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توبه کردن هم لطف خداست
مرحوم حجت االسالم 
مهندسی  ما انسان ها 
ــیــت کم  ــه خـــاطـــر ظــرف بـ
خودمان بعضاً آنچه من 
از شــمــا مــی خــواهــم اگــر 
دست  از  ندهید  انــجــام 
شما گالیه می کنم، روابط 
این طوری است. ولی در 
ارتــبــاط بــا خـــدای متعال 
مــا بــا رحــمــت بی نهایت 

روبــه رو هستیم. یعنی ایــن طــور نیست که اگــر ما خالفی 
مرتکب شدیم و بعد برگشتیم و عذرخواهی کردیم و همین 
که از کارمان پشیمان شدیم، خدا گالیه کند و نپذیرد... حتی 
در برخی روایت ها داریم که اگر گناهی را بنده مرتکب شد، 
من بالفاصله آن را ثبت نمی کنم تا راه بازگشت باشد... اگر 
توبه کرد و بازگشت آن را ثبت نمی کند... حتی پیامبران 
و اولیاءهللا هم با کسانی که گناه می کردند خوب برخورد 
می کردند... فردی خدمت امام حسن)ع( آمد و هر چه به 
دهانش آمد گفت ولی امــام گفت: تو غریب هستی، بیا 
برویم منزل، خسته ای و غذا نداری، بارت را به من بده یعنی 
در این برخوردها مهر و محبت نشان می دادند. وقتی خدا 
با نیکی پاسخ بده مگر می شود  را  خــودش می گوید بدی 

خودش این کار را نکند؟
بنابراین این طور نیست که اگر ما غفلتی کردیم و خالفی 
مرتکب شدیم و توبه کردیم، خدا نبخشد. در ضمن اگر ما 
موفق به توبه می شویم، نشانه این است که اول خدا به ما 
توفیق توبه را داده و بعد ما توبه کرده ایم. پس در توبه، اول 
عنایت او شامل حال ما شده و بعد ما احساس کردیم که این 
کار اشتباه بوده و توبه می کنیم. یعنی توبه هم یک توفیقی 
از جانب خداست. خدا به هر کس این توفیق را نمی دهد... 
فقط نباید بگوییم که خدایا من توبه کردم، تو قبول کن... 
بلکه باید بگوییم که خدایا از تو تشکر می کنیم که توفیق 
توبه را به ما دادی و به من اجــازه دادی که برگردم. وقتی 
که ما پشیمان هستیم و توبه کرده ایم و دیگر نمی خواهیم 
گناه را تکرار کنیم پس نگرانی ما از چیست؟ خیلی ها سؤال 
می کنند که ما توبه کرده ایم و خدا هم قبول می کند ولی 
بار گناه که بر دوش ماست را چکار کنیم؟ این  سنگینی 
احساسی که در من پیدا شده را چکار کنم؟ این دو حالت 
دارد؛ یک حالت توبه است، این را مطمئن باشید که وقتی 
خدا وعده داده، خالف وعده عمل نمی کند. توبه را پذیرفته 
به شرطی که پشیمان شده باشیم و دیگر نخواهیم که آن 
لطف  احساس شرمندگی،  این  اتفاقاً  کنیم.  تکرار  را  گناه 
خداست. اگر انسان خالفی مرتکب شده و این احساس 
شرمندگی را داشته باشد دیگر دنبال آن خالف نمی رود ولی 
اگر آن احساس شرمندگی از بین برود ممکن است که به 
طرف آن خالف برود. پس همین احساس شرمندگی مانع از 

آن می شود که دنبال خالف برود.
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حجت االسالم جواد محدثی مطرح کرد

 معرفی فرهنگ رضوی
  با سبک جذاب 
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استقبال خادمان از زائران امام رضا)ع( در مبادی ورودی مشهد

بوی عود،عطر کرامت
 رئیس انجمن تاریخ پژوهان حوزه علمیه قم 

از درایت علی بن موسی الرضا)ع( برای مقابله با جریان های 
انحرافی و مشروعیت زدایی از حکومت عباسی می گوید

 امامِ تبیین 
b حقانیت اهل بیت

نجمه خاتون؛ شاگرد ممتاز 
j مکتب امام صادق

    سال دوم    ویژه نامه 353    
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با حضور تولیت آستان قدس رضوی و به مناسبت دهه کرامت انجام شد

افتتاح 10 پروژه خدمت رسانی بنیاد کرامت رضوی

آستان قدس رضــوی گفت:  تولیت 
تمام مردم ایران باید از برکات وجود 
نورانی امام علی بن موسی الرضا)ع( 

بهره معنوی و مادی ببرند.
ــه گـــــــزارش آســـتـــان نـــیـــوز، آیــیــن  ــ ب
اجرایی  عملیات  آغاز  و  بهره برداری 
همزمان 10پروژه با ارزش بیش از 840 میلیارد ریال 
در پنج استان با حضور حجت االسالم والمسلمین 
مروی به  صورت ویدئوکنفرانس از محل زائرسرای 

رضوی مشهد برگزار شد.
تولیت آستان قدس رضوی در این مراسم با تأکید 
بر اینکه همه مردم ایران باید از برکات وجود مقدس 
حضرت رضا)ع( متنعم و بهره مند شوند، اظهار کرد: 
آستان قدس تعمیق معرفت و تسهیالت زیارت برای 
زائران را وظیفه خود می داند؛ ما معتقد هستیم ائمه 
اطهار)ع( به اذن الهی حی و حاضر هستند و همان 
 گونه که در زمان حیات ظاهری ایشان مردم از انوار 
طیبه وجود آن حضرات در حوزه های معرفتی و رفع 
نیازها بهره مند بودند، امروز نیز باید همان  گونه باشد.
وی ابراز کرد: نه  تنها نیازمندان و احسان جویان بلکه 
در حد ظرفیت تمامی مردم عزیز ایران باید از خدمات 
آستان قدس بهره مند باشند تا بتوانند از برکت وجود 

نورانی حضرت رضا)ع( بهره معنوی و مادی ببرند.

کمک به نیازمندان الطاف الهی را به دنبال دارد ◾
ــاره بــه اجـــرای  ــوی بــا اشــ تولیت آســتــان قـــدس رضـ
پروژه های متعدد خدمت رسانی و اشتغال زایی توسط 
آستان قدس برای رفع مشکالت محرومان در اقصی 
نقاط کشور، عنوان کرد: اگر با اخالص برای خدمت به 
مردم کار کنیم و به مدد الهی باور داشته باشیم قطعاً 
خداوند متعال و حضرت رضا)ع( کمک خواهند کرد.
وی به خدمات گسترده آستان قدس به نیازمندان 
ــراز کـــرد: کمک به  ــاره و ابـ کشور در ایـــام کــرونــا اشـ
نیازمندان و احسان جویان قطعاً الطاف و برکات الهی 
را به دنبال خواهد داشت، در شرایطی که وضعیت 
اقتصادی مردم مطلوب نیست و بخشی از نذورات از 

سوی اقشار متوسط به پایین جامعه انجام می شود، 
اما نذورات مردمی آستان قدس در همین مدت بیش 
از دو برابر شده که نشان از محبت بیش از پیش 

مردم به دستگاه امام رضا)ع( است.
در  کرد:  تصریح  مروی  والمسلمین  حجت االسالم  
پروژه های عام المنفعه که برکات آن خدمت رسانی 
بــه  هیچ  اســـت،  مـــردم  رفــع مشکالت  و  مستقیم 
 عنوان نباید نگران چگونگی تأمین بودجه بود؛ اگر با 
توکل و استعانت از پروردگار متعال پروژه ای را برای 
خدمت به مردم و زائران حضرت رضا)ع( آغاز کنیم، 
بی تردید خداوند کمک خواهد کرد و بودجه و هزینه 

آن تأمین می شود.

توجه به جنبه های مختلف نیاز زائران  ◾
به  ــاره  اشــ ــا  ب مـــروی  والمسلمین  حــجــت االســالم  
اسکان  ــرای  ب قــدس  آستان  ساختمانی  پــروژه هــای 
زائران، ابراز کرد: ضمن تأکید بر رعایت کامل اصول 
در  پروژه ها،  این  اجــرای  در  زیبایی  و  بنا  استحکام 
ساخت این ساختمان ها نباید صرفاً نگاه خوابگاهی 
وجود داشته باشد بلکه امکانات رفاهی مورد نیاز 
برای اسکان و زیارت آسوده از قبیل تغذیه، امکانات 
درمانی، رفت و آمد به حرم مطهر و غیره باید مد 

نظر قرار گیرد.
ساخت مناسب مراکز اسکان زائران و فراهم آوردن 
امکانات مورد نیاز بخشی از کار بوده، بخش مهم 
پذیرایی  در  مراکز  این  مدیریت شایسته  آن  دیگر 
از زائــران است؛ اگر مراکز اسکان زائــران را نسازیم 
تنها یک اشکال بر ما وارد است اما اگر ساختیم و 
خوب مدیریت نکردیم اشکاالت متعدد وارد است، 
بنابراین مدیریت قدرتمند و دقیق این مراکز در زمان 
بهره برداری بسیار حائز اهمیت و مورد تأکید است.
تولیت آستان قدس رضوی گفت: زائرشهر، زائرسرا، 
در  زائـــران  اقامتگاه های  و  میان راهی  مجتمع های 
مناطق مختلف که وابسته به آستان قدس هستند 
باید به بهترین نحو مدیریت شوند، البته تاکنون 
مدیریت این مراکز خوب بوده اما تا نقطه ایده آل 

فاصله وجود دارد.
وی با بیان اینکه آستان قدس رویکرد کسب درآمد 
از مراکز اسکان زائران را ندارد، گفت: اگر هزینه ای 
برای  تنها  می شود  گرفته  زائـــران  از  مراکز  ایــن  در 
نگهداری آن بناست و آستان قدس هیچ نیازی به 
اینکه از مجموعه های اقامتی زائــران کسب درآمد 

کند، ندارد.
 
آزادی زندانیان جرایم غیرعمد  ◾

حجت االسالم  والمسلمین مروی در بخش دیگری 
از سخنان خود با اشاره به آزادی 111تن از مادران 
زندانی جرایم غیرعمد توسط آستان قدس در دهه 
کرامت، ابراز کرد: از اقدام های بسیار خداپسندانه 
آزادی زندانیان جرایم مالی غیرعمد به  ویژه مادران 
این سبب  به  از خانواده ها  زندانی است، بسیاری 
از هم پاشیده می شوند و کودکانی به این واسطه 
قــرار  ناصحیح  تربیت های  تحت  و  بی سرپرست 

می گیرند.
وی گفت: آستان قدس برای گسترش اقدام خوب 
و نیکوکارانه آزادسازی زندانیان جرایم مالی غیرعمد 

در کشور تمام تالش خود را خواهد کرد.

جهیزیه  های ساده ◾
تولیت آستان قدس رضوی در بخش پایانی سخنان 
خود به اجرای طرح اهدای 888 سری جهیزیه برای 
زوج های جوان توسط آستان قدس اشاره و ابراز کرد: 
گاهی با مبالغ اندک می توان سبب تشکیل زندگی 
یک زوج جوان شد؛ بنده شخصاً درگیر کار اهدای 
جهیزیه بوده ام و کامالً با مشکالت زوج های جوان 
محروم در این حوزه آشنا هستم، مواردی را سراغ 
دارم که زوج های جوانی چندین سال در دوران عقد 
یا 30 میلیون تومان هزینه  بــرای تنها 20  بودند و 
تأمین جهیزیه نمی توانستند زندگی مشترک خود 

را آغاز کنند.
وی افزود: در مواردی هزینه خرید جهیزیه یک زوج، 
از خرج یک ماه یا یک هفته بسیاری از ثروتمندان 

مالی  بضاعت  کــه  کسانی  اســـت؛  کمتر  جامعه 
مناسبی دارند اما کمکی به رفع مشکالت نیازمندان 
به  ویژه در حوزه تأمین جهیزیه نمی کنند روز قیامت 

مسئول هستند و باید پاسخگو باشند.
کــرد:  عــنــوان  مـــروی  حــجــت االســالم  والمسلمین 
ثروتمندانی که برای جهیزیه فرزندان خود میلیاردی 
هزینه می کنند چرا با همان هزینه موجب تشکیل 
باید  افــرادی  نمی شوند؟ چنین  زوج  زندگی صدها 
باشند  قیامت  روز  در  غفلت ها  ــن  ای پاسخگوی 
الهی،  نعمت های  بــه  واســطــه  ثروتشان  بدانند  و 
اســتــعــداد و ســالمــتــی حــاصــل شـــده و شــکــر ایــن 
رضای  برای  نیازمندان  از  در دست گیری  نعمت ها 

خداوند است.
افراد  از  برخی  گفت:  رضــوی  قدس  آستان  تولیت 
زمانی که صاحب مال و مکنت می شوند از ترس 
متضرر و کم شدن مال انفاق نمی کنند. در حالی  که 
خداوند وعده داده اگر کسی برای رضای الهی انفاق 

کند، چندین برابر جبران خواهد کرد.
فاز  اجرایی  این مراسم عملیات  در  اســت،  گفتنی 
بــا ظرفیت 156 تخت در  ــرســرای رضـــوی  زائ ســوم 
آغــاز شد. همچنین ساخت مجتمع  طبقه  چهار 
 25 مساحت  به  مهران  در  اربعین  ــران  زائـ رفاهی 
چاه  حلقه   50 تحویل  اول،  فــاز  در  مترمربع  هــزار 
بلوچستان  و  سیستان  اســتــان  در  کــشــاورزی  آب 
مسکونی  واحــد   66 تحویل  هکتار،   50 سطح  در 
گلستان،  استان  رامیان  سیل  خسارت دیدگان  به 
بازسازی و تعمیر 200 واحد مسکونی خسارت دیده 
در سیل شهرستان رودان استان هرمزگان، بازسازی 
و تعمیر 60 واحد مسکونی خسارت دیده در سیل 
سامانه  ــدازی  ــ راه انـ سیستان،  کــنــارک  شهرستان 
عادالنه  تــوزیــع  هدفمندسازی  منظور  بــه  کــرامــت 
روستای  مدرسه  از  بــهــره بــرداری  و  خدمت رسانی 
ــرو« در استان گلستان  زلــزلــه زده و سخت گذر »وی
تولیت  با حضور  که  بود  از جمله دیگر طرح هایی 
یا  آستان قدس رضوی و مسئوالن استانی افتتاح 

عملیات اجرایی آن آغاز شد.

ــادم  ــقــط خـ ــان« ف ــ ــوش زبـ ــ »عـــلـــی خـ
ــا)ع( نیست.  امــام رضـ قدیمی حــرم 
او خـــوش ذوق و اهــل ادبــیــات و هنر 
هم هست. برای همین در سال های 
کتابخانه آستان قدس رضوی  وقتی در  دهه 70 
ایــن فکر می افتد که  بــه  ــوده،  بـ کــار  بــه  مشغول 
و شخصیت های  علما، هنرمندان  از  یادگارهایی 
مشهور که به حرم مشرف می شوند را گردآوری 
او مجموعه ای به  کند. حاصل چند سال تالش 
نام »صحیفه رضــوی« است که در آن می شود 
دستخط افــراد سرشناس زیــادی را دید که یا از 
حال و هوایشان در حرم رضوی گفته اند، یا بیت 
شعر و آیه ای از قرآن را خوشنویسی و یا خاطره ای 

و... را قلمی کرده اند. 
تصویر  در  را  کــه دستخطش  افـــراد  ایــن  از  یکی 
که  اســت  بــونــو«  )یحیی(  »کریستین  می بینید 
در  آلمان  فرایبورگ  در شهر  میالدی  سال 1۹57 
و در  کاتولیک متولد شد  و  خانواده ای مسیحی 
را  او  شد.  فرانسه  استراسبورگ  راهــی  10سالگی 
می توان یکی از چهره های برجسته علوم اسالمی 
به حساب آورد که در سال 1۹7۹ با مطالعه آثار 

دین  به  فرانسوی  مسلمان  فیلسوف  گنون،  رنــه 
تشرف  از  بونو« پس  »کریستین  درآمــد.  اســالم 
به اسالم نام خود را به یحیی علوی تغییر داده 
بود. میل به عرفان و آشنایی با ادیــان شرقی از 
نوجوانی در وجود او بود و برای همین به مطالعه 
به  و سفرهای متعدد  زمینه  این  در  آثار موجود 
آلمان  و  هلند  بلژیک،  ایتالیا،  مراکش،  اسپانیا، 
پرداخت. سپس در رشته زبان و ادبیات عرب و 
با آثار   اسالم شناسی درس خواند و در دانشگاه 

هانری کربن آشنا شد.

بونو در سال 1۹87 مدرک پروفسور اگرژه را گرفت 
با عنوان  از رساله دکترای خود  و در سال 1۹۹5 
امــام خمینی  عرفانی  و  فلسفی  آثــار  در  الهیات 
که در سال 1۹۹۹  کرد  دانشگاه سوربن دفاع  در 
پروفسور  شــد.  برگزیده  ســال  پژوهش  عنوان  به 
یحیی بونو برای تدوین رساله خود از سال 1۹۹1 
به ایران آمد و مدت هفت سال از جلسات سید 
جالل الدین آشتیانی در مشهد در زمینه فلسفه و 
عرفان اسالمی استفاده برد. پس از آن هم حدود 

15 سال در مشهد زندگی کرد.

او که شهریور ماه سال ۹8 در یک سانحه دریایی 
درگذشت درباره خودش گفته بود: »پیش از اینکه 
نبودم.  درستی  مسیحی  حتی  بشوم،  مسلمان 
مثل همین اروپایی های عادی و معمولی که بیشتر 
عنوان  یعنی  حقیقت،  در  و  هستند  المــذهــب 

مسیحیت داریم ولی حقیقتش را نداریم ...«.
و  فــرانــســوی  بــه  یــادداشــتــی  آذر ســـال 1375  او 
همچنین صلوات خاصه امام رضا)ع( را به عربی 
می نویسد.  ــوی«  رضـ »صحیفه  مجموعه  بـــرای 
تــرجــمــه مــتــن فــرانــســوی یــادگــار از بــونــو بــه ایــن 
شــرح اســـت: »اســـم بــنــده یحیی بــونــو و متولد 
مــی 1۹57  مــاه  چهاردهم  در  آلمان  فرایبورگ  در 
در سال  که خداوند داشت  عنایتی  با  هستم... 
اســالم مشرف شــدم.  دیــن  بــه  فرانسه  در   1۹7۹
سپس خداوند مرا نزدیک تر کرد و با والیت علی 
بن ابیطالب)ع( آشنا ساخت. عنایت بزرگ دیگر 
اینکه اجازه فرمود در جوار مرقد حضرت علی بن 
موسی الرضا)ع( زندگی کنم... از همه نعمت هایی 
که عطا فرمود ما مستحق هیچ کدام نبودیم ... 
اقرار می کنم نتوانستم آن طور که باید و شاید از 

آن ها بهره برداری کنم ...«.

دستنوشته ای از زنده یاد پروفسور »یحیی بونو«

خدا مرا به حقیقت نزدیک تر کرد

۲



من 
احب ان 
یلقی اهلل 
ضاحکا 
مستبشرا 
فلیتول 
علی ابن 
موسی 
الرضا)ع(
كسى كه دوست 
 دارد خندان و با 
روى گشاده خداوند 
را ديدار كند، بايد از 
 محّبت و واليت 
على بن موسى 
الرضا)ع( بهره  مند 
باشد.

اعرفوا 
منازل 

الناس منا 
علی قدر 

روایتهم 
عنا

 منزلت مردم را 
در نزد ما، از اندازه 

روايتشان از ما 
بشناسيد.

خادم برگزیده فرهنگ رضوی با اشاره به اینکه جشنواره های 
امام رضا)ع( فرصتی برای تولید آثار جدید است، گفت: باید 
به معرفی هر چه بیشتر فرهنگ رضوی با سبک جذاب و 

دلنشین بپردازیم.
حجت االســام جــواد محدثی با اشــاره به اینکه فرهنگ 
رضوی مجموعه ای از آموزه های اتحادی، اخاقی، تربیتی و 
اجتماعی است، گفت: جشنواره های امام رضا)ع( فرصتی 

را برای تولید کار های جدید فراهم و کمک می کند کسانی 
که در جامعه چندان اقبال و توجهی به این مسائل ندارند 

توجهشان به سخنان و سیره بزرگان دین جلب شود.
این نویسنده دینی افزود: مسئوالن با برگزاری این جشنواره 
کارهای انجام شده را به منصه ظهور رسانده و برای دیگر 
افـــرادی کــه در ایــن زمینه استعداد دارنـــد انگیزه آفرینی 

می کنند.

حجت االسام محدثی اظهار کرد: همان طورکه خود امام 
رضا)ع( فرمودند »اگر مردم احادیث ما را بدانند و حرف های 
خوب و زیبای ما را بشناسند به ما توجه کرده و از ما پیروی 
می کنند«، طبیعی است اگر بخواهیم فرهنگ رضوی در 
جامعه مطرح باشد یکی از راه هـــای آن بــرگــزاری این گونه 
جشنواره هاست تا افراد را با سخنان و سیره معصومین و 

حضرت رضا)ع( گره بزنند.

وی با اشاره به تألیفات خود در عرصه رضوی تصریح کرد: 
چند کتاب در عرصه رضــوی نگارش کـــردم، مانند کتاب 
حکمت های رضــوی کــه مجموعه ای از سخنان حضرت 
رضا)ع( با ترجمه و توضیح عرضه شده و کتاب دیگرم سیره 
رضوی است که دارای 40 حدیث از سیره امام رضا)ع( است، 

این کتاب نیز همراه با ترجمه و شرح عرضه شده است.
حجت االســام محدثی ابــراز کرد: کتاب دیگرم نیز اخاق 

تربیتی امام رضا)ع( است که اول به صورت مقاله و بعد به 
صورت کتاب به تحریر در آمد، البته فعالیت هایی در عرصه 

شعر رضوی نیز داشتم.
وی ابراز کرد: به عنوان یک طلبه به فرهنگ رضوی توجه دارم 

و سیره اهل بیت)ع( را استفاده کرده و نشر می دهم.
وی در ادامــه با اشــاره به ضــرورت ترویج فرهنگ رضــوی در 
جامعه با روش های جدید، تأکید کرد: بزرگان رهنمود های 

مختلفی را مطرح می کنند یکی اینکه اگر بتوانیم با استفاده 
از هنر قلم، داستان و شعر مفاهیم رضوی سیره این بزرگان 
را به سبکی دلنشین و قلمی جذاب و داستانی گیرا مطرح 
کنیم طبعاً مخاطبانی که به قصه، شعر و هنر عاقه دارند 
از این رهگذر در معرض این اندیشه ها، فرهنگ و هنر قرار 
می گیرند؛ بنابراین یکی از راه ها نشر و گسترش این فرهنگ 

به صورت مکتوب است.

وی با طرح این پرسش که تا وقتی علم و آگاهی به وجود 
نیاید چه انتظاری می توان داشت که افراد در بستر فرهنگ 
اهل بیت)ع( رشد کنند، افزود: برگزاری جشنواره و فراخوان 
شعر و مقاله یکی از راه های گسترش این فرهنگ دینی در 

جامعه است.
شایان ذکر است حجت االسام جواد محدثی سال 1395 

به عنوان خادم برگزیده فرهنگ رضوی معرفی شده بود.

دیدگاه
حجت االسالم جواد محدثی مطرح کرد

معرفى فرهنگ رضوى 
 با سبک 
جذاب و دلنشين

نکته های ناب
آیت اهلل مظاهری

   همّ  و غم حضرت رضا)ع( پايه دار كردن تشيع بود
همه ائمه طاهرين بر تشيع حق دارند و پيغمبر اكرم و قرآن و 
خدا بر تشيع حق دارند و ما بايد اين امانت ها و وفاى به آن را 

حفظ كنيم. از كسانى كه خيلى باز و بدون تقيه صحبت كردند، 
حضرت رضا)ع( بود. امام صادق)ع( معمواًل تقيه داشتند. يكى 

از دردسرهاى مراجع تقليد و مجتهدين جامع الشرايط در فقه 
همين قضيه تقيه است. امام صادق)ع( مجبور بودند براى اينكه 
تشيع حفظ شود و اين طلبه ها به كشتن داده نشوند، رواياتى را 

از روى تقيه بفرمايند: »نحن نلقى الخالف بينكم حفظا لدمائكم« 
و يكى از گرفتارى هاى ما در فقه همين رواياتى است كه مربوط 

به تقيه است. اما حضرت رضا)ع( اين تقيه را نداشتند و هنوز به 
توس نيامده، در نيشابور صحبت كردند و شايد زنگ خطرى به 

مأمون بود؛ اينكه مرا آوردى اما بدان من مى آيم براى اينكه تشيع 
را مبرز كنم. از اين رو در قضيه نيشابور همين را فرمود كه اسالم، 

واليت و واليت، اسالم. بعد در اين دو سه سال همين را تدريس 

كرد. هرچند روايات اخالقى زياد دارد و روايات فقهى زياد است، 
اما آنچه همّ  و غم حضرت رضا بوده، پايه دار كردن تشيع است. 
اينكه اصل تشيع را پايه دار كند. ما ايرانى ها عالوه بر آن براى 
اينكه در ظلّ عنايت ايشان هستيم، بايد خيلى درباره حضرت 
رضا صحبت كنيم و مشهد برويم و اظهار ارادت كنيم. يكى از 

افتخارات ما اين است كه زير نظر حضرت رضا)ع( هستيم. 
حضرت رضا)ع( در اين دو سه سال براى تشيع خيلى كار كردند 
و هم و غم حضرت رضا براى اصول تشيع بوده و اينكه تشيع را 
ريشه دار كند. حضرت رضا از دنيا رفت و اين شجره طيبه قرآن 
ريشه دار شد؛ ثابت بود و اين ثبوت به اثبات رسيد، ظاهر بود و 

حضرت رضا در ميان نخبه ها اظهارش كرد و اگر بگوييم تشيع 
را سرتاسرى كرد، اما با دليل و برهان -يعنى تشيع با ريشه- 

اشتباه نكرده ايم. بايد بدانيم كار حضرت رضا)ع( از امام حسين 
و امام باقر و امام صادق)ع( كمتر نبوده است به خصوص اينكه 

توانستند براى چندين هزار نخبه  كه در توس جمع كرده بودند، 

تدريس كنند. روايتى داريم كه اين دين مقدس اسالم و اين تشيع 
هميشه توسط يک منافق و يكى از دشمنان خدا، پيروز و ظاهر 

مى شود و تقويت پيدا مى كند. ]و اينجا نيز هر چند مأمون به زور 
حضرت رضا)ع( را به خراسان آورد ولى همين سبب زنده شدن 

تشيع شد.[

زهرا دلپذير دوران امامت 
ــا)ع( هــمــزمــان با  حــضــرت رضــ
عصر اقتدار حکومت عباسی 
و از جــهــات گــونــاگــون بسیار 
حساس و دشوار بود؛ خلفای 
عباسی، علویان و اهل بیت پیامبر)ع( را رقیب خود 
می دیدند و با آن ها خصومت و دشمنی شدید داشتند. 
در ایــن عصر گــروه هــای انحرافی همچون واقفیه به 
تخریب اعتقادات مسلمانان و مخالفت با امامت 
حضرت رضا)ع( می پرداختند. با شکل گیری نهضت 
ترجمه، شبهات و اندیشه های انحرافی بسیاری نیز 
به جامعه اسامی راه یافته بود. پیشنهاد والیتعهدی 
مأمون نیز امام هشتم)ع( را با چالش های تازه ای مواجه 
کــرد. در این شرایط سرنوشت ساز، حضرت رضــا)ع( 
با هوشمندی و درایتی خاص به مبارزه با جریان های 
انحرافی، خنثی کردن اقدامات مأمون و تبیین اسام 
ناب و اصیل به جامعه اسامی عصر خود پرداختند. 
همزمان با ایام دهه کرامت، درباره سیره سیاسی امام 
هشتم)ع( در برخورد با مخالفان امامت و والیــت با 
حجت االسام والمسلمین دکتر حمیدرضا مطهری، 
رئیس انجمن تاریخ پژوهان حــوزه علمیه قم و مدیر 
پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت پژوهشگاه علوم و 

فرهنگ اسامی به گفت وگو نشسته ایم. 

اگــر موافق باشید گفت وگو را با مـــروری بر شرایط  ◾
سیاسی و اجتماعی عصر امامت حضرت رضا)ع( پیش 
از والیتعهدی مأمون و وضعیت جامعه اسالمی در اواخر 

قرن دوم هجری آغاز کنیم.
عصر امامت حضرت رضا)ع( همزمان با دوران اقتدار 
حکومت عباسیان بود؛ خلفای عباسی، علویان را رقیب 
خود می دیدند و با آن ها خصومت و دشمنی شدید 
داشتند. عاوه بر این در زمان هارون الرشید، بر سر 
جانشینی وی تعارض و مشکل بسیار مهم در خافت 

عباسی ایجاد شد. هارون سه فرزند خود را به ترتیب به 
عنوان ولیعهدش مشخص کرد: محمد با لقب امین 
به عنوان ولیعهد اول؛ عبدهللا با لقب مأمون به عنوان 
ولیعهد دوم و قاسم با لقب مؤتمن به عنوان ولیعهد 
ســوم. البته دخالت خاندان عباسی در شکل گیری 
والیتعهدی تأثیر داشت. خود هارون می گوید: »من 
دوست داشتم مأمون را به عنوان ولیعهد اول تعیین 
کنم ولی خاندان عباسی طرفدار امین بودند« چون 
امین از ناحیه مادر هم عباسی بود؛ در حالی که مادر 
مأمون ایرانی بود. این مسئله در آغاز و در زمان حیات 
هارون مشکلی نداشت ولی پس از فوت هارون، تعدد 
ولیعهد زمینه اختاف جانشینان هارون را فراهم کرد، 
از این رو وقتی هــارون از دنیا رفت و امین به خافت 
رسید، تاش کرد مأمون را از والیتعهدی خود کنار بزند. 
این امر محقق نشد. نتیجه تصمیم او درگیری میان 
امین و مأمون برای رسیدن به قدرت بود. در این درگیری 
مأمون پیروز شد و امین شکست خورد و کشته شد. 
خاندان عباسی از دوره هارون روی خوشی به مأمون 
نشان نمی دادند و با کشته شدن امین این وضعیت 
بغرنج تر شده بود و مخالفت عباسیان با مأمون، تبدیل 
به دشمنی شد. پس از آن، مأمون مرکز خافت را از 
بغداد به خراسان و شهر مرو منتقل کرد چون به یاری 
خراسانیان امید داشت. این مسئله دشمنی عباسیان 
با مأمون را تشدید کرد. این شرایط، جامعه اسامی را 
با چالش ها و مشکات زیادی مواجه کرده بود. از سوی 
دیگر عصر امــام رضــا)ع( مصادف با نهضت ترجمه 
بود. این جریان که در عصر هارون رونق گرفته بود در 
دوره مأمون به اوج خود رسید و بسیاری از کتاب های 
ملل دیگر به زبــان عربی ترجمه شــد. در نتیجه این 
نهضت، اندیشه های مختلف و انحرافی به جامعه 
اسامی راه یافت. یکی دیگر از مشکات عصر امامت 
حضرت رضــا)ع( وجود برخی از جریان های انحرافی 
مذهبی مانند واقفیه بود که امامت آن حضرت را انکار 

می کردند و مشکات زیادی برای جامعه شیعه و امام 
رضا)ع( ایجاد کردند.

دربــاره سیره سیاسی امام رضــا)ع( پیش از پذیرش  ◾
والیتعهدی مأمون کمتر بحث شده است. آن حضرت در 
این دوران به عنوان پیشوای شیعیان در زمینه گسترش 

سیره نبوی و علوی چه گام هایی برداشتند؟
ــا)ع( پیش از والیتعهدی مــأمــون، از طریق  امــام رضـ
سازمان وکالت و نامه نگاری با شیعیان خود در اقصی 
نقاط سرزمین های اسامی ارتباط داشتند؛ چنان که 
خود امام وقتی از مدینه به مرو می آیند می فرمایند: 
من در مدینه بــودم که نامه های من در شــرق و غرب 
جهان اســام خــوانــده می شد. توجه داشته باشید 
وقتی آن حضرت می فرمایند شــرق و غـــرب، یعنی 
خیلی فراتر از قلمرو عباسیان، چون حکومت عباسی 
نتوانست به همه سرزمین های اسامی مثل شمال 
آفریقا و اندلس)اسپانیا( سلطه یابد. از ایــن جمله 
امام کاماً مشخص است ایشان از طریق نمایندگان 
خود و سازمان وکالت با همه سرزمین های اسامی در 
ارتباط بودند. به جز این ها بخش مهمی از تاش امام 
هشتم)ع( در این دوران صرف مقابله با جریان های 

انحرافی و مخالفان امامت ایشان شد.

پس از شهادت امــام موسی کــاظــم)ع(، گروه هایی  ◾
از شیعیان از مسیر مستقیم منحرف شدند و امامت 
حضرت رضا)ع( را نپذیرفتند. موضع امام در برخورد با 

این افراد چه بود؟
قسمت عــمــده مخالفان امــامــت حــضــرت رضـــا)ع( 
واقفیه بودند؛ جریانی انحرافی که پس از شهادت امام 
کاظم)ع( ایجاد شد و عوامل مختلفی از جمله برخی 
از وکیان منحرف در شکل گیری آن تأثیر بسیار مهمی 
داشتند. واقفیه منکر شهادت امام هفتم)ع( شدند 
ــا)ع( را انکار  و بر همین اســاس امامت حضرت رضـ

کردند. این گروه می گفتند: امام کاظم)ع( از دنیا نرفته 
و همان امام قائم است و برخواهد گشت یعنی ادعای 

مهدویت یا قائمیت دربــاره ایشان را مطرح کردند. 
بنابراین قسمت عــمــده ای از وقــت حضرت رضــا)ع( 

صرف مقابله با جریان های انحرافی و به صورت ویژه 
مبارزه با واقفیه شد. امــام نامه نگاری ها، مناظرات و 

گفت وگوهایی با افراد مختلف از جریان واقفیه داشتند 
و بــا صــراحــت از امــامــت خــود سخن گفتند. یعنی 
حتی گاهی تقیه را کنار می گذاشتند. با اینکه یکی از 
ویژگی های مهم امام رضــا)ع( شکیبایی و سعه صدر 
فراوان است اما در زمینه واقفیه به دلیل مشکات و 
شبهه افکنی هایی که در جامعه ایجاد کرده بودند پس 
از اینکه دیدند به هیچ روی امکان گفت وگو و هدایت 
این گــروه نیست آن هــا را لعن کــرده و حتی مــردم را از 
 ارتباط با آن ها و پرداخت خمس، زکات و صدقه به این 

گروه نهی فرمودند. 

ــاره فــرمــودیــد عباسیان دشمنی  ◾ هــمــان طــور کــه اشـ
شدیدی با علویان داشتند. حتی مأمون عباسی برای 
نشستن بر مسند خالفت، بــرادر خود امین را به قتل 
رســانــد. با ایــن وصــف مأمون از دعــوت امــام رضـــا)ع( به 
خراسان و پیشنهاد والیتعهدی به آن حضرت چه هدفی 

داشت؟
سؤال خوبی است؛ پیش از این اشاره کردم که به دلیل 
نسب مأمون از جانب مــادر، خاندان عباسی از دوره 
هــارون روی خوشی به او نشان نمی دادند و با کشته 
شدن امین این وضعیت بغرنج تر شده بود. بنابراین 
مأمون پس از رسیدن به خافت، مرکز حکومت عباسی 
را از بغداد به خراسان و شهر مرو منتقل کرد چون به 
دلیل ایرانی بــودن مــادرش به یــاری خراسانیان امید 
داشت. این مسئله سبب دشمنی بیشتر عباسیان 

با وی شد. 
ایــرانــیــان تــا آن زمـــان از مــأمــون حمایت کـــرده بودند 
امــا یــک مشکل اســاســی وجـــود داشـــت و آن اینکه 
در سابقه ذهنی ایرانیان خاطره خوشی از خاندان 
عباسی وجود نداشت؛ زیرا خلفای عباسی با وجود 
اینکه با یــاری ایرانیان به قــدرت رسیدند با ایرانیان 
صـــادق نــبــودنــد، حتی پــس از تثبیت قـــدرت، اولین 
قربانیان آن ها ایرانیان بودند مثل ابومسلم خراسانی. 

در دوران بعد هم هر کــدام از ایرانیان که به خاندان 
عباسی خدمت می کردند قربانی قدرت طلبی آن ها 
می شدند. مثل خاندان برمکی که برای رسیدن هارون 
ــارون پــس از  ــی هـ ــادی کــردنــد ول بــه خافت کمک زیـ
ــادی از آن هــا را قتل عام  رسیدن به خافت تعداد زی
و زندانی کرد. از این رو مأمون برای تثبیت حکومت 
 خود به دنبال راهی برای پاک کردن این بدبینی از ذهن 

ایرانیان بود. 
یکی از گزینه های مأمون برای رسیدن به این هدف، این 
بود که امام رضا)ع( را ولیعهد خود کند و به این وسیله 
خود را خیرخواه مسلمانان و ایرانیان که دوستدار اهل 
بیت بودند نشان دهــد. یعنی می خواست این طور 
وانــمــود کند که هــدف من تأمین مصالح مسلمانان 
است و در این راه اگر مجبور شوم برادر خودم را بکشم 
یا خافت را از خاندان عباسی بردارم و به رقیب آن ها 
علویان انتقال بدهم این کار را خواهم کرد. هدف دیگر 
مأمون از پیشنهاد والیتعهدی به امام رضا)ع(، تخریب 
وجــهــه آن حــضــرت در جامعه اســامــی بـــود. یعنی 
می خواست به جامعه این طور وانمود کند که علویان 
به ویژه امام رضا)ع( آنچنان که نشان می دهند نیستند 
و اگر در رأس حکومت قرار گیرند کارهایی را که همه 

حاکمان می کنند انجام می دهند. 

امام هشتم)ع( در زمینه خنثی کردن اهداف مأمون و  ◾
مشروعیت زدایی از حکومت این خلیفه عباسی چگونه 

عمل کردند؟
اقدامات امام رضا)ع( در این زمینه متعهد است؛ یکی 
از اقدامات آن حضرت، ایجاد شک و تردید در جامعه 
ــود. مثاً تا زمانی که مجبور  دربـــاره اهـــداف مأمون ب
نشدند، به پیشنهاد مأمون بــرای والیتعهدی پاسخ 
مثبت ندادند، در مدینه ماندند و از رفتن به خراسان 
خودداری کردند و در نهایت به اجبار مأمون راهی مرو 
شدند. خب طبیعتاً این ذهنیت در جامعه ایجاد شد 

که چرا امام رضا)ع( دعوت خلیفه را نمی پذیرد؟ حتی 
شیوه حرکت و وداع امام)ع( با شهر مدینه و خانواده 
نشان از غم و انــدوه ایشان از این سفر داشــت. نکته 
مهم دیگر این است که آن حضرت خانواده خود حتی 
فرزندشان امام جواد)ع( را که به ایشان بسیار عاقه مند 
بودند و او را مولودی با برکت برای جامعه شیعه معرفی 
کردند همراهشان نبردند؛ در حالی که در جامعه عربی 
رســم بــود حتی گاهی در جنگ ها هــم خــانــواده را با 
خود می بردند چه برسد به مسافرت امام که امکانات 
حکومتی بود. نکته دیگر اینکه امام رضا)ع( در مجلس 
والیتعهدی در پاسخ به تبریک برخی از افراد فرمودند: 
تبریک نگویید چون این امر به سرانجام نمی رسد. این 
سخن آن حضرت تردیدی را در جامعه به وجود آورد که 
چرا امام این گونه می گوید؟ دلیل به سرانجام نرسیدن 

والیتعهدی چیست؟! 
نکته بعدی مشروعیت زدایی از خافت عباسی بود؛ 
امــام رضــا)ع( در جریان والیتعهدی فرمودند مأمون 
حقی را به ما برمی گرداند که دیگران از ما غصب کرده 
بودند. مأمون به دنبال این است که از امام)ع( اعتراف 
بگیرد خافت حق عباسیان است اما امام در مجلس 
والیتعهدی مأمون می فرمایند: مأمون حقی را به ما 
برمی گرداند که دیگران غصب کرده بودند. دو نکته 
در این سخن وجود دارد؛ نخست اینکه مأمون دارد 
حقی را به جــای خــودش برمی گرداند؛ یعنی چیزی 
 کــه مــأمــون بــه امـــام مــی دهــد حقی اســت کــه دیگران 

گرفته بودند. 
نکته دوم اینکه دیگرانی که اجداد مأمون هستند، این 
حق را غصب کرده بودند و بدین سان مأمون و اجداد او 
را غاصب حکومت و حق اهل بیت)ع( معرفی کردند. 
یعنی نه تنها هدف مأمون محقق نشد بلکه اجداد او 

نیز غاصب معرفی شدند.
از سوی دیگر امام رضا)ع( با شرایطی والیتعهدی را 
پذیرفتند؛ از جمله اینکه در عزل و نصب ها دخالت 

نکنند، در امور حکومتی مورد مشورت قرار نگیرند و 
قوانین جاری را تغییر ندهند. یعنی این حکومت از 
نظر من مشروعیت ندارد. اقدام بعدی امام، تبیین 
حق خاندان پیامبر)ص( در امر حکومت و حاکمیت 
بود؛ مثاً وقتی در نیشابور از امام درخواست سخن 
کردند، ایشان فرمودند: »کلمه ال اله اال هللا حصنی 
و من دخل حصنی امن من عذابی«. سپس حرکت 
ــاره توقف کــرده و فرمودند: »بشرطها و  کردند و دوب
انــا من شروطها« یعنی به شرطی که به من توجه 
ــا)ع( یعنی  داشــتــیــد. منظور امـــام والیـــت امـــام رضــ
امــامــت و والیــت اهــل بــیــت)ع( اســت. در خراسان 
هــم امــام در مجلس والیتعهدی مــأمــون فرمودند: 
ما به واسطه پیامبر)ص( بر شما حقی داریم یعنی 
انجام والیتعهدی و بیعتی که دارد صورت می گیرد، 
به واسطه حقی است که از جانب پیامبر)ص( به ما 
واگــذار شده است نه اینکه خلیفه این حق را به ما 
واگذار کرده باشد. نکته آخر که باید عرض کنم درباره 

نوع رفتار امام است. 
رفــتــار ایــشــان در مــرو و پــس از پــذیــرش والیتعهدی 
مأمون، با آنچه در مدینه بــود تفاوتی نکرد. یعنی 
تاش مأمون برای بدنام کردن و تخریب چهره امام 
نتیجه نداد؛ زیرا آن حضرت حتی در داراالماره مأمون 
هم با خدمه و کارکنان عادی می نشست و در جامعه 
مانند عامه مردم زندگی می کرد. نمونه بارز آن، جریان 
نماز عید فطر بــود که امــام هنگام حرکت به شیوه 
پیامبر)ص( پیاده و با پای برهنه حرکت کردند و مردم 
هم ایشان را همراهی نمودند به گونه ای که سبب 
خشم مأمون شد و از امام خواست برگردد و خودش 
نماز را به جا بیاورد. یعنی امام با زمان سنجی و درایت 
خاصی که از علم و دانش عمیق ایشان سرچشمه 
می گرفت، اقدامات و اهداف پلید مأمون را خنثی و 
حقانیت اهل بیت)ع( را برای جامعه اسامی تبیین 

کردند.

اقدام بعدى امام، تبيين حق خاندان پيامبر)ص( در امر حكومت و حاكميت بود؛ مثاًل وقتى در نيشابور از امام درخواست 
سخن كردند، ايشان فرمودند: »كلمه ال اله اال اهلل حصنى و من دخل حصنى امن من عذابى«. سپس حركت كردند و دوباره 
توقف كرده و فرمودند: »بشرطها و انا من شروطها« يعنى به شرطى كه به من توجه داشتيد. منظور امام واليت امام 

رضا)ع( يعنى امامت و واليت اهل بيت)ع( است. 
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گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 
اسالمی نیشابور به نش���انی:  استان خراسان رضوی 
، نیش���ابور ، خیابان پژوهش-مجتمع دانش���گاه آزاد 
اس���المی واحد نیش���ابور اداره امور فارغ التحصیالن 
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84 رن���گ نقره ای به ش���ماره انتظام���ی 188 ج 71 
ایران 48  ش���ماره موت���ور 10FX5V2235333 و 
شماره شاسی 11801255 به مالکیت رویا مظلوم 
زاده مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط 

می باشد.  ف
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مدرک دانشنامه پایان تحصیالت آقای احسان 
شایس���ته جوان بخت  فرزن���د ابوالفضل با کد 
ملی 0922125082 صادره از مشهد  در مقطع 
کارشناس���ی پیوسته رش���ته مهندسی معماری 
صادره از دانش���گاه آزاد اس���المی واحد  بجنورد  

مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اصل م���درک را به 
دانش���گاه آزاد اس���المی بجن���ورد ب���ه نش���انی:  
اس���تان خراس���ان ش���مالی ، بجن���ورد ، میدان 
دفاع مقدس-خیابان دانشگاه اداره امور فارغ 

التحصیالن ارسال نمایید. 

دی
قو

مف
هی 

آگ

س���ند و برگ س���بز س���واری پراید 131SL به رنگ نقره 
ای مدل 1390 به شماره انتظامی 557 ص 65 ایران 
42 و به شماره موتور 3983557 و به شماره شاسی 
S3412290862883 ب���ه ن���ام خان���م زبی���ده تیموری 
رودی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط است.
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اصل برگ س���بز سواری پژو پارس، مدل 1383 به 
شماره پالک 45 ایران 383 م 45 و شماره موتور 
ش���ماره شاس���ی 83802493  و    12483011950
متعل���ق به آقای امین شمس���ی گوش���کی مفقود 

گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

ح
,4
01
03
19
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت و 
یا نمایندگان قانونی آنها دعوت میگردد در جلسه 
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در روز پنج 
شنبه مورخ 1401/04/02 در محل شرکت واقع در 
مشهد، بلوار هاشمیه، نبش هاشمیه 16، پالک 150 
واحد 301 و یا آدرس آنالین اس��کایپ به لینک :   
 https://join.skype.com/GE65eBQOFhKG
ساعت 10 صبح تشکیل می شود، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه : 1. استماع گزارش هیئت مدیره          

2. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی  
3. تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی 

به 29 اسفند 1400    

4. انتخاب اعضای هیئت مدیره 
5. انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 

جهت سال مالی منتهی به 29 اسفند 
1401   و تعیین حق الزحمه ایشان                                                                           

6 . انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج 
آگهی های شرکت 

7. تصمیم گیری در رابطه با تقسیم سود  
8. تعیین حق حضور در جلسات هیئت مدیره  

9. تعیین پاداش هیئت مدیره  
10. سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی 

عادی سالیانه می باشد.          
هیئت مدیره شرکت ثمین بیهق

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه- شرکت ثمین بیهق )سهامی عام(
شماره ثبت 74005 - شناسه ملی 10380088145

/ر
40
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39

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای وحید عاطفی برابر معرفی نامه شماره 25/1400/201133 مورخ 1400/10/19 از طرف اداره 
کل اموال و خزانه داری شهرداری مشهد باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت شش دانگ عرصه و اعیان یکباب 
خانه به ش��ماره پالک 1616 اصلی بخش یک مش��هد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود 
گردیده اس��ت. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد؛ ش��ش دانگ مالکیت نامبرده در ذیل شماره دفتر امالک 44 و 
64 و 52 صفحات 322 و 95 و 252 شماره های ثبت 3664 و 7215 و 5264 بنام آقای سیدمحمد تقی کرمی 
فرزند س��یدمهدی ثبت و اس��ناد مالکیت دفترچه ای به ش��ماره های چاپی 1/771830 و 039890 و 519262 
صادر گردیده س��پس برابر سند ش��ماره 187640 مورخ 1390/12/17 دفترخانه 69 مشهد به شهرداری مشهد 
منتقل ش��ده اس��ت. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. و این بخشنامه به استناد ماده 120 آئین نامه قانون 

ثبت امالک صادر گردید.
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی 
است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی، 
نس��بت به صدور س��ند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.   م.الف 303     آ-40103226

مدیر اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- علی فضلی
از طرف رستم عبدالهی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای وحید عاطفی برابر معرفی نامه شماره 25/1400/201133 مورخ 1400/10/19 از طرف اداره 
کل اموال و خزانه داری شهرداری مشهد باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت شش دانگ عرصه و اعیان یکباب 
خانه به شماره پالک 1614 و 1615 اصلی بخش یک مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری 
مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد؛ شش دانگ مالکیت نامبرده در ذیل شماره دفتر امالک 30 
صفحه 374 شماره ثبت 3126 بنام آقای محمد سعید زمانیان فرزند محمدحسین ثبت و سند مالکیت دفترچه ای 

به شماره چاپی 908866 صادر گردیده سپس برابر سند شماره 186158 مورخ 1390/9/24 دفترخانه 69 مشهد 
به شهرداری مشهد منتقل شده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. و این بخشنامه به استناد ماده 120 

آئین نامه قانون ثبت امالک صادر گردید.
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی 
است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی، 
نس��بت به صدور س��ند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.   م.الف 302     آ-40103227

مدیر اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- علی فضلی
از طرف رستم عبدالهی

آگهی فقدان سندمالکیت
نظر بر اینکه سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه و مغازه از پالک ثبتی 5 فرعی از 4714 اصلی واقع در بخش 
یک اردبیل که بشرح صفحه و دفتر الکترونیکی بشماره 139920303001003419 و 1399203001003418 
و بشماره چاپی 707750 و 707751 بنام آقایان محمد و مهدی کریمی فرزندان قهرمان بشماره شناسنامه های 
1450001947 و 1225 صادره از اردبیل بطور بالسویه هر کدام سه دانگ مشاع از ششدانگ ثبت و صادر گردیده 
اس��ت س��پس نامبرده ها برابر با درخواست وارده بش��ماره 1002652 مورخه  1401/02/06 اعالم نموده اند که 
اسناد مالکیت پالک فوق الذکر بعلت اسباب کشی مفقود شده است و پس از جستجوی کامل پیدا نگردیده است 
تقاضای صدور اسناد مالکیت المثنی را نموده اند.لذا مراتب طبق بخشنامه شماره 140180003144000042 – 
1401/03/04 به کلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابالغ سپس در اجرای تبصره یک ماده 120 اصالحی قانون 
ثبت موضوع یکبار در روزنامه آگهی گردیده که هر کس ادعائی بوجود سند مالکیت یا سند معامله داشته باشد 
ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ انتشار این آگهی دالیل قانونی و یا اصل سند مالکیت را با اخذ رسید تسلیم این 
اداره نمایند.بدیهی است پس از  انقضای مدت مقرره طی تشریفات قانونی سند مالکیت المثنی بنام نامبردگان فوق 

الذکر صادر و تسلیم خواهد شد و سند اولیه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.   آ-40103254
تاریخ انتشار 1401/03/18

رئیس ثبت منطقه یک اردبیل احمدیان

به استناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1400،06،10 بنا به تفویض اختیار حاصله از 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400،06،10 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : سرمایه شرکت 
از مبلغ 12969000000 ریال به مبلغ 14169000000 ریال منقس��م به 1416900 سهم 10000 
ریالی بانام از محل مطالبات افزایش یافته اس��ت و ماده مربوطه در اساس��نامه بش��رح 
ذیل اصالح گردید : ماده اصالحی : س��رمایه شرکت مبلغ 14169000000 ریال منقسم به 

1416900 سهم 10000 ریالی با نام می باشد که تمامًا پرداخت گردیده است.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1331584(

آگهی تغییرات شرکت شعاع گستر شرق شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 18792 و شناسه ملی 10380343405 
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برگ س���بز خودرو سواری سمند مدل 1386 
به ش���ماره انتظام���ی ای���ران 12-638ت29 و 
ش���ماره  و   12486088498 موت���ور  ش���ماره 
شاس���ی 72505277 ب���ه نام غالمحس���ین 

اسماعیلی مفقود و اعتبار ندارد.
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م���درک موق���ت پای���ان تحصی���الت آق���ای محمود 
بی���ک زاده  فرزن���د رحم���ان باش���ماره شناس���نامه 
63846ص���ادره از مش���هد  در مقطع کارشناس���ی 
ارش���د نا پیوسته رش���ته زبان و ادبیات فارسی به 
ش���ماره 486741 صادره از دانش���گاه آزاد اسالمی 
واحد نیشابور  مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 

می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���المی نیشابور به نشانی:  استان خراسان 
رض���وی ، نیش���ابور ، خیاب���ان پژوهش-مجتم���ع 
دانش���گاه آزاد اس���المی واحد نیش���ابور اداره امور 

فارغ التحصیالن ارسال نمایید. 

دی
قو

مف
هی 

آگ

ب���رگ س���بز و س���ندمالکیت تراکت���ور285 جف���ت 
دیفرانس���یل کش���اورزی ابراهیم جبرائیلی جشن 
آبادی شماره موتورLFDW00996W  شماره شاسی

Ho7265 مدل 1389 ش���ماره پالک 19ک12-294 
مفقود ش���ده و از درجه اعتبار س���اقط می باش���د.
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م���درک موقت پایان تحصیالت اینجانب س���ارا 
جهاندیده  فرزند صادق با  ش���ماره شناس���نامه 
1222 صادره از مشهد و کد ملی 0939043319 
در مقط���ع کاردان���ی پیوس���ته رش���ته معم���اری 
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 42 
س���ازمان مرکزی دانش���گاه آزاد اسالمی مشهد 

اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید.  
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گواهی میش���ود فاکت���ور بلوک س���یلندر به 
ش���ماره 941375619 و ب���ه ش���ماره موت���ور 
139B0032748 مفق���ود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
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آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر کالس��ه ۱۴۰۰/۴۱۲ و ۱۴۰۱/۰۱۰ و آرا  ۱۴۰۱۶۰۳۰۷۱۱۴۰۰۰۴۹۲ و ۱۴۰۱۶۰۳۰۷۱۱۴۰۰۴۹۸-
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیروان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالرحیم نوروزی 
فرزند ش��یرمحمد به شماره شناس��نامه ۲۸۱ در سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب منزل به مساحت 
۱۰۹.۸۵ مترمربع، قسمتی از پالک ۸۴۷ فرعی از ۲ اصلی مزرعه حصار قطعه ۴ بخش ۵ از محل مالکیت 
مشاعی متقاضی و آقای علی نوروزی فرزند عبدالرحیم به شماره شناسنامه ۶ صادره از شیروان در سه دانگ 
مش��اع از شش��دانگ یکباب منزل به مساحت ۱۰۹.۸۵ متر مربع، قس��متی از پالک ۸۴۷ فرعی از ۲ اصلی 
مزرعه حصار قطعه ۴ بخش ۵ از محل مالکیت مشاعی عبدالرحیم نوروزی 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 است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.  آ-۴۰۱۰۲۵۰۲
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۳/۰۳                تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۰۳/۱۸

اکبر اقبالی رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

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

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش ۱۴ مشهد واحد ثبتی شهرستان 
تایباد مورد رس��یدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به 

شرح ذیل آگهی می گردد:
آقای عبدالقدیر نورمحمدی آبقه ئی به شناس��نامه ش��ماره ۱۵۸۱ کدمل��ی ۰۷۴۹۷۷۱۴۷۱ صادره تایباد فرزند 
عبدالباقی در ششدانگ یکباب منزل و مغازه متصل به آن به مساحت ۲۹۴/۸۷ مترمربع پالک شماره ۲۰۰ فرعی 
از ۲۵۱ اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ۱۴ مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل تمامت مالکیت رسمی و 

مشاعی آقای امید محمدی و قسمتی از پالک** کالسه ۶۰۷- ۹۹
لذا بموجب 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 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 تس��لیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند 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 ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 

مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.  آ-۴۰۱۰۲۵۰۶
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۳/۳               تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۳/۱۸
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت 
هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۸۶۰۳۰۱۳۶۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبتی ملک ناحیه ۲  رشت ، تصرفات 
مالکانه بالمعارض آقای حبیب نیازی نصیحتی فرزند احمد به شماره شناسنامه ۱۴۳۴۴صادره ازتهران ر در قریه 
حس��ن آباد  در س��ه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت ۹۴۱/۴۶متر 
مربع پالک فرعی ۳۸ از اصلی ۱۰۳ مفروز مجزی از پالک ۹ از اصلی ۱۰۳ واقع در بخش چهار رشت خریداری 

از مالک رسمی آقای رمضان رضائی حسن آبادی 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 یکماه 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 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۳۷۸          آ-۴۰۱۰۲۵۰۹
تاریخ انتشار نوبت اول :  ۱۴۰۱/۰۳/۰۳           تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
سعید بدوی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

از طرف غفار فرزانه

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت 
هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۸۶۰۳۰۱۳۶۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبتی ملک ناحیه ۲  رشت ، تصرفات 
مالکانه بالمعارض آقای مهدی فرجپور مژدهی فرزند نجفعلی به شماره شناسنامه ۳۰۳۰صادره ازتهران ر در قریه 
حس��ن آباد  در س��ه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت ۹۴۱/۴۶متر 
مربع پالک فرعی ۳۸ از اصلی ۱۰۳ مفروز مجزی از پالک ۹ از اصلی ۱۰۳ واقع در بخش چهار رشت خریداری 

از مالک رسمی آقای رمضان رضائی حسن آبادی 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 یکماه 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 
سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۳۷۶   آ-۴۰۱۰۲۵۱۰

تاریخ انتشار نوبت اول :  ۱۴۰۱/۰۳/۰۳            تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
سعید بدوی-رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

از طرف غفار فرزانه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 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 ساختمان های فاقد سند رسمی
 براب��ر رای ش��ماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۷۰۰۱۰۰۰۰۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عمران عسگری فرزند میکاییل بشماره شناسنامه ۹۰۳ صادره از در یک 
باب ساختمان مسکونی به مساحت ۱۹۲/۸۵مترمربع پالک ۹۰۱۶ فرعی از ۴۲ اصلی بخش ۷ زنجان خریداری از 
مالک رسمی آقای غفار رمضانی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  آ-۴۰۱۰۲۵۱۱
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۳/۰۳           تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۳/۱۸

محمدرضا حسنی - رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به دس��تور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ و برابر رای شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۰۶۰۰۰۶۴۲  هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم افسانه خوش صحبت صنوبری 
فرزند حسین بشماره شناسنامه ۲ صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۹۶/۰۳ 
متر مربع )یکصد و نود و شش و سه صدم متر مربع ( قسمتی از پالک شماره ۳۲۲ متصل به ۱۲۲ فرعی از اراضی 
رباط علیا پالک یک اصلی دهستان اربعه  واقع در خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری 
مع الواسطه از مالک رسمی فاطمه یعقوبیان محرز گردیده است . 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 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 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 .   آ-۴۰۱۰۲۴۴۶
تاریخ انتشار نوبت اول : ۰۲/ ۱۴۰۱/۰۳               تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
سید امین موسوی -رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه 

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به دس��تور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ و برابر رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۶۰۰۵۴۵۴  هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم زهرا کوه جانی گوجی فرزند 
اسماعیل بشماره شناسنامه ۲۲۴ صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۹۸/۹۰ متر 
مربع ) نود و هشت و نود صدم متر مربع ( قسمتی از پالک ۲۸۹ فرعی از اراضی دیزقند پالک ۲۳۱ اصلی دهستان 
اربعه  واقع در خراس��ان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری مع الواس��طه از ش��وکت مرادی 
ورثه مالک رسمی بانو کشور کرد دیزقندی محرز گردیده است . 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 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 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 .   آ-۴۰۱۰۲۴۴۹
تاریخ انتشار نوبت اول : ۰۲/ ۱۴۰۱/۰۳              تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
سید امین موسوی - رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه 

آگهی  تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش پنج حوزه ثبتی شهرستان 
اسفراین پیرو آگهی قبلی به موجب ماده چهارده قانون ثبت اسناد و امالک 

تحدید حدود شماره زیر:
قریه حسن آباد قصبه پالک شصت و پنج )۶۵(-اصلی

۱۵۶۰ فرعی مفروز از  ۱۱۳ فرعی آقای رحمان دلبرده  فرزندمحمد حسین   ششدانگ یک باب منزل در روز شنبه 
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۹ الی ۱۲:۳۰ قبل از ظهر در محل بعمل خواهد آمد.)در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی(.
لذا به موجب ماده چهارده قانون ثبت اسناد و امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره فوق الذکر 

به وس��یله این آگهی اخطار میگردد که در روز وس��اعت باال در محل حضور بهم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان 
امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشد مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار 
شده از طرف مجاورین ،تحدید خواهد شد واعتراضات مجاورین نسبت به حدود ارتفاقی ونیز صاحبان امالک وحقوق 
ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته 
خواهد شد ودر اجرای تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی ،معترضین می بایست 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مراجع ذیصالح قضائی 

تقدیم و گواهی الزم را از مرجع مذکور اخذ وبه این اداره تسلیم نمایند.  آ-۴۰۱۰۳۲۰۰
تاریخ انتشار:۱۴۰۱/۰۳/۱۸

اردالن محمدی کوشکی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسفراین

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای عباس میرزا بیکی نقندر به عنوان متولی موقوفه حاج میرزا بیگی برابر نامه شماره ۱۴۰۱/۹/۴- ۷۷۶۵۶۴/۱۴۰۰ 
با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواس��ت ۳۶۵۸/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی مالکیت را نموده که شش��دانگ پالک ۵۲ فرعی از ۷۳- اصلی بخش ۶ مش��هد پالک فوق الذکر به 
نام ذبیح اله قهرمان به عنوان متولی موقوفه ذیل دفتر ۲۴۲ صفحه ۴۶۳ به شماره ثبت ۴۵۳۸۴ ثبت و سند شماره 
۳۳۳۸۶۸ صادر گردید و فاقد بازداشت و رهن می باشد حسب اعالم متقاضی سند المثنی در اثر سهل انگاری مفقود 
شده در اجرای ماده ۱۲۰ اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام 
معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر 
اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام 

به صدور سند ج مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. م.الف ۳۱۱    آ-۴۰۱۰۳۲۱۴
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

از طرف محمد ایرانی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای عباس میرزا بیکی نقندر به عنوان متولی موقوفه حاج میرزا بیگی برابر نامه شماره ۱۴۰۱/۹/۴- ۷۷۶۵۶۴/۱۴۰۰ 
با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواس��ت ۳۶۵۸/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی مالکیت را نموده که شش��دانگ پالک ۲۵ فرعی از ۷۳- اصلی بخش ۶ مش��هد پالک فوق الذکر به 
نام ذبیح اله قهرمان به عنوان متولی موقوفه ذیل دفتر ۲۴۲ صفحه ۴۶۰ به شماره ثبت ۴۵۳۸۳ ثبت و سند شماره 
۳۳۳۸۶۷ صادر گردید و فاقد بازداشت و رهن می باشد حسب اعالم متقاضی سند المثنی در اثر سهل انگاری مفقود 
شده در اجرای ماده ۱۲۰ اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام 
معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر 
اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام 

به صدور سند ج مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. م.الف ۳۱۰   آ-۴۰۱۰۳۲۱۵
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

از طرف محمد ایرانی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای عباس میرزا بیکی نقندر به عنوان متولی موقوفه حاج میرزا بیگی برابر نامه شماره ۱۴۰۱/۹/۴- ۷۷۶۵۶۴/۱۴۰۰ 
با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواس��ت ۳۶۵۸/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی مالکیت را نموده که ششدانگ پالک ۱۹ فرعی از ۷۳- اصلی بخش ۶ مشهد پالک فوق الذکر به نام 
ذبیح اله قهرمان به عنوان متولی در موقوفه ذیل دفتر ۲۴۱ صفحه ۱۰۷ به شماره ثبت ۴۵۰۷۱ ثبت و سند شماره 
۵۵۴۵۲۶ صادر گردید و فاقد بازداشت و رهن می باشد حسب اعالم متقاضی سند المثنی در اثر سهل انگاری مفقود 
شده در اجرای ماده ۱۲۰ اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام 
معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر 
اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام 

به صدور سند ج مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. م.الف ۳۰۹   آ-۴۰۱۰۳۲۱۷
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

از طرف محمد ایرانی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای امیرحس��ین ناروئی وکالتاً بصورت مع الواسطه به ش��ماره وکالت ۴۸۸۵۸- ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ از طرف آقای احمد 
میدانی با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست ۱۴۰۱/۷۵۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی یک سهم مشاع از ۴۰۰ سهم از ۸/۳ سهم مشاع از ۱۶/۳ سهم مشاع از ۱۸ سهم ششدانگ پالک 
باقیمانده ۲۳۶ اصلی را نموده که پالک فوق الذکر به نام احمد میدانی ذیل دفتر ۲۴۷ صفحه ۱۵۱ به ش��ماره ثبت 
۴۶۲۰۱ بت و سند شماره ۶۰۵۸۳۱ صادر گردید و فاقد بازداشت و رهن می باشد حسب اعالم متقاضی سند المثنی 
در اثر سهل انگاری مفقود شده در اجرای ماده ۱۲۰ اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه 
اش��خاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود می باش��ند ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی 
اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه 
پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این 

اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند ج مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. م.الف ۳۰۸   آ-۴۰۱۰۳۲۲۰
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

از طرف محمد ایرانی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای امیرحس��ین ناروئی وکالتاً بصورت مع الواسطه به ش��ماره وکالت ۴۸۸۵۸- ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ از طرف آقای احمد 
میدانی با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست ۱۴۰۱/۷۵۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی یک سهم مشاع از ۴۰۰ سهم از ۸/۳ سهم مشاع از ۱۶/۳ سهم مشاع از ۱۸ سهم ششدانگ پالک 
باقیمانده ۲۳۶ اصلی را نموده که پالک فوق الذکر به نام احمد میدانی ذیل دفتر ۲۴۷ صفحه ۱۵۱ به ش��ماره ثبت 
۴۶۲۰۱بت و سند شماره ۶۰۵۸۳۱ صادر گردید و فاقد بازداشت و رهن می باشد حسب اعالم متقاضی سند المثنی 
در اثر سهل انگاری مفقود شده در اجرای ماده ۱۲۰ اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه 
اش��خاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود می باش��ند ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی 
اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه 
پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این 

اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند ج مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. م.الف ۳۰۷   آ-۴۰۱۰۳۲۲۱
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

از طرف محمد ایرانی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای مسعود جعفری فرزند عباسعلی برابر وکالتنامه شماره ۲۱۳۶۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۱ دفترخانه ۷۱ 
شهرستان مشهد بوکالت از وراث مرحوم میرزا محمد شریعتی فرزند شعبان طبق گواهی حصر وراثت شماره ۲۵/۶۹۶ 
مورخ ۱۳۲۵/۹/۱۰ باستناد ۲ برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول 
به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت شش دانگ عرصه و اعیان یکقطعه زمین به شماره پالک ۷۰۵ 
فرعی از فرعی از ۵۱۹ فرعی از ۲۳۰ اصلی بخش ۹ مشهد که متعلق به آقای محمدجواد حصیریان فرزند محمدجعفر 
بوده که به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد؛ شش دانگ مالکیت نامبرده در 
ذیل شماره دفتر امالک ۱۱۳ صفحه ۳۲۰ شماره ثبت ۱۶۳۳۲ بنام آقای محمدجواد حصیریان فرزند محمدجعفر 
ثبت و س��ند مالکیت دفترچه ای به ش��ماره چاپی ۳۱۱۹۴۵ صادر گردیده، سپس برابر صورتجلسه تفکیک شماره 
۱۹۲۶۸ مورخ ۱۳۴۲/۸/۲۵ اداره ثبت مشهد زمین مورد نظر بر سه قطعه تفکیک و طبق سند صلح قطعی شماره 
۲۱۴۳۱ مورخ ۱۳۴۳/۶/۷ دفترخانه ۲۰ مشهد، دو قطعه زمین از قطعات تفکیکی به شماره ۸۲۸ فرعی از ۷۰۵ فرعی 
از ۵۱۹ فرعی از ۲۳۰ اصلی و باقیمانده ۷۰۵ فرعی ۷۰۵ فرعی از ۵۱۹ فرعی از ۲۳۰ اصلی بنام مرحوم آقای میرزا 
محمد شریعتی فرزند شعبان منتقل شده است و وکیل وراث مشارالیه تقاضای صدور اسناد مالکیت جدید مشاعی 
نیز نسبت به سهم االرث ورثه مرحوم جهت دو قطعه تفکیکی مذکور نموده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی 

ندارد. و این بخشنامه به استناد ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت امالک صادر گردید.
لذا به استناد ماده ۱۲۰ اصالحی قانونت ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی 
است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی، 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف ۳۰۶  آ-۴۰۱۰۳۲۲۳
مدیر اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- علی فضلی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه خانم کبری برزگر فرزند ناصر باستناد ۲ برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت ۳ دانگ عرصه و اعیان یک قطعه 
آپارتمان به شماره پالک ۷۱۶ فرعی از ۲۳ اصلی بخش ۹ مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری 
مفقود گردیده اس��ت. با بررس��ی دفتر امالک، معلوم شد؛ ۳ دانگ مالکیت نامبرده در ذیل شماره دفتر امالک ۹۷۳ 
صفحه ۴۵۸ ش��ماره ثبت ۱۹۲۴۳۱ بنام خانم کبری برزگر ثبت و س��ند مالکیت به ش��ماره چاپی ۹۵۸۸۹۱ صادر 
گردیده. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. و این بخش��نامه به اس��تناد ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت امالک 

صادر گردید.
لذا به استناد ماده ۱۲۰ اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی 
است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی، 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف ۳۰۵  آ-۴۰۱۰۳۲۲۴
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک مشهد- علی فضلی

از طرف رستم عبدالهی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای وحید عاطفی برابر معرفی نامه شماره ۲۵/۱۴۰۰/۲۰۱۱۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ از طرف اداره کل 
اموال و خزانه داری شهرداری مشهد باستناد ۲ برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت س��ند مالکیت شش دانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به 
شماره پالک ۱۵۹۸ اصلی بخش یک مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. 
با بررس��ی دفتر امالک، معلوم ش��د؛ ش��ش دانگ مالکیت نامبرده در ذیل شماره دفتر امالک ۲۷ صفحه ۷۶ شماره 
ثبت ۲۹۳۴ بنام آقای نصراله میرشکه فرزند اسداله ثبت و سند مالکیت دفترچه ای به شماره چاپی ۱۹۲۱۰۶ صادر 
گردیده سپس برابر سند شماره ۱۹۳۱۶۵ مورخ ۱۳۹۲/۴/۱ دفترخانه ۶۹ مشهد از جانب وراث مرحوم به شهرداری 
مشهد منتقل شده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. و این بخشنامه به استناد ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون 

ثبت امالک صادر گردید.
لذا به استناد ماده ۱۲۰ اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی 
است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی، 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف ۳۰۴  آ-۴۰۱۰۳۲۲۵
مدیر اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- علی فضلی

از طرف رستم عبدالهی



حسین  مــحــمــد 
نیکبخت  »مشربه 
امّ ابراهیم« در منطقه 
ــعــوالــی«، جــایــی در  »ال
ناحیه غربی قبرستان 
بقیع قــرن هــاســت که 
میزبان پیکر پاک و مطهر بانویی است که 
فرزند بزرگوار او، ولی نعمت ایرانیان و مایه 
برکت و عزت سرزمین ماست؛ نجمه خاتون، 
بانوی واالمقامی است که افــزون بر پسر 
بزرگوارش، حضرت ثامن الحجج)ع(، دختر 
گرامی اش، حضرت فاطمه معصومه)س( 
نیز چشم و چراغ مردم ایران است و حرم 
باصفا و ملکوتی  او، قبله گاه اهل ایمان و 
تقوا. نام نجمه خاتون در میان شیعیان و 
دوستداران خاندان عصمت و طهارت)ع( 
با احترام و تکریم فـــراوان بــرده می شود و 
همه او را به بزرگی و معنویت می شناسند؛ 
بانوی پارسایی که در دامن پاک و مطهرش، 
ولــی خــدا، حضرت امــام رضـــا)ع( پــرورش 
یافت؛ عزیزی که نه فقط شیعیان بلکه 
همه اهل اســام و تمام بشریت از وجود 
الهی اش بهره مند و از جام بابرکت دانش 
وی سیراب می شوند. اما با وجود عظمتی 
که در شخصیت نجمه خاتون سراغ داریم، 
اطاعاتمان درباره زندگانی او زیاد نیست. 
اصـــوالً ایــن نقد بر نــوع نگاه و ذهنیت ما 
نسبت به شخصیت های بزرگ مذهبی مان 
وارد است که با وجود عاقه فراوان و ارادت 
وصف ناشدنی، به درک جایگاه معنوی آن 
بزرگواران اکتفا می کنیم و به دنبال شناخت 
سیره و تاریخ زندگی آن ها نمی رویم و از این 
مسئله بسیار مهم غافلیم که شناخت 
عالمانه نسبت بــه زنــدگــی آن بــزرگــواران 

می تواند در ایجاد الگوی مناسب و حرکت 
در مسیر تقوا و حق طلبی، یاریگر ما باشد. 
ایام باسعادت دهه سراسر برکتِ »کرامت« 
و روزهایی که به والدت باسعادت حضرت 
ثامن الحجج)ع( منتهی می شود، فرصت 
ــاره  ــردن درب ــرای صحبت ک خوبی اســت ب
نجمه خاتون، مـــادر بــزرگــواری کــه مــا این 
روزهای فرخنده را با نام دو فرزند بزرگوار او، 

گرامی می داریم و جشن می گیریم.

تربیت  شده مکتب جعفری ◾
ــاره زمــان و مکان والدت ام الــرضــا)س(،  درب
اطاعات دقیقی در اختیار نداریم؛ برخی 
مورخان او را زاده »مغرب« و گروهی دیگر 
وی را زاده »نوبه« در غرب آفریقا می دانند؛ 
اما همه مورخان بر این امر هم داستانند 

ــد« بــود و به  که آن بانوی باکرامت، »ام ولـ
عــنــوان کنیز بــه بیت امــامــت راه یافت. 
شیخ صـــدوق در کــتــاب ارجمند »عیون 
ــوط به  اخـــبـــارالـــرضـــا)ع(« در بــخــش مــرب
ــاره  والدت آن امــام همام، به تفصیل درب
چگونگی راهیابی نجمه خاتون بــه بیت 
امامت سخن گفته و روایت های متعددی 
را عرضه کرده  است. قدر مسلم آن است 

که آن بانوی بزرگوار، نخست ندیم و همراه 
حُمَیدَه خاتون، همسر امام جعفر صادق)ع( 
و مادر امام کاظم)ع( بود. گزارش های تاریخی 
و روایــی بر آنند که نجمه خاتون سالیانی 
چند در محضر حمیده خاتون کــه خود 
دانش آموخته مکتب امام صادق)ع( بود، به 
فراگیری دانش پرداخته  و به مقامات باالی 
معنوی و علمی رسیده است. این گزارش که 
 افزون بر شیخ صدوق، توسط شیخ مفید در 
»االرشـــــاد« )ج 2( و عــامــه مجلسی در 
»بحاراالنوار« )ج 49( هم نقل شده  است، 
نشان می دهد بانوان بیت امامت عموماً 
افتخار بهره گیری از دانش الهی ائمه)ع( 
را داشتند و پس از آموختن، در آمــوزش 
دادن آن علوم به دیگران نیز تاش فراوانی 
می کردند. به هر حال، نجمه خاتون که در 
متون روایــی و تاریخی بــرای وی نام هایی 
مانند تُکْتَم، ُسکَن و خَیزُران نیز نقل شده  
است، به دلیل استعداد فراوان و مداومت 
بر تهذیب نفس، پس از مدتی به شدت 
مورد توجه حمیده خاتون قرار گرفت و آن 
بانوی بــزرگــوار به فــرزنــدش امــام کاظم)ع( 
پیشنهاد کــرد که با نجمه خاتون ازدواج 
کند. مرحوم عزیزهللا عطاردی در »مسند 
االمام الرضا)ع(« )ج 1، ص 12( روایتی را نقل 
می کند که جایگاه نجمه خاتون را در بیت 
امامت نشان می دهد. طبق ایــن روایــت، 
حمیده خاتون به فرزند بزرگوارش توصیه 
کــرد: »پــســرم، همسرت بانویی اســت که 
بهتر از آن سراغ ندارم. پس به اطرافیان نیز 
توصیه کن با او به خوبی رفتار کنند ]و در 
تکریم وی بکوشند[«. امام کاظم)ع( پس 
از والدت ثامن االئمه)ع( به نجمه خاتون 
لقب »طاهره« داد و او را به این عنوان در 

میان دیگر بانوان ممتاز گردانید.

عالمه عابد ◾
از ویژگی های بارز نجمه خاتون، عبادت بسیار 
و فراوانی یاد خدا بــود. او تمام ایــام فراغت 
خود را در محراب عبادت، به اقامه نماز و 
قرائت قــرآن می پرداخت؛ حتی زمانی که 
باردار بود و به نظر می رسید دشواری حَمْل، 
وی را از انجام اعمال عبادی اش بازدارد، در 
محراب عبادت می ایستاد و به مناجات با 
پروردگار مشغول می شد. شیخ صدوق در 
جلد نخست »عیون اخبارالرضا)ع(«، از 
نجمه خاتون نقل می کند که فرموده  است 
در دوران بـــارداری امــام رضـــا)ع(، سنگینی 
حمل را احــســاس نــمــی کــرده و در خــواب 
نیز صــدای تسبیح و تهلیل از حَمْل خود 
می شنیده  اســت. نجمه خاتون در همین 
ایام از فراگیری دانش نیز غافل نبود و در کنار 
عبادت و کارهای روزمره زندگی، زمانی را به 
تکمیل درس و بحث هایش اختصاص 
مــی داد. جالب اینجاست که حتی پس 
ــا)ع( نیز تغییری در  از والدت امــام رضـ
برنامه های عبادی نجمه خاتون به وجود 
نیامد و آن بانوی گرامی در کنار نگهداری 
و تربیت فرزند، همچنان به برنامه های 
عبادی خود اشتغال داشت. تاریخ رحلت 
نجمه خاتون دقیقاً معلوم نیست؛ او را 
پس از رحلت، در کنار حُمَیده خاتون، مادر 
همسرش که عاقه فراوانی به وی داشت، 
در »مشربه امّ ابراهیم« به خاک سپردند. 
ــوان پــاکــدامــن و  ــان ــزار آن ب ساختمان مـ
پرهیزگار، تا پیش از تخریب قبور ائمه 
بقیع)ع( به دست وهابیان، برپا و مورد 

توجه زائران مدینه منوره بود.

دربارهفضائلوسیرهاخالقیوعلمیمادربزرگوارثامنالحجج)ع(

نجمه خاتون؛ شاگرد ممتاز 
j مکتب امام صادق

تشرفتشرف

بوی عود، عطر کرامت
چــه سفر و چــه تشرفی بــشــود! وقــتــی پــس از یــک یا 
چند ساعت، حتی پس از یک روز سفر با اتوبوس، 
قطار یا هواپیما، هنگام پیاده شــدن ببینی خادمان 
ــد تــا فرصتی  حــرم امـــام رئـــوف بــه استقبالت آمــده ان
فراهم شــود که پیشاپیش چشمت به جمال پرچم 

سبزرنگ حــرم آقــا روشــن شــود، بوسه ای بر آن بزنی، 
 بوی عود و عطر کرامت مشامت را پر کند و کبوتر دلت 

هوایی بشود. 
ایــن روزهــا حــرم امــام رضـــا)ع( انگار به مبادی ورودی 
شهر مشهد نزدیک تر شده است. برای مسافرانی که 

خسته از سفر و دلزده از روزمرگی های زندگی آمده اند 
ــارت از همان  تا در زالل حــرم، جــان و تن بشویند، زی
قدم های اول شروع می شود. این روزها اگر به مشهد 
مشرف شوید در سالن فــرودگــاه، ترمینال یا راه آهــن 
عاوه بر میزهای خدمت که درباره فعالیت های آستان 

ــرده و یــا بــا تــوزیــع اقــام  قــدس رضــوی اطــاع رســانــی ک
متبرک، اجــرای ســرود و پخش عــود و گــاب از زائــران 
مشهدالرضا)ع( پذیرایی می کنند، خادمان رضوی نیز 
به پیشوازتان می آیند و با حال و هوای زیارت، حرم و... 

حالتان را خوب تر می کنند.

کتابخوانی
   »غریب قریب 2« رونمایی شد

همزمان با دهه کرامت، آیین رونمایی از 
کتاب »غریب قریب2« اثر مرحوم سعید 

تشکری در فروشگاه مرکزی »به نشر« با 
حضور حجت االسالم سبزیان؛ مدیر کل 

کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، 
امیرمهدی حکیمی؛ کارشناس و محمد 
خسروی راد؛ نویسنده و منتقد ادبی و 

جمعی از مدیران و نویسندگان مشهدی 
برگزار شد. 

محمد باغستانی، پژوهشگر و استاد 
دانشگاه در این مراسم گفت: کتاب »غریب 

قریب« به بیان تاریخچه حرم مطهر 
رضوی در دوران  مختلف می پردازد که 
در نوع خود بسیار جذاب، تأثیرگذار و 

ارزشمند است. بازنویسی شماری از 
کرامت های امام رضا)ع(، معرفی بنا 

و معماری حرم به عنوان نماد هویتی 
فرهنگی و بیان واقعیت های تاریخی از 

نکات برجسته این اثر است.
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من فرّج 
عن مؤمن 
فرّج اهلل 
عن قلبه 
یوم القیامه
کسی که ِگره از 
کار مؤمنی بگشاید و 
شادش کند، خداوند 
هم در روز قیامت، 
 کاِر بسته او را 
می گشاید.

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
براب��ر رای ش��ماره 140060318015003706هی��ات اول موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خمام تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای شعبان اوالدی وطن فرزند فرض اهلل بشماره شناسنامه 1 صادره از خمام در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل 
بر س��وله احداثی به مساحت 404/73 متر مربع به پالک ش��ماره 1943 فرعی از 28 اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 1 فرعی از 28 اصلی واقع در خمام بخش 5 گیالن خریداری از مالک رسمی آقای فرض اله اوالد وطن 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 568   آ-40103170
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/3/18                تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/1

محمد رجب پور دموچالی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
براب��ر رای ش��ماره 140060318015003708هی��ات اول موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خمام تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای شعبان اوالدی وطن فرزند فرض اهلل بشماره شناسنامه 1 صادره از خمام در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل 
بر اعیانات احداثی به مس��احت388/47 متر مربع به پالک شماره 1944 فرعی از 28 اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 1 فرعی از 28 اصلی واقع در خمام بخش 5 گیالن خریداری از مالک رس��می آقای فرض اله اوالد پور  وطن 

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 571   آ-40103175
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/3/18             تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/1

محمد رجب پور دموچالی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
براب��ر رای ش��ماره 140060318015003707هی��ات اول موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خمام تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای شعبان اوالدی وطن فرزند فرض اهلل بشماره شناسنامه 1 صادره از خمام در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل 
بر س��وله احداثی به مساحت 358/84 متر مربع به پالک ش��ماره 1942 فرعی از 28 اصلی مفروز و مجزی شده از 
پ��الک 1 فرع��ی از 28 اصلی واقع در خمام بخش 5 گیالن خریداری از مالک رس��می آقای فرض اله اوالدی وطن 

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 573   آ-40103179
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/3/18                  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/1
محمد رجب پور دموچالی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینکه آقای هاش��م رحمانی دارای شناس��نامه ش��ماره 5740078377  به ش��رح دادخ.اس��ت به کالس��ه  
7/102/1401   از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  رحیم رحمانی  
به شناسنامه 5749178153  در تاریخ   1390/5/12 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به : 
1. هاشم  رحمانی  فرزند رحیم کد ملی  5740078377 ت.ت  1375/3/25 نسبت فرزند  مرحوم 
2.رضا رحمانی  فرزند رحیم  کد ملی  5740015472 ت.ت  70/10/19 13نسبت  فرزند  مرحوم 
3.زهرا رحمانی فرزند موسی   کد ملی 5749188353  ت.ت  1347/1/10 نسبت همسر مرحوم 

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

گواهی صادر خواهد شد .   آ-40103185
امیر سلیمانی قاضی شورا شعبه هفتم شورای حل اختالف زبرخان

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای  محمد رضا  برجی  دارای شناسنامه  5749017737  به شرح دادخواست به کالسه    96   از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  محمد اسمعیل برجی  به شناسنامه  
5749571599   در تاریخ  1395/6/7   در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به   
1. محمد رضا برجی  فرزند محمد اسمعیل    کد ملی  5749017737  ت.ت 1352/1/6   نسبت  فرزند  مرحوم      

2. جواد  برجی   فرزندمحمد اسمعیل  کد ملی  5749761630    ت. ت 1357/2/10  نسبت فرزند مرحوم

3. محمد حسن  برجی   فرزند محمد اسمعیل     کد ملی  5749943054 ت.ت  1364/3/20   نسبت فرزند مرحوم  
4 سکینه  برجی    فرزندمحمد اسمعیل   کد ملی  5749016420 ت.ت 1347/9/1  نسبت فرزند مرحوم

5 . زهرا   برجی   فرزند  محمد اسمعیل     کد ملی 5749814661   ت.ت  1361/3/18 نسبت فرزند مرحوم
6. فاطمه   برجی   فرزند محمد اسمعیل  کد ملی 5749814653  ت.ت  1361/3/18  نسبت فرزند مرحوم 

7. سمیه   برجی  فرزند محمد اسمعیل کد ملی 1064109691  ت.ت 1366/3/10 نسبت فرزند مرحوم
8. آسیه   برجی   فرزند  محمد اسمعیل    کد ملی 5749729842  ت.ت 1349/3/1    نسبت فرزند  مرحوم 

9 . لیلی  برجی فرزند محمد    کد ملی 5749606252   ت.ت  1327/7/5  نسبت همسر   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-40103186                                                                                                            

   امیر سلیمانی  قاضی شورا شعبه  هفتم دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان  

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای  محمد رضا  برجی  دارای شناس��نامه  5749017737  به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه    97  
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان  لیلی برجی  به شناس��نامه  
5749606252   در تاریخ  1401/1/19  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به   
1. محمد رضا برجی  فرزند محمد اسمعیل    کد ملی  5749017737  ت.ت 1352/1/6   نسبت  فرزند  مرحومه     

2. جواد  برجی   فرزندمحمد اسمعیل  کد ملی  5749761630    ت. ت 1357/2/10  نسبت فرزند مرحومه
3. محمد حسن  برجی   فرزند محمد اسمعیل     کد ملی  5749943054 ت.ت  1364/3/20   نسبت فرزند مرحومه  

4 سکینه  برجی    فرزندمحمد اسمعیل   کد ملی  5749016420 ت.ت 1347/9/1  نسبت فرزند مرحومه
5 . زهرا   برجی   فرزند  محمد اسمعیل     کد ملی 5749814661   ت.ت  1361/3/18 نسبت فرزند مرحومه
6. فاطمه   برجی   فرزند محمد اسمعیل  کد ملی 5749814653  ت.ت  1361/3/18  نسبت فرزند مرحومه 

7. سمیه   برجی  فرزند محمد اسمعیل کد ملی 1064109691  ت.ت 1366/3/10 نسبت فرزند مرحومه
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-40103187                                                                                                           

امیر سلیمانی  قاضی شورا شعبه  هفتم دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان  

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم کبری صادقی دارای شناسنامه شماره 0749724587 به شرح دادخواست به کالسه 0100112 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی ملک محمدی کاخکی به 
شناس��نامه 4282 در تاریخ 1400.9.10 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1.کبری صادقی فرزند حسین به ش ملی 0749724587 همسر متوفی 2.امیر محمد ملک محمدی کاخکی به ش 
ملی 0740649833 فرزند متوفی 3.ابوالفضل ملک محمدی کاخکی به ش ملی 0721388930 فرزند متوفی 4.ایلیا 

ملک محمدی کاخکی به ش ملی 0962238201 فرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 امور 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 ماه به شورا دارد و االگواهی 

صادر خواهد شد.  آ-40103188
شورا – شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان باخرز- مهربان

آگهی تصمیم واحد ثبتی
خواهان : بانو اختر آقازاده به آدرس تهران خیابان آزادی – خیابان قصردشت – پالک 31 و با وکالت آقای سجاد روح 

نواز به آدرش اردبیل ابتدای رضوان – روبروی مخابرات
خواندگان : آقایان و بانوان مصطفی ، غالمرضا ، توران ، منصوره ، معصومه ، ارش��د ، داریوش ، فرزاد و الهام همگی 
به فامیلی آقازاده و اشرف سیدی همگی به آدرس اردبیل – خیابان انقالب – کوچه اکبریه – بن بست حداد پالک 
31 – و آقایان و بانوان عباسقلی ، احکد ، فرحناز و رقیه همگی به فامیلی آقازاده و راضیه پیرفرشی همگی به آدرس 
اردبیل خیابان نایبی – س��اختمان بلوط – طبقه 3 و خانم مهین آقازاده به آدرس تهران – تهرانس��ر – بلوار گل 

ها – پالک 16 – واحد 5
خواسته : درخواست افراز الک ثبتی به شماره 3348 اصلی واقع در بخش دو اردبیل

تصمیم واحد ثبتی : در قبال خواس��ته خواهان به وارده ش��ماره 1001319 – 1400/03/29 به طرفیت خواندگان 
مبنی بر افراز پالک ثبتی به ش��ماره 3348 اصلی واقع در بخش 2 اردبیل نس��بت به پرونده ثبتی وفق مدلول مواد 
1 و 2 آئین نامه مذکور پرونده جهت پیگیری به نماینده و نقش��ه بردار ثبت ارجاع و طی نامه ش��ماره 1088319 
– 1400/06/31 از خواهان و خواندگان جهت نقش��ه برداری و معاینه محل مورد بحث در س��اعت 10 الی 12 صبح 
مورخه 1400/07/25 دعوت به عمل آمده و در وقت مقرر در محل حاضر و نس��بت به ترس��یم نقش��ه اقدام شده و 
مراتب طی نامه شماره 140085603001011428 – 1400/08/15 از شهرداری اردبیل استعالم و شهرداری طی 
جوابیه شماره 401000666 – 1401/01/24 اعالم نموده که با توجه به موقعیت و مساحت ملک نسبت به سهم 
مورد ادعای محدوده اعالمی ملک و کروکی پیوستی از نظر شهرداری قابل افراز نمی باشد . لذا با عنایت به مراتب 
مذکور و با استدالل به این که طبق ماده 101 قانون شهرداری و ماده 154 قانون ثبت نقشه افراز و تفکیکی امالک 
محدوده شهرها الزاما باید به تصویب شهرداری برسد و نقشه افرازی پالک موصوف مورد تایید شهرداری قرار نگرفته 
افراز پالک موصوف میسور نبوده لذا درخواست افراز خواهان رد می گردد . این تصمیم به استناد ماده 5 قانون فوق 
االشاره صادر و اعالم می گردد هر یک از شرکا ملک می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابالغ این تصمیم اعتراض خود 

را به دادگاه اردبیل تسلیم نمایند .   آ-40103189
تاریخ انتشار روز چهارشنبه مورخ 1401/03/18

رضا احمدیان – رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک شهرستان اردبیل

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

 برابر رای ش��ماره140160327001000089مورخ 1401/02/07 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک 

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

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

                                         محمدرضا حسنی - رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو كرمان

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای ش��ماره 140160319078001306 مورخه 1401/02/20 هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم عفت موسائی فرسنگی فرزند ماشاءاهلل بشماره 
شناس��نامه 31 صادره از کرمان درشش��دانگ یک باب خانه  به مساحت 96/5 مترمربع پالک16877 
فرعی از3968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 739 فرعی از 3968 اصلی  واقع در بخش2 کرمان 
آدرس کرمان سرآس��یاب فرس��نگی -خیابان احمدی نبش کوچه 8 سمت راست  خریداری از مالک 
رسمی آقای ماشااهلل موسائی فرسنگی 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 اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکیت صادر خواهد شد. آ-40102515
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/03/03         تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/03/18
محمودمهدی زاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 2کرمان

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو كرمان

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر اراء شمارهای 140160319078001350و140160319078001542 هیات دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
مل��ک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاض��ان  آقایان محمدرضا حاج جعفری فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 1900 صادره از کرمان ومرتضی حسینخانی فرزند علی به شماره شناسنامه 
3 صادره از فهرج  در شش��دانگ یک باب خانه مش��تمل برمغازه  به مساحت 412.90 مترمربع تحت 
پالک 6 فرعی از 3048 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک 1فرعی از 3048 اصلی بخش3 واقع در 
اسیابادجنوبی بین کوچه شرقی5و6 منزل اول سمت راست  خریداری از مالک رسمی آقای غالمحسین 
اس��دی  محرز گردیده اس��ت.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.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/03/03      تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/18     آ-40102516

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

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو كرمان

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 اراء ش��مارهای 1401160319078001349و140160319078001545 هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان آقایان محمدرضا حاج جعفری 
فرزند حس��ین بشماره شناس��نامه 1900 صادره از کرمان ومرتضی حسینخانی فرزند علی به شماره 
شناس��نامه 3 صادره از فهرج باالمناصفه در شش��دانگ یک باب خانه به مساحت 227 مترمربع تحت 
پالک 7 فرعی از 3048 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک 1 فرعی از 3048 اصلی بخش3 واقع در 
کرمان اسیاباد جنوبی روبروی تکیه ابوالفضل نبش شرقی 6 خریداری از مالک رسمی آقای غالمحسین 
اس��دی محرز گردیده اس��ت.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 انتش��ار 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 
اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.  آ-40102517
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/03/03              تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/18
محمود مهدی زاده –رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو كرمان

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای ش��ماره 140160319078001304 مورخه 1401/02/20 هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نصرت مهدیان ناصر فرزند محمود بشماره 
شناس��نامه 264 صادره از کرمان در  شش��دانگ یکباب خانه مش��تمل بر طبقات فوقانی به مساحت 
209/76 مترمرب��ع پالک2592 فرعی از20 اصلی  واقع در بخش 6 کرمان آدرس کرمان جاده تهران 
خیابان پردیس بلوار فردوس��ی کوچه 7 خریداری از مالک رس��می آقای محمد حسن نظریان 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.بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  آ-40102519
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/03/03                  تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/03/18

محمودمهدی زاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 2کرمان

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو كرمان

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای ش��ماره 140160319078000889مورخه 1401/02/06 هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا حس��ن نژادرنجبر فرزند حبیب 
اله بش��ماره شناس��نامه 936 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 121/1 مترمربع 
پ��الک3032 فرعی از2942 اصلی  واقع در بخش3 کرمان آدرس کرمان خیابان گلدش��ت کوچه 32 
پالک 78 خریداری از مالک رس��می آقای عبدالمجید هدایت 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-40102521
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/03/03           تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/03/18

محمودمهدی زاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 2کرمان

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو كرمان

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای ش��ماره 140060319078007254مورخه 1400/08/04 هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امیر شهریاری خالص فرزند احمد بشماره 
شناس��نامه 1097 صادره ازفهرج درششدانگ یک باب خانه به مساحت 114 مترمربع پالک16585 
فرعی از3968 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک 584و583فرعی از 3968 اصلی  واقع در بخش2 
کرمان آدرس کرمان سرآس��یاب خیابان ابراهیمی جنوبی کوچه 12 خریداری از مالک رس��می آقای 
محمد احمدی نژاد 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.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/03/03       تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/03/18     آ-40102523

محمودمهدی زاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 2کرمان
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