
در حرم

چرا سنگفرش های صحن انقالب 
عوض شد؟

خبر بهسازی و تعویض سنگفرش صحن انقالب را هفته 
پیش در همین ستون نوشتیم. حاال جزئیات و دالیل این 
و  قــول مهندس غفاری، معاون طــرح  از  را  اقــدام عمرانی 
برنامه سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی  بخوانید:

»مطالعات اصالح و تعویض سنگ های کف صحن  انقالب از 
سال ۹۴ در قالب یک طرح مطالعاتی تخصصی انجام شد. 
اصالح عایق رطوبتی صحن نیز از دیگر موضوعاتی بود که از 
سال ۹۶ مطرح شد و در بازه های زمانی مختلف ترمیم های 
مـــوردی روی آن انــجــام گرفت امــا ایــن اقــدامــات، بــه دلیل 
سطحی و محدود بودن عملیات، جوابگو نبود و با برطرف 
کردن یک نشتی، مدتی بعد نشتی از جای دیگری خود را 
نشان می داد.عمر مفید سنگفرش حدود ۲۰ سال است و 
سنگفرش های این صحن قدیمی در سال ۸۱ به بهره برداری 
رسید و با وجود کیفیت سنگ ها، عمر مفید آن ها نیز به 
پایان رسیده است. در طرح جدید ، سنگ هایی با ضخامت 
بسیار خوِب 5 سانتی متر در نظر گرفته شده تا دوام بیشتری 
داشته باشند. جنس و ساب سنگ هم از نوعی است که 

بازتابش نور مالیم تر و لغزندگی کمتری ایجاد کند.
 بنا بود پروژه از ابتدای سال جاری کلید بخورد اما به دلیل 
پیش بینی تشرف گسترده زائران در دهه کرامت امسال، 
با هدف تأمین آسایش و رفاه حال آن ها، اجرای پروژه را تا 
نیمه دوم خردادماه به تعویق انداختیم.  این پروژه تا نوروز 
سال ۱۴۰۲ به اتمام خواهد رسید تا شرایط برای میزبانی از 

خیل زائران در ایام نوروز فراهم شود. 

جمعه ای  اســت.  جمعه  توسلی   رقیه 
باز و بسته  آفتاب زده. پلک  و  خوشرنگ 
دنیای  از  نــشــده ام  کــنــده  هــنــوز  و  می کنم 
خواب که می فهمم خانم نظافتچی آمده 
اســت.  راه  بــه  پارکینگ  ُشــرُشــر آب  بــاز  و 
ــاد هفته صــرفــه جــویــی آب  یـ خـــواب آلـــود 
می افتم و یادداشتی که دوست دارم روی 

زمین نماند.
ــر تــوی  ـَـ ــعــات ب پــشــت پــنــجــره آقــــای ضــای
انگار  می کند،  که  وجود  اعالم  بلندگویش 
کسی با چکش می کوبد به مالجم. باورم 
نمی شود پوشه »پسران خیابان چهاردهم« 

را فراموش کرده باشم. یک ماهی می شود 
یادداشت نیمه کاره ای درباره آینده کودکان 
سر  بماند  تکمیلش  گفتم  و  نوشتم  کــار 

فرصت که پاک یادم رفت.
ــاده  ــت  ســـر ظــهــر از قـــل قـــل قـــورمـــه جــااف
می رسم به صورت خانم کارآفرین. خانمی 
دخانیات،  کــوی  از  و  کــرد  همت  کلی  کــه 
رساند  و  داد  رونــق  را  پاک کنی اش  سبزی 
به سوله ای توی شهرک صنعتی. آن وقت 
دست خیلی از زنان کم بنیه محله شان را 

گرفت و بُرد سر کاری که بیمه دارد.
ــراحــت کند  دلـــم مـــی خـــواهـــد ســـرم اســت

ــرود. امــا  ــ  و یــک جــمــعــه پــی مــوضــوعــی نـ
نمی شود. انگار وقتی کارِ دست، نوشتن 
شغلت  نیست.  معمولی  قــصــه ات  باشد 
باشی  شیرفهم  بــایــد  نــیــســت.  معمولی 
کارمند نیستی و توفیر داری با بقیه کارکنان 
رسمی و ساعتی و شیفتی. انگار سربازی. 
انگار در ید قدرت تو نیست با یک آخ آخ 
از  بگذری،  افغانستان  زلزله  کنار  از  ســاده 
کنار نوسان طال، ماسک نزدن، تحلیل جام 
تور هوایی، گرانی اجاره بها  ارقام  جهانی، 
و وضعیت شلوغ نانوایی ها. یک جورهایی 

خستگی و کوفتگی هم معنا ندارد انگار. 

نشسته  ســرم  ــوی  ت کسی  اســـت.  جمعه 
جــان  و  روح  بـــه  زده  و  تـــاپ  لـــپ  پــشــت 
ماجرایی. صدای تق تق پیاپی بلند است. 
 مــی نــویــســم و هــمــزمــان بــه جــمــعــه فکر 
می کنم که نه فقط برای من که برای جناب 
ضایعات بَر و خانم نظافتچی هم تعطیل 

نیست.

سنجاق
ُِّف اللّهُ نَفساً ااِل وُسَعها : خداوند هر  ال یُکَل
کسی را به اندازه توانایی و ظرفیت او تکلیف 

نموده است. )بقره/ ۲۸۶(

نیمکت زندگینیمکت زندگی

 خدا برایت 
جبران می کند
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 بوسه ای که 
شیطان بر پیشانی 
پارچه فروش زد!
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 با همکاری بنیاد کرامت رضوی 
و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رقم خورد

 تفاهم نامه ای برای 
ایجاد اشتغال

 حوزه علمیه
 امام جماعت تربیت نمی کند

 رمز موفقیت و فراگیری 
سرود »سالم فرمانده«

    سال دوم    ویژه نامه 367    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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وقتی مطابق فرموده حضرت جواداالئمه)ع(؛ زیارت 
حضرت رضا)ع( با هزار حج مقبول برابری می کند، 
در روز مخصوص زیارتی، هرکسی می خواهد به 
طریقی ارادت خود را به امام هشتم نشان دهد.  از 
همان دقایق صبح، جمع زیادی از مشهدی ها برای 
عرض تسلیت و طلب حوائج به سمت حرم روان 
بعضی ها  اما  مجاورت،  توفیق  باوجود  می شوند.  
بااین حال  شوند،  مشرف  زیــارت  برای  نمی توانند 

روز  ایــن  برکات  از  نمی خواهند 
بمانند. بی نصیب  ارزشــمــنــد 
یکی از مــجــاوران امــام رضــا)ع( 
که بیمار بدحالی هم دارد، وقتی 

می شنود عازم حرم ...

در هشتمین نشست »نقد سیاست گذاری مدیریت وقف« اندیشکده »مسئله« روزنامه قدس بررسی شد

نهاد وقف و دولت؛از مطالبه گری تا تعامل
 حال و هوای زائران 

در روز زیارتی حضرت ثامن االئمه)ع(

 روایت 
یک روز 

مخصوص

۲

4

منبر مجازی

ابزار سعادت یا شقاوت

خوب  خیلی  تراشیون  االســام  حجت 
است اگر که ما در روابط اجتماعی نقاط قوت 
یکدیگر را حتماً ببینیم و بیان کنیم. این مسئله 
داشته  نشاطی  بــا  جامعه  مــا  می کند  کمک 
باشیم. من چند سال قبل از این وانتی هایی 
که میوه می فروختند داشتم خرید می کردم. 
در  بنده خدا در آن گرمای شهر قم که واقعاً 
تیر و مرداد ماه طاقت فرسا است، یک دستمالی 
و  ــود  ب گذاشته  روی ســرش  و  کـــرده  را خیس 
خیلی هم ناراحت بود که آقا این شغل است 
ــم... داشت میوه ها را می ریخت توی  ما داری
هم  رنگی  پالستیک های  ایــن  از  پالستیک... 
 بود که خریدار درست نبیند چه چیزی در آن 
می ریزند. من دیدم خیلی روحیه ناامیدانه  ای 
دارد گفتم از او یک تشکری بکنم... گفتم واقعاً 
ما مردم باید ممنون شما میوه فروش ها باشیم 
اســت... مشاغل  بهترین  از  شغلتان  ...شــمــا 
این  از  و  می کنید  کمک  جامعه  سالمتی  بــه 
های  میوه  دارد  متوجه شــدم  بعد  حــرف هــا... 
ریز داخل پالستیک را می ریزد بیرون، جایش 
درشت می ریزد... اصالً نیت من هم این نبود 
که این کار را بکند. گفتم توی این گرما نیاز به 
شارژ روحی دارد...امــروز ما واقعاً نیاز داریم در 
جامعه که وقتی همدیگر را می بینیم جمالت 
خوب به هم بگوییم... ایشان که یک هموطن 
من اســت، یک همشهری من اســت، همکار 
من است وقتی نشاط بگیرد می بینیم محیط 
اجتماعی رشد پیدا می کند، همان محیطی که 
قرار است من زندگی کنم، همسرم، فرزندانم در 
آن زندگی کنند... مرحوم حاج  آقای مجتهدی 
مثقال  دو   متعال یک  خــداونــد  فرمودند  می 
گوشت در دهان ما به نام زبان گذاشته است 
این می تواند ما را سعادتمند بکند یا می تواند 
 بدبخت بکند... گاهی اوقــات ما با کــالم خود 
می توانیم اثراتی را روی مردمان بگذاریم که با جنگ 
و دعوا و قفل فرمان کشیدن و این ها نمی توانیم. 
اصل ماجرا این است که ما باید از ظرفیت های 
خود برای تقویت شخصیتمان استفاده کنیم... 
ــزرگ می  ــاره یکی از دانــشــمــنــدان بـ در ایـــن بـ
به  داد  ای  نامه  کودکی، معلمش  زمــان   گویند 
خانواده اش که ما این را نمی توانیم بپذیریم ... 
اخراجش کرده بودند در واقع... مادر این نامه را 
خواند ولی به جای اینکه بگوید شما را اخراج 
کردند گفت که معلم نوشته است پسرتان در 
خانه بهتر می تواند به فعالیت های خود برسد... 
در زیرزمین خانه یک کارگاه ساده ای درست کرد 
و این شخصیت شد یکی از دانشمندان بزرگی 
که امروز بیش  از ۶ هزار اختراع به نام او ثبت  
شده است. یعنی اگر همان نامه را که معلم داده 
بود مستقیم برای بچه خود می خواند چه بسا 
این فرزند معتاد می شد، دزد می شد، قاچاقچی 

می شد یعنی اصالً رها می شد ... .

به مناسبت سالروز آغاز سفر امام رضا)ع( از مدینه به مرو

j سهم ایرانیان از برکات هجرت ثامن الحجج
امروز  نیکبخت   محمدحسین 
گــزارش برخی  ۲5 ذی القعده، طبق 
متون تاریخی، سالروز آغاز هجرت 
امام رضــا)ع( از مدینه به سوی مرو 
است. این اتفاق در سال ۲۰۰ قمری 
رقم خورد. آنچه قابل بررسی و توجه 
ویژه است، نتایجی است که این هجرت تاریخی در 
پی داشت. چنان که بسیاری از مورخان و تحلیلگران 
امـــام)ع(  هــجــرت  گفته اند،  تشیع  و  اســـالم  تــاریــخ 
ایــران و به ویژه خراسان را  ساختارهای سیاسی در 

دستخوش تغییر کرد  و نتایج بزرگی را به بار آورد.

ازکدامایرانصحبتمیکنیم؟ ◾
ــا)ع(، از سال های  امـــام رضــ ــران در زمـــان هجرت  ایـ
با وجود  نخست پذیرش اســالم، فاصله گرفته بود. 
این  ساکنان  مطلق  اکثریت  مسلمانان  هنوز  آنکه 
سرزمین را تشکیل نمی دادند، اما بسیاری از مناطق 
داخلی ایران، به محل حضور جریان های سیاسی و 
اعتقادی مختلف تبدیل شده  بود که برخی از آن ها، 
به طــور جــدی علیه خالفت عباسی فعال بودند و 
همیشه اسباب نگرانی خلفا را فراهم می کردند. در 
عین حال، مهم ترین جریانی که قیام های ضدخالفت 
دلیل  به  و  ایــران سازماندهی می کرد  در  را  عباسی 
میان  در  بسیاری  طــرفــداران  عدالت طلبانه،  رویکرد 
مسلمانان و غیرمسلمانان داشت، جریان علویان بود. 
این جریان که همواره خود را وابسته و پیرو حکومت 
امیرمؤمنان)ع( و رهرو راه سیدالشهداء)ع( و شهدای 
اعتقادی  پشتوانه  دلیل  به  مــی کــرد،  معرفی  کربال 
می انداخت،  وحشت  به  را  خلفا  همیشه  محکم، 
تا آنجا که حتی هــارون عباسی، خود شخصاً برای 
سرکوب یکی از این قیام ها به خراسان آمد و در همین 
لشکرکشی، اَجَل مهلتش نداد و بر اثر بیماری، مُرد. 
بنابراین، تصویری که می توان از ایران در زمان آغاز 
هجرت امام رضا)ع( ارائه کرد، فضایی ناآرام از منظر 
اعتقادی و متزلزل از نظر سیاسی است. نباید از یاد 
برد دهقانان، به عنوان بزرگ مالکان باقیمانده از عهد 
ساسانی، همچنان در ایران و به ویژه مناطق شرقی و 
به خصوص در خراسان فعال بودند و حتی افرادی 
وابسته به آن ها، مانند فضل بن سهل، نفوذ سیاسی 

خود را در دربار خلفای عباسی نیز، گسترش دادند.

تأثیرهجرترضویبرغیرمسلمانان ◾
ــام رضــــا)ع( از هــمــان گـــام نخست ورود  هــجــرت امـ

آن حضرت به ایران، تأثیر عمیق خود را بر جامعه ایرانی 
و طرز فکر آن گذاشت. مأمون به رجــاء بن ضحّاک 
دستور داده  بود ثامن الحجج)ع( را از مناطقی بگذراند 
که یا مسلمان نباشند و یا دست کم، جمعیت شیعه 
در آن هــا، انــدک باشد. چنین بود که رجــاء، امــام)ع( 
اما  آورد.  به سمت خراسان  آن مسیر معروف  از  را 
دستگاه خالفت از این نکته غافل بود که عبور علی بن 
موسی الرضا)ع( عالوه بر آنکه می تواند سبب انتشار 
معارف اهل بیت)ع( در میان ایرانیان مسلمان شود، 
قادر است یک نسخه بی بدیل و خالص از اسالم را 
پیش روی غیرمسلمانانی بگذارد که طی یک قرن قبل، 
همواره شاهد ظلم و ستم حُکّامی بوده اند که به نام 
اسالم و با دستور فردی که خود را خلیفه مسلمانان 
می نامید، به جان و مال آن ها  تعرض می کردند هرچند 
تاکنون پژوهشی دقیق درباره این تأثیرگذاری صورت 
نگرفته است، اما کثرت اماکنی که با عنوان »مصلّی« یا 

»قدمگاه« امام رضا)ع(، از حدود خوزستان تا خراسان 
و به طور عمده در مرکز فالت ایران وجود دارد، نشان 
می دهد تأثیر حضور ثامن الحجج)ع( در این مناطق، 
باوجود مدت اندک، عمیق و پایدار بوده است. یادمان 
باشد بسیاری از این قدمگاه ها، نه در عصر استقرار 
دولت شیعی صفویه، بلکه قرن ها قبل و حدود ۱۰۰ 
سال بعد از شهادت امام رضــا)ع(، در دوره غزنوی و 
سلجوقی، صاحب بنا و عمارت شدند و این امر، 

می تواند تأییدی بر مدعای ما باشد.

تشکیلمدارسایالمیدرایرانِشرقی ◾
تا پیش از ورود امام رضــا)ع(، حجاز و عــراق، مراکز 
ــدارس علمیه  ــ م فعالیت  و  اســالمــی  عــلــوم  اصــلــی 
و  تاریخی  متون  در  که  تا جایی  محسوب می شد؛ 
فقهی، با اصطالحاتی مانند »اهل مدینه« یا »سبک 
کوفی« روبه رو می شویم. اما با ورود و استقرار امام)ع( 
شرق  علمیه  مدرسه  نخستین  تأسیس  و  مــرو  در 
ایــران در آن و تشکیل حلقه درس امام رضــا)ع( در 
این منطقه، ایرانیان و به ویژه خراسانیان این فرصت 
را یافتند که علوم اسالمی را از منبعی دست اول و 
مطمئن دریافت کنند و به ایجاد مــدارس علمیه و 
شکل گرفتن حلقه های علمی در این منطقه مشتاق 
شوند. این مسئله، تنها به شیعیان مربوط نمی شد، 
بلکه اهل سنت نیز، از فضای به وجود آمده، نهایت 

استفاده را بردند. طبق مستندات تاریخی، برخی از 
مذاهب اهل سنت، حتی مجالس درس خود را به 
مشهد و جوار بارگاه منوّر رضوی منتقل کرده بودند تا 
با استعانت از این مکان مقدس و الهی، بتوانند در 
حل مسائل دینی و شناخت آن ها، توفیقاتی بدست 
آورند. بنابراین، باید هجرت امام رضا)ع( به ایران را 
مدارس  و  علمی  گرفتن ساختارهای  سرآغاز شکل 

اسالمی در این سرزمین بدانیم.

ایران در زمان هجرت امام رضا)ع(، از ســال های نخســت پذیرش اسام، فاصله 
گرفته بود. با وجود آنکه هنوز مســلمانان اکثریت مطلق ساکنان این سرزمین را 
تشکیل نمی دادند، اما بسیاری از مناطق داخلی ایران، به محل حضور جریان های 

سیاسی و اعتقادی مختلف تبدیل شده بود.
گزيدهگزيده

۲



مطالبه گری 
موقوفات از 

دستگاه های 
دولتی

سعید گل زاده، 
کارشناس و وکیل 
حوزه  وقف گفت: 

باید دید آیا موقوفات 
مطالبه  خود از 

دستگاه ها را دنبال 
کرده اند؟ این مطالبات 

باید آن قدر زیاد 
شود که دولت ببیند 
موقوفات نیز حقوقی 

دارند. موقوفات از 
طرفی بار دولت در 
خدمات اجتماعی 
را کم می کنند و از 

طرفی خدمات به خود 
دولت ارائه داده و گاه 

مشکالت مالی را 
پوشش می دهند و در 

این خصوص کمک 
می کنند.

 تقنین 
در خدمت 
احیای 
موقوفات

حجت االسالم دکتر 
عبدالرضا اصغری، 
مدیر توسعه وقف 
و مشارکت های 
اجتماعی بنیاد 
بهره وری موقوفات 
آستان قدس رضوی 
گفت: یکی از 
شاهکارهای مهم 
دولت از طریق تقنین 
برای احیای موقوفات 
مواردی بوده که پیش 
از انقالب به بهانه های 
مختلف از دست 
موقوفات خارج شده 
و برای موارد مختلفی 
سند خورده بود و 
دولت این موارد را 
پس از پیروزی انقالب 
به دامن موقوفات 
بازگرداند و اسناد 
 اینچنینی را 
ابطال کرد.

برش برش

کتاب »سیر تطور دیدگاه مفسران دربــاره آیــات مهدویت 
)عصر حضور معصوم تا عصر غیبت کبری(« اثر مرتضی 
عبدی چاری به منظور پاسخ به بخشی از شبهات مطرح 

درباره نبود مهدویت در قرآن به چاپ رسید.
به گزارش شبستان، کتاب »سیر تطور دیدگاه مفسران درباره 
آیات مهدویت )عصر حضور معصوم تا عصر غیبت کبری(« 
اثر مرتضی عبدی چاری است که در پژوهشکده مهدویت 

و آینده پژوهی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی تهیه و 
به همت نشر این پژوهشگاه در 472 صفحه منتشر شد.

بررسی سیر تطور و نگرش های تفسیری مهدوی و نیز تعیین 
حجم و کیفیت ورود به ایــن عرصه و بیان شاخصه های 
دوره ای که مفسران اسالمی اعم از شیعه و اهل سنت به 
بحث مهدویت پرداخته اند، رسالت اصلی این تحقیق است 
و در این زمینه دیدگاه ها و نگرش های تفسیری مفسران 

مهدوی با رویکرد بیرونی و درجه دو دنبال خواهد شد.
اساساً این کتاب در پی پاسخ به این پرسش هاست: دیدگاه 
معصومان)ع( و مفسران شیعه و اهل سنت در طول دو 
مقطع تاریخی عصر حضور معصومان)ع( و عصر غیبت 
صغری چگونه بوده و به چه موضوعاتی از مهدویت در این دو 
مقطع اشاره شده است؟ آیا در زمان حضور و غیبت ائمه)ع( 
این تطور جریان داشته یا خیر؟ آیا وضعیت و فضای زمانه در 

نوع نگاه مفسر تأثیر داشته است؟ با انجام چنین تحقیقی 
می توان به بخشی از شبهات مطرح درباره وجود نداشتن 

مهدویت در قرآن پاسخ داد.
این اثر در سه بخش و 16 فصل تألیف شده است؛ نویسنده 
در بخش اول ایــن اثــر در 12 فصل به »مهدویت در کالم 
راســخــان فــی العلم« پــرداخــتــه کــه در ایــن راســتــا، تفسیر 
مهدویت در کالم رسول خدا)ص( و امامان معصوم)ع( بیان 

شده است.
در دومــیــن بخش کــه بــا عــنــوان »نــگــاه مــفــســران بــه آیــات 
مهدویت در عصر حضور معصومان)ع(« نگارش یافته، 
در دو فصل به مفسران و تفاسیر شیعه و اهل سنت عصر 
حضور ائمه)ع( پرداخته شده که در این میان می توان به 
تفسیر ابن عباس، سعید بن جبیر، غریب القرآن، المجاهد، 
حسن بصیری، السدی الکبیر، مقاتل بن سلیمان، القرآن 

صنعانی، تفسیر منسوب به امــام حسن عسکری)ع(، 
مرویات ام المؤمنین)عایشه(، عبدهللا بن عمر بن خطاب، 

ضحاک و سفیان ثوری اشاره کرد.
»نگاه مفسران به آیات مهدویت در عصر غیبت کبری« 
عنوان سومین و آخرین بخش این کتاب است که به مفسران 
و تفاسیر شیعه و اهل سنت عصر یاد شده اشاره کرده که در 
این بخش، تفاسیری از جمله تفسیر قمی، تفسیر عیاشی، 

فرات کوفی، غریب القرآن ابن قتیبه، جامع البیان فی تفسیر 
القرآن و تفسیر القرآن العظیم تأویالت اهل سنه مورد بحث 

و بررسی قرار گرفته است.
در بخشی از ایــن کتاب می خوانیم: ظهور ناگهانی امام 
مهدی)عج( یکی از موضوعاتی است که در روایات تفسیری 
امام حسن مجتبی)ع( بدان اشاره شده است. آن حضرت 
در ذیل آیه »... ال تأتیکم اال بغته...« فرمودند: از جدم رسول 

ــاره ائمه)ع( بعدشان ســؤال کــردم. در پاسخ  خــدا)ص( درب
فرمودند: امامان بعد از من به عدد نقیبان بنی اسرائیل 12 
نفرند و خداوند علم و فهم مرا به آن ها عطا فرمود و تو ای 
حسن، از آن ها هستی. گفتم: ای رسول خدا، پس چه وقت 
قائم ما اهل بیت)ع( خــروج خواهد کــرد؟ فرمودند: همانا 
مَثَل حضرت }مهدی{ همانند قیامت است. }این حادثه{ بر 
آسمان ها و زمین گران است؛ جز ناگهان به شما نمی رسد«.

تازه های نشر 
  »سیر تطور 
دیدگاه مفسران 
درباره آیات مهدویت« 
منتشر شد

موعظه
آیت اهلل جاودان

   بوسه ای که شیطان بر پیشانی پارچه فروش زد!
یک آقای پارچه فروشی بود در زمان جوانی مثالً برای اینکه اولین 

لباس قبایم را از ایشان بخرم، یک بار در مغازه شان رفتم. انسان خیلی 
خوبی بود. اما متأسفانه اسم و فامیلی ایشان را فراموش کردم. سید 
پاکیزه ای بود. ایشان شاگرد مرحوم حاج شیخ رجبعلی خیاط بود. 

خب، آن وقت که ما ایشان را دیدیم مثاًل حدودا60 ساله بودند. فکر 
می کنم عمرشان تا سن 90 سالگی یا بیشتر هم رسید. ایشان جلسات 

مرحوم حاج شیخ رجبعلی خیاط را اداره می کرد. این آقا گفتند من 
جوان بودم. پدرم آن زمان در بین پارچه فروش ها نام و نشان داشت 

و در بازار یک مغازه پارچه فروشی برایم باز کرده بود. مثاًل در سن 

15 یا 16 سالگی بودم. گفت می خواهم پسرم کاسب حبیب اهلل 
باشد. فرمودند کاسب، حبیب خداست. خب، ما هم کارمان را انجام 
می دادیم. گاهی مرحوم حاج شیخ رجبعلی خیاط می آمد در مغازه 

ایشان می نشست. یک روزی نشسته بود. یک شخصی آمد تقاضای 
پارچه کرد، ما هم پارچه را روی میز قرار دادیم، گفت جنس این 

پارچه چیست؟ جنس پارچه از پشم و نخ بود. من گفتم: جنس پارچه 
پشم است. نخش را نگفتم. نمی دانم این پارچه را خرید یا نخرید و 
رفت. وقتی مشتری رفت، شیخ رجبعلی خیاط فرمود: فهمیدی با 

خودت چکار کردی؟ گفتم: کاری نکردم. شیخ فرمود: وقتی این حرف 
را زدی شیطان پیشانی ات را بوسه زد و گفت قربان این صورت بروم. 

پارچه فروش تعجب کرد و گفت ما می خواستیم کاسب حبیب اهلل 
باشیم، رفیق شیطان شدیم! با خودش گفت، عجب کاری کردی! این 
داستان تا همین جا قطع شد. بعد یک چیزی گفت. گفت من یک آرزو 
داشتم، اگر آدم یک کم دقت کند می فهمد چه آرزویی داشته است. من 

یک آرزویی داشتم به شیخ رجبعلی خیاط گفتم. ایشان فرمود: تو 

یک میدان آشغال داری. این پارچه فروش چند سالش بود؟ 16سالش. 
چند سال پیش می شود؟ ایشان 90 سالگی فوت کرده است آن وقتی 
که ما او را دیدیم حدود 40 سال پیش یا بیشتر بود که ایشان حدود 

60 سالش بود، حساب شود80 سال پیش می شود. مثاًل 80 سال 
پیش، بازار فاسد امروز که نبود. آن زمان شیخ رجبعلی خیاط به این 

پارچه فروش می گوید: تو یک میدان آشغال داری. در قدیم اینجا یک 
میدان مال فروش ها داشتیم که قدیمی ها  می دانند. گفت به اندازه 
میدان مال فروش ها تو آشغال جمع کردی که باید این ها برطرف 

شود. بعد این پارچه فروش گفت: ما شب های جمعه تا سحر بیدار 
بودیم و درِ خانه خدا ناله و زاری می کردیم که بارمان را سبک کنیم.

وضعیت مدیریت مساجد و نهادهای متعدد فعال 
و اثرگذار در زمینه فعالیت و مدیریت مساجد، 
این روزها وضعیت نابسامانی را برای مساجد رقم 
زده است. اوضاعی که بعضاً خانه های خود را از 
آن سنگر بودن خود دور کرده اند. در تهران مرکزی 
به نام مرکز رسیدگی به امور مساجد وجود دارد 
کــه توانسته تــا حـــدودی ایــن وضعیت را سامان 
ببخشد؛ اما در بسیاری از استان های دیگر، اوضاع 

مساعدی حاکم نیست. 
خبرگزاری فارس با حجت االسالم حجت هللا ذاکر، 
معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور 
مساجد اســتــان تــهــران و امــام جماعت مسجد 
جامع امام سجاد)ع( در شمال غرب پایتخت در 
زمینه سامان بخشی به وضعیت مساجد کشور 

گفت وگویی داشته که در ادامه می خوانید.

انتقادی این روزها وجود دارد که مساجد صرفاً  ◾
نمازخانه شده اند و افراد کهنسال در مسجد حاضرند 
و جــوان هــا حضور کمرنگی دارنـــد. در مسجد شما 
خــاف ایــن امــر مشاهده مــی شــود. چه کــرده ایــد که 
جوانان و نوجوانان حضور پرشوری در مسجدتان 

دارند؟
برای جذب مخاطب باید در مسجد به گونه ای عمل 
کرد که هر مخاطبی، بسته به ذائقه  خود، هنگام 
ورود به مسجد، متوجه شود ذائقه اش مورد اعتنا 
قرار گرفته است. مثالً در مورد نوجوانان باید بررسی 
کنیم چه برنامه هایی برای نوجوانان جذابیت دارد؟ 
ما در مسجد امام سجاد)ع( یک باشگاه ورزشی 
راه انـــدازی کــرده ایــم که در آن به موضوع نشاط و 
طــراوت نوجوانان و جوانان پرداخته و از مربیانی 
استفاده می شود که در کنار ورزش، دغدغه  دینی و 
فرهنگی نیز داشته باشند و در کنار  ورزش، معارفی 
را هم به متربیان منتقل می  کنند؛ در این باشگاه 
به ترویج سبک زندگی اسالمی ایرانی هم عنایت 

می شود.
زمــان استفاده از باشگاه هم طــوری برنامه ریزی 
شده که یا پس از اتمام نماز فعالیت  آغاز شود و یا 
فعالیت به نماز ختم شود؛ بنابراین آموزش پذیران 
همراه با مربی خود با همان لباس ورزشی در صفوف 
نــمــاز جماعت حــاضــر مــی شــونــد. راهــکــار دیگر، 
پرداختن به مقوله  هنر و ادبیات اســت. تشکیل 
گــروه نمایش، ســرود و نغمات آیینی، همچنین 
استفاده از ظرفیت جوان ها و نوجوان ها برای اذان 
گفتن و مکبری در جذب آنــان به مسجد بسیار 

مؤثر است.
حــضــور مــتــولــیــان فرهنگی مسجد در مـــدارس 
همجوار نیز راهکار دیگری برای جذب دانش آموزان 
به مسجد اســت. با اجــرای طرح ها و برنامه های 
مــشــتــرک بـــا مـــــدارس، مــانــنــد بـــرگـــزاری مــراســم 
جشن تکلیف در مسجد یــا بــرگــزاری بعضی از 
جشن های ویژه  دختران در مسجد توسط خواهران 
فعال فرهنگی مسجد، موجب حضور بیشتر 

دانش آموزان می شود.
یکی دیگر از مباحث مهمی که برای اقبال جوانان و 
نوجوانان به مسجد مطرح است، سپردن مسئولیت 
به ایشان اســت. نوجوان تمایل به ورود در حوزه  
ایده پردازی و برنامه ریزی ندارد و بیشتر عالقه مند به 
کار اجرایی است، ولی جوان دوست دارد که از فکر و 
ایده اش بهره برداری شود. وقتی به مطالبات این قشر، 
در مسجد پاسخ داده شود، قطعاً حضور ایشان در 

مسجد چشمگیر خواهد بود.

چند درصــد از ائمه جماعت در ایــن سطح از  ◾
خاقیت هستند؟

متأسفانه نیروی متخصص و خــالق که از همه 
جهت ظرفیت مدیریت مطلوب مسجد را دارا 
باشد، کم اســت. حــوزه هــای علمیه هم در زمینه  
تربیت امام جماعت تراز، خأل وجودی دارد. البته 
در سال های اخیر مرکز رسیدگی به امور مساجد 
تالش کرده شبکه ائمه جماعات را تعالی بخشد و 
به سمت و سویی بیاورد که بتواند این رونق بخشی 
ــال گــاهــی اوقــــات ممکن اســت  ــد. حـ ــزن ــم ب را رقـ
وجــود یک امــام جماعت حتی کهنسال به دلیل 
مزیت هایی همچون علم، تقوا و اخالق در  مسجد 

موضوعیت داشته باشد که تالش شده با گذاشتن 
دستیار و نایب جوان، خأل پویایی جبران شود.

البته گاهی به  واسطه مباحث معیشتی و تأمین 
نشدن مالی یک امام، او نمی تواند انگیزه  الزم برای 
کار تمام وقت در مسجد را داشته باشد. نتیجه 
این است که نماز در سه وعده توسط وی خوانده 
نمی شود؛ زیرا امام می تواند در بخشی از ساعات 

روز در مسجد حضور داشته باشد.

فردی که امام جماعتی شغل او است آیا از نظر  ◾
بیمه و حقوق حداقلی تأمین شده است؟

مرکز رسیدگی به امــور مساجد، بــودجــه ای برای 
تأمین معیشت ائمه  جماعات ندارد و فقط در حد 
تکریم در خدمت ایشان است؛ بنابراین نوعاً یک 
امام جماعت ناگزیر است برای تأمین معیشت 
خود در فضای دیگری هم شاغل باشد. گاهی نیز 
باید از دو نفر که یکی فرصت بیشتری دارد، ولی 
قابلیت مطلوبی ندارد و دیگری که قابلیت خوبی 
دارد، ولی وقتش محدود است، یکی را انتخاب کرد 

که طبیعتاً اولویت با قابلیت خواهد بود.
جمع بندی این است که ما باید اقتضائات محلی، 
منطقه ای، نبود نیروی انسانی متخصص به قدر 
نیاز و عدم تأمین معیشت ایشان را در نظر بگیریم. 
اگر واقع بین باشیم، وضعیت موجود، وضعیت 
نسبتاً خوبی است، اما با آنچه باید باشیم فاصله  
بسیاری داریــم که با همراهی همه  دستگاه های 

مسئول می توان به آن مقصد رسید.

حــقــوق ائــمــه جــمــاعــت مــســاجــد تــوســط مرکز  ◾
رسیدگی به امور مساجد پرداخت می شود؟

از طریق امنای مسجد از محل درآمدهای مسجد 
و یا از طریق کمک های نمازگزاران تأمین می شود و 
در این زمینه وحدت  رویه ای نیز وجود ندارد. عدد 
پرداختی هم معموالً در حد تأمین حق القدم، یعنی 
ایاب و ذهاب ایشان است که در بسیاری از موارد 

هزینه  ایاب و ذهاب را هم تأمین نمی کند.

وحدت رویه ای در هیچ یک از امور مساجد حتی  ◾
میان مساجد یک استان هم نداریم. چطور می توان 
این شبکه مساجد کشور را سامان داد تا با وحدت 

رویه بتوان مدیریت و راهبردی کرد؟
رویکرد شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور 
ایــن اســت که ائمه  جمعه و نمایندگان ولی فقیه 
در استان ها براساس الگوی استان تهران، مرکز 
رســیــدگــی بــه امـــور مساجد راه انـــــدازی کنند که 
تحت اشــراف ایشان، به امــور مساجد آن استان 
ــود. مساجد کــشــور را نــمــی تــوان از  رســیــدگــی شـ
تهران در یک مرکز متمرکز مدیریت کــرد و برای 
همه مساجد کشور یک نسخه واحــدی پیچید. 
مساجد مردم  نهاد هستند، اداره نیستند که یک 
ــرود و همه  مساجد آن را  بخشنامه ای از مرکز ب

اجرایی کنند.
مساجد، مردم نهاد هستند و باید دقت کرد هر 
استان و شهری اقتضا و فرهنگ  خاص خود را دارد. 
در مساجد استان تهران بنا بر اجرای سیاست های 
ارائه شده توسط امور مساجد، وحدت رویه نسبی 
وجــود دارد. مرکز رسیدگی بــه امــور مساجد در 
تهران، متولی رسیدگی به امــور مساجد استان 
تهران در مواردی از قبیل انتصاب   امام معرفی شده 
توسط اهالی مسجد، استقرار ائمه جماعات به 
مساجد متناسب با توانمندی امــام، رفع موانع، 
مساعدت و معاضدت و همچنین حل و فصل 

اختالفات و... است.
ــومــی ســازی، ایــن الــگــو قــابــل تــســری به  البته بــا ب
استان های دیگر نیز هست تا بتوانند با بهره گیری 
از ایــن تجربه  مــوفــق در اســتــان خــود مــرکــز امــور 

مساجد تأسیس کنند.

ــا تــأکــیــد بــر ضـــرورت  ــوزه و دانــشــگــاه ب اســتــاد حـ
توصیف معارف دینی برای مخاطبان گفت: اگر 
توصیف خــوب صــورت گیرد مــردم احتیاجی به 

استدالل ندارند.
بـــه گـــــزارش خـــبـــرگـــزاری رســــا، حــجــت االســالم 
پناهیان پنجشنبه دوم  والمسلمین علیرضا 
تیرماه در همایش همگرایی مبلغان دغدغه مند 
در تحول تبلیغ بر اساس نیاز های روز جامعه که 
در سالن بیداری اسالمی جامعه الزهرا)س( برگزار 
شــد، گفت: در خصوص تبلیغ یک نظر وجود 
دارد که دینداری جامعه را ثمره تبلیغ و بی دینی را 
نتیجه اغوای دشمنان می داند و تحول در تبلیغ 
را صــرفــاً در تجهیز بــه فــن خطابه و... توصیف 

می کند.
وی ادامه داد: در مقابل نیز نظریه ای وجود دارد 
که باید گفت مقدار دینداری و معنویتی که در 
جامعه دیــده می شود فقط ثمره تبلیغ نیست 
بلکه نشأت گرفته از فطرت پاک مــردم و حسن 
ــوده اســت که از بزرگانی مانند علما و  رفــتــاری ب
سردار سلیمانی دیده اند. رهبری عزیز و حضرت 
امام شاهدی بر حقانیت دین هستند و عقالنیت 
آن را مشخص می کند کــه زیبایی های رفتاری 
در سیره و موفقیتی که می بینید عوامل تبلیغ 
هستند و وقتی به کــار تبلیغی خــود نگاه کنیم 

چنین اثری دیده نمی شود.
ــن ســخــنــران کــشــوری بــا تصریح بــر پیشرفت  ای
دینداری در جامعه گفت: هر روز در دانشگاه ها 
بهتر و بیشتر از گذشته نمازخوان دیده می شود 
و ایــن نشان می دهد وضــع تربیتی و معنوی در 
جامعه رو به پیشرفت اســت و ایــن را از آمار ها 
ــه از  مـــی تـــوان بــدســت آورد؛ در راه، مــردمــی ک
اتوبوس ها بــرای نماز پیاده می شوند روز به روز 
بیشتر می شوند، امــا ایــن رو به پیشرفت مردم 
چقدر به تبلیغ ما وابسته است واقعاً جای سؤال 

و بررسی دارد.
وی با بیان اینکه برخی معتقدند ابزار های تبلیغی 
ــزار هــای بــزرگ  مبلغان مــحــدود اســت، گفت: اب
رسانه ای در دست دیگران است و بسیاری از این 
اشکاالت متوجه ضعف تبلیغ در حــوزه علمیه 
اســت؛ مدیران فرهنگی کشور کسانی هستند 
که دین را از ما آموختند و اگر فیلم و سریال قوی 
ساخته نشود به این علت است که قوی از ما یاد 
نگرفتند و اگر فیلم خوبی درباره حجاب ساخته 

نشده به ما برمی گردد.
استاد حوزه و دانشگاه اظهار کرد: همه ایراد هایی 
که به بشر وارد می شود مانع تحقق تمدن مهدوی 
نخواهد شد و این تمدن شدنی است؛ ۹۹ درصد 
دانشجویان ما درگیر هیچ شبهه ای نیستند بلکه 
گاهی کسی از دین خوشش نمی آید و در مواجهه 
بــا مــا شبهه را بهانه می کند و اگــر مــا در تبلیغ 
پیشگام باشیم »دفع دخل مقدر« خواهد شد؛ 
منبر های من اغلب در دانشگاه هاست و مدام در 

تماس هستم و با اطالع این را گفتم.
ــه داد: دانــشــجــو بیش از اینکه پاسخ  وی ادامـ
معاندان را بخواهد اصل دین را می خواهد، در 
حالی که بیشتر کتاب های آموزشی ما دسته بندی 
پاسخ به شبهات است. برای مثال عدل الهی را با 
پاسخ به شبهات و طرح دعوا های اشاعره و معتزله 
آموزش می دهند؛ تبلیغ باید در مسیر صحیح و 
درست پیش برود و اگر شبهه ای باقی ماند پاسخ 

داده شود.
حجت االسالم والمسلمین پناهیان با بیان اینکه 
در حوزه علمیه دانشی که بتواند در توصیف به 
ما کمک کند نداریم، گفت: استدالل، عقالنیت 
زیادی نمی خواهد اما توصیف عالوه بر عقالنیت 
زیــاد باید مخاطب شناسی داشته باشد؛ برای 
استنباط یک حکم فقهی چه میزان دانش الزم 
اســت و اصــول استنباط امــر شریفی اســت، اما 
نیازی به خواندن کل قرآن ندارد، ولی برای تفسیر 
یــک آیــه از قــرآن و تبلیغ آن بــرای اندیشه های 

منتظر باید کل قرآن فهمیده شود.
وی افزود: توصیف به عقل و علم بیشتری احتیاج 
دارد و نمی توان آن را به ذوق و هنر افراد واگذار کرد 
چرا که امیرمؤمنان توصیفگر اول جهان اسالم 

هستند؛ اگر توانسته بودیم زیبایی زوجیت را 
طبق آیات قرآن توصیف کنیم حاضر بودند همه 
مشکالت را برای ازدواج تحمل کنند؛ برای مثال 
ــردم حــاضــرنــد سختی بکشند تــا خــانــه شــان  مـ
را تزئین کنند و هیچ اســتــدالل قــوی پشت آن 
نیست، زیرا به خوبی این زینت خانه برای مردم 

توصیف شده است.
ایــن مبلغ کشوری گفت: در مقابل تمسخر ها 
توصیف صحیح مــی تــوانــد زره ایــجــاد کــنــد، اما 
ایــن تــوان توصیف هیچ جــا از دروس حــوزویــان 
نیست. خدمت آیت هللا فاضل گفتم ناتوانی ما 
سبب کاستی های تبلیغ است که در تأیید گفت: 
آیــت هللا بــروجــردی گلستان سعدی را حاشیه 
زدنـــد، امــا در حــال حاضر چند تــن از طــالب ما 
گلستان را خواندند؟ همچنین آیت هللا جوادی 
ــرای شــعــر و  ــادی را بـ ــ ــرمــود: بــایــد طـــالب زی هــم ف
شاعری تربیت کرد تا یک فردوسی از میان آن ها 

در بیاید.
وی با بیان اینکه فردوسی واقعاً حکیم بود و قدرت 
فراوانی در توصیف داشــت، گفت: گناه افتادن 
دانشجویان جوان به دامن لیبرال ها که امام آن 
را در سال 67 فرموده به عهده روحانیت است؛ 
وقتی می توانیم به آینده سازان امیدوار شویم که 
کار های گوناگون را به آن ها بسپاریم؛ باید با تلفیق 
فرهنگ فلسفی و فرهنگ تجربی و کــم کــردن 
فاصله ها حــوزه و دانشگاه در هم ذوب شوند تا 
میدان برای گسترش معارف اسالم وسیع تر شود.
حجت االسالم والمسلمین پناهیان اظهار کرد: 
بیشتر متون دینی ما در قرآن و روایات به همین 
شیوه واقع گرایانه و بیان آثار دینداری هستند که 
ما در حوزه دانش آن را درک نمی کنیم، زیرا این 
موارد نیاز به دانش دارد؛ امیدوارم با هماهنگی 
و نظم در تبلیغات، دانش خوبی برای به کارگیری 
معارف و توصیف آن هــا فراهم شــود. هر استاد 
مسلم تاریخ اســالم لزوماً نمی تواند تعیین کند 
چه مقدار تاریخ به مخاطب آموزش داده شود و 
در دیگر علوم نیز این صادق است؛ اینکه ما کدام 
مطلب را اول در آمــوزش بگوییم نیاز به دانش 

تخصصی دارد.
وی ادامــه داد: عالمان دینی که تولید محصول 
کردند را نمی توان برای نوبت به کارگیری و آموزش 
دانــش هــا تعیین کــرد کــه مثالً داســتــان حضرت 
خضر بــرای چه سنی مناسب اســت؛ بــرای مثال 
کسی که بهترین گچ را تولید کرده نمی تواند بگوید 
کجا به کــار گرفته شــود. آیــت هللا حق شناس به 
بنده می فرمود: طلبه ای که تبلیغ می کند زودتر 
مجتهد می شود؛ بی تردید تبلیغ موفق در رسیدن 
به اجتهاد بسیار مؤثر اســت و برعکس آن هم 

صادق است.
ــام صـــادق)ع(  عضو هیئت علمی دانــشــگــاه امـ
گفت: شیوه درس دادن اصــول، فقه و کالم باید 
به گونه ای تنظیم شود که خود طلبه خود به خود 
مبلغ شود. این اشتباه است که طالب غیرموفق 
در فقه و اصول به سوی تبلیغ سوق داده شوند. 
کودکان از یک سنی به بعد دنبال ادب و فرمانبری 
هستند و دنــبــال فــرمــانــده خــوب مــی گــردنــد؛ در 
روایات آمده از آغاز هفت سالگی ادب بیاموزید 
و کلید اساسی بــرای موفقیت »ســالم فرمانده« 
همین بخش است؛ این سرود مضامین عاشقانه 
 هــم دارد، امــا آن ســالم نظامی توجه کــودکــان را 

جلب کرد.
وی در پایان با بیان اینکه پس از فراگیری دانش 
تبلیغ و پــیــدا کـــردن جامعیت دیــنــی نــوبــت به 
ــد، گــفــت: اگـــر در رونـــد  ــاســی مـــی رسـ زمــان شــن
تحصیل، تحول در تبلیغ صورت گیرد و تعامل 
مبلغان، تحول در تبلیغ را رقــم بزند بــه سمت 

تبلیغ نو پیش رفته ایم.

 حوزه علمیه
امام جماعت تربیت نمی کند

 رمز موفقیت و فراگیری 
سرود »سالم فرمانده«

دیدگاهنیم نگاه ــد ســـــــرادار  ــویـ نـ
»نقد  نشست  هشتمین 
ســیــاســت گــذاری مدیریت 
وقـــف« بــا مــوضــوع »تعامل 
دولــــت در بـــهـــره بـــرداری از 
موقوفات« با حضور حجت االسالم محمد ذاکــری؛ 
معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی، 
ــوزه  وقــف،  ــل  زاده؛ کــارشــنــاس و وکــیــل حــ ــ ــ سعید گ
حجت االسالم دکتر عبدالرضا اصغری؛ مدیر توسعه 
وقف و مشارکت های اجتماعی بنیاد بهره وری موقوفات 
آستان قدس رضوی و حجت االسالم صالح؛ مسئول 
حقوقی موقوفات حوزه علمیه خراسان در اندیشکده 

»مسئله« روزنامه قدس برگزار شد. 

دولت باید در پرداخت به موقع حقوق موقوفات  ◾
اقدام کند

در ابتدای این نشست سعید گــل زاده، کارشناس و 
وکیل حوزه  وقف گفت: اعتقاد بنده بر این است که اگر 
یک سازمان به موقوفه ای بدهی دارد هیچ مجوزی برای 
اینکه به آن دستگاه مساعدت شود و در بحث حقوق 
موقوفات تأخیر شود وجود نــدارد. دولت نیز باید به 
وظایف خود آشنا باشد و در پرداخت به موقع حقوق 
موقوفات اقدام کند. گوشزد کردن، تذکر دادن و اعالم 
موضوع به آن دستگاه از سوی متولی وقف یک موضوع 

اجتناب ناپذیر است.
وی افزود: انتظار از دولت این است در باب همکاری  
دستگاه های دولتی توصیه ها و دستورالعمل های 
قانونی معتبر و قابل اجرا را صادر کند تا موقوفات خیلی 
بهتر به آنچه حق آن هاست نائل شوند. به طور مثال 
در 10 سال اخیر  در مورد وضعیت امالک موقوفاتی که 
فاقد سابقه  ثبتی بودند اقدامات ارزشمندی از سوی 
سازمان اوقاف و امور خیریه و ادارات اجرایی استان ها 
در بحث تثبیت وقفیت و اثبات مالکیت موقوفه 
صورت گرفته است. در اینجا اگر تعامل سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور نبود شاید نمی شد به این سرعت 
برای موقوفات از اداره  ثبت سند مالکیت دریافت کرد. 
نکته  قابل ذکر این است اگر استفاده از ملک موقوفه با 
نیت واقف مغایرت دارد باید حقوق موقوفه حفظ شود 
ولی اگر برای مثال نیت واقف ساخت مدرسه بوده در 
این صورت دیگر نباید از آموزش و پرورش اجاره بهایی 

دریافت کرد، چرا که در جهت نیت واقف است.

استفاده همه دستگاه های دولتی از موقوفات ◾
در ادامه این نشست حجت االسالم محمد ذاکری، 
معاون اوقافی، حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه خراسان رضوی گفت: یکی از مشکالت جدی 
در حوزه  وقف اعم از موقوفات عام و خاص بحث نحوه  
تعامل میان موقوفات و دستگاه های دولتی است. از 
آنجا که کار دستگاه های دولتی در راستای خدمت 
به مردم است از گذشته خود را محق می دانستند در 
اراضی موقوفات چه با اذن و اجازه و چه بدون آن تصرفی 
انجام دهند. گاه در مواردی مجموعه  مدیریت موقوفات 
را در شرایطی قرار دادند که آن ها احساس کردند اگر 
این کار را در برخی مواقع انجام ندهند در موارد دیگر 

ضررهایی به موقوفات وارد می شود. آن چیزی که روشن 
است این است بیشترین مطالبات در کشور در ناحیه  
موقوفات را از دستگاه های دولتی داریم. 4۹ دستگاه 
دولتی در خراسان رضوی از موقوفات و اراضی موقوفات 
بهره برداری می کنند که بر این اساس می توان گفت 
کمتر دستگاه دولتی هست که رقبه ای از موقوفات در 

استفاده  آن  نباشد. 
وی ادامه داد: در سال 1365 ذیل قانون اوقاف آیین نامه 
نحوه و ترتیب اصول پذیره در هیئت وزیــران مصوب 
شده که ماده  7 آن به این شکل بوده که امالک اراضی 
موقوفات را بدون پذیره به دستگاه های دولتی واگذار 
کنند و تا زمانی که بهره برداری آن ها تغییر نکند مجبور 
و ملزم به پرداخت پذیره نبودند. نکته  مهم در این 
ــن اســت در ســال 1365 و در بحبوحه   خــصــوص ای
دهه  پس از پیروزی انقالب اسالمی و همچنین زمان 
جنگ شرایط خاص خودش وجود داشته و با توجه به 
اقتضائاتی که در ابتدای پیروزی انقالب بوده و نیاز هایی 
که در آن زمان وجود داشته این تصمیم  گرفته شده 
است. منشأ بسیاری از بدهکاری دستگاه های دولتی 
به موقوفات همان ماده 7 است که شورای نگهبان درباره 
آن نظریه ای صادر می کند که خالف بین شرع است و 
ماده 7 در سال 1374 ابطال می شود. ما در زمینه بدهی 
که دستگاه های دولتی دارند جلسات متعددی با آن ها 

برگزار کرده ایم.

سلب و ایجاب تعامل نهاد وقف با دولت ◾
حجت االسالم دکتر عبدالرضا اصغری، مدیر توسعه 
وقف و مشارکت های اجتماعی بنیاد بهره وری موقوفات 
آستان قدس رضوی در ادامه نشست گفت: تعامل 
موقوفات با دولت هم جنبه  ایجابی و هم جنبه  سلبی 
دارد. حـــوزه  ایجابی آنجایی اســت کــه دولـــت بــرای 
موقوفات کار انجام داده است. یکی از شاهکارهای مهم 
دولت از طریق تقنین برای احیای موقوفات مواردی 
بوده که پیش از انقالب به بهانه های مختلف از دست 
موقوفات خارج شده و برای موارد مختلفی سند خورده 
بود و دولت این موارد را پس از پیروزی انقالب به دامن 
موقوفات بازگرداند و اسناد اینچنینی را ابطال کرد. حاال 
اینکه چند درصد موارد تمکین شده و چند درصد خیر 

موضوع دیگری است.
مورد دیگر در حوزه  اختیارات قوه قضائیه است که به 
موضوع موقوفات کمک کرده است. یکی از این موارد 
از طریق تثبیت مالکیت یعنی سنددار کردن اراضی 
موقوفه بــوده اســت. ایــن سنددار کــردن به موقوفات 
کمک زیادی کرده است. مورد دیگری که در قوه قضائیه 
می تواند به موقوفات کمک شود مراجع قضایی است. 
بــه ایــن صــورت کــه از طریق اختصاص شعب ویــژه 
به منظور رسیدگی به پرونده های موقوفاتی می تواند به 

موقوفات برای احیا یاری رساند.
وی افزود: وظیفه  دولت پرداخت حقوق موقوفاتی است 
که در دســت او اســت. »الناس علی دیــن ملوکهم«، 
وقتی دولت خودش متصرف موقوفه باشد انتظار اینکه 
بیاید به نفع موقوفه رأی صادر کند وجود ندارد. بیشتر 
تصرفات اراضی موقوفه توسط نهادهای دولتی به پیش 
از انقالب بازمی گردد. دولت نباید موقوفات را به عنوان 

یک صندوق ذخیره خود بداند که هر وقت کم آورد 
دست به آن صندوق بزند. البته در مورد آستان قدس 
 این طور نیست ولی در حوزه  سازمان اوقاف از آنجا که 
زیر مجموعه  دولــت محسوب می شود به این شکل 
است و هر جا برای مثال می خواهد مسکن ملی درست 
کند زمین های اوقاف را به کار می گیرد. دولتی که مقید به 
دین است اگر می خواهد موقوفه ای را تصرف کند باید 
حق و حقوق موقوفه را به طور دقیق مشخص و پرداخت 
کند. یک مورد تعامل دیگر معافیت موقوفات از مالیات 
است که در گذشته بوده است. این معافیت نیز برای این 
است که متولی بتواند نیت واقف را اجرا کند همچنین 
اینکه آورده و حاصل ایــن موقوفه دوبـــاره بــه داخــل 
جامعه بازخواهد گشت. مورد بعدی تعارض منافع 
میان حقوق موقوفه و منافع دولت است. این تعارض 
 منافع متأسفانه در هیچ قانونی پیش بینی نشده که 
تعیین تکلیف شود. االن بخش عظیمی از موقوفات 
ما به عنوان انفال از وقفیت خــارج می شود. دولت 
همان طور که از انفال حمایت می کند باید با از بین بردن 

تعارض منافعی که دارد از موقوفات حمایت نماید.

در بحث موقوفات خألهای قانونی زیادی داریم ◾
حجت االسالم محمد ذاکری، معاون اوقافی، حقوقی 
و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی 

در بخش دیگری از ایــن نشست گفت: در گذشته 
و پیش از انقالب توجه آنچنانی به حقوق موقوفات 
نبوده اســت. پس از انقالب نیز تا یک دهه اخیر به 
این شکل بوده که شهرداری در داخل محدوده های 
شهری و دستگاه های مجری در خارج از محدوده های 
شهری بــدون هماهنگی و اذن اوقــاف و با هماهنگی 
با مستأجران طرح های خود را اجرا کرده اند. در حال 
حاضر مجموعه  اوقاف و آستان قدس با قدرت بیشتری 
در دهه  اخیر وارد شدند و در برخی از موارد از طریق 
کیفری و حقوقی برای حفظ حقوق موقوفه اقدام شده 
و همین سبب شده  مجری طرح ها در خصوص حقوق 
موقوفه حساب کار دستشان بیاید. در بحث مطالبات 
موقوفات از دستگاه های دولتی در پیگیری هایی که در 
یک دهه اخیر انجام شد ستاد کل نیروهای مسلح 
کارگروهی مشخص کــرد و تا یک مسیری آمدند و 
تک به تک استان ها اراضی مورد بهره برداری نیروهای 
مسلح بررسی شد و اراضــی که موقوفه بودند اعم از 
اینکه مستأجر یا متصرف بودند تعیین تکلیف و 
صورتجلسه شد. تا قسمتی نیز بحث پرداخت ها 
صورت گرفت اما از یک جایی شاید به این دلیل که 
نتوانستند تعیین اعتبار کنند ادامه اش انجام نشد. 
اما واقعاً تنها دستگاهی بودند که در این خصوص پای 
کار آمدند؛ این موضوع باید برای دیگر دستگاه ها نیز 

رخ دهد. نزدیک به 50 دستگاه دولتی که به موقوفات 
بدهکار هستند همگی امالک مازاد دارند و دولت باید 
یک گام برای تعیین تکلیف طلب موقوفات و یک گام 
نیز برای تأمین نیازهای مجموعه های دولتی خود بردارد 
که این حجم بدهی های دولت به موقوفات اینچنین 

افزایش پیدا نکند.
وی اضافه کرد: در بحث موقوفات خألهای قانونی زیادی 
داریم که یکی از آن ها اصالح قوانین وقف است. ظرفیت 
و تهدیدی در قانون وجود دارد. ظرفیت این است که 
قانون گفته دستگاه های دولتی اگر نیاز به مجموعه های 
موقوفات دارند ملک موقوفه بدون مزایده می تواند به 
صورت اجاره در اختیار دستگاه های دولتی و انقالبی 
قرار گیرد. این موضوع یک فرصت است اما به شرطی 
که آن دستگاه ها نیز وظیفه  خود در قبال موقوفات را به 
درستی انجام دهند. اما تهدید ماجرا همین است که 
برخی از دستگاه ها این موضوع را برای خود حقی به 
حساب می آورند و تعهدات خود را انجام نمی دهند. 
کمترین خـــودرو دولتی و اعتبارات دولتی و ملک و 
ساختمان و امثال این ها را اداره  اوقاف دارد و این موضوع 
بر موقوفات فشار می آورد. وظیفه  دولت است که این 
دستگاه دولتی را از لحاظ امکانات و نیرو و تجهیزات 
تأمین کند. کمبود نیرو و امکانات در اداره  اوقاف موجب 
می شود به جای اینکه به سمت گسترش موقوفات 
پیش برویم بر عکس حرکت می شود و برخی اصالً به 
سمت اجاره  امالک موقوفه می آیند و دلیل این تمایل 
این است که در پرداخت حقوق موقوفه تأخیر به وجود 
می آید و قرارداد منقضی می شود و همین کمبود نیرو 

دریافت حقوق موقوفه را با مشکل مواجه می کند.

انتظار نهاد وقف از دولت، کمک معنوی است ◾
سعید گل  زاده، کارشناس و وکیل حوزه  وقف در قسمت 
دیگری از این میزگرد بیان کرد: از دولت انتظاری نیست 
که به موقوفات کمک مادی و مالی داشته باشد چرا که 
دولت موقوفات را یک سرمایه  عظیم کشوری می داند 
و نظرش بر این است که موقوفات نیاز ندارند کمکی به 
آن ها صورت گیرد. انتظار از دولت، کمک معنوی است. 
ما موقوفات زیادی در داخل و خارج از شهرها داریم که 
از وسط زمین موقوفه خیابان یا معبری رد شده است. 
آیا دولت به تعهدات خود در قبال پرداخت اجاره بهای 
اراضی موقوفه عمل می کند؟ داخل شهر که می گوید 
مسئولیت این قبیل موارد با شهرداری است! خارج از 
شهر نیز وزارت راه و شهرسازی است. ما باید ببینیم 
آیا ردیف بودجه  مستقل برای این موارد دیده شده یا 
خیر. ضمن اینکه باید دید آیا موقوفات مطالبه  خود از 
دستگاه ها را دنبال کرده اند؟ این مطالبات باید آن قدر 
زیاد شود که دولت ببیند موقوفات نیز حقوقی دارند. 
موقوفات از طرفی بار دولت در خدمات اجتماعی را کم 
می کنند و از طرفی خدمات به خود دولت ارائه داده و گاه 
مشکالت مالی را پوشش می دهند و در این خصوص 
ــت در خصوص کمک معنوی  کمک می کنند. دول
می تواند در راستای در صدر قرار گرفتن پرداخت دیون 
خود به موقوفات و عدم تعویق آن دستور صادر کند و 

همین کمک بزرگی است.
وی افزود: دولت باید در قسمت نوسازی موقوفات نیز 

به کمک بیاید تا موقوفه ای که پس از چند دهه نیاز 
به بازسازی دارد و پشتوانه  مالی ندارد بتواند مخارج 

بازسازی را از دولت تأمین کند.
موضوع قابل ذکر دیگر این است زمانی که حکمی از 
مراجع قضایی برای یک دستگاه دولتی گرفته می شود 
و محکومیت مالی بــرای آن دستگاه دولتی درست 
می شود تا وقتی بخواهد به آن حکم پرداخته شود 
زمان گذشته است و برای مثال اگر قرار بوده امروز هزار 
تومان از آن دستگاه دولتی گرفته شود دو سال آینده 
این مبلغ گرفته می شود که در آن زمان این مبلغ عمالً 

از ارزش افتاده است. 

تهدیدها و فرصت های دستگاه های دولتی برای  ◾
موقوفات

حجت االسالم سید حجت صالح، مسئول حقوقی 
موقوفات حوزه علمیه خراسان در ادامه این نشست 
گفت: در بحث حضور دستگاه های دولتی تهدیدها و 
فرصت هایی را برای موقوفات داریم. در بحث تهدید ها 
یکی از موضوعات بحث ملی اعــالم کــردن زمین ها 
و بحث دیگر تعیین کاربری های عمومی در امالک 
منفعتی موقوفه است. این موضوع یکی از فجایعی 
است که امروزه دارد اتفاق می افتد. تعیین کاربری های 
عمومی در امالک منفعتی باید خط قرمز دستگاه ها 
ــاف باشد. گاهی انفعال دستگاه های متولی و  و اوق
متصدی وقف در بعضی حوادث وقفی شهر زیان رسان 
است. برای مثال پروژه بزرگراهی دارد ساخته می شود و 
هر فردی برای خود سهمی گرفته و می بینیم موقوفات 
را بــه عــنــوان طلبکار مــی گــذارنــد. در حقیقت اصــالً 
موقوفات را وارد بازی نمی کنند. یکی از دالیل آن، کمبود 
وقت و نیرو برای اوقــاف است. در بحث قانون گذاری 
موقوفات باید به صورت جدی دیده شوند. به خصوص 
در قانون گذاری جبران خسارات موقوفات که می توان 
بدهی موقوفات از برخی نهادها را ازطریق امالک مازاد 
آن ها دریافت کرد اما متأسفانه هنوز ظرفیت قانونی 
در این خصوص وجود ندارد و در جهت زیان حقوق 

موقوفات است.

دستگاه های دولتی در موارد عمده به اصل وقف  ◾
ضربه زده اند

حجت االسالم محمد ذاکری، معاون اوقافی، حقوقی 
و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی 
در پایان این نشست گفت: دوره  مدیریتی مدیران 
دستگاه های دولتی دوره  طوالنی نیست و همیشه 
مدیران دستگاه های دولتی اعم از مدیران ستادی و 
غیره تمام تالششان این است که دوره  مدیریتی خود 
را به هر نحو با آرامش و بدون خطر سپری کنند و سعی 
می کنند با زمان گرفتن، موارد را از دوره  خود بگذرانند. 
البته در این موضوع استثنائاتی نیز وجود دارد. تعیین 
تکلیف و استیفای حقوق موقوفات از دستگاه های 
دولتی جز از طریق قانونی شدنی نیست. نوع برخورد 
دستگاه های دولتی با موقوفات و امالک وقفی در عمده 
مــوارد به اصــل وقــف آسیب زده اســت و قسمتی از 
خدشه به فرهنگ وقف در میان مــردم به خاطر این 

موضوع بوده است.

بیشترین مطالبات در کشور در زمینه موقوفات را از دستگاه های دولتی داریم. 
49دستگاه دولتی در خراسان رضوی از موقوفات و اراضی موقوفات بهره برداری 
می کنند که بر این اساس می توان گفت کمتر دستگاه دولتی هست که رقبه ای از 

موقوفات در استفاده  آن  نباشد.

گزيدهگزيده
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
حوزه ثبتی تربت حیدریه

پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که بموجب مقررات ماده 14 قانون ثبت  منتش��ر گردیده اینک برحسب درخواست 
واصله مستند به ماده مذکور و ماده 61 آئین قانون ثبت تحدید حدود یکقسمت از امالک واقع در بخش یک اربعه 

حوزه ثبتی این واحد بشرح زیر:
ازقطعات مفروز اراضی منظر پالک 132 – اصلی

1753مجزا شده از 1131 متصل به 1027 فرعی اقدس مرتضائی کیا یکباب ساختمان
از قطعات مفروز اراضی قنداب فرزق پالک 134 – اصلی

676 فرعی فاطمه توکلی فرزقی و غیره یک قطعه زمین مزروعی
از قطعات مفروز اراضی مظفریه پالک 238 – اصلی

2598 مجزا شده از 124 فرعی فاطمه کریمی نخعی قسمتی از یکباب ساختمان
در روز 1401/04/25 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد

لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک ومجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار 
می گردد که در روز و س��اعت مقرر باال در محل حضور بهم رس��انند . چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده 
قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید خواهد ش��د و اعتراضات مجاورین نس��بت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در 
موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و 
در اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی ، معترضین می بایست از تارخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع 

مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند .   آ-40104064
تاریخ انتشار : 1401/04/04

رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه-سیدامین موسوی

)) آگهی قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 
شهرستان جوین((

نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/09/20 تصرفات مالکانه افراد ذیل محرز گردیده لذا آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی واقع در بخش 7 سبزوار حوزه ثبت جوین بدین شرح اعالن میگردد:
1-برابر رای شماره 14016036019000048 مورخ 1401.03.04 مربوط به کالسه 1400114406019000043 
هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی شهرس��تان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض 
متقاضی اقای احمدرضا مالیجردی فرزند غالمحسن مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی و مشجر قسمتی از پالک4-اصلی اراضی یام بخش 7 سبزوار حوزه ثبت ملک جوین به مساحت ششدانگ 
29410.41 متر مربع که مقدار 1490.41 متر مربع مورد تقاضا از محل مالکیت ثبتی و مشاعی خود متقاضی)اقای 
احمدرضا مالیجردی فرزند غالمحس��ن ( و مقدار 27920 متر مربع خریداری مع الواسطه طی سند عادی از محل 
مالکیت اقای جهانگیر سردار ابادی فرزند نظر علی )به استثناء سهم االرث اقای حسین قارزی فرزند محمد علی و 

اقای اکبر قارزی و خانم صدیقه قارزی هردو فرزندان ابراهیم( محرز و کسر گردیده است.
2-برابر رای شماره 14016036019000036 مورخ 1401.02.28 مربوط به کالسه 1398114406019000033 
هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی شهرس��تان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض 
متقاضی آقای  اکبر خسروی پناه فرزند غالمرضا مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت در ششدانگ یک قطعه زمین 
مش��جر قسمتی از پالک52-اصلی اراضی بیست باغ بخش 7 سبزوار حوزه ثبت جوین به مساحت 23334.68متر 
مربع  که تمامی مورد تقاضا خریداری مع الواسطه طی سند عادی از محل مالکیت مشاعی اقای باباخان ارگی فرزند 

عباسقلی محرز و کسر گردیده است.
3-برابر رای شماره 1401603601900050 مورخ 1401.03.04 مربوط به کالسه 1397114406019000023 
هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی شهرس��تان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض 
متقاضی اقای حسین نیکخواهی فرزند عیسی در ششدانگ یک قطعه زمین مشجر شامل تمام پالک 23 فرعی و 
قسمتی از پالک 42-فرعی از60-اصلی اراضی محسن اباد بخش 7 سبزوار حوزه ثبت جوین به مساحت ششدانگ 
44210.71 متر مربع خریداری ش��ده مع الواس��طه از مالکین ثبتی مقدار  28124 متر مربع از مورد تقاضا از محل 
مالکیت مشاعی کلیه مالکین ثبتی پالک 23 فرعی )اقایان محمدرضا مسلم فرزند اقا علی، غالمحسین نقابی فرزند 
اروجعلی و محمد ولی جعفر ابادی فرزند قاسم( به نسبت مالکیت و مقدار 16086.71 متر مربع از مورد تقاضا از محل 
مالکیت ثبتی کلیه مالکین ثبتی پالک 42 فرعی )اقایان حسینعلی عرب کالته میمری فرزند قربانعلی ، غالمحسین 
کالته میمری فرزند حسنعلی ،باباجان زور ابادی فرزند رمضان ، غالمحسین زور ابادی فرزند باباجان و محمد رضا 

مسلم فرزند علی اقا( به نسبت مالکیت کسر گردد.
4-برابر رای شماره 1401603601900050 مورخ 1401.03.04 مربوط به کالسه 1400114406019000003 
هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی شهرس��تان جوین تصرفات مالکانه و بال معارض 
متقاضی اقای احمد نیکخواهی فرزند عیسی  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشجر شامل تمام پالک 19 فرعی 
و قسمتی از پالک 42-فرعی از60-اصلی اراضی محسن اباد بخش 7 سبزوار حوزه ثبت جوین به مساحت ششدانگ 
43545.54 متر مربع خریداری شده مع الواسطه از مالکین ثبتی، مقدار  29964 متر مربع از مورد تقاضا از محل 
مالکیت مشاعی کلیه مالکین ثبتی پالک 19 فرعی )اقایان رمضانعلی میمری فرزند براتعلی، باباجان زورابادی فرزند 
رمضان ،برات و اکبر زورابادی فرزندان باباخان و محمد ولی جعفر ابادی فرزند قاس��م( به نس��بت مالکیت و مقدار 
13581.54متر مربع از مورد تقاضا از محل مالکیت کلیه مالکین ثبتی پالک 42 فرعی )اقایان حسینعلی عرب کالته 
میمری فرزند قربانعلی ، غالمحسین کالته میمری فرزند حسنعلی ،باباجان زور ابادی فرزند رمضان ، غالمحسین زور 

ابادی فرزند باباجان و محمد رضا مسلم فرزند علی اقا( به نسبت مالکیت کسر گردد.
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه 
مربوطه، این اگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی/کثیراالنتش��ار در ش��هر ها منتشر و در 
روستاها رای هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرائ اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین اگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و 
رسید اخذ نمایند.معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه 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-40104061
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/04                         

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/19
محمود ابراهیمی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوین

آگهی وقت تحریر ترکه
در پرونده کالسه 140128920000442872 این شعبه با توجه به فوت مرحوم حسین رضائی 
فرزند علی اکبر بوده توسط محمد تقی رضائی فرزند حسین درخواست تحریر ترکه شده و قرار 
تحریر ترکه صادر گردیده و برای راس س��اعت 10 صبح مورخ 1401/05/18 وقت تحریر ترکه 
تعیین شده است لذا بدین وسیله به تمامی ورثه متوفای یاد شده یا نمایندگان قانونی و بستانکاران 

از متوفی و مدیونین به وی و هر کس که به هر طریق حقی بر ترکه متوفی دارد ابالغ می شود 
در ساعت و تاریخ یاد شده در شعبه 111 شورای حل اختالف شهرستان فامنین واقع در استان 
همدان - شهرستان فامنین- بلوار شهید بهرامی - جنب تعمیرگاه برادران عسگری - شورای حل 

اختالف شهرستان فامنین جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شوند.
)م الف 101(    آ-40104045

مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 111 شورای حل اختالف شهرستان فامنین - بتول ربانی

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

براب��ر رای ش��ماره 1275 و 1277 تاری��خ 1401،02،15 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهر تصرفات مالکانه 
بالمع��ارض متقاضی خانم ها زهرا و طاهره ش��هرت هردو معینی خلخالی فرزندان محمد نس��بت به 
شش��دانگ اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت 435.90 مترمربع )که سهم هریک به 
نس��بت سه دانگ مش��اع از ششدانگ میباشد( قسمتی از پالک 599 اصلی به شماره کالسه 1395 و 
1400،1396 واقع در اراضی اصلی شهر بخش 17 ثبت بهشهر محرز گردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 14 روز آگهی میش��ود در صورتیکه اش��خاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 1327308    آ40103263
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401،03،21                

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401،04،04 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر - محمد مهدی قلیان

آگهی قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر 
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390،9،20، ام��الک متقاضیانی که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی 
نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع 

عموم به شرح ذیل آگهی می گردد
امالک متقاضیان واقع در قریه لتینگان پالک 28 اصلی بخش 2 قشالقی

1140 فرعی آقا/ خانم ناهید راجی فرزند اسداله نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 297.08 مترمربع خریداری بدون واسطه با واسطه از ماهان بختیاری 

لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 
و م��اده 13 آئی��ن نامه مربوطه ای��ن آگهی در دو نوبت به فاصل��ه 15 روز از طریق این روزنامه محلی 
اکثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیئت الصاق تا در صورتیکه 
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 
از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ 
نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه 

عموم��ی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحوی��ل دهد که در این صورت 
اقدامات، ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت ب��ه دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 
صدور س��ند مالکیت می نماید و صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی 
اس��ت برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد قس��متی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته 
نش��ده، واح��د ثبتی با رای هیئت پس از تنظی��م اظهارنامه حاوی تحدید ح��دود، مراتب را در اولین 
آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان 
ثب��ت و فاقد س��ابقه تحدید حدود، واح��د ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتش��ر

مینماید.    م الف 1330655      آ40103283
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401،03،21             تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401،04،04 

صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر 
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
20/9/1390، ام��الک متقاضیانی که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی 
نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع 

عموم به شرح ذیل آگهی می گردد
امالک متقاضیان واقع در قریه حمزده سفلی پالک 8 اصلی بخش 3 قشالقی 

462 فرعی آقا/ خانم محراب فوالدی فرزند محمد حسین نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی )کاربری باغ( به مساحت 214.82 

متر مربع خریداری بدون واسطه با واسطه از حمید نور 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 
13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی اکثیراالنتشار 
در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رسید اخذ نمایند. معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید 
و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید 
و صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیس��ت. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه 
مذکور در مورد قس��متی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نش��ده، واحد ثبتی با رای هیئت 
پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت 
همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد 

ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.     
م الف 1331500   آ40103284

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401،03،21            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401،04،04 
صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

 در هشتمین نشست »نقد سیاست گذاری مدیریت وقف«
 اندیشکده »مسئله« روزنامه قدس بررسی شد

 نهاد وقف و دولت؛
از مطالبه گری تا تعامل

فاطمه 
اعزالناس 
علّی

 فاطمه 
 عزیزترین مردم 
نزد من است.

»وفی ابنه 
رسول 

صلی اهلل 
علیه و آله 

لی اسوه 
حسنه …

دختر پیامبرخدا)ص( 
برای من الگوی 

نیکویی است.



سارا صالحی وقتی 
مطابق فرموده حضرت 
جواداالئمه)ع(؛ زیارت 
ــرت رضـــــــــا)ع(  ــ ــضـ ــ حـ
ــج مــقــبــول  ــزار حـ ــ ــا هـ بـ
برابری می کند، در روز 
مخصوص زیــارتــی، هرکسی می خواهد 
به طریقی ارادت خــود را به امــام هشتم 
نشان دهــد.  از همان دقایق صبح، جمع 
زیادی از مشهدی ها برای عرض تسلیت و 
طلب حوائج به سمت حرم روان می شوند.  
بــاوجــود توفیق مــجــاورت، امــا بعضی ها 
ــارت مــشــرف شوند،  نمی توانند بـــرای زیـ
بااین حال نمی خواهند از برکات این روز 

ارزشمند بی نصیب بمانند.
یکی از مــجــاوران امــام رضـــا)ع( کــه بیمار 
بدحالی هــم دارد، وقتی می شنود عــازم 
حرم هستیم، کارت اتوبوسش را دستمان 
می دهد و می گوید: مبلغی را نذر سالمتی 
دختر مریضم کــردم، در طول مسیر حرم 
برای زائران کارت بزنید، ان شاءهللا از شادی 

دل آن ها حاجت بگیریم.
کم نیستند آن هایی که زائر حرم حضرت 
دوســت هستند.  تعدادی با قــرآن جیبی 
مــشــغــول قــرائــت قـــرآن هستند، برخی 
تسبیحی به دســت دارنــد و بعضی ها با 
صلوات شمار تند تند ذکری روی لب دارند.

پرچم سبز گنبد به نشان عزا از روز گذشته 
مشکی شــده و صحن و رواق هــــای حرم 
رضوی مملو از خیل محبان و ارادتمندان 
است.  فقط خدا می داند امروز کبوتر چه 
دل هایی از دور و نزدیک بر بــام ایــن حرم 
مــأوا گرفته. چند میلیون ســالم و درود و 
عرض حاجت راهی کوی محبت حضرت 

شمس الشموس شده و کدامشان به هدف 
استجابت می رسند؟

 
ملجأ درماندگان ◾

به یکی از درهای ورودی رواق امام تکیه زده 
و انگار زیر لب با آقا نجوا می کند. اشک 
مــی ریــزد ولــی معلوم اســت حــال خوشی 

دارد. از بهانه تشرفش بــه حــرم در این 
روز خــاص پرسیدم. بغض راه گلویش را 
بسته. چند بیتی از نغمه دل نشین استاد 
کریمخانی عــرض حــال می کند که فقط 

چند روزی است به دیار حق شتافته: 
آمــدم ای شــاه پناهم بــده / خط امانی ز 
گناهم بده / ای حرمت ملجأ درماندگان / 

دور مران از در و راهم بده... 

آقا! راه را نشانم بده  ◾
کمی جلوتر دو دوســت، مشغول سلفی 
گرفتن هستند. یکی دانشجوی دانشگاه 
فردوسی است و دیگری زائری از شهر قم که 
برای بهره مندی از برکات روز زیارت به شهر 

مشهد مشرف شده. مریم السادات رسولی 
به نیتش این طور اشاره می کند: طلبه حوزه 
قم هستم. از استادم آموختم، هر وقت 
در زندگی به خصوص درزمینه درس به 
بن بست رسیدم، زیارت امام هشتم مشرف 
شوم. من هم سر یک دوراهی هستم. گفتم 
امروز وقت خوبی است که با یک ساعت 
زیارت و دو رکعت نماز از آقا مدد بطلبم تا 
راه را نشانم دهند.  در حال قرائت زیارت 
جامعه کبیره است. از کاشمر، فقط برای 
یک روز زیارت، راهی بارگاه نورانی حضرت 
رضا)ع( شده. مثل دیگر زائران به سراغش 
می روم تا دلیل انتخاب این روز برای تشرف 
به حرم مطهر رضوی را جویا شوم. پرسیدم، 
درخواست شما از آقا در این روز مخصوص 
چیست؟ جواب می دهد: خواستم معرفتم 
را زیاد کند و زبانم را شیرین و دلم را پاکیزه. 
من را قدردان عمرم که سرمایه بزرگ الهی 
به بندگان است، قرار دهد. از امام هشتم 
خواستم که بندگی خدا را به من بیاموزد و 

باکارهایم، دیگران را عاشق خدا کنم. 

روز تجدید پیمان ◾
در مسیر حرکت به سمت صحن ها، به 
خادمی می رسم، از نگاه او نیز معنی روز 
زیارتی را جویا می شوم. روی قبای خدمتش 
حک شده: محمدابراهیم عسگر خراسانی. 
سرش با راهنمایی زائــران شلوغ است، با 
این وصف کوتاه می گوید: برای عاشق امام 
رضا)ع( امروز، یکی از آن روزهایی است که 
برایش پابوسی حضرت واجب تر و مهم تر 
از همه امور زندگی است. می آید تا با زیارت 
و حضورش در حرم، بار دیگر با امام و والیت 

تجدیدعهد و پیمان کند. 

میوه دل ◾
همراه جمعی از اعضای فامیل از اردبیل 
مشرف شدند و زیــر سایبانی در صحن 
جمهوری نشسته اند. نیت قلبی اش را 
پرسیدم، به زبان ترکی دست وپاشکسته 
به من می رساند: توراهی دارم. پزشکان 
ــت عـــمـــرش به  مــی گــویــنــد، مــمــکــن اســ
دنیا نباشد ... نگاهی بــه گنبد می کند 
و همان لحظه حالش دگــرگــون می شود 
و بغض کــار خــودش را می کند. بــا همان 
حــال محزون ادامــه مــی دهــد: آمـــده ام در 
ایــن روز، دســت به دامــن او و میوه دلش، 
حضرت جواداالئمه)ع( شوم که هیچ کس 
را دست خالی برنمی گردانند. می خواهم، 

دامنم را سبز کنند. 

لبریز از وصال ◾
دم ورودی باب الجواد)ع( پیرزنی اهل دل 
با صــدای بلندتر، آقــا را به جــان جــوادش 
قسم می دهد که امسال بــرات کربالیش 
در اربعین را امضا بفرمایند. از گرگان 
میهمان یک روزه آقا شده. می گوید همین 
چند ساعت زیارت کافی است که از لذت 

همجواری با امام لبریز شوم. 
پایان زیــارت اســت و لحظه خداحافظی 
و فـــراغ. بــه چهره تک تک زائـــران نگاهی 
بــیــنــدازی، چــشــم هــا از اشــک هــایــی که 
ریــخــتــه انــد، هــنــوز خیس و ســرخ اســت. 
دل ها هنوز نرفته، بی تاب دیدار دوباره اند 
و لب ها از درد و دل آرام و قرار ندارد. جدایی 
و دوری سخت است، اما محبت فاصله ها 
را کوتاه می کند و دست دل را از فرسنگ ها 
دورتر، به مشبک های پنجره فوالد حاجات 

می رساند. 

حالوهوایزائراندرروززیارتیحضرتثامناالئمه)ع(

روایت یک روز مخصوص

خبرخبر
امروزامروز

تفاهم نامه ای برای ایجاد اشتغال
بنیاد کرامت رضــوی و وزارت تعاون، کــار و رفــاه اجتماعی 
با هدف ایجاد و تثبیت 80 هــزار شغل در مناطق محروم 
و کم برخوردار تفاهم نامه همکاری امضا کردند. براساس 
سیاست های کالن آستان قدس رضوی، یکی از سیاست های 
تعیین شده برای بنیاد کرامت رضوی، »ايده پردازی، طراحی 

و اجرای الگوهای همکاری ميان ظرفيت های مردمی و آستان 
قــدس رضــوی، به منظور ايجاد اشتغال در مناطق دارای 
اولويت« است که در این راستا مناطق محروم و کم برخوردار 
کشور شناسایی و طرح هایی برای ایجاد اشتغال پایدار در 
این مناطق اجرایی می شود. در همین راستا بنیاد کرامت 

رضوی و وزارت کار تفاهم نامه ای را امضا کرده اند که خروجی 
آن ایجاد اشتغال برای  80 هزار نفرخواهد بود. این تفاهم نامه 
که با حضور محمدحسین استادآقا، مدیرعامل بنیاد کرامت 
رضوی و محمود کریمی بیرانوند، معاون وزارت کار به امضا 
رسیده است، اقدامی ذیل مصوبات شورای عالی اشتغال و 

به منظور اجرای بخشی از برنامه ملی ایجاد و توسعه اشتغال 
ــود.در این همکاری، وزارتخانه  پایدار در کشور خواهد ب
نسبت به ایجاد زمینه فعالیت و مشارکت طرفین در 
زیست بوم ملی اشتغال، تدوین برنامه و بودجه و تسهیل 

اجرای برنامه های اشتغال، اقدام می کند.

حوزه
   اجالسیه مدیران 

مدارس علمیه جهادی  
در حالی که قرارگاه جهادی حوزه های 

علمیه با هدف انسجام بخشی به گروه های 
جهادی حوزوی و توسعه فرهنگ کار 

جهادی در بین طالب، اقدام به برگزاری 
اردویی با حضور بیش از ۳۰ گروه جهادی 
کرده است، از سوی دیگر اجالسیه مدیران 

 مدارس علمیه جهادی کشور هم از
 ۸ لغایت ۱۰ تیر ۱۴۰۱ به مدت سه روز 

از سوی دبیرخانه هماهنگی گروه های 
جهادی حوزوی و در اردوگاه فرهنگی 

فدک آل محمد )ص( مشهد مقدس برگزار 
می شود. به گزارش مهر از مهم ترین اهداف 
برگزاری اجالسیه می توان به تدوین سند 

مدرسه مطلوب جهادی، هماهنگی اعزام 
طالب به گروه های جهادی دانشجویی، 

ثبت تجربیات و خاطرات شفاهی، آشنایی 
و هم افزایی مدیران مدارس علمیه اشاره 

کرد.
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 نیت قلبی اش را پرســیدم، به زبان ترکی دست وپاشکسته به من می رســاند: توراهی دارم. پزشکان 
می گویند، ممکن است عمرش به دنیا نباشــد ... نگاهی به گنبد می کند و همان لحظه حالش دگرگون 

می شود و بغض کار خودش را می کند.
گزيدهگزيده

      صفحه 12
آگهی دعوت از مالکین مجاورین

احتراماً نظر باینکه خانم خانم معصومه مشایخی با وکالت از آقای علی نعیم آبادی بموجب شیوه نامه صدور اسناد تک 
برگی، تقاضای صدور س��ند مالکیت از این اداره را نموده اس��ت و سند مالکیت صادره قبلی به شماره پالک 1106 
فرعی از 168 اصلی بخش 6 مش��هد اراضی ازغد بدون طول ابعاد و مس��احت می باشد و مورد تقاضا، حدی از آن به 
مجاورت شما معرفی شده لذا نماینده و نقشه بردار برای روز یکشنبه مورخ 1401/04/26 جهت تعیین طول و متراژ 
حسب ماده 68 و 70 آئین نامه قانون در محل حاضر چنانچه در مورد حدود و حقوق ارتفاقی ملک حقی برای خود 
قائل هستید و یا اختالفی با مجاور مزبور دارید می توانید در روز مقرر در محل حضور بهم رسانید در غیر اینصورت بعد 
از گذشت یک هفته برابر مقررات سند مالکیت بنام متقاضی پس از سیر تشریفات قانونی صادر و تسلیم خواهد شد. 

م.الف 335  آ-40104013
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

از طرف محمد ایرانی

آگهی دعوت از مجاورین
نظر به درخواس��ت ورثه مرحومه ربابه غالمی جاغرق مالک شش��دانگ پالک 635 فرعی از 27- اصلی واقع در قریه 
جاغرق بخش ش��ش مش��هد مبنی بر صدور س��ند مالکیت کاداس��تری پالک مذکور در اجرای کد 914 مجموعه 
بخشنامه های ثبتی و باستناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از 
عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، نماینده و نقشه بردار این اداره در روز دوشنبه تاریخ 1401/04/13 
س��اعت 9/30 صبح جهت معاینه محل ملک مورد تقاضا در محل وقوع ملک حضور خواهند یافت لذا بموجب این 
آگهی از مالکین مشاعی و مجاورین پالک فوق الذکر دعوت بعمل  می آید به جهت حفظ حقوق مالکانه و عدم تضییع 
حق احتمالی در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک مورد تقاضا حضور یابند. بدیهی است عدم حضور در 

موعد تعیین شده فوق مانع ادامه عملیات ثبتی نخواهد شد. م.الف 336  آ-40104021
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

از طرف محمد ایرانی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمد یحیی پور ترش��یزی با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء ش��ده طی درخواس��ت 9553/1401 مورخ 
1401/3/30 تقاضای صدور سند مالکیت المثنی مالکیت 1500 سهم مشاع از 12211 سهم ششدانگ پالک 205 
فرعی از 127- اصلی بخش 6 مش��هد را نموده که پالک فوق الذکر به نام محمد یحیی پور ترشیزی ذیل دفتر 403 
صفحه 112 به شماره ثبت 72735 ثبت و سند شماره 266844 صادر گردید و فاقد بازداشت و رهن می باشد حسب 
اعالم متقاضی سند المثنی در اثر سهل انگاری مفقود شده در اجرای ماده 120 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 10 
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 337   آ-40104026
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبتی ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

از طرف احمد احمدی

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای اصغر دولت آبادی فرزند علی به شماره شناسنامه 120صادره شیروان به استناد دوبرگ استشهادیه 
گواهی شده دفتر اسناد رسمی شماره 4 شیروان منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت 
اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است که سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل مسکونی به 
شماره پالک 3002 فرعی مفروز ومجزی شده از1 اصلی ، واقع در قطعه 4 شیروان بخش 5 قوچان به آدرس خیابان 
فلسطین - خیابان شهید نادری که متعلق به ایشان میباشد بعلت نامعلومی مفقود شده است با برسی دفتر امالک 
معلوم گردیده که سند مالکیت اولیه ذیل دفتر الکترونیک بشماره 139920307114006301 به نام نامبرده صادر 
و تس��لیم گردیده است. دفترامالک بیش از این حکایتی ندارد لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده 120 آئینامه 
قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر میگردند هرکس نسبت به ملک مورد اگهی معامله ای انجام داده یامدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود میباشد بایستی ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند 
مالکیت باسند معامله رسمی به این اداره تسلیم نمائید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر 
یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت باسند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به 

متقاضی اقدام خواهد شد.  آ-40104032
 تاریخ انتشار آگهی :1401/04/02

علی محمودی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب منزل به پالک 573 فرعی از 395– اصلی ملکی اقای محمود قادری  واقع در 
قطعه یک ایرانشهر از بخش5بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1401/4/25  راس ساعت 8 صبح شروع و 
بعمل خواهد آمد لذا بر حسب ماده 14 قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذکر اعالم می گردد تادر محل 
حضور بهم رسانند و چنانچه هریک از صاحبان  امالک یا نماینده قانونی انهادر موقع تحدید حدود در محل حاضر 
نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده 15 قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و اعتراض 
انها برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 30 روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد 74و86 ائین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از 
مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون توضیح به اعتراض 

عملیات ثبتی را بارعایت مقررات ادامه دهد .  آ-40104044
تاریخ انتشار : 1401/04/04  

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر - اردشیر محمودی 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینکه آقای امیرمرشدلو دارای شناسنامه شماره 5740063140 به شرح دادخ.است به کالسه  136  از این شورا 
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  جعفر مرشدلو   به شناسنامه  5749189899 
در تاری��خ 1401/3/4 در اقامت��گاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به : 

1. امیر مرشدلو  فرزند جعفر  کد ملی 5740063140 ت.ت 1373/10/29  نسبت فرزند مرحوم 
2. فاطمه مرشدلو  فرزند جعفر  کد ملی  5740090636  ت.ت 1376/1/17  نسبت فرزند مرحوم 

3. فرشته قدمیاری  فرزند غالمعلی  کد ملی  5749756483  ت.ت  1356/1/10  نسبت  همسر مرحوم 
4. فاطمه سلطان مرشدلو فرزند ابراهیم کد ملی  5749168931 ت.ت 1315/6/1  نسبت مادر  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-40104047
امیر سلیمانی  قاضی شورا شعبه هفتم شورای حل اختالف زبرخان

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه  آقای محمد  رحمانی  دارای شناسنامه   5749644073  به شرح دادخواست به کالسه  7/122/1401   از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  صدیقه رحمانی  به شناسنامه   5749626946  
در تاریخ  1400/2/14  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به   

1.  محمد  رحمانی   فرزند علی   کد ملی  5749644073   ت.ت  1335/6/2  نسبت  همسر مرحوم  
2.  صادق  رحمانی     فرزند محمد کد ملی  5749763315  ت.ت  1357/2/2   نسبت فرزند مرحوم 

3.  باقر رحمانی    فرزند  محمد کد ملی  1050121309  ت.ت 1368/10/24  نسبت فرزند مرحوم    
4. فرشته  رحمانی   فرزند محمد  کد ملی   5749213005   ت.ت  1358/6/30    نسبت فرزند مرحوم
5 . فاطمه رحمانی   فرزند محمد  کد ملی  5740088168    ت.ت  1376/2/15  نسبت فرزند  مرحوم

6. زهرا  رحمانی    فرزند محمد  کد ملی  5749217973    ت.ت  1360/12/14   نسبت  فرزند  مرحوم
7 . معصومه   رحمانی  فرزند  محمد  کد ملی 5749866009 ت.ت 1363/9/4     نسبت  فرزند  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-40104048
امیر سلیمانی  قاضی شورا شعبه هفتم دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان 

اگهی فقدان سند 
چون آقای احمد رضا حاجی مزرجی برابر درخواست به شماره 1774_ 1401/3/28 با ارائه دوبرگ استشهادیه محلی 
امضاء شده مدعی است سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 8 فرعی از 1362 الی 1368 اصلی که برابر 
استاندارد سازی پالکها به 8 فرعی از 1368 اصلی واقع در بخش 1 قوچان تغییر یافته است به علت جابجایی مفقود 
گردیده است که با بررسی دفتر امالک مشخص شد مالکیت پالک فوق بنام احمد رضا حاجی مزرجی ثبت و سند 
مالکیت صادر گردیده است. لذا به استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا هر کس 
مدعی انجام معامله با وجود سند مالکیت پالک فوق نزد خود می باشد باید ظرف مدت 10 روز پس از مدت انتشار 
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-40104050
عباس برق شمشیر رئیس اداره ی ثبت اسناد و امالک قوچان

اگهی فقدان سند مالکیت 
چون خانم طاهره حاجی زاده کفاش طی درخواست وارده به شماره 1637-1401/3/22 و با ارانه دوبرگ استشهادیه 
محلی امضاء شده مدعی است سند مالکیت ششدانگ پارک شماره 473 فرعی از 218 اصلی واقع در بخش3 قوچان 
به علت جابجایی مفقود گردیده اس��ت که با بررس��ی دفتر امالک مش��خص گردید شش دانگ پالک فوق در دفتر 
185 صفحه 6 بخش س��ه قوچان به نام طاهره حاجی زاده کفاش ثبت و س��ند مالکیت صادر گردیده است سپس 
براب��ر نامه ه��ای ش��مارات 970800-1397/11/02  و9600163 1399/9/22 و 1479 14000- 1400/11/17و 
140100138_ 1401/2/22 در بازداشت می باشد. لذا به استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت 
آگهی می گردد تا هر کس مدعی انجام معامله با وجود سند مالکیت پالک فوق نزد خود می باشد باید ظرف مدت 
10 روز پس از مدت انتشار 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.  آ40104051
عباس برق شمشیر رییس اداره ی ثبت اسناد و امالک قوچان

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای علی اصغر طالب دارای شناس��نامه ش��ماره 0749693025 به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 
0100107 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان مینا طالب به 
شناس��نامه 0740709852 در تاریخ 1400.11.14 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
1.علی اصغر طالب فرزند حسین با کد ملی 0749693025 نسبت پدر متوفی 2.مریم محمودی قلعه سرخی فرزند 

علی با کد ملی 0749162352 نسبت مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق 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 تقدیم دارد 

و االگواهی صادر خواهد شد.  آ-40104052
شورا- شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان باخرز- مهربان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهی  موضوع ماده ۳ وماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و  

ساختمان های فاقد سند رسمی.
برابر  رای ش��ماره 140160306023000028 _24 /03 /1401 هیئت  اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مه والت تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حس��ین رضایی فرزند محمد بشماره شناسنامه 38448صادره از فیض آباد در یک قطعه 

محوطه مشتمل بر ساختمان)ترمینال ضبط پسته( به مساحت5938،26متر مربع قسمتی از  اراضی مشاع مزرعه 
عبِدل آباد  پالک یک اصلی بخش 2 مه والت خریداری از مالک رس��می آقای عزیزاله س��عیدی عبدل آبادی فرزند 
محمد  محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  می شود  در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی  به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم وپس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم  وصول اعتراض  

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد  آ-40104008
تاریخ انتشار نوبت اول: 04 /04/ 1401               تاریخ انتشار نوبت دوم : 20 / 04 1401

عبداله گلشن آبادی رئیس ثبت اسناد وامالک  مه والت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
پیرو آگهی قبلی که به موجب ماده14 قانون ثبت منتش��ر گردیده اینک برحسب درخواست واصله مستند به ماده 
مذکور و ماده 61 آئین نامه قانون ثبت، تحدید حدود یک قسمت از امالک واقع در قطعه 4درگز بخش 7 قوچان در 

ساعت اداری در تاریخ های مندرج در متن آگهی انجام و به شرح ذیل آگهی می گردد:
پالک50-اصلی لطف آباد قطعه 4 درگز بخش 7 قوچان

پالک 102 فرعی مجزی شده از 50-اصلی ششدانگ یک باب منزل وقفی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان درگز
تاریخ تحدید حدود:1401/05/03

لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق به وسیله این آگهی اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رسانند و چنانچه هر یک از صاحبان امالک و یا نماینده 
قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالکی که در موقع 
مقرر حاضر نبوده اند مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین می بایست 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم 

و گواهی الزم را از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.  آ-40104059
تاریخ انتشار1401/04/04

ناصر حسن زاده- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک درگز

آگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
20/ 1390/9 امالک متقاضیانی که درهیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی آمل 
مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم 

به شرح ذیل آگهی می گردد:
 امالک متقاضیان واقع در بخش دو ثبت آمل – دهستان دابو

 78- اصلی ) قریه مطهر علیا(
 265 فرعی آقای محمد جواد باقری در شش��دانگ یک قطعه زمین با س��اختمان احداثی با کاربری 

مسکونی به مساحت 241.20 مترمربع. خریداری شده بالواسطه از سیده زهرا محمدزاده درزی.
لذا به موجب ماده 3- قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و 
ماده 13 – آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیر 
االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در روستاها از طریق الصاق در محل تا دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت می نماید و صدور س��ند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد 
قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیئت پس از تنظیم اظهار 
نام��ه ح��اوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع 
عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید 

حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
م الف 1336688   آ-40104053

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/04            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/18 
فیض اله ذبیحی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

آگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
20/ 1390/9 امالک متقاضیانی که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی آمل 
مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم 

به شرح ذیل آگهی می گردد: 
امالک متقاضیان واقع در بخش سه ثبت آمل - دهستان دشت سر

12- اصلی ) قریه شرم کال(
1374 فرعی آقایان مهدی رضائی و ش��ریف رضائی به ترتیب س��هم هر یک به نسبت دو دانگ مشاع 

و چهار دانگ مش��اع از ششدانگ یک قطعه زمین با س��اختمان احداثی به مساحت 75.32 مترمربع. 
خریداری شده بالواسطه از شریف رضائی و مع الواسطه از جمال علیزاده خرمی.

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

حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
م الف 1338064  آ-40104054

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/04            
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/18 

فیض اله ذبیحی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

)) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (( 
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/9/20 و برابر رای شماره 140160310013003387 مورخ 1401/03/07 هیئت قانون تعیین 
تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی چمس��تان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی آقای / خانم ابراهیم منصور پور فرزند داور نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 903.29 مترمربع که مقدار 152 سیر مشاع عرصه وقف می باشد به شماره پالک 83 فرعی 
از 12 اصلی واقع در قریه حاجیکال بخش یک خریداری شده از آقای / خانم فرزاد دهقان و غیره مالک 
رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رس��می و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این 
روزنامه و محلی / سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 

می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
م الف 1338796   آ-40104055

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/04                
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/20

عین اله تیموری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان

هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و م��اده13 آیین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبت��ی و اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 12000443 مورخ 1401/02/26 هیئت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید رسول خلیلی قلعه سری به شماره ملی 
4999515083 فرزند سبزعلی در 5 دانگ و 24 سیر 8 مثقال مشاع عرصه به انضمام ششدانگ اعیانی 
یک قطعه زمین با بنای احداثی ) دامداری ( به مساحت 1550 مترمربع از پالک 28- اصلی به کالسه 
260/1400 واقع در اراضی نکا بخش 9 ثبت نکا خریداری شده از سید محمد طاهری قلعه سری محرز 
گردیده. که مقدار 15 سیر و 8 مثقال مشاع عرصه وقف میباشد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
م الف 1340586   آ-40104056

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/04         
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/18 

امیر خندان رباطی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نکا

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