
اردوگاه

 به همت مرکز امور بانوان و خانواده 
بنیاد کرامت رضوی برگزار می شود

تابستانه خاتون 

رئیس مرکز بانوان و خانواده آستان قدس رضوی از برگزاری 
رویداد »تابستانه خاتون« خبر داد. وی با اشاره به اینکه 
ویژه برنامه های این رویداد در قالب بسته سرگرمی، مهارتی، 
فکری و تفریحی طراحی و دسته بندی شده است، اظهار 
با طعم مهارت شامل  بازی  کرد: نخستین بسته، بسته 
رشد  بازی های  نقاشی، قصه سازی، قصه گویی،  روباتیک، 
اجتماعی و بازی های خالق حرکتی ویژه دختران رده سنی 
3 تا 12 سال است که کالس های آموزشی آن در روز های 
زوج از تاریخ 13 تیر ماه در قالب 20 جلسه به مرحله اجرا 

درخواهد آمد.
فاطمه دژبرد با اشاره به اینکه »برکه  هنر و مهارت« همراه 
با کارگاه های هنری و مهارتی، عنوان دومین ویژه برنامه  مفرح 
این رویــداد ویژه بانوان و دختران است، افــزود: عالقه مندان 
تهیه دسر  نحوه  نظیر  به مهارت هایی  این دوره  انتخاب  با 
و شیرینی، آشپزی، چــرم دوزی و نقاشی روی سفال مسلط 
خواهند شد. وی اضافه کرد: کافه تابستانه خاتون متشکل 
از »کافه بــازی«، »کافه بانو« و »کافه رسانه« همراه با انواع 
»اردوشــب هــای  و  تابستانی  خوشمزه های  و  نوشیدنی ها 
شبانه،  جُنگ  همچون،  برنامه هایی  با  خــانــواده«  بانشاط 
کالسکه سواری، قایق سواری، تشکیل گروه های سرود و تئاتر 
دخترانه از دیگر بخش های این رویداد است که خانواده های 
از ویژه  برنامه های آن تا  متقاضی می توانند برای بهره مندی 
سیزدهم تیر ماه با شماره تلفن 09339017820 تماس گرفته 

و ثبت نام کنند.

آشنایی  ترحیم  مجلس  توسلی   رقیه 
ــت کــه بــعــد تــحــمــل ســال هــا بــیــمــاری  اسـ
کــه هــر چه  بانویی  بــه رحمت خــدا.  رفته 
از  نیست.  زیــاد  بگویم،  خوشرویی اش  از 

مهربانی و حُسن خلق و صبرش.
ــرای نــشــســتــن پــیــدا  ــ ــا بـ ــوی مــســجــد جـ ــ ت
نمی شود... جزء قرآن را باز می کنم. سوره 
توبه است. قلبم می کوبد و دو قطره اشک 
بسته ام.  که  ماسکی  پشت  می خورد  ُسر 
ــدم توی  ــری کــه ســیــده خــانــم را دیـ بـــار آخـ
خدایا  گفت؛  بــار  ده  بر  بالغ  حرف هایش 

از دل شکستن  توبه!  بی معرفتی  از  توبه! 
توبه! از غیبت توبه! از دروغ توبه!

خاطرات فراوان قشنگی دارم با مرحومه. 
آن قدر زیاد که چند روز است مدام توی 
نمی شوند  تمام  و  می شوند  تجدید  سرم 
قــربــان  از  ــبــودنــش.  ن از  مــی گــیــرد  دلـــم  و 
زبان  حیای  و  خندیدن  و  رفتن ها  صدقه 

و نگاهش. 
می شوم،  متوجه  قرآن خواندن  وسط های 
خانمی جلویم نشسته از عجایب خلقت. 
خیلی تلخ زبان و زخم زن. اول کلی متلک 

به  که  می کند  کسی  بــار  تلفنی  لیچار  و 
به  می دهد  گیر  بعد  زده.  زنگ  موبایلش 
خانمی که نشسته پهلویش و تا می تواند 
بینوا  این  نثار  نامتعارف  جمالت سوزنده 
می کند و آن وقت زبانش را شکل »شاه 
ــازه از راه  ــ ت کــبــرا« مــی فــرســتــد ســروقــت 

رسیده ای که دنبال جا می گردد!
می سوزد؛  همه  بــرای  دلــم  استغفرهللا... 
ــرای خـــودم، زنــی کــه از راه رســیــده، آدم  ب
پشت تلفن و بقیه که قریب یک ساعت 
می شود نجیبانه فضا را تحمل می کنند. 

خدا نصیب نکند. انگار نه انگار آمده ایم 
ختم و اینجا معرکه تغییر و تلنگر و فکر 
است. اصالً مگر آدم می شود یک قدمی 
قدر  این  بــدی اش  نترسد!؟ می شود  مرگ 
ــودش کــولــه نــیــش و  ــا خـ عــیــان بــاشــد و ب
مار  آدمــیــزاد،  می شود  کند؟  حمل   کنایه 

باشد؟ 

سنجاق
امام صادق)ع( می فرمایند: هر که مردم از 

زبان او بترسند، در آتش است.

نیمکت زندگینیمکت زندگی

گاهی دیگر دیر است!
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آداب و اعمال آخرین ماه قمری

b 2سفارش ائمه 
برای دهه اول ذی الحجه

پیش نشست همایش بزرگداشت آیت اهلل کوهستانی برگزار شد  

 جای خالی 
بنده خوب خدا

داوری آثار به پایان رسید   

 رشد 65 درصدی شرکت کنندگان 
j در جشنواره رسانه ای امام رضا

    سال دوم    ویژه نامه 373    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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پای صحبت تازه عقدکرده ها در رواق شیخ طوسی نشستیم تا برایمان از لحظه »عقد باالسر حضرت« بگویند  

با اجازه آقا امام رضا j،بله!
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نقد و نظر 

 »پرواز اسب سفید«
 شروع خوب 

داستان پرکشش

ــرواز اسب  ــ کــتــاب »پ بــررســی  و  نشست نقد 
مطهر  حــرم  در  به نشر  انــتــشــارات  از  سفید« 

رضوی برگزار شد. 
این نشست به دبیری مهرداد همای، کارشناس 
در  واقــع  کتاب  رواق  در  دیـــروز  ادبــی شامگاه 
صحن قدس حرم مطهر رضوی میزبان جمعی 

از عالقه مندان به کتاب خوانی بود. 
در این نشست محمد قائم خانی، کارشناس و 
منتقد ادبی درباره کتاب »پرواز اسب سفید« 
گفت: این اثر شروع داستانی بسیار خوبی دارد، 
تور خود را پهن می کند و می تواند مخاطب را به 

خود جذب کند. 
وی با اشاره به اینکه پی رنگ و مضمون داستان 
به  امید  داشتن  اســب سفید«  ــرواز  »پـ کتاب 
انسان  افـــزود:  اســت،  ناامیدی  دل  در  زندگی 
نمی تواند از رنج فرار کند. شخصیت اصلی در 
این داستان در برابر سختی ها استقامت می کند 
ایــن موضوع  به  او  زندگی می کند.  امــیــدوار  و 
عقیده دارد که فردا بهتر از امروز است و روزی 
همه گره ها باز می شود، منجی عالم بشریت 
حضرت مهدی)عج( ظهور خواهند کرد و همه 

را نجات خواهند داد. 
این کارشناس و منتقد ادبی افزود: شخصیت 
معلم در این داستان بسیار شعاری شده ولی 
به نظر من وجود معلم برای ارشاد و راهنمایی 
شخصیت اصلی داستان الزم است. »گلبرگ« 
شخصیت اصلی داستان همانند شخصیت 
تناقض  دچــار  داستان ها  از  بسیاری  نــوجــوان 
شده به نحوی که از یک طرف کارهای بزرگ و 
قهرمانانه انجام می دهد و از طرفی نقاط ضعف 
و پیش پا افتاده ای دارد که در رفتار و شخصیت 
همه نوجوانان می بینیم؛ ولی در این اثر گذشته 
شخصیت اصلی داستان خوب ساخته نشده 
و ناگهان وارد مرحله ای از کنش ورزی در روستا 
می شود که باور آن برای خواننده دشوار است، 
تحوالت  و  تغییر  آرام  آرام  نویسنده  بود  بهتر 
را در داستان نشان  رفتاری شخصیت اصلی 
دبیر  و  ادبی  کارشناس  همای،  می داد.مهرداد 
ــرواز اسب  ــ کــتــاب »پ بــررســی  و  نشست نقد 
آثــار بزرگ  اثر همانند  سفید« نیز گفت: این 
داستانی، شروع بسیار خوب و پرکششی دارد 
که مخاطب را با خود همراه می کند. شخصیت 
اصلی این داستان »گلبرگ« با وجود سن کم بار 

مسئولیت سنگینی بر دوش دارد. 
وی ادامه داد: پی رنگ و درون مایه این داستان 
مفهوم صبر، شکیبایی و انتظار است اینکه پایان 
هر سختی پیروزی و آسانی است و نویسنده 
در طول داستان به این موضوع اشاره می کند.
گفتنی است پخش فایل صوتی از سیده عذرا 
موسوی، نویسنده اثر و اجرای گروه سرود نوجوان 

»آل طه« از دیگر برنامه های این نشست بود.

تولیت آستان قدس رضوی مطرح کرد  

جانبازان شیمیایی؛ تابلوهای رسوایی حقوق بشر غربی
 تولیت آستان قدس رضوی 
ــه جــنــایــت هــای  ــا اشــــــاره بـ بـ
ــدام تــحــت  ــ ــ ــی صـ ــای ــمــی شــی
ایـــران،  علیه  غـــرب  حمایت 
جــانــبــازان شیمیایی  گــفــت: 
تابلوهای عطرآگین و بلندگوهای رسا و زنده در راستای 
مبارزه با استکبار و رسواکننده شعار دروغین حقوق 

بشر غربی هستند.

تابلوهای عطرآگین ◾
والمسلمین  حجت االسالم   آستان نیوز،  گــزارش  به 
احــمــد مـــروی در دومــیــن همایش کــشــوری تکریم 
جانبازان شیمیایی دفاع مقدس که با حضور رئیس 
بنیاد شهید و امور ایثارگران در تاالر قدس حرم مطهر 
امام رضا)ع( برگزار شد؛ حمله شیمیایی رژیم صدام 
با حمایت کشورهای غربی علیه ملت ایران را جنایتی 
نابخشودنی خواند و اظهار کرد: رژیم بعث عراق این 
جنایت ضدبشری را با مشارکت و حمایت کشورهای 
غربی که مدعی رعایت حقوق بشر هستند؛ علیه 
ملت ایران انجام داد.وی افزود: حمایت و مشارکت 
ایـــران یکی از  بــه  غــرب در حمله شیمیایی صــدام 
جنایت های بزرگ کشورهای غربی علیه کشور و ملت 
اختیار  در  را  غربی سالح شیمیایی  تمدن  ماست، 
یک وحشی به نام صدام قرار می دهد و سپس داد 
والمسلمین  می زند!حجت االسالم   بشر  حقوق  از 
مروی با بیان اینکه وجود بابرکت جانبازان شیمیایی 
رسواکننده تمدن وحشی غرب است، ابراز کرد: به 
تعبیر رهبر معظم انقالب غرب دستکشی مخملین 
به دست می کند و ظاهری آراسته و اتوکشیده دارد 
تاریخ  اما در باطن حیوان هایی درنده خو هستند و 
و تمدنشان بر کشتار انسان ها و نسل کشی شکل 
تابلوهای  را  شیمیایی  جــانــبــازان  وی  اســت.   گرفته 
عطرآگین و بلندگوهای رسا و زنده در راستای مبارزه 
با استکبار خواند و اظهار کرد: ارزش و مقام حقیقی 
قیامت  روز  در  تنها  و  نیست  بیان  قابل  جانبازان 
آشکار خواهد شد؛ جانبازان با خدای خود معامله 
کرده اند و هر رنج و درد جسمی که تحمل می کنند در 

روز قیامت برای آنان اجر و پاداش است.

مبارزه خستگی ناپذیر ◾
تولیت آســتــان قــدس رضـــوی در بخش دیــگــری از 
ســالــروز  فــرارســیــدن  تسلیت  ضمن  خــود  سخنان 
شهادت امام جواد)ع(، اهل  بیت عصمت و طهارت)ع( 
را هدایتگران بشریت به سوی نور و سعادت دانست 

و اظهار کرد: حضرات معصومین)ع( انوار الهی برای 
هدایت بشریت و روشنی بخش تاریکی ها و ظلمت ها 

برای هدایت انسان ها به  سوی سعادت هستند. 
وی در ادامه به برخی ویژگی های ممتاز امام جواد)ع( 
اشــاره و با بیان اینکه آن حضرت مظهر بخشش و 
جوانمردی هستند؛ اظهار کرد: جود و عطای فراوان آن 
حضرت دلیل لقب »جواد« به آن حضرت است، آن 
حضرت آنچنان اهل بخشش بودند که هیچ  کس از 
در خانه  امام جواد)ع( ناامید بازنمی گشت و این امر 
موضوعی نیست که منحصر به دوران حیات ظاهری 
مروی  باشد.حجت االسالم  والمسلمین  آن حضرت 
مبارزه دائمی و خستگی ناپذیر با طواغیت را یکی دیگر 
از ابعاد وجودی حضرت امام جواد)ع( معرفی و با بیان 
اینکه شهادت امام محمدتقى) ع( در سن 25سالگی 
آن حضرت  تأثیرگذار  و  دائمی  مــبــارزه  نشانه  خــود 
افــراد  معصومین)ع(  حضرات  کــرد:  تصریح  اســت؛ 

ممتاز و شناخته  شده ای در جامعه بودند و شهادت 
طاغوتیان  و  جــور  حکومت های  بـــرای  حــضــرات  آن 
پرهزینه بود اما وجود مبارک آن حضرات به  مراتب 

هزینه بیشتری برای آن حکومت های ظالم داشت.

مایه برکت و پیروزی ◾
در این مراسم امیرحسین قاضی زاده هاشمی؛ رئیس 
بنیاد شهید و امور ایثارگران  نیز با اشاره به اینکه 
حمالت شیمیایی چهره دشمنان را رسوا کرد، گفت: 

بهانه جنگ تحمیلی هشت ساله و درگیری مرزی دو 
کشور ایــران و عــراق ادعــای تصرف بخشی از خاک 
عراق توسط ایران بود؛ مسئله ای که از گذشته های 
دور وجود داشته و تقریباً در تمامی کشورهای منطقه 
تکرار شده و همگی را درگیر تنش های مرزی کرده بود. 
میلیون ها  جهانی  جنگ های  جریان  در  اروپایی ها 
انسان را قربانی اهداف خود کردند که بیشتر آن ها 
غیرنظامیان بودند. پس از آن همین اتفاق در جریان 
جنگ علیه ایران هم رخ داد و صدام با  وحشی گری 
اتفاق در  ایــن  و  زد  به جنایت های مختلف  دســت 
شرایطی رخ  داد که نهادها و کارشناسان بین المللی 
شــاهــدان مــاجــرا بــودنــد امــا هیچ واکنشی از سوی 

مدعیان حقوق بشر صورت نگرفت. 
وی با اشاره به دوگانگی دشمنان در برابر این واقعه 
افــزود: آمریکا در مقابل احتمال ثابت نشده حمله 
شیمیایی سوریه به حلب سخت ترین مجازات را علیه 

آن ها اعمال کرد اما در مقابل صدام که تمامی ابعاد 
جنایت ها و حامیانش مشخص بود هیچ واکنشی 
انجام نداد. قاضی زاده هاشمی همچنین با اشاره به 
مشکالت جانبازان شیمیایی، بیان کرد: این تحمل 
مقابل مشکالت جسمی  در  جانبازان  و شکیبایی 
مایه برکت و دلیل پیروزی های مسلمانان در مقابل 
توطئه استکبار است. ما بر تمام مشکالت معیشتی 
جانبازان واقف هستیم و با همراهی دولت و مجلس 

در تالشیم تا اتفاقات خوبی در این زمینه بیفتد.

حجت االسالم و المسلیمن مروی گفت : ارزش و مقام حقیقی جانبازان قابل بیان 
نیســت و تنها در روز قیامت آشکار خواهد شــد؛ جانبازان با خدای خود معامله 
کرده اند و هر رنج و درد جسمی که تحمل می کنند در روز قیامت برای آنان اجر و 

پاداش است.
گزيدهگزيده
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اتقی 
الناس من 
قال احلق 
فیما له و 
علیه
باتقواترين مردم
كسى است كه در 
آنچه به نفع يا ضرر 
اوست، حق را بگويد.

الّتقی 
سابق الی 

کل خیر
تقواپيشه براى 

انجام هر كار خيرى 
سبقت مى گيرد.

حجت االسالم میرمحمدیان گفت: در آمایش سال گذشته 
مساجد وضعیت 52 هزار و 900 مسجد به صورت میدانی 

ثبت شد که آمار مساجد غیرفعال نگران کننده است.
ــزارش خــبــرگــزاری رســـا، حــجــت االســالم سیدناصر  ــ ــه گ ب
میرمحمدیان، مدیرعامل بنیاد هدایت در سومین نشست 
هیئت امنای بنیاد هدایت به ارائه گزارشی از فعالیت های 
بنیاد هدایت در سال گذشته پرداخت و گفت: در مهرواره 

اوج 53هزار مسجد را شناسایی کردیم و 22هزار امام به فرمان 
رهبری مبنی بر ارتقای فعالیت امامان لبیک گفتند. بیش 
از 10 هزار نفر هم مسائلی را که برای شناسایی و حل آن ها 

اقدام کرده بودند ثبت کردند.
وی عنوان کرد: در طول دو سال گذشته برخی عملیات های 
گفتمان ساز را رقم زده ایم و مهرواره اوج یکی از این عملیات ها 
بود. برای رقم خوردن این مهرواره اتفاق های جنبی مهمی نیز 

واقع شد که یکی از آن ها این بود که مدیران تبلیغات اسالمی 
شهرستان ها و امامان را در خصوص مهارت حل مسئله 
آموزش دادیم و مهم این بود که این سخن جا بیفتد که ما 

باید حل مسئله را بیاموزیم.
مدیرعامل بنیاد هدایت با اشــاره به اجــرای طرح مواسات 
توسط امامان محله گفت: در ابتدای کار همه این طرح را در 
توزیع بسته های غذایی می دیدند. ما تالش کردیم در ذهن 

امامان به عنوان مخاطب ما افق گشایی شود و اینکه بدانند 
بسته مد نظر ما در حل مسئله بسته وسیعی است و این 
حل مسئله را امام نباید به تنهایی حل کند بلکه براساس 

قیام به قسط مردم باید پای کار بیایند.
وی به ارائه آماری از مساجد کشور پرداخت و عنوان کرد: 
وضعیت 52 هزار و 900 مسجد در مهرواره اوج به صورت 
میدانی ثبت شد؛ آمار مساجد غیرفعال کشور نگران کننده 

است.
ــام بعدی  حــجــت االســالم مــیــرمــحــمــدیــان ادامــــه داد: گـ
ــوزش حــل مسئله بــه همه مــدیــران ســازمــان تبلیغات  آمـ
اسالمی در نشست کوثر هدایت بود و از این تاریخ به بعد 
خانواده های مدیران هم وارد عرصه شدند و به عنوان راهیار 
ــدون اینکه  شریکةاالمام ها شــروع به فعالیت کردند و ب
هزینه ای افــزوده شود برای حل مسائل مرتبط با موضوع 

خانواده یاریگر امام هستند. در گام بعدی این نمایشگاه را 
در دل نمایشگاه بین المللی قرآن هدایت برپا کردیم که کار 

بسیار دشواری بود.
وی به برگزاری سومین نمایشگاه مسجد جامعه پرداز در 
مسجد جمکران اشــاره کرد و افــزود: بیشتر کسانی که از 
نمایشگاه مسجد جامعه پرداز بازدید کردند ابــراز شعف 
داشتند. ایــن نمایشگاه فرصتی بــرای بــرگــزاری مباحثات 

علمی در زمینه موضوع امامت است و روی آن هم می شود 
کار رسانه ای کرد.

حجت االسالم میرمحمدیان از تولید مستند مسابقه 
تلویزیونی »همسایه« خبر داد و گفت: این مستند مسابقه 
قرار است با همکاری شبکه اول سیما تهیه و پخش شود؛ 

موضوع آن حل مسئله توسط امامان محله است.
وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقالب امام جماعت را 

مدیر طبیعی مسجد می دانند، ابراز کرد: امام اگر خوب 
عمل کند می تواند مردم را به میدان بیاورد؛ کمک به این 
امامان برای اینکه از جایگاه امام جماعتی ارتقا پیدا کنند 
و امام محله شوند، مسئولیت خطیری است که بر زمین 
مانده بــود، به همین دلیل ما روی تعالی شبکه امامت 
سرمایه گذاری کردیم تا گام مهمی در مسیر تحول مساجد 

کشور برداشته شود.

مسجد
مدیرعامل بنیاد هدایت:

آمار مساجد 
غيرفعال 
نگران كننده است

موعظه
آیت اهلل جاودان

   گناه نکن تا تحت تربيت الهى باشى
َـّذيَن آَمنوا  در آيه 257 سوره مباركه بقره مى فرمايد: اهللُ َوليُّ ال

خدا مراقب كسانى است كه ايمان آورده اند. مراقبشان است. 
نمى گذارد پايشان در چاله برود. نمى گذارد. مراقب است. آن 

كسى كه ايمان آورده چه كسى است؟ درجه پايين و حداقلش 

آن كسى است كه گناه نمى كند. هر گناهى نشانه يک شرک 
است. يک جايى كه من گناه مى كنم و پايم سستى مى كند و 

لغزش مى كنم آنجا نشان مى دهد كه من خدا را قبول ندارم و كم 
آورده ام. هر كسى گناه نکند، نشان مى دهد كه او ايمان دارد. اگر 

ايمان دارد حتمًا تربيت نصيبش مى شود. هر چه بيشتر مراقبت 

كنى، بيشتر نصيبت مى شود. مکرر از حاج آقاى حق شناس 
مى شنيديم كه مى فرمودند نمى گذارند به سوى يک حالل هايى 
برود. بعضى از حالل ها را از او مى بريدند. چرا؟ چون مى دانست 
اگر به سراغ آن حالل برود ممکن است سر به حرام بکشد. از اين 

حالل سر به حرام بکشد. شما هر جايى كه نمى توانيد به كار 

و كاسبى برويد. كار و كاسبى ظاهراً حالل است. اگر ما تحت 
نظر باشيم نمى گذارند هر جايى به سر كار برويم. نمى گذارند 
به جايى بروى كه آدم آنجا به باد فنا مى رود. تا اينجا مراقبت 

مى كنند. اگر حاال يک صاحب همتى در جمع ما پيدا شد از كجا 
شروع كند آقا؟ از ترک گناه شروع كند. اگر همت كنيم و هر وقت 

به ترک گناه موفق شويم، هر وقت موفق شويم، خوب است. خدا 
نکند طول بکشد. آدم تازه سر 70سالگى بخواهد كارى كند، 

نمى شود. مثاًل سر 70سالگى به نامحرم نگاه مى كند. خدا نکند 
كه آن طور شود. 

ان شاءاهلل آدم زود بتواند از گناه پرهيز كند. اگر آدم به طور جدى 

بتواند از گناه پرهيز كند آن تربيت به سراغ آدم مى آيد. آن وقت 
آدم هر چقدر به آن تربيت تن دهد، امکانش بيشتر مى شود. 

مدام بيشتر مى شود. 
تا آنجايى كه ديگر تمام زندگى آدم تحت تربيت مى رود. غذا كه 
مى خواهى بخورى، اگر غذايش بد باشد، نمى گذارند بخورى. 

اين غذا را نمى گذارند بخورى. اگر شبهه دارد نمى گذارند 
بخورى. اين كسى كه ممکن است يک روزى غيبت كند، 

نمى گذارند با تو رفيق شود. رفاقتش را بر هم مى زنند. اگر اين 
درس و مدرسه به ضررت باشد، نمى گذارند بروى. همه چيز را 

كنترل مى كنند. ما چه مى دانيم.

بیست و چهارمین چـــاپ کــتــاب »فــاطــمــه علی 
اســـت« نوشته علی قهرمانی توسط انتشارات 
جمکران منتشر شد. به گــزارش خبرگزاری کتاب 
ایران)ایبنا(، مقامات معنوی فاطمه زهـــرا)س( در 
شمار برترین مقامات معنوی آحــاد مــعــدودی از 
بشریت اســت. ایشان معصوم اند؛ عصمت ویژه 
مــعــدودی از برگزیدگان الهی در میان آحــاد بشر 
است و این بزرگوار از آن جمله است، با توجه به این 
واقعیت که این زن مسلمان و مجاهد فی سبیل 
هللا تنها حدود 18سال سنشان بوده و دارای مرتبه 

عالی از معنویت که در ردیــف اولیا و 
پیامبران و مانند این ها قرار گرفته 
و از سوی فرستادگان الهی »سیّدة 

نساءالعالمین« نام می گیرد.
ــن مــقــام مــعــنــوی بــروز  در کــنــار ایـ
خصلت های برجسته و کارکردهای 
مهم در زندگی شخصی این بانوی 
بــزرگــوار هر کــدام یک درس است. 
ــرداری او،  ــ ــوهـ ــ مـــجـــاهـــدت او، شـ
فرزندداری او و حضور او در مهم ترین 

عرصه های حیات یک انسان چه در دوران نوجوانی و 
کودکی، چه در دوران پس از ازدواج هر کدام یک درس 
است برای همه بشریت. در زندگی فاطمه زهرا)س( 
باید دقیق شد، با نگاهی نو آن زندگی را شناخت، 

فهمید و به معنای واقعی کلمه آن را الگو قرار داد.
ــز روی  ــمــرک ــی اســـــت« بـــا ت کـــتـــاب »فـــاطـــمـــه عــل
ســبــک زنـــدگـــی مــشــتــرک حــضــرت زهـــــــرا)س( و 
امیرالمؤمنین)ع( در قالب 1۷۶ داستانک در چهار 
فصل نوشته شده اســت. فصل اول دوران تولد و 
کودکی دو بزرگوار و فصل دوم دوران ازدواج و زندگی 
مشترک آن دو، فصل سوم اتفاق های 
زندگی خانوادگی و تربیت فرزند آن 
عــزیــزان بــیــان شــده و در فصل آخر 
زندگی حضرت امیر)ع( در فراق همسر 
گرامی اش. نویسنده در این کتاب با 
سبکی جدید و ایــده ای نو به روایــت 
نقل های تاریخی پرداخته به همین 
دلیل کتابش با استقبال مخاطبان 
مواجه شده و به تازگی به چاپ بیست 

و چهارم رسیده است.

ذی الحجه، آخرین ماه قمری شمرده می شود، ماهی 
که در دهۀ اول آن، مناسک حج  صورت می گیرد. به 
گزارش خبرگزاری تسنیم، از مشهورات روایی است که 
دهه اول ذی الحجه جایگاه ویژه ای نزد خداوند دارد، 
به طوری که این دهه را دهه تزکیه نامیده اند. رسول 
خدا)ص( فرمود: »مَا مِنْ أَیامٍ أَزکَی عِندَ هللا تعالی وَ الَ 
أعظَمَ أجراً مِن ]فی [ خَیرٍ مِنْ عَْشرَ اأْلْضحَی«؛ یعنی 
هیچ روزی نزد خداوند متعال پاکیزه تر و پراجرتر از 10 
روز اضحی نیست. از این جهت، ائمه)ع( نسبت به 
پاسداشت این 10 روز تالش فراوان داشتند و شیعیان 
خویش را دعوت به انجام اعمال و آداب خاص این 

ایام می کردند. 

1. نماز  ◾
ــه آداب دهـــــه اول  از جــمــل
ذی الــحــجــه دو رکــعــت نمازی 
است که بین دو نماز مغرب و 
عشا خوانده می شود؛ به این 
صورت که در هر رکعت آن سوره 
»فاتحه الکتاب« و »اخالص« 
خوانده و بعد این آیه قرائت 

شود: »وَ واعَدْنا مُوسى  ثاَلثینَ لَیْلَةً وَ أَتْمَمْناها بَِعْشرٍ 
ِّــهِ أَرْبَعیَن لَیْلَةً وَ قــاَل مُوسى  أِلَخیهِ  فَتَمَّ میقاُت رَب
َّبِعْ َسبیَل  هــارُوَن اخْلُفْنی  فی  قَوْمی  وَ أَْصلِحْ وَ ال تَت
الْمُفِْسدین«. امام صادق)ع( می فرماید: پدرم به من 
فرمود: پسرم، در دهه نخست از ماه ذی الحجه، هر 
شب میان نماز مغرب و عشا این دو رکعت نماز را ترک 

مکن. )اقبال، صفحه 31۷(

2. روزه ◾
روزه داری از جمله مستحبات مهم این دهه است، به 
ویژه روز اول ماه که اهل بیت)ع( آن را معادل با ثواب 
80 ماه روزه داری )به اندازۀ عمر انسان( برشمرده اند؛ 
ــارۀ فضیلت روز اول ماه رمضان  امــام کاظم)ع( درب
ََّل یَوْمٍ مِنْ ذِی الِْحجَّهِ كَتََب  می فرماید: »مَنْ َصاَم أَو
هللاُ لَهُ َصوْمَ ثَمَانِیَن 
َشـــهْـــراً« یعنی هر 
اول  روز  در  کــــه 
ــه روزه  ــجـ ــحـ ذی الـ
بـــگـــیـــرد، خـــداونـــد 
ثواب 80 ماه روزه را 
برای او درج می کند.

176 داستانک از زندگی مشترک 
در »فاطمهh ،علیj است« 

 2سفارش ائمه 
برای دهه اول ذی الحجه

نیم نگاه تازه های نشر  مروج  محمدحسين 
كاشانى   یكی از رســوم و 
آداب شایسته شهروندان 
ــران،  ــ مــشــهــدی و حــتــی زائ
ــاشــویــی و  ــجــام پــیــونــد زن ان
مراسم عقد ازدواج در حــرم مطهر امــام رضــا)ع( 
بــوده که ســال هــای متمادی اســت در ایــن آستان 
مقدس رایــج بــوده و در بین عموم مــردم به عنوان 
»مــراســم عقد بــاالســر حــضــرت« شناخته شده 
اســت. به مناسبت اول مــاه ذی الحجه، سالروز 
ازدواج حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب)ع( 
و حضرت فاطمه زهرا)س( که به نام »روز ازدواج« 
نام گذاری شده است با حضور در حرم مطهر امام 
هشتم)ع( پای صحبت های برخی از زوجین جوانی 
نشسته ایم که آغــاز زندگی مشترک زناشویی و 
شروع مهم ترین عهد و پیمان زندگی خود را از این 
مکان مقدس آغاز می کنند. در ادامه برش هایی از 

این گفت وگو را می خوانید.

رخصت گرفتن از محضر علی بن موسی الرضا)ع( ◾
رواق شیخ طوسی حرم مطهر امام رئوف)ع( مملو 
از جمعیت اســت. رواقــی که حــاال بــرای بسیاری 
از خانواده های مشهدی و حتی ایرانی ها به رواق 
عقد ازدواج شناخته شــده اســت. بــا تمهیدات 
اندیشیده شــده از ســوی آســتــان قــدس رضــوی و 
مطابق ضوابط و دستورالعمل های مربوط، زوجین 
جوان می توانند در این رواق مراسم عقد ازدواج و 
پیوند زناشویی خود را برگزار کنند. رحل و قرآن، 
سفره های عقد، آینه و شمعدان و دسته گل های 
متبرک و... همگی برای نشستن عروس و داماد بر 
سر سفره ای متبرک برای مهم ترین عهد و پیمان، 
ــاز زنــدگــی زناشویی چیده شــده اســت.  یعنی آغ
بــه ســراغ نخستین زوج جــوان مـــی روم و بــا آن هــا 

همکالم می شوم. ناصر، جوانی 32ساله و مهندس 
مکانیک سیاالت است و در یک کارخانه صنعتی 

در شهرک صنعتی توس مشهد کار می کند. 
ــه و خــــانــــه دار اســـت.  ــ ــال هــمــســرش نــیــز 25ســ
وی مــی گــویــد: امـــــروز بـــه حـــرم مــطــهــر حــضــرت 
ثامن الحجج)ع( آمده ام تا از محضر امام رضا)ع( 
برای آغاز زندگی مشترک اجازه بگیرم. خدابیامرز 
مادرم که امروز جایش واقعاً خالی است، همیشه 
به من می گفت: »... در همه کارهایت اول خدمت 
ــا)ع( بــرس و از ایــشــان کسب اجــازه  آقــا امــام رضـ

کن...«.
بــا صـــدای بــغــض آلــود ادامـــه مــی دهــد: روح همه 
درگذشتگان و به ویژه مادرم شاد باد که از بچگی 
من را با والیت اهل بیت)ع( آشنا کرد. امــروز من 
ــازه از ســاحــت مــقــدس حضرت  و همسرم بــا اجـ
رضا)ع( زندگی مشترکمان را آغاز می کنیم و از امام 
هشتم)ع( خاضعانه می خواهیم ما و همه زوجین 
دیگر را برای گام گذاشتن در مسیر زندگی مؤمنانه 

و مورد رضای خداوند، کمک و یاری کنند. 

استفاده از فرصت تبرک و تقدس یک مکان  ◾
معنوی 

مهدی، جــوان 24 ساله و همسرش 19ساله اهل 
مشهد، به اتفاق خانواده هایشان در رواق شیخ 
طوسی حرم منور امام رضا)ع( منتظر آمدن عاقد 

هستند. 
وی در این باره به ما می گوید: از قدیم االیام رسم 
بـــوده اســـت کــه جـــوانـــان مــشــهــدی آغـــاز زنــدگــی 
مشترک و انجام عقد ازدواج خود را در حرم مقدس 
امام هشتم)ع( انجام می دادند و از تبرک و تقدس 
این مکان معنوی و ساحت مقدس امام رضا)ع( 
برای آغاز زندگی مشترک خود بهره می بردند. من و 
همسرم نیز به همین دلیل امروز برای شروع عهد و 

پیمان زندگی مشترک به حرم آقا آمده ایم.
همسر وی نیز می گوید: هر کار مهمی را باید با نام 
خدا و توسل به حضرات معصومین)ع( انجام داد. 

من و همسرم به امام رضا)ع( متوسل شدیم تا در 
مسیر حساس زندگی مشترک زناشویی، یــار و 

یاورمان باشند.

در گوشه دیگری از این رواق، زوجی را می بینم که 
ایستاده اند و بانوان و آقایانی که گویا از اقــوام و 
آشنایانشان هستند به آن ها تبریک می گویند، 
مشخص است که لحظاتی قبل خطبه عقد ازدواج 
آنان توسط عاقد خوانده شده و حاال زن و شوهر 
هستند. در نخستین لحظات آغاز زندگی مشترک 

با آن ها همکالم می شوم.
سیدمصطفی، جوانی 30 ساله و اهل مازندران 
و دانشجوی ســال آخــر مقطع کارشناسی ارشد 
رشته کشاورزی است. او می گوید: من و همسرم 
از آشــنــایــان دور یکدیگر هستیم و از سال های 
گذشته هــر مــوقــع کــه فــرصــت پیش مــی آمــد، با 
ــاروان زیــارتــی از  خــانــواده هــایــمــان و یــا در قالب کـ
مازندران به زیــارت حرم امــام رضــا)ع( می آمدیم. 
دورادور با اخــالق و رفتار و عقاید همدیگر آشنا 

بودیم . 
از مدتی پیش با مشورت خانوادهایمان و انجام 
مشاوره و بررسی سایر جوانب تصمیم به ازدواج 
گرفتیم تا اینکه در ایــن سفر زیــارتــی که به حرم 
آمدیم ، مراسم عقد ازدواجمان در حرم مطهر آقا 
امام رضــا)ع( برگزار شد و خیلی خوشحال از این 

اتفاق مبارک هستیم.
او شــروع زندگی مشترکش در حرم مطهر را یک 
هدیه معنوی از طرف امام رضا)ع( می داند. همسر 
او که 24 ساله و دانش آموخته رشته مدیریت است 
نیز می گوید: ازدواج امری مقدس و پسندیده است 
که هر زوج جوانی آرزو دارد آن را در بهترین مکان و 
به نحو شایسته برگزار کند. امروز من و همسرم در 
محضر امام هشتم)ع( زندگی مشترکمان را آغاز 
می کنیم تا یادمان باشد که امام هشتم)ع( لطف 
کردند تا این مراسم ازدواج مهیا شود از آقا به خاطر 
لطفش سپاسگزاریم و همواره در زندگی به ایشان 

متوسل می شویم.

از زیر آوار تا زیر سایه امام رضا)ع( ◾
در گوشه دیگری از رواق شیخ طوسی، زوج جوانی 
را می بینم که بر سر سفره عقد نشسته اند، اما 
برخالف سایر زوجین حاضر در این رواق، دور و 
برشان زیاد شلوغ نیست و اطرافیان آن ها حدود 
هفت یا هشت نفر بیشتر نیستند. به سراغ آقای 
دامــاد مـــی روم؛ می گوید: والــدیــن من و همسرم، 
زمانی که ما کودک و نوجوان بودیم در زلزله شهر بم 
استان کرمان در ســال1382 در زیر آوار جان خود 

را از دست دادند. 
محمد، جوان 2۶ ساله ادامه می دهد: خانواده های 
ما همسایگان قدیمی در شهر بم بودند و از همان 
زمان قدیم مادر خدابیامرزم دوست داشت که من 
و همسرم با همدیگر ازدواج کنیم. البته پس از 
تحقیق و جست وجو و شناختی که من و همسرم از 
یکدیگر پیدا کردیم، تصمیم به ازدواج گرفتیم. من 
در همه کارهایم به امام رئوف)ع( از راه دور و نزدیک 

متوسل می شوم.
 االن هم من و خواهرم و همسرش به اتفاق برادر 
بزرگ تر همسرم و خانواده اش با هم برای زیارت 
ــا)ع( آمــدیــم و پــس از پرس وجو  بــه حــرم امــام رضـ
تصمیم گرفتیم در حرم امام رضا)ع( مراسم عقد 

ازدواجمان برگزار شود.
همسر وی که 22ساله است، اشک شوق می ریزد و 
با صدای لرزان  می گوید: هیچ وقت فکر نمی کردم 
که عقد ازدواجم در حرم امام رضا)ع( برگزار شود. 
همیشه از دوران نوجوانی می شنیدم که خیلی از 
زوج هــای مشهدی و بسیاری از ایرانی ها مراسم 
ازدواجـــشـــان را در حــرم امـــام هشتم )ع( بــرگــزار 
می کنند، اما اصالً فکرش را نمی کردم یک روز هم 
مراسم عقد ازدواج من و همسرم در حرم آقا برگزار 
شــود. از امــام هشتم)ع( بی نهایت سپاسگزارم. 

ازدواجم را مدیون امام رضا)ع( هستم.
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      صفحه 10
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان شمالي

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك مانه و سملقان
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
براب��ر راي ش��ماره  140160307004000302هئي��ت اول موضوع قانون تعيين تكلي��ف وضعيت ثبتي اراضي و 
س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مانه و سملقان تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقای وکيل نامور   فرزندصفدر به بشماره شناسنامه 271و به شماره ملی  5429496571صادره از مانه و 
سملقان   نسبت به 6 دانگ در يك قطعه زمين مزروعی به مساحت 2486/63متر مربع در قسمتی از  پالك10- 
اصلي واقع در  خراس��ان ش��مالی  موس��وم به  تختمش  حوزه ثبتی مانه و سملقان   بخش 4 بجنورد  خريداري از 
مالك رسمي آقای محمد تقی سپاسی  موضوع پرونده 1400114407004000064محرزگرديده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داش��ته باش��ند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.  

آ-40104434
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/04/11          تاريخ انتشار نوبت دوم :1401/04/25

بشير خانی-رئيس ثبت اسناد و امالك

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان شمالي
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك مانه و سملقان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
براب��ر راي ش��ماره  140160307004000346هئي��ت اول موضوع قانون تعيين تكلي��ف وضعيت ثبتي اراضي و 
س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مانه و سملقان تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقای وکيل نامور   فرزندصفدر به بشماره شناسنامه 271و به شماره ملی  5429496571صادره از مانه و 
سملقان   نسبت به 6 دانگ در يك قطعه زمين مزروعی به مساحت 11928/28متر مربع در قسمتی از  پالك10- 
اصلي واقع در  خراس��ان ش��مالی  موس��وم به  تختمش  حوزه ثبتی مانه و سملقان   بخش 4 بجنورد  خريداري از 
مالك رسمي آقای محمد تقی سپاسی  موضوع پرونده 1400114407004000065محرزگرديده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داش��ته باش��ند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 

 آ-40104436
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/04/11             تاريخ انتشار نوبت دوم :1401/04/25

بشير خانی-رئيس ثبت اسناد و امالك

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان شمالي
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك مانه و سملقان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
        برابر راي ش��ماره  140060307004000633هئيت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مانه و سملقان تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقای محمد يزدانی  فرزند يحيی به بش��ماره شناس��نامه 657 و به شماره ملی  5249194354 صادره از 
مانه و سملقان  نسبت به 6 دانگ در يك قطعه باغ  به مساحت 5831/11متر مربع در قسمتی از  پالك26- اصلي  
موسوم به  زمان صوفی  حوزه ثبتی مانه و سملقان   بخش 3 بجنورد  خريداري از مالك رسمي آقای سيد يحيی 
هاش��می  موضوع پرونده 1400114407004000027محرزگرديده اس��ت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت 

انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.  آ-40104438
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/04/11          

تاريخ انتشار نوبت دوم :1401/04/25
بشير خانی-رئيس ثبت اسناد و امالك

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان شمالي
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك مانه و سملقان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
        برابر راي ش��ماره  140160307004000320هئيت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مانه و سملقان تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقای عيسی صابری    فرزند قنبر علی  به بشماره شناسنامه 498و به شماره ملی  5249200141صادره 
از بجنورد   نسبت به 6 دانگ در يك باب خانه  به مساحت 456متر مربع در قسمتی از  پالك12- اصلي  موسوم 
به زو علياحوزه ثبتی مانه و سملقان   بخش 3 بجنورد  خريداري از مالك رسمي آقای بيگلر صابری  موضوع پرونده 
1400114407004000044محرزگرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي ش��ود در صورتي که اش��خاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.  آ-40104440
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/04/11        

تاريخ انتشار نوبت دوم :1401/04/25
بشير خانی-رئيس ثبت اسناد و امالك

                             اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان شمالي
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك مانه و سملقان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
براب��ر راي ش��ماره  140160307004000115هئي��ت اول موضوع قانون تعيين تكلي��ف وضعيت ثبتي اراضي و 
س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مانه و سملقان تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقای علی رضا کمالی   فرزند علی محمد  به بشماره شناسنامه 841و به شماره ملی  5249094733 صادره 
از مانه و س��ملقان  نس��بت به 6 دانگ در يك قطعه زمين مزروعی   به مساحت 35778/62متر مربع در قسمتی از  
پالك4- اصلي  موسوم به بيار حوزه ثبتی مانه و سملقان   بخش 3 بجنورد  خريداري از مالك رسمي آقای عباس 
غالمی  موضوع پرونده 1400114407004000070محرزگرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت 

انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.  آ-40104442
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/04/11              

تاريخ انتشار نوبت دوم :1401/04/25
بشير خانی-رئيس ثبت اسناد و امالك

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان شمالي
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك مانه و سملقان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
براب��ر راي ش��ماره  140160307004000108هئي��ت اول موضوع قانون تعيين تكلي��ف وضعيت ثبتي اراضي و 
س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مانه و سملقان تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي خانم زهرا رحمانی فرزند اصل  به بشماره شناسنامه 197و به شماره ملی  5249495834 صادره از مانه و 
سملقان  نسبت به 6 دانگ در يك قطعه زمين مزروعی  به مساحت 5709 متر مربع در قسمتی از  پالك10- اصلي  
موسوم به تختمش حوزه ثبتی مانه و سملقان   بخش 4 بجنورد  خريداري از مالك رسمي آقای اصل خان رحمانی  
موضوع پرونده 1400114407004000067محرزگرديده اس��ت.لذا به منظ��ور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. آ-40104445
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/04/11           

تاريخ انتشار نوبت دوم :1401/04/25
بشير خانی-رئيس ثبت اسناد و امالك

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان شمالي
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك مانه و سملقان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
براب��ر راي ش��ماره  140160307004000110هئي��ت اول موضوع قانون تعيين تكلي��ف وضعيت ثبتي اراضي و 
س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مانه و سملقان تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقای زهرا رحمانی  فرزند  اصل به بشماره شناسنامه 197و به شماره ملی  5249495834صادره از مانه و 
سملقان  نسبت به 6 دانگ در يك قطعه زمين مزروعی    به مساحت 15145/30متر مربع در قسمتی از  پالك10- 
اصلي  موسوم به بتختمش حوزه ثبتی مانه و سملقان   بخش 4 بجنورد  خريداري از مالك رسمي آقای اصل خان 
رحمانی  موضوع پرونده 1400114407004000068محرزگرديده اس��ت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت 

انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.  آ-40104446
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/04/11        

تاريخ انتشار نوبت دوم :1401/04/25
بشير خانی-رئيس ثبت اسناد و امالك

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان شمالي
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك مانه و سملقان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
براب��ر راي ش��ماره  140160307004000109هئي��ت اول موضوع قانون تعيين تكلي��ف وضعيت ثبتي اراضي و 
س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مانه و سملقان تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقای زهرا رحمانی    فرزند  اصل به بشماره شناسنامه 197و به شماره ملی  5249495834صادره از مانه و 
سملقان  نسبت به 6 دانگ در يك قطعه زمين مزروعی    به مساحت 2912/95متر مربع در قسمتی از  پالك10- 
اصلي  موسوم به بتختمش حوزه ثبتی مانه و سملقان   بخش 4 بجنورد  خريداري از مالك رسمي آقای اصل خان 
رحمانی  موضوع پرونده 1400114407004000061محرزگرديده اس��ت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت 

انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. آ-40104450
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/04/11
تاريخ انتشار نوبت دوم :1401/04/25

بشير خانی-رئيس ثبت اسناد و امالك

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان شمالي
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك مانه و سملقان

             هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
براب��ر راي ش��ماره  140160307004000248هئي��ت اول موضوع قانون تعيين تكلي��ف وضعيت ثبتي اراضي و 
س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مانه و سملقان تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقای رشيد محرو   فرزند عليداد  به بشماره شناسنامه 164و به شماره ملی  5249495508صادره از مانه و 
سملقان  نسبت به 6 دانگ در يك قطعه زمين مزروعی  به مساحت 15069/23متر مربع در قسمتی از  پالك10- 
اصلي  موسوم به تختمش حوزه ثبتی مانه و سملقان   بخش 4 بجنورد  خريداري از مالك رسمي آقای اصل خان 
رحمانی  موضوع پرونده 1400114407004000066محرزگرديده اس��ت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت 

انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.  آ-40104452
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/04/11              

تاريخ انتشار نوبت دوم :1401/04/25
بشير خانی-رئيس ثبت اسناد و امالك

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان شمالي
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك مانه و سملقان

             هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
براب��ر راي ش��ماره  140160307004000340هئي��ت اول موضوع قانون تعيين تكلي��ف وضعيت ثبتي اراضي و 
س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مانه و سملقان تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقای حس��ين براتی   فرزندبرات   به بش��ماره شناسنامه 21836و به شماره ملی  0680211349صادره از 
بجنورد  نسبت به 6 دانگ در يك قطعه باغ  به مساحت 5109/60متر مربع در قسمتی از  پالك4- اصلي واقع در  
خراسان شمالی  موسوم به  بيار  حوزه ثبتی مانه و سملقان   بخش 3 بجنورد  خريداري از مالك رسمي آقای حسين 
برومند موضوع پرونده 1400114407004000115محرزگرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت 

انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.  آ-40104453
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/04/11           

تاريخ انتشار نوبت دوم :1401/04/25
بشير خانی-رئيس ثبت اسناد و امالك

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان شمالي
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك مانه و سملقان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
براب��ر راي ش��ماره  140160307004000339هئي��ت اول موضوع قانون تعيين تكلي��ف وضعيت ثبتي اراضي و 
س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مانه و سملقان تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقای حسين وطن پرست   فرزندفرج اهلل  به بشماره شناسنامه 18و به شماره ملی  5249686788صادره از 
مانه و سملقان   نسبت به 6 دانگ در يك قطعه باغ  به مساحت 2934.4متر مربع در قسمتی از  پالك13- اصلي واقع 
در  خراسان شمالی  موسوم به  شير آباد  حوزه ثبتی مانه و سملقان   بخش 3 بجنورد  خريداري از مالك رسمي آقای 
حسن زيبايی موضوع پرونده 1400114407004000101محرزگرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت 

انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. آ-40104454
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/04/11           

تاريخ انتشار نوبت دوم :1401/04/25
بشير خانی-رئيس ثبت اسناد و امالك

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان شمالي
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك مانه و سملقان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
براب��ر راي ش��ماره  140160307004000338هئي��ت اول موضوع قانون تعيين تكلي��ف وضعيت ثبتي اراضي و 
س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مانه و سملقان تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقای حسن يزدانی  فرزندحسين  به بشماره شناسنامه 3و به شماره ملی  5249740472صادره از مانه و 
سملقان   نسبت به 6 دانگ در يك قطعه باغ  به مساحت 2870.5متر مربع در قسمتی از  پالك13- اصلي واقع در  
خراسان شمالی  موسوم به  شير آباد  حوزه ثبتی مانه و سملقان   بخش 3 بجنورد  خريداري از مالك رسمي آقای 
حسن زيبايی موضوع پرونده 1400114407004000102محرزگرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت 

انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.  آ-40104455
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/04/11            

تاريخ انتشار نوبت دوم :1401/04/25
بشير خانی-رئيس ثبت اسناد و امالك

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان شمالي
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك مانه و سملقان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
براب��ر راي ش��ماره  140160307004000331هئي��ت اول موضوع قانون تعيين تكلي��ف وضعيت ثبتي اراضي و 
س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مانه و سملقان تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقای جعفر صادقی فرزند ابراهيم  به بشماره شناسنامه 407و به شماره ملی  9455166375 صادره از مانه و 
سملقان  نسبت به 6 دانگ در يك قطعه زمين مزروعی   به مساحت 9178متر مربع در قسمتی از  پالك35 – اصلي 
واقع در خراسان شمالی موسوم به اسفيدان حوزه ثبتی مانه و سملقان   بخش 3 بجنورد  خريداري از مالك رسمي 
آقای محمد علی رحيمی  موضوع پرونده 1400114407004000028محرزگرديده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داش��ته باش��ند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.

بديهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالكيت صادر خواهد شد. 
آ-40104457

تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/04/11           
تاريخ انتشار نوبت دوم :1401/04/25

بشير خانی-رئيس ثبت اسناد و امالك

آگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالك متقاضيانی که در هيات موضوع ماده يك قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی آمل مورد رسيدگی و تصرفات 

مالكانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهی می گردد:
امالك متقاضيان واقع در بخش نه ثبت آمل - دهستان ليتكوه

42- اصلی ) قريه شهربانو محله غربی(
8889 فرعی از 474 فرعی آقای علی اکبر حيدری در ششدانگ اعيانی يك قطعه زمين با ساختمان احداثی که کل 

عرصه آن موقوفه است به مساحت 66.88 مترمربع خريداری شده بالواسطه از افراسياب عبدی.
لذا به موجب ماده 3- قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 – آيين 
نامه مربوطه اين آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه محلی و کثير االنتشار در شهرها منتشر و در 
روستاها رای هيات الصاق تا در صورتيكه اشخاص ذينفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار 
اولين آگهی در روس��تاها از طريق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تس��ليم و 
رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نمايد و گواهی تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد که در اين صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حكم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد يا معترض، گواهی تقديم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت می نمايد و صدور سند مالكيت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نيست. بديهی است برابر ماده 13 آئين نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار 
نامه ثبتی پذيرفته نشده، واحد ثبتی با رای هيات پس از تنظيم اظهار نامه حاوی تحديد حدود، مراتب را در اولين 
آگهی نوبتی و تحديد حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالك در جريان ثبت و فاقد سابقه 

تحديد حدود، واحد ثبتی آگهی تحديد حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نمايد.
م الف 1334807   آ-40103612

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/28              
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/11 

فيض اله ذبيحی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك آمل

آگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20/ 1390/9 
امالك متقاضيانی که در هيات موضوع ماده يك قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی آمل مورد رسيدگی و تصرفات 

مالكانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهی می گردد:
امالك متقاضيان واقع در بخش نه ثبت آمل - دهستان ليتكوه 

52- اصلی ) قريه درمه کال سفلی(
4820 فرعی آقای عبداله بيك مهدوی در شش��دانگ يك قطعه زمين با س��اختمان احداثی که يك سهم مشاع از 
نه سهم عرصه موقوفه است به مساحت 1585.76 مترمربع خريداری شده بالواسطه از جمشيد بيك مهدوی و مع 

الواسطه از حبيب اله بيك مهدوی. 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 – آيين 
نامه مربوطه اين آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه محلی و کثير االنتشار در شهرها منتشر و در 
روستاها رای هيات الصاق تا در صورتيكه اشخاص ذينفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار 
اولين آگهی در روس��تاها از طريق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تس��ليم و 
رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نمايد و گواهی تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد که در اين صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حكم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد يا معترض، گواهی تقديم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت می نمايد و صدور سند مالكيت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نيست. بديهی است برابر ماده 13 آئين نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار 
نامه ثبتی پذيرفته نشده، واحد ثبتی با رای هيات پس از تنظيم اظهار نامه حاوی تحديد حدود، مراتب را در اولين 
آگهی نوبتی و تحديد حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالك در جريان ثبت و فاقد سابقه 

تحديد حدود، واحد ثبتی آگهی تحديد حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نمايد.
م الف 1334861    آ-40103613

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/28                   
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/11 

فيض اله ذبيحی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك آمل

      صفحه 11
آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(

به موجب پرونده اجرائی کالس��ه ۱۴۰۰۰۰۷۹۰ مقدار ۴.۶۹۴۱ دانگ مش��اع )چهار ممیز ششهزار و 
نهص��د و چهل و یک ده هزارم دانگ مش��اع عرصه و اعیان( از شش��دانگ ی��ک قطعه زمین محصور 
تحت پالک ثبتی پالک ۱۰۴۵۳ فرعی از / ۳۱ - اصلی واقع در بخش ۱۷ ثبت بهش��هر )س��ابقه پالک 
باقیمانده ۹۴۵ فرعی ( از ۳۱ اصلی ) ده هزار و چهارصد و پنجاه و س��ه فرعی از س��ی و یک اصلی( 
به مساحت ۲۵۳.۷۱ مترمربع )دویست و پنجاه و سه مترو هفتاد و یک دسیمتر متر مربع( به نشانی 
بهشهر - بلوار هاشمی نژاد - جنب بانک مرکزی رفاه. به مالکیت مشاعی آقای داریوش ساعی شماره 
ملی ۲۱۸۱۱۷۶۰۲۷ نام پدر اس��معیل مالک دو س��هم مشاع از هفت سهم عرصه و اعیان به استثنای 
بهای ثمن عرصه و اعیان دارای سند مالکیت اصلی با شماره چاپی ۷۰۹۱۵۰ سری ج سال ۹۹ با شماره 
دفتر بازداشتی الکترونیک ۱۴۰۰۰۵۸۱۰۰۱۰۰۰۱۷۹۵ وبه مالکیت مشاعی آقای دانیال ساعی شماره 
ملی ۲۱۸۱۰۷۸۲۲۱ نام پدر اس��معیل مالک دو سهم مشاع از هفت سهم عرصه و اعیان به استثنای 
بهای ثمن عرصه و اعیان دارای سند مالکیت اصلی با شماره چاپی با شماره دفتر بازداشتی الکترونیک 
۱۷۹۵ ۱۴۰۰۰۵۸۱۰۰۱۰۰۰ وبه مالکیت مش��اعی آقای دادرس س��اعی شماره ملی ۵۳۰۹۹۰۸۷۶۵ 
نام پدر اس��معیل مالک ش��ش هزار و نهصد و چهل و یک ده هزارم سهم مشاع از هفت سهم عرصه و 
اعیان معادل ۰.۵۹۴۹ دانگ مشاع از ۶ دانگ دارای سند مالکیت اصلی با شماره چاپی با شماره دفتر 
بازداشتی الکترونیک ۱۴۰۰۰۵۸۱۰۰۱۰۰۰۱۷۹۵ و به مالکیت مشاعی خانم فاطمه ساعی شماره ملی 
۲۱۸۱۲۸۶۳۵۳ نام پدر اسمعیل مالک یک سهم مشاع از هفت سهم عرصه و اعیان به استثنای بهای 
ثمن عرصه و اعیان دارای س��ند مالکیت اصلی با ش��ماره چاپی ۴۴۰۹۷۰ سری ب سال ۹۶ ذیل ثبت 
۴۲۲۵۹ صفحه ۱۶۲ دفتر ۲۴۵ ش��ماره س��ند چاپی ۱۱۸۶۶۷ که کلیه سهام فوق الذکر قهراً بعنوان 
سهم االرث از طرف پدر ایشان، مرحوم اسماعیل ساعی در مالکیت نامبردگان قرار گرفته است. با حدود 
و مشخصات شماال: درب و دیوار بطول ) ۱۷.۲۰ ( هفده متر و بیست سانتیمتر به خیابان شرقا: دیوار 
بدیوار بطول )۱۵.۲۰( پانزده متر و بیست سانتیمتر به شماره ده هزار و دویست و پنجاه و هفت فرعی 
از سی و یک اصلی جنوباً در سه قسمت که قسمت دوم آن غربی است. اول دیواریست بطول )۱۰.۸۵( 
ده متر و هشتاد و پنج سانتیمتر به شماره هشتصد و چهارده فرعی از سی و یک اصلی دوم دیواریست 
بطول ) ۲.۹۰ ( دو متر و نود سانتیمتر به شماره هشتصد و چهارده فرعی از سی ویک اصلی سوم به 
دیوار بطول ) ۲.۹۵ ( دو متر و نود و پنج سانتیمتر به شماره هشتصد و چهارده فرعی از سی ویک اصلی 
غربا: در س��ه قسمت که قسمت دوم آن جنوبی است. اول دیواریست بطول )۱۲.۱۰( دوازده متر و ده 
سانتیمتر به قطعه یک تفکیکی دوم دیواریست بطول ) ۱.۳۵ ( یک متر و سی و پنج سانتیمتر به قطعه 
یک تفکیکی سوم دیواریست بطول ) ۵.۹۵ ( پنج متر و نود و پنج سانتیمتر به قطعه یک تفکیکی که 
سهم االرث وراث مرحوم برابر سند ازدواج شماره ۹۵۷ تاریخ ۱۳۴۰/۱۰/۰۲ دفتر ازدواج ۱۳۳ بهشهر 
بابت مهریه بازداشت گردیده که طبق نظر کارشناس رسمی ارزش میزان ۴.۶۹۴۱ دانگ مشاع عرصه و 
اعیان ملک در شرایط موجود با لحاظ ارزش سرقفلی و حقوق کسب و پیشه واحد های تجاری به مبلغ 
۴۹/۷۱۸/۳۴۲/۵۰۰ ریال ) چهل و نه میلیارد و هفتصد و هجده میلیون و س��یصدو چهل و دو هزار و 
پانصد ریال( ارزیابی شده که ارزش مورد مزایده نسبت به طلب بستانکار با احتساب هزینه های نیمعشر 
و حق حراج و غیره مبلغ ۸/۹۶۰/۶۰۱/۸۲۵ ) هشت میلیارد و نهصد و شصت میلیون و ششصدو یک 
هزار و هشتصد و بیست و پنج ریال( محاسبه گردید. ملک مورد بازداشت یک بلوک ساختمانی در سه 
طبقه است که طبقه همکف آن تجاری است با بالکن و طبقات اول و دوم آن مسکونی است اسکلت 
ساختمان فلزی است و سال آن مربوط است به سال ۱۳۶۹ که دارای پروانه ساختمانی شماره ۱۴۸۴۴ 
مورخ ۱۳۶۸/۸/۳ و زیر بنای کل مطابق پروانه مذکور ۲۱۵.۵۰ مترمربع )دویست و پانزده مترو پنجاه 
دسیمتر مربع در روز معاینه محل مشاهده گردید که زیر بنای موجود نسبت به پروانه دارای اضافه بنا 
است و سطح عرصه مطابق با سند مالکیت ۲۵۳.۷۱ )دویست و پنجاه و سه مترو هفتاد و یک دسیمتر 
مربع( به ش��رح ذیل می باشد: تجاری س��ه واحد ۱۲۰.۵۰ مترمربع - پارکینگ ۳۱ متر مربع- راه پله 
۵۰ متر مربع مسکونی دو واحد طبقه اول و دوم هر یک ۱۶۵ مترمربع جمعا بالغ بر ۵۳۱.۵۰ مترمربع. 
مغازه ها هریک دارای یک امتیاز برق مستقل است و مسکونی ها کال یک امتیاز برق و یک امتیاز گاز. و 
یک انشعاب آب دارد. نمای اصلی ساختمان آجری ودرب مغازه شیشه سکوریت با حفاظ از نوع کرکره 
مشبک فلزی است سقف ها تیرآهن و طاق ضربی است. پالک فوق از ساعت ۹ الی ۱۲ روز چهارشنبه 
مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹)بیست و نهم تیرماه یکهزار و چهارصدو یک ( در اجرای اسناد رسمی بهشهر واقع در 
اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ۸/۹۶۰/۶۰۱/۸۲۵ 
ریال به میزان ۰.۷۲۰۹ ) صفر ممیز هفت هزار و دویست و نه ده هزارم دانگ مشاع( از مقدار ۴.۶۹۴۱ 
دانگ مش��اع ) چهار ممیز شش��هزار و نهصدو چهل و یک ده هزارم دانگ مش��اع عرصه و اعیان( از 
شش��دانگ پالک مذکور نس��بت به طلب بستانکار با احتساب هزینه نیم عشر و حق حراج شروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادی نقد فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدة وصول می گردد . 
شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور 
خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را 
ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت 
مقرر مانده فروش را به حس��اب سپرده ثبت واریز ننماید مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب 

خزانه واریز خواهد شد.   م الف ۱۳۴۲۶۰۴    آ-۴۰۱۰۴۴۲۹
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۱۱

محسن جعفری مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بهشهر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۰۵۰۰۳۴۹۴ هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت حوزه ملک نیشابور تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی آقای 
علی جوادی نژاد فرزند مس��لم بش��ماره شناسنامه ۶ صادره از نیشابور در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
۱۲۹/۳ مترمرب��ع از پ��الک ۱۷ فرعی از ۴ اصلی واقع در اراضی گذر ده ترک بخش ۱۲ نیش��ابور خریداری از مالک 
رسمی آقای ابوالفضل ضیغمیان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می ش��ود 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.)م.الف.۱۲۲۶(  آ-۴۰۱۰۴۴۳۷
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۴/۱۱          تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۴/۲۶

سیدابوالفضل حسینی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نیشابور 

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

 برابر کالسه ۱۴۰۱/۰۱۱ و رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۷۱۱۴۰۰۰۸۹۸هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ش��یروان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حسن عابدین زاده فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه ۰۸۲۰۰۴۸۵۶۹ صادره از شیروان در 
شش��دانگ یکباب منزل  مسکونی به مساحت ۲۴۷/۱۵متر مربع، قسمتی از پالک ۱اصلی واقع در بخش ۵ قوچان 
ناحیه ۴ شیروان  از محل مالکیت فیض اهلل فیض بخش 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 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-۴۰۱۰۴۴۴۱
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/۰۴/۱۱            تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۰۴/۲۶
علی محمودی -  رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب منزل به پالک ۵۷۵ فرعی از ۲– اصلی ملکی خانم ماهی ملک ناروئی واقع در 
قطعه یک بمپور از بخش ۱۲ بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱  راس ساعت ۸ صبح شروع و 
بعمل خواهد آمد لذا بر حسب ماده ۱۴ قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذکر اعالم می گردد تادر محل 
حضور بهم رسانند و چنانچه هریک از صاحبان  امالک یا نماینده قانونی انها در موقع تحدید حدود در محل حاضر 
نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده ۱۵ قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و اعتراض 
انها برابر ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره ۲ ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد ۷۴و۸۶ ائین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از 
مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون توضیح به اعتراض 

عملیات ثبتی را بارعایت مقررات ادامه دهد .  آ-۴۰۱۰۴۴۴۴
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۱  

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر – اردشیر محمودی 

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب منزل به پالک ۷۶۰ فرعی از ۱– اصلی ملکی اقای سعید حسینی واقع در قطعه 
یک بمپور از بخش۱۲بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱  راس ساعت ۸ صبح شروع و بعمل 
خواهد آمد لذا بر حسب ماده ۱۴ قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذکر اعالم می گردد تادر محل حضور 
بهم رسانند و چنانچه هریک از صاحبان  امالک یا نماینده قانونی انهادر موقع تحدید حدود در محل حاضر نباشند 
تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده ۱۵ قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و اعتراض انها 
برابر ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره ۲ ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد ۷۴و۸۶ ائین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از 
مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون توضیح به اعتراض 

عملیات ثبتی را بارعایت مقررات ادامه دهد .  آ-۴۰۱۰۴۴۴۷
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۱  

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر – اردشیر محمودی 

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب منزل به پالک ۷۶۲ فرعی از ۱– اصلی ملکی خانم شهپری شه بخش واقع در 
قطعه یک بمپور از بخش۱۲بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱  راس ساعت ۸ صبح شروع و 
بعمل خواهد آمد لذا بر حسب ماده ۱۴ قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذکر اعالم می گردد تادر محل 
حضور بهم رسانند و چنانچه هریک از صاحبان  امالک یا نماینده قانونی انهادر موقع تحدید حدود در محل حاضر 
نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده ۱۵ قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و اعتراض 
انها برابر ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره ۲ ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد ۷۴و۸۶ ائین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از 
مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون توضیح به اعتراض 

عملیات ثبتی را بارعایت مقررات ادامه دهد .  آ-۴۰۱۰۴۴۴۸
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۱  

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر – اردشیر محمودی 

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب منزل به پالک ۷۶۱ فرعی از ۱– اصلی ملکی اقای پیرمحمد درزاده پور واقع در 
قطعه یک بمپور از بخش۱۱۲بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱  راس ساعت ۸ صبح شروع و 
بعمل خواهد آمد لذا بر حسب ماده ۱۴ قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذکر اعالم می گردد تادر محل 
حضور بهم رسانند و چنانچه هریک از صاحبان  امالک یا نماینده قانونی انهادر موقع تحدید حدود در محل حاضر 
نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده ۱۵ قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و اعتراض 
انها برابر ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره ۲ ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد ۷۴و۸۶ ائین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از 
مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون توضیح به اعتراض 

عملیات ثبتی را بارعایت مقررات ادامه دهد .  آ-۴۰۱۰۴۴۴۹
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۱  

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر – اردشیر محمودی 

رونوشت اگهی حصروراثت
 اقای خلیل احمد بلوچ تبعه کشور پاکستان  بشرح دادخواست به کالسه ۱۴۰۱/۱۲۵  از این شورا درخواست نموده 
چنین توضیح داده ش��ادروان غموار بلوچ تبعه کش��ور پاکس��تان  در تاریخ ۱۳۸۹/۸/۱۰  بدرود حیات گفته و ورثه 
حین الفوت ان مرحوم منحصر است به : ۱- متقاضی با مشخصات فوق  زوج متوفی ۲- راشد علی بلوچ تبعه کشور 

پاکستان ، متوفی ورثه دیگری ندارند .
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت 

نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد .  آ-۴۰۱۰۴۴۴۳
رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان – عظیم بامری

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه 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 براب��ر رأی ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۲۵۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ هیئت اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای جواد موفق 
بیلندی فرزند علی اکبر در شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت ۳۰۰/۹۰ مترمربع از پالک ش��ماره ۶۱۷ فرعی از 
۱۱۷- اصلی واقع در اراضی خش��ویی بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری ش��ده از آقای مهدی سمرقندی 
مالک رس��می محرز گردیده اس��ت، لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی/ 
کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 

می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.  آ-۴۰۱۰۴۴۵۱
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۴/۱۱          تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۴/۲۶

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سید ضیاالدین مهدوی شهری

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

 برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۳۵۱۰۰۰۰۵۵ مورخ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خلیل آباد تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای قدرت یوس��فی فرزند غالم به ش��ماره شناسنامه ۱۲ صادره از خلیل آباد در ششدانگ یک 
باب کارگاه پسته پاک کنی به مساحت ۵۲۸۷ متر مربع قسمتی از پالک شماره ۶۰ اصلی واقع در بخش ۵ خلیل آباد 
خریداری از مالک رسمی آقایان رستم دلیری و علی بیگی محرز است 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-۴۰۱۰۴۴۶۸
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۴/۱۱           تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۴/۲۶

 علی خدادادی -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خلیل آباد

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

برابر کالس��ه ۱۴۰۰/۶۵ و رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۷۱۱۴۰۰۱۱۲۴ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ش��یروان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حبیب اله فرخی فرزند مسعود به شماره شناسنامه ۱۰۹۳ صادره از شیروان در ششدانگ 
یک باب مغازه به مساحت ۲۰.۵۴ مترمربع، قسمتی از پالک ۱۳۷۸ فرعی از ۱۳ اصلی ناحیه ۳ از محل مالکیت خود 
متقاضی 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 تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.   آ-۴۰۱۰۴۴۶۲
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۴/۱۱       تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۰۴/۲۶

علی محمودی رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

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

ساختمان های فاقد سند رسمی
 براب��ر رای ش��ماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۷۱۰۰۰۰۰۱۱۰هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای بهزاد باباخانی فرزند علی بشماره شناسنامه ۳۲۸ صادره از زنجانرود در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت ۷۸/۵۰ مترمربع قسمتی از پالک ۱۰۳ فرعی از ۵۲۹۹ اصلی واقع در بخش یک زنجان خریداری از مالک 

رسمی آقای نبی اله مقدمی 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 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-۴۰۱۰۴۴۵۶
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۴/۱۱              تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
علیرضا حسن زاده شاه آبادی - رئیس ثبت اسناد و امالک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي ش��ماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۷۰۰۱۰۰۰۱۵۰-۱۴۰۱/۰۲/۲۹هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي رس��تمعلي باقري زاده فرزند قدرت بش��ماره شناسنامه ۸۲۳ صادره از مرکزي در یک باب 
خانه/یک قطعه زمین مزروعي/ یک قطعه باغ به مس��احت ۲۲۹/۸۵ مترمربع پالک۹۰۲۵  فرعي از ۴۲ اصلي واقع 
در بخش ۷ زنجان روستاي پایین کوه خریداري از مالک رسمي آقاي باقر محمدي محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داش��ته باش��ند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.  آ-۴۰۱۰۴۴۵۸
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۴/۱۱           تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۴/۲۶

محمد رضا حسنی – رئیس ثبت اسناد و امالک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي ش��ماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۷۰۰۱۰۰۰۳۸۵-۱۴۰۱/۰۴/۰۴هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي خانم مریم باقري فرزند فرهاد بشماره شناسنامه ۹۷ صادره از زنجان در یک باب خانه به مساحت 
۱۱۷ مترمربع پالک ۱۵۵۹۳ فرعي از ۴۳ اصلي واقع در خریداري از مالک رسمي آقاي نقد علي سودي محرز گردیده 
اس��ت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.  آ-۴۰۱۰۴۴۵۹
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۴/۱۱           تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۴/۲۶

محمد رضا حسنی – رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد
امالک متقاضیان واقع در قریه شکریکال پالک ۱۸ اصلی بخش ۱ قشالقی

۱۸۸۷ فرعی آقا/ خانم غالمرضا پاش��ا زانوس��ی فرزند محمد نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۳۰۵.۳۶ مترمربع خریداری بدون واسطه با واسطه از سیده ساره خاتون مسرور 

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

منتشر می نماید.م الف ۱۳۳۳۹۴۸   آ-۴۰۱۰۳۶۰۴
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۳/۲۸            تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ 

صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

 پای صحبت تازه عقدکرده ها در رواق شیخ طوسی نشستیم 
تا برایمان از لحظه »عقد باالسر حضرت« بگویند  

با اجازه آقا امام رضاj، بله!

والدين من و همسرم، زمانى كه ما كودک و نوجوان بوديم در زلزله شهر بم استان 
كرمان در سال1382 در زير آوار جان خود را از دست دادند. االن هم من و خواهرم 
و همسرش به اتفاق برادر بزرگ تر همسرم و خانواده اش با هم براى زيارت به 
حرم امام رضا)ع( آمديم و پس از پرس وجو تصميم گرفتيم در حرم امام رضا)ع( 

مراسم عقد ازدواجمان برگزار شود.
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ــــت هللا  ــا حـــضـــور آی ــ ــشــســت ب ــن ن ــ ایـ
ســیــداحــمــد عـــلـــم الـــهـــدی؛ نــمــایــنــده 
ولی فقیه در اســتــان خــراســان رضــوی 
و امـــــام  جــمــعــه مــشــهــد، جــمــعــی از 
شــخــصــیــت هــای علمی و فــرهــنــگــی و 
ــدران و  ــ ــازن ــ ــوالن اســـتـــان هـــای م مــســئ
خراسان رضــوی در بنیاد پژوهش های اسالمی آستان 

قدس رضوی برگزار شد.
 
باالترین مدارج  ◾

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امام  جمعه 
مشهد، در ابتدای این مراسم گفت: آیت هللا کوهستانی 
از جمله افــرادی بــود که مراتب عبودیت را تا باالترین 
مدارج پیمود و بهترین زاد و توشه را از زندگی خود در این 
دنیا برداشت کرد. انسان اگر اعتماد به خدا را در خود 
نهادینه کند و به خدا توکل داشته باشد، به همه  چیز 
می رسد و آیت هللا کوهستانی نیز با عمل به این مهم در 

زندگی خود به مقام واالیی رسید.
امروزه در جامعه سیاست زده ای زندگی می کنیم که توجه 
به آخرت و تقوا و مقامات عالیه بندگی خدا در آن کمرنگ 
شده است و جای خالی افرادی نظیر آیت هللا کوهستانی 

در این زمانه احساس می شود.
رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور نیز با اشاره به 
روایت های ائمه معصوم)ع( درباره تجلیل از مقام عالمان 
گفت: آیــت هللا کوهستانی از جمله افــرادی بــود که در 
مسئله علم به تحقق رسید و این امر نیز ناشی از مقام 
تحقیق ایشان بود. دکتر حسن بلخاری قهی با اشاره به 
اینکه متأسفانه تاکنون آثار معدودی درباره شخصیت 

اخالقی این عالم وارسته منتشر شده است، خاطرنشان 
کرد: مجموعه مقاالت این همایش ملی توسط انجمن 
آثار و مفاخر فرهنگی کشور منتشر خواهد شد تا مردم 
با ابعاد مختلف شخصیت ایــن عالم وارسته بیش  از 

پیش آشنا شوند.

 نشانه خدا برای مردم ◾
مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی نیز در سخنانی با تجلیل از شخصیت آیت هللا 
کوهستانی گفت: چهره های شاخص و نورانی زیادی 

هستند که می بایست به نسل امروز معرفی شوند.
ــرد: ایــن چهره ها نشانه های  محمود شالویی تأکید ک

خداوند هستند که برای مردم به ارمغان گذاشته  شده اند 
و باید به مردم معرفی شوند.

گفتنی است آیت هللا محمد کوهستانی در سال ۱۲۶۷ 
در بهشهر متولد شد. وی بیشتر تحصیالت مقدماتی 
خویش را در حوزه های بهشهر، ساری و بابل گذراند. پس 
 از آن برای ادامه تحصیل، مدتی به حوزه علمیه مشهد 
و سپس نجف رفت و در مجالس درس حضرات آیات 
حسین نائینی، سیدابوالحسن اصفهانی و ضیاءالدین 
عراقی حاضر شد. وی پس از بازگشت به ایران در حوزه 
علمیه مشهد به تدریس علوم دینی اشتغال داشت و 
در نهایت در سال ۱۳۵۱ درگذشت و پیکر وی در رواق 

دارالسیاده حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد.

پیش نشست همایش ملی بزرگداشت آیت اهلل محمد کوهستانی برگزار شد   

جای خالی بنده خوب خدا

 وقف  وقف 
و نذر و نذر 

اهدای آثار نویسنده عراقی به کتابخانه حرم مطهر رضوی
نویسنده و استاد دانشگاه اهل  بیت)ع( در کربال آثار 

خود را به کتابخانه آستان قدس رضوی اهدا کرد.
دکتر »ماجد جیاد الخزاعی« از واقفان قدیمی است 
که تاکنون تعداد زیادی از آثار خود را به کتابخانه رضوی 

وقف و اهدا کرده است. 

وی تاکنون ۵۶ عنوان کتاب در ۱00 مجلد تألیف کرده که 
از این تعداد تاکنون ۳۵ عنوان آن در قالب ۶0 مجلد را به 

کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی اهدا کرده است. 
»تمدن شیعه در ۱8 جلد«، »منازل االمــام علی قبل 
الدنیا، فی الدنیا و بعد الدنیا« و »النجف االشـــرف و 

المراقد« از جمله آثار این نویسنده است که وی آن ها 
را به رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد 

آستان قدس رضوی اهدا کرد. 
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس 
رضوی یکی از مهم ترین گنجینه های فرهنگ مکتوب 

در منطقه و جهان اسالم است و تعلق این سازمان بزرگ 
فرهنگی به آستان مقدس حضرت رضـــا)ع( موجب 
شده است که ساالنه حجم زیادی از منابع اطالعاتی از 
جمله کتاب های خطی، چاپ سنگی، چاپی و… توسط 

ارادتمندان به این بارگاه ملکوتی اهدا شود.

هنر رضوی 
   همکاری های پژوهشی  

دور تازه همکاری های مشترک پژوهشی 
میان مؤسسه آفرینش های هنری آستان 

قدس رضوی و دانشگاه هنر تهران با 
محوریت »مکتب هنر رضوی« در مشهد 

مقدس آغاز شد.  در این راستا نشست 
شورای پژوهش مکتب هنر رضوی با 

حضور دکتر محمدرضا حسنایی؛ رئیس 
دانشگاه هنر، جمعی از اعضای هیئت علمی 

این دانشگاه و همچنین مدیران مؤسسه 

آفرینش های هنری آستان قدس در 
نگارخانه رضوان مشهد برگزار شد. 
در این نشست امیرمهدی حکیمی؛ 

مدیرعامل مؤسسه آفرینش های هنری 
آستان قدس رضوی با اشاره به برخی 

فعالیت های متنوع این مؤسسه در گذشته 
گفت: این همکاری های پژوهشی مشترک 

از یک طرف به نیازهای مستقیم این مؤسسه 
مربوط می شود و از طرف دیگر به رسالت ما 

در مجموعه آستان قدس رضوی برمی گردد. 
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اعجز 
الناس من 
عجز عن 
الدعا و 
اخبل الناس 
من خبل 
بالسالم 
ناتوان ترین مردم 
 کسی است که 
 از دعا عاجز باشد و
بخیل ترین مردم 
کسی است که 
درسالم بخل ورزد.

      صفحه 12
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان

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

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

برابر رای شماره 2009- 1400/12/17 هیات پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای صفر مهرجوفرزند حس��ن بشماره شناسنامه 973 صادره از بهاردرششدانگ یک قطعه 
زمین مزرعی آبی به مساحت 35000 مترمربع پالک 273 فرعی از 12 اصلی واقع در بخش چهارحوزه 
ثبت ملک بهاراراضی آقبالغ لتگاه خریداری از مالک رسمی آقای نصرت اله مهرجو وورثه حسن مهرجو 
محرز گردیده اس��ت. لذا به منظ��ور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می ش��ود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت 

انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
)م الف 51 (   آ-40104421

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/4/11                  تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/4/26
جالل حدادی-  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بهار

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم خدیجه شریفی فرزند اورجعلی با تسلیم دوبرگ استشهاد محلی مصدق به مهردفتر خانه اسناد 
رسمی 14کبودراهنگ مدعی است که یک جلد سند مالکیت ششدانگ پالک 3۸6 فرعی از 101 اصلی 
به شماره ثبت 67716 دفترجلد سوم صفحه 157 و شماره سریال 109049 واقع دربخش پنج همدان 
روستای روعان به ثبت رسیده و به علت جابجائی مفقود گردیده است، لذا باستناد تبصره الحاقی به ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت ، مراتب آگهی می شود تا درصورتیکه کسی مدعی انجام معامله و یا وجود 
سند مالکیت نزد خود باشد ازتاریخ نشرآگهی تا مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالک کبودراهنگ 
مراجعه و مدارک خود را تس��لیم دارند درصورت عدم مراجعه و پس ازانقضاء مدت مزبور نس��بت به 

صدورسند مالکیت المثنی اقدام وسند اولیه ازدرجه اعتبارساقط می گردد.
)م الف 170(    آ-40104422

محمد صادق بهرامی- رئیس اداره ثبت اسنادو امالک  شهرستان کبودر آهنگ

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهداد

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

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 140060319005000۸26مورخ 1400/11/25هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شهداد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای رضا کوثری نژاد خبیصی فرزند علی بش��ماره شناسنامه ۸5 
صادره از شهداد در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 335 مترمربع پالک ۸ فرعی مفروز و مجزی شده 
از 2 فرعی از 765-اصلي واقع در بخش 23 کرمان به آدرس شهداد-بلوار کشاورز کوچه 3خریداري از 
مالک رسمي محمد زرکش محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.  شناسه آگهی:1344736     آ-40104423
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/04/11                 تاریخ انتشار نوبت دوم :  1401/04/25                                                   

ابراهیم سیدی -رئیس ثبت اسناد و امالک شهداد 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه 
ثبتی نوشهر

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

به شرح ذیل آگهی می گردد 
امالک متقاضیان واقع در قریه عزیز آباد پالک 30 اصلی بخش 5 قشالقی

491 فرعی آقا/ خانم س��ید حس��ین زارع فرزند سید باقر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 17۸.25 مترمربع خریداری بدون واسطه / با واسطه از سعداله کاویانپور 

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 هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 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 هیات 
پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت 
همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد 

ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
م الف 1339۸75   آ-40104424

تاریخ انتشار نوبت اول:1401/04/11          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/25 
صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

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

به شرح ذیل آگهی می گردد
 امالک متقاضیان واقع در قریه مین باش رزگاه پالک 22 اصلی بخش 4 قشالقی

220 فرعی آقا/ خانم امیر حسین منوچهری فرزند علیرضا نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۸04.73 مترمربع خریداری بدون واسطه با واسطه از حامد احمدی پیشکوهی

 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 / کثیراالنتشار 
در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 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 هیات 
پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت 
همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد 

ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
م الف 1339965  آ-40104425

تاریخ انتشار نوبت اول:1401/04/11           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/25
صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

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

آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی: برابر رای شماره 140160310006000421 مورخ 1401/04/6 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان نور 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی بنام آقای حمید رضا خاکپور در ششدانگ زمین با بنای احداثی 
بمساحت 455.09 مترمربع به پالک 3762 فرعی از از 2 - اصلی واقع در ایزدشهر مازندران بخش 10 
ثبت نور محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه 
سراس��ری و محلی آگهی می گردد در صورتی که اش��خاص ذی نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار 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 را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
م الف 1343596   آ-40104427

تاریخ انتشار اول: 1401/04/11                   تاریخ انتشار دوم: 1401/04/25
علی سعادتی سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

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

به شرح ذیل آگهی می گردد
 امالک متقاضیان واقع در قریه سیاهرود پالک 2 اصلی بخش 5 قشالقی

1103 فرعی آقا/ خانم مینو برنج فروش آذر فرزند علی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 290.50 مترمربع خریداری بدون واسطه با واسطه از سید عبداله حسینی نژاد 

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 شهر ها منتشر و در روستاه، عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 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 تش��دیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول 
ب��ه ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعت��راض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 
می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آئین 
نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات 
پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت 
همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد 

ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
م الف 1344113   آ-4010442۸

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/11           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/25 
صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی قانون تعیین تکالیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه 
ثبتی تنکابن

نظر به مواد 1 و 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب مرحله 70،
1390/9/20 ام��الک متقاضیان��ی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی 
تنکابن 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 لوله ده پالک 21 اصلی بخش 2

200 فرعی رضا رحمانپور به کدملی 6029779311 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر 
ساختمان به مساحت 252 مترمربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی

امالک متقاضیان واقع در قریه مکرود پالک 22  اصلی بخش 2
451 فرعی رقیه پور حسنعلی به کدملی 2۸024۸6470 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل 

بر ساختمان به مساحت 25۸.15 مترمربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه حبیب آباد پالک 119 اصلی بخش 3

416 فرعی مرضیه نجفی به کدملی 221910۸163 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر 
ساختمان به مساحت 400 مترمربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی

417 فرعی مهدی عصارزاده ماهانی به کدملی 1110763719 نسبت به  ششدانگ یک قطعه زمین 
مشتمل بر ساختمان به مساحت 363.57 مترمربع  خریداری مع الواسطه از مالک رسمی

امالک متقاضیان واقع در قریه واچک پالک 7 اصلی بخش 4
673 مفروزی از ۸4 فرعی سیدمحمدحسین محمد پور به کدملی 2219۸65673 نسبت به ششدانگ 
یک قطعه  زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 269.19 مترمربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی

امالک متقاضیان واقع در قریه خلخال محله قدیم پالک 16 اصلی بخش 4
۸9 مفروزی از 24 فرعی امیر شاپوری به کدملی 2210025419 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 

محصور  مشتمل بر باغ مرکبات به مساحت 4102 مترمربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه زنگشامحله پالک 1۸ اصلی بخش 4

94۸ فرعی عش��رت السادات هاشمی یرکی به کد ملی0046576۸51 نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 236 مترمربع  خریداری مع الواسطه از مالک رسمی

امالک متقاضیان واقع در قریه خوبانرزگاه پالک 20 اصلی بخش 4
4494 مفروزی از 59  فرعی فراز شیخ حسنی به کدملی 0010230۸23 نسبت به ششدانگ یک قطعه 

زمین مشجر مشتمل بر انباری به مساحت 2000 مترمربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی
4495 مفروزی از 410 فرعی علیرضا صندوقدار به کدملی 0066257913 نس��بت به ششدانگ یک 

قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 150 مترمربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه آمقیم محله پالک 33 اصلی بخش 4

96 فرعی بهرام صالحی به کدملی 1971362913 نس��بت به شش��دانگ ی��ک قطعه باغ محصور به 
مساحت 4743 مترمربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی

لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی/ کثیراالنتشار در 
شهر منتشر و در روستا عالوه بر انتشار آگهی رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به نقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهي تقدیم 
درخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات تبت موکول به ارائه حکو 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 نیس��ت. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه نذکور در مورد 
قسمتی ازامالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار 
نامه حاوی تحدید حدود مراتب را دراولین آگهی نوبتی و نحدید حدود بصورت همزمان به اطالع عموم 

می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود 
را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.   م الف 1342510   آ-40104430

تاریخ انتشار اول: 1401/04/11            تاریخ انتشار دوم: 1401/04/25
هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

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

برابر رای شماره 140160324009000۸39 -1401/3/21هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بوشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای امین افتخاری 
نزاد فرزند  علی یار  بشماره شناسنامه 96صادره ازچاروسا به شماره ملی 600995۸۸91 در ششدانگ یکباب خانه  
به مس��احت 126/70مترمربع پالک26فرعی از 3391اصلی مفروز و مجزی شده از  اصلی واقع در بخش دو بوشهر 

خریداری از مالک رسمی  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 مرجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد.244973   م الف:1۸1   آ-40104432
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/4/11            تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/4/26

شکراهلل سعادتی - سرپرست  اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 140160306012000199 و 140160306012000200 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم منوچهر اکبری مقدم فرزند نعمت بشماره شناسنامه 3 صادره از بردسکن در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان و فاطمه باقر پور فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه 31 صادره از 
بردسکن در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 92/36 متر مربع از پالک 1فرعی از 1426 
اصلی واقع در بخش یک کاشمر به آدرس خیابان سلطانیه 7 خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم حبیب هادی رزق 
آبادی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد   آ-40104433
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/04/11             تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/04/26

احمد جهانگیر -قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 14016030601200095۸ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
زهرا جمعه زاده فرزند اس��معیل بش��ماره شناسنامه ۸91 صادره از بایگ در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
۸2/61متر مربع از پالک 77 فرعی از 3026 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس خیابان امام موسی صدر 
23   خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم  محمد عطاردی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد   آ-40104435
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/04/11                تاریخ انتشار نوبت دوم:04/26 /1401

احمد جهانگیر - قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

آگهی
پیرو آگهی مزایده شماره 140103906220000017- 1401/03/30 متن آگهی مزایده بدین شرح اصالح می گردد:
»پی��رو آگه��ی مزای��ده ش��ماره 140103906220000017- 1401/03/30 در خصوص پرونده اجرایی کالس��ه 
9100009 متعهد: زهره عطاریان و پگاه عطاریان و نگار عطاریان و محمدسعید عطاریان- متعهد له: بانک صادرات 

شماره آگهی مزایده 140103906220000020 می باشد«
مراتب جهت اصالح ارسال می گردد.  

م.الف 33۸   آ-40104431
سرپرست اجرا واحد اجرای اسناد رسمی طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

با اتمام کار داوری آثار دومین جشنواره رسانه ای بین المللی 
امام رضــا)ع(، شمارش معکوس برای برگزاری اختتامیه و 

قدردانی از برگزیدگان این جشنواره آغاز شد.
این خبر را دبیر علمی جشنواره در گفت وگو با آستان نیوز 
اعالم و اظهار کرد: پس از پایان زمان ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره در 
اردیبهشت ماه امسال، کار هیئت انتخاب و سپس هیئت داوران آغاز شد 

و آثار در فرایند ارزیابی قرار گرفت.
دکتر اکبر نصرالهی افزود: اعضای هیئت داوران جشنواره که همگی جزو 
چهره های شناخته شده در عرصه فرهنگ و رسانه هستند، بر اساس 
معیارهای ویژه مد نظر در جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( از جمله سوژه 
اختصاصی و پرداخت اختصاصی، آثار برتر هر شاخه را انتخاب کردند 
و کار داوری در هفته جاری به پایان رسید. نصرالهی تأکید کرد: آخرین 
روزهای هفته پیش کار داوری آثار جشنواره به پایان رسید و هیئت داوران 
رتبه های برگزیده در بخش های مختلف را انتخاب و به دبیرخانه ارائه 
کردند، اگرچه با توجه به شأن و جایگاه این جشنواره مهم بین المللی و 
همچنین داوری کامالً تخصصی و حرفه ای هیئت داوران، در جشنواره 
امسال نیز همانند سال گذشته، برخی رشته ها فاقد رتبه  برتر است. دبیر 
علمی جشنواره ادامه داد: طبق برنامه زمانی تعیین شده، اختتامیه دومین 
جشنواره رسانه ای بین المللی امام رضا)ع( ۲۳ تیرماه برگزار خواهد شد و 

طی آن آثار برگزیده معرفی و قدردانی خواهند شد.
 
رشد کمی و کیفی جشنواره ◾

نصرالهی به ارتقای کمی و کیفی دومین دوره جشنواره نسبت به دوره 
نخست نیز اشاره و تصریح کرد: در دومین دوره جشنواره  رسانه ای امام 
رضا)ع(، هزار و یک فعال رسانه ای و مخاطب آزاد آثار خود را ارسال کردند 

که از نظر تعداد شرکت کننده، شاهد رشد ۶۵ درصدی بودیم. 
وی ادامه داد: همچنین امسال ۳هزار و ۱۲۷ اثر به دبیرخانه ارسال شد که 

هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی رشد قابل توجهی داشته است. 

 رشد 65 درصدی شرکت کنندگان 
 jدر جشنواره رسانه ای امام رضا

جشنواره
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