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موعظه/ آیت اهلل جاودان

 همه زندگی ما 
یک کسب است
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حجت االسالم سبحانی مطرح کرد

 آوردن قرآن به صحنه 
تولید دانش های گوناگون 

    سال دوم    ویژه نامه 345    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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همزمان بــا شــب شــهــادت امــام صــادق )ع( مراسم 
از   » زوزنـــی  عــرب  »اسماعیل  پیکر شهید  با  وداع 
شهدای تازه تفحص شده برگزار شد، در این مراسم 
ذاکــران اهل بیت )ع( در سوگ شهادت امام جعفر 
صادق)ع( به نوحه سرایی پرداختند.پیکر مطهر شهید 
»محمد اسماعیل عرب زوزنی« در منطقه عملیاتی 
از طریق آزمایش DNA شناسایی  خیبر تفحص و 
شده است.مراسم تشییع نیز روز گذشته ) ششم 
میدان  از  اجتماع صادقیون  با  خــردادمــاه( همزمان 
شهدا تا حرم مطهر رضوی با حضور با شکوه زائران و 
مجاوران امام رضا )ع(، مسئوالن و فرماندهان نظامی 
و انتظامی، در مشهد مقدس برگزار شد.همچنین 
امروز مراسم تشییع و وداع با این شهید واالمقام در 
شهرستان خواف برگزار شده  و فردا پیکر شهید در 

بخش جلگه زوزن به خاک سپرده خواهد شد.

یک روز در بیمارستان منتصریه، قدیمی ترین مریضخانه مدرن مشهد که توسط آستان قدس رضوی احیا شد

پیوند یک موقوفه با زندگی
 زائران و مجاوران

شهید دفاع مقدس را بدرقه کردند

وداع با پیکرشهید 
 تازه تفحص شده 

در حرم مطهر رضوی

2

تولیت آستان قدس در بدو ورود به شهرستان طبس، 
با نثار گل و قرائت فاتحه  با حضور در گلزار شهدا 
به مقام شهدای واالمقام این شهرستان ادای احترام 
با  همچنین  مروی  والمسلمین  االسالم  کرد. حجت 
موسی  بن  امــامــزاده حسین  مطهر  حــرم  در  حضور 
الکاظم)ع(، ضمن اقامه نماز و قرائت ادعیه، مضجع 

منور برادر گرامی امام رضا)ع( را زیارت کرد. 
امام  شهادت  سالروز  آستانه  در  همچنین  نیوز،  آستان  گــزارش  به 
صادق)ع(  و در مراسمی معنوی با حضور حجت االسالم والمسلمین 
احمد مروی ، حجت االسالم محمدرضا محمدی امام جمعه طبس 
و جمعی از روحانیون و مسئوالن شهرستان، مضجع منور حضرت 
حسین بن موسی الکاظم)ع( غبارروبی و با گالب ناب شست و شو داده 
شد.گفتنی است در چهارم تیر ماه سال ۱۳۷۳ با دستور رهبر معظم 
انقالب، تولیت حرم مطهر حضرت حسین  بن موسی  الکاظم)ع( و 
زیارتگاه شهید مدرس)ره( به آستان قدس رضوی واگذار شد. به دنبال 
از لحاظ  این مجموعه های مذهبی در سال های اخیر،  این تصمیم، 

فضای عبادی و فعالیت های عمرانی گسترش بسیاری یافته  اند.

شهادت سابقه ای طوالنی در جامعه روحانیت دارد ◾
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در یادواره شهدای روحانی و 
طلبه شهرستان طبس که در حرم مطهر امامزاده حسین بن موسی 
در  طوالنی  سابقه ای  شهادت  اینکه  بیان  با  شد  برگزار  الکاظم)ع( 
جامعه روحانیت دارد، گفت: روحانیت همواره در طول تاریخ اسالم 
از مکتب اهل بیت)ع( دفاع کرده و در این راه زندانی، تبعید و شهید 
اهل  مکتب  ترویج  و  نشر  دفــاع،  از  دست  هیچ گاه  اما  شده است، 

بیت)ع( بر نداشته است.
وی بزرگداشت و گرامیداشت شهدا را امری شایسته و بایسته دانست 
و با بیان اینکه نکوداشت یاد شهدا از دو جهت حائز اهمیت است، 
اظهار کرد: ابتدا از حیث انسانی و اخالقی وظیفه داریــم یاد و نام 
کسانی که بزرگ ترین سرمایه زندگی خود که جانشان باشد را در راه 
خدا نثار کردند و آزادی، عزت، استقالل و اسالم را برای کشورمان به 
ارمغان آوردند را حفظ کنیم . زنده نگه داشتن راه شهدا در حقیقت 
یادآوری خط اسالم اصیل و امامت و تبلیغ و ترویج روحیه ایثار برای 
دین و مکتب اهل بیت)ع( در جامعه است.یادواره شهدا این پیام را 
همراه خود برای جامعه دارد که اگر جامعه ای بخواهد زنده، مستقل 
و مؤمن باشد؛ باید گذشت، ایثار و فداکاری کند. آن جامعه ای که در 
آن احساس مسئولیت نسبت به دیگران و دین خدا وجود ندارد، در 

حقیقت مرده و کالبدی بدون روح و حیات است .

نقش آفرینی روحانیت در عرصه های مختلف ◾
حجت االسالم والمسلمین مروی با بیان اینکه روحانیت متعهد و 
وظیفه شناس همواره در طول تاریخ نقش آفرین بوده است، ابراز 
کرد: روحانیت در طول تاریخ در عرصه های مختلف نظامی، سیاسی، 
اجتماعی و علمی پیشتاز بوده و در وقایع مختلف تاریخی همانند 
تهاجم انگلیس و وهابیت به عراق نقش آفرینی کرده و با حضور 

در میدان از مردم و حرم حضرات معصومین)ع( دفاع کرده  است.
به دســت حضرت  اسالمی  انقالب شکوهمند  خــوردن  رقــم  به  وی 
مقام  عالی  روحانی  و  تقلید  مرجع  یک  عنوان  به  امام خمینی)ره( 
ایــران و گسترش عمق  ابــراز کرد: وقوع انقالب اسالمی در  اشــاره و 
نفوذ معنوی آن در میان ملت ها موجب واهمه استکبار شده است، 
انقالب اسالمی ایران در برابر اندیشه  ها و نظرات لیبرالیسم حاکم در 

غرب ایستاد و معادالت را دگرگون ساخت.
 تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه دامنه نفوذ فرهنگی انقالب 
اسالمی همچنان در حال گسترش است و استکبار نتوانسته جلو 

آن را بگیرد، اظهار کرد: قدرت نفوذ فرهنگی انقالب اسالمی تهدیدی 
و  تراشی ها  مانع  تحریم ها،  با  رو  این  از  استکبار است؛  بقای  برای 
کارشکنی های اقتصادی علیه ملت ایران بر مردم رنج و زحمت وارد 
می کنند؛ اما بازهم نمی توانند جلو نفوذ معنوی انقالب که فلسفه 
غرب را به چالش کشیده است، بگیرند. اگر موفق شده بودند دست 

از دشمنی ها و این جفاها در حق این ملت مقاومت، آزاده و با غیرت 
برمی داشتند. 

در عرصه  روحانیت  اینکه  بیان  با  مــروی  والمسلمین  االســالم  حجت 
به  اســت،  ــوده  ب آفرین  و حرکت  پیشتاز  هــمــواره  نیز  اجتماعی  جهاد 
رسانی  خدمت  مختلف  عرصه های  در  انــقــالب  معظم  رهبر  حضور 
ــاره و عــنــوان کـــرد: رهــبــری معظم در   بــه مـــردم در پیش از انــقــالب اشـ
خدمت رسانی به مــردم در زلزله سال 5۷ طبس و سیل ایرانشهر در 
شرایطی که به عنوان یک روحانی تبعیدی و مورد غضب حکومت در آن 
منطقه حضور داشتند، میدان دار و محور خدمت رسانی به مردم بودند. 

زندگی در شرایط حداقلی  ◾
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه روحانیت مظلوم ترین قشر 
نهادها  در  که  روحانیونی  به  تنها  کرد: عموم جامعه  ابراز  هستند، 
با حداقل  و روحانیون  اکثریت طالب  اما  اشتغال دارند، می نگرند، 

حقوق زندگی می کنند. 
وی عنوان کرد: پس از رحلت پیامبر گرامی اســالم)ص( دست های 

ناپاکی وارد کار شدند تا اسالم و مکتب اهل بیت)ع( را نابود کنند، 
هزارو400 سال از رحلت پیامبر می گذرد اما با وجود تمام دشمنی ها 
روز به روز اسالم بالنده تر، شکوهمندتر، پر رونق تر و درخشنده تر 
شده و این ماندگاری به برکت خون های پاک شهدایی است که در 
طول تاریخ به پای درخت اسالم، امامت و والیت ریخته شد و این 

شجره طیبه را آبیاری، حفظ و رشد و نمو داده است.
حجت االسالم والمسلمین مروی گفت: روحانیت همواره در طول 
تاریخ اسالم از مکتب اهل بیت)ع( دفاع کرده و در این راه زندانی، 
تبعید و شهید شده، اما هیچ گاه دست از دفاع، نشر و ترویج مکتب 
اگر  و  روحانیت هستیم  مدیون  ما  است؛  نداشته  بر  بیت)ع(  اهل 
امــروز مکتب اهــل بیت)ع( زنــده اســت و اگــر احــادیــث، کتاب ها و 
برکت  به  ماست؛  اختیار  در  از حضرات معصومین)ع(  منابع غنی 

مجاهدت، فداکاری و ایثار روحانیت و علمای دین است.
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به نقش مهم و تأثیرگذار علما 
علیه  استکبار  و دشمنی  کینه  به  مختلف،  مقاطع  در  روحانیت  و 
از  و  ایثار  با  اصیل شیعه  روحانیت  کــرد:  ــراز  اب و  اشــاره  روحانیت 
انسانی بوده  و  الهی  خودگذشتگی همواره پاسدار ارزش های واالی 
است. دشمنان، منافقین و اسالم التقاطی از روحانیت بسیار ضربه 
خورده، از این رو دست از هجمه و حمله به روحانیت بر نخواهند 

داشت.

مالقات مردمی  ◾
جریان  در  نیز  رضــوی  قدس  آستان  تولیت  مردمی  مالقات  برنامه 
سفر به شهرستان طبس با حضور جمعی از اقشار مختلف مردم 
این شهرستان و خدام و کارکنان آستان امامزاده حسین بن موسی 

الکاظم)ع( برگزار شد.
حجت االسالم و المسلمین احمد مروی عصر روز پنجشنبه پنجم 
خردادماه در جریان این برنامه مالقات مردمی، پس از شنیدن نظرات، 
مشکالت و درخواست های مردمی و بررسی مدارک و پرونده های آنان 
با در نظر گرفتن قوانین، جهات شرعی و رعایت غبطه وقف دستوراتی 

را به واحدهای ذی ربط آستان قدس صادر کرد.

رفع اختالفات اراضی مردم با آستان قدس، حل مشکل 400 خانوار 
تعاونی مسکن بهداشت، کمبود مراکز تحصیلی و مسجد و پیگیری 
از جمله مواردی بود که  مشکالت خادمان، کارکنان و مردم طبس 

تولیت آستان قدس دستوراتی را برای حل آن ها صادر کرد.
اداری  شــورای  در جلسه  مــروی  احمد  والمسلمین  االســالم  حجت 
شهرستان طبس که با حضور امام جمعه، استاندار خراسان جنوبی 
و مسئوالن عالی این شهرستان در سالن همایش های آستان حسین 
بن موسی الکاظم)ع( برگزار شد نیز حضور یافت. وی ضمن عرض 
ایام شهادت امام جعفر صادق)ع( و حادثه تلخ آبادان به  تسلیت 
طبسی  واعــظ  آیت هللا  مرحوم  خاطره  و  یاد  داغــدار،  خانواده های 
آیــت هللا واعــظ طبسی در  کــرد: مرحوم  را گرامی داشــت و عنوان 
طول سال های مسئولیت در آستان قدس خدمات وافر، ارزشمند و 

حقیقتاً اعجاب آوری را انجام داده است.
برکت حضرت  با  وجــود  کــرد:  قــدس رضــوی تصریح  آستان  تولیت 
بـــوده کــه الزمــه  بـــزرگ  ــران و خطه خــراســان نعمتی  ایـ ــا)ع( در  رضــ
شکرگزاری است. توسعه حرم امامزاده حسین بن موسی الکاظم)ع( 
کتابخانه  آموزشی،  مراکز  عبادی،  اماکن  تأسیس  و  انقالب  از  پس 
و غیره در جوار بارگاه نورانی این امامزاده عظیم الشأن نمونه ای از 

برکات وجود مضجع منور رضوی است. 
ما در آستان قدس رضوی ارائه خدمات به مردم از ناحیه دستگاه 
حضرت رضا)ع( را برای افزودن محبت آن حضرت در دل های مردم 
یک وظیفه دینی و مسئولیتی شرعی می دانیم؛ زیرا محبت امام در 
دل ها تبعیت و اطاعت را به دنبال خود خواهد آورد و نتیجه این 

تبعیت سعادت و رضوان الهی خواهد بود.
گفتنی است، در نشست شورای اداری شهرستان طبس مسئوالن 
این  مسائل  و  مشکالت  بــیــان  بــه  شهرستان  و  استانی  مختلف 

شهرستان پرداختند.

دلگرمی مردم طبس ◾
امام جمعه طبس در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مصوبات سفر 
تولیت آستان قدس رضوی به این شهرستان موجب دلگرمی مردم 
شده است؛ فعال سازی پروژه های متعدد خدمت رسانی را از برکات 

این سفر دانست.
را  خداوند  گفت:  محمدی  محمدرضا  والمسلمین  االســالم  حجت 
محدودیت ها،  کاهش  و  کرونا  شیوع  شرایط  بهبود  با  که  شاکریم 
زمینه سفر تولیت آستان قدس به شهرستان طبس فراهم شده و 
ضمن بررسی  میدانی پروژه های عمرانی و فرهنگی، تصمیمات خوبی 

برای فعال سازی آن ها اتخاذ شد.
برکت  و  پرخیر  بسیار  آستان قدس  تولیت  اینکه سفر  بیان  با  وی 
بوده و موجب دلگرمی مردم شده است، ابراز کرد: این سفر بستر 
ارتباط بی واسطه میان مردم و تولیت آستان قدس را فراهم کرد و 
مصوبات راه گشایی برای بسیاری از مشکالت داشت که امیدواریم 
در آینده و فواصل زمانی کوتاه باردیگر شاهد حضور تولیت آستان 

قدس در طبس باشیم.
وی گفت: تولیت آستان قدس در این سفر دستور احداث مدرسه 
شکوفه های رضوی برای دو مقطع دوم و سوم دبیرستان و اختصاص 
را  از شهرستان طبس  برای منطقه ای  برای ساخت مسجد  زمینی 

صادر کردند.
پروژه 400 واحدی شهرک بهداشت بهزیستی شهرستان طبس که 
افزون بر ۱4 سال مسکوت مانده و متوقف شده بود با دستور ایشان 
پیگیری  دستور  قــدس  آستان  تولیت  همچنین  شــد.  فعال  دوبــاره 
متوقف  است  ۱2 سال  حــدود  که  الرضا)ع(  میقات  هتل  مشکالت 

شده را صادر کرد.

ما در آستان قدس رضوی ارائه خدمات به مردم از ناحیه دستگاه حضرت رضا)ع( را برای افزودن محبت آن حضرت در 
دل های مردم یک وظیفه دینی و مسئولیتی شرعی می دانیم؛ زیرا محبت امام در دل ها تبعیت و اطاعت را به دنبال خود 

خواهد آورد و نتیجه این تبعیت سعادت و رضوان الهی خواهد بود.
گزيدهگزيده

حجت االسالم و المسلمین مروی در شورای اداری شهر طبس:

خدمت به مردم را وظیفه دینی خود می دانیم
دستاوردهای سفر تولیت آستان قدس رضوی به شهرستان طبس
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حجت االسالم سید موسی موسوی، قائم مقام دبیرکل 
مجمع جهانی تقریب مذاهب در گفت وگو با خبرگزاری 
مهر نکاتی را در خصوص تالش های امــام صـــادق)ع( در 
راستای تقریب مذاهب اسالمی گفته است که در ادامه 

می خوانید.
با اندکی دقت در کتب روایی شیعه درمی یابیم بخشی از 
روایت هایی که در خصوص ارزش معاشرت با سایر مسلمین 

و ارتباط با دیگران از امام صادق)ع( نقل شده، روایات بسیار 
بسیار مهمی هستند.

درباره توصیه امام صادق)ع( به تقیه در اسالم باید این نکته 
را در نظر داشت یکی از اشتباهات این است که در بین شیعه 
و اهل سنت، تقیه را بد معنا کرده اند. ما دو نوع تقیه داریم. 
یک نوع تقیه ای است که امام خمینی)ره( آن را تقیه مداراتی 

ذکر کردند و یک نوع تقیه که خوفی گفته می شود.

براساس روایــات، ائمه اجازه دادند پیروانشان در صورت 
در خطر قرار گرفتن جانشان از سوی حکومت، می توانند 
اعتقاد و دیدگاه خود را مخفی و پنهان کنند. اما تقیه ای 
کــه بیشتر در لــســان ائــمــه ذکــر شـــده، تقیه ای اســت که 
امام صادق )ع( می فرمایند کسی که تقیه نداشته باشد 
دیــن نـــدارد و از پــیــروان مکتب مــا نیست. بــه ایــن معنا 
که معاشرت خــوب با دیگران داشته باشید و از جامعه 

اسالمی دوری نکنید. حضرت)ع( توصیه کردند در تشییع 
اموات شرکت کنید، از بیماران سایر مذاهب و مسلمین 
مالقات کنید، به فقرا کمک کنید. انگیزه اصلی حضرت 
از ایــن فرمایش ایــن بــوده که جامعه اسالمی از یکدیگر 
فاصله نگیرند و با سایر مسلمین همزیستی کنند. ما 
نمونه های زیادی از فرمایشات ایشان داریم که شیعیان را 

به معاشرت با سایر مسلمین دعوت کردند.

حضرت در جایی فرمودند: یک رکعت نماز پشت سر امامی 
از غیرشیعه و سایر مذاهب، به گونه ای است که انگار پشت 
سر پیامبر)ص( نماز خوانده اید. حضرت در این حد به ارتباط 

با سایر مذاهب ارزش و احترام قائل هستند.
از دیگر تالش های مهم امام صادق)ع( در راستای تقریب 
مذاهب می توان به سفارش ها و بیانات کلی که ایشان 
در راستای وحدت داشتند، اشاره کرد. حتی روایت هایی 

از ایشان داریم که شخصی از فرزندان خودشان را مأمور 
کردند چندین سال در منطقه ای زندگی کند که هیچ یک 
از پیروان اهل بیت)ع( آنجا نبوده و زندگی خیلی سختی 
هم داشته یا توصیه به وصلت با سایر مذاهب، به منظور 
حفظ و تقویت ارتــبــاط بــا دیــگــران. عــالوه بــر ایــن هــا، نوع 
عملکرد امام صادق)ع( در کنار توصیه هایی که به وحدت 
داشــتــنــد، ایــن گــونــه بــود کــه فضای بــازی را ایــجــاد کردند 

تا عالقه مندان و محبان اهــل بیت)ع( بتوانند با ائمه و 
شیعیان در ارتباط باشند.

امام هم در معاشرات علمی خود بحث وحدت را در پیش 
گرفتند و هم پــیــروان خــود را به معاشرت بیشتر با سایر 
مسلمین دعوت می کردند. به طور کلی اعتقاد امام و سایر 
ائمه این بود اگر پیروان اهل بیت)ع( دوستدار این باشند که 
معارف اهل بیت)ع( خزینه پایان ناپذیری است و اگر کسی 

بخواهد این معارف اهل بیت)ع( به کل جامعه اسالمی نشر 
پیدا کند، تنها راه حل، ارتباط با همه جامعه اسالمی است. 
دشمنان اهل بیت)ع( هم تمام تالششان این بود که اهل 
بیت و پیروانشان با سایر مسلمین ارتباط نداشته باشند. 
امروز اگر کسی باالترین عبادات را حتی در راستای توسعه 
مکتب اهل بیت)ع( بخواهد، باید بحث وحدت و تقریب را 

در اولویت بداند.

دیدگاه
 »تقيه مداراتى«

اصلى از امام صادق)ع( 
 براى وحدت 
و تقریب مذاهب 

موعظه
آیت اهلل جاودان

   همه زندگى ما یک کسب است
»بلى من کسب سيئه و احاطت به خطيئته فاولئک اصحاب النار هم 
فيها خالدون «؛ آرى، کسانى که کسب گناه کنند و آثار گناه، سراسر 
وجودشان را بپوشاند، آن ها اهل آتش اند و جاودانه در آن خواهند 

بود.  اگر بدى ها را جبران نکنيم و روى هم بماند، طورى مى شود که 

بدى ها ما را احاطه مى کند و گویى از دور یک آتش دیده مى شویم. در 
محاصره بدى هاى خودمان قرار مى گيریم. این، فرق دارد که گاهى یک 

بدى مى آید و رد مى شود و من آن را دفع مى کنم؛ سخن در این آیه آن 
است بدى هایى که کسب کردیم در صورت عدم جبران، مى شود سيئه 

محيطه و دور ما را فرا مى گيرد.

در قرآن براى اعمال بد، لفظ »کسب« ولى براى اعمال خوب، لفظ 
»عمل« به کار رفته است؛ اما به هر حال هر کسى که کار خوبى هم 

انجام مى دهد، در حقيقت دارد کاسبى مى کند. همه زندگى ما یک 
کسب است؛ هر نگاهى که مى کنيم، یک کسب است. هر کلمه اى که 

مى گویيم کسب است. هر نفسى که ما مى کشيم یک َکسب است؛ 

مى شود درست نفس کشيد و مى شود بيخود نفس کشيد. مثاًل 
نفس هاى ما در مدتى که نماز مى خوانيم یا در مدتى که امر به معروف 

و نهى از منکر مى کنيم، نفس درست است. این نفس ها حساب مى شود. 
البته اینجا متوجه نمى شویم؛ بعداً معلوم مى شود. امروز همه ما هر 

طورى هست مى گذرانيم. قدر این عمر را اميرالمؤمنين)ع( مى دانست 

که فرمود: یک ساعت از دنيا را با بهشت عوض نمى کنم؛ زیرا در این 
یک ساعت مى توان رضاى خدا را بدست آورد. رضاى خدا 100 برابر 

بهشت است. هر نفسى که هدر مى رود، ما داریم جواهر از دست 
مى دهيم.

مشکل ما این است که شلوغ هستيم. از یک طرف مسجد مى رویم و 

نماز جماعت مى خوانيم؛ از یک طرف هم با خانواده بدخلقى مى کنيم. 
قاطى داریم. اگر قاطى نداشته باشيم و همه زندگيمان درست باشد، 

با هر کارمان یک آجر براى خانه خود در بهشت مى فرستيم و مهم تر 
از آن، یک آجر در ساختمان شخصيت خود مى بریم. اگر من غيبت 

مى کنم، دارم یک آجر آتشين براى ساختمان شخصيت خود مى برم و 

این آتش، مثل آتش هاى دنيا نيست که به خودى خود خاموش شود؛ 
یا خودم باید خاموشش کنم یا خدا باید خاموشش کند. در روایت داریم 

با هر نمازى آتش هایى که در فاصله نماز قبل تا نماز فعلى به پا کردیم، 
خاموش مى شود؛ اما آیا آتش غيبت هم با نماز خاموش مى شود؟ مال 

مردم چطور؟ براى این آتش ها باید کار دیگرى کرد. به هر حال باید 

سرپرست حجاج ایــرانــی در همایش متمرکز حج 
تمتع، تفکر را مهم ترین عملی دانست که در مکه 

مکرمه و  مدینه منوره به آن اشاره شده است.
ــبـــرگـــزاری فـــــارس، حــجــت االســالم  بـــه گـــــزارش خـ
سیدعبدالفتاح نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج 
و زیــارت در همایش متمرکز حج تمتع ۱۴۰۱ که در 
سالن ۱۲هزار نفری ورزشگاه آزادی برگزار شد، اظهار 
کرد: برخی عزیزان ۱۵ سال در نوبت حج تمتع بودند و 
اکنون  نوبت آن ها شده است. یک میلیون و ۱۵۰ هزار 
جمعیت پشت سر زائـــران امسال هستند که اگر 
بخواهند همه مشرف شوند، حدود ۱۵ سال زمان نیاز 
دارد. بنابراین زائران باید از این سرمایه استفاده کنند.
حجت االسالم نواب با اشاره به اینکه پیش از تشرف 
به حج تمتع مال خود را حالل کنید؛ چرا که در این 
مناسک  اثــر جــدی دارد، گفت: عبادتی که از مال 
غیرحالل انجام شود، مقبول نیست. بنابراین از زائران 

می خواهیم  به این نکته توجه داشته باشند.
حجت االسالم نواب با بیان اینکه مهم ترین عملی که 
در مکه مکرمه و  مدینه منوره به آن اشاره شده، تفکر 
است، به زائران توصیه کرد: به جای دو رکعت نماز، دو 
رکعت تفکر کنید که چقدر  اخالقتان شبیه پیامبر 

اعظم)ص( شده اســت.وی ادامــه داد: در شهر مکه 
به جای طواف خانه خدا، طواف فکر کنید چرا که این 
تلنگرها ذهن انسان را بیدار می کند. همچنین در این 
سفر به توصیه های روحانیون کــاروان توجه داشته 
باشید و بدانید روحانیون ایرانی برترین روحانیون 

نسبت به سایر کشورها هستند.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با بیان اینکه 
حفظ عزت و  کرامت شیعیان در مناسک حج تمتع 
از اهمیت زیادی برخوردار است، گفت: حجاج ایرانی 
بهتر است وقت خود را صرف خریدهای غیرضروری 
نکنند و  حتی سوغات را از داخل کشور پیش از اعزام 
خریداری کنند و از فرصت حضور در سرزمین وحی 
به بهترین شکل ممکن بهره ببرند؛ چرا که این فرصت 

ممکن است دیگر برای آن ها فراهم نشود.

ــاورهــای دیــنــی در نشست  رئــیــس قطب تعمیق ب
هم اندیشی با تعدادی از اندیشمندان ترکیه گفت: 
راه برون رفت از چالش جدی انسان معاصر را حاضر 
کــردن قــرآن در صحنه تولید دانــش هــای گوناگون 

می دانیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت االسالم والمسلمین 
محمد تقی سبحانی، رئیس قطب تعمیق باورهای 
دینی در نخستین نشست از سلسله نشست های 
بین المللی »هم اندیشی مرجعیت علمی قرآن کریم 
با هدف پاسخگویی به مسائل فکری جامعه معاصر« 
که با موضوع »ظرفیت ها و شیوه های تحقق مرجعیت 
علمی قــرآن« و با حضور جمعی از اندیشمندان و 
محققان دانشگاه های ترکیه در دفتر تبلیغات اسالمی 
حوزه علمیه قم برگزار شد، عنوان کــرد:  ما پاسخ به 
این پرسش را که چرا قرآن کریم در صحنه زندگی و 
تمدن مسلمین رواج پیدا نکرده در این می دانیم که 
قرآن در صورت های علمی و تمدنی ترجمه نشده و 
به عرصه مطالعات علمی راه پیدا نکرده است. آنچه 
مدنیت و صحنه واقعی حیات انسان را امروز اداره 
می کند، دانش هایی است که در رشته های مختلف 
در حال تولید و ترویج است. اگر نهضت علمی در 

جهان اسالم بر محور قرآن اتفاق نیفتد، نهضت های 
سیاسی و اجتماعی به سرانجام نخواهند رسید.

وی ادامه داد: ما راه برون رفت از این چالش جدی را 
حاضر کردن قرآن در صحنه تولید دانش های گوناگون 
می دانیم. امــروز نیازمند تجدید فلسفه، الهیات، 
اخالق، علوم انسانی و حتی علوم طبیعی بر اساس 
آموزه های قرآنی هستیم. اگر نهضت علمی در جهان 
اسالم بر محور قرآن اتفاق نیفتد، نهضت های سیاسی 

و اجتماعی به سرانجام نخواهند رسید. 
رئیس قطب تعمیق باورهای دینی افزود: تمدن، یک 
مقوله جمعی است که شامل ابعاد گوناگون فردی، 
اجتماعی، اقتصادی و سایر شئون انسانی است و اگر 
اسالم و قرآن در این ترکیب تمدنی حضور پیدا نکند، 

حیات مسلمین قرآنی نخواهد شد. 

 توصیه سرپرست حجاج ایرانی به زائران خانه خدا 
در همایش ۱۲هزار نفری ورزشگاه آزادی

طواف تفکر کنید!
حجت االسالم سبحانی مطرح کرد

 آوردن قرآن به صحنه 
تولید دانش های گوناگون 

تمدن اسالمیحج و زیارت مــروج   محمدحسين 
ــزار و دویــســت  »از ســنــه هـ
و نــودوهــفــت مریضخانه 
مزبوره دایر و عایدات بقیه 
ــح بـــه مــصــرف  اعـــیـــان صــل
مریضخانه می رسد، فعلی هذا در این تاریخ وقف 
مــؤبـّـد شــرعــی و حبس مخلّد اســالمــی نمودند، 
سرکار اسوه المستورات شاهزاده رابعه خانم دامت 

خدارتها«.
ایــن شــروع قصه قدیمی ترین مریضخانه مــدرن 
مشهد یعنی »بیمارستان منتصریه« است که در 
سال ۱۲۹۷ شمسی توسط بانو »احترام السلطنه 
قهرمان« تأسیس  و در سال ۱۳۲۷ شمسی توسط 

او، وقف آستان قدس رضوی شد.
در سال های پس از انقالب به دستور تولیت فقید 
آســتــان قـــدس، ایــن بیمارستان بــا هزینه آستان 
قــدس رضـــوی از محل مــوقــوفــات مطلقه، به طور 
کامل بازسازی و درنهایت در مهرماه ۹۱ در 6 طبقه 

احداث شد. 
نکته مهمی که در خصوص این بیمارستان می توان 
ــه عــنــوان نخستین  گــفــت، شناخته شـــدن آن ب
بیمارستان متمرکز پیوند و جــزو سه بیمارستان 

مطرح کشور درزمینه پیوند اعضاست. 
یک روز را انتخاب کردیم تا پای صحبت های کادر 
درمــان و مراجعان بیمارستان منتصریه مشهد 
بنشینیم و نتیجه وقـــف و گــذشــت یــک بــانــوی 
قهرمان، یعنی »احترام السلطنه قهرمان« را از 
نزدیک ببینیم که چگونه هر روز موجب می شود 
چشم های منتظر فــراوانــی کــه در جست وجوی 
ــه ای بــرای ادامـــه حیات هستند، بــه زندگی  ــ روزن
ــن بـــاور برسند که  امــیــدوار شــونــد و بیشتر بــه ای
ــه واقــفــش  چــگــونــه یــک مــوقــوفــه مــی تــوانــد هــم ب
حیات ابــدی ببخشد و هم به عموم مــردم. برای 

رسیدن به چنین نتیجه ای، ساعتی را در خیابان 
جــنــت مــشــهــد و در یــکــی از بــیــمــارســتــان هــای 
 تخصصی پیوند اعضای کشور یعنی بیمارستان 

منتصریه گذراندیم.

مدیون واقف هستیم ◾
زهره مرادی، ۱۷ ساله و دانش آموز دوره دوم متوسطه 
از شهرستان بیرجند است. مادرش در ماه مبارک 
رمضان سال جاری و سرانجام پس از هشت سال 
ــج، در ایــن بیمارستان پیوند کبد  تحمل درد و رن
شده است. او می گوید: همواره به همت بلند و کار 
خداپسندانه شخص اهداکننده عضو و خانواده اش 
می اندیشم؛ هرچند آنان را ندیده ام و نمی شناسم، 
اما برای آمرزش شخص اهداکننده عضو و سالمتی 
خانواده اش هر روز دعا می کنم. آنان زندگی دوباره ای 

را به لطف خدا به مادرم بخشیدند.
وی ادامه می دهد: پس از لطف خدا و امام رضا)ع( و 
همکاری کادر درمانی و پزشکان، واقعاً باید اعتراف 
کنم مدیون نیت و دید بلند و خیراندیش شخص 
واقف محترم و اهتمام آستان قدس رضوی در احیای 
این موقوفه هستیم؛ آستان قدس کار ارزشمندی 

انجام داده است.

حال خوش بیماران از برکات وقف ◾
زهرا سلیمانی، ۲۲ ساله و ساکن یکی از روستاهای 
بــخــش کــوهــســرخ شــهــرســتــان کــاشــمــراســت. او 
می گوید: مــادر همسرم سال های متمادی دچار 
نارسایی کبد و بیماری زردی بود. در همین اواخر 
و مطابق نظر پــزشــکــان و پــس از چندین مرتبه 
آزمــایــش  و معاینه های پزشکی متوجه شدیم 
دیگر امیدی به زنده ماندن او نیست مگر اینکه 
پیوند کبد شود. وقتی صدای زنگ تلفن به صدا 
درآمد و از بیمارستان منتصریه مشهد ما را برای 

انجام مقدمات انجام این عمل جراحی به مشهد 
فراخواندند، همان جا بود که با چشمان گریان و با 
قلب شکسته از خدا و امام رضــا)ع( تشکر کردم 
و برای شخص دهنده عضو و بازماندگان او هم با 

همین زبان قاصر، دعا کردم.
او ادامه می دهد: این بیمارستان یکی از موقوفه های 
درمــانــی آســتــان قــدس اســـت؛ حــال خــوش امــروز 
بیماران این بیمارستان، نتیجه برکات وقف و انجام 

کار خداپسندانه اهدای عضو و همکاری خالصانه 
کادر درمان است. از مسئوالن آستان قدس رضوی 
هم که در مرمت، احیا و بازسازی این موقوفه درمانی 
خالصانه تــالش کــرده انــد و همچنین کــادر درمــان 

صمیمانه سپاسگزارم.

هدیه ارزشمند آستان قدس به مردم ◾
سیدمهدی طاهری، ۴۰ ساله و کارشناس هوشبری 
اتاق عمل این بیمارستان است. او از ۱۱ سال پیش 
یعنی از ابتدای احیا و بازسازی این موقوفه درمانی 

تاکنون در این بیمارستان خدمت می کند.
او ضمن قدردانی از نیات خداپسندانه واقف این 
موقوفه، احیا و بازسازی موقوفه درمانی بیمارستان 
منتصریه را هــدیــه ارزشــمــنــدی از ســوی آستان 
قدس رضوی به زائران و مجاوران بارگاه مطهر امام 
هشتم)ع( دانسته و خواستار توسعه و تجهیز 
بیشتر این مرکز درمانی برای خدمت بهتر و بیشتر 

به هموطنان است.
وی درباره اهدای عضو می گوید: به نظر من اهدای 
عضو یک نوع باقیات  الصالحات است. اهدای عضو 

یک پیوند بی مانند بین انسان هاست.
او ادامــه می دهد: یکی از بهترین لحظات عمرم، 
لحظه ای اســت کــه شخص گیرنده عضو بــا پای 
خــودش از ایــن بیمارستان خــارج می شود. ضمن 
اینکه بارها و بارها به اقدام و نیت خالص فرد دهنده 

عضو و خانواده او نیز غبطه می خورم.
طاهری معتقد است: دهنده و گیرنده  عضو، مانند 
اعضای یک پیکرند و انگار آرامــش ابــدی دهنده 
عضو و زندگی دوباره شخص گیرنده، به نوعی به هم 

گره خورده است.

پیوند اعضا پیوند باورهاست  ◾
محبوبه ابوالحسنی، ۴۲ ساله و پرستار بخش 

دی آی سی یو )بخش ویــژه نگهداری بیماران دچار 
مرگ مغزی( است و ۱۱ سال سابقه خدمت در این 
بیمارستان دارد. وی می گوید: موفقیت امروزی این 
بیمارستان که تنها بیمارستان متمرکز ویژه پیوند 
اعضا در ایران است، نتیجه نیت خالص یک واقف 
نیک اندیش، همت بلند آستان قدس رضــوی در 
احیا و بازسازی آن و تالش وصف ناپذیر پزشکان و 

کادر درمان است.
او دربــاره پیوند اعضا اظهار می کند: اهدای عضو، 
اهــدای جــان به دیــگــران و دادن امید بیشتر برای 
ــان اســت. پیوند اعضا »پیوند  زنــدگــی بهتر بــه آن

باورها« است.

من همچنان زنده ام ◾
ــادری، ۴۰ ساله و ۱۱ ســال اســت که به  مهرنوش نـ
عنوان پرستار در بخش آی سی یو این بیمارستان 

مشغول خدمت است.
وی می گوید: ابعاد مادی زندگی انسان با مرگ به 
پایان می رسد، اما حیات معنوی او می تواند همچنان 
ادامه داشته باشد. وقتی اعضایی از بدن اشخاص 
دهــنــده عضو بــه بــدن گیرندگان عضو پیوند زده 
می شود، یعنی اینکه »دهنده و گیرنده« عضو، هر دو 
در کنار یکدیگر زندگی می کنند. انگار دهنده عضو 
همچنان زنده است و به حیات معنوی خود ادامه 
می دهد و گیرنده عضو نیز زندگی و سالمتی اش را 

در این دنیا مدیون او است.
نادری تأکید می کند: شادی ها، اشک ها، لبخندها 
و... هــمــواره در زنــدگــی انــســان هــا بــوده و خواهد 
بود، اما برای بیان احساس اشک های شوق یک 
گیرنده عضو در کنار لبخند رضایت بازماندگان 
ــود و ایــن  ــ ــخــواهــد ب دهـــنـــده عــضــو، تــوصــیــفــی ن
 از مـــواردی اســت که زبــان و قلم واقــعــاً از بیان آن 

قاصر و الکن هستند.

موفقيت امروزى این بيمارستان نتيجه نيت خالص یک واقف نيک اندیش، همت 
بلند آستان قدس رضوى در احيا و بازسازى آن و تالش وصف ناپذیر پزشکان و 

کادر درمان است.
گزيدهگزيده
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)آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی (
حسب تکالیف مقرر در ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 
آراء صادره از هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی سبزوارتصرفات مالکانه و بال معارض اشخاص محرزو 

جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
بخش 3 سبزوار

پالک 5 اصلی اراضی قلعه نو
-آقای غالمحس��ن غالمی مجرد  شش��دانگ یکباب ساختمان به مساحت 83 متر مربع قسمتی از  پالکهای 2904 و 161 
فرعی  از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار که نسبت به پالک 2904 فرعی  بال واسطه  از محل مالکیت رسمی خود متقاضی 

و نسبت به پالک 161 فرعی  مع الواسطه  از محل مالکیت رسمی محمود رضا یحیی زاده 
-آقای مهرداد یزدان جو ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 95 متر مربع قسمتی از پالک 337  فرعی از 5 اصلی واقع 

در بخش 3 سبزوار مع الواسطه  از محل مالکیت رسمی  عباس میرحسینی
-خانم  ام البنین بداغ ابادی   ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 798/23  متر مربع قسمتی از پالک 2015  فرعی از 

5 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار مع الواسطه  از محل مالکیت رسمی  طیبه تقوی
-آقای  مهدی مهرگان راد   ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 69/80  متر مربع قسمتی از پالک 2015  فرعی از 5 

اصلی واقع در بخش 3 سبزوار مع الواسطه  از محل مالکیت رسمی  طیبه تقوی
-آقای  اصغر مجیدی نس��ب   شش��دانگ یکباب ساختمان به مساحت 93/09  متر مربع قسمتی از پالک 336  فرعی از 5 

اصلی واقع در بخش 3 سبزوار مع الواسطه  از محل مالکیت رسمی  ماهرخ صالح ابادی
-آقای  قاسم عاصفی کیا   ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 90/94  متر مربع قسمتی از پالک 150  فرعی از 5 اصلی 

واقع در بخش 3 سبزوار مع الواسطه  از محل مالکیت مالک  رسمی  ضیاء الحق الداغی 
-آقای  محمد حسین سلیمانی باداشیانی   ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 95/97  متر مربع قسمتی از پالک 336  

فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار مع الواسطه  از محل مالکیت مالک  رسمی  ماهرخ صالح ابادی
پالک 6 اصلی اراضی کلوت

-خانم اکرم کالته سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 80/45 متر مربع قسمتی از پالک 4584  فرعی 
از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار مع الواسطه  از محل مالکیت رسمی محمد علی ، علی ، فاطمه سلطان ،سکینه خاتون ، 

صغری، صدیقه و زهرا شهرت همگی دانا
-آقای علی دولت آبادی  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 80/45 متر مربع قسمتی از پالک 4584  
فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 س��بزوار مع الواس��طه  از محل مالکیت رسمی محمد علی ، علی ، فاطمه سلطان ،سکینه 

خاتون ، صغری، صدیقه و زهرا شهرت همگی دانا
-خانم زهرا معصومی  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 119/28 متر مربع قسمتی از پالک 4582  فرعی از 6 اصلی 

واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت  مالک رسمی علی اسماعیلی خوشمردان
-آقای حسین جمال ابادی   ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 126/90 متر مربع قسمتی از پالک 1047  فرعی از 6 

اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت  مالک رسمی ابوالفضل حسنی 
-آقای علی اصغر توفیقی پور   ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 105/85 متر مربع قسمتی از پالک یک  فرعی از 6 

اصلی واقع در بخش 3 سبزوار مع الواسطه  از محل مالکیت  مالک رسمی حسن ساالری  
-آقای علی افچنگی   ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 110/60 متر مربع قسمتی از پالک 68  فرعی از 6 اصلی واقع 

در بخش 3 سبزوار مع الواسطه  از محل مالکیت  مالک رسمی فاطمه کوشکی   
-آقای مهدی نودهی   ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 96/24 متر مربع قسمتی از پالک 2  فرعی از 6 اصلی واقع در 

بخش 3 سبزوار مع الواسطه  از محل مالکیت  مالک رسمی صفر علی محمد ابادی    
پالک 197 اصلی اراضی کالخونی

-آقای جواد حاجیان فر دو دانگ مش��اع از  شش��دانگ یکباب چهار دیواری و مستحدثات در حال احداث مربوط به پرورش 
ماهی و شیالت  به مساحت 49594/58 متر مربع قسمتی از پالکهای  5و6و7و164   فرعی از 197 اصلی واقع در بخش 3 
سبزوار که نسبت به پالک 5 فرعی مع الواسطه  از محل مالکیت  مالکین رسمی علی اکبر هاشم ابادی و حسینعلی غالمپور 
و نسبت به پالک 6 فرعی مع الواسطه  از محل مالکیت  مالکین رسمی محمد صالح ابادی ، علی اصغر صالح آبادی ،ذبیح اله 
صالح ابادی ومحمد رضا نجم ابادی و نسبت به پالک 7 فرعی مع الواسطه  از محل مالک  رسمی علی اکبر هاشم ابادی و 

نسبت به پالک 164 فرعی مع الواسطه  از محل مالکیت  مالک رسمی قنبر صالح ابادی 
-آقای حسن هوا خواه حالج دو دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب چهار دیواری و مستحدثات در حال احداث مربوط به پرورش 
ماهی و شیالت  به مساحت 49594/58 متر مربع قسمتی از پالکهای  5و6و7و164   فرعی از 197 اصلی واقع در بخش 3 
سبزوار که نسبت به پالک 5 فرعی مع الواسطه  از محل مالکیت  مالکین رسمی علی اکبر هاشم ابادی و حسینعلی غالمپور 
و نسبت به پالک 6 فرعی مع الواسطه  از محل مالکیت  مالکین رسمی محمد صالح ابادی ، علی اصغر صالح آبادی ،ذبیح اله 
صالح ابادی ومحمد رضا نجم ابادی و نسبت به پالک 7 فرعی مع الواسطه  از محل مالک  رسمی علی اکبر هاشم ابادی و 

نسبت به پالک 164 فرعی مع الواسطه  از محل مالکیت  مالک رسمی قنبر صالح ابادی 
-آقای علی اکرمی دو دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب چهار دیواری و مستحدثات در حال احداث مربوط به پرورش ماهی و 
شیالت  به مساحت 49594/58 متر مربع قسمتی از پالکهای  5و6و7و164   فرعی از 197 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار 
که نسبت به پالک 5 فرعی مع الواسطه  از محل مالکیت  مالکین رسمی علی اکبر هاشم ابادی و حسینعلی غالمپور و نسبت 
به پالک 6 فرعی مع الواسطه  از محل مالکیت  مالکین رسمی محمد صالح ابادی ، علی اصغر صالح آبادی ،ذبیح اله صالح 
ابادی ومحمد رضا نجم ابادی و نسبت به پالک 7 فرعی مع الواسطه  از محل مالک  رسمی علی اکبر هاشم ابادی و نسبت 

به پالک 164 فرعی مع الواسطه  از محل مالکیت  مالک رسمی قنبر صالح ابادی 
پالک 436 اصلی اراضی دوکاریز

-آقای محسن مهر کیا ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 73228/26 متر مربع  که مساحت 6211 متر مربع 
آن در حریم ش��بکه برق می باش��د قس��متی از پالک  436 اصلی واقع در بخش 3 س��بزوار از محل مالکیت  مالک رسمی 

حاج علی مسکنی 
پالک 478 اصلی اراضی شهرک توحید

-آقای اسماعیل نامنی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 132 متر مربع قسمتی از پالک 1413  فرعی 
از 478 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار مع الواسطه  از محل مالکیت رسمی مهدی باستانی

-خانم اعظم حلوائی مقدم سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 132 متر مربع قسمتی از پالک 1413  
فرعی از 478 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار مع الواسطه  از محل مالکیت رسمی مهدی باستانی

بخش 8 سبزوار ناحیه یک 
پالک 34 اصلی اراضی بسک

-آقای علیرضا  عباسی  ششدانگ یک قطعه باغ  به مساحت 1557/55 متر مربع  که مقدار مساحت 498 متر مربع آن در 
حریم مسیل می باشد ( قسمتی از پالک 220و262  فرعی  متصل بهم از 34 اصلی واقع در بخش 8 سبزوار ناحیه یک  مع 

الواسطه  از محل مالکیت  مالک رسمی عباسعلی عباسی
بخش 12 سبزوار

پالک یک اصلی اراضی عمیداباد
-آقای حسن محسنی اصیل  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 191/57 متر مربع تمامت پالک 1491  فرعی از یک 

اصلی واقع در بخش 12 سبزوار مع الواسطه  از محل مالکیت رسمی بی بی بدری غفوری
-خانم عصمت جنتی توپکانلو  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 79/96 متر مربع قسمتی از پالک 8971  فرعی از یک 

اصلی واقع در بخش 12 سبزوار مع الواسطه  از محل مالکیت  مالک رسمی دادیار علی کردی
-آقای حسن علی اکبری  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 139/45 متر مربع قسمتی از پالک 241  فرعی از یک اصلی 
واقع در بخش 12 سبزوار مع الواسطه  از محل مالکیت  مالکین رسمی محمود قندی و بی بی زرین امیری و فاطمه امیری 
-آقای ابراهیم یگانه نیا   پنجدانگ مش��اع از شش��دانگ یکباب ساختمان به مساحت 100متر مربع قسمتی از پالک  باقی 
مانده 287  فرعی از یک اصلی واقع در بخش 12 سبزوار مع الواسطه  از محل مالکیت  مالکین رسمی ثاراله خسروی مقدم  

و محمد حسین ابراهیم زاده شیراز 
-خانم بتول مومنی عبدل ابادی یکدانگ مش��اع از شش��دانگ یکباب ساختمان به مساحت 100متر مربع قسمتی از پالک  
باقی مانده 287  فرعی از یک اصلی واقع در بخش 12 سبزوار مع الواسطه  از محل مالکیت  مالکین رسمی ثاراله خسروی 

مقدم  و محمد حسین ابراهیم زاده شیراز 
پالک 2 اصلی اراضی عبدالرحمن

-خانم مهری آخوندی بنقنی  سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 126/70 متر مربع قسمتی از پالک 
7  فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 12 سبزوار مع الواسطه  از محل مالکیت  مالک رسمی فریبرز ناوی

-آقای یحیی آخوندی بنقنی   سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 126/70 متر مربع قسمتی از پالک 
7  فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 12 سبزوار مع الواسطه  از محل مالکیت  مالک رسمی فریبرز ناوی

-آقای هادی جلمبادانی   ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 78/48 متر مربع قسمتی از پالک 9401  فرعی از 2 اصلی 
واقع در بخش 12 سبزوار مع الواسطه  از محل مالکیت  مالک رسمی غالمرضا جلینی

-خانم معصومه رازقندی   شش��دانگ یکباب س��اختمان به مساحت 172/28 متر مربع قس��متی از پالک 1717  فرعی از 
2 اصلی واقع در بخش 12 س��بزوار مع الواس��طه  از محل مالکیت  مالک رسمی فاطمه افچنگی ، رمضان افچنگی و محمد 

علی دلبری
پالک 3 اصلی اراضی الداغی

-خانم فاطمه نودهی  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 56/54 متر مربع قسمتی از  پالک  104 فرعی از 3 اصلی  واقع 
در بخش 12 سبزوار مع از محل مالکیت مالک  رسمی محمد رضا شارهء 

پالک 4 اصلی اراضی سالخ خانه
-آقای رضا یوسفی  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 67 متر مربع قسمتی از  پالک  4 اصلی واقع در بخش 12 سبزوار 

مع از محل مالکیت رسمی ایرج ترشیزی ) احدی از ورثه محمد ترشیزی(
-آقای امیر حسین فسنقری  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 44/21 متر مربع قسمتی از  پالک  4 اصلی واقع در 

بخش 12 سبزوار از محل مالکیت رسمی فاطمه سلطان ترشیزی ) احدی از ورثه محمد ترشیزی(
-آقای نادر فسنقری  ششدانگ یکباب کاروانسرا به مساحت 316/65 متر مربع قسمتی از  پالک  4 اصلی واقع در بخش 12 

سبزوار مع از محل مالکیت رسمی فاطمه سلطان ترشیزی ) احدی از ورثه محمد ترشیزی(
-آقای مصطفی فسنقری  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 44/58 متر مربع قسمتی از  پالک  4 اصلی واقع در بخش 

12 سبزوار مع از محل مالکیت رسمی فاطمه سلطان ترشیزی ) احدی از ورثه محمد ترشیزی(
پالک 7 اصلی اراضی نقابشک

-آقای مهدی ابراهیمی  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 124/05 متر مربع قسمتی از  پالک  98 فرعی از  7 اصلی 
واقع در بخش 12 سبزوار مع از محل مالکیت  مالک رسمی علی اکبر قاسمی سبزوار

لذا به استناد مفاد ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه 
منتشر میگردد در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند در شهرها باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهی در روزنامه و در روس��تاها از تاریخ الصاق رای در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم 
ورسید 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 نماید . در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی 
دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید.صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نیست .برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد آن قسمت از امالکی که قبال نسبت به آن ها اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، 
واحد ثبتی طبق رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه ثبتی حاوی تحدید حدود ملک ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید 
حدود به صورت همزمان به اطالع عموم میرساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی 

آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید .)م الف1401/360(   آ- 40102715
تاریخ انتشار نوبت اول:07 /1401/03    تاریخ انتشار نوبت دوم :   1401,03,22

علي آب باریکي-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سبزوار

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

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/09/20 و برابر رای شماره  140160306006000440  هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور 
مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدری��ه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم عزت 
مرادی زاده س��یوکی فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 138 صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 154/41 متر مربع ) یکصد و پنجاه و چهار و چهل و یک صدم متر مربع ( 
قسمتی از پالک 655 فرعی و 654/1768 فرعی از اراضی شاهده پالک 129اصلی دهستان اربعه واقع در 
خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری مع الواسطه از مالک رسمی زهرا نجفی 
منظری محرز گردیده است . لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رس��می و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه 
محلی و کثیراالنتشار در شهر ها منتشر تا در صورتیکه اشخاص 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 تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات 
ثب��ت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 

مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .آ40101820
تاریخ انتشار نوبت اول :22 / 1401/02                                 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/07

سید امین موسوی -رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه 

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

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 

1390/09/20 و برابر رای شماره  140160306006000441  هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای غالمعلی 
داورانی فرزند غالمرضا بش��ماره شناس��نامه 23932 صادره از تربت حیدریه نس��بت به ششدانگ یکباب 
س��اختمان به مس��احت 553/35 متر مربع )پانصد و پنجاه و سه و سی و پنج صدم متر مربع ( قسمتی از 
پالک3730 فرعی از اراضی کوچه قاضیان پالک 237اصلی دهستان اربعه واقع در خراسان رضوی بخش 
یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه از مالکیت رسمی متقاضی محرز گردیده است . 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 کثیراالنتشار در شهر ها منتشر تا در صورتیکه 
اشخاص 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 تس��لیم و رس��ید 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 . آ40101827
تاریخ انتشار نوبت اول : 22 / 1401/02
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/07

سید امین موسوی -رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

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

برابر کالسه 1400،463 و رای شماره 140160307114000218 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیروان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نسرین جاهدی فرزند کاظم به شماره شناسنامه 232 صادره از 
مرکزی در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 490.65 مترمربع در تمامت پالک باقیمانده 681 اصلی 
قطعه 1 شیروان بخش 5 قوچان حوزه ثبت ملک شیروان از محل مالکیت حسن حسینقلی زاده رضائی 
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 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.آ40101876
تاریخ انتشار نوبت اول:1401،02،22        تاریخ انتشار نوبت دوم:1401،03،07

اکبر اقبالی رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

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

برابر آراء هئیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی 
مس��تقر در واحد ثبتی اس��فراین تصرفات مالکان��ه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اس��ت . لذا 
مش��خصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به ش��رح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 

15روز در دو نشریه آگهی های ثبتی)کثیر االنتشار و محلی( به شرح ذیل آگهی می شود. 
بخش5 پالک 14 - اصلی خوشین :

1.کالس��ه 1400114407116000466 آقای حس��ن علی خانی فرزند رمضان ش��ش دانگ  گلخانه 
ب��ه مس��احت 74 /8018 مت��ر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت س��ید قیاس الدین س��عادتی برابر 

رای0084 /1401
پالک 63 - اصلی قلعه کریم :

2.کالس��ه 1400114407116000475 آق��ای عل��ی روئین تن فرزند اس��معیل 3 دانگ وکالس��ه 
1400114407116000474 آق��ای محمد روئین تن فرزند اس��معیل 3 دانگ  منزل به مس��احت 

58 /221 متر  از پالک 826 فرعی  از محل مالکیت اسماعیل روئین تن برابر رای0335 /1401
3.کالس��ه 1400114407116000565 آقای احس��ان خس��روآبادی فرزند علی محمد شش دانگ  
منزل به مس��احت 8 /134 متر  از پالک 195 فرعی  از محل مالکیت علی محمد خس��روآبادی برابر 

رای0428 /1401
4.کالس��ه 1400114407116000625 خان��م گوهر افراس��یابی فرزند علی ش��ش دان��گ   اعیان 
من��زل به مس��احت 28 /215 متر  از پ��الک 2820 فرعی  از محل مالکیت موقوف��ه آدینه غالم برابر 

رای0318 /1401
5.کالس��ه 1400114407116000640 آقای رضا اس��فندیاری فرزند محمد ش��ش دانگ  منزل به 

مساحت 1 /86 متر  از پالک 826 فرعی  از محل مالکیت اسماعیل روئین تن برابر رای0448 /1401
پالک 67 - اصلی قریه قصبه :

6.کالس��ه 1400114407116000493 آقای علی زورآبادی فرزند گل محمد ش��ش دانگ  منزل به 
مساحت 110 متر  از پالک 23 فرعی  از محل مالکیت محمد روشنی زعفرانلو برابر رای0312 /1401

7.کالسه 1400114407116000595 آقای محمدحسین علی محمدی فرزند احمدرضا شش دانگ  
منزل به مساحت 71 /99 متر  از پالک 23 فرعی  از محل مالکیت بهادر محمدی کوشکی و محمد و 

سلیمان روشنی زعفرانلو و حشمت خانم ابراهیمی برابر رای0450 /1401
پالک 71 - اصلی میان آباد :

8.کالسه 1398114407116000431 آقای فرج اله علیزاده فرزند محمد حسین شش دانگ  زمین 

متصل به منزل  به مساحت 71 /1117 متر  از پالک 357 فرعی  از محل مالکیت علی اکبر لعل راضیه  
و1267 فرعی  از محل مالکیت سند رسمی خود متقاضی و1221 فرعی  از محل مالکیت سند رسمی 

خود متقاضی و1266 فرعی  از محل مالکیت سند رسمی خود متقاضی  برابر رای5749 /1400
9.کالسه 1400114407116000299 خانم الهه قائمی پور فرزند حسن شش دانگ  منزل به مساحت 

97 /185 متر  از پالک 1073 فرعی  از محل مالکیت فاطمه سلطان زحمتی برابر رای0424 /1401
پالک 72 - اصلی کالته کاهی :

10.کالس��ه 1400114407116000636 آق��ای س��ینا زبیدی فر فرزند رضا ش��ش دانگ  منزل به 
مساحت 48 /360 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت اقدس منصوریان فرزند علی اکبر و98 فرعی  

از محل مالکیت سینا زبیدی فر  برابر رای0414 /1401
پالک 73 - اصلی قریه حسین :

11.کالسه 1400114407116000161 آقای محسن ایزدی راد فرزند عبدالحسین شش دانگ  مغازه 
و زمین متصل به مساحت 33 /130 متر  از پالک 1773 فرعی  از محل مالکیت ویدا ،  فرانک و رویا 

حاتمی و1774 فرعی  از محل مالکیت ویدا ،  فرانک و رویا حاتمی  برابر رای3359 /1400
12.کالس��ه 1400114407116000530 خانم بتول س��لیمی فرزند محمدحسین 3 دانگ وکالسه 
1400114407116000531 آقای حیدر سلیمی فرزند محمدحسین 3 دانگ  منزل به مساحت 121 
متر  از پالک 125و126 فرعی  از محل مالکیت حاج علی اکبر امیری  و1808 فرعی  از محل مالکیت 

سند رسمی خود متقاضی برابر رای0126 /1401
13.کالسه 1400114407116000598 آقای مهدی رضائی فرزند علی شش دانگ  منزل به مساحت 

01 /180 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت فاطمه صفی خانی  برابر رای0314 /1401
پالک 108 - اصلی کالته نیشکش :

14.کالسه 1400114407116000641 آقای عباس شیخ امیرلو فرزند علی شش دانگ  باغ به مساحت 
65 /25934 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت عباس شیخ امیرلو فرزند مهراب برابر رای0426 /1401

بخش13
پالک 89 - اصلی باغشجرد :

15.کالس��ه 1399114407116000150     موقوفه شهربانو  - باغشجرد شش دانگ   عرصه مزرعه 
به مس��احت 57 /723 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت کربالیی محمدخان )تاتار( متولی وقف 

برابر رای0120 /1401
16.کالس��ه 1399114407116000151     موقوفه ش��هربانو  - باغشجرد شش دانگ   عرصه مزرعه 
به مس��احت 91 /221 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت کربالیی محمدخان )تاتار( متولی وقف 

برابر رای0118 /1401
17.کالس��ه 1399114407116000153    موقوفه ش��هربانو  - باغشجرد شش دانگ   عرصه مزرعه 
به مساحت 12 /1045 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت کربالیی محمدخان )تاتار( متولی وقف 

برابر رای0116 /1401
18.کالس��ه 1399114407116000155   موقوفه غالم  - باغش��جرد شش دانگ   عرصه مزرعه به 

مساحت 68 /308 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت موقوفه غالم نوازی برابر رای0156 /1401
19.کالس��ه 1399114407116000157   موقوفه غالم  - باغش��جرد شش دانگ   عرصه مزرعه به 

مساحت 4 /658 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت موقوفه غالم نوازی برابر رای0154 /1401
20.کالس��ه 1399114407116000159   موقوفه غالم - باغش��جرد ش��ش دانگ   عرصه مزرعه به 

مساحت 45 /794 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت موقوفه غالم نوازی برابر رای0453 /1401
لذا به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ میگردد چنانچه 
اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشاراولین اگهی و در روستاها از تاریخ الحاق درمحل تا 2 ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل ارایه ننماید اداره ثبت محل  برابر مقررات مبادرت به صدور سند خواهد 
نمود .ضمن اینکه صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد .    آ40101808

تاریخ انتشار نوبت اول : چها شنبه 21                                           /02                                           /1401        تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه 07                                           /03                                           /1401
اردالن محمدی    کوشکی                 

  رییس اداره ثبت اسناد و امالک اسفراین

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140160318603000186 مورخ 1401/01/15 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
آقای محمد دشتی  فرزند علی به شماره شناسنامه 290  صادره از یزد در قریه الکان  در ششدانگ یک قطعه زمین 
مشتمل بر بنای احداثی به مساحت   499/25   متر مربع پالک فرعی  3614   از اصلی  38  مفروز مجزی از پالک  9  
از اصلی 38  واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی  آقای  حسن رحمت سمیعی 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 289   آ40101811
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/02/21

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/07 
سعید بدوی-رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت-از طرف غفار فرزانه

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت-از طرف غفار فرزانه

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان تایباد
سال 1401پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به استناد تبصره 

ذیل ماده 13 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود
اراضی مهروس پالک 251- اصلی

پ��الک 6061 فرع��ی از 251- اصلی واقع در تایباد بخش چهارده مش��هد به نام آقای عزیز محمد رزاقی فرزند امیر 
نس��بت به ششدانگ یکباب منزل طبق رأی شماره 140060306015002951 مورخ 1400/11/28 هیئت قانون 

تعیین تکلیف
اراضی کاریز پالک 276- اصلی

پالک 1495 فرعی مجزا ش��ده از 287 فرعی از 276- اصلی واقع در تایباد بخش چهارده مش��هد به نام آقای فضل 
احمد درمحمدی فرزند علی محمد نسبت به ششدانگ یکباب منزل طبق رأی شماره 140060306015002063 

مورخ 1400/8/26 هیئت قانون تعیین تکلیف
در ساعت نه صبح روز یکشنبه مورخ 1401/3/29 در محل وقوع ملک به عمل خواهد آمد.

لذا از متقاضی و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می ش��ود در وقت مقرر در محل وقوع ملک 
حضور به هم رسانند بدیهی است در صورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی آنان طبق ماده 15 قانون ثبت 
ملک مورد تقاضا با حدود اظهار ش��ده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد معترضین می توانند به استناد ماده 20 
قانون و مواد 74 و 86 آئین نامه قانون ثبت ظرف مدت سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض 
خ��ود را کتباً به این اداره تس��لیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض ب��ه واحد ثبتی مبادرت به تقدیم 
دادخواست به مرجع قضائی نمایند در غیر اینصورت با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی و یا نماینده 

قانونی وی و بدون توجه به اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد.   آ-40102688
تاریخ انتشار: روز شنبه مورخ 1401/3/7

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده - از طرف هادی رضائی

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

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

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

35- اصلی ) قریه ترک کال(
364 فرعی آقای نصرت اله عظیمی آملی در ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1561.87 مترمربع که نیم دانگ 

مشاع از ششدانگ عرصه موقوفه است. خریداری شده بالواسطه از فتحعلی فالح مالک نسق زراعی
لذا به موجب ماده 3- قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13- آیین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در 
روستاهارای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی در روس��تاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و 
رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار 
نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین 
آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه 

تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
م الف 1320245  آ-40102687

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/07         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/21
فیض اله ذبیحی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

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

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

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

26- اصلی ]قریه نو آباد )ورکاده([
733 فرعی از 5 فرعی خانم صغری بازکیان در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی با کاربری باغی به مساحت 

229.65 مترمربع خریداری شده بالواسطه از حمیدرضا سعیدی و زهرا قلی زاده و مع الواسطه از ابراهیم فالح.
لذا به موجب ماده 3- قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 – آیین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در 
روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی در روس��تاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و 
رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار 
نامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین 
آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه 

تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. م الف 1322967
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/07           آ-40102677

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/21
فیض اله ذبیحی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

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

مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد
امالک متقاضیان واقع در قریه پاشاکال پالک 59 اصلی بخش 6 قشالقی

288 فرعی آقا/ خانم حمید شیخ نژاد فرزند ذوالفقار نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
283 متر مربع خریداری بدون واسطه با واسطه از اسداله نیکان

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

نماید.  م الف 1323912    آ-40102679
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/07       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/21

صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی(( 
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
و برابر رای ش��ماره 140160310013001965 مورخ 1401/02/12 هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای /خانم فرزانه ترکمن فرزند 
کریم نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 711.05 مترمربع به شماره پالک 236 فرعی 
از 28 اصلی واقع در قریه رمشی بخش یک خریداری شده از آقای / خانم شهرام خاکزاد مالک رسمی محرز گردیده 
است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی / سراسری در شهرها منتشر و در 
روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و 
رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست.  م الف 1323945    آ-40102684
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/07       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/21

عین اله تیموری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان

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

برابر رای شماره 140160306005002426 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور، تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای 
عباس نصرآبادی فرزند حسین به شماره شناسنامه 1 صادره از نیشابور در یک باب ساختمان به مساحت 5519/60 
مترمربع پالک یک فرعی از 188 اصلی واقع در اراضی شمس آباد بخش 12 نیشابور خریداری از مالکیت مشاعی 

متقاضی سالمی محرز شده است. 
بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم کنند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.م الف 1207   آ-40102639
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/07        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/22 

سیدابوالفضل حسینی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک نیشابور

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

برابر رای شماره 140160306005002118 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور، تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای 
احمد علیزاده فرزند رجبعلی به شماره شناسنامه 328 صادره از نیشابور در یک باب ساختمان به مساحت 31/24 
مترمربع پالک 2435 اصلی واقع در اراضی شهر بخش یک نیشابور خریداری از مالک رسمی خانم ها مرضیه و مریم 

شهرت هردو گردی محرز شده است. 
بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم کنند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م الف 1188    آ-40102643
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/07  
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/22 

سیدابوالفضل حسینی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک نیشابور

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

برابر آرای شماره 140160306005002103 و 140160306005002104 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور، تصرفات 

مالکانه و بالمعارض متقاضی
1( خانم صبا فتح آبادی فرزند محمد به ش��ماره شناس��نامه 1051022851 صادره از نیش��ابور نسبت به دو دانگ 

مشاع از شش دانگ.
2( اقای سعید فتح آبادی فرزند محمد به شماره شناسنامه 1050652614 صادره از نیشابور نسبت به چهار دانگ 

مشاع از شش دانگ.
یک باب س��اختمان به مس��احت 8/15 مترمربع پالک 22 فرعی از 5  اصلی واقع در اراضی گذر روح آباد بخش 12 

نیشابور خریداری از مالک رسمی شهرداری نیشابور محرز شده است. 
بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم کنند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م الف 1198    آ-40102655
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/07 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/22 

سیدابوالفضل حسینی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک نیشابور

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه خانم فاطمه برجی   دارای شناسنامه   5740017416   به شرح دادخواست به کالسه   7/89/1401 
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین خروی   به شناسنامه 
5749762777     در تاری��خ   1400/12/27  در اقامت��گاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به   
1. محمد میالد خروی  فرزند حسین   کد ملی 5740298709  ت.ت  95/2/1  نسبت فرزند مرحوم  
2.   مهیا خروی    فرزند  حسین  کد ملی 5740351405     ت.ت  99/4/8   نسبت فرزند   مرحوم 

3.یکتا خروی    فرزند حسین   کد ملی 5740367689   ت.ت  1400/12/1 نسبت فرزند  مرحوم     
4. فاطمه برجی   فرزند  محمد ابراهیم  کد ملی  5740017416   ت..ت  1370/9/23    نسبت همسر  مرحوم

5 . محمد ابراهیم خروی  فرزند رجبعلی کد ملی 5748984563   ت.ت  1357/9/1    نسبت پدر    مرحوم 
6. فاطمه خروی  فرزند غالمحسین کد ملی5749126005   ت.ت  1338/1/1    نسبت مادر  مرحوم 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد.   آ-40102638                                                                                                           

  امیر سلیمانی   قاضی شورا شعبه   هفتم دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب منزل به پالک 3979 فرعی از 416– اصلی ملکی خانم طاهره جهان تیغ رنجور  
واقع در قطعه یک ایرانش��هر از بخش5بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1401/3/28  راس ساعت 8 صبح 
شروع و بعمل خواهد آمد لذا بر حسب ماده 14 قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذکر اعالم می گردد 
تادر محل حضور بهم رسانند و چنانچه هریک از صاحبان  امالک یا نماینده قانونی انهادر موقع تحدید حدود در محل 
حاضر نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده 15 قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و 
اعتراض انها برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 30 روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد 74و86 ائین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم 
و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی 
میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون 

توضیح به اعتراض عملیات ثبتی را بارعایت مقررات ادامه دهد .  آ-40102694 
تاریخ انتشار : 1401/3/07  

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر – اردشیر محمودی 

آگهی اجرای مواد 6 و 7 و8 و ۱0 آئین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی 
و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳88

برابر رای ش��ماره 2213 مورخه  1400/12/25  صادره هیئت حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک 
شهرس��تان چناران تصرفات مالکانه و بال معارض  شبکه بهداش��ت و درمان چناران نسبت به ششدانگ یک قطعه 
س��اختمان به مس��احت   417.18 متر مربع قسمتی از پالک -- فرعی از پالک 289 اصلی واقع در اراضی گلمکان 
بخش 7 از محل مالکیت مشاعی مالکین محرز گردیده است . بمنظور اطالع عموم مراتب در یک نوبت آگهی می 
گردد  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
این آگهی به مدت 20 روز 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 نامبرده صادر خواهد شد  آ-40102705
تاریخ انتشار : 1401/3/7      

 مرتضی والیتی -رئیس ثبت و اسناد و امالک چناران 

آگهی اجرای مواد 6 و 7 و8 و ۱0 آئین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی 
و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳88

برابر رای ش��ماره 2212 مورخه  1400/12/25  صادره هیئت حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک 
شهرس��تان چناران تصرفات مالکانه و بال معارض  شبکه بهداش��ت و درمان چناران نسبت به ششدانگ یک قطعه 
ساختمان به مساحت   451.90 متر مربع  قسمتی از پالک –- فرعی از پالک 289 اصلی واقع در اراضی گلمکان 
بخش 7 از محل مالکیت مشاعی مالکین محرز گردیده است . بمنظور اطالع عموم مراتب در یک نوبت آگهی می 
گردد  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 

این آگهی به مدت 20 روز 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 نامبرده صادر خواهد شد   آ-40102704
تاریخ انتشار : 1401/3/7      

 مرتضی والیتی - رئیس ثبت و اسناد و امالک چناران 

آگهی  فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم سمانه بخششی فرزند محمود به شماره  ملی 0702507921 به موجب کپی استشهادیه شهادت 
ش��هود تنظیمی در دفتر اس��ناد رسمی شماره یک فیض آباد تقاضای  صدورسند مالکیت المثنی نوبت اول تمامت 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 44 متر مربع پالک 2860 مجزی از 934 فرعی واقع در اراضی فیض آباد شماره 
42 ِ اصلی بخش دومه والت به آدرس : شهرستان مه والت  شهر فیض آباد خیابان شهید بهشتی بین بهشتی 18 
و 20 را نموده و مدعی است که سند مالکیت مزبور به دلیل سهل انگاری مفقود گردیده است که به حکایت دفتر 
امالک مالکیت آن به نام خانم س��مانه بخشش��ی  در دفتر امالک 98 صحفه123 ذیل 12676 ثبت و سند مالکیت 
به شماره چاپی390507سری "الف " سال 83 صادر و تسلیم گردیده است دفتر بیش از این حکایتی ندارد .ِلذا به 
استناد قسمت پنج تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت امالک متذکر می گردد هر کس نسبت به 
ملک مورد آگهی  معامله ای انجام داده  یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید ظرف مدت  10 روز پس 
از انتشار آگهی به این اداره مراجعه  واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند  مالکیت یا سند معامله  رسمی تسلیم 
نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر عدم ارسال اعتراض ، سند مالکیت المثنی  طبق مقررات صادر 

وبه متقاضی تحویل خواهد شد. تاریخ انتشار 7 0 /03 / 1401    آ-40102696
عبداله گلشن آبادی به آباد __ رئیس اسناد و امالک مه الت

آگهی  فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم سمانه بخششی فرزند محمود به شماره  ملی 0702507921 به موجب کپی استشهادیه شهادت 
ش��هود تنظیمی در دفتر اس��ناد رسمی شماره یک فیض آباد تقاضای  صدورسند مالکیت المثنی نوبت اول تمامت 

ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت
 15 ،44متر مربع پالک 2861مجزی از 934 فرعی واقع در اراضی فیض آباد ش��ماره 42 ِ اصلی بخش دومه والت 
به آدرس : شهرستان مه والت  شهر فیض آباد خیابان شهید بهشتی بین بهشتی 18 و 20 را نموده و مدعی است 
که سند مالکیت مزبور به دلیل سهل انگاری مفقود گردیده است که به حکایت دفتر امالک مالکیت آن به نام خانم 
س��مانه بخششی  در دفتر امالک 98 صحفه126 ذیل 12677ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 390506سری 
"الف " س��ال 83 صادر و تس��لیم گردیده است دفتر بیش از این حکایتی ندارد .ِلذا به استناد قسمت پنج تبصره یک 
اصالح��ی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت امالک متذکر می گردد هر کس نس��بت به ملک مورد آگهی  معامله ای 
انجام داده  یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید ظرف مدت  10 روز پس از انتشار آگهی به این اداره 
مراجعه  واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند  مالکیت یا سند معامله  رسمی تسلیم نماید در غیر این صورت پس 
از انقضاء مهلت مقرر عدم ارسال اعتراض ، سند مالکیت المثنی  طبق مقررات صادر وبه متقاضی تحویل خواهد شد. 

تاریخ انتشار 7 0 /03 / 1401    آ-40102700
عبداله گلشن آبادی به آباد __ رئیس اسناد و امالک مه الت

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می            برابر رای ش��ماره 140160308001000793 مورخ 1401/02/31 هیات اول / دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی علی آبادی ، فرزند رجب بشماره شناسنامه 1311  در  ششدانگ 
یکباب منزل مسکونی به مساحت 193،30 متر مربع قسمتی از پالک 249– فرعی از 1554 اصلی  واقع در خراسان 

جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت علیجان کورگزی  محرز گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.   شناسه آگهی:1324562    آ-40102701
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 1401/03/07         تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه  1401/03/23

حسین براتی  - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

آگه��ی موض��وع ماده 3 قان��ون و ماده 13 آئین نام��ه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت��ی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد س��ند رسمی برابر رای ش��ماره 170 1400114408002000 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک قاین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد زارعی نوغاب فرزند حس��ن بش��ماره 

شناسنامه 471 صادره از قائن در ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت  449.90
مترمربع در قس��متی از پ��الک 350 فرع��ی از 1587-اصلی واقع در اراض��ی مزرعه قدی بخش 11 
شهرس��تان قاینات خریداری از مالک رسمی آقای رمضان جوانمرد 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 
س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند 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 قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.   شناسه آگهی: 1325128
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/03/07           آ-40102710

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1401/03/23
غالمرضا صادقیان

رئیس اداره  ثبت و اسناد و امالک قاینات

 یک روز در بیمارستان منتصریه، قدیمی ترین مریضخانه مدرن مشهد 
که توسط آستان قدس رضوی احیا شد

پیوند یک موقوفه با زندگی
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 آگهی ابالغ مفاد صورتجلسه افرازی
پیروآگهی ش��ماره۵۱۹۵ منتش��ره درروزنامه حمایت مورخ ۱۴۰۰،۰۹،۱۴بدین وسیله صورتجلسه 
افرازی پالک ۳۳۹۳فرعی از۲۷۶اصلی بخش۱۳مشهدبشرح ذیل آگهی،شایسته است کلیه مالکین 
مش��اعی پالک مذکور چنانچه به موردافرازونحوه آن اعتراض دارن��د واخواهی خودراظرف مدت ده 
روزپس ازانتش��ارآگهی به دادگاه صالحه تسلیم ورونوشت آن را به این اداره ارسال نمایند درصورت 
عدم واخواهی س��ند مالکیت مفروزی بنام متقاضی صادروتس��لیم خواهدشد.   صورتمجلس افرازی 
پالک۳۳۹۳فرعی از۲۷۶اصلی  دراجرای دس��توراداری ش��ماره۴۱۲۸/۱۴۰۰،۰۹،۱۱ ذیل تقاضای 
افرازمالکیت مش��اعی آقای محمدابراهیمی کریم آباد به میزان۲۰۰س��هم مشاع از۵۲۵۰۰سهم کل 
ش��ش دانگ پالک۳۳۹۳فرعی از۲۷۶اصلی اراضی فریمان بخش۱۳مش��هدکه مالکیت مشاعی وی 
ذیل ثبت دفترالکترونیکی شماره۱۴۰۰۲۰۳۰۶۰۲۲۰۰۴۸۹۷ ثبت وسندآن صادروتسلیم شده  است 
.لذاپس از درخواست افرازنامبرده وارجاع موضوع به اینجانبان میرزائی وبلوچ به سمت نماینده ونقشه 
برداراین واحد ثبتی وبازدیدومعاینه محلی درمعیت مالک موردتقاضا مطابقت س��وابق ثبتی بامحل 
موردتقاضای افرازی آگهی ابالغ دعوت نامه افرازبه شماره ۴۵۳۳/    ۱۴۰۰،۱۰،۵به شهرداری فریمان 
ارس��ال گردید که ش��هرداری فریمان طی نامه ش��ماره۷۷۲۵/ ۱۴۰۰،۱۰،۸افرازمورد تقاضای آقای 
محمدابراهیمی رابالمانع اعالم ونقشه ارسالی رانیزبه مهرشهرداری ممهورنموده است لذا ذیالنخست 
حدودومش��خصات قطعه موردافرازوسپس حدودومش��خصات قطعات باقی مانده بدین شرح اعالم 
می گردد۱-حدودومشخصات قطعه موردافرازشش��دانگ یک قطعه زمین بمساحت ۲۰۰متردارای 
پالک۱۹۸۳۳فرعی مجزی ش��ده از ۳۳۹۳فرعی از۲۷۶اصلی اراضی فریمان بخش۱۳به حدوداربعه 
ش��ماالبه طول۸ مترمرزیست به بلوارامام رضاش��رقابه طول۲۵مترمرزیست به پالک ۱۷۵۲۹ فرعی 
جنوبابطول۸مترمرزیس��ت ب��ه پالک۱۷۵۲۱ فرعی غربا بطول۲۵مترمرزیس��ت ب��ه پالک۱۷۵۲۰ 

فرعی،حقوق ارتفاقی ندارد.)که درسهم اختصاصی آقای محمدابراهیمی کریم آباد قرارمی گیرد.(
۲-حدودومش��خصات قطعه اول باقیمانده:شش��دانگ یک قطعه زمین بمساحت۳۳۷۰،۵۵مترمربع 
دارای پالک باقی مانده۳۳۹۳فرعی از۲۷۶اصلی اراضی فریمان بخش۱۳مشهد به حدود اربعه:شماال 
درپنج قسمت به طول های)۱(۲۷،۷۰متربه خیابان)۲(به طول۲۰،۵۰ مترشرقی مرزیست به پالک 
مجاور)۳(بطول۴۰مت��ر مرزیس��ت به چهارپ��الک مجاور)۴(به طول۱۱،۳۰متر )حال��ت غربی دارد.
مرزیس��ت به پالک مجاور)۵(بطول ۱۷،۶۰مترمرزیست به پالک مجاورشرقابطول۹۹متر مرزیست 
به بلوارکمربندی جنوبابطول۷،۶۵مرزیست به ملک مجاورغربادر۴قسمت به طولهای )۱(۳۶متر )۲(
به طول۱۱،۴۰متر)۳(۲۶،۶۰مترهمگی به پالک مجاور)۴(بطول۲۱،۶۶مترمرزیست به پالک۱۹۰۹۲ 

فرعی حقوق ارتفاقی ندارد.)که درسهم سایرمالکین مشاعی قرارمی گیرد.(
۳-حدودومشخصات قطعه دوم باقیمانده:شش��دانگ یک قطعه زمین بمساحت۲۳۰۴،۸۰مترمربع 
دارای پالک باقی مانده۳۳۹۳فرعی از۲۶اصلی واقع دراراضی فریمان بخش۱۳مشهدبحدوداربعه:شم

االبطول۹۵،۰۵ مترمرزیست به بلوارکمربندی شرقابطول۶۶،۴۵متر    مرزیست به مجاورجنوبا)نقطه 
ای اس��ت(غربابه طول ۶۹،۴۰مترمرزیس��ت به مجاورحقوق ارتفاقی ندارد. )که درسهم سایرمالکین 

مشاعی قرارمی گیرد.(
ضمناموردتقاضای افرازتعارض وتداخل وجابه جایی بامجاورین نداردومراتب بشرح فوق مستندبه ماده۱۴ 
آیین نامه قانون افرازجهت صدوردستورمقتضی اعال -م میگردد.مالک موردافراز:محمدابراهیمی کریم آباد

نقشه بردار:بلوچ              نماینده:میرزائی

آقایان بلوچ ومیرزائی درانطباق مقدارمالکیت ثبتی مش��اعی وی مستند به مواد۵و۶آیین نامه قانون 
افراز امالک مشاعی رسیدگی واقدام نمایید.    آ-۴۰۱۰۲۷۲۷

محمدرضارجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک فریمان     

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

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

برابر راي ش��ماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۰۳۲۰ هی��ات دوم مورخه ۱۴۰۱/۰۱/۲۱موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه 
رنجبر فرزند ابراهیم بشماره شناس��نامه ۱۳۲۳۷ صادره از بم درششدانگ یک باب خانه 
به مساحت ۱۲۵ مترمربع تحت پالک ۱۶۶۶۱ فرعي از ۳۹۶۸ اصلي بخش۲کرمان واقع 
درکرمان سراسیاب میدان انقالب شهید احمدی۵  خریداري از مالک رسمي آقاي حسین 
احمدی نژاد محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. شناسه آگهی:۱۳۲۲۲۶۹
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۳/۰۷

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲         آ-۴۰۱۰۲۶۷۱
محمود مهدی زاده –رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه ۲شهرستان کرمان

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

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

برابر راي ش��ماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۱۴۳۹ هی��ات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
مل��ک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محس��ن پورمحمدي 
جوش��اني فرزند حسین بشماره شناسنامه ۳۱۸۰۰۲۹۳۸۲ صادره از گلباف در ششدانگ 
یک باب خانه به مس��احت ۶۳.۵۰ مترمربع تحت پ��الک ۱۶۸۹۴ فرعي از ۳۹۶۸ اصلي 

مفروز و مجزي شده از پالک ۷۹۸ فرعي از ۳۹۶۸ اصلي بخش۲ واقع در کرمان سراسیاب 
صیاد ش��یرازی ۲۱ انتهای کوچه فرعی اول س��مت راس��ت درب دوم  خریداري از مالک 
رس��مي خانم  سکینه جباری محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داش��ته باشند مي توانند از تاریخ انتش��ار 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.
شناسه آگهی: ۱۳۲۲۶۲۳        آ-۴۰۱۰۲۶۷۲

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۳/۰۷      
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲          

محمود مهدی زاده 
رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه ۲شهرستان کرمان

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۵۰۰۰۸۴۵مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۵هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک شهداد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای مهدی بهارستانی 
سیرچی  فرزند حسین بشماره شناسنامه ۳۳ صادره از شهداد در ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت ششدانگ ۴۶۱ مترمربع  پالک ۱۶۲۲ فرعی مفروز و مجزی از پالک ۳۵۲ فرعی 
از ۴۷-اصلي واقع در بخش ۲۶ کرمان به آدرس سیرچ تقاضا و انتقال ملک از محل مالکیت 
علی حسن زاده سیرچی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داش��ته باشند مي توانند از تاریخ انتش��ار 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..
شناسه آگهی:۱۳۲۴۶۵۲     آ-۴۰۱۰۲۶۷۶

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱.۰۳.۰۷
تاریخ انتشار نوبت دوم :  ۱۴۰۱.۰۳.۲۱

ابراهیم سیدی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهداد 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۱۲۰۰۰۴۶۸ 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 فاطمه عسکری  فرزند علی  بشماره شناسنامه ۴۹۵۴ صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان 
به مس��احت ۱۲۳/۲۰ متر مربع از پالک ۱ فرعی از ۱۳۳۹ اصلی واقع در بخش یک ش��هر کاشمر به آدرس خیابان 
۱۵ خرداد ۵ خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم سید علی محمد ، بی بی سکینه ، رقیه و خدیجه شهرت همگی 
حسینی یزدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 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-۴۰۱۰۲۶۸۹   م الف-۵۸۵
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۳/۰۷
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۰۳/۲۲

احمد جهانگیر    قائم مقام رئیس واحد ثبتی

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۱۲۰۰۱۹۸ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  

آقای / خانم سید حسن موسوی   فرزند سید رضا بشماره شناسنامه ۱۱۷۲ صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب 
گاوداری به مساحت ۱۸۷۴ متر مربع از پالک ۵۷۲ فرعی از ۶۱ اصلی واقع در بخش سه  کاشمر به آدرس روستای 
رزق آباد -  خریداری از مالک رس��می آقای/ خانم مالکیت مش��اعی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
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:۱۴۰۱/۰۳/۰۷    آ-۴۰۱۰۲۶۹۰   م الف-۵۸۷

تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۰۳/۲۲
احمد جهانگیر   قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۱۲۰۰۰۴۶۷ 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 امید زمانی  فرزند حسن  بشماره شناسنامه ۱۷۶۴۳ صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان  
به مس��احت ۱۴۷/۷۸ متر مربع از پالک ۱ فرعی از ۱۳۳۹ اصلی واقع در بخش یک ش��هر کاشمر به آدرس خیابان 
۱۵ خرداد ۵  خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم کلیه ورثه سید هاشم حسینی یزدی به استثنا شهرداری و سید 
حسین حسینی یزدی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 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-۴۰۱۰۲۶۹۱    م الف-۵۸۹
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۳/۰۷ - تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۰۳/۲۲

احمد جهانگیر  - قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۱۲۰۰۰۴۷۰ 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 غالمرضا نظری ترشیزی  فرزند رمضان  بشماره شناسنامه ۱۱۳ صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب 
ساختمان  به مساحت ۳۳۲/۷۵ متر مربع از پالک ۱۹۵ فرعی از ۳۰۲۶ اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به 
آدرس خیابان باقری ۶ پالک ۸خریداری از مالک رس��می آقای/ خانم رمضان نظری ترشیزی و بانو مخدره خلیلی 
عارفی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 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-۴۰۱۰۲۶۹۲   م الف-۵۹۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۳/۰۷           تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۰۳/۲۲
احمد جهانگیر  - قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمد هادی گل بخشی زهی دارای شناسنامه شماره به شرح دادخواست به کالسه ۰۱۰۰۰۱۵ 
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان محمد گل بخشی زهی به 
شناسنامه ۰۷۴۰۵۷۲۶۱۱ در تاریخ ۱۴۰۰.۱۰.۲۹ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
۱.محمد هادی گل بخشی زهی هفت سوئی متولد ۶۷.۶.۳۰ صادره از تایباد با کد ملی ۰۷۴۹۹۴۹۱۰۴ فرزند متوفی  
۲. زهرا گل بخش��ی زهی هفت س��وئی متولد ۶۲.۱۰.۱۳ صادره از تایباد با کد ملی ۰۷۴۹۷۴۱۸۹۹ فرزند متوفی 
۳.مهدی گل بخش��ی زهی هفت س��وئی متولد ۵۹.۶.۲۰ صادره از تایباد  با کد ملی ۰۷۴۹۲۸۷۹۸۵ فرزند متوفی 
۴.حس��ین گل بخشی زهی هفت س��وئی متولد ۶۰.۶.۲۰ صادره از تایباد با کد ملی ۰۷۴۹۷۲۰۵۴۹ فرزند متوفی 
۵.معصومه گل بخش��ی زهی هفت س��وئی متولد ۶۶.۶.۱ صادره از تایباد با کد ملی ۰۷۴۹۹۷۴۸۰۱ فرزند متوفی 
۶.مریم گل بخش��ی زهی هفت س��وئی متولد ۷۳.۱۰.۲۰ صادره از تایباد با کد ملی ۰۷۴۰۵۷۳۳۵۷ فرزند متوفی 
۷.شهر بانو گل بخشی زهی هفت سوئی متولد ۶۱.۶.۲۰ صادره از تایباد با کد ملی ۰۷۴۹۲۸۸۱۷۵ فرزند متوفی 

۸.فاطمه امیری هفت سوئی متولد ۴۳.۱.۳ صادره از تایباد با کد ملی ۰۷۴۹۶۷۸۰۳۸ همسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ۶۳۲ ق امر حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک کاه به شورا تقدیم دارد و 

االگواهی صادر خواهد شد.  آ-۴۰۱۰۲۶۸۶
شورا – شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان باخرز 

شیخ احمدی

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع  ماده 3 قانون  و ماده 13 آیين نامه قانون تعيين و تكليف وضعيت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای  فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۸۶۰۳۰۰۰۲۰۳  مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ هیات موضوع قانون تعیین  و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه ۲ رشت ، تصرفات مالکانه 
بالمعارض خانم زهرا ساداتی فر فرزند سید نظام  به شماره شناسنامه ۱۵۵ صادره از تهران در قریه شالکو در ششدانگ 
یک قطعه زمین مش��تمل بر بنای احداثی به مس��احت ۱۹۴/۸۲ متر مربع پالک فرعی ۴۱۳۴۳ از اصلی ۷۷ مفروز 
مجزی از پالک ۲۷۶۱ از اصلی ۷۷ واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می آقای محمد تقی مس��افر 
شالکوهی محرز گردیده است ، لذا لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اش��خاص 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 تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه 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 ۲۷۸    آ۴۰۱۰۱۸۱۲
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۲/۲۱               تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۳/۷ 

سعید بدوی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت-از طرف غفار فرزانه

آگهی قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی تنكابن
نظر به مواد ۱ و ۱۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مصوب مرحله ۶۰، 
۱۳۹۰،۹،۲۰ ام��الک متقاضیان��ی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی تنکابن مورد 
رس��یدگی و تصرف��ات مالکانه و بال معارض آن��ان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به ش��رح ذیل 

آگهی می گردد
امالک متقاضیان واقع در قریه پسکالیه بزرگ پالک۱۳ اصلی بخش ۳

۱۶۹۴مفروزی از ۵۱۳ و ۵۱۴ فرعی ابوالحس��ن شکوری به کدملی ۲۲۱۸۰۵۸۱۵۴ نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۵۹۲.۸۹ مترمربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در قریه شاقوزکتی پالک۱۶ اصلی بخش ۳
۱۴۵۲ مفروزی از ۱۱۹ فرعی محمدرضا فرجی به کدملی ۲۲۱۹۳۵۸۸۶۰نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین  

مشتمل بر  ساختمان به مساحت۲۸۷.۲۱ مترمربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه خرم آباد پالک ۲۲ اصلی بخش ۳

۳۰۰۲ فرعی سیدمصطفی توکلیان به کدملی ۲۲۱۹۲۸۸۸۷۰ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۴۲ 
مترمربع )بشرط تجمیع با پالک ۱۶۲۸فرعی مجاور شمالی( خریداری مع الواسطه از مالک رسمی

۳۰۰۳ فرعی سید امیرحسین معافی مدنی به کدملی ۲۲۱۰۰۶۳۶۰۴ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین محصور 
و مشجر به مساحت ۱۵۷۰مترمربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی

۳۰۰۴  فرعی آرش اشگواری به کدملی ۲۲۱۰۱۹۳۷۰۲ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان 
به مساحت ۳۰۰ مترمربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی

امالک متقاضیان واقع در قریه لشکرک   پالک ۲۶ اصلی بخش ۳
۵۱۶ فرعی رویا کیهانیان به کدملی ۳۳۹۲۰۳۹۲۲۵ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به 

مساحت ۳۲۸.۷۰ مترمربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه شیرج محله بزرگ پالک ۲۸ اصلی بخش ۳

۲۶۸ فرعی علیرضا مجدی به کدملی ۲۲۱۹۳۵۵۹۳۴ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به 
مساحت ۳۷۱.۶۵ مترمربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی

امالک متقاضیان واقع در قریه تازه آباد    پالک ۲۹ اصلی بخش ۳
۳۰۲ فرعی احمد حسینی فرد به کدملی ۴۹۱۰۶۷۱۷۵۷ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان 

به مساحت ۱۷۷ مترمربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه کاردگرمحله پالک ۳۷ اصلی بخش ۳

۶۸۶ مفروزی از ۱۷۷ فرعی حمیدرضا اصانلو به کدملی ۲۲۱۸۰۵۰۱۱۰ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل 
بر ساختمان به مساحت ۲۵۰ مترمربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی

امالک متقاضیان واقع در قریه بلده سفلی  پالک ۴۴ اصلی بخش ۳
۴۷۷ فرعی فاطمه فوالدی ولی زاده به کدملی ۱۷۵۰۹۸۹۹۸۰ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر انباری 

به مساحت ۲۵۷.۲۰ مترمربع  خریداری مع الواسطه از مالک رسمی
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهر منتشر و در روستا 
عالوه بر انتشار آگهی رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید 
از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به نقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهي تقدیم درخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده واحد 
ثبت��ی ب��ا رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود مرات��ب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
بصورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی 

آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.  م الف ۱۳۱۳۹۵۴    آ-۴۰۱۰۱۸۶۰
تاریخ انتشار اول: ۱۴۰۱/۰۲/۲۴                               تاریخ انتشار دوم : ۱۴۰۱/۰۳/۷

هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

آگهی قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰،۹،۲۰، 
امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی قائم ش��هر مورد رس��یدگی و 

تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه جمنان ۲۶ اصلی بخش ۱۶

۷۹۲۳ فرعی بنام آقای محسن بهرامی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت 
۳۰۲.۱۸ مترمربع خریداری مع الواسطه از آقای یوسف باقر پور جمنانی مالک رسمی.

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

منتشر می نماید.  م الف ۱۳۱۴۳۹۹   آ-۴۰۱۰۱۸۶۲
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۲/۲۴     تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۳/۰۷

یونس قصابی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

آگهی قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰،۹،۲۰، 
امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی قائم ش��هر مورد رس��یدگی و 

تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه کفشگرکال ۲۵ اصلی بخش ۱۶

۱۷۹۸۱ فرعی بنام آقای صابر پور ملک خیلی نس��بت به شش��دانگ یک باب مغازه به مس��احت ۷۷.۹۰ مترمربع 
خریداری بدون واسطه از آقایان سید رضا بینش طریق و علی رضا نجارزاده مالک رسمی.

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

منتشر می نماید. م الف ۱۳۱۴۴۲۳  آ-۴۰۱۰۱۸۹۰
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۲/۲۴                     تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۳/۰۷

یونس قصابی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

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

مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد
امالک متقاضیان واقع در قریه پول پالک

۳۰ اصلی بخش ۲ ییالقی
۳۷۳ فرعی آقا/ خانم طه بابائی گیالکجانی فرزند اسماعیل نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 

مساحت ۲۰۰.۳۹ مترمربع خریداری بدون واسطه با واسطه از نعمت مشایخ.
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتش��ار در ش��هرها منتشر و در 
روس��تاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 
نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در 
مورد قس��متی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نش��ده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه 
حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رس��اند و 
نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نماید.  م الف ۱۳۱۴۴۰   آ-۴۰۱۰۱۹۰۴
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۲/۲۴        تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۳/۰۷

صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰،۹،۲۰، 
امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی قائم ش��هر مورد رس��یدگی و 

تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه آبندانسر ۴۸ اصلی بخش ۱۶

۴۷۳۳ فرعی بنام آقای صادق مس��یبی آالش��تی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
اس��ت به مس��احت ۱۳۰.۵۵ مترمربع خریداری مع الواس��طه از خانم ش��هربانو توکلی آبندانس��ری مالک رسمی.

لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه 

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

نماید.   م الف ۱۳۱۵۴۲۳   آ-۴۰۱۰۱۹۰۷
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۲/۲۴           

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
یونس قصابی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قائم شهر

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۲۲۳ تاریخ ۱۴۰۰،۰۱،۱۵ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد س��ند رسمی در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه بهروزی 
خلیلی فرزند حسین نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۲۳.۴۰ مترمربع که قسمتی 
از پالک ۱۶۱۵ فرعی از ۴۹ - اصلی به ش��ماره کالس��ه ۹۹،۱۰۶۹ واقع در اراضی خلیل شهر بخش ۱۷ ثبت بهشهر 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۴ روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص 
نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
م الف ۱۳۱۵۸۵۷   آ-۴۰۱۰۱۹۱۳

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۲/۲۴             تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر

محمد مهدی قلیان

)) آگهی قانون تعيين تكليف وضعيت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ((
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰،۹،۲۰ 
و برابر رای شماره  ۱۲۶۶ ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۳۰۰ مورخ ۱۴۰۱،۰۱،۳۱ هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای / خانم خدیجه زامهران فرزند 
غضبان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی / به مساحت ۳۰۲۰.۲۳ مترمربع به شماره پالک ۲۹۱ 
فرعی از ۵۴ اصلی واقع در قریة لسفیجان بخش ۱۱ خریداری شده از آقای / خانم اکبر چمنی مالک رسمی محرز 
گردیده است. لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 
۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی / سراس��ری در ش��هرها 
منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید 
از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.  م الف ۱۳۱۵۹۹۰   آ-۴۰۱۰۱۹۱۴
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۲/۲۴           

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
عین اله تیموری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
 آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
براب��ررای ش��ماره۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۲۲۰۰۱۰۸۳هیات اول موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
حس��ین ثروتی فریمانی فرزندمحمدعلی بشماره شناس��نامه۰۸۴۰۱۰۷۳۷۴صادره ازفریمان در یک باب ساختمان 
ب��ه مس��احت۱۳۸،۳۲مترمربع پالک   ۴۱۴۸فرع��ی از۲۷۶اصلی واقع در بخش۱۳خریداری ازمالک رس��می بنیاد 
مستضعفان محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادرخواهدشد.     آ-۴۰۱۰۱۸۵۸  
تاریخ انتشارنوبت اول:۱۴۰۱،۲،۲۴              تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۴۰۱،۳،۷                        

محمدرضارجایی مقدم
رئیس ثبت اسنادوامالک

آگهی فقدان سند
آق��ای محمد قاس��می فالورجانی با ارائه دو برگ استش��هاد محلی مصدق، طی درخواس��ت ش��ماره ۶۸۳۸ مورخ 
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی مقدار شش��دانگ عرصه و اعی��ان زمین با بنای احداثی پالک 
۳۶۷ فرعی از ۱۶ اصلی واقع بخش ۵ الحاقی ثبت حوزه ثبتی شهرستان نور با شماره سریال ۸۹۳۷۱۸ که در دفتر 
الکترونیک ۱۳۹۸۲۰۳۱۰۰۰۶۰۰۰۷۳۵ به نام محمد قاسمی فالورجانی ثبت و صادر گردیده و برابر گواهی سرقت 
ش��ماره ۲۶۰۹۷۵۴۶/پ۱۴۰۰/۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ پلیس آگاهی تهران بزرگ به علت س��رقت مفقود ش��ده لذا 

درخواست صدور سند المثنی نموده است
در اجرای ماده ۱۲۰ 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 مقرراعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند 

مالکیت ویا سند معامله ارائه نگردد این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی خواهد نمود.
م الف ۱۳۲۵۱۷۳    آ-۴۰۱۰۲۷۲۳

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
علی سعادتی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک نور

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب منزل به پالک ۵۷۳ فرعی از ۳۵۹– اصلی ملکی اقای محمود قادری  واقع در 
قطعه یک ایرانشهر از بخش۵بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۸  راس ساعت ۸ صبح شروع و 
بعمل خواهد آمد لذا بر حسب ماده ۱۴ قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذکر اعالم می گردد تادر محل 
حضور بهم رسانند و چنانچه هریک از صاحبان  امالک یا نماینده قانونی انهادر موقع تحدید حدود در محل حاضر 
نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده ۱۵ قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و اعتراض 
انها برابر ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره ۲ ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد ۷۴و۸۶ ائین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از 
مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون توضیح به اعتراض 

عملیات ثبتی را بارعایت مقررات ادامه دهد .   آ-۴۰۱۰۲۷۲۴
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۳/۰۷  

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر – اردشیر محمودی 

رونوشت اگهی انحصاروراثت
اقای داد محمد حمید نژاد فرزند نورمحمد    بش��ماره ملی  ۳۵۹۱۰۲۷۸۹۸  به ش��رح دادخواست به کالسه پرونده 
ش��ماره ۲۶/۱/۱۴۰۱ در این  ش��ورا  درخواست گواهی انحصاروراثت نموده  و چنین توضیح داده  است که شادروان 
یوسف حمید نژاد  فرزند  دادمحمد   بشماره ملی  ۶۸۲۰۰۰۳۳۹۰ در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ در زادگاهش بزمان بعلت 
حوادث ترافیکی    فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :۱-متقاضی با مشخصات فوق  پدر متوفی۲- خیر بی 
بی اربابی بزمان به شماره ملی ۳۵۹۱۰۰۶۱۷۳ مادر متوفی ۳- ریحانه زهرا حمید نژاد به شماره ملی ۳۵۹۲۱۰۳۹۷۰ 
دختر متوفی ۴- محدثه حمید نژاد به ش��ماره ملی ۳۵۹۲۲۶۴۱۱۷دختر متوفی ۵- حلیمه س��می به شماره ملی 

۶۸۲۰۰۱۸۰۹۶همسر متوفی .
اینک با اتمام  تشریفات قانونی  درخواست مزبور دریک نوبت اگهی  نمائید تا هرکس اعتراض یا وصیت نامه ای از 
متوفی  نزد او ست از تاریخ نشر اگهی  ظرف مدت یکماه  )۳۰روز ( به دادگاه عمومی بخش بزمان تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد .   آ-۴۰۱۰۲۷۲۵
رئیس شورای حل اختالف شماره یک بزمان –اکبر گلشن

رونوشت اگهی انحصاروراثت
زینت سمی فرزند الل بخش بشماره ملی  ۳۵۹۱۱۴۱۵۹۳  به شرح دادخواست به کالسه پرونده شماره ۲۷/۱/۱۴۰۱ 
در این  شورا  درخواست گواهی انحصاروراثت نموده  و چنین توضیح داده  است که شادروان عیسی مرادی فرزند 
موس��ی   بش��ماره ملی  ۳۵۹۱۱۷۹۴۳۴ در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ در زادگاهش بزمان بعلت حوادث ترافیکی    فوت 
نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :۱-متقاضی با مشخصات فوق  همسر متوفی۲- فائزه مرادی به شماره ملی 
۶۸۲۰۰۵۰۲۱۶ دختر متوفی ۳- فاطمه مرادی به شماره ملی ۶۸۲۰۰۳۶۰۹۴ دختر متوفی ۴- نجمه زهرا مرادی به 
شماره ملی ۶۸۲۰۱۰۰۴۵۰ دختر متوفی۵- نرجس مرادی به شماره ملی ۶۸۲۰۰۸۲۰۷۱ دختر متوفی ۶- مرادی 
مرادی به شماره ملی ۳۵۹۰۲۵۳۴۰۱ مادر متوفی ۷- مهدیه مرادی به شماره ملی ۶۸۲۰۰۲۲۱۵۸دختر  متوفی  .

اینک با اتمام  تشریفات قانونی  درخواست مزبور دریک نوبت اگهی  نمائید تا هرکس اعتراض یا وصیت نامه ای از 
متوفی  نزد او ست از تاریخ نشر اگهی  ظرف مدت یکماه  )۳۰روز ( به دادگاه عمومی بخش بزمان تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد .   آ-۴۰۱۰۲۷۲۶
رئیس شورای حل اختالف شماره یک بزمان –اکبر گلشن

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک جغتای

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

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 براب��ر رأي اصالحی ش��ماره ۱۸،۱۴۰۱،۳۸۲- ۱۴۰۱،۰۲،۳۱ هی��ات اول دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جغتای تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای براتعلی محمدآبادی فرزند نجفعلی بشماره شناسنامه ۳۱۱ صادره از جغتای 
در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی، به مس��احت ۱۲۹۱۷،۱۸ متر مربع، پالک ۳۵ فرعی واقع در اراضي 
ش��اطه پالک ۲۲۸ - اصلی از بخش ۷ س��بزوار حوزه ثبت ملک جغتای خریداری مع الواسطه از مالک ثبتی 
آقای سید حسن کهنه فرزند اسماعیل محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهدش��د؛  

آ۴۰۱۰۲۷۲۸
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱،۰۳،۰۷                تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱،۰۳،۲۲

حمیدرضا آریان پور رئیس ثبت اسناد و امالک جغتای
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