی در دســت طــرف را پــر کــردنــد. بــعــداً از 
حضرت سؤال شد که آقا چرا شما این جوری 
انفاق می کنید؟ فرمودند می خواهم با او چشم 
در چشم نشوم... خجالت می کشد. در فارسی 
شاید بهترین واژه ای که برای کریم بشود پیدا 
کرد بزرگوار است. بزرگواری غیر از بزرگی است. 
بعضی ها بزرگ هستند ولی بزرگوار نیستند...
خــداونــد کــریــم اســــت... قـــرآن و انبیای الهی 
کریم اند... یک موقع ما خود کریم هستیم، یک 
موقع دیگران را هم به مقام کرامت می رسانیم. 
آن ها را بزرگ می کنیم. قرآن دربــاره یتیم فقط 
َّ بَلْ ال  نگفته اطعام کنید، انفاق کنید. گفته: »كاَل
تُكْرِمُونَ الْيَتيم « ... یتیم ممکن است نیاز مالی 
حتی نداشته باشد. دست او دست ضعیف 
است. حامی ندارد. پدر ندارد. یک جوری با او 
برخورد کنید که کمبود آن را احساس نکند. او را 
بزرگ بدارید. چه قدر قرآن لطیف گفته است... 
قرآن می گوید فراعنه عالم کسانی هستند که 
اهل اکرام نیستند. این ها انسان ها را می شکنند. 
خود آن ها حقیر هستند و دیگران را هم حقیر 
خواهند کرد... یکی از آثار کرامت محبت است. 
آدم هایی که گزنده نیستند، دست دهنده دارند 
ولی بزرگی نمی کنند، تفوق ندارند... آدم این ها 
را می پسندد، چه کسی است که نپسندد؟ اگر 
کنیم،  ایجاد  مؤمنان محبت  بین  می خواهیم 
اســت.  بــرخــوردهــای کریمانه  ارکــانــش  از  یکی 
ببینید خدا چه جوری عفو می کند. همین جور 
که خدا ما را می بخشد و ما را تکریم می کند این 

صفات باید در ما هم متولد شود ... .

کتابخانه آستان  قدس رضوی، 400 سال پیش چه نقشی در تقویت عالقه مردم به کتاب داشت؟

رونق کتاب خوانی در مشهد عهد صفوی
همان  نیکبخت  محمدحسین 
کتابخانه  امــروزه  که می دانید،   طور 
ــان  قـــــدس رضــــــوی یـــکـــی از  ــ ــت آســ
بزرگ ترین کتابخانه های دنیاست که 
ساالنه به هزاران نفر از عالقه مندان 
به کتاب و کتاب خوانی و همین  طور 
محققان و پژوهشگران، خدمات ارائه می کند. یک بار 
در همین صفحه، درباره تاریخچه کتابخانه صحبت 
کردیم و حتی چند باری هم از کتابخانه های اقماری 
مانند کتابخانه وزیری یزد و... حرف زدیم. اما شاید 
دوســت داشته  باشید دربــاره گذشته این کتابخانه 
به همین  بیاورید.  بدست  بیشتری  اطالعات  مهم 
دلیل امروز می خواهم درباره وضعیت کتابخانه آستان  
قدس رضوی در دوره صفویه بگویم؛ یعنی اوضاع این 
مکان مهم فرهنگی در حدود 400 سال پیش. البد 
می پرسید مگر 400 سال پیش هم کتابخانه آستان 

 قدس رضوی فعال بوده  است؟ 

کتابخانه ای با 93 کتاب ◾
وقتی درباره کتابخانه آستان  قدس در دوره صفویه 
حرف می زنیم، نباید ذهنمان برود سمت کتابخانه های 
مدرن امروزی با چند میلیون جلد کتاب. طبق اسناد 
موجود، کتابخانه آستان  قدس در دوره صفویه و به 
شاه  )دوره  سال 980 خورشیدی  در  طور مشخص 
عباس یکم(، 93 جلد کتاب را در خود جای داده  بود. 
بخش عمده این کتاب ها هم موضوع دینی داشت؛ 
هر چند در میان آن ها، آثار ادبی مانند »اوراق ترجمه 
شعر سیدرضی« و »مجموعه اشعار عربی من کالم 
متقدمین« هم دیده می شد. البته این کتاب ها به غیر 
از قرآن هایی بود که آن ها را وقف حرم رضوی کرده 
 بودند و بعضاً طبق دستور واقف، در کتابخانه از این 
قرآن ها مراقبت می شد. طرز نگهداری کتاب ها هم با 
امروز فرق اساسی داشت. ما عادت کرده ایم همیشه 
کتاب های کتابخانه را در قفسه های مخصوص و کنار 
هم ببینیم؛ اما در این دوره، کتاب ها را در صندوق ها 
نگهداری می کردند و حتی گاهی از واژه »صندوق« 
استفاده  هــم  کتابخانه  کــتــاب هــای  شــمــارش  بـــرای 
می شد. البته این روش در آن زمان مرسوم بود و در 
بیشتر کتابخانه های مهم و بزرگ ایران، کتاب ها را در 

صندوق نگهداری می کردند. 

گروه های کتابخوان مشهد ◾
گزارش های مربوط به فعالیت کتابخانه آستان  قدس 

قشر  دربـــاره  را  جالبی  اطــالعــات  صفویه،  دوره  در 
کتابخوان در مشهد ارائه می کند که اتفاقاً موضوع 
اصلی بحث امــروز ما هم، همین است. باید توجه 
داشت که این افراد، کتاب هایی غیر از قرآن کریم را 
به امانت می گرفتند و به همین دلیل می شود آن ها 
قرار داد.  در زمره کتابخوانان شهر مشهد  را رسماً 
الهه محبوب فریمانی  طبق گزارش هایی که توسط 
در کتاب »تاریخچه کتابخانه آستان  قدس رضوی« 
مورد بررسی و اشاره قرار گرفته  است، برخی مشاغل 
افرادی که در دوره صفویه کتاب امانت می گرفتند، 
از این قرار بود: نخودبریز )از مشاغل بسیار سخت 
قدیمی که فعالیت آن در راستای تولید نخود بوداده یا 
آرد نخود بود(، طباخ )آشپز(، صاحب  نسق، مستوفی 
عودساز،  )دربـــان(،  قاپوچی  طلبه،  مُشرف،  مشهد، 
مُنشی، قهوه چی، حکیم، محرر  داراالنشاء )کاتب( و 
پوستین دوز. شاغالن این مشاغل به جز افرادی بودند 

که از کارکنان و خُدّام آستان  قدس رضوی محسوب 
 می شدند؛ افرادی مانند حافظ، مُهردار، پیش نماز و... .
تنوع این مشاغل نشان می دهد عادت کتاب خوانی 
طبقه  از  نــشــان  کــه  مختلف  مشاغل  نسبت  بــه 
قابل  نفوذ  از ضریب  داشته،  اجتماعی خاص هم 
قبولی برخوردار بوده  است و شاید حتی مشهدی های 
400 سال پیش، بیشتر از مشهدی های امروز کتاب 
که  اینجاست  توجه  جالب  نکته  مــی خــوانــده انــد! 
بخش مهمی از این مشاغل، ارتباط مستقیمی با 

مقوله کسب دانش و مطالعه متون علمی نداشته. 
شاید در میان گروهی که برشمردیم، گروهی مانند 
طلبه ها بودند که به دلیل اشتغال دائم به تحصیل، 
به استفاده دائمی از کتاب های کتابخانه نیاز داشتند 
توجه  با  توسط حکیم  کتاب  گرفتن  امانت  یا مثالً 
به فعالیت و حرفه اش، چندان دور از انتظار نبوده 
 است؛ اما در مشاغلی مثل قهوه چی یا طباخ طبعاً 
نیاز حرفه ای به مطالعه کتاب وجود نداشت و این 
افراد صرفاً به دلیل عالقه شخصی شان به مطالعه 
رومی آوردند. از آنجا که در آن زمان، مشهد پس از 
دوران حمالت خونبار ازبکان، روی امنیت و آسایش 
را می دید و علما و محدثان بزرگی مانند شیخ حر 
و مجالس  عاملی در حــرم رضــوی حضور داشتند 
شوق  می کردند،  برگزار  خصوصی  و  عمومی  درس 
فراگیری علوم دینی و عقلی در میان مردم رونق گرفت 
و اقبال عمومی به حضور در چنین جلساتی بیشتر 

شد. در این زمان مدرسان آستانه در صحن عتیق و 
برخی از رواق هــا، به تدریس فقه و حدیث مشغول 
بودند و طبعاً عالقه مندان به این مباحث برای تکمیل 
اطالعاتشان به سراغ کتابخانه آستان  قدس می رفتند 
تا با امانت گرفتن کتاب بر حجم اطالعاتشان اضافه 
کنند. نباید از نظر دور داشت که این عالقه با وجود 
کتابخانه آستان قدس رضوی تقویت می شد و اصل 
وجود چنین مکانی در حرم مطهر رضوی به تبلیغ 

عادت حسنه کتاب خوانی کمک می کرد.

وقتی درباره کتابخانه آستان  قدس در دوره صفویه حرف می زنیم، نباید ذهنمان 
برود ســمت کتابخانه های مدرن امروزی با چند میلیون جلد کتاب. طبق اسناد 
موجود، کتابخانه آســتان  قدس در دوره صفویه و به طور مشخص در سال 980 

خورشیدی )دوره شاه عباس یکم(، 93 جلد کتاب را در خود جای داده  بود.
گزيدهگزيده



الذكر 
يونس اللب 
و ينري 
القلب و 
يستنزل 
الرمحة ؛
ياد خدا عقل را 
 آرامش مى دهد، 
دل را روشن مى كند 
 و رحمت او را 
فرود مى آورد.

اعلم انک 
لن ختلو 

من عین 
اهلل فانظر 

کیف 
تکون

 بدان كه 
 از ديد خداوند 
 پنهان نیستى 

پس بنگر چگونه ای.

عالِم زيرک

چند وقت پیش 
شخصی رفته بود نزدِ 

یکی از علمایی که 
مسئولیتی هم داشت 

و گفته بود: خوابی 
دیده ام که مبلغی به 
حساب 100 امام که 

برای کمک به مسکن 
محرومان است، 

واریز کنم، مقداری 
هم به جنگ کمک 

کنم. ضمناً یک قطعه 
زمین دارم در فالن 
جا مشکلی قانونی 

پیدا کرده است. عالم 
زیرک گفته بود: تمام 

حساب 100 و کمک به 
جبهه برای این بود که 

می خواهی از این راه 
مشکل زمین خود را 

حل کنی؟!
)حجت االسالم 

قرائتی(

 ترک 
حديث نفس

آیت هللا جاودان در 
پاسخ به پرسشی در 
خصوص چیستی 
»حدیث نفس« و 
نهی آن در روایات 
این گونه نوشته اند: 
»حديث نفس عبارت 
است از خياالتی كه 
آدمی دارد. در خيال 
دوستی می كند، 
دشمنی می كند، برای 
خودش آينده می سازد 
و گاه خدايی ناكرده 
در خيال گناه غرق 
می شود، همه اين ها 
بيهوده است و بايد 
ترک شود«.

حکایت پرسش و پاسخ

رئیس پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشه اسالمی گفت: اصالت سرمایه که منطق غرب است 
می گوید جمعیت کم شود یعنی فقرا کم و سرمایه داران 
اضافه شوند، اما در نظام اسالمی اصالت عدالت وجود دارد، 
باید همسانی بین افراد باشد و غنی باید به ضعیف کمک 
کند. به گزارش خبرگزاری رسا، حجت االسالم والمسلمین 
سیدسجاد ایزدهی، رئیس پژوهشکده نظام های اسالمی 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در نشست علمی 
»الهیات جمعیت و کارکردهای آن در حاکمیت دینی« به 
سخنرانی پرداخت. پاسخ او به این پرسش که »چرا در غرب 
جمعیت کاهش پیدا کرده و نباید در جامعه ما رخ دهد« را 

در ادامه می خوانید.
اگر نگاهی به بنیان های فرهنگی حاکم بر نظریات کنترل 
جمعیت داشته باشیم نخستین موضوع، فرهنگ کالن 

آن هاست؛ انسان ما با انسان آن ها تفاوت دارد. در غرب 
یک انسان خودبنیاد دنیوی مادی وجود دارد که صرفاً به 
دنبال راحتی در دنیاست. این انسان طبیعتاً با یک سگ هم 
خوشی دارد و ناراحتی او نگهداری از بچه است. اینکه انسان 
چیست، از کجا آمــده و فرهنگ غالب بر انسان چیست 
مسئله است. انسان آن ها فارق از خدا و در دنیا بوده و متعلق 
به دنیاست، طبیعی است که چنین انسانی فرزندآوری را 

برنتابد اما در منطق اسالم فرزند، یک بچه یعنی معجزه الهی 
و اضافه شدن یک خلیفه دیگر به زمین.  فرهنگ غربی حکم 

می کند فرزندآوری یک منکر باشد.
ارزش ذاتـــی اولــیــه غــرب و نخستین ارزش غـــرب، آزادی 
است. اگر یک بچه محدودیت داشته باشد با آن مخالفت 
می کنند، اما در دیدگاه ما ارزش اولیه، فطرت ما و خداوند 
است، این دو منطق با هم جمع نمی شوند، این دو ساختار با 

هم سازگاری ندارند. منطق غرب اندیشه فردگراست، یعنی 
ما به شرطی که دیگری را آزار ندهیم آزاد هستیم، اما در 
منطق اسالم آنجایی که همگرایی است ارزش وجود دارد، فرد 
هم ذیل خودش ارزش دارد، اما جامعه و همگرایی و انسجام 
جامعه ارزش ویــژه دارد. نکته سوم که شاید نکته مهمی 
است بحث کاپیتالیسم است، منطق غرب منطق اصالت 
سرمایه است. در غرب باید سرمایه من اضافه شود و سرمایه 

دیگری اضافه نشود، اصالت سرمایه می گوید جمعیت کم 
شود، یعنی فقرا کم و سرمایه داران اضافه شوند، اما در نظام 
اسالمی اصالت عدالت وجود دارد، باید همسانی بین افراد 

باشد و غنی به ضعیف کمک کند.
نکته دیگر اینکه مسئله خانواده یعنی همان جمعیت؛ 
خانواده یعنی در مقابل فردگرایی و انزوا هستیم. االن در 
کشورهای اسالمی شاید یک نفر زنازاده نتوانیم پیدا کنیم، 

 امــا ایــن درصــد در کشورهای غربی بــراســاس آمـــار، بــاالی 
۵0 درصد است. مفهوم خانواده در غرب وجود ندارد، مدتی 
است که فهمیده اند خانواده الزم دارنــد اما باز مفهوم آن 
را تغییر داده و به سمت خانواده تک جنسیتی رفته اند، 
حتی با یک حیوان ازدواج می کنند، از چنین خانواده هایی 

جمعیت به دست نخواهد آمد.
خانواده نقطه قوت و پاشنه آشیل نظام است. وقتی مادری 

از بین برود، وقتی حیثیت زن به جنس ماده تغییر کند نه 
انسانیت، نتیجه همین شرایط غــرب خواهد شــد. وقتی 
جمعیت کاهش پیدا می کند که رسانه به جامعه بگوید 
مرد و زن نر و ماده هستند، در این شرایط دیگر خانواده ای 
وجود ندارد بلکه اصالت لذت معنا پیدا می کند. وقتی ارزش 
خانواده تبدیل می شود به لذت محدود، نتیجه چیزی بهتر 

از غرب نخواهد شد.

دیدگاه
تضاد فرهنگ كالن 
 اسالمى با غربى
 در مقوله جمعیت

موعظه
آیت اهلل حائری شیرازی

   هر كس از عقلش فاصله گرفت، تو نیز از او فاصله بگیر
چطور شما قرآن را دو دستى و بااحترام مى گیريد؟ چطور وقتى حرم 
حضرت معصومه)س( مى رويد، عقب عقب برمى گرديد تا پشتتان به 
ضريح نباشد؟ اين عقل خودتان را هم جدی بگیريد. وقتى فهمیديد 

چیزی بد است، سرسری نگیريدش. همه اش به اين فکر كنید كه 

عقل دارد چه مى گويد؟ اگر عادت كرديد به متابعت عقل، آن وقت يک 
استادی مثل آقای بهجت گیرتان مى آيد، دستتان را مى گیرد. دنبال 
پیدا كردن امثال آقای بهجت نرو، فايده ندارد. ]در عوض[ اين عقلى 

كه خدا به تو داده را جدی بگیر.
 اين هايى كه زياد استخاره مى كنند، ]عقلشان ضعیف مى شود[ خدا 

استخاره را داده برای تعطیل فکر؟! برای تعطیل مشورت؟! برای 
اينکه با خودت بگويى: »من كه مى توانم استخاره كنم، چرا مشورت 
كنم«؟! مثالً مى خواهد زن بگیرد. مشورت نکرده، استخاره مى كند! 

خب همین، كار دستش مى دهد. 
به عقلت رجوع كن. اول مقلد عقلت باش. اگر عقل تو دست تو را نگیرد 

و به امام زمان)عج( نرساند، هیچ عالِمى نمى تواند اين كار را برای 
تو كند. واسطه بین تو و امام زمان، اين عقل تو است... در دوستانت 
هر كسى را كه ديدی متابعت از عقل بیشتری دارد ، دوستى ات را با 

او تداوم بده، بیشتر كن. فاصله ات با هر كدام از دوست هايت به اندازه 
فاصله آن ها با عقلشان باشد. هر كه عقلش را جدی مى گیرد، تو هم 

جدی بگیرش. هر كسى عقلش را سست گرفت، تو هم او را سست 
بگیر. هر كس از عقلش فاصله گرفت، تو هم از او فاصله بگیر. 

مى دانى اهل بیت)ع( چقدر ناراحت اند از كسانى كه از عقلشان 
استفاده نمى كنند؟ مى دانى به آن ها چه مى گويند؟ مى گويند 

»احمق«! امام صادق)ع( آمده خانه يک كسى. آمد دِر خانه اش. 

خانه اش كوچک بود. گفت: چرا؟ تو كه وضعت خوب است، مى توانى 
خانه بزرگى داشته باشى؟ گفت: بابای من هم به همین خانه های 

كوچک و اين ها قانع بود تا از دنیا رفت. حاال تو فکر مى كنى امام 
صادق)ع( چه جوابى داد؟ فرمود: »إِْن َكاَن أَبُوَک أَْحَمَق، َيْنَبِغي أَْن َتُکوَن 

ِمْثَلُه«؟! اگر يک جا به شما دادند كه مى توانید در آن بدويد و ورزش 

كنید، نگويید همان جای تنگ بهتر بود. اگر جايى به شما دادند كه 
هوايش بهتر بود، تنفس بهتر بود، اكسیژنش بهتر بود نگويید همان 
دخمه ای كه قبالً داشتیم بهتر بود. اگر يک جايى بهتان دادند ديديد 

نور دارد، خوب است و از راه حالل مى توانید بهداشت خودتان، 
سالمت خودتان و اين ها را رعايت كنید، اين كار را بکنید.

گـــل آرایـــی حـــرم رضـــوی اتــفــاق زیــبــایــی اســـت که 
سالیانی است به صورت خودجوش توسط جمعی 
از خادمان آستان امام رئوف انجام می شود و این 
گل ها پس از نصب روی ضریح سرنوشتی شیرین 

برایشان رقم می خورد.
به گــزارش فــارس، گل آرایی حــرم رضــوی سالیانی 
است که توسط جمعی از خادمان آستان امام رئوف 
با ظرافت خاصی انجام می شود و هر سال شاهد 
نوآوری و طراحی های زیبا تری در گل آرایی آستان 

مقدس امام رضا)ع( هستیم.
 
سرنوشتی نیک برای گل های ضریح ◾

اما آنچه قصد داریم در این گزارش به آن بپردازیم 
ایــن اســت که سرنوشت ایــن گل ها پس از خارج 

شدن از حرم چه می شود؟
صندوقچه های چوبی با روکش پارچه ای سبز رنگ 
با ایــن شعر مزین شــده انــد: »شــده معطر شمیم 
رضــوان ز عطر گل هایت/ کرم نما و دمی نظر کن 

به ما غالمانت«.
خادمان سبزپوش در اتاقی به صف منتظرند و با هم 
زمزمه می کنند: »تو گل باغ والیی/ تو علی موسی 
الرضایی/ من غالم درگه تو/ تو به درد من دوایی« تا 
صندوقچه های گل های فوق ضریح برسند. گل های 
تازه به باالی ضریح می روند و گل های کهنه در پی 
سرنوشتی شیرین از بــاالی ضریح پایین آورده و 
به سمت اتاق هایی رهسپار می شوند. به محض 

رسیدن صندوقچه ها، حال و هوای اتاق، رنگ 
دیگری می گیرد و نواها دلی تر خوانده 

می شود.
پارچه  ها از روی صندوقچه ها 
برداشته می شود و بوی گل ها 
دل و جان را جال می دهد و 
در ترکیب با نواهای عارفانه 
خــادمــیــاران بخش شمیم 

رضوان، دل را در چهار گوشه 
ضریح به پــرواز می برد. پس از 

آن، خادمان شروع به جدا کردن 
انـــواع گــل هــای رز و آنــتــوریــوم و پرنده 

بهشتی و... از یکدیگر در سبدهای جدا می کنند.

تعویض گل های ضریح در روز های فرد و روز جمعه ◾
سیدمحمد رضــوی مقدم که سابقه خدمتش در 
بخش شمیم رضــوان به 1۵ سال و انــدی می رسد. 
او می گوید: گل های روی ضریح، متبرک به حضور 
مالئک در حریم امام هشتم)ع( و دعاهای میهمانان 
امام هستند. گل هایی که در باغ ملک آباد مشهد 
آماده و تزئین می شوند و پس از انتقال به حرم، طی 
مراسمی در روزهــای فرد و روز جمعه باالی ضریح 
قرار می گیرند. گل های قدیمی نیز پس از جدا شدن 
برگ ها و اسفنج های نگهداری گل در صندوقچه های 
چوبی به بخش شمیم رضوان منتقل می شوند تا 

بوجاری و بسته بندی شوند.
رضوی مقدم در ادامــه دربــاره مراحل آمــاده کردن 
بسته های گل بیان می کند: بوجاری کردن یعنی 
جدا کردن ساقه ها و گلبرگ ها از هم تا برای مرحله 
خشک کــردن آمــاده شوند. پیش از ایــن مرحله، 
گل ها براساس ضخامت گلبرگ ها جدا می شوند تا 
در درجات مختلف دستگاه خشک کن قرار بگیرند. 
پس از خشک شدن گلبرگ ها، فرایند آماده سازی 
بسته های گل برای توزیع بین زائران آغاز می شود.

گل آرایی ضریح، آیینی ۷۷ ساله ◾
طالب خوشنویس، مسئول بخش شمیم رضوان 
حرم مطهر رضوی درباره تاریخچه 77 ساله گل های 
باالی ضریح می گوید: سابقه گل آرایی در حرم مطهر 

به سال 1۳۲۴ که چهار گوشه ضریح با چهار شاخه 
گل، گل آرایی می شد برمی گردد. گل ها پس از چند 
روز عوض و به میان جمعیت پرت می شد. گل ها طی 
سال ها زیادتر شد و بین مردم هم محبوبیت بیشتری 
پیدا کرد. اما پرت کردن گل ها بین جمعیت به دلیل 
متبرک بودن گل ها و صدمه دیدن افراد موجب شد از 

17 یا 1۸ سال قبل کار بوجاری کردن گل ها آغاز شود.
او ادامه می دهد: زمانی که کار جداسازی گلبرگ ها 
آغــاز شد چهار گوشه ضریح با ۴00 شاخه گل، 
گل آرایی می شد. در اوایل شروع این کار گل ها به 
صورت تازه در داخل بسته بندی ها قرار می گرفت 
ــازه داخــل پالستیک  و به همین دلیل گل های ت
بعد از مدتی کپک می زد. در این مرحله هنوز گروه 
شمیم رضوان شکل نگرفته بود. خادمان بخش با 
همفکری یکدیگر تعدادی دستگاه خشک کن تهیه 
کردند و با خشک کردن گل ها متوجه شدند رنگ و 
بوی گل ها هم حفظ می شود و زائران هم می توانند 
گل ها را برای مدت زمان بیشتری نگهداری کنند یا 

به عنوان سوغات متبرک ببرند.
کم کم دستگاه های خشک کن پیشرفته تر تهیه و 
روال کار روز به روز بهتر شد. پس از آن رواق غدیر با 
نام شمیم رضوان در اختیار خادمیاران بخش گل قرار 
گرفت تا پس از نماز صبح طی مراسمی بسته های 

گل بین نمازگزاران حاضر در رواق توزیع شود.

فعالیت بیش از ۴۰ خادمیار در هر شیفت گل  ◾
حرم امام رضا)ع(

خوشنویس در ادامه عنوان می کند: 
بــســتــه بــنــدی گــل هــا بــه صــورت 
بهداشتی صورت می گیرد به 
طوری که افراد حتی این گل ها 
را به عنوان دمنوش متبرک 
برای شفای بیماران استفاده 
می کنند و عده ای هم از این 
گل ها همراه با تربت کربال برای 
کفن و دفن استفاده می کنند تا 
توشه ای متبرک از حرم رضوی برای 

آخرت به همراه خود داشته باشند.
ــر بــســتــه بــنــدی گـــل هـــا، بــســتــن درِ  مــرحــلــه آخـ
بسته های گل است که با دستگاه خاصی انجام 
می شود و خادمیاری دیگر بسته های آماده شده را 
داخل کارتن های مخصوص قرار می دهد تا آماده 

توزیع بین میهمانان حضرت رضا)ع( باشد.

اشک شوق در چشمان زائران با دریافت هدیه ای  ◾
گرانبها

علی علیدوست یکی از خادمیاران بخش شمیم 
رضوان مدت 1۵ سال است در این بخش خدمت 
می کند. او می گوید: خادمان شمیم رضوان هر روز 
صبح با لباس سبز در رواق غدیر حاضر می شوند 
و پس از برگزاری نماز صبح و مرثیه خوانی، گل های 
بسته بندی شــده باالسر ضریح را به میهمانان 
امام رئوف تقدیم می کنند. لحظه اهدای بسته گل 
وقتی اشک شوق در چشمان میهمانان علی بن 
موسی الرضا)ع( می بینم لحظه بسیار خاصی است 
که تعداد آن هم کم نیست. هر زمانی که توانسته ام 
به زائران علی بن موسی الرضا)ع( خدمت رسانی 
کنم برایم لحظه خاصی بــوده اســت که بــرای آن 

خدا را شاکرم.
بــوی گــل، عطر جــدا نشدنی شمیم رضــوان است؛ 
عطری که حتی با خارج شدن از این بخش همراهت 
می آید و خاطره اش در ذهن می نشیند. خاطره ای که 
در دل و جان مثل ریشه های یک گل شروع به دویدن 
می کند تا هر بار با نگاه کــردن به گنبد طالیی امام 
هشتم عطری هم از شمیم رضوان به مشامت برسد.

طلبه  دهه هفتادی در روستای بُشرآباد شهرستان 
نیشابور با راه اندازی »مجمع ۳1۳ یار« توانسته با 
کمک های ماهانه مردم حتی در حد ۲هزار تومان، 
 کارهای بزرگی انجام دهد که یکی از آن ها نجات 

۳۵ معتاد از این بیماری و معضل است.
به گزارش فارس، روحانیون و طلبه ها با حضورشان 
در شهرها و روستاهای مختلف عــالوه بر تبلیغ 
و ارائـــه خــدمــات دیــنــی، ایــن روزهـــا توانسته اند 
گره گشای مشکالت مــردم باشند و حسابی در 
برابر آسیب های رایج در هر منطقه، قد علم کنند 
و کارهای بزرگی با حمایت و پشتیبانی مردم انجام 
دهند. رویکرد کار این روزهــای طلبه ها این است 
که مردم را در حل مشکالت خودشان مشارکت 
دهند تا این ظرفیت دوباره احیا و فعال شود و مردم 
بدانند می توانند خودشان مشکل گشای مسائل 

محله شان باشند.

بهبود رابطه مردم و روحانیت هدف اصلی ام بود ◾
یکی از این طلبه ها، حجت االسالم میالد قاجاری 
است که متولد ۲۸ خرداد سال 1۳70 است. او از 
سال ۹۲ به عنوان روحانی مستقر برای تبلیغ به 
روستاها رفته و از ســال ۹7 هم راهــی شهرستان 
نیشابور و روستای بُشرآباد و مسجد جامع این 
روستا شده است. او می گوید: »در هر روستا که 
حضور پیدا کــردم، در گام اول تالش کردم ارتباط 
مردم با روحانیت را بهبود ببخشم. تالشم بر این 
بوده که مردم روحانیت را ملجأ و پناه خود بدانند 
و اگــر اخــتــالفــات ملکی، خــانــوادگــی، اجتماعی، 
اقتصادی و یــا هــر مشکلی برایشان رخ داد، به 

روحانی و مسجد مراجعه کنند«.

روستاییان از ناآگاهی دچــار آسیب اجتماعی  ◾
می شوند

ــاد دارای  ــتـــای بــشــرآب  قـــاجـــاری مــی گــویــد: »روسـ
۴۵0 خانوار بــوده و در منطقه ای خوش آب  و هوا 
و ییالقی قــرار دارد؛ امــا چسبیده به شهر است. 
بنابراین تمام مشکالتی که در شهر اعم از اعتیاد، 
ُشرب خمر، طالق و... وجود داشت، به این روستا 
هم سرایت کــرده بــود و شاید بتوان گفت اگــر در 
شهر آگاهانه دچار این خطاها می شدند، در روستا 
از ناآگاهی ســراغ آن می رفتند و اسیر عواقبش 
می شدند. ...در ارتباط با آن جوان به این فکر افتادم 

که سراغ رفع این آسیب ها بروم«.
قاجاری در فکر و اندیشه برای طراحی راه حلی برای 
این معضالت اجتماعی بود که یک روز در سرمای 
پاییز این روستا، در خانه اش به صدا درمی آید. او 
می گوید: »در را باز کردم و دیدم جوانی که در روستا به 
عرق فروشی مشهور است، جلو در خانه ما ایستاده 
است. او گفت: آب منطقه قطع شده است. دیدم 
شما با خانواده هستید و آشنایی ندارید، برای شما 
آب آورده ام. حضور او و این کمک نشان داد در دل 
و فطرت این افراد هرچند هم که دچار خطا باشند، 
مهر و لطف خدایی وجود دارد و می توان با دست 

گذاشتن روی آن، راه حلی برایشان پیدا کرد«.

۲ هزار تومان هایی که برکت کرد ◾
در سال ۹7 این طلبه »مجمع ۳1۳ یار« را راه اندازی 
و تالش می کند ۳1۳ نفر را عضو آن کند. قاجاری 
می گوید: »در این مجمع افرادی را دور هم جمع کردیم 
تا ماهانه مبلغی را کمک کنند تا برای کارهای خیر و 
رفع آسیب های اجتماعی تالش کنیم. در این مجمع 
افرادی هستند که ماهانه ۲ یا ۵هزار تومان و یا بیشتر 
تا 100 هزار تومان کمک رسانی می کنند. این مجموعه 
۲7 آذرماه ۹7 راه اندازی و اولین مبالغ پرداخت شد و 

افراد مثل قسط ماهانه، مبلغی را کمک  می کنند«.
در این منطقه وضعیت اعتیاد بسیار بُغرنج بود؛ 
ــرای همین اولــویــت اصلی کــار و خدمت رسانی  ب
این مجمع در زمینه ترک اعتیاد قرار گرفت. این 
ــه صـــورت معرفی شخصی و  طلبه مــی گــویــد: »ب
کامالً اختیاری افـــراد معتادی که به ما مراجعه 
کنند، برای ترک اعتیاد به کمپ معرفی می شوند 
و تــمــام هــزیــنــه هــای آنـــان را از مــحــل کمک های 
مردمی پرداخت می کنیم. در این فرایند تاکنون 

توانسته ایم ۳۵ معتاد را ترک دهیم«.

چاره ای برای دوران پس از ترک معتادان ◾
با توجه به وضعیت و فضای روستا که بستر برای 
اعتیاد فراهم است، یکی از مشکالتی که این طلبه 
با آن روبه رو شد، محافظت از این افراد پس از ترک 
اعتیاد بود که با حضور در روستا دوباره دچار اعتیاد 
می شدند و چندمورد خطا در این زمینه برایشان رخ 
داد. قاجاری می گوید: »در منطقه جنوبی روستا، 
کارخانه ها و دامداری های بسیاری بود که نیازمند 
نگهبان بودند. با مسئوالن این مراکز که افراد خیری 
هم بودند، رایزنی شد تا این افــراد پس از خــروج از 
کمپ، چند ماهی در آنجا مشغول شوند تا بتوانند 
اراده الزم برای حضور در اجتماع و محافظت از خود 
را کسب کنند. حقوق ماهیانه ای هم به آنان پرداخت 

می شد تا بتوانند برای زندگی خود هزینه کنند«.

راه اندازی باشگاه ورزشی برای جوانان ◾
روستای بُشرآباد فاقد هرگونه مکان تفریحی و 
ورزشی بود و این هم یکی از معضالت روستاییان 
به شمار می رفت. حجت االسالم قاجاری با سرمایه 
آن مجمع، باشگاه ورزشی راه اندازی و به مرور آن را 
تجهیز کرد. او می گوید: »من در یکی از رشته های 
ــودم، با همین پیشینه، خودم  رزمــی دوره دیــده ب
ــرادران راه  ــرای بـ دوره آمــوزشــی هنرهای رزمــی را ب
انداختم. یکی از خانم های روستا هم که در زمینه 
ژیمناستیک فعال بود، برای بانوان دوره آموزش این 

رشته را راه انداخت«.

حل اختالفات روستاییان توسط امام محله ◾
اگر خاطرتان باشد، هدف اصلی حجت االسالم 
قاجاری در روستا، بهبود رابطه مردم با روحانیت 
بود. او با انجام این کارها و خدمت رسانی ها توانسته 
بود ارتباط خوبی با مردم برقرار کند. مردم زمانی 
که می دیدند او دغدغه حل مشکالتشان را دارد، 
هم او را بیشتر دوست داشتند و هم مراجعه شان 
به او بیشتر شده بود. برای همین این طلبه به فکر 
راه انــدازی یک کانون همیاری برای حل اختالفات 
منطقه افتاد. او می گوید: »مسائل بسیاری در 
منطقه وجود دارد که قابلیت حل و رفع در همان 
فضای منطقه را دارد. گاهی مشکالت سند امالک، 
موضوعات میراثی، اختالفات جزئی و... رخ می دهد 
که مردم به من مراجعه می کنند و الحمدلله برطرف 
 می شود. از میان 100 مورد مراجعه می توان گفت 

۹۵ مورد در منطقه برطرف می شود«.

۴ خانواده بی سرپرست روستا خانه دار شدند ◾
ایــن طلبه ۳1 ساله خــود را بــه یــک فعالیت مثالً 
کار با کودکان، اردوی جهادی یا رفع آسیب های 
اجتماعی محدود نکرده و تالش کرده در حد توان 
برای مشکالت مردم چاره جویی کند. او می گوید: 
»با کمک جوانان روستا، گروه جهادی راه انــدازی 
کردیم تا بــرای خانواده های بی سرپرست روستا، 
خانه بسازیم. تاکنون برای چهار خانواده، خانه های 
حــدود ۶0 متری ساختیم و در حــال حاضر برای 
خانواده پنجم در حال ساخت خانه ای به وسعت 
1۳۵متر هستیم که سقف این ساختمان زده شده 

و ان شاءهللا تا دو ماه دیگر تحویل خواهیم داد«.
این اقدامات و خدمت رسانی ها موجب شده این 
طلبه دهه هفتادی این روزها در منطقه خود ملجأ 
و پناه مردم باشد. اگر مشکلی برای هر فردی ایجاد 
می شود، بــرای حل آن، ســراغ خانه او یا مسجد 
می روند تا او پیگیر کارشان شود. هدف او این بود 
که رابطه مردم با روحانیت را بهبود ببخشد و حاال 
کار به جایی رسیده که اگر خود او هم در این روستا 
نباشد و یک روحانی دیگر به جای او به روستا برود، 

باز هم مردم دوستش دارند.

ازسرنوشتزیبایگلهایضریحامامرضا)ع(چهمیدانید؟

 شده معطر »شمیم رضوان« 
ز عطر گل هایت

روایتحجتاالسالمقاجاریازاحیایظرفیتیبهاسم»اماممحله«

 طلبه ای که با کمک های 2 هزار تومانی 
۳۵ معتاد را ترک داد 

نیم نگاهگزارش رواق زيــارت مانند معبد 
از مــهــم تــریــن و بــارزتــريــن 
مـــؤلـــفـــه هـــای ديــــن هــنــدو 
ــتــوان  ــر ن ــ اســــت. حــتــی اگ
ــا بــيــش  ــ ــدوه ــ ــن ــ ــفــــت ه گــ
ــد، امــا تــرديــدی  ــارت مــی رون از ســايــر مـــردم بــه زيـ
نيست كــه ايــن نحوه عــبــادت، آيين هندو را در 
زمــره اديانی قــرار داده كه زيــارت در آن هــا رواج و 
توسعه زيــادی دارد. حتی اگــر با قــدری احتياط 
لــه بيش از 1۲ميليون  سخن بگوييم، همه ســا
هندوی متدين به شوق زيارِت حدود 1۵0زيارتگاه 
شناخته شــده در هند بــار سفر می بندند. اين 
 سفرها گــاه مسافتی بیش از ۳هــزار كيلومتر را 

شامل می شود.
سفر زيارتی يا همان »تيرتهه ياترا« در گذشته 
بيشتر مجاهده ای بود برای كسب و انباشتن ثواب 
به ویژه كسانی كه توان اهدای قربانی های پرهزينه 
را نداشتند آن را بــر خــود هــمــوار مــی كــردنــد. اما 
هم اكنون اين واژه معنای عامی پيدا كرده است 
بــه طــوری كه شامل ديــدارهــايــی كه شايد بيشتر 
آميزه ای از سير و سياحت و تفريح و زيارت است 

نيز می شود.
دکــتــر ســیــد محمد روحــانــی، پــژوهــشــگــر ادیــان 
ــان و  ــ شـــرق و عــضــو هیئت علمی دانــشــگــاه ادی
ــارت در  مــذاهــب، در نشستی کــه بــا عــنــوان »زیـ
آیین هندو و سیکه« در تاالر شیخ طوسی بنیاد 
پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی برگزار 
شــد، عنوان کــرد: از نگاه برون دینی آیین هندو 
يــک سنت در حــال تکامل اســت چــرا کــه آيين 
ــان و آيــيــن هــای  ــ هــنــدو بــرخــالف بــســيــاری از ادي
ــنــيــان گــذار مشخصی اســت  ــه دارای ب ديــگــر ک
ــا کنفسيوس، هــيــچ بانی  ــودا و ي  مــانــنــد آيــيــن بـ

مشخصی ندارد.

آيين هندو مجموعه ای از سنت ها ست ◾
ــان و مذاهب با  عضو هیئت علمی دانشگاه ادی
بیان اینکه ما در آیین هندو با یک طیف رنگارنگی 
از عـــوام و خـــواص روبـــه رو هستیم، گــفــت: آیین 
ــدارد کــه چــه کسی درســـت و  ــن نــگــاه را نـ هــنــدو ای
چــه کسی غلط مــی گــویــد؛ در تشریح ایــن نگاه 
هندوها به خداوند، من همیشه به دانشجویانم 
داســتــان موسی و شبان را مثال مــی زنــم، چــرا که 
مطابق دیدگاه های ایــن آیین هر کسی به انــدازه 
بهره وجودی خودش از آن بهره می برد. بنابراین 
مــا در آیین هندو تکثر در انـــواع عــبــادات داریــم 
ــنــی آن هــا ایــن اســت کــه این ها   ولــی نگاه درون دی

شرک نیست. 
وی افــزود: اگر تاريخ آيين هندو را دقيقاً بررسی 
کنيم، شاهد تغيير و دگــرگــون شــدن فوق العاده 
ــخ هــســتــيــم. در واقـــع مــی تــوان  ــاري آن در طـــول ت
گفت ساختار آيين هندو در دو جهت در حال 
تکامل بـــوده اســـت؛ يکی بــه سبب نـــوآوری هـــا و 
تحوالتی که در خود سنت های رايج در اين آيين 
رخ می داده و ديگری به دليل تعامل و سازگاری با 
ديگر فرهنگ ها و مذاهبی که خود در آيين هندو 
جــذب می شدند. بنابراين از دیــدگــاه برون دینی 
 مــی تــوان مــدعــی شــد آيــيــن هــنــدو مجموعه ای از 

سنت ها ست.
روحانی تصریح کرد: آیین هندو با توجه به کثرت 
و تــنــوع فــرقــه هــا و مــذاهــب و همچنین طبقات 
مختلف اجتماعی، دارای معابد و زیارتگاه های 
مختلفی است که نقش مهمی را در بسیاری از 
مناسک دینی ایفا می کنند. زیارت اماکن مقدس 
)درشنه( و رفتن به سفرهای زیارتی که تیرتْهه یاترا 
ــزد  ــز اهــمــیــت بـــســـیـــاری ن ــی ــود ن ــی شـ  نـــامـــیـــده مـ

هندوها دارد.
این پژوهشگر ادامه داد: این نام از دو واژه تیرتْهه 

به معنای محل عبور و یاترا به معنای سفر تشکیل 
شده است. اصطالح تیرتْهه برای بخش کم عمق 

و بی خطر سواحل رودهــا که بــرای عبور مناسب 
است استفاده می شود؛ در اینجا این واژه به عبور 

از زندگی مادی و دنیوی به سوی زندگی معنوی و 
مقدس که در حقیقت عبور از حیات ناپایدار و 
گذرا و رسیدن به زندگی سرشار از سعادت و نجات 

)مُکشه( است، اشاره دارد.
وی با بیان اینکه اهمیت مناسک زیــارت اماکن 
مــقــدس در هــنــدو بــه مــتــون بــاســتــانــی و مقدس 
ایــن آیین بــازمــی گــردد، گفت: نخستین متونی 
کـــه بـــه صـــراحـــت بـــه اهــمــیــت زیـــــارت امـــاکـــن یا 
رودخانه های خاص و دریافت پاداش برای بازدید 
از آن مکان یا غسل در آب آنجا اشاره کرده، متون 
اسطوره ای مهابهارته و پورانه ها هستند. در این 
ــارت این  دســتــه از مــتــون بــه پــاداشــی کــه بـــرای زیـ
مــکــان مــقــدس کسب مــی شــود تیرتْهه پهل، به 
ــارت گفته شــده است.  معنای ثمره تیرتهه یا زی
ــاداش هــای مـــادی و این  ــزون بــر پ در ایــن مــتــون افـ
جهانی مانند سالمت، ثــروت و داشتن فرزندان 
ــای مــعــنــوی مــانــنــد پـــاک شــدن  ــاداش هــ ــ ــســر، پ پ
ــرای آمــادگــی حیات پس از مــرگ نیز وعده  روح ب

 داده است.
 
جایگاه زیارت در آیین سیکه ◾

ــا قدمتی  ــرد: آیــیــن سیکه ب ــی تــصــریــح کـ روحــان
نــزدیــک بــه ۵00 ســال، یكی از مهم ترین ادیــان 
نوظهور به شمار می آید. این آیین بر مبنای تعالیم 
گورو نانک مرشدی از دیار پنجاب در شمال غربی 
هند، شکل گرفت و بعدها در حدود ۲۳۹ سال، 
توسط ۹ تــن از جانشینان وی بــه صــورت دینی 
مستقل درآمد. البته این آیین هرگز ادیان و متون 
مقدس پیشین را باطل و کذب معرفی نمی کند 
و تنها پیروان آنان را به تدبر در حقیقت تعالیم 

دین خود ترغیب می کند.
وی افــزود: آموزه های متون مقدس این آیین در 
سه اصل اعتقادی تأکید بر یگانه پرستی، اطاعت 

محض از مرشد معنوی و روحانی گورو که نقشی 
شبیه به معلمی آسمانی دارد و بــاور به تناسخ 
ارواح پس از مرگ سمساره و در نهایت فنای روح 

در خدا خالصه می شود.
عضو هیئت علمی دانــشــگــاه ادیـــان و مذاهب 
خاطرنشان کــرد: عــالوه بــر آمــوزه هــای معنوی، 
متون مقدس ایــن آیین بر آمــوزه هــای اخالقی و 
اجتماعی همچون نفی نظام طبقاتی، برابری زن 
و مرد، خدمت به خلق بدون توجه به نژاد و دین 
و عقیده آن هــا، كار و كوشش، نفی هرگونه انزوا 
 و ریاضت جسمانی و داشتن زندگی اجتماعی 

تأکید دارد.
 
نزدیکی آموزه های آیین سیکه با اصول اعتقادی  ◾

و اخالقی اسالمی
وی اظهار کــرد: با نگاهی گــذرا به این اعتقادات، 
درمی یابیم این آموزه ها بسیار با اصول اعتقادی 
و اخالقی اسالمی و هندویی همسو و هم مشرب 
اســت، بــه همین دلیل از دیــد بــرون دیــنــی به نظر 
مــی رســد آمــوزه هــای ایــن آیین تركیبی از تعالیم 
اسالمی و هندویی است كه بنیان گذاران این آیین 
بــرای تفاهم، تعامل و آشتی میان دو دیــن بزرگ 
هند، آن را تدوین کرده اند. البته پیروان آیین سیکه 
از دید درون دینی خود این نظر را نمی پذیرند و دین 
خــود را مستقل و ناشی از فیض خــداونــد یگانه 

می دانند.
روحــانــی اضــافــه کـــرد: آيــيــن سیکه را بــايــد دينی 
يگانه پرست محسوب كرد، در اين آيين اعتقاد به 
خدای يگانه، به عنوان قادر مطلق و خالق هستی، 
جــزو اصــول اولــيــه اعتقادی به شمار مــی آيــد. در 
ديدگاه يگانه پرستی سیکه جهان هستی به عنوان 
جلوه گاه خداوند و حقيقت وجــود تنها مختص 

خداوند دانسته شده است.

آيین هندو با توجه به كثرت و تنوع فرقه ها و مذاهب و همچنین طبقات مختلف 
اجتماعى، دارای معابد و زيارتگاه های مختلفى است كه نقش مهمى را در بسیاری 
از مناسک دينى ايفا مى كنند. زيارت اماكن مقدس )درشنه( و رفتن به سفرهای 

زيارتى كه تیرْتهه ياترا نامیده مى شود نیز اهمیت بسیاری نزد هندوها دارد.
گزیدهگزیده
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هیأت موضوع قانون تعیین تکالیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 140160306005000917 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمید 
توپکانلو فرزند امیر به شماره شناسنامه 4117 صادره از نیشابور در یک باب ساختمان به مساحت 102/95 مترمربع 
پالک 69 فرعی از 38 اصلی واقع در اراضی ش��اه پس��ند بخش 12 نیشابور خریداری از مالک رسمی خانم صدیقه 
ابراهیمی توپکانلو 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 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م.الف 1101 آ-40101753
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/20                  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/04

سیدابوالفضل حسینی، رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 امالک 
متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
آقای یاسر میش مست به شناسنامه شماره 262 کدملی 0749868619 صادره تایباد فرزند علی محمد در ششدانگ 
یکباب منزل به مساحت 488/36 مترمربع پالک شماره 533 فرعی از 276 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 
مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت علی محمد میش مست و قسمتی از پالک** کالسه 111- 99

لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.  آ-40101723
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/2/20                                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/3/4

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 امالک 
متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد 
رسیدگی تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
آقای الیاس خضرائی کاریز به شناسنامه شماره 0 کدملی 0740009680 صادره تایباد فرزند جالل در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب منزل به مساحت 150 مترمربع پالک شماره 833 فرعی از 276 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 
مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت جالل خضرائی کاریزی و قسمتی از پالک** کالسه 183- 1400
آقای اویس خضرائی کاریز فرزند جالل به شماره شناسنامه 0740202375 صادره از تایباد در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب منزل به مساحت 150 مترمربع پالک شماره 833 فرعی از 276 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد 
حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت جالل خضرائی کاریزی و قسمتی از پالک** کالسه 1400-182

لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.     آ-40101725
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/2/20                                               تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/3/4

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 امالک 
متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
آقای منصور میش مست به شناسنامه شماره 2330 کدملی 0748696571 صادره تایباد فرزند علی محمد در ششدانگ 
یکباب منزل به مساحت 394/65 مترمربع پالک شماره 533 فرعی از 276 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 
مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت علی محمد میش مست و قسمتی از پالک** کالسه 204- 99

لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.     آ-40101726
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/2/20                                           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/3/4

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 امالک 
متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد:
آقای یاسر میش مست به شناسنامه شماره 262 کدملی 0749868619 صادره تایباد فرزند علی محمد در ششدانگ 
یکباب منزل به مساحت 347 مترمربع پالک شماره 533 فرعی از 276 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد 
حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت علی محمد میش مست و قسمتی از پالک** کالسه 205- 99

لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ-40101727
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/2/20                                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/3/4

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

برابر راي شماره 140160319012000137 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

 مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدحسین 
صدرزاده رفیعي فرزند مهدي بشماره شناسنامه 2980660418 صادره از کرمان در یک باب خانه به 
مس��احت  358/98 مترمربع پالک 640 اصلي واقع در بلوار ش��یخ فضل اهلل نوری بخش 36 کرمان 
خریداري از مالک رس��مي آقاي محمد صدرزاده رفیعی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-40101729      شناسه آگهی: 1314098
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/2/20                           تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/3/04

محمد ارمان پور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

برابر راي شماره 140160319012000138 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

 مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم سارا صدرزاده 
رفیعي فرزند مهدي بش��ماره شناس��نامه 1723 صادره از کرمان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت  358/02 مترمربع پالک 640 اصلي واقع در بلوار شیخ فضل اهلل نوری بخش 36 
کرمان خریداري از مالک رسمي آقاي محمد صدر زاده رفیعی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-40101730       شناسه آگهی: 1314101
تاریخ انتشار نوبت اول : 2/20/ 1401                      تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/3/04

محمد ارمان پور - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

برابر راي شماره 140160319012000139 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

 مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک س��یرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم س��میرا 
صدرزاده رفیعي فرزند مهدي بش��ماره شناسنامه 2994065347 صادره از کرمان در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  358/02  مترمربع پالک 640 اصلي واقع در بلوار شیخ فضل 
اهلل نوری بخش 36 کرمان خریداري از مالک رسمي آقاي محمد صدر زاده رفیعی محرز گردیده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 آ-40101731          شناسه آگهی: 1314094

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/2/20             تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/3/04
محمد ارمان پور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

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

براب��ررای ش��ماره 140060321006003566هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
خانم پروانه فرید فرزند جواد بشماره شناسنامه 8981  صادره ازهندوستان در20 سهم مشاع از 36 سهم ششدانگ 

یک باب خانه و باغچه قدیمی باس��تثناء نصف ثمن بهای اعیانی 28/5 س��هم  از 36سهم ششدانگ و بانضمام نصف 
ثمن بهای اعیانی 28/5 س��هم  از 36س��هم  ششدانگ  به مساحت ششدانگ 459/20 مترمربع پالک 4535 اصلی 
بخش 6 یزد واقع درتفت خریداری بصورت  عادی مع الواسطه ازمالک رسمی اقای جواد فالح محرزگردیده است . 
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی 
تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد. آ-40101732
تاریخ انتشارنوبت اول سه شنبه:1401/02/20         تاریخ انتشارنوبت دوم چهارشنبه : 1401/03/04

امیرحسین جعفری ندوشن - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

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

ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره 140160327001000100مورخ 1401/02/08 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم رقیه محمدی فرزند داود بش��ماره شناس��نامه 87 در یک قطعه زمین مزروعی به 
مس��احت 412/87 مترمربع پالک فرعی از 40 اصلی واقع در بخش 7 زنجان روس��تای چورناب خریداری از مالک 
رسمی آقای اسداله امانلو محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-40101733
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/02/20                               تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/04

محمدرضا حسنی  - رئیس ثبت اسناد و امالک

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140160318603000365 مورخ 1401/01/17هیات  موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه2   رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
آقای علی رحیمی  فرزند جعفر به شماره شناسنامه 1866 صادره ازرودبار در قریه قلعه سرا در ششدانگ یک قطعه 
زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت/244/40 متر مربع پالک فرعی 556 از اصلی 10 مفروز مجزی از پالک 91 

از اصلی 10 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای علی رهبر 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 276    آ-40101749
تاریخ انتشار نوبت اول :  1401/02/20                                            تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/04

سعید بدوی - رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت
 از طرف یعقوب شیدیان اکبر

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

برابر رای ش��ماره 1400/60306339000279-1400/10/27هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خوش��اب تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای سیدجعفرحسینی فرزندمحمودبشماره شناسنامه1711صادره از سبزوار دریک قطعه باغ 
پس��ته به مساحت17783/62مترمربع قس��متی ازپالک11و12اصلی مفروزومجزی شده ازواقع در اراضی باغدشت 
واحمدآبادبخش10خوشاب خریداری از مالک رسمی آقای احمدحیدری فرزندحسن محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله15روزآگهی می ش��وددرصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد.

)م الف 401/342( آ-40101738
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/02/20                                      تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/03/04

علیرضا میرزائی-رئیس ثبت اسنادوامالک خوشاب

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

براب��ر رای ش��ماره 1400/10/22-140060306339000260هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سندرس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خوش��اب تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای رضااروجی فرزندحسین بشماره شناسنامه2431صادره از سبزوار دریک قطعه باغ پسته به 
مساحت36747/67مترمربع قسمتی ازپالک13اصلی واقع در اراضی سلطان آبادبخش10خوشاب خریداری از مالک 
رس��می آقای علی اصغرس��یفی فرزندمحمدعلی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تس��لیم 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 خواهدشد.)م الف 401/343( آ-40101739
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/02/20   تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/03/04

علیرضا میرزائی-رئیس ثبت اسنادوامالک خوشاب

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

برابر رای ش��ماره 140060306339000280-1400/10/27هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خوشاب تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای سیدجعفرحس��ینی فرزندمحمودبشماره شناس��نامه1711صادره از سبزوار دریک قطعه باغ پسته به 
مس��احت15626/88مترمربع قس��متی ازپالک11و12اصلی واقع در اراضی باغدش��ت واحمدآبادبخش10خوشاب 
خریداری از مالک رس��می آقای احمدحیدری فرزندحس��ن محرز گردیده اس��ت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله15روزآگهی می ش��وددرصورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد.)م الف 401/344(
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/02/20           تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/03/04   آ-40101741

علیرضا میرزائی-رئیس ثبت اسنادوامالک خوشاب

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

برابر رای ش��ماره 140060306339000278-1400/10/27هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خوشاب تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای سیدجعفرحس��ینی فرزندمحمودبشماره شناس��نامه1711صادره از سبزوار دریک قطعه باغ پسته به 
مس��احت15595/26مترمربع قس��متی ازپالک11و12اصلی واقع در اراضی باغدش��ت واحمدآبادبخش10خوشاب 
خریداری از مالک رس��می آقای احمدحیدری فرزندحس��ن محرز گردیده اس��ت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله15روزآگهی می ش��وددرصورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد.)م الف 401/345(
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/02/20 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/03/04        آ-40101742

علیرضا میرزائی-رئیس ثبت اسنادوامالک خوشاب

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

 براب��ر رای ش��ماره 140060306012004606 هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  
آقای / خانم سیده اعظم سیادتی کرمان  فرزند سید رضا  بشماره شناسنامه 47 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 145/29 متر مربع از پالک 1فرعی از 1339 اصلی واقع در بخش یک کاشمر به آدرس خیابان 
15 خرداد 5  خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم ورثه سید علی محمد حسینی یزدی )احدی از ورثه سید هاشم 
حسینی یزدی (محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .      آ-40101743
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/02/20                                تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/03/04

احمد جهانگیر  - قائم مقام رئیس واحد ثبتی
 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 140060306012004839 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای 
/ خانم قدیر یفروئی  فرزند علی اصغر بشماره شناسنامه 242 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 
53/50 متر مربع از پالک 15384 )باقیمانده11622( فرعی از 3027 اصلی واقع در بخش یک حومه  کاشمر به آدرس 
خیابان امام خمینی 19  خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم مالکیت مشاعی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ 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-40101744

تاریخ انتشار نوبت اول:1401/02/20                                              تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/03/04
احمد جهانگیر  قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140160306012000304و 140160306012000307 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمربه ترتیب تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای / خانم محمود هادی فرزند محمد حسن بشماره شناسنامه 35 صادره از کاشمر در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان  یکباب ساختمان ومریم عاملی ترشیزی فرزند حسن به شماره شناسنامه 618 
صادره از کاش��مر در سه دانگ مش��اع از ششدانگ اعیان یکباب ساختمان  به مساحت 149/46 متر مربع از پالک 
148فرعی از 3026 اصلی واقع در بخش یک حومه  کاشمر خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم مالکیت ادراه اوقاف  
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-40101745
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/02/20                                 تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/03/04

احمد جهانگیر  قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

درنشستیبههمتبنیادپژوهشهایاسالمی
آستانقدسرضویبررسیشد

 نقش مهم زیارت 
در آیین »هندو«



ــام تــولــیــت  ــقـ ــائـــم مـ قـ
آســتــان قــدس رضــوی 
ــی  ــ ــرف ــعــ ــ ــت: م ــ ــ ــفـ ــ ــ گـ
ــار  ــ هـــنـــرمـــنـــدانـــه آثـ
شاخص تــاریــخ ایــران 
و اســام به مــردم و به  
خصوص جوانان، با روش هــای جذاب، 
خاقانه و با زبان روز یکی از رسالت های 
خطیر مــوزه  آستان قدس رضــوی است 
که برای اجرای آن نیازمند رویکرد تحولی 
ــزاری هستیم  ــ ــرم اف ــ ســـخـــت افـــزاری و ن
ــروژه مـــوزه جامع آستان،  کــه بــا اتــمــام پـ
هــم تــوســعــه فیزیکی و ســخــت افــزاری 
بی نظیر اتفاق خواهد افتاد و هم تحوالت 
نرم افزاری مبتنی بر فناوری های نوین به 
عنوان یک اولویت جدی ایجاد خواهد 

شد.
مــالــک رحــمــتــی در مــراســم تجلیل از 
ــوزه آستان  ــفــان و پیشکسوتان مـ واق
قدس رضوی اظهار کرد: مسئله آگاهی 
از حــوادث تاریخی و میراث فرهنگی و 
هنری در گفتمان دینی و تمدن اسامی 
اهــمــیــت بــســزایــی دارد و مــصــداقــش 
محتوای توصیه  امیرالمؤمنین حضرت 
علی)ع( به فرزند خویش امام حسن)ع( 
است که حامل پیامی مهم به بشریت 
اســت و بــه انــســان مــی آمــوزنــد کــه بــرای 
ــدگــی ســعــادتــمــنــد و اتــخــاذ  داشــتــن زن
بهترین و مفیدترین تصمیم ها باید از 
آثار، اندیشه، تفکرات و سیره زندگانی 
گذشتگان و اتفاقاتی که در دوران کهن 
رخ داده، علم و آگــاهــی کسب کــرد و 

عبرت  گرفت.
این پیام بــرای همه انسان ها به  ویــژه ما 

شیعیان که همه فرزندان امیرالمؤمنین 
علی)ع( هستیم، پیامی کلیدی است، 
بنابراین ما نسبت به علم، آگاهی و فهم 
تــاریــخ تمدن اســـام و مــیــراث فرهنگی 

ایران عزیزمان که سرشار از گنجینه های 
بی بدیل علمی، هنری و معماری است، 

وظیفه سنگینی داریم. 
ــه داد: از همین رو باید در گام  وی ادام

ــعــاد مختلف ایـــن مــیــراث  نــخــســت، اب
گرانبها را خوب بشناسیم و با استفاده 
از زبان روز به دنیا و دیگران بشناسانیم 
تــا بــا بهره مندی از ایــن مــعــارف، مسیر 

حرکت و دستیابی به تمدن نوین ایرانی 
اسامی سرعت بگیرد و بشریت از آن 

منتفع شود.
 
ظرفیت های بی نظیر  ◾

رحمتی در ادامــه به مسئولیت خطیر 
سازمان ها و مراکز مرتبط با موزه آستان 
قدس رضوی اشــاره کرد و گفت: یکی از 
وظایف این حوزه، معرفی آثار برگزیده و 
شاخص فرهنگی و تاریخی ایران با بیان 
جــذاب و نمایش خاقانه به جــوانــان و 
آحــاد مــردم اســت. بــدون شک زائــر امام 
رضــا)ع( به محض ورود به مــوزه آستان 
ــار نفیس به  قـــدس مــجــذوب بــرخــی آثـ
نمایش گذاشته شــده خــواهــد شــد اما 
آنچه مهم است، این است که زائر پس 
از خــروج از ایــن مــوزه، نسبت به تاریخ 
کشور، میراث فرهنگی و هنری و هویت 
ملی خویش بینش، فهم و علم پیدا کرده 
باشد که در شرایط امــروز، این هدف با 
استفاده از ابــزارهــای هوشمند و بــه روز 

محقق می شود.

ضرورت استفاده از تجربیات جهانی  ◾
و فناوری های روز

وی ضمن اشاره به این نکته که مخاطب 
آثار موزه ای و تمدنی حرم مطهر منحصر 
ــل کـــشـــور و مــشــهــد نــیــســت،  ــ ــه داخـ بـ
ــوزه آســتــان قــدس  ــرد: مـ خــاطــرنــشــان کـ
رضوی غنی ترین گنجینه نفیس تاریخی 
بــه  شمار مـــی رود و آثــار مــوجــود در این 
موزه مملو از مفاهیم دینی، اعتقادی و 
فرهنگی است، از همین رو ضروری است 
برای ایجاد یک کانال ارتباطی دوسویه با 

هدف معرفی این میراث بی نظیر حداقل 
ــر و بــهــره وری بهتر از  بــه 30 میلیون زائ
ظرفیت های کم نظیر آن، اقــدامــاتــی از 
جمله استفاده از تجربیات موزه های 
سراسر دنیا، علم و دانش روز و طرح های 
نوآورانه، خاقانه و ابتکاری مد نظر قرار 

گیرد.
 
جهاد تبیین در عرصه موزه داری  ◾

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی 
ــوزه آســتــان  ــ ــه مــســئــوالن مـ خـــطـــاب بـ
قدس رضوی تصریح کرد: موزه آستان 
ــام رضـــــا)ع( از ســرمــایــه هــا  ــ مــقــدس ام
و گنجینه های کــهــن و عظیم بشری 
اســت که هویت، تاریخ و هنر ایرانی و 
اســامــی در آثــار ارزشــمــنــد مــوجــود در 
آن به نمایش درآمــده و مشهود است، 
به همین دلیل در شرایط امــروز جهان 
و وجــود جریان های التقاطی، وظیفه 
شما جهاد تبیین در عرصه موزه داری و 
معرفی آثار ارزشمند تاریخی، فرهنگی، 
هنری و نسخ خطی و علمی در سطح 

ملی و بین المللی است. 
ــن اســـاس رویــکــرد  ــزود: بــر ای ــ رحمتی اف
تحولی در جهاد تبیین در موزه های این 
آســتــان مــقــدس، یــک مــأمــوریــت الزم و 
ضــروری اســت که باید همه ظرفیت ها 
برای تحقق آن بسیج شود، به طوری که 
نتایج آن قابل لمس و احصا باشد، مثل 
کــاری که در این مراسم و در رونمایی از 
فــرش نفیس متعلق بــه عصر صفویه 
اتفاق افتاد و یا نگارخانه خوشنویسی که 
در آن آثاری از عصر تیموری به نمایش 

گذاشته شده است.

دکترمالک رحمتی: 

تحول در موزه آستان قدس رضوی 
یک مأموریت ضروری است

استفتااستفتا

حکم تعمیرات خانه اجاره ای چیست؟
مالکان یا مستأجران در استفتا از آیت هللا سبحانی، نظر 
ایشان را دربــاره تعمیرات در خانه اجــاره ای پرسیده اند. 

پاسخ ایشان به پرسش ها را بخوانید. 
پرسش: منزلى را اجاره کرده ام که نیاز به تعمیرات ضرورى 
دارد. چنانچه موجر، تعمیرات را انجام ندهد یا توانایى آن را 

نداشته باشد، آیا مستأجر حق فسخ اجاره را دارد؟
پاسخ: هر گاه بهره گیرى »معتدّ به« )در نظر گرفته شده( از 
خانه در گرو تعمیرات الزم است، موجر باید خانه را تعمیر 

کند و در صورت انجام ندادن، مستأجر حق فسخ دارد.
پرسش: هر گاه براى انتفاع بهتر در خانه اجاره ای، برخى 

تعمیرات الزم باشد مثل نصب چراغ گازسوز در خانه، آیا 
فراهم کردن آن بر موجر الزم است؟

پاسخ: هر گاه جزو تزئینات یا استفاده بهتر به شمار رود نه 
انتفاع الزم، بر موجر تکلیفى نیست.

پرسش: در صورتى که براى تعمیر ضرورى منزل، تخلیه 

موقت الزم باشد، آیا مستأجر مى تواند از تخلیه کردن 
امتناع کند؟

پاسخ: در صورتى که تعمیر خانه در حالت سکونت 
امکان پذیر نباشد، تخلیه الزم است و در صورت تخلیه، 

اجاره پرداخت نمى شود.

سرود 
   تکمیل ظرفیت حضور 

در اجتماع »سالم فرمانده« 
سه روز پیش اعالم شد عالقه مندان 

می توانند برای شرکت در اجتماع بزرگ 
»سالم فرمانده« در ورزشگاه آزادی، به 

صورت پیامکی نام نویسی کنند. البته 
پیش تر قرار بود در چند نقطه تهران 

این اجتماع برگزار شود که با اعالم ستاد 
برگزاری منتفی و موکول به ورزشگاه 

آزادی شد. 

دیروز و در حالی که کمتر از 72 ساعت 
از این اعالم می گذشت، خبرگزاری ها 

 نوشتند به دلیل استقبال زیاد 
ثبت نام کنندگان، ظرفیت حضور در این 

اجتماع تکمیل شده است.

اجتماع خانوادگی سالم فرمانده قرار است 
ساعت ۱7 فردا، پنجشنبه پنجم خردادماه 
با حضور خانواده ها و دهه هشتادی ها و 
نودی ها و خواننده این اثر، »ابوذر روحی« 

برگزار شود.  
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مهم  این است که زائر پس از خروج از این موزه، نسبت به تاریخ کشور، میراث فرهنگی و هنری و هویت 
ملی خویش بینش، فهم و علم پیدا کرده باشد که در شــرایط امروز، این هدف با استفاده از ابزارهای 

هوشمند و به روز محقق می شود.
گزيدهگزيده

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قوچان
نظ��ر ب��ه دس��تور م��واد 1و3 قان��ون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبت��ی اراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 
مصوب1390/9/20امالک متقاضیانی که درهیئت موضوع ماده یک قانون  مذکور مستقر درواحد ثبتی شهرستان 
قوچان موردرس��یدگی وتصرفات مالکانه وبالمعارض آنان محرز ورای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهی میگردد:
امالک متقاضیان واقع دربخش یک قوچان

1-آراء شماره های466و461و464و 140160306010000458  قسمتی از پالک 609- اصلی زهرا اکبری فرخانی 
وتوران بی بی تقدیسی نقاب وعشرت تقدیسی نقاب ونعمت اله تقدیسی نقاب نسبت به ششدانگ یکباب منزل به 
مساحت 226/39 مترمربع ازمحل مالکیت رسمی ومشاعی متقاضیان.)زهرا نسبت به سه دانگ وبقیه بطورمساوی 

نسبت به سه دانگ دیگر(
2-رای شماره140160306010000411 قسمتی ازپالک یک فرعی از2984-اصلی آقای داود احدی حاجی تقی 
نسبت به ششدانگ یکباب منزل  به مساحت 110/25 مترمربع خریداری مع واسطه ازآقای قربانقلی زارعی مالک رسمی.

3-رای ش��ماره140160306010000423 قس��متی از پالک 4225-اصلی آقای علی امامی نس��بت به ششدانگ 
یکباب منزل به مساحت 105/14 مترمربع خریداری مع واسطه از آقای محمدرضا امامی مالک رسمی.

4-رای شماره140160306010000444 قسمتی از پالک 4589-اصلی آقای سیداکبر محمودیان داغیان نسبت به 
ششدانگ یکباب منزل به مساحت 104/4 مترمربع خریداری مع واسطه از اقای محمدحسن صالحی مالک رسمی.

بخش2قوچان
5-اراضی شهرکهنه پالک 3-اصلی بخش 2قوچان ،آراء شمارههای 499و140160306010000497  تمامت پالک 
1409 فرعی آقایان محمدعلی و محمدرضا بنائی قوچان عتیق نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 1461 مترمربع 
خریداری مع واسطه ازآقای محمد بنائی قوچان عتیق مالک رسمی.)سهم محمدرضاسه پنجم وسهم محمدعلی دوپنج(.
6-اراض��ی اینچه کیکانلو پ��الک 52-اصلی بخش 2قوچان ،آراء ش��ماره ه��ای 406و140160306010000404  
قسمتی ازپالک 74 فرعی سعیدبرزگر ومریم برات زاده اینچه کیکانلو نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت 

946/47مترمربع خریداری مع واسطه ازآقای امان فرامرزی مالک رسمی.)سهام بطورمساوی(.
7-اراض��ی پاکتل پالک 61-اصلی بخش 2قوچان ،رای ش��ماره 140160306010000518 قس��متی ازپالکهای 
شماره41 و51فرعی وتمامت پالک 50 فرعی آقای مجتبی روشن عقل نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
36722/7 مترمربع خریداری مع واس��طه ازآقایان غالمرضا قهرمانی)پالک41فرعی( وعلی حس��ین چشمه ساری 

)پالکهای50 و51فرعی( مالکین رسمی.
8-اراض��ی ناوخ پالک 105-اصلی بخش 2قوچان ،آراء ش��مارههای 494و491و487و140160306010000483  
آقایان ایوب امیدوار وجالل الدین دادرس وعلی قدیمی ددانلو وقربان افراه نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین به 
مساحت 50000/55 مترمربع خریداری بدون واسطه ازآقایان قربان افراه وجالل الدین دادرس مالکین رسمی.)سهم 

ایوب یک دانگ سهم جالل الدین2دانگ،سهم علی 1/5دانگ وسهم قربان1/5 دانگ(
9-اراض��ی ناوخ پالک 105-اصلی بخش 2قوچان واراضی س��وراخه پالک108-اصلی بخش2 قوچان ،رای ش��ماره 
140160306010000501  آقای علی اکبر حس��ن پور نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
81842/57 مترمربع خریداری مع واس��طه ازآقایان حس��ن اصالح علی آبادی)پالک105 اصلی (وحبیب اله حسن 

پورپالک108 اصلی( مالکین رسمی.
10-اراضی آبشورپالک 109-اصلی بخش 2قوچان ،رای شماره140060306010000503  قسمتی ازپالک 444 
فرعی آقای قدرت خمسه نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 210149/5 مترمربع خریداری 

مع واسطه ازآقای حسین جان عقب مانده مالک رسمی.
11-اراضی فرخان علیا پالک 166-اصلی بخش 2قوچان ،رای شماره140160306010000418  آقای جواد پات 
نس��بت به شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 110/32 مترمربع خریداری مع واسطه ازآقای قنبرعلی صاحبکار 

مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع دراراضی کالته جانقلی پالک 168-اصلی بخش2قوچان

12-رای ش��ماره140160306010000453  تمامت پالک 303 فرعی وقس��متی ازپالک269 فرعی خانم گرجی 
پوران ناوخی نس��بت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت 237/56 مترمربع مالکیت رسمی متقاضی و خریداری 

بدون واسطه ازشرکت تعاونی مسکن شماره2فرهنگیان قوچان مالک رسمی.
13-رای ش��ماره14016030601000429 آقای عبداله اس��المی نیا نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت 

169/9 مترمربع خریداری مع واسطه ازآقای  محمدعلی ذوالفقاری فرخانی مالک رسمی.
14-رای ش��ماره14016030601000434 آقای عبداله اس��المی نیا نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت 

132/9مترمربع خریداری مع واسطه ازآقای  محمدعلی ذوالفقاری فرخانی مالک رسمی.
15-رای ش��ماره14016030601000451 آقای عبداله اس��المی نیا نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت 

155/32مترمربع خریداری مع واسطه ازآقای  محمدعلی ذوالفقاری فرخانی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع دراراضی کالته مصطفی پالک 169-اصلی بخش2قوچان

16-رای ش��ماره140160306010000455 تعاونی مسکن کارگران سیمرغ واحد قوچان نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین به مساحت 10235 مترمربع خریداری مع واسطه ازآقای فرامرز فرخی مالک رسمی.

17-رای ش��ماره140160306010000409 آقای ابوالفضل جعفری خسرویه نسبت به ششدانگ یکباب منزل به 
مساحت 431/80 مترمربع خریداری مع واسطه ازاقای برات خوشخوی فرخانی مالک رسمی.

18-رای شماره140160306010000420 آقای خلیل رضائی نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت 210 
مترمربع خریداری مع واسطه ازاقایان خلیل فوالدسر وموسی قوچانیان وسید حسین بهره مند مالکین رسمی.

19-اراضی کالته غضنفر پالک 268-اصلی بخش 2قوچان ،رای ش��ماره140160306010000442  آقای ابراهیم 
مجنونی ورانلو نسب به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 964450/40 مترمربع خریداری مع واسطه 

ازمحمدتقی بهار وحسین واسماعیل وعصمت ابراهیمی مالکین رسمی.
20-اراضی گبرآباد پالک 320-اصلی بخش 2قوچان ،رای ش��ماره140160306010000437  آقای اصغرساغری 
گبرآباد نس��ب به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 46667/70 مترمربع خریداری مع واسطه ازآقای 

حسن ساغری مالک رسمی.
21-اراضی گرداب ینگه قلعه پالک 327-اصلی بخش 2قوچان ، رای ش��ماره140160306010000449 قسمتی 
ازپالک 19فرعی آقای مصیب اکبرزاده نسب به ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 1064/5 مترمربع خریداری مع 

واسطه ازآقای علی اکبر بهشتی مالک رسمی.
 بخش3قوچان

22-اراضی جرتوده پالک 222-اصلی بخش 3قوچان ، رای ش��ماره140160306010000431 خانم خیرالنس��اء 
شارعی نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت 639 مترمربع خریداری مع واسطه ازآقای حیدرعلی سلیمی 

چیتگر مالک رسمی.

لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی دردو نوبت به فاصله 15 روز ازطریق این روزنامه محلی /کثیر االنتشار درشهرها منتشر ودرروستاها 
رای هیئت الصاق تادرصورتیکه اش��خاص ذینفع به آرای اعالم ش��ده اعتراض داشته باشند باید ازتاریخ انتشار اولین 
آگهی ودرروس��تاها ازتاریخ الصاق درمحل تادوماه اعتراض خودرابه اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم ورسید اخذ 
نمایند.معترض باید ظرف یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید 
وگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه اس��ت ودرصورتی که اعتراض درمهلت قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه 
عمومی محل راارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت مینماید وصدور س��ند مالکیت مانع ازمراجعه 
متضرر به دادگاه نیست.بدیهی است برابر ماده 13 آیین نامه مذکور درموردقسمتی ازامالکی که قبال اظهارنامه ثبتی 
پذیرفته نش��ده واحد ثبتی بارای هیئت پس ازتنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب رادراولین آگهی نوبتی 
وتحدید حدود بصورت همزمان باطالع عموم میرساندونسبت به امالک درجریان ثبت وفاقد سابقه تحدیدحدود واحد 

ثبتی آگهی تحدید حدود رابه صورت اختصاصی منتشر مینماید.آ40102508
تاریخ انتشارنوبت اول:   04/ 1401/03                     تاریخ انتشارنوبت دوم:   19/ 1401/03

عباس برق شمشیر-رئیس ثبت اسنادوامالک قوچان 
                    

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم زهرا اسماعیلی با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی امضاء شده تقاضای کتبی 
جهت دریافت س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به ای��ن اداره مراجعه نموده و مدعی گردیده که 
س��ند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی 1713 فرعی از 1595- اصلی واقع در بخش 11 قاینات به 
علت جابجایی مفقود شده است لذا با بررسی ثبت دفاتر امالک و پرونده ثبتی معلوم گردید که 
شش��دانگ پالک فوق ذیل ثبت 14493 صفحه 307 دفتر 83 به نام آقای عباسعلی اسماعیلی 
فرزند غالمحسین ثبت و سند مالکیت به شماره سریال 083386 الف 80 صادر و تسلیم گردیده 
وششدانگ پالک مزبور برابر سند شماره 15465 مورخ    1394.4.7    دفتر دو قاین به خانم زهرا 
اسماعیلی فرزند غالمحسین منتقل که سند مالکیت جدید صادر نشده است و سابقه ای بیش از 
این ندارد لذا مراتب به اس��تناد ماده 120 آئین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب  80/11/8  یک 
نوبت آگهی و متذکر می گردد که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده که 
در این آگهی ذکر نش��ده و یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از 
انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
تس��لیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرس��د و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود سند مالکیت المثنی نوبت اول صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.  

آ40102496                  تاریخ انتشار:  1401/3/4   
غالمرضا  صادقیان- رئیس  اداره  ثبت  اسناد وامالک   قاینات

رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینکه آقای محمود مرش��دلو دارای شناس��نامه ش��ماره 5749207374  به ش��رح دادخ.اس��ت به کالس��ه  
1401،84،7 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  علی مرشدلو  به 
شناس��نامه  5749169154 در تاریخ  1401/2/25 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به : 
1.محمود مرشدلو فرزند علی کد ملی 5749207374 ت.ت 56/3/1  نسبت  فرزند  مرحوم 

2.فاطمه مرشدلو  فرزند علی  کد ملی  5749801527 ت.ت  60/11/3 نسبت فرزند مرحوم 
3. زهرا مرشدلو فرزند محمد حسن کد ملی  5749482413  ت.ت  35/2/1  نسبت همسر  مرحوم 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را باستناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد . آ40102495
امیر سلیمانی قاضی شورا شعبه هفتم شورای حل اختالف زبرخان

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 1390/09/20 
و برابر رأی ش��ماره 140060306008002690 مورخ 1400/12/01 هیئت تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی طرقبه شاندیز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی سیدعلی دانش ثانی فرزند هاشم 
مورد تقاضا و انتقال از محل مالکیت مالک خود متقاضی نسبت به مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنا به 
مساحت 360 مترمربع قسمتی از پالک 13 فرعی از یک- اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 06 مشهد حوزه ثبت 
ملک طرقبه شاندیز محرز گردیده است 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 این روزنامه محلی و 
کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتی که 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 را 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 دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند 

مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م.الف 664   آ40102493
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/03/04                       تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/03/19

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی 

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

براب��ررای ش��ماره 140160321006000136اول موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلی��ف وضعی��ت ثبت��ی اراض��ی 
وس��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقردرواحد ثبتی حوزه ثب��ت ملک تف��ت تصرفات مالکانه ب��ال معارض 

متقاض��ی اق��ای محم��د کریمی تفتی  فرزند حس��ین بش��ماره شناس��نامه 5203 ص��ادره از تفت  در 22س��هم 
از 63س��هم شش��دانگ ب��اغ ب��ه مس��احت 984 مترمرب��ع پ��الک 2فرع��ی از 1960 اصل��ی بخش 6 ی��زد واقع 
تف��ت خری��داری  ع��ادی م��ع الواس��طه ازمالک رس��می اق��ای محمود ش��یخ االس��المی محرزگردیده اس��ت .

لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند.     بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  آ40102491

تاریخ انتشارنوبت اول : چهارشنبه  1401/03/04         تاریخ انتشارنوبت دوم : پنج شنبه  1401/03/19
امیرحسین جعفری ندوشن -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)ذمه ای(کالسه9800841 واحد اجرای اسناد رسمی سبزوار
 بستانکار: خانم ام البنین برآبادی فرزند سید داوود ساکن سبزوار

 بدهکار:آقای محمد مهری فرزند رجبعلی ساکن سبزوار
 موردمزای��ده ومحل آن:1- یک دانگ مش��اع از شش��دانگ به اس��تثنایی بهای ثمنیه عرصه واعیان پالک ش��ش 
هزاروسیصدوش��صت وهفت فرعی جداش��ده از دوهزاروصدوهفتادوچهارفرعی ازیک اصلی بخش دوازده سبزوارکه 
شش��دانگ ذی��ل صفحه 410 دفتر 66 به ش��ماره ثبت11160 ب��ه نام رجبعلی مهری فرزند محمدحس��ین ثبت 
گردیده و س��هم االرث مدیون محمدمهری که برابر گواهی حصر وراثت ش��ماره 93/14/266-1393/04/18شعبه 
بهداشت شورای حل اختالف سبزوار جزو ورثه میباشد بازداشت شده وششدانگ محدودبه حدود ذیل است:شماال 
به طول ش��ش درب ودیواریس��ت به کوچه چهارمتری ش��رقا بطول  هفده متروبیس��ت سانتی متر پی مشترک به 
پالک شش هزاروسیصدوشصت وهشت فرعی جنوبا بطول  شش متروپنج سانتی متر دیواربه دیوار پالک باقیمانده 
دوهزاروصدوهفتادوچهارفرعی غربا بطول هفده متروده س��انتی متردیواریست به کوچه شش متری که برابر نظریه 
کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ به  مبلغ نه میلیاردوهفتصدوچهل میلیون ریال ارزیابی قطعی گردیده و به 
صورت یک ساختمان دو طبقه به صورت دو واحد مسکونی به صورت مستقل است نمای آجرسفال طبقه همکف 
حدود70متروطبق��ه اول50مترمربع بناداردکف موزاییک گرمایش بخاری پنجره وکابینت فلزی اس��کلت بنابنایی 
است وقدمت بناحدودچهل سال تخمین زده می شود دارای امتیازات شهری می باشدعرصه ملک حدودیکصدوپنج 
مترمربع میباشد واقع در سبزوارخیابان شهدا-شهدا5-نبش جنوبی اولین بن بست 2-یک دانگ مشاع از ششدانگ 
به اس��تثنای بهای ثمنیه عرصه واعیان پالک دوازده هزاروسیصدوهفتادوهفت فرعی مجزا شده ازیکصدوبیست ونه 
فرعی ازش��ش اصلی واقع در بخش سه سبزواربه مساحت یکصدوس��یزده متروشصت صدم مترمربع که ششدانگ 
ذیل صفحه86دفتر330به ش��ماره ثبت 56 به نام رجبعلی مهری فرزند محمدحس��ین ثبت گردیده وس��هم االرث 
مدیون محمدمهری که برابرگواهی حصروراثت شماره93/14/266-1393/04/18ش��عبه بهداش��ت ش��ورای حل 
اختالف س��بزوار جزو ورثه میباشد،بازداشت شده وششدانگ محدودبه حدود ذیل است:شماالبه طول شش دیواربه 
دیوارپالک ده هزاروسیصدوهش��تادودوفرعی شرقابطول هجده متروهشتادوپنج سانتی متردیواریست به پالک یک 
صدوبیس��ت ونه فرعی باقیمانده جنوبابطول ش��ش متروپنج سانتی درب ودیواریس��ت  به خیابان غربا بطول نوزده 
متروپنج س��انتی متربه صدوبیس��ت ونه فرعی باقیمانده که برابرنظریه کارش��ناس رسمی دادگستری ششدانگ به 
مبلغ نه میلیاردوهشتادوهش��ت میلیون ریال ارزیابی قطعی گردیده و به صورت یکقطعه زمین می باش��دواقع در 
س��بزوار خیابان گلشن ازخیابان هویزه به سمت شرق روبروی حوزه نظام وظیفه در قبال قسمتی از طلب بستانکار 
در پرونده اجرایی کالسه9800841درروزشنبه مورخه1401/03/21ازساعت9صبح الی12ظهردرمحل شعبه اجرای 
ثبت اسنادسبزوارازطریق مزایده حضوری نقدابه فروش می رسد مزایده پالک شش هزاروسیصدوشصت وهفت فرعی 
ازمبلغ یک میلیاردوچهارصدوبیست میلیون وچهارصدوش��انزده هزاروششصدوشصت وهفت ریال شروع)باتوجه به 
اینکه مبلغ یک میلیاردودویس��ت وهفده میلیون وپانصدهزارریال بابت بهای ثمنیه عرصه و اعیان منظور گردیده(

ومزایده پالک دوازده هزاروسیصدوهفتادوهفت فرعی ازمبلغ یک میلیاردوسیصدوبیست وپنج میلیون وسیصدوسی 
وسه هزاروسیصدوسی وچهار ریال شروع)باتوجه به اینکه مبلغ یک میلیاردویک صدوسی وشش میلیون ریال بابت 
بهای ثمنیه  عرصه واعیان منظورگردیده(وبه باالترین رقمی که خریدارداشته باشد فروخته می شود)وفق ماده 136 
آئین نامه اصالحی اجرای مفاد اسناد رسمی شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به 
 IR650100004060013207655848 حساب تمرکز وجوه سپرده سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به شماره
باشناسه واریز 935108500100000000320765584816 و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده 
است 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 حساب سپرده ثبت واریزنکندمبلغ مذکور قابل استرداد 
نبوده وبه حساب خزانه واریزخواهدشد.دراین صورت عملیات فروش از درجه اعتبارساقط ومزایده تجدیدمی گردد(

وهزینه های سند انتقال اعم از عوارض شهرداری مالیات دارایی ودیگرادارات ذی ربط مشخص نبوده وبه عهده برنده 
مزایده و تنظیم سندانتقال منوط به ارائه مفاصاحساب می باشدواجرای ثبت تکلیفی در تخلیه ملک مشاع نداشته 
وضمناهزینه های قانونی واجرایی مطابق مقررات وصول می گردد وچنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی گردد 

جلسه مزایده روز بعد از آن در همان ساعت و مکان تشکیل می گردد.)م الف 401/358( آ40102490
تاریخ انتشار: 1401/03/04

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

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

 برابر رای ش��ماره140160327001000089مورخ 1401/02/07 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک 
زنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رسول عتباتی حق فرزند جالل بشماره شناسنامه 9170 
صادره از در یک قطعه زمین مزروعی به مس��احت 582 مترمربع معادل دویس��ت و نود و یک بیست و پنج 
هزارم س��هم از یک و نیم س��هم از هفت سهم از یک فرد از سی و هفت و یک دوم فرد ششدانگ پالک 42 
اصلی واقع در بخش 7 زنجان روس��تای پایین کوه خریداری از مالک رس��می آقای ذوقعلی رمضانی و غفار 
رمضانی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ،ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  آ40102559
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/03/04                               تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/18

                                         محمدرضا حسنی - رئیس ثبت اسناد و امالک

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 

ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره 2581مورخ 1371/04/09 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان 
آقای محمد حسین نیکویی فرزند علی بشماره شناسنامه 661 صادره از زنجان و آقای ابوالحسن نیکویی فرزند موسی 
بشماره شناسنامه 884 صادره از زنجان بالمناصفه در یک باب خانه به مساحت 102/25 مترمربع پالک 9 فرعی از 
5245 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک 5245 اصلی واقع در بخش یک زنجان ، به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ40101666
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/02/19                         تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/04

علیرضا محمدی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زنجان – منطقه دو

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/09/20 و برابر رای ش��ماره  140160306006000391  هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حس��ین اس��ماعیل نژاد 
فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 115صادره از تربت حیدریه نسبت به چهاردانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت کل 4/90 متر مربع )چهار و نود صدم  متر مربع ( قسمتی از پالک 1169 فرعی از اراضی نوبهار 
پالک 131 اصلی دهستان اربعه واقع در خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه از مالکیت رسمی 
متقاضی و برابر رای شماره 140160306006000392 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مبین اسماعیل نژاد فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 0690915748 صادره از تربت حیدریه نسبت به یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ ملک مذکور 
از مالکیت رس��می متقاضی محرز گردیده اس��ت . 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 روزنامه 
محلی و کثیراالنتش��ار در شهر ها منتشر تا در صورتیکه اش��خاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 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 دراین 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 .آ40101656
تاریخ انتشار نوبت اول : 19 / 1401/02                              تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/04

سید امین موسوی -رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه 

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

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره 140060308001000323 م��ورخ 1401/01/27 هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم سمیه محزون فرزند محمد بشماره شناسنامه0640406262  در  ششدانگ یکباب منزل 
مس��کونی به مس��احت 107,05 متر مربع قسمتی از پالک 1396 – اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه 

ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت سهراب پسندیده محرز گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. آ40101658
تاریخ انتشار نوبت اول : دو شنبه 1401/02/19                تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 1401/03/04

حسین براتی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیأت موضوع قانون تعیین تکالیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
براب��ر رأی ش��ماره 140160306005001447 هیئ��ت اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای احس��ان مرادی فرزند محس��ن به شماره شناسنامه 89 صادره از نیش��ابور در یک باب ساختمان به مساحت 
144/70 مترمربع پالک 30 فرعی از 11 اصلی واقع در اراضی گذر چهارباغ بخش 12 نیش��ابور خریداری از مالک 
رسمی آقای علی اکبر سوسنی 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 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م.الف 1111   آ-40101752
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/20  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/04

سیدابوالفضل حسینی، رئیس ثبت اسناد و امالک

انّ 
اعجل اخلیر 
ثوابًا صله 
الرحم
ثواب صله رحم 
 سریع تر از 
 هر کار خیری 
به انسان می رسد.
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