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دعوت از تولیت های عتبات عراق 
 برای شرکت در مراسم میالد 

j امام رضا
آستان  مسئوالن  از  جمعی 
قــدس رضـــوی ضمن حضور 
ــراق بــه صــورت  در کــشــور عــ
حضوری از تولیت های عتبات 
ــرای  مــقــدســه ایــــن کـــشـــور بـ
شرکت در مراسم میالد امام 
رضا)ع( دعوت به عمل آوردند.

والمسلمین  حـــجـــت االســـالم  آســتــان نــیــوز؛  ــزارش  ــ گـ بـــه 
شریعتی نژاد، معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی 
اداره همکاری های  رئیس  به همراه محمدحسن محمره، 
آستان قدس رضوی  فرهنگی  و  بین الملل سازمان علمی 
به نمایندگی از تولیت آستان قدس رضوی در کشور عراق 
کشور  ایــن  مقدس  عتبات  تولیت های  از  و  یافته  حضور 
دعوت به عمل آوردند تا در جشن های میالد امام رضا)ع( 

در دهه کرامت حضور یایند.
و  علمی  ســازمــان  بین الملل  هــمــکــاری هــای  اداره  رئــیــس 
فرهنگی آستان قدس رضوی در خصوص این سفر گفت: 
سفر به نجف اشرف و عتبه علویه و دیدار با تولیت این 
از  کوفه  تولیت مسجد مقدس  و همچنین  حرم مقدس 

برنامه های محوری این سفر بود.
محمره ادامه داد: عالوه بر دعوت نامه رسمی از تولیت ها، 
دو جلد از کتاب »عیون اخبارالرضا)ع(« نیز به آنان اهدا 
شد؛ در آستان مقدس کاظمین نیز با دکتر حیدر الشمری؛ 
تولیت آستان امام کاظم)ع(، اعضای هیئت امنا و مسئوالن 
فرهنگی و روابط عمومی این حرم دیدار و گفت وگو کردیم.

سالم  میزبانی،  حسن  از  تشکر  ضمن  دیــدارهــا  ایــن  در 
تولیت آستان قدس رضوی را به آنان ابالغ و ابراز امیدواری 
کردیم که پس از دوران کرونا بیش از گذشته نشست ها و 
گردهمایی ها بین عتبات مقدسه رضوی، علوی و حسینی 

برگزار شود.

ظــرف هــا  شستن  وقـــت  توسلی   رقیه 
ــوشــی را که  ــورد. گ ــــگ مــــی خــ ــی ام زن ــوشـ گـ
برمی دارم، صدای ضجه زنان غوغا می کند! 
صد بار می میرم و زنده می شوم تا ماجرا بیاید 
گرفته.  اشتباه  را  شماره  بفهمم  تا  دستم. 
بفهمم خاله  ای آبادانی ست که می خواهد به 
گوش »خانم موالیی« برساند چه بر سرشان 

آمده و چه عزاخانه ای شده خانه شان.
وســـط حــرف هــایــش هــی مــی گــویــد: »خانم 
ــت« جـــانـــم... آخ »آصـــف«  ــ ــوالیـــی، »آیـ مـ

جانم...«.  
گریان و منگ و مضطرب، گوشی به دست 

ایستاده بودم و نمی فهمیدم چطور باید به 
داد خاله ای برسم که دارد توی سر و صورتش 
می کوبد... چطوری دلداری اش بدهم؟ دیروز 
ــدران تــا آبـــادان بــه یــک شماره  ــازن راه دور م
اشتباهی چنان کوتاه شد که احساس کردم 
دیــروز  بغلی ست.  خیابان  همین  خوزستان 
همپای خاله آیت و آصــف، خیلی زار زدم. 
متروپل  آوار  زیر  انگار خواهرزاده های خودم 
ناپدیدند. فقط خدا می داند چقدر همه مان 
یک »خاله تحسین« در خودمان داریم وقت 
غم های بزرگ. خاله تحسین نفهمید شماره را 
اشتباه گرفته. اصالً توی این جهان نبود. فقط 

وسط نوازش هایش از خانم موالیی خواست 
برای دل خواهرش که بیمارستان خواب شده 
و برای نامزد بینوای آصف دعا کند. آرزوی 
خاله دردنـــاک بــود. تنها می خواست خاک 

تپه ها، خواهرزاده هایش را پس بدهند.
خاله تحسین وســط گریه از حــال رفــت و 
گوشی اش قطع تماس شد و بعد آن هر چه 

تقال کردم کسی آن را برنداشت.
آبـــادان. حالم خراب  شماره را ذخیره کــردم 
است. پیگیر شدید اخبار و ویدئوهای رسیده 
در فضای مجازی ام. تصمیم دارم امروز دوباره 
زنگ بزنم. بی تابم. نمی دانم اگر خانم موالیی 

بود االن چکار می کرد ولی من هی راه می روم 
از جناب  به مصرعی  را می سپارم  و خــودم 
یکدیگرند«.  اعضای  »بــنــی آدم  به  سعدی، 
هی راه مــی روم و البــه الی اسم هایی که توی 
سرم شناورند عبارتی دارد دیوانه ام می کند: 

شکست سازه  ای!

پی نوشت
امیرالمؤمنین علی)ع( می فرمایند:

زنهار از كوتاهى كردن. كوتاهى كردن حسرت 
ــى آورد، آن گــاه كه حسرت سودى  به بــار مـ

ندارد.

نیمکت زندگینیمکت زندگی

صادره از آبادان
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درباره خدمات اسماعیل خان سنگسری، سردار نامدار ایرانی که  
در حرم رضوی مدفون است

 بی قرار برقراری امنیت 
در خراسان

محمود کریمی:

 حاضرم »سالم فرمانده« را 
با تمام روضه هایم عوض کنم 

 حجت االسالم پناهیان با انتقاد از
 ترویج تندخوانی قرآن:

 باید فرهنگ 
 قرآن خوانی در کشور 
عوض شود
2

3

2

4

با محوریت رفتار مهربان پیامبر گرامی اسالم)ص( با حیوانات 

 مجموعه داستان
 »پیامبر و شترهایش« منتشر شد

    سال دوم    ویژه نامه 346    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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ــوان و خـــانـــواده بنیاد  ــور بــان بــه هــمــت مــرکــز امـ
ســتــاد  کــارکــنــان  از  زوج    100 ــوی،  ــ رضـ کـــرامـــت 
خادمان  و  رضــوی  مطهر  حــرم  میهمان   ارتـــش، 
این زوج هــای جوان که زندگی  بارگاه شدند.  این 
مشترک خود را به  تازگی آغاز کرده اند، در قالب 
زائـــر مشهد و حرم  بــه مــدت ســه روز  گـــروه  دو 
ثامن الحجج)ع( شدند. زوج های جوان در  نورانی 
این میهمانی سه روزه، ضمن بهره مندی از برکات 
برنامه های  ویـــژه  مخاطب  هشتم،  امـــام  زیـــارت 

و  رضـــوی  مطهر  حــرم  فرهنگی 
کــارگــاه هــای »زنــدگــی بــه سبک 
این  پایان  در  و  بودند  رضــوی« 
ســفــر ضــمــن دریـــافـــت بسته 

متبرکات، از خوان ...

بازخوانی مفهوم انقالبی گری در اندیشه حضرت آیت اهلل خامنه ای

رمزورازانقالبیماندن
 زوج های  جوان ارتشی 

میهمان جشن »زندگی به سبک رضوی« 

100 پیوند 
متبرک

2

4

منبر مجازی 

 زندگی 
مثل دو استقامت است

حجت االسالم لقمانی  10 عامل است که 
موجب اشتباه های بزرگ و کوچک می شود... 
و  بی خردی  و  نادانی  و  نخستین عامل جهل 
ــادان  ن چیست؟  جهل  اســت.حــاال  بی خبری 
دارد جاهل  به سر  کیست؟ کسی که عمامه 
نیست؟ لیسانس و فوق لیسانس و دکترا و... 
ایــن جــاهــل نیست؟ جــاهــل کسی اســت که 
بر  را  نفسانی  در لحظه های تصمیم، هواهای 
این  معیار  بدهد...  ترجیح  خدا  خواسته های 
را  و هوس ها  است که در لحظه ها وسوسه ها 

ترجیح می دهیم یا وظیفه الهی را؟
دوم بی دقتی و سر به هوا بودن، زندگی را جدی 
نگرفتن... مهم نیست، بی خیال، خوش باش! 
خدا نکند در خانه و خانواده ای این افراد باشند. 
گاهی چندین خانواده را در اثر بی دقتی دچار 
تالطم می کنند... بعضی زندگی را دو سرعت 
می دانند، فقط می دوند. زندگی دو استقامت 
است. سومین عامل مشورت نکردن و مستبد 
بودن در رأی است که خدا نکند انسان فقط 
خودش را قبول داشته باشد... چهارم عجله و 
شتاب منفی و نابجاست... کسانی که عجله 
و  می گیرند  قورباغه  ماهی،  جــای  به  می کنند 
می خواستند  عجله  با  که  ثانیه هایی  جای  به 
بدست بیاورند، ساعت ها و روزهــا را از دست 
کم عقلی  و  حماقت  پنجم  عــامــل  مــی دهــنــد. 
اســت... دعا کنیم خداوند این حالت را از ما 
دور کند. عقل نرم افزار معنوی است. اگر نصیب 
کسی شود دنیا را دارد، آخرت هم دارد. پول دارد 
و مقام دارد. عقل کنترل کننده انسان از هر گونه 
اشتباه، خطا و بدی است. بدترین جنبندگان 
تعقل  نه  و  می شنوند  نه  که  کسانی هستند 
می کنند... پیامبر اسالم)ص( به امیرالمؤمنان)ع( 
فرمود: احمق سه نشانه دارد... سستی در انجام 
الــهــی... مسخره کــردن بندگان خدا  واجــبــات 
به ویژه مؤمنان... تکه انداختن و طعنه زدن... 
تفریح بعضی همین است. زیاد سخن گفتن در 
غیر یاد خدا، از هر دری به هر مناسبتی حرف 
نشانه   زشت گویی  و  بدگویی  پرگویی،  می زند. 
احمق بودن است... پس ششمین عامل، زشت 
زمینگیر می کند.  را  انسان  اســت.  زدن  حــرف 
هفتم، بی تجربگی یا کم تجربگی... گاهی یک 
موجب  فرهیخته  ســالــخــورده  یــک  از  جمله 
را  زندگی اش  سال های  بتواند  انسان  می شود 
درست طی کند... هشتمین عامل، زیاد حرف 
زدن است که خــودش سبب لغزش و اشتباه 
انسان می شود. مصیبت برای انسان آن است 
که نه سواد کافی برای حرف زدن داشته باشد 
و نه شعور الزم برای سکوت کردن. عامل نهم، 
کوشش بدون جوشش و تالش و بدون دانش 
است... دهمین لغزشگاه و اشتباه برای انسان 
سرعت در پاسخگویی است. اینکه تا چیزی 

پرسیدند بدون تأمل پاسخ بدهی.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد 

 نشاط  آفرینی عمومی و معرفت افزایی 
در جشن های دهه کرامت 

قــائــم مــقــام تــولــیــت آســـتـــان قــدس 
رضــوی با اشـــاره به ضـــرورت ایجاد 
ــشــاط عــمــومــی در دهـــه کــرامــت  ن
هــمــراه بــا مــعــرفــت افــزایــی، گفت: 
دستگاه های  همراهی  و  هم افزایی 
»همه  محوری  شعار  حول  اجرایی 
ایــن نشاط در  ایــجــاد  خــادم الــرضــایــیــم«، بسترساز 
سراسر کشور خواهد بود و آستان قدس رضوی نیز 
با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت های خود آماده 

همکاری در اجرای برنامه های این ایام مبارک است.
به گزارش آستان نیوز، مالک رحمتی ظهر دیروز در 
نشست هماهنگی ویژه برنامه های دهه کرامت که با 
حضور مسئوالن آستان قدس رضوی، استان خراسان 
رضوی و شهر مشهد برگزار شد، ضمن قدردانی از 
آمادگی دستگاه های اجرایی برای برپایی جشن  های 
باشکوه دهه کرامت اظهار کرد: دهه کرامت امسال 
برنامه های  بــا  بــایــد  گذشته  ســال هــای  بــه  نسبت 
پرشورتری آغاز شود تا ان شاءهللا همه مردم نشاط 
این ایام را بعد از محدودیت های چند ساله کرونایی با 

تمام وجود لمس کنند.
رحمتی با اشاره به جایگاه و اهمیت جشن های دهه 
کرامت و برکات بارگاه نورانی حضرت رضا)ع( و خواهر 
بزرگوارشان، حضرت معصومه)س( برای مردم ایران 
اسالمی گفت: برای مردم مشهد، دهه کرامت همانند 
دهه فجر انقالب اسالمی، شیرین و پرنشاط است و 
این حال و هوا باید در سراسر کشور وجود داشته 
از ظرفیت های مردمی  باشد و دستگاه های اجرایی 
نیز برای برگزاری پرمحتوا و باشکوه تر این برنامه ها 

استفاده کنند.

گره گشایی از مشکالت مردم ◾
وی با تأکید بر اینکه معارف ناب اهل بیت)ع( موجب  
مصونیت جامعه در برابر انحراف های فکری می شود، 
آفرینی  نشاط  و  عمومی  نشاط  باید  کـــرد:  اظــهــار 
کرامت  دهه  برنامه های  در  معرفت افزایی  با  همراه 
تا  بگیرد  قرار  اجرایی  اولویت های دستگاه های  جزو 
بتوانیم انسان های متصل به صفات امــام رضــا)ع( 
تربیت کنیم و مطمئن باشیم با نهادینه  کردن صفات 
این امــام رئــوف در سبک زندگی مــردم، آسیب های 

اجتماعی هم رفع خواهد شد.
رحمتی ادامه داد: با تدبیر تولیت معزز آستان قدس 
بــرای دهه  رضــوی و پیرو اقدام های سال های اخیر، 

الرضاییم؛  کرامت 1401 شعار محوری »همه خادم 
شده  انتخاب  عالمانه«  جــهــاد  کریمانه،  خــدمــت 
است تا هم خدمت کریمانه را دنبال کنیم و هم در 
زمانه  ای که نیازمند جهاد تبیین هستیم، به جهاد 
عالمانه برای این امر توجه ویژه ای داشته باشیم. همه 
مسئوالن شهری، استانی و کشوری هم از این فرصت 
خادم  »همه  محوری  شعار  ذیــل  و  کنند  استفاده 
الرضاییم« جمع شوند تا یک خدمت رسانی گسترده 
برکت  بــه  و  بگیرد  شکل  کشور  مختلف  نقاط  در 
وجود مضجع شریف امام هشتم)ع( از مشکالت و 

گرفتاری های مردم گره گشایی شود. 

بسیج امکانات برای میزبانی از زائران ◾
وی همچنین با اشاره به پیش بینی های صورت گرفته 

از میزان تشرف زائران در دهه کرامت امسال افزود: 
ــدون شــک در دهــه کــرامــت امــســال میزبان خیل  ب
عظیمی از زائــران و دلدادگان اهل بیت)ع( در حرم 
مطهر امام رضا)ع( هستیم و بر همین اساس آستان 
قدس رضوی تمام ظرفیت ها و امکانات خود را برای 
خدمت کریمانه به زائــران با کمک سایر دستگاه ها 
و اصناف و دیگر مجموعه های خدمت رسان بسیج 

خواهد کرد. 

به گفته رحمتی، برگزاری دو رویداد افتتاحیه کنگره 
بین المللی  نشست های  و  ــا)ع(  رضــ ــام  امـ جهانی 
قدس  آســتــان  برنامه های  جمله  از  نیز  بین ادیانی 
رضوی برای نشر معارف رضوی و تمدن نوین اسالمی 

در حوزه بین الملل خواهد بود.
قــدس رضــوی همچنین  آســتــان  تولیت  مقام  قائم 
نــاب اســالم و  با تأکید بر اینکه دنیا تشنه معارف 
مکتب تشیع است، گفت: امام خمینی)ره( به عنوان 
جهادگر عصر جدید احیاگر نقش دین در جامعه 
بود، لذا تقارن دهه کرامت با قیام 15خرداد و سالروز 

رحلت امام خمینی)ره( مایه مباهات است. 

دبیرخانه دائمی دهه کرامت  ◾
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی همچنین تأکید 

کرد: طبق دستور تولیت معزز آستان قدس رضوی 
مقرر شد بیانیه مأموریت های دهه کرامت در سال 
اجرایی  دستگاه های  مسئوالن  همفکری  با  جــاری 
استان با محوریت معرفی صفات وجودی امام رضا)ع( 
امتداد غدیر  امامت و والیــت در  تبیین  با هــدف  و 
تدوین شود و عالوه بر آن، تشکیل دبیرخانه دائمی 
دهه کرامت، دومین دستور تولیت محترم است که 

ان شاءهللا در آستان قدس تأسیس خواهد شد.

در دهه کرامت امسال آستان قدس رضوی تمام ظرفیت ها و امکانات خود را برای 
خدمت کریمانه به زائران با کمک سایر دستگاه ها و اصناف و دیگر مجموعه های 

خدمت رسان بسیج خواهد کرد. 
گزيدهگزيده



من 
هانت 
علیه نفسه 
فالتامن 
شرّه
هر كس قدر 
خودش را نداند 
)و در نظر خودش 
بى مقدار باشد( از 
شـّرش ايمـن مبـاش.

ال تکرم 
الرّجل مبا 

یشقّ علیه
هيچ كس را 

به گونه اى احترام نكن 
كه او را به رنج و 

مشقت بيفكند.

 حديثى 
با سند محكم

حجت االسالم 
قرائتی در خاطراتش 
می گوید: در خدمت 

استادم آیت هللا 
فاضل لنکرانی بودم 

که صحبت از این 
حدیث به میان آمد 

که هر کس فاطمه 
معصومه)س( را در قم 
زیارت کند، بهشت بر 

او واجب می شود. از 
ایشان پرسیدم چطور 

می توان چنین حدیثی 
را باور کرد؟ ایشان 

فرمودند: این حدیث 
از سه امام بزرگوار، امام 
رضا و امام کاظم و امام 

صادق)ع( نقل شده 
است و سندی بسیار 
محکم دارد و این امر 

نشانه عظمت این بانو 
است. 

 راه 
 پرهيز از 
سخن بيهوده

آیت هللا جاودان در 
پاسخ به فردی که از 
ایشان دستورالعملی 
برای سکوت و پرهیز از 
سخنان بیهوده خواسته 
بود، گفتند: »سکوت یا 
عقل زیادتر می خواهد 
یا مشغولیت قلبی به 
ترس از خدا، به ذکر خدا، 
به محبت خدا؛ وقتی 
هیچ کدام نباشد باید 
ریاضت کشید و سکوت 
کرد. البته این ریاضت 
تمام عمر طول نمی کشد 
بلکه مدتی سکوت، عادت 
و ملکه سکوت به بار 
می آورد که در این صورت 
سکوت سهل خواهد شد. 
اما بدون ریاضت اولیه 
ممکن نیست. البته یک 
راه دیگر هم هست که 
البته آن هم ریاضت است 
و آن اینکه آن قدر قرآن 
بخوانید یا استغفار کنید 
که از سر خستگی حال 
صحبت کردن نداشته 
باشید. در هر صورت در 
بنده تا عقل کامل نشود 
و یا تا به محبت خدا نائل 
نشود صحبت کردن نقل 
مجلس او است«.

نکته های ناب پرسش و پاسخ

محمود کریمی گفت: خدا خواست و شد. تمام روضه هایم 
را می دهم و یک »سالم فرمانده« این بچه ها را می گیرم. خدا 
خواست و این ســرود گرفت. با خــدادادگــان ستیزه مکن که 

خداداده را خدا داده.
به گزارش فارس، محمود کریمی مداح اهل بیت)ع( در مراسم 
شب شهادت امام صــادق)ع( در هیئت رایةالعباس)ع( که با 
حضور ابوذر روحی برگزار شد، با بیان اینکه جهاد تبیین به 

معنای دفاع منطقی است، اظهار کرد: اینکه دشمن از »سالم 
فرمانده« بدش می آید و می کوبد و عده ای هم از داخل آن را از 

پشت می زنند، نشان دهنده اثرگذاری آن است.
وی با اشــاره به اینکه ۳۱۳ نفر از شمال به جمکران رفتند و 
این نماهنگ را اجرا کردند، گفت: خدا خواست و شد. تمام 
روضه هایم را می دهم و یک »ســالم فرمانده« این بچه ها را 
می گیرم. خدا خواست و این سرود گرفت. با خدادادگان ستیزه 

مکن که خداداده را خدا داده.
کریمی با بیان اینکه برخی، از این سرود ایراد می گیرند، خوب 
بدانید برخی هم می گویند این انتقادها از روی حسادت است، 
تصریح کرد: آن طرفی ها دردشان آمده است و باید حرفی بزنند 
و توقعی جز این نیست. می گویند تشویق به جنگ است که 
اصالً این طور نیست. باید معنی صلح را با سازش و تسلیم به 
دست بیاوریم. صلح یعنی هر دو طرف به هم احترام متقابل 

داشته باشند. اینکه دیگری زور بگوید ما بگوییم چشم، این 
سازش است. برخی این را صلح تعریف می کنند در صورتی که 

این خفت است.
این مــداح اهل بیت)ع( تصریح کــرد: اینکه دشمن زور 
بگوید، به بچه های ما توهین و بی ادبی کند، خوب نیست! 
سلیقه بچه های ماست که به امام زمانشان بگویند سالم 
فرمانده. زمانی که می گویی خوب نیست به بچه های ما 

هم بی ادبی می کنی.
وی افزود: سال ها من نوحه خواندم و دیگران هم خواندند، 
اما فردی گفت »سالم فرمانده« و امروز همه آن را می خوانند. 
این را خدا خواسته اســت. خودتان را جلو سیلی که امام 
زمان)عج( راه انداخته است، قرار ندهید. شما را خواهد کند. 
این همه نوحه خوانده شده، اما یک نفر گفت »آمدم  ای شاه 

پناهم بده« و این شد.

کریمی گفت: برخی می گویند این کار حمایت شده است؛ 
در حالی که نه از پول سازمان اوقاف و امور خیریه، نه سازمان 
تبلیغات اسالمی و نه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  حمایت 
شده است. این کار با کمک عاشقان امام زمان)عج( خوانده 
شد تا هیچ نهادی نتواند بگوید این کار را ما کردیم. اگر آن ها 

درست کن بودند، تا االن کرده بودند.
این مداح اهل بیت)ع( با اشاره به اینکه برخی از من انتقاد 

کردند که چرا گفتی روضه نیایید و بروید کنسرت! گفت: 
مردم در ورزشگاه جمع شدند و گفتند »عزیزم حسین« یا 
»ای لشکر صاحب زمان« و... کنسرت است! بگویید دردم 

آمده است و می خواهم حرفی بزنم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بیایید و دلتان را صاف کنید و 
کاری این چنین بسازید. به خدا امام زمان)عج( نگاه خواهد 

کرد. کاری خوب است که امام زمان)عج( نگاه کند.

نیم نگاه
 حاضرم سرود 
»سالم فرمانده« را 
با تمام روضه هايم 
عوض كنم 

موعظه
آیت اهلل مکارم شیرازی

   در غياِب برادر مؤمن نيز بايد او را يارى كرد
ُجل  َوأنَت  رسول خدا)ص( در روايتى مى فرمايد: »إذا ُوّقع  فِي  الرَّ

جِل ناصراً ولِلقوِم زاِجراً َوُقم َعنهم«. في مالء َفُكن لِلرَّ
يعنى اگر در جمعيتى بودى و مشاهده كردى پشت سر كسى 

توهين مى كنند، تو حامى آن شخِص غايب باشد و به آن قوم، 

امر به معروف و نهى از منكر كن و اگر نشد از آن مجلس برخيز 
و خارج شو.

اين حديث نشان مى دهد دايره حقوق در اسالم تا چه حد وسيع 
است. در مكتب تمدن فعلى در غرب، كسى بر ديگرى حقى ندارد و 
همه تابع قانون هستند ولى وقتى وارد اسالم مى شويم مشاهده 

مى كنيم تا چه حد ديگران بر ديگران حق دارند. حديث مزبور نيز 
يكى از همين حقوق را نشان مى دهد كه اگر كسى ديد در مجلسى 
پشت كسى سخن مى گويند و به او توهين مى كنند بايد آن ها را از 
اين كار نهى كند و از آن برادر مؤمن در غياب او، طرفدارى نمايد و 

اگر كالم او اثر نمى كند از آن مجلس خارج شود.

انسان ها معمواًل چنين نمى كنند و مى گويند به ما چه مربوط 
است. نهايت اينكه از آن مجلس خارج شوند ولى اين گونه نيست 

كه از آن فرد، در غياب او حمايت و ديگران را از انجام اين كار 
نهى كنند. ولى اسالم مى گويد نه تنها در حضور شخص بلكه در 

غياِب برادر مؤمن نيز بايد او را يارى كرد. اين تفاوتى اساسى 

است كه بين تمدن اسالمى و تمدن غربى وجود دارد. حتى در 
تمدن غرب مى گويند: اگر كسى مى خواهد خودكشى كند و 

 خود را از باالى پل به زمين پرت كند، به شما 
مربوط نيست.

 اين در حالى است كه اسالم حتى اجازه نمى دهد كسى در غياب 

برادر مؤمن دربرابر او بى تفاوت باشد و اگر در جمعى هست 
كه عليه او سخن مى گويند بايد اقدامى كند و اگر حرف او تأثير 
نداشت مجلس را ترک نمايد، زيرا آن مجلس، مجلس معصيت 

است و شركت در آن جايز نيست. آياتى از قرآن هم از حضور در 
مجلس معصيت نهى مى كند، از جمله مى خوانيم: »... إِذا َسِمْعُتْم 

ِ ُيْكَفُر بِها َو ُيْسَتْهَزأُ بِها َفال َتْقُعُدوا َمَعُهْم َحتَّى   آياِت اللَّ
َيُخوُضوا في  َحديٍث َغْيِرِه إِنَُّكْم إِذاً ِمْثُلُهْم«.

مجلس ياد شده در حديث هم، مجلس معصيت است 
زيرا عبارت »ُوّقع« به معناى توهين كردن بوده و اين 

مجلس به اين وسيله گناه آلود است.

حجت االسالم علیرضا پناهیان، خطیب کشوری 
با بیان اینکه قرائت دلنشین، قرائت محزون است، 
با انتقاد از رواج قرائت ترتیل گفت: چرا باید قرآن 
را تندتند بخوانیم در صــورتــی کــه نهی واضــح و 

صریحی در روایات داریم که قرآن را تند نخوانید.
ــزارش ایــکــنــا، حــجــت االســالم والمسلمین  ــ بــه گ
علیرضا پــنــاهــیــان، خطیب مــشــهــور کــشــور در 
اختتامیه همایش »جوامع فرهنگی قرآنی عصر« 
که در مجتمع یــاوران مهدی)عج( جمکران برگزار 
ــرآن را بــا تندی بخوانیم،  شــد، گفت: چــرا باید ق
چرا در ماه رمضان قرائت ترتیل را رواج می دهیم، 
ــه قـــرآن اســـت. حــتــی ترتیل  ایـــن بــی احــتــرامــی ب
تندتر)تحدیر( هم در حال رواج است در صورتی 
که نهی واضح و صریحی در روایات داریم که قرآن 
را تند نخوانید به بهانه اینکه سوره و یا جزء را زود 

تمام کنید.
وی با بیان اینکه نمی دانم فرهنگ کنونی قرائت 
قرآن در کشور ما از کجا آمده ولی باید این فرهنگ 
عوض شود، اضافه کرد: قرآن باید با گریه توأم شود. 
پیامبر)ص( چند جوان انصار را دیدند و فرمودند: 
من آیــات پایانی ســوره زمــر را می خوانم هر کدام 
گریه کردید بهشت را بر شما تضمین می کنم. 
پیامبر)ص( قرائت فرمودند و یکی از آن ها گفت 
من گریه ام نمی گیرد، به وی فرمودند خودت را به 
گریه بزن و بهشت را برای او هم تضمین فرمودند.

امــام صـــادق)ع( فرمودند: ان القرآن نزل بالحزن 
فاقرءوه بالحزن؛ قــرآن با حزن نــازل شد شما هم 

با حزن بخوانید. قاری قرآن باید کارش اشک 
درآوردن از مردم با تالوت قرآن باشد. گاهی 
ایــن گریه به خاطر عظمت خــداونــد است، 
گاهی به خاطر لذت از بهشت و گاهی خوف 

از جهنم و عذاب و دوری از خدا و گاهی به خاطر 
دعاهای قرآن.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: در روایات 
بیان شــده اگــر کسی قـــرآن بخواند 

و خضوع نکند و رقــت قلب پیدا 

نکند و خوفی در او ایجاد نشود به شأن خداوند 
اهانت کرده و گرفتار خسران مبین است؛ االن چقدر 

در مجالس به شأن قرآن و خدا اهانت می شود؟
پناهیان ادامه داد: امام علی)ع( به فردی فرمودند: 
قرآن بخوان. او به حوامیم رسید؛ امام فرمودند: 
به عرائیس)عروس های( قرآن رسیدی و حضرت 
آن قدر گریست که لباسش از اشک خیس شد و 
از حال رفت. فردی سوره نساء را برای پیامبر)ص( 
قرائت کرد و ایشان آن قدر گریست که نتوانست 

در آن مجلس بنشیند.
وی با بیان اینکه براساس روایت امام صــادق)ع(، 
ــالوت تــورات  حضرت مــوســی)ع( هــم در هنگام ت
می گریستند، افــزود: البته سفارش شده قرآن را 
زیبا بخوانید ولــی بر محزون بــودن آن هم تأکید 
اســت. از جلسات امــام حسین)ع( شــروع کنیم. 
مثالً یک قاری وسط مجلس عــزاداری با اشاره به 
قرائت قرآن سر امام حسین)ع( باالی نیزه، قرآن 
تالوت کند یا به بهانه آخرین وداع  ام کلثوم با امام 
علی)ع( و آخرین قرائت قــرآن آن حضرت، آیات 

قرآن تالوت شود.
وی با بیان اینکه قرآن و عترت از هم جدا نیستند، 
افــزود: چه اشکالی دارد بین روضه خوانی، قرائت 
قرآن داشته باشیم یا اول روضه خوانده شود و بعد 
قرآن بخوانیم؟ راه دیگر رواج قرائت قرآن، مناجات 
است. بنابراین برای لذت بردن از جلسات قرآن و 
برای فراوان شدن جلسات باید گریه با آن توأم باشد. 
البته منظور ایــن نیست کــه قــرائــت سبک 
مصری و... حرام است ولی این سبک ها 
را بــرای مجالس خصوصی بگذاریم و 
برای مجالس عمومی، قرائت محزون 
را رواج دهیم.پناهیان با بیان اینکه من 
نمی توانم و نمی خواهم جلسات ترتیل 
را تعطیل کنم، گفت: چرا باید مردم 
را به قرائت تند عــادت دهیم 
و چه اصراری است قرآن را 
تندتند بخوانیم و برویم. 

طی تفاهم ستاد امر به معروف با مرکز مدیریت 
حوزه های علمیه قرار است در برنامه ای پنج ساله 
موضوع تدریس امر به معروف در حوزه و تربیت 

مربی و استاد در این زمینه پیگیری شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، امر به معروف و نهی از 
منکر موضوعی است که این روز ها به عنوان حلقه 

مفقوده در جامعه از آن نامبرده می شود.
حجت االسالم سید علی خان محمدی، سخنگوی 
ستاد امــر به معروف و نهی از منکر دربـــاره نبود 
دروس مرتبط با امر به معروف در حوزه های علمیه 
گفت: قطعاً در موضوع امر به معروف در حوزه های 
علمیه خأل اساسی وجود دارد، اما در این راستا یکی 
از مشکالت موجود کمبود مربی و استاد متخصص 
در زمینه امــر به معروف اســت که نیاز اســت کار 

جدی انجام شود.

انعقاد تفاهم نامه ستاد امر به معروف با مرکز  ◾
مدیریت حوزه های علمیه

سخنگوی ستاد امر به معروف از مذاکره با حوزه در 
این زمینه خبر داد و گفت: برای حل این مشکل 
جلساتی را با مرکز مدیریت حوزه علمیه و شخص 
آیت هللا اعرافی داشتیم که با انجام کار کارشناسی 
بــرنــامــه ریــزی پنج ســالــه ای بـــرای تربیت اســتــاد و 

طراحی دروس امر به معروف انجام شد.
وی از انــعــقــاد تــفــاهــم نــامــه ای بــا مــرکــز مدیریت 
ــای علمیه خــبــر داد و گــفــت: طــی ایــن  ــوزه هـ حـ
تفاهم نامه قـــرار اســت در مــوضــوعــات آمـــوزش، 
پژوهش، فعالیت های رسانه ای و استفاده از ظرفیت 
طالب در امر به معروف همکاری هایی را داشته 
باشیم. همچنین موضوع تربیت مبلغ و آموزش به 
طالب در زمینه امر به معروف از دیگر بند های این 

تفاهم نامه است.

تشکیل کــارگــروه امــر بــه مــعــروف در حــوزه هــای  ◾
علمیه

خان محمدی از تشکیل کــارگــروه امــر به معروف 
در حــوزه هــای علمیه خبر داد و گــفــت: از دیگر 
محور های این تفاهم نامه تشکیل کارگروه امر به 
معروف در حوزه های علمیه است. قرار است این 

کارگروه موضوع دروس امر به معروف، تربیت مبلغ 
و استاد را در حوزه های علمیه پیگیری کند.

سخنگوی ستاد امــر بــه مــعــروف ادامـــه داد: این 
کارگروه ذیل معاونت تهذیب حوزه از نظر محتوا، 
برنامه های اجتماعی و اعزام مبلغ و تربیت نیروی 

متخصص را پیگیری خواهد کرد.
گفتنی است پیش از این عده ای از دغدغه مندان 
با راه انــدازی پویشی در سامانه فارس من، مطالبه 
خودشان را مبنی بر »مطالبه  برای تدریس امر به 
معروف در حوزه های علمیه« مطرح کرده بودند که 
تا به حال با حمایت افــزون بر ۳هــزار مخاطب در 
مرحله پیگیری از مسئول مربوط است. در بخشی 
از این مطالبه آمده است: متأسفانه در دروس حوزه 
علمیه، خأل یک کتاب و واحد آموزشی مستقل که 
این دو فریضه را به طور کامل آمــوزش دهد وجود 
دارد، درســی که تک تک شرایط وجــوب و مراحل 
را به طور کامل بیان کرده و شیوه های انجام آن ها 
و پاسخ به شبهات و... را به زبان ساده بیان کند. 
همان طور که مستحضر هستید، انجام غلط این 
دو فریضه، چنان آسیبی به جامعه خواهد زد که 
ترک آن، در مقابل انجام نادرست آن ترجیح داده 

می شود!
ما از آیت هللا اعرافی دامت برکاته، مدیر محترم 
حوزه های علمیه درخواست داریم در این امر مهم 
پیشقدم شده و یک کتاب و واحد درسی مستقل 
را به آموزش این فریضه مهم و اساسی اختصاص 
دهند، آن هم در ترم اول حوزه، تا طالب پس از ورود 
به حوزه، هر چه سریع تر این دو واجب شرعی خود 

را آموزش ببینند.

حجت االسالم پناهیان با انتقاد از ترویج تندخوانی قرآن:

 باید فرهنگ قرآن خوانی 
در کشور عوض شود

با انعقاد تفاهم نامه ستاد امر به معروف با مرکز مدیریت حوزه های علمیه

امر به معروف و نهی از منکر 
در حوزه  تدریس می شود

خبردیدگاه

 رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات 
عالیات کربالی معلی از آغــاز عملیات 
کاشی کاری، آینه کاری و اجــرای نما در 

صحن حضرت زینب)س( خبر داد.
به گزارش ایرنا از ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات، 
محمدرضا بــنــی اســدی راد گفت: بــا همت هنرمندان 
ــاری و اجـــرای  ــازک کـ و اســـتـــادکـــاران ایـــرانـــی، عملیات نـ
کاشی کاری ها، آینه کاری ها و طاق نماها در فاز نخست 
از طرح توسعه حرم مطهر امام حسین)ع( مزین به نام 

صحن حضرت زینب)س( آغاز شد.
وی با بیان اینکه تمامی طرح ها و نقوش با نظارت و مشورت 
هیئت مهندسی آستان مقدس حسینی انتخاب و اجرا 
مــی شــود، افـــزود: اســتــادکــاران ایــرانــی ابتدا یک نمونه از 
هنر معماری ایرانی و اسالمی مانند کاشی کاری، طاق نما 
یا نــازک کــاری شبستان را اجــرا می کنند، سپس هیئت 
ــان مــقــدس حسینی و شــخــص شیخ  مهندسی آســت
عبدالمهدی کربالیی تولیت عتبه حسینی درباره آن نظر 

می دهند و در نهایت با تأیید عتبه، طرح اجرا می شود.
وی با بیان اینکه به زودی عملیات سنگ کاری و کاشی کاری 
نیز آغاز می شود، گفت: به تازگی تولیت آستان مقدس 
حسینی از نماکاری شبستان زیرزمینی صحن حضرت 
زینب)س( در بخش باب القبله بازدید  کرد و نظرات خود 

درباره طرح و نقوش را ارائه داد.
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات کربال با بیان اینکه 
 دو فــاز توسعه حــرم همزمان در حــال اجــراســت، افــزود: 
هم اکنون حدود ۶۰۰ مهندس، کارگر و استادکار ایرانی در 
بخش های مختلف صحن حضرت زینب)س( و صحن 

امام حسن مجتبی)ع( مشغول فعالیت هستند.
 بنی اسدی راد با بیان اینکه فــاز نخست از طــرح جامع 

توسعه حرم حسینی به مرحله نما و نازک کاری رسیده 
است، افزود: این فاز در محدوده بین خیابان باب القبله، 
خیابان شهدا و خیابان جمهوری واقع شده که بر اساس 

شواهد تاریخی، همان مکان واقعه عاشوراست.
وی افــزود: فضاهای زیارتی صحن حضرت زینب)س( 
شامل شبستان های رو سطحی و زیرسطحی به همراه 
مجموعه های خدماتی است که حدود ۴۵هزار مترمربع 

را شامل می شود.
وی گفت: فضاهای غیرزیارتی نیز با مساحتی حدود 
ــزار مترمربع شامل ساختمان اداری، ساختمان  ۱۱۸هـ
مضیف، موزه و کتابخانه، موتورخانه مرکزی و تونل است.

به گفته بنی اسدی راد، امکانات خدماتی و رفاهی مناسبی 
ــران مانند ۸۵۰چــشــمــه ســرویــس بهداشتی و  ــ بـــرای زائ
۱۲۰چشمه دوش در صحن حضرت زینب)س( پیش بینی 

شده است.
وی دربــاره فاز دوم طرح توسعه مزین به نام صحن امام 
حــســن)ع( کــه در مرحله اجـــرای دیـــوار آب بــنــد اســت، 
گفت: این طرح با زیربنای ۱۰۰هــزار مترمربع در دوطبقه 
در زیرزمین احــداث می شود که شامل فضای زیارتی، 

خدماتی و اداری است.

اعتاب مقدسه
با فعالیت 600 مهندس، کارگر و استادکار ایرانی

j طرح توسعه حرم امام حسين 
به مرحله كاشى كارى رسيد

تازه های نشر
با محوریت رفتار مهربان پیامبر گرامی اسالم)ص( با حیوانات 

 مجموعه داستان
 »پيامبر و شترهايش« منتشر شد

KHAMENEI.IR حضرت 
آیــت هللا خامنه ای در دیدار 
ــا نــمــایــنــدگــان  اخـــیـــرشـــان بـ
ــورای اســالمــی  ــ مــجــلــس شــ
دربـــــــاره  اهــمــیــت مـــوضـــوعِ 
»انقالبی ماندن« سخن گفتند. به همین مناسبت در 
این یادداشت، معنا و ابعادِ موضوع »انسان انقالبی« 
و راهِ حفظ »روحیه انقالبی« را براساس بیانات رهبر 

انقالب اسالمی بررسی می کنیم. 

انقالب یک رود جاری است ◾
»این خطاست که گمان کنیم انقالبی فقط آن کسی 
است که در دوران امام بوده است، یا در دوران مبارزات 
ّــه این جور  در کنار امــام بــوده اســت؛ نــه، بعضی کــأن
خیال می کنند که انقالبیون آن کسانی هستند که 
در دوران امام یا در دوران مبارزات یا در دوران حکومت 
امام بزرگوار حضور داشتند... جوان ها انقالبی اند و 
می توانند انقالبی باشند... انقالب یک شط جاری 

است«. )۱۳9۵/۰۳/۱۴(
یک نمونه از جوانانی که امام)ره( را ندیده بودند اما 
از عمق جان مؤمن به انقالب و انقالبی اند شهید 
حججی است: »یک حرکت وسیع فرهنگی علیه 
کشور ما در دهه  ۷۰ شروع شد؛ حاال شما نگاه کنید؛ 
ــد می روند به عنوان  متولدین دهــه  ۷۰، امــروز دارن
مدافع حــرم جــان می دهند، سر می دهند و نیرو 
می دهند؛ نعششان برمی گردد! چه کسی این را 
ــی زد؟...« )۱۳9۷/۰۵/۲۲( در ایــن نگاه  حــدس مــ
»انقالب مثل آتشفشان است، تمام شدن ندارد؛ 
مثل یک جویباری اســت، اگر آنجا نجوشد اینجا 
خشک خواهد شد؛ دارد می جوشد که می بینید 
اسالم و قرآن در جریان است و همچنان دشمن را 
می لرزانَد و می ترسانَد و دوست ها را شاداب می کند 

و به قوت وادار می کند«. )۱۳۶۸/۰9/۰۵(

انقالبی کیست؟ ◾
انسان و جمعِ انقالبی در پرتو شناخت حقیقتِ انقالب 
شناخته می شود. نکته  بنیادین این است که »انقالب 
یک حادثه دفعی نیست؛ انقالب یک دگرگونی است؛ 
این دگرگونی به تدریج انجام می گیرد«. )۱۳9۴/۱۱/۱9(

»انقالب تمام نمی شود، انقالب استمرار دارد، انقالب 
ادامه دارد، انقالب متوقف نمی شود. یک صیرورتی 
وجود دارد؛ صیرورت یعنی شدن، شدنِ دائم، تحول 
دائمی؛ در مسیر انقالب یک صیرورت دائمی ای وجود 
دارد که این صیرورت دائمی، به تدریج آن آرزوهای بزرگ 
را، آن ارزش های واال را، آن آرمان ها را در جامعه تحقق 
می بخشد«. )۱۳9۷/۰۳/۰۷( بنابراین انقالبی کسی 
است که در این حرکت دائمی برای تحققِ اهــداف و 
آرمان های انقالب نقش ایفا کرده و مجاهدت می کند: 
»آرمان های انقالب در کوتاه مدت تحقق پیدا نمی کند؛ 
اگر بخواهیم این آرمان ها در جامعه تحقق پیدا کند، 
یک حرکت بلندمدت الزم دارد. یعنی چه؟ یعنی زنده 
بودن انقالب. ببینید! اینکه مدام می گوییم انقالبی 
باشیم، انقالبی بمانیم، معنایش این است. اگر چنانچه 
انقالب استمرار پیدا کرد، تحقق این آرمان ها ممکن 
خواهد شد« )۱۳9۷/۰۳/۰۷( و »باید بگوییم آرمان ها 
مثل قله اند... آرمان ها را به این تشبیه کنید. انسان 

دوست می دارد به آن قله برسد«. )۱۳9۲/۰۵/۰۶(
در این چارچوب تفکر انقالبی شاخص های معینی 
دارد: »شاخص اول، پایبندی به مبانی و ارزش هــای 
اساسی انقالب؛ شاخص دوم، هدف گیری آرمان های 
انقالب و همت بلند برای رسیدن به آن ها... شاخص 
سوم، پایبندی به استقالل همه جانبه  کشور، استقالل 
سیاسی، استقالل اقتصادی، استقالل فرهنگی -که 
مهم تر از همه اســت- و استقالل امنیتی؛ شاخص 
چهارم، حساسیت در برابر دشمن و کار دشمن و نقشه  
دشمن و عدم تبعیت از او... شاخص پنجم، تقوای دینی 
و سیاسی است. این پنج شاخص اگر در کسی وجود 

داشته باشد، قطعاً انقالبی است« )۱۳9۵/۰۳/۱۴( 

از راه برگشته ها ◾
اما فتحِ قله ها آسان نیست. همیشه هستند کسانی 
که از نفس می افتند و دچار آفِت ارتجاع و برگشت از 
مسیرِ حق می شوند؛ »بعضی در بین راه برمی گردند؛ 
البته این ها به ضرر خودشان عمل می کنند؛ »فمن 
نکث فانّما ینکث علی نفسه«. آن کسانی که از راه 
انقالب برگردند، مثل کسانی هستند که در تابستان 
روزه گرفته اند و تا اواخر روز، روزه را حفظ می کنند، اما 

یک ساعت به غروب، دو ساعت به غروب طاقتشان 
تمام می شود؛ افطار می کنند«. )۱۳۸۷/۰۳/۱۴(

معموالً از راه برگشته ها و آنان که گرفتارِ ریزش شده اند 
ــد. آن هــا »بـــرای وادادگــــی بهانه  توجیهاتی هــم دارنـ
می آورند، بــرای پشیمانی بهانه می آورند؛ بهانه هم 
این است که دنیا تغییر کرده، همه چیز عوض شده« 
)۱۳9۲/۰۶/۲۶( »بعضی ها با نام عقالنیت، با نام 
اعتدال، با نام پرهیز از جنجال و دردسر بین المللی، 
می خواهند از مبانی انــقــالب و اصـــول انــقــالب کم 
بگذارند! ایــن نمی شود؛ ایــن نمی شود. ایــن نشانه  

بی صبری و نشانه  خسته شــدن اســت. گاهی این 
خسته شدن را - که خودشان خسته شده اند -به مردم 
نسبت می دهند« )۱۳۸۷/۰۶/۱9( لذا »عده ای خیال 
کردند انقالب کهنه شد یا کهنه شدنی است. اعالم 
کردند انقالب تمام شد! خودشان تمام شده بودند؛ 
خودشان ذخیره شان ته کشیده بود، قادر به ادامه  راه 
نبودند؛ دنیا را، جامعه را، انقالب را به خودشان قیاس 

کردند؛ اشتباه کردند«. )۱۳۸9/۰۶/۳۱(
این ریــزش و انقالبی نماندن اما دلیل روشنی دارد. 
»وقتی با خدا قطع رابطه شد، انسان حتی خودش 
ــت نــمــی تــوانــد بشناسد، چــه بــرســد به  را هــم درسـ
جامعه اش، چه برسد به آرمان هایش. چه جور انسان با 
خدا قطع رابطه می کند؟ وقتی که هوس ها، گرایش های 
مادی، خودمحوری ها بر جان انسان غلبه پیدا کرد و 
این جاذبه ها مثل تار عنکبوتی، حشره  ضعیفِ همت 
و ایمان آن هــا را در خود فرا گرفت، آن وقت متوقف 
می شوند. این جوری داشتیم. در گذشته هم داشتیم، 
در آینده هم خواهیم داشت؛ این ها ریزش ها هستند. 
آن کسانی که از راه انقالب و مسیر انقالب باز می مانند، 
لزوماً کسانی نیستند که از اول، کمر دشمنی با انقالب 
بسته اند. وقتی که انگیزه  مادی بر انسان غلبه کرد، در 
راه می ماند؛ وقتی هدف های کوچک و حقیرِ شخصی 
رسیدن به مال و منال، رسیدن به تجمالت، رسیدن به 
ریاست، رسیدن به قدرت، برای انسان شد هدف، هدف 

اصلی از یاد می رود«. )۱۳۸9/۰۶/۳۱(

رمز انقالبی ماندن ◾
حقیقت این است که »مشکل تر از انقالبی بودن و 
گرایش انقالبی داشتن، انقالبی ماندن است؛ چه فرد، 
چه جمع« )۱۴۰۱/۰۳/۰۴( و البته »انقالبی ماندن« 
هم راه و قاعده  مشخص و ثابت و مستحکمی دارد: 
»برای اینکه بتوانیم خودمان را انقالبی نگه داریم باید 
چکار کنیم؟ توصیه  بنده این است که باید مراقبه 

کنیم، باید حساب کشی کنیم از خودمان. مراقبه  دائمی 
الزم است. ما انسان ها ضعیفیم، در معرض خطریم، 
در معرض لغزشیم؛ مراقب باشیم، مراقب خودمان 
باشیم. این مراقبت، در اصطالح قرآنی و اسالمی، 
اسمش تقواست؛ تقوا یعنی همین مراقبت دائمی 
از خود که دامن انسان گیر نکند به این خارهای دُور و 
بَر« )۱۴۰۰/۰۳/۰۶( اهمیت موضوع در این است که 
»هر چیز دیگری قابل خسته شدن است، جز ایمان با 

طراوت دینی«. )۱۳9۲/۰۲/۰9(
نکته  مهم اما این است که »گمان مصونیت از انحراف 
را مطلقاً در خودمان نباید راه بدهیم؛ یعنی هیچ کس 
نباید بگوید وضع ما که روشــن است و مثالً در خط 
صحیح و در خط دین و خدا داریــم حرکت می کنیم 
و منحرف نــمــی شــویــم؛ نـــه، چنین چــیــزی نیست. 

)۱۳۸۴/۰۷/۱۷(

نهایت خط انقالبی  ماندن نصرت خداست ◾
کالم آخر اینکه »انقالب اسالمی یک حقیقت است، 
برخاسته  از یک سنت الهی است؛ این را نمی شود از 
بین برد، این را نمی شود متزلزل کرد« )۱۳۸۸/۱۰/۲9( 
»ایــن جــور نیست که با روی گــردانــدن کسانی، این 
حرکت عظیم، این بنای معظم و شامخ تکان بخورد. 
با برگشتن یک عده ای از این قافله  عظیم، هرگز این 
قافله از راه باز نمی ماند... دل ها را باید نگه داشت«. 
)۱۳9۱/۰۷/۲۲(  و نهایِت خط انقالبی گری و انقالبی 
ماندن هم پیروزی و نصرت الهی است. »آینده  ملت 
ایران، رسیدن به قله های واالی علم، اقتدار، رفاه و شرف 
است. این آینده  حتمی است و این وعده  الهی است. 
قرآن به ما وعده داده است، اسالم به ما وعده داده 
است که اگر ملت ها حرکت کنند، ایمان نشان بدهند، 
غیرت نشان بدهند، خسته نشوند، صبر پیشه کنند، 
استقامت کنند، حتماً به هدف های خودشان خواهند 

رسید«. )۱۳۸۷/۰۸/۰۸(
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بازخوانی مفهوم انقالبی گری در اندیشه حضرت آیت اهلل خامنه ای

رمزورازانقالبیماندن

 کتاب »پیامبر و شترهایش« نوشته 
هدی حشمتیان توسط انتشارات کتاب 

جمکران منتشر شد.
ــزاری فــــارس، کتاب  ــرگ ــه گــــزارش خــب ب
»پیامبرو شترهایش« نوشته هدی حشمتیان با موضوع 
مهربانی پیامبر در انتشارات کتاب جمکران منتشر شد. 
آشنایی و شناخت پیامبر و اهل بیت)ع( آثار فراوان روحی 
و معنوی بــرای کــودک دارد که از نظر تربیتی قابل توجه 
است. معرفت پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( موجب پرورش 
روحیه ایثار، فداکاری، عزت نفس، کمک به محرومان و 
نظایر آن می شود که در هر شرایطی برای یک مسلمان 
الزم است. شناخت اهل بیت)ع( عامل تشویق انسان به 
خداشناسی، عبادت، دعا و مناجات و در یک کلمه منشأ 

همه خوبی ها و زیبایی هاست.
ــای شناخت پیامبر)ص(  یکی از راه هـ
ــه کــودکــان داســتــان  و اهـــل بــیــت)ع( ب
اســـت. داســتــان عـــالوه بــر تقویت قوه 
تصور کــودک، او را با زندگی پیامبران 
ــن مسئله  و ائــمــه آشــنــا مــی کــنــد و ایـ
موجب افــزایــش رشــد معنوی کــودک 
می شود. کتاب »پیامبر و شترهایش« 
داستان هایی از رفتار مهربان پیامبر 
ــا حـــیـــوانـــات  ــ ــی اســـــــــالم)ص( ب ــ ــرام ــ گ

به خصوص شترهاست.
کــتــاب پیامبر و شترهایش داســتــان 
چند شتر اســت کــه هــرکــدام بــه نوعی 

ــه رو می شوند. به عنوان مثال یکی از  با پیامبر)ص( روب
داستان ها درباره شتری است که صاحبش او را اذیت و 
آزار می کرده است. وقتی پیامبر به مدینه وارد می شود، 
صاحب شتر به خاطر مهربانی که از پیامبر)ص( می بیند 

شتر را آزاد می کند و به پیرزنی مهربان می بخشد.
در بخشی از این کتاب می خوانیم: پیامبر تا به امروز 
مشکالت خیلی بزرگی را حل کرده و از سر راه برداشته 
بود. او راه دور و درازی را شبانه از مکه آمده بود تا رسیده 
بود به نزدیکی های شهر یثرب. او سختی های زیادی را 
در این راه متحمل شده بود. اما انگار حال یک کار خیلی 
سخت تر پیش روی پیامبر بود. حال که می خواست وارد 
شهر شود، تمام مردم شهر، با اشتیاق منتظر ورودش 
بودند و هر کدام از آن ها از ته قلبش دعا می کرد افتخار 
میزبانی پیامبر، نصیب او شود. گوش 
مخملی، مــغــزش از ایــن فکرها سوت 
کشید و با خودش گفت: »من که یک 
شتر معمولی هستم، من را چه به این 
فکرها؟« اما این فکرها دست از سرش 

برنمی داشت... .
کــتــاب »پیامبر و شــتــرهــایــش« نوشته 
هــدی حشمتیان بــا مــوضــوع مهربانی 
پیامبر)ص( و با تصویرگری اعظم واضحی 
مقدم در ۵۲ صفحه با قیمت ۵۵ هزار 
تومان توسط انتشارات کتاب جمکران 

منتشر شده است.

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

امالک واقع دربخش 7 یزد –  طزرجان و توابع
4 فرعی 2867- اصلی – اقای محمدعلی عاقبت خیری ششدانگ خانه  و باغچه بطور مفروز قسمتی 
از پالک ثبتی برابربه مس��احت 524/54 مترمربع برابر رای شماره 14060321006000370مورخه 

1401/02/07واقع در طزرجان خریداری  طبق سند مالکیت مشاعی از مالک رسمی
4 فرعی 2867- اصلی – اقای عباس��علی عاقبت خیری شش��دانگ خانه و باغچه بطور مفروز قسمتی 
از پالک ثبتی برابربه مس��احت 771مترمربع بموجب  رای شماره 14060321006000382مورخه 

1401/02/07واقع  در طزرجان خریداری  طبق سند مالکیت مشاعی از مالک رسمی 
 4 فرع��ی 2867- اصلی –خانم هاجر الحمد للهی شش��دانگ خانه و باغچه بطور مفروز قس��متی از 
پ��الک ثبتی برابربه مس��احت 648مترمرب��ع براب��ر رای ش��ماره 14060321006000372مورخه 

1401/02/07واقع  در طزرجان خریداری  طبق سند مالکیت مشاعی از مالک رسمی
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند.    بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.آ40101922
تاریخ انتشارنوبت اول : شنبه: 1401/02/24        

 تاریخ انتشارنوبت دوم : یکشنبه : 1401/03/08
امیرحسین جعفری ندوشن-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

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

برابررای ش��ماره 140160321006000034هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وس��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه 
بال معارض متقاضی خانم آرزو جعفرزاده  فرزند محمد حسن بشماره شناسنامه 217 صادره از دزفول 
درشش��دانگ خانه و باغچه  به مس��احت کل 322/5مترمربع بطور مفروز قس��متی از باقیمانده 536 
اصلی بخش 12 یزد واقع درده باالی خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی اقای رحمت اله زارع کوهی 

محرزگردیده است .
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند.   
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

آ40101923
تاریخ انتشارنوبت اول : شنبه1401/02/24        
تاریخ انتشارنوبت دوم : یک شنبه  1401/03/08

امیرحسین جعفری ندوشن-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

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

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون  تعیین تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی شهرستان تفت تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان محرز گردیده است  
لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا  به شرح ذیر به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
محل تس��لیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به 

مرجع قضائی تقدیم نمایند.
 امالک واقع دربخش 6 یزد –  تفت و توابع

1559- اصلی – خانم ربابه فالح تفتی نسبت به دو دانگ مشاع ازششدانگ باغ پالک برابربه مساحت 
شش��دانگ 700مترمربع برابر رای ش��ماره 140160321006000024مورخه 1401/01/08واقع در 

تفت خریداری عادی مع الواسطه ازعلی فالح تفتی مالک رسمی
1559- اصلی – خانم بهاره فالح تفتی نسبت به دو سهم مشاع از15 سهم ششدانگ باغ پالک برابربه 
مساحت ششدانگ 700مترمربع برابر رای شماره 140160321006000026مورخه 1401/01/08واقع 

در تفت خریداری عادی مع الواسطه ازعلی فالح تفتی مالک رسمی
 1559- اصلی - اقای امیرفالح تفتی نس��بت به 4 س��هم مشاع از15 سهم ششدانگ باغ پالک برابربه 
مساحت ششدانگ 700مترمربع برابر رای شماره 140160321006000028مورخه 1401/01/08واقع 

در تفت خریداری عادی مع الواسطه ازعلی فالح تفتی مالک رسمی
1559- اصلی – اقای محمد جواد فالح تفتی نس��بت به 4 س��هم مش��اع از15 س��هم ششدانگ باغ 
پالک برابربه مس��احت ششدانگ 700مترمربع برابر رای ش��ماره 140160321006000016مورخه 

1401/01/06واقع در تفت خریداری عادی مع الواسطه ازعلی فالح تفتی مالک رسمی
یک فرعی از1679 - اصلی – خانم فاطمه  فالح تفتی نسبت به 151 سهم مشاع از770 سهم ششدانگ 
باغ پالک برابربه مساحت ششدانگ 736 مترمربع برابر رای شماره 140160321006000030مورخه 
1401/01/08واقع در سلطان اباد تفت خریداری عادی مع الواسطه ازعلی فالح تفتی فرزند علی اکبر مالک رسمی
یک فرعی از1679 - اصلی – اقای عباس فالح تفتی نسبت به 318 سهم مشاع از770 سهم ششدانگ 
باغ پالک برابربه مساحت ششدانگ 736 مترمربع برابر رای شماره 140160321006000032مورخه 
1401/01/09واقع در سلطان اباد تفت خریداری عادی مع الواسطه ازعلی فالح تفتی فرزند علی اکبر مالک رسمی
ی��ک فرع��ی از1679 - اصل��ی – اق��ای علی فالح تفتی نس��بت به دو پنجم از301 س��هم مش��اع 
از770 س��هم شش��دانگ ب��اغ پالک برابرب��ه مس��احت شش��دانگ 736 مترمربع برابر رای ش��ماره 
1401603210060000131مورخ��ه 1401/01/20واقع در س��لطان اباد تف��ت خریداری عادی مع 

الواسطه ازعلی فالح تفتی فرزند علی اکبر مالک رسمی
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.

آ-40101921
تاریخ انتشارنوبت اول : شنبه 1401/02/24   

تاریخ انتشارنوبت دوم : یکشنبه  1401/03/08
امیرحسین جعفری ندوشن 

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

آگهی
برابر راي شماره 140160319012000135 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي خانم فهیمه پوررضائي فرزند محمد بشماره شناسنامه 316 صادره ازسیرجان در یک قطعه زمین 
مزروعي به مس��احت 728/59 مترمربع پالک 302 اصلي واقع در باغبمید بخش 36 کرمان خریداري از 
مالک رسمي آقاي رضا ابوالحسن زاده محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باش��ند 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.آ40101951  شناسه آگهی:1314091
تاریخ انتشار نوبت اول :   1401/2/24

تاریخ انتشار نوبت دوم :  1401/3/8

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 

و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره140060319078010888 هیات دوم مورخه 1400/11/24موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک منطقه دو 
کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عباس کرچیان ظهرودي فرزند غالمعلي بشماره شناسنامه 
4 صادره ازراین در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 283.39 مترمربع تحت پالک 74 فرعي از 1275 
اصلي بخش28 واقع در کرمان راین خیابان مطهری بلوار معلم کوچه شماره 4پالک 6 خریداري از مالک 
رسمي آقاي سید مرتضی قانع میرحسینی  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داش��ته باش��ند 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 آ40101953  شناسه آگهی:1313952
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/02/24                         تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/03/08

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان

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

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

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  140060319078010518 مورخه 1400/11/6 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه 
دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حس��ن پورشیخعلی اندوهجردی فرزند اکبر بشماره 
شناس��نامه 237 صادره از کرمان در شش��دانگ یک باب سوئیت و خانه به مساحت 175 مترمربع پالک 
16781 فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک 899 فرعی از 3968 اصلی واقع در بخش 2 
کرمان آدرس کرمان  شهرک صنعتی شرقی 11 سمت چپ خریداری از مالک رسمی خانم صغری رشید 
فرخی 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 را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
آ40101954   شناسه آگهی: 323495

تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1401/2/24                 
تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه 1401/3/8

محمود مهدی زاده 
  رییس ثبت اسناد و امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 

و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 140060319078012186 هیات دوم 1400/12/19موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم زهرا غالمشاه زاده عباس آبادي فرزند حسین بشماره شناسنامه 
735 صادره ازریگان در شش��دانگ یک باب خانه به مساحت 112/50مترمربع تحت پالک16789 فرعي 
از 3968 اصل��ي مفروز و مجزي ش��ده از پالک 899 فرع��ي از 3968 اصلي بخش2کرمان واقع در کرمان 
سلس��بیل خیابان دستغیب کوچه53 بعدازچهارکوچه س��مت چپ خریداري از مالک رسمي آقایان سید 
جالل وسیدعباس عمرانی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است 

در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
آ40101956

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/02/24                             
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/03/08

محمود مهدی زاده 
رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان

برگ س����بز س����واری پرای����د تی����پ ال ایکس مدل 
۱۳۷۸ به رنگ شیری معمولی به شماره انتظامی 
۲۴ه۸۹۱ ای����ران ۷۴ به ش����ماره موت����ور ۰۰۱۱۱۶۸۸ 
و ش����ماره شاس����ی s۱۴۱۲۲۷۸۵۹۱۱۳۰  مفق����ود 

گردیده و از درجه ی اعتبار ساقط گردید.
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برگ سبز سواری پژو  - تیپ   ۴۰۵GLX۱۸۰۰۱رنگ 
ب����ژ متالیک مدل ۱۳۸۵ – ش����ماره پالک ایران ۵۲- 
۴۹۸ج ۳۴ ش����ماره موتور ۱۲۴۸۵۱۹۲۲۶۸ ش����ماره 
شاسی ۲۴۲۵۹۷۵۹متعلق به آقای سجاد حیدری 
به شماره ملی ۰۶۴۰۴۹۲۲۸۲ مفقود گردیده است. 
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ب���رگ کمپان���ی خ���ودرو س���واری پ���ژو آردی م���دل 
۱۳۸۲ رنگ یش���می س���یر روغنی به شماره موتور 
۲۲۳۲۸۲۰۱۲۶۵ و ش���ماره شاس���ی ۸۲۷۰۱۳۶۷ و 
شماره انتظامی ۷۱۶ س ۹۸ ایران ۳۶ به مالکیت 

رضا شرافتی مفقود و فاقد اعتبار می باشد. 
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 دانش���نامه اینجان���ب امی���ر ابراهیم���ی فرزن���د 
غالمرضا شماره شناسنامه ۰۹۲۲۲۱۷۲۱۱صادره 
دانش���جویی  ش���ماره  ب���ه  ازمش���هد 
حس���ابداری  کاردان���ی  ۹۱۲۵۹۰۴۷۶۰مقط���ع 
وش���ماره دانش���جویی ۹۳۲۲۰۳۴۶۴۱ مقط���ع 
کارشناسی بازرگانی  از موسسه اموزش عالی 
خراسان مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط 
م���ی باش���د . ازیابن���ده تقاضام���ی ش���ود اصل 
مدرک رابه موسسه آموزش عالی خراسان به 

نشانی مشهد معلم ۷۷ارسال نماید .

دی
قو
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آگ

پی���کاپ  دوکابی���ن  وان���ت   خ���ودرو  س���بز  ب���رگ 
ری���چ  م���دل ۱۳۹۶ رنگ س���فید روغنی به ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره  و   ZG۲۴۵۰۰۵۶۵ موت���ور 
NAPDB۴P۲۷H۱۰۰۷۱۳۱ و شماره انتظامی ۱۸۴ 
ق ۹۶ ایران ۶۵ به مالکیت صفیا پورمرادی مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  40
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ب���رگ س���بز خ���ودرو زامی���اد کامیون���ت ون تی���پ 
Z NIB۲۴  ب���ه رن���گ آبی-روغنی  م���دل ۱۳۹۹ به 
ش���ماره موتور Z۲۴۸۱۵۵۸۶Z به ش���ماره شاسی 
NAZPL ۱۴۰ BL ۰۵۵۳۲۸۴ ب���ه ش���ماره پ���الک 
۸۵۱ط ۶۹-ایران ۵۳  بنام سمانه کاویانی شهررضا 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط می باشد.
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برگ سبز خودروی سواری پراید GTXi مدل ۸۳ رنگ 
سفید ش���یری-روغنی به شماره انتظامی ۶۱۴ س ۱۲ 
ایران ۵۶  شماره موتور ۰۰۹۴۳۲۶۷ و شماره شاسی 
S۱۴۱۲۲۸۳۳۲۶۲۵۸ به مالکیت س���یدرضا پاکدامن 
ش���هری مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط 

می باشد.  ف
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برگ سبز خودرو وانت پیکان مدل ۱۳۸۸ رنگ سفید 
ش���یری روغنی به ش���ماره موت���ور ۱۱۴۸۸۰۱۶۲۳۳ 
و   NAAA۴۶AA۱۹G۰۶۷۶۹۵ ش���ماره شاس���ی و 
ش���ماره انتظامی ۸۵۶ ط ۵۱ ایران ۳۶ به مالکیت 
عبدالرض���ا فوطه باف���ان مفق���ود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  40
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مدرک موقت پای���ان تحصیالت اینجانب بابک 
واثقی فرزند محمد با  شماره شناسنامه ۱۷۹۱۷ 
صادره از مش���هد و ک���د مل���ی ۰۹۴۵۹۱۱۰۵۱ در 
مقط���ع کارشناس���ی پیوس���ته رش���ته مکانی���ک 
جامدات صادره از دانش���گاه آزاد اسالمی واحد 
مش���هد  مفق���ود گردیده اس���ت و فاق���د اعتبار 

می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اصل م���درک را به 
دانشگاه آزاد اسالمی مشهد به نشانی:  استان 
خراسان رضوی ،شهرستان مشهد، امامیه ۴۲ 
س���ازمان مرکزی دانش���گاه آزاد اسالمی مشهد 

اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید.  
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برگ سبز کارت س���وخت وکارت موتورسیکلت 
لیفان ب ش پالک ۱۷۳۸۳/۳۲۵و شماره تنه

NC۵AALKHEMAG۴۷۹۲۶ و ش���ماره موتور 
۰۲۰۰NC۵۰۳۹۴۳۶بنام محمد بابرکت ارخودی 

مفقود وازدرجه اعتبارساقط می باشد.
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م���درک دانش���نامه و موقت پای���ان تحصیالت 
اینجان���ب حانی���ه افش���ار فرزن���د غالمعباس با 
ک���د مل���ی ۰۹۲۰۹۰۲۳۵۹ ص���ادره از مش���هد در 
مقطع دکتری حرفه ای رش���ته پزش���کی صادره 
از دانش���گاه آزاد اس���المی واحد مشهد  مفقود 

گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اصل م���درک را به 
دانشگاه آزاد اسالمی مشهد به نشانی:  استان 
خراسان رضوی ،شهرستان مشهد، امامیه ۴۲ 
س���ازمان مرکزی دانش���گاه آزاد اسالمی مشهد 

اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نماید.  
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برگ سبز و سند مالکیت سواری سیستم پژو تیپ 
-ROA م���دل ۱۳۸۷ به رنگ نوک مدادی- متالیک 
به ش���ماره موتور ۱۱۶۸۶۰۹۹۸۶۹ و ش���ماره شاسی 
۶۱۳۹۰۳۶۰ به ش���ماره پالک ۹۲۹ ق ۱۳ ایران ۸۳ 
مفق���ود گردیده و از درجه اعتبارس���اقط می گردد.
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برگ س���بز و سند س���واری س���ایپا ۱۳۱ مدل ۹۱ به 
شماره پالک ۴۲ ایران ۷۷۱ ب ۱۳ و شماره موتور  
 S1412291135022 شاس���ی  ش���ماره  و   ۴۷۰۲۶۶۲
ُُن���ام رض���ا غ���الم پ���ور فریمان���ی ب���ه ش���ماره ملی 

۰۸۴۹۴۸۶۶۵۳ مفقود و فاقد اعتبار است.

ح
,4
01
02
77
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

40
10
27
85

بر اساس مصوبه شورای اسالمی روستا در نظر دارد، اجرای عملیات جمع آوری زباله و رفت و روب معابر 
روستا را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت های واجد شرایط و دارای صالحیت امور خدماتی 
از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به مدت یکسال واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه )خرید و 
   www.Setadiran.ir دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات( در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
صورت می گیرد و شرکت های متقاضی می بایست نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

در این سامانه اقدام نمایند .
مبلغ برآورد اولیه: 10,230,799,309 ریال     

  مدت زمان اجرای کار : 12 ماه 
شماره فراخوان در سامانه ستاد : 2001095514000001

مهلت خرید و دریافت اسناد از سامانه: از زمان چاپ آگهی تا ساعت 9 صبح روز شنبه 1401/03/21
مهلت ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه: ساعت 9 صبح روز سه شنبه 1401/03/31

مبلغ خرید اسناد مناقصه :  3,000,000 ریال واریز به حساب  1000160842232 پست بانک به نام دهیاری فریزی
مبلغ سپرده شرکت درمناقصه:  512,000,000 ریال )پانصد و دوازده میلیون ریال( 

دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی پیمانکاران الزامیست . متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر 
می توانند به آدرس مشهد،  خیابان شهید طرحچی ، طرحچی32 )روستای فریزی( ، امام رضا)ع( 4 ، 

پالک2 ، دهیاری فریزی مراجعه نمایند . هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
دهیاری فریزی

مناقصه عمومی یک مرحله ای – نوبت اول
دهیاری روستای فریزی از توابع بخش مرکزی شهرستان مشهد 



حسین  محمد
قتل  ــا  بـ نیکبخت  
آقامحمدخان قاجار در 
21 ذی الحجه سال 1211 
/ 28 خرداد 1176 و روی 
کار آمدن فتحعلی شاه 
اوضــاع پریشان ایـــران، پریشان تر شد و 
مدتی بعد با هجوم روسیه تزاری به قفقاز و 
آغاز شورش های گسترده در نواحی شمال 
شرقی ایــران، یعنی مناطق گسترده ای از 
خــراســان، وضعیت بــه وخــامــت گرایید. 
 ظهور اسماعیل خان سنگسری)دامغانی (

به عنوان ســـرداری رشید و کــارآزمــوده که 
ــن داری  هــم در وطــن دوســتــی و هــم در دیـ
شهرتی فراگیر یــافــت، در ایــن زمــان رقم 
ــورد. او اصــالــتــاً از اهــالــی سنگسر در  خــ
نزدیکی سمنان بــود، اما به دلیل زندگی 
در دامغان، به دامغانی نیز معروف شد. 
اسماعیل خان در سال 1205 خورشیدی 
درگذشت و طبق گزارش اعتمادالسلطنه در 
»مطلع الشمس«، مطابق وصیتش پیکر 
او را در حرم مطهر رضوی و در رواق مبارکه 

»دارالسعاده« دفن کردند. 

جنگ با متجاوزان در قفقاز ◾
اسماعیل خان با آغاز حمالت سربازان تزار 
به سرزمین های ایرانی قفقاز با نیروهای 
تحت امرش به آن مناطق شتافت؛ او در 
آن نبردها در کنار برادرانش، پیروزی های 
درخشانی آفرید و از سال 1216ق / 1180ش 
اسمش بر سر زبان ها افتاد. وی در سال 
1182ش در حمله ای رعدآسا به اشغالگران، 
سیسیانوف، سردار مشهور تزار را شکست 
داد و در پی آن نه تنها برخی از مناطق 

اشغالی را آزاد کرد، بلکه تعداد زیــادی از 
مسلمانان به اســارت گرفته شده توسط 
روس هــا را از بند رهانید و به داخــل خاک 
ایران بازگرداند. پیروزی های اسماعیل خان 
در »نیپک« و »آبــــاران« امیدها را بــرای 
پیروزی ایرانیان در قفقاز تقویت کرد؛ اما 
صد افسوس که با کارشکنی فتحعلی شاه 

و درباریانش، پیروزی های سربازان جان بر 
کف وطن تداوم نیافت و سرانجام شکست 
سخت در جنگ اصالندوز موجب جدایی 

بخش های مهمی از خاک ایران شد.

حرکت به سوی خراسان ◾
ــفــاق تلخ،  اســمــاعــیــل خــان پــس از آن ات

مدتی بــه زادگــاهــش برگشت. امــا طولی 
نکشید که اخبار مربوط به شورش های 
خــراســان و ناامنی حاکم بــر مسیر تــردد 
ــران حــرم رضـــوی بــه گــوش وی رسید.  ــ زائ
عباس میرزا نایب السلطنه، اسماعیل خان 
را مأمور کرد که در ربــیــع االول سال 1229 
/ اسفند 1192 به همراه نیروهای تحت 

امـــرش راهـــی خــراســان شــود و امنیت را 
ــاری دو  ــد. او بــا یـ ــردان ــازگ بــه آن منطقه ب
ِّــب خــان،  َــل بــــرادرش، ذوالــفــقــارخــان و مـُـط
خــود را به خــراســان رساند و وارد مشهد 
شد. ورود وی به شهر خوشحالی اهالی 
را در پی داشــت. آن هــا داستان شجاعت 
اســمــاعــیــل خــان را در جــنــگ هــای قفقاز 
شنیده بودند و می دانستند که حضور او 
موجب عقب نشینی شورشیان و راهزنان 
از شهرهای خراسان و مسیرهای مواصالتی 
مشهد مــقــدس خــواهــد شــد. ایــن زمــان 
مصادف با آغــاز فعالیت  انگلیسی ها در 
افغانستان و تالش آن ها برای جدایی این 
منطقه از ایران بود. اسماعیل خان پس از 
زیارت حرم رضوی، بی درنگ برای مقابله با 
شورشیان به سمت رادکان و قوچان حرکت 
کرد و توانست بسیاری از آن ها را با مذاکره، 

وادار به ترک نبرد کند. 

پیروزی بزرگ 28 خرداد ◾
اسماعیل خان دامغانی حــدود دو ماه 
ــرای بــرقــراری  ــدون توقف و استراحت ب ب
امنیت مشهد و مناطق اطراف آن کوشید. 
ــن حــال هــنــوز هــم نــاآرامــی هــایــی در  بــا ای
برخی نقاط وجــود داشــت که می شد رد 
پای تحریک انگلیسی ها را در برخی از 
آن هــا دیــد. اسماعیل خان پس از اطالع 
از شــورش دوبــاره برخی خوانین مستقر 
در نزدیکی قوچان، با 5هزار نیروی زُبده، 
خود را به نزدیکی شهر رساند. آن هــا به 
دلیل سرعتشان بسیار خسته بودند 
و بــه همین دلیل شــب را بــه استراحت 
پرداختند. امــا شورشیان که از قــدرت و 
شجاعت اسماعیل خان بیم داشتند، 

تصمیم گرفتند در حمله ای شبانه کار 
وی و ســربــازانــش را بــســازنــد. گــروهــی از 
خان های وابسته و سرکش با نیرویی زیاد 
ــاه اسماعیل خان حرکت  به ســوی اردوگـ
کردند؛ نیرویی افزون بر 20هزار جنگجو. 
آن هــا شبانگاه 28 خــرداد ســال 1193 به 
نیروهای اسماعیل خان حمله ور شدند. 
طرح شورشیان این بود که پس از شکست 
 دادن اسماعیل خان، راه مشهد را پیش 
گیرند و ایــن  بــار به غــارت گسترده شهر 
دست بزنند اما نیروهای اسماعیل خان 
که سابقه سال ها همراهی با او را داشتند، 
خیلی زود بر هــرج و مــرج به وجــود آمده 
از آن شبیخون غلبه کــردنــد و آرایـــش 
نظامی خود را بازیافتند. اسماعیل خان 
با تهور و شجاعتی که داشــت، بی باکانه 
ــاران خــود می تاخت و  در میان صفوف ی
ــرای نبرد  با جمالتی حماسی، آن هــا را ب
تهییج می کرد؛ طولی نکشید که پایداری 
و دالوری نیروهای اسماعیل خان جواب 
داد؛ مهاجمان حــوالــی صبح دســت به 
عقب نشینی گسترده زدنــد. با دستور 
ــازان شــجــاع او به  اسماعیل خان، ســرب
تعقیب مهاجمان پرداختند و جمع زیادی 
از آن ها را از دم تیغ گذرانده و تعدادی را 
هم به اســارت درآوردنـــد. به ایــن ترتیب، 
شـــورش بـــزرگ خــراســان کــه سبب ساز 
ناامنی گسترده در این منطقه و به ویژه 
مسیرهای زیارتی به مشهدالرضا)ع( شده  

بود، سرکوب شد.
شاید بدانید که بنابر یکی از روایت های 
تاریخی سقاخانه )اسماعیل طالیی( در 
حرم مطهر رضوی از یادگارهای این سردار 

معروف است.

درباره خدمات اسماعیل خان سنگسری، سردار نامدار ایرانی که  در حرم رضوی مدفون است

بی قرار برقراری امنیت در خراسان

خبرخبر
امروزامروز

100 پیوند متبرک
ــوان و خــــانــــواده بــنــیــاد  ــ ــان ــ بـــه هــمــت مـــرکـــز امـــــور ب
ــاد  ــان ســت ــ ــن ــ ــارک ــ ــت رضـــــــوی، 100 زوج  از ک ــ ــرام ــ ک
ــوی و خـــادمـــان  ــ ــرم مــطــهــر رضـ  ارتـــــش، مــیــهــمــان حــ

این بارگاه شدند. 
این زوج های جوان که زندگی مشترک خود را به  تازگی 

آغــاز کرده اند، در قالب دو گــروه به مدت سه روز زائر 
مشهد و حرم نورانی ثامن الحجج)ع( شدند. 

ــه روزه، ضمن  ــ ــن میهمانی ســ ــوان در ایـ زوج هـــــای جــ
بهره مندی از برکات زیارت امام هشتم، مخاطب ویژه 
برنامه های فرهنگی حــرم مطهر رضــوی و کارگاه های 

»زندگی به سبک رضــوی« بودند و در پایان این سفر 
 ضــمــن دریــافــت بسته مــتــبــرکــات، از خـــوان بابرکت 

حضرت رضا)ع( نیز متنعم شدند.
»زندگی به سبک رضوی« عنوان برنامه ای آموزشی، 
فرهنگی، اجتماعی و حمایتی اســت کــه بــه همت 

مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی برگزار 
می شود و نومزدوجین سراسر کشور می توانند عالوه 
بر شرکت در دوره هــای آموزشی آن، سه روز میهمان 
آستان قدس رضوی و برنامه های پیش بینی شده در 

حرم مطهر حضرت رضا)ع( باشند. 

خدمت
   غنی سازی اوقات فراغت 

خادمیاران رضوی 
به همت واحد انتظامات خواهران حرم 
مطهر رضوی، طرح غنی سازی اوقات 

فراغت خادمیاران با عنوان »طالیه داران 

حضور« در آسایشگاه خادمیاران اجرا 
می شود. زهرا قاسمی؛ رئیس اداره 

انتظامات خواهران آستان قدس رضوی 
گفت: این طرح با هدف آموزش مهارت های 
الزم و کاربردی به بانوان خادمیار از ابتدای 

خرداد ماه در قالب  های مختلف در حال 
اجراست. این آموزش ها در زمینه حفظ 

قرآن، آموزش آشپزی و خیاطی، ارائه 
مشاوره با موضوع درک همسر و راه های 

کاربردی برای ایجاد امنیت و آرامش و 

آموزش زبان های ترکی، عربی و انگلیسی 
در حال اجراست. وی افزود:  بیش از ۴هزار 

و ۷00خادمیار در ۲1کشیک به صورت 
شبانه روز از آموزش های این دوره ها 

بهره مند خواهند شد.
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استشر 
فی امرک 
الذین 
یخشون اهلل
 در کار خود 
با کسانی مشورت 
 کن که از خدا 
می  ترسند.

اسماعیل خان حدود دو ماه بدون توقف و اســتراحت برای برقراری امنیت مشهد و مناطق اطراف آن 
کوشــید. با این حال هنوز هم ناآرامی هایی در برخی نقاط وجود داشــت که می شد رد پای تحریک 

انگلیسی ها را در برخی از آن ها دید.
گزيدهگزيده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
بموجب تقاضای وارده شماره 9000657 مورخ 1401/01/15 آقای رحیم دوستدار وکیل وراث که عبارتند از: 

1-علی اصغر ش��کوهی موید2- فاطمه شکوهی موید3- میترا ش��کوهی موید4-علی اکبر شکوهی موید 5- شیما 
هادی زاده کاش��انی 6- مونا هادی زاده کاشانی طبق وکالت شماره 90956 مورخ 1399/04/25 دفتر 203  تهران 
درخواس��ت تحدید حدود اختصاصی یک قطعه زمین مزروعی به ش��ماره پالک 6 فرعی از 3 اصلی واقع درشیلنک 
شهرستانک جاده چالوس جزء حوزه ثبتی شهرستان کرج را نموده اند وچون تحدید حدود ششدانگ پالک مذکور 
مذکور بعلت عدم حضور مالک وایجاد حدفاصل بعمل نیامده  وبرابر ماده 15 قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود.لذا 
تحدید حدود ملک مزبور در روز یکشنبه مورخ 1401/04/5 ساعت 8 صبح در محل وقوع ملک شروع و بعمل خواهد 
آمد. بدینوسیله به اطالع کلیه مالکین و مجاورین پالک های فوق الذکر میرساند؛ در روز وساعت مقرر در محل وقوع 
ملک حاضر چنانچه نسبت به تحدید حدود اعتراض داشته طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود به مدت 
30 روز اعتراض خود رابه اداره ثبت اسناد وامالک ناحیه 1 کرج تسلیم ورسید دریافت دارند،واعتراض کننده مکلف 
اس��ت در اجرای ماده 86 آیین نامه قانون ثبت از تاریخ تس��لیم اعتراض خود به اداره ثبت و مدت 30 روز یک ماه  
دادخواست تنظیمی خود را به مراجع قضایی تقدیم نموده گواهی و رسید دریافتی خود را به اداره ثبت تسلیم نماید. 

بدیهی است در غیر اینصورت حق واخواهی از آنان ساقط خواهد شد.
جهت اطالع: اداره محترم جهاد کشاورزی شهرستان کرج، اداره محترم محیط زیست شهرستان کرج، اداره محترم 

منابع طبیعی شهرستان کرج، بخشداری محترم آسارا، کالنتری محترم نساء کرج جاده چالوس     آ-40102760
تاریخ انتشار آگهی: یکشنبه 1401/3/8

مسلم مرزآرا سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک ناحیه یک کرج

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

امالک واقع دربخش 6 یزد –  تفت  و توابع
ی��ک فرع��ی از 1679 - اصلی – آقای پژمان فالح تفتی نس��بت به دو پنجم از301 س��هم مش��اع از 770 س��هم 
شش��دانگ باغ پالک برابربه مساحت ششدانگ 736 مترمربع برابر  رای شماره 1401603210060000133مورخ 
1401/01/20واقع  در سلطان اباد تفت خریداری عادی مع الواسطه ازعلی فالح تفتی فرزند علی اکبر مالک رسمی 
یک فرعی از 1679 - اصلی – خانم پریس��ا فالح تفتی نس��بت به یک پنجم از301 س��هم مش��اع از 770 س��هم 
شش��دانگ باغ پالک برابربه مساحت ششدانگ 736 مترمربع برابر  رای شماره 1401603210060000135مورخ 
1401/01/21واقع  در سلطان اباد تفت خریداری عادی مع الواسطه ازعلی فالح تفتی فرزند علی اکبر مالک رسمی 
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم 
نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

م الف-119       آ-40102762
تاریخ انتشارنوبت اول : یکشنبه: 1401/03/08          تاریخ انتشارنوبت دوم : دوشنبه : 1401/03/23

علی اصغرکریمی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
براب��ر رای ش��ماره 140160306012000013 هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
/ خانم محمد خلیلی فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 2372 صادره از علی آباد در ششدانگ  یک قطعه باغ  به 
مساحت 29917 متر مربع از پالک 78 اصلی واقع در بخش سه کاشمر به آدرس کاشمر روستای بهاریه خریداری از 
مالک رسمی آقای/ خانم مالکیت مشاعی متقاضی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  م الف-596   آ-40102765
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/03/08             تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/03/23

احمد جهانگیر - قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

آکهی فقدان سند 
چون آقای رحیم کریمی برابر وکالت شماره 137345- 1395/1/18دفتر اسناد رسمی 34 قوچان و برابر درخواست 
وارده به شماره 1213-1401/3/3 و با ارائه برگ استشهادیه محلی امضاء شده مدعی است سند مالکیت ششدانگ 
اعیان یکباب منزل پالک ش��ماره 292فرعی از 205فرعی از 102 اصلی واقع در بخش دو قوچان به علت جابجایی 
مفقود گردیده است که با بررسی دفتر امالک مشخص گردید ششدانگ اعیان پالک فوق ذیل صفحه 41 دفتر 180 
به نام خانم فاطمه خبازیان فرزند محمد ثبت و س��ند مالکیت صادر گردیده اس��ت س��پس برابر سند رهنی شماره 
18630- 1380/8/29دفتر 17 قوچان در رهن بانک مس��کن مرکزی قوچان قرار دارد ، . لذا به اس��تناد ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند  مالکیت پالک 
فوق نزد خود می باش��د باید ظرف مدت 10 روز پس از مدت انتش��ار آگهی به این اداره مراجعه و مراتب را اعالم 
نماید، بدیهی است پس از سپری شدن مهلت مقرر طبق مقررات نسبت به صدور سند المثنی به نام متقاضی اقدام 

خواهد شد.   آ-40102766
عباس برق شمشیر رییس اداره ی ثبت اسناد و امالک قوچان

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابر رای ش��ماره140060327001001384مورخ 1400/12/21 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای س��یف اله محمدی فرزند غالمعلی به ش شناس��نامه 35صادره از زنجان در یک 

باب س��اختمان تجاری مس��کونی به مس��احت 186.31متر مربع پالک فرعی از اصلی مفروز مجزی شده ازپالک 
9020فرعی از 42اصلی واقع در بخش 7 زنجان روس��تای پایین کوه خریداری از مالک رس��می آقای علی محمدی 

محرز گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.  آ-40102770
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/03/08                 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/23

                                         محمدرضا حسنی - رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسنااد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثثبت ملک زاوه

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

برابر رای ش��ماره140160306277000062-1401/02/12 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت  ملک زاوه تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای عباس��علی چاکری بیرجندی فرزند غالمرضا بش��ماره شناس��نامه 4593صادره از تربت حیدریه در 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 70310 متر مربع قسمتی از پالک 221-اصلی بخش 4 زاوه اراضی 

سرخی خریداری از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است .
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی 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 یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند که در این صورت اقدامات ثبت موکل به ارائه حکم قطعی دادگاه میباشد بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نمیباشد.    آ-40102773
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/03/08              تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/03/23
حمیدرضا غالمیان دلوئی- رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسنااد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثثبت ملک زاوه

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

برابر رای ش��ماره140160306277000060-1401/02/12 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت  ملک زاوه تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مصطفی چاکری فرزند عباس��علی بشماره شناس��نامه 19932 صادره از تربت حیدریه در ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 6369950 متر مربع قسمتی از پالک 221-اصلی بخش 4 زاوه اراضی سرخی 

خریداری از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی 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 یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند که در این صورت اقدامات ثبت موکل به ارائه حکم قطعی دادگاه میباشد بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نمیباشد.    آ-40102775
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/03/08          تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/03/23

حمیدرضا غالمیان دلوئی- رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسنااد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثثبت ملک زاوه

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

برابر رای ش��ماره140160306277000061-1401/02/12 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت  ملک زاوه تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محسن چاکری بیرجندی فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 25602 صادره از تربت در ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 57691 متر مربع قسمتی از پالک 221-اصلی بخش 4 زاوه واقع در اراضی سرخی 

خریداری ازمحل مالکیت مشاعی محرز گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی 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 یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند که در این صورت اقدامات ثبت موکل به ارائه حکم قطعی دادگاه میباشد بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نمیباشد.    آ-40102776
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/03/08             تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/03/23
حمیدرضا غالمیان دلوئی-رئیس ثبت اسناد و امالک

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

برابر کالسه 1397/304 و رای شماره 139860307114001800 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ش��یروان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای علی فالحی توپکانلو فرزند حسن به شماره شناسنامه 8 صادره از شیروان در ششدانگ یک 
باب منزل مسکونی به مساحت 100.00 مترمربع  قسمتی از پالک شماره 2991 فرعی از 13 اصلی باغات و حومه 

واقع در قطعه3 ش��یروان بخش 5 قوچان به آدرس ش��یروان خیابان هدایت 8 انتهای میالن سمت چپ قطعه سوم 
شرقی واقع در خراسان شمالی بخش حوزه ثبت ملک شیروان 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 تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  آ-40102777
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/03/8               

تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/03/23
علی محمودی رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

اگهی موضوع ماده 3 قانون وماده13ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر اراء صادره هیات/هیاتهای  موضوع قانون تعیین تکلیف  وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی شهرستان ایرانشهر تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان محرز گردیده است .  لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به ش��رح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می ش��ود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند . 
1 –لذا مالکیت  اقای فیض محمد پویش به شناس��نامه ش��ماره 3580126873 کد مل��ی 3580126873صادره 
ایرانشهر  فرزند نظر محمد ششدانگ یکباب خانه به مساحت 981.20 متر مربع قسمتی  از پالک شماره 416 اصلی 
واقع در قطعه یک بخش پنج بلوچستان حوزه ثبت ملک ایرانشهر تائید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید .
بدیهی اس��ت درصورت  انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد  .

 آ- 40102778
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/3/8               

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/3/24
اردشیر محمودی –رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایرانشهر 

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

تایید نموده اند. 
1� رأی ش��ماره 140160330002001599 مربوط به پرونده کالس��ه 1400114430002001855 آقای محمد 
ش��اهنجرین فرزند احمد در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 57/80 مترمربع 
پالک شماره فرعی از 2303  اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از علی فرشی 

زاده صفحه 210 دفتر 337.)م الف 13724( 
2� رأی ش��ماره 140160330002002269 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002002240 آقای محسن 
فراوانی فرزند عبداله در قس��متی از شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 72 مترمربع پالک 
شماره فرعی از 2266/1/172  اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از احمد 

ترابی نژاد صفحه 346 دفتر 134.)م الف 13725( 
 3- رأی ش��ماره 140160330002001415 مربوط به پرونده کالس��ه 1400114430002000481 خانم فضه 
خلیفهء فرزند ابوطالب در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 79/50 مترمربع پالک 
شماره فرعی از اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از علی صفایی بمقدار 77 

متر مربع و خریداری عادی از محمدرضا همایی بمقدار 2/50 مترمربع صفحه 193 دفتر 18.) م الف 13726(  
4- رأی شماره 140160330002001946 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002002332 آقای اسماعیل 
خدابنده لو  فرزند گالبعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 120 متر مربع 
پالک شماره فرعی از 1955 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از غالمعلی 

افسر ورثه عباس افسر.) م الف 13727( 
5- رأی ش��ماره 140160330002002305 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002001981 آقای حسین 
سلیمی  فرزند فضلعلی  در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 74/40 مترمربع 
پال ک ش��ماره 2 فرعی از 2282 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی س��ند قطعی صفحه 128 

دفتر 519.) م الف 13728( 
6- رأی شماره 140160330002001526 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002001166 خانم مریم تارم 
فرزند محمدعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 162/50 مترمربع پالک 
شماره 28 فرعی از2160 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی وخریداری مع الواسطه از ابراهیم نقاش 

صفحه 262 دفتر 126.) م الف 13729( 
7- رأی ش��ماره 140160330002002126 مربوط به پرونده کالس��ه 1400114430002001836 آقای محمد 
تاری فرزند علی کوثری در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 143/90مترمربع 
پالک شماره فرعی از 2305/22 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از عباس 

مهدیزاده کرباسی صفحه 104 دفتر 367.)م الف 13730( 
8- رأی ش��ماره 140160330002001873 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002002082 خانم محبوبه 
بساطی فرزند علی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت144/80 مترمربع پالک 
شماره فرعی از 2111 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از حسین منفرد 

شادقلی طی سند قطعی شماره 125879 مورخ 1387/7/17 دفتر خانه 12 قم.) م الف 13731(
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی 
صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص 
ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند 

بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )گویه و قدس(   آ-40102730
تاریخ انتشارنوبت اول: 1401/03/08                 

تاریخ انتشارنوبت دوم:  1401/03/23
عباس پور حسنی حجت آبادی � رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

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

ذیل تایید نموده اند.
1 -رأی ش��ماره  140160330001000970 مربوط به پرونده کالس��ه 1400114430001000188 آقای علی 
خردمندپور فرزند رضا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 60/42 مترمربع پالک شماره 10473/14 اصلی  
واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواس��طه از ابوالفضل غفاری ثابت )خلج 

سابق( خریداری به موجب سند رسمی شماره 24911 مورخ 1334/02/20 دفترخانه 4 قم.)م الف 13732( 
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی 
صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص 
ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
منطقه1 قم تس��لیم و رس��ید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند 

بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )گویه و  قدس(  آ-40102731
تاریخ انتشار اول:  1401/03/08               

تاریخ انتشار دوم :  1401/03/23
مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

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

براب��ر رای ش��ماره 140160306005000807 هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلی��ف وضعی��ت ثبت��ی 
اراض��ی و س��اختمان ه��ای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واح��د ثبتی ح��وزه ثبت مل��ک نیش��ابور، تصرفات 
مالکان��ه و بالمع��ارض متقاض��ی آق��ای عل��ی بیل نق��ره فرزن��د غالمرضا به ش��ماره شناس��نامه 975 ص��ادره از 
نیش��ابور در ی��ک ب��اب س��اختمان ب��ه مس��احت 123/85 مترمرب��ع پ��الک 26 فرع��ی از 15 اصل��ی واق��ع در 
اراض��ی ف��اروب رم��ان بخش 5 نیش��ابور خریداری از مالک رس��می آقای محمدرضا دهنوی محرز ش��ده اس��ت. 
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 1084   آ-40101915
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/24         

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/08 
سیدابوالفضل حسینی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک نیشابور

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

برابر رای شماره 140060306005001166 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��علی دفتری فرزند علی محمد به ش��ماره شناسنامه 6183 صادره از مشهد در یک باب ساختمان به مساحت 
36/08 مترمربع پالک 109 فرعی باقی مانده از 37 اصلی واقع در اراضی کوشک بخش 12 نیشابور خریداری از مالک 

رسمی خانم مریم واعظی 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 1126   آ-40101916
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/24          

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/08 
سیدابوالفضل حسینی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک نیشابور

 
))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد((

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش 14 مش��هد واحد ثبتی شهرستان 
تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهی می گردد:
آقای نوراله بذرگر به شناسنامه شماره 627 کدملی 0749400684 صادره تایباد فرزند غالم موال در ششدانگ یکباب 
منزل به مساحت 151/15 مترمربع پالک شماره 2587 فرعی از 262 فرعی از 250 اصلی واقع در خراسان رضوی 
بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت رسمی و مشاعی آقای غالم حسین کریمدادی 

و قسمتی از پالک** کالسه 534- 99
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند. اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.  آ-40101926
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/2/24            

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/3/8
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده
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