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مدیر مسئول روزنامه همشهری مطرح کرد 

نوگرایی و تنوع، دو ویژگی آثار 
jجشنواره رسانه ای امام رضا

و  امام رضــا)ع(، نوگرایی  داور جشنواره رسانه ای بین المللی 
تنوع را از ویژگی های آثار دومین دوره این جشنواره برشمرد و 
ابراز امیدواری کرد این رویکرد در دوره های آینده تقویت شود.
دوره  دومین  ــار  آث داوری  اتمام  به  اشــاره  با  گنجی  عبدهللا 
ایـــن جــشــنــواره، بــه آســتــان نــیــوز گــفــت: متنوع بـــودن آثــار 
از جنبه زاویـــه جدید نگاه بــه امـــام رضـــا)ع( و تــاش بــرای 
ویژگی های  از  رضــوی  سیره  و  فرهنگ  در  معنویت افزایی 
دیگر  توجه  قابل  نکته  ــود.  ب دوره  دومین  در  دریافتی  ــار  آث
بــه دومــیــن دوره جشنواره  ارســـال شــده  ــار  آث اینکه، برخی 
نو  ادبیات  از  نوگویی داشتند،  واقعاً  امــام رضــا)ع(  رسانه ای 
در آن ها استفاده شده بود و یا حاوی داستان نویی بودند 
که اتفاق مهمی برای جشنواره است و یکی از اهداف ما که 
تولید محتوای حوزه فرهنگ رضوی است  ایجاد تحول در 
باشد. تـــداوم داشته  باید  رویــکــرد  و همین  کــرده  را محقق 

 داور جشنواره رسانه ای بین المللی امام رضــا)ع( همچنین 
فرهنگ رضوی  ترویج  در  ایــن جشنواره  نقش  به  اشــاره  با 
این  بــه سینه  انتقال سینه  بــر شیوه سنتی  عــاوه  گفت: 
فــرهــنــگ، بــایــد راهـــکـــار انــتــقــال گــســتــرده فــرهــنــگ رضــوی 
تقویت  را  رسانه ها  بــا  قدرتمند  و  فراگیر  ارتــبــاط  طریق  از 
کــرد و بــه نظر مــی رســد الزم اســت رســانــه هــای کــشــور نیز 
ــذاری ویـــــژه ای داشـــتـــه بــاشــنــد. ــاســت گ ــوزه ســی در ایـــن حــ
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موعظه/ آیت اهلل شیخ جعفر ناصری

چگونه از عبادت 
 jحواريين اهل بيت
درس بگیریم؟
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 روایت برگزاری »حصن حصین«
گردهمایی بزرگ خوشنویسان خراسان در نیشابور  

 با کاتبان 
 حدیث »سلسلةالذهب« 

در شهر فیروزه ای ایران

حجت االسالم علیرضا قائمی نیا مطرح کرد

دینداری دیجیتالیِ انسان »متاورسی«

سفر زمینی عتبات به صورت 
انفرادی هم برقرار شد

    سال دوم    ویژه نامه 376    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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نشست نقد و بررسی رمان »مرا با خودت ببر« با 
ســاالری  مظفر  والمسلمین  حجت االسام  حضور 
نویسنده اثر، دکتر سعید طاووسی مسرور پژوهشگر 
تاریخ و استاد دانشگاه، بهمن براتی کارشناس ارشد 
تاریخ به عنوان دبیر نشست و جمعی از عاقه مندان 
فرهنگی  محصوالت  و  کتاب  مرکزی  فروشگاه  در 

به نشر شامگاه 12 تیرماه در مشهد برگزار شد.
و  تاریخ  پژوهشگر  مــســرور،  طــاووســی  دکتر سعید 
استاد دانشگاه در این نشست گفت: کتاب »مرا با 

خودت ببر« روایت نابی است از 
اثر مرحوم شیخ کلینی به نام کافی 
که به صــورت داســتــان گسترش 

یافته است ...

جستاری در برخی از آثار منتشرشده توسط بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی به مناسبت »روز قلم«

از »مقام رضا« تا »آیین کشورداری در تمدن اسالمی«

 در نشست نقد و بررسی رمان
»مرا با خودت ببر« مطرح شد

ظرفیت های 
تاریخی برای تولید 

رمان فاخر دینی
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منبر مجازی

تالش برای رسیدن به 
عالقه ها

عنصر  دو  زندگی  پناهیان   حجت االسالم 
کلیدی دارد؛ یکی »حرکت« و دیگری »تمایات«. 
وقتی بحث از حرکت به میان می آید، این پرسش 
مطرح می شود که حرکت به ســوی چه چیزی؟ 
موتور  واقــع  در  انسان،  عاقه های  یا  »تمایات« 
محرکه هستند... کسی نمی تواند بگوید من دنبال 
تمایات خودم نیستم، من دنبال چیزهایی باالتر 
از تمایات خودم هستم. این چیزهای باالتر هم 
همان تمایات هستند که نقش کلیدی در زندگی 
انسان دارند. انسان برای تمایاتش زنده است... 
کار  بــه   تمایاتش  خدمت  در  را  فکرش  انــســان 
می گیرد. یک پژوهشگر عاقل و هوشمند هم به 
سوی تمایاتش حرکت می کند، منتها تمایل او 
یا »جست وجوگری در عرصۀ  »حقیقت طلبی« 
علم و آگــاهــی« اســت. امــا زنــدگــی مــا فقط یک 
حرکت ساده به سوی تمایات نیست، بلکه یک 
حرکت توأم با تاش است... در واقع زندگی یعنی 
حرکت و تاش بــرای رسیدن به تمایات... امام 
صادق)ع( هم در این باره مفصل صحبت کرده اند 
که زندگی انسان طــوری طراحی شــده اســت که 
هر چیزی می خواهد باید به  خاطرش تاش کند 
اگر  ایشان مثال می زنند که  و سختی بکشد... 
میوه می خواهید، باید بروید درخت میوه بکارید 
و پــرورش دهید و نگهداری درخت میوه هم کار 
دشواری است.  اگر شما بخواهید فرزند خودتان را 
برای زندگی تربیت کنید، در واقع باید این تاش را 
به او یاد بدهید... حاال نمی دانم چقدر در آموزش و 
پرورش ما این کار انجام می شود؟ این اتفاق باید از 
هفت سالگی بیفتد و ما اگر این کار را انجام ندهیم، 
ریشۀ فساد همین  جاست؛ نه آن ماهواره ای که 
روی گوشی شما هم قابل دریافت اســت. البته 
زندگی و حرکت برای رسیدن به تمایات، فقط با 
تاش سامان پیدا نمی کند. چون گاهی با تاش 
به سوی تمایات خودت مــی روی، اما با موانع و 
دشمنان جــدی مواجه مــی شــوی؛ آن  وقــت باید 
چه  کار کنی؟ طبیعتاً باید »مبارزه« کنی. زندگی 
خیلی از اوقـــات، »مــبــارزه« اســـت... ای کــاش در 
هفت سال دوم زندگی و دوران دبستان، این ها را 
برای بچه ها خوب جا بیندازند و به بچه ها بگویند: 
زندگی »هلو راحت بیا برو تو گلو« نیست! زندگی 
مــبــارزه اســت که در ایــن مــبــارزه گاهی شکست 
می خوری و گاهی پیروز می شوی... ریشه فساد 
هم آنجایی است که ما بچه را با متن حقیقت و 
مادۀ خام زندگی آشنا نکنیم. اگر بچه با حقیقت 
زندگی آشنا نشده باشد، دیگر فایده ای ندارد که ما 
طلبه ها بخواهیم به این بچه، بندگی یاد بدهیم. 
وقتی تصور او از زندگی را مختل کرده ایم، چگونه 
می توان به او بندگی یاد داد؟ البته زندگی، تاش و 
مبارزه برای رسیدن به هر عاقه ای نیست... بلکه 
به این عاقه ها باید یک قید اضافه کنیم و بگوییم: 

»عاقه های منتخب« یا »عاقه های برتر«.

درباره شیخ علی اکبر کرمانی، منبری مشهور معاصر و مدفون در حرم مطهر رضوی

واعظی که »منبر« الزم نداشت 
نیکبخت   محمدحسین 

ــظ مشهور  ــ هـــر نــســلــی واع  
نسل  مثاً  دارد.  را  خـــودش 
ــا مــجــالــس وعـــظ امــثــال  مــا ب
مرحوم آیت هللا سیدعبدهللا 
فاطمی نیا مأنوس بــود، نسل پیشتر ما با منبرهای 
حجت االسام  مرحوم  یا  کافی  شیخ احمد  مرحوم 
محمدتقی فلسفی. برای مشهدی هایی که در دهه های 
1300 تا 1320 خورشیدی زندگی می کردند هم شیخ 
علی اکبر کرمانی مشهور به »شیخ برپا«، با منبرهای 
پرشور و شیرینش، محبوبیت خاصی داشت. مرحوم 
شیخ علی اکبر را باید یکی از آن واعظ های خاق و 
نوآور دانست که با بیان رسا و دانسته های وسیعش 
می توانست مخاطب را پای منبر نگه دارد و موعظه 
و اطاعات شرعی را در کنار روایت ها و حکایت های 

پندآموز به او عرضه کند. 

از سیرجان تا مشهد ◾
استان  در  اهالی سیرجان  از  اصالتاً  علی اکبر  شیخ 
کرمان بود. او در سال 1261 خورشیدی متولد شد و 
پس از فوت زودهنگام پدر و مادرش به مشهد آمد 
که  ماعباس  آخوند  عمویش،  سرپرستی  تحت  و 
مردی ادیب و شاعر بود و با دیوان اشعار شعرا و اُدبا 
آشنایی داشت، قرار گرفت. برخی از قدیمی های محله 
پایین خیابان برای نگارنده نقل کرده اند که ماعباس، 
صاحب قهوه خانه ای در این محله بود که آن را نقطه 
شروع حرکت کاروان های زیارتی کربا می دانستند. در 
این قهوه خانه، محفل شعرخوانی هم برگزار می شد 
و چون در مشهد قدیم، شعر و به ویژه شعر آیینی 
جایگاهی ویژه داشت، شاعرانی که چیزی در چنته 
داشتند، آن را در چنین محافلی عرضه می کردند و 
به بوته نقد می سپردند. شیخ علی اکبر مقدمات را نزد 
عمویش فراگرفت و از همان زمان به دلیل نطق و بیانی 
که داشــت، مورد توجه همه بود. احتماالً نخستین 
سخنرانی هایش برای جمعیت را هم در مکان هایی 
مانند تکیه کرمانی ها در پایین خیابان ایــراد کرد که 
ظاهراً قدمت آن به اوایل دوره قاجار بازمی گردد. شیخ 
علی اکبر همزمان با کار نزد عمویش، در مدارس علمیه 
شهر مشهد هم به علم آموزی پرداخت و عاقه وافری 

به مطالعه آثار ادبی و موعظه ها داشت. 

واعظ نامی مشهد ◾
یعنی دو سال پیش  شیخ علی اکبر در سال 1283 

از انقاب مشروطه جوانی 22ساله بود و همراه یکی 
قهوه خانه  مبدأ  از  که  عتبات  زیارتی  کــاروان هــای  از 
عمویش در پایین خیابان حرکت می کرد، عازم عتبات 
شد و مدتی را در مجلس درس علمای بزرگ نجف 
به علم آموزی گذراند و سپس به مشهد بازگشت. 
در این دوره بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت 
و نطق هایش در تکیه کرمانی ها به سرعت شهرتی 
فراگیر پیدا کرد؛ به طوری که مردم شهرهای اطراف 
مانند شیروان، قوچان و حتی بجنورد هم از وی برای 
ایراد سخنرانی مذهبی دعوت می کردند. او در مشهد 
افزون بر تکیه کرمانی ها، در مسجد گوهرشاد و صحن 

نو هم سخنرانی می کرد.

راز جذابیت منبرهای »شیخِ برپا« ◾
چنین  کرمانی  علی اکبر  شیخ   منبرهای  چــرا  اینکه 
مشهور شد و مورد توجه مردم قرار گرفت، صرف نظر 

از نعمت خدادادی بیان و نیز اطاعات مذهبی و ادبی 
ابتکار و نوآوری های وی ریشه داشت.  مناسب، در 
و سخنران  مبلغ  نخستین  علی اکبر  شیخ  احتماالً 
مذهبی در مشهد بود که هنگام خطبه  خواندن یا 
سخنرانی نمی نشست یا به اصطاح قدیمی ها روی 
صندلی یا منبر جلوس نمی کرد. او همیشه ایستاده با 
مردم سخن می گفت و حتی در شب های قدر و هنگام 
خواندن دعای جوشن کبیر ایستاده این کار را انجام 
می داد. به همین دلیل، شیخ علی اکبر در میان مردم 
مشهد به »شیخِ برپا« شهرت یافت؛ نامی که در واقع 

ناشی از ابتکار تبلیغی وی بود. ضمن اینکه از شعر، 
متن های ادبی و ضرب المثل ها نیز به فراوانی استفاده 
می کرد که این مسئله برای مردم ادب دوست مشهد 

بسیار خوشایند و دلپذیر بود.

تحت تعقیب رژیم پهلوی ◾
شیخ علی اکبر کرمانی، واعظی که به دلیل خطبه هایش 
سخت مورد توجه مردم بود، در سال 1314 خورشیدی 
تحت تعقیب رژیم پهلوی قرار گرفت. او در این سال 
و پس از قیام مسجد گوهرشاد، ضمن یک سخنرانی 
مذهبی در روستای »گل خطمی« مشهد، به حمایت 
قمی  سیدحسین  العظمی  آیــت هللا  دیدگاه های  از 
در مبارزه با رویکردهای ضددینی رضاشاه پرداخت. 
به دنبال این سخنرانی بود که به ناچار مخفی شد 
و مدتی را در منزل یکی از دوستانش روزگار گذراند 
رفــت. شیخ علی اکبر  به عتبات  و سپس مخفیانه 

کرمانی پس از شهریور 1320 به ایران بازگشت و به 
خواست عاقه مندان، ایراد سخنرانی را با همان شیوه 
پیشین از سر گرفت اما اسناد و مدارک به جا مانده 
از آن زمــان نشان می دهد کماکان تحت نظر و زیر 
فشار مأموران دولتی بوده است. مدتی بعد در سال 
1323 خورشیدی، به نوعی بیماری تنفسی مبتا شد 
و به تدریج منبر و سخنرانی را کنار گذاشت. شیخ 
را  فانی  دار  در 64 سالگی  ســال 1325  در  علی اکبر 
 وداع گفت و در یکی از غرفه های صحن نو )آزادی( 

به خاک سپرده شد.

 پس از قیام مســجد گوهرشــاد، ضمــن یک ســخنرانی مذهبی در روســتای 
»گل خطمی« مشهد، به حمایت از دیدگاه های آیت اهلل العظمی سیدحسین قمی در 
مبارزه با رویکردهای ضددینی رضاشاه پرداخت. به دنبال این سخنرانی بود که به 

ناچار مخفی شد و مدتی را در منزل یکی از دوستانش روزگار گذراند.
گزيدهگزيده

رقیـه توسـلی ریگـی تـوی کفشـم اذیتم 
را  چـپ  لنگـه  خیابـان،  گوشـه  می کنـد. 
درمـی آورم و بنـا می گـذارم بـه تـکان دادن. 
می خواهـم دوبـاره پایـم کنـم کـه چشـم توی 
بـا هـم. آسـانگیر اسـت.  چشـم می شـویم 
و  نمایـش  اهـل  کـه  آن هـا  از  خاکی سـت. 
انـدر  جـد  اینکـه  بـا  نیسـتند  اَدا  و  فخـر 
بـه  و دستشـان می رسـد  ثروتمندنـد  جـد، 

دهانشـان.
هم دانشکده ای بودیم و شکر خدا در گذر 
زمـان، ارتباطمـان برقـرار مانـد. از فروشـگاه 
محتویـات  بیـرون.  آمـده  آشـپزخانه  لـوازم 

نشـانم  را  دارد  دسـتش  کـه  پاسـتیکی 
ببیـن!  می گویـد:  تلخنـدی  بـا  و  می دهـد 
باحالـی  و  جـذاب  کار  کـردن  خریـد  دیگـه 
نیسـت! عذاب آوره! برای این سـه تکه کاال، 

یـک و صـد دادم.
در مسـیر توضیـح می دهـد عروسـی خواهـر 
ته تغاریشـان اسـت. می گویـد مـا طـی ایـن 
مـدت فهمیدیـم کـه جهیزیـه قبـاً اسـمش 
بـود حـاال هفـت خـان رسـتمه...  جهیزیـه 
ایـن روزا دلـم بـرای اونایـی کـه چنـد تا دختر 
می سـوزه.  جوونـا،  بـرای  دارن،  بخـت  دم 

کارشـون سـخته واقعـاً. 

که  می افتم  مؤسسه  نظافتچی  آقــای  یــاد 
جگرش خــون بــود و یک مــاه قبل درددل 
رد  را  خواستگارها  همه  دخترش  می کرد 
توی دست انداز.  نیفتند  آن ها  که  می کند 
ــدارم خرج  ن و  و کم بنیه ام  چــون من فقیر 
روزمــره عیال و اوالد را بدهم چه رسد به 
خرج و برج عروسی. بچه ام درک می کند با 
حقوق چهار میلیون و خرده ای باباش کاری 

نمی شود کرد. دست پدرش مو ندارد.
توی حال و احوال خودم غرقم که صدای 
خانمی می پیچد از پشت سر؛ »عطاجان! 
مادر! زنگ زدن گفتن کارتا آماده شده. سر 

دیگه!  آره  دل...  عزیز  بگیرشون  بــرو  رات 
همون سیصد و پنجاه تا«. 

می خندم و ذره ای از مچاله گی و چرایی هایم 
و  کمتر  انگار  را شکر.  مــی شــود. خــدا  کم 
بیشتر چراغ تاالرها و خانه بخت، روشن 
است هنوز. کاش مسئوالن و آن ها که در 

ید قدرتشان است آمار ازدواج را دریابند.

سنجاق
بهترین  مــی فــرمــایــنــد:  اکـــــرم)ص(  پیامبر 

ازدواج ها آن است که آسان تر انجام گیرد.

نیمکت زندگینیمکت زندگی

لیلی و مجنون ها 
پشت چراغ قرمز



نظر 
املومن فی 
وجه اخیه 
املومن 
للموده 
و احملبه له 
عباده
نظر کردن مؤمن 
به صورت برادر 
مؤمنش از روى 
عالقه و محبت 
عبادت است. 

ذا أراد اهلل 
بعبد خريا 

فقهه يف 
الدين

چون خدا خير 
 بنده اي خواهد

 او را در دين
دانشمند کند.

 گسترش
 يک سوژه

مظفر ساالری گفت: 
یکی از مواردی که 

سبب شد این کتاب 
را بنویسم این بود که 
در  نمایشگاه کتاب، 

دوست عزیزی به من 
پیشنهاد داد کتابی 
در مورد دردانه امام 

رضا)ع( بنویسم، این 
در حالی بود که من 

سوژه ای را در این راستا 
داشتم و تشویق شدم 
این سوژه را گسترش 
دهم و در نهایت نیز 
این کتاب را بنویسم.

سوژه هاى 
 جذاب

 براى نوشتن 

سعید طاووسی گفت: 
چرا فکر می کنید 
مطلب جذاب و 
داستان قابل تبدیل 
به رمان در منابع ما 
وجود ندارد؟ معموالً 
کتاب های چاپی که در 
دسترس همه ماست 
مطالب زیادی درباره 
پیامبر اکرم)ص( و 
اهل بیت)ع( دارند که 
کمتر شنیده شده و 
می توانند موضوعات 
جذابی برای نوشتن 
یک کتاب باشند و 
نویسندگان می توانند 
این مطالب را تبدیل 
به رمان و مجموعه 
داستان کنند. 

برش برش

رواق  کتاب »بازاندیشی عدالت اجتماعی )چیستی، چرایی، 
قلمرو(« اثر حجت االسالم والمسلمین احمد واعظی به همت 

مؤسسه بوستان کتاب منتشر شد. 
تحقیق و نظریه پردازی در زمینه عدالت اجتماعی، میدان 
وسیعی از مسائل و موضوعات را دربرمی گیرد که برخی بر برخی 
دیگر، تقدم رتبی و منطقی دارند. پژوهش حاضر معطوف به 
پاسخ به پاره ای پرسش های مهم مربوط به عدالت اجتماعی 

در رتبه سابق بر بحث در اصول عدالت و معیارها و مبناهای 
عدالت اجتماعی است. 

این کتاب در چهار فصل سامان یافته است: فصل نخست که 
به چیستی عدالت اجتماعی می پردازد، پس از واکاوی برخی 
مباحث مربوط به مفهوم شناسی عدالت و جایگاه واقعی آن در 
نظریه پردازی عدالت به تبیین مراد از عدالت اجتماعی به ویژه 

نسبت آن با عدالت توزیعی و تطورات تاریخی می پردازد.

فصل دوم متمرکز بر چرایی و ضــرورت عدالت اجتماعی و 
نظریه پردازی درباره تغییر آرایش مناسبات اجتماعی بر وفق 
هرگونه مدل و الگوی عادالنه است. ضرورت نظریه پردازی درباره 
عادالنه ساختن ساحت های مختلف حیات جمعی با انکارها 
و مخالفت هایی روبه رو است که در این فصل، درباره برخی از 
اصلی ترین ادله منکران آن بحث شده است. پاره ای مخالفت ها 
و انکارها درون سنت لیبرالیسم شکل گرفته و پاره ای در فضای 

تفکر اسالمی و شریعت گرایی نشأت گرفته است؛ از این رو 
بخش چشمگیری از این فصل، به بررسی نسبت شریعت و 

نظریه پردازی عدالت اختصاص یافته است.
بحث چرایی و ضــرورت عدالت اجتماعی، به طور طبیعی با 
مسئله نسبت ارزش عدالت و دیگر ارزش ها و فضائل اجتماعی 
پیوند می خورد؛ بنابراین فصل سوم کتاب حاضر به تبیین مراد 
از ارزش هــای اجتماعی و جایگاه عدالت و نسبت آن با دیگر 

ارزش های اجتماعی اختصاص دارد. در انتهای این فصل نیز 
گذرا به جایگاه عدالت در میان فضائل جامعه سیاسی از منظر 

درون دینی پرداخته شده است. 
فصل چهارم کتاب که در قالب نظریه ای با عنوان »نظریه ارزش 
اخالقی فراگیر و خودبسنده عدالت« مطرح شــده، در واقع 
می کوشد اصلی ترین نکات مختار و مورد پذیرش نویسنده را در 
دو مبحث مهم چیستی و چرایی عدالت اجتماعی تجمیع و 

در قالب یک نظریه منسجم عرضه کند. این نظریه مشتمل بر 
سه رکن مفهومی، ارزشی و موضوعی است که در فصل چهارم 

به این سه رکن پرداخته می شود. 
در بخشـی از ایـن اثـر بـا عنـوان »ادلـه مخالفـان عدالـت 
اجتماعـی« می خوانیـم: مخالفـت بـا نظریه هـای عدالـت 
اجتماعـی و انـواع ایده پردازی هـا دربـاره عادالنه سـازی 
مناسـبات اجتماعـی و توزیـع عادالنـه مواهـب و خیـرات و 

رفـاه و ماننـد آن، گرچـه قالب هـای متنوعـی بـه خـود گرفتـه و 
صورت بنـدی اسـتداللی متفاوتـی دارد، معمـوالً متکـی بـه 
درونمایه لیبرالیسم کالسـیک اسـت و برای دفاع از ارزش های 
لیبرالـی و صیانـت از تلقـی حداقلـی از دولـت و اختیـارات آن 
و مخاطـرات دخالـت دولـت در نظـم طبیعـی بـازار آزاد، بـا هـر 
گونـه تصویـری از عدالت اجتماعـی مخالفت می شـود. برخی 
 رویکردهـای انتقـادی بـه عدالـت اجتماعـی عبارت انـد از: 

و  اخالقـی  بنیادگرایـی 
اسـتبداد، بی معنـا بـودن 
اجتماعـی،  عدالـت 
غیرعملـی  و  لفاظـی 
بـودن عدالـت اجتماعـی، 
 تقـدم ارزش نااخالقـی بـر 

ارزش اخالقی.

تازه های نشر
»بازانديشی 
 عدالت اجتماعی«
 در بازار نشر

موعظه
آیت اهلل شیخ جعفر ناصری

  چگونه از عبادت حواريين اهل بيت)ع( درس بگيريم؟
راوى می  گويد رفتم سرى به اويس قرنی بزنم. بعد از نماز صبح 

رفتم. ديدم مشغول تعقيبات است؛ همان نزديكی  ها زير نظر 
داشتمش. ديدم تا ظهر مشغول نماز و تعقيبات بود. بعد به نافله 
ظهر مشغول شد و بعد هم نماز ظهر. گفتم حاال ديگر بعد از نماز 

ظهر دست از عبادت برمی دارد. ديدم نه، دوباره مشغول سجده 
طوالنی و نماز و عبادت شد تا مغرب. دوباره نماز مغرب را که 

خواند؛ گفتم بعد از نماز مغرب دست از عبادت خدا می کشد. ديدم 
نه هنوز مشغول است تا نماز عشا و بعد از نماز عشا. گفتم حاال 

مدتی بگذرد شايد تمام کند. هر چه گذشت ديدم يا به سجده است 

يا قيام يا قعود، تا وقت نافله شب. نافله شبش را دوباره خواند و 
تا نزديک صبح مشغول بود. نماز صبح و بعد از آن تعقيبات نماز 
صبح را خواند. آمدم نزديک ببينم آخر اين طورى که نمی  شود! 
ديدم چشم هايش را خواب گرفته و مثل اينكه سوزش پيدا کرده 
است. چشم هايش را کمی مالش داد و گفت: »اللهم انی اعوذ بک 

من عين نّوامه« يعنی خدايا از چشم پر خواب به تو پناه می  برم. 
)جامع  السعادات ج3 ص104(

آن ها اين جورى عبادت می کرده اند. حاال خيلی  از ما می  گوييم: 
اگر کسی بخواهد اين جورى عبادت کند به هيچ کارى نمی  رسد. 
بله کسی نه می  تواند و نه می  تواند بگويد اين جورى بايد عبادت 

کرد. اين نوع حاالت، خودش يک توفيقی می  خواهد و مربوط 
به اولياست. منتها معموالً کسی هم که با اين نوع عبادت کردن 
مخالفت می  کند، می خواهد همان يک ساعت تعقيبات را بزند. 
آن هشت ساعت و 10 ساعت عبادت کردن را رد می  کند که نيم 

ساعت ننشيند يا نبيند کسی يک ساعت به تعقيبات و عبادت خدا 

مشغول است.
حاال ما که آن طور نمی  توانيم عبادت کنيم. اين عبادت کردن ها 

کار اويس قرنی و کار حواريين اهل بيت)ع( است که يک شب 
می فرمودند: »هذه ليله الرکوع« يعنی امشب شب رکوع است يا 

می گفتند: »هذه ليله السجود« يعنی امشب شب سجده است و يک 

شب تا صبح به رکوع يا سجده مشغول بودند. اين ها گفتنش آسان 
است ولی تا کسی حّظ و لذت ذکر رکوع را نبرد، تا کسی در هر يک 

سبحان اهلل  که می  گويد عشق نكند و با خداى متعال انس نگيرد، 
نمی  تواند. 70 دفعه گفتن سبحان اهلل سخت است چه برسد به 

اينكه کسی بخواهد يک شب تا صبح بگويد.

 مــتــاورس، سنت تجربه گرایی دینی را تقویت و 
تشدید می کند و انسان متاورسی انسانی است که 

دینداری دیجیتالی دارد.
به گزارش ایبنا، نشست علمی »متاورس و تجربه 
ــا ســخــنــرانــی حــجــت االســالم  دیــنــی« 12 تــیــرمــاه ب
والمسلمین علیرضا قائمی نیا، عضو هیئت علمی 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی برگزار شد. 
او در ابــتــدای ایــن نشست با بیان اینکه به دلیل 
ویژگی های متاورس، تجربه دینی اهمیت بسیار 
زیادی دارد، گفت: در متاورس تمامی دستاوردهای 
فناوری های مجازی و واقعیات مجازی، واقعیت 
افــزوده و پــاره ای تحقیقات عصب شناسی حضور 
دارنــد و شاهد تجمیع همه آن هــا در ایــن فناوری 

هستیم.

غرق شدن در فضای مجازی با متاورس ◾
او با بیان اینکه مــتــاورس فضایی کامالً تجربی و 
مجازی است، افــزود: اصطالح واقعیت مجازی به 
مجموعه ای از تجاربی اطــالق می شود که توسط 
دستگاه هایی مانند کامپیوتر بــه وجــود می آید؛ 
واقعیت مجازی دو کاربرد عام و خاص دارد؛ هر نوع 
واقعیتی که توسط دستگاه های دیجیتال مانند 
کامپیوتر تولید می شود یا خودش می تواند واقعیت 
جدید و یا تقویت کننده واقعیت موجود باشد، 
کاربرد عام نامیده می شود. وقتی از پشت دوربین، 
تصویری از فضای طبیعت می بینیم، تغییراتی 
ایــجــاد می کند کــه بــه آن واقعیت افـــزوده گویند. 
برخی واقعیات هم ترکیبی هستند یعنی از ترکیب 
واقعیات فضای مجازی و طبیعی به وجود می آیند. 
مهم ترین ویژگی واقعیت مجازی هم به تجربه ای که 

انسان از این واقعیت دارد، برمی گردد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی با اشاره به ادعای دیوید چارملز عنوان کرد: 
او این ادعا را مطرح کرده که واقعیات مجازی، توهم 
نیستند و واقعیت دارند گرچه با واقعیت تفاوت هم 
دارند، بنابراین انسان با ابزارهای دیجیتال می تواند 

تجاربی فراتر از تجارب طبیعی داشته باشد.
ــســان در مـــتـــاورس مــی تــوانــد  ــا بــیــان ایــنــکــه ان او ب
استغراق در دنیای مجازی پیدا کند، به گونه ای که 
از دنیای واقعی غافل شــود، توضیح داد: ویژگی 
دیگر متاورس ایــن اســت که بــازخــورد حسی دارد 
و حواس انسان تأثیر زیادی از این فضا می گیرد و 
حتی می تواند رابطه کنشی داشته باشد، همان طور 
که در دنیای واقعی می تواند کنش داشته باشد. 
متاورس یک عالم مجازی سه بعدی مرکب از همه 
واقعیت هاست؛ البته از چند جهت از دنیای مادی 
فراتر مـــی رود. اول اینکه محدودیت های بدنی و 
جسمانی انسان را نــدارد و به راحتی فرد می تواند 
کنش های مجازی داشته باشد، همچنین می تواند 
خیلی از امـــوری را که در جهان مــاده تجربه پذیر 
نیست، تجربه پذیر کند. ویژگی دیگر این فضا هم 
فراتر رفتن از واقعیات مجازی در کنش هاست؛ زیرا 
انسان در عالم واقعی کنش های محدودی دارد و 
در متاورس این کنش ها نامحدود است، بنابراین 

متاورس گامی فراتر از فضای مجازی برمی دارد.

نشستن اطالعات به جای معرفت  ◾
حجت االسالم والمسلمین قائمی نیا با بیان اینکه 
در فضای سایبر، اطالعات جای معرفت می نشیند، 
ــا بــه واقعیت های  گــفــت: مــتــاورس تبدیل داده هــ
مجازی به معنای عام کلمه است و انسان می تواند 
آن را در فضای سه بعدی تجربه کند بنابراین انسان 
متاورسی انسان تجربه گراست. ویژگی دیگر این 
فضا، جمع شدن همه انواع تجارب اعم از حسی، 
عاطفی و حرکتی است. مباحث فلسفی بی شماری 
ــاره مطرح اســت و برخی مدعی هستند  در ایــن ب
متاورس، آزمایشگاه فلسفه است و می تواند خیلی 
از نظریات فلسفی را به محک بگذارد. از جمله اینکه 
نسبت ایده های فلسفی با متاورس چیست و کدام 
دیدگاه های فلسفی پشتوانه متاورس هستند و چه 
نسبتی بین متاورس و فالسفه ای چون کانت و هگل 
و... وجود دارد، همچنین آیا متاورس می تواند هر 

نوع ایده فلسفی را به چالش بکشد یا خیر؟
به گفته او متاورس، جهان تجربه است و انسان همه 

واقعیات تجربی را تجربه می کند و به تعبیر دیگر 
متاورس، جهانی است که در آن، آگاهی انسان به 
تجربه تبدیل می شود؛ متاورس جهانی است که 
هر چیزی را که تصور می کند، تجربه هم می کند 

بنابراین نسبتی با ایده آلیسم دارد.
او ادامه داد: اگر در متاورس واقعیات مجازی چیزی 
جز بازسازی تصورات انسان نیستند، با ایده آلیسم 
بارکلی نسبت دارد و از این نظر که طرحی که در ذهن 
کاربر است در متاورس پیاده می شود، با ایده آلیسم 
هگلی مرتبط است. بنابراین با اینکه با هر دو نوع 
فلسفه نسبت دارد ولی نه 100درصــد این و نه آن 
است. متاورس فراتر از ایده آلیسم بارکلی می رود، 
ــارز متاورس  چــرا که »نــوظــهــوری« از ویژگی های ب
است؛ یعنی ممکن است واقعیاتی پیدا شوند که از 
تصورات کاربران فراتر روند و خود ابزارهای دیجیتال 
واقــعــیــات نوظهور تولید کنند بنابراین کــامــالً بر 

ایده آلیسم هگلی هم قابل تطابق نیست.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی با بیان اینکه هر چند شروع متاورس، نمودار 
شدن آگاهی در فضای مجازی است ولی خیلی فراتر 
از داده ها و آگاهی هایی است که انسان دارد، عنوان 
کرد: تجربه گرایی در متاورس در گام نخست، تبدیل 
آگاهی انسان به یک عالَم و واقعیات مجازی است 
که آن را تجربه می کند. آگاهی، حقیقت است و 
متاورس رقیقه آن حقیقت ولی وقتی آگاهی های 
نوظهور در این فضا پیدا می شوند، خود متاورس 

هم حقیقت می یابد.

نسبت دین و تجارب دینی در فضای متاورس ◾
او در بخش دیگری از سخنانش درباره نسبت دین و 
تجارب دینی در فضای متاورس سخن گفت و افزود: 
خیلی از متفکران و فالسفه جدید به این نکته اشاره 
دارند که دین در دنیای جدید به تجربه دینی تبدیل 
می شود، یعنی دین به معنای اعتقادات و یکسری 
باورها نیست و حتی نهاد دین هم در دنیای جدید 
کنار مــی رود و تجربه دینی محوریت می یابد؛ به 
تعبیری یکی از ویژگی های مدرنیسم این است که 
دین جای خود را به تجربه دینی می دهد. این سنت 
از شالیرماخر شروع شده و تا امروز مبنای دینداری 
پروتستان ها در دنیای مسیحیت قرار گرفته است.

حجت االسالم قائمی نیا گفت: در متاورس، تجربه 
دینی به تدریج خودش را نشان می دهد و کسانی 
که در متاورس کار می کنند، دنبال تجارب دینی هم 
هستند؛ در متاورس در دو عرصه فعالیت زیادی 
انجام شده است یکی بازی های رایانه ای مختلف 
برای اقشار گوناگون و دیگری تجارت. ولی به تدریج 
متاورس هم رنگ و بوی دسته ای از تجارب دینی را 
خواهد گرفت، حتی ممکن است این تجارب دینی، 
جنبه تجاری هم به خود بگیرد و تجارب دینی در 
متاورس شبیه سازی کامپیوتری شوند. این موضوع 
هم جنبه مثبت و هم منفی دارد؛ وجه مثبت این 
اســت که انسان می تواند تجارب دینی را در این 
فضا مشاهده کند ولی ویژگی منفی اینکه متاورس، 
سنت تجربه گرایی دینی را تقویت و تشدید می کند 
و به صورت ضمنی در تناقض و تهافت با واقعیات 
دیــنــداری خواهد بــود. از ایــن رو انسان متاورسی 

انسانی است که دینداری دیجیتالی دارد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی در پایان بیان کرد: چون ویژگی نوظهوری 
در متاورس وجــود دارد، کنترل آن دست کاربران 
نیست و ممکن است تجاربی از دین بیان شود که 
با آنچه ادیان به آن باور دارند، فاصله زیادی داشته 
باشد؛ حتی می تواند خیلی از این تجارب، تصنعی 
و ساختگی، انحرافی و تحریف شده باشد. دنیای 
متاورس مدیریت شبیه سازی تجارب دینی را دارد و 
می تواند خطرات زیادی برای دینداری و مجال زیادی 

برای انحراف داشته باشد.

بــنــیــاد  کاشانی  مـــروج  محمدحسين 
پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی از جمله 
مــراکــز علمی و پژوهشی وابسته بــه تشکیالت 
منسوب بــه بــارگــاه مطهر امــام هــشــتــم)ع( است 
که با حضور جمعی از محققان، پژوهشگران و 
نویسندگان متخصص و متعهد، عالوه بر انجام 
پژوهش های بنیادی و تخصصی در حــوزه علوم 
و معارف اسالمی، به انتشار آثار گوناگون مرتبط 
با حوزه های زائر و زیــارت، فرهنگ و سیره رضوی، 
خانواده و... و در راستای عمومی سازی دانش در بین 
اقشار مختلف جامعه هم می پردازد. به مناسبت 14 
تیرماه، »روز قلم« در گزارشی به اختصار به معرفی 
برخی آثار منتشر شده از سوی این بنیاد در مدت 

یک سال اخیر پرداخته ایم.

»مقام رضا« مفصل ترین اثر در شرح زندگانی  ◾
امام رضا)ع(

ایــــن اثــــر از جــامــع تــریــن و 
مــفــصــل تــریــن آثــــاری اســت 
کــه تــاکــنــون بــه زبـــان فارسی 
ــاره شــرح حــال زندگانی  ــ درب
حضرت اباالحسن علی بن 
موسی الرضا)ع( نوشته شده 
اســت. کتاب حاضر یکی از 
بــرجــســتــه تــریــن کــتــاب هــای 
انتشار یافته در ذیــل عنوان 

»کتاب رضوی« به شمار می رود. زیرا افزون بر هویت 
تاریخی و قــرار گرفتن در زمــره نسخه های خطی 
تصحیح و تحقیق شده، برخوردار از تنوع موضوعات 
هم پیوند با فرهنگ و سیره رضوی است و شامل 
موضوعاتی همچون والدت، والیتعهدی و شهادت 
آن حضرت، برکات و کرامات به ظهور رسیده از آن 
ــارت ایشان و حرم  مضجع نــوربــاران، چگونگی زی
و ضریح مطهر اســت کــه هــر یــک در جــای خــود، 
شایسته پژوهش و عرضه دستاوردهای علمی آن 
اســت. مؤلف این کتاب دانشمندی خراسانی به 
نام »محمد معصوم خادم مشهدی« است که کار 
تألیف کتاب را در سال 1115 قمری آغاز کرده و پس 
از پنج سال در ماه ربیع االول سال 1120قمری آن را 
به سرانجام رسانده است. این کتاب توسط »سید 
جلیل ساغروانیان رضوی« تصحیح و در شمارگان 
300 نسخه و در قطع وزیـــری در نیمه دوم سال 

گذشته منتشر شده است.

کتابی برای آمــوزش »آیین کشورداری در تمدن  ◾
اسالمی«

در این اثــر، خواننده با آیین 
کـــشـــورداری و شـــروط احــراز 
مــنــاصــب دولـــتـــی در عصر 
ــا مــی شــود.  عــبــاســیــان آشــن
نــویــســنــده در بــخــشــی از 
ایــن کــتــاب بــه فــرایــنــد احــراز 
شایستگی و نحوه ارزیــابــی 
برای مناصب و میزان اهتمام 
خلفا و زمامداران به آموزش 

و تربیت افراد شایسته برای مدیریت مناصب و... 
پرداخته است. مطابق مطالب این کتاب، در آغاز 
خالفت عباسی در سده دوم هجری، اصول و قواعد 
خاصی برای اداره کشور و انتخاب متصدیان امور 
دیوانی وجود نداشته و به همین منظور با مساعدت 
گروهی از عالمان و رجــال دیوانی، آثــاری به رشته 
تحریر درآمــد و با بهره مندی از آموزه های دینی و 
تجربیات پیشین، معیارها و شروطی بــرای اداره 
سازمان اداری، مورد استفاده قرارمی گرفته است. 
این کتاب اشاره دارد به اینکه به تدریج این معیارها از 
حالت شیوه  نامه پیشنهادی به حالت میزان انطباق 
با احرازها تبدیل شده و در همین راستا نیز با فراز 
و فرودهایی مواجه شده و بر این مبنا میزان فساد 
اداری و ناکارآمدی، تابع میزان انطباق با معیارها و 

شروط مطرح شده بوده است.
نویسنده کتاب به این موضوع نیز اشاره داشته که 
با توجه به استبداد حاکم بر نظام سیاسی در زمان 
عباسیان، روش ها و برنامه های مدونی برای احراز 

صالحیت ها وجود نداشته و از همین رو بهترین 
شیوه ها یا از طریق مشورت و رایزنی با معتمدان و یا 
از روش معرفی نزدیکان صورت می گرفته است، به 
همین منظور خلفا همواره با فقدان نیروی انسانی 
تربیت شــده و متخصص بــرای تصدی مناصب 
مواجه بوده اند و از همین رو یا نصب و عزل ها پیاپی 
انجام می شده و یا چند مسئولیت بر عهده یک 
نفر قــرار می گرفته اســت. این کتاب با قلم »دکتر 
غالمرضا منتظری« و مقدمه »دکتر احد فرامرز 
ــری در  قراملکی«، در 365 صفحه و در قطع وزی

اردیبهشت ماه 1401 منتشر شده است.

شیوه درست موعظه در »پند بیهوده«  ◾
»پند بیهوده« عنوان اثر دیگری 
ــوه معمول  اســـت کـــه بـــه شــی
ــج اخــــالق یعنی »پــنــد و  ــروی ت
انـــدرز دادن« مــی پــردازد. این 
اثر، فراتر از چیستی و چگونگی 
پنددهی، کارآمدی و اثربخشی 
ــالـــش مــی کــشــد  آن را بـــه چـ
و پرسش هایی را پیش روی 
ــد.  ــی دهــ ــاطـــب قـــــــرار مــ ــخـ مـ

ــر در 10 فصل بــه موضوعاتی همچون  در ایــن اث
»پند به مثابه گونه ای از ارتباط«، »پند و اخالق«، 
»گونه های پند«، »از بیهوده  کاری تا بهره وری«، 
»واعــظ بیهوده گو«، »گــوش ناشنوا«، »تله های 
پند«، »جایگاه پندهای ناشدنی«، »دوراهــه پند 

و اعتدال« و »مهارت پنددهی« پرداخته است.
در ابتدای هر فصل این کتاب، داستانکی آمــده تا 
پیش از ورود به بحث، تصویری بهتر و آسان تر به 
مخاطب ارائه شود. تمرین های انتهای هر فصل نیز 
برای خودسنجی و جلب مشارکت است و نمودارهای 
انتهایی در ایــن کتاب خالصه مطالب بیان شده 
را در یک نگاه ارائه می دهد. این اثر به قلم »زینب 
برخورداری« در شمارگان یک هزار نسخه و در قطع 

رقعی در اواخر سال گذشته منتشر شده است.

تاریخچه جذاب مُهردار، حکاک و مُهر فروش در  ◾
»گنجینه مُهر رضوی«

 اسناد آستان قدس رضوی 
مجموعه ای عظیم از منابع 
اطــالعــاتــی در مــوضــوعــات 
مختلف اســت؛ یکی از این 
مــوضــوعــات اســاســی وجــود 
»مُــهــرهــای« مــهــم، متنوع 
و مــتــفــاوتــی اســــت کـــه در 
بـــرگ بـــرگ اســنــاد بــه چشم 
ــن مجموعه  ــ ــورد. ای ــی خــ ــ م

ــودن انـــواع مُهرهای حقیقی  بی نظیر بــا دارا ب
مربوط به اقشار مختلف اجتماعی که به لحاظ 
اعتقادی، تاریخی، فرهنگی، هنری و اجتماعی از 
ارزش بسیار باالیی ازنظر کمی و کیفی برخوردارند، 

جایگاه ویژه ای در تاریخ این مرز و بوم دارد.
در کتاب »گنجینه مُهر رضــوی« به این موضوع 
اشاره شده که شناخت مُهر در این اسناد نه تنها ما 
را در بدست آوردن ماهیت سند و صاحب مُهر یاری 
می کند، بلکه بسیاری از ابهامات مربوط به سند را 
برطرف می سازد. شناسایی مُهرها در این مجموعه 
کمک شایانی به مستندسازی اسامی می کند، 
زیرا در سجع مُهر به نام، نام پدر، سیادت، شهرت، 
لقب، شغل، منصب و حتی در برخی مــوارد نام 

طایفه و محل تولد نیز اشاره شده است.
در این کتاب عالوه بر پرداختن به تاریخچه مُهر در 
تمدن اسالمی به روش های کنده کاری مُهر، مشاغل 
مربوط به مُهر)مُهردار، حکاک و مُهرفروش(، مکان 
مُهرسازی، ویژگی های ظاهری و محتوایی مُهرهای 
ــوی شامل  مــوجــود در اســنــاد آســتــان قـــدس رضـ
شکل، سجع، محل مُهر، جنس مُهر، معرفی مُهر 
صاحب منصبان و کارکنان دیوانی آستان و مُهر 

زنان از دوره صفویه تا قاجاریه نیز پرداخته است.
این کتاب با قلم »آمنه موسوی« به رشته تحریر 
ــری، اوایــل  ــده و در509 صفحه در قطع وزیـ درآمـ

سال1401 منتشر شده است.

 حجت االسالم قائمی نیا معتقد است
 متاورس سنت تجربه گرایی دینی را تشدید خواهد کرد

 دینداری دیجیتالِی
 انسان »متاورسی«

 جستاری در برخی آثار منتشرشده توسط بنیاد پژوهش های اسالمی
 آستان قدس رضوی به مناسبت »روز قلم«

از »مقام رضا« تا »آیین 
کشورداری در تمدن اسالمی«

نیم نگاهدیدگاه رواق  نشست نقد و بررسی 
ــا خـــودت ببر«  رمـــان »مـــرا ب
بـــا حــضــور حــجــت االســالم 
والمسلمین مظفر ســاالری 
نویسنده اثـــر، دکتر سعید 
طاووسی مسرور پژوهشگر تاریخ و استاد دانشگاه، 
بهمن براتی کارشناس ارشد تاریخ به عنوان دبیر 
نشست و جمعی از عالقه مندان در فروشگاه مرکزی 
کتاب و محصوالت فرهنگی به نشر شامگاه 12 تیرماه 

در مشهد برگزار شد.

 روایــتــی از اصــول کافی، دستمایه رمــان »مــرا با  ◾
خودت ببر«

دکتر سعید طاووسی مسرور، پژوهشگر تاریخ و استاد 
دانشگاه در این نشست گفت: کتاب »مرا با خودت 
ببر« روایــت نابی است از اثر مرحوم شیخ کلینی به 
نام کافی که به صورت داستان گسترش یافته است 
و همین موضوع را می توان یکی از نکات مثبت این 

کتاب به شمار آورد.
وی اظهار کرد: نوشتن رمان دینی در حوزه اهل بیت)ع( 
کار دشواری است، زیرا نخست اینکه ضوابط شرعی 
وجــود دارد و دوم ائمه)ع( متعلق به همه هستند و 
به همین دلیل همه افــراد حساسیت خاصی به این 
ــد و همین کــار نوشتن در ایــن حــوزه را  بــزرگــواران دارن
سخت می کند؛ این در حالی است که ما می توانیم 
به موضوعات دیگری بپردازیم که هیچ کس درباره آن 

حساسیت نداشته باشد.
طاووسی مسرور عنوان کرد: ما با خواندن تاریخ این 
موضوع به ذهنمان نمی رسد که درباره ائمه بنویسیم 
و افــرادی هستند که شاید گاهی ما را از این کار منع 
می کنند، چه بسا چــون احساس می کنند تبعاتی 
به همراه خواهد داشــت و برخی  ترجیح می دهند 

موضوعات دیگری را برای نوشتن انتخاب کنند.
این پژوهشگر تاریخ بیان کرد: رمان دینی نباید این گونه 
باشد که کتابی از زبان معصومین)ع( نوشته شود و از 
طرفی هم نباید چیزی در این حوزه نوشته نشود. باید 
به نویسندگان اجازه داده شود در این حوزه بنویسند و 
آثارشان مورد نقد و بررسی قرار گیرد و با این کار اجازه 

دهند این مسیر رشد کند.
وی اظــهــار کــرد: چــرا فکر می کنید مطلب جــذاب و 
داستان قابل تبدیل به رمان در منابع ما وجود ندارد؟ 
معموالً کتاب های چاپی که در دسترس همه ماست 
مطالب زیادی درباره پیامبر اکرم)ص( و اهل بیت)ع( 
دارنــد که کمتر شنیده شده و می توانند موضوعات 
جذابی برای نوشتن یک کتاب باشند و نویسندگان 
می توانند این مطالب را تبدیل به رمــان و مجموعه 
داستان کنند. جناب ساالری دقیقاً همین کار را انجام 
داده است، در حقیقت این روایتی که ایشان در کتاب 
»مرا با خودت ببر« به آن اشاره کرده، روایتی نیست که 
از خودش نوشته باشد بلکه روایتی است که از کتاب 
کافی مرحوم شیخ کلینی پیدا و آن را به رمانی فاخر 

تبدیل کرده است.

 مؤلف مطالعه دقیق تاریخی داشته است ◾
وی خاطرنشان کرد: در واقع مطالب بسیار زیادی برای 
امام هادی)ع(، امام جواد)ع( و امام سجاد)ع( وجود دارد 
که نویسندگان ما می توانند آن ها را پیدا و داستان های 
فاخری را خلق کنند؛ این همان کاری است که آقای 
ساالری برای این کتاب خود انجام داده و در واقع باید 

گفت کتابی است بسیار خواندنی.
این پژوهشگر تاریخ بیان کرد: رمان به فهرست منابع و 
پاورقی نیازی ندارد و این کتاب نیز این قاعده را رعایت 
کرده است اما طرح پشت جلد آن مناسب این کتاب 
نیست و خواننده را ترغیب به خــوانــدن ایــن کتاب 
نمی کند؛ این موضوع مربوط به ناشری است که این 
کتاب را چاپ کرده است و نویسنده هیچ گونه دخل و 

تصرفی در آن ندارد.
طاووسی مسرور اظهار کرد: در مورد اسامی که در این 
کتاب آورده شده و همچنین دیگر نویسندگان نیز در 
کتب خود می آورند باید بگویم برخی از نویسندگان 
اسامی را می آورند که در داستان جذاب هستند اما در 

آن دوره های تاریخی وجود نداشته است. 
وی خاطرنشان کــرد: یک نکته خــوب دربــاره »مــرا با 
خودت ببر« این است که فضای آن دوره به خوبی نشان 
داده شده و این امر حاکی از آن است که مؤلف مطالعه 
دقیق تاریخی داشته اســت، امــا از طرفی یک سری 

صحبت هایی در ایــن کتاب آورده شــده کــه از زبــان 
شخصیت ها بیان شده؛ در حقیقت این صحبت ها 
می تواند کذب باشد اما خواننده گمان می کند این 
گفتارها واقعیت دارد  و به همین دلیل شبهاتی را در 

ذهن خواننده ایجاد می کند.
این پژوهشگر تاریخ بیان کرد: از نکات خوب دیگر کتاب 
می توان به این موضوع اشاره کرد که در دوره عباسی 
برچسب هایی به افراد زده می شد و آقای ساالری نیز در 
کتاب خود به این برچسب ها به خوبی اشاره کرده  که به 
نوعی می توان از نکات برجسته این کتاب به شمار آورد.
طاووسی مسرور تصریح کــرد: در پایان باید بگویم 

به نشر با وجود اینکه کارهای مختلفی انجام می دهد 
اما باید در حوزه کتب دینی ورود جدی تری داشته باشد 
و در همین راستا نیز باید از ظرفیت گروه تاریخ دانشگاه 

فردوسی در این حوزه استفاده شود.

  »مرا با خودت ببر«  ◾
روایت زندگی دردانه امام رضاست

حجت االسالم والمسلمین مظفر ساالری، نویسنده 
کتاب »مرا با خودت ببر« نیز در این نشست گفت: 
این کتاب، داستانی از زندگی جواداالئمه)ع( است؛ 
درونمایه این کار این است که امام آگاهی داشته و به 

تمام کارهای افرادی که اطراف ایشان هستند اشراف 
کامل دارد.

وی عنوان کرد: در حقیقت داستان نوشتن کار بسیار 
سختی است به ویژه اگر مضمون دینی داشته باشد 
و ویژه تر اینکه دربــاره ائمه)ع( باشد و بخواهیم افراد 
را جــذب ایــن نــوع داستان ها کنیم که جز با توسل و 

ساحت خودشان نمی توان این کار را انجام داد.
نویسنده »مرا با خودت ببر« بیان کرد: انسان نمی تواند 
سعادتی باالتر از این  پیدا کند که به قرآن و اهل بیت)ع( 
خدمت نماید. امیدواریم این ها را با غرور خود، نابود 
نکنیم و ان شــاءهللا خودشان هم به ما کمک کنند و 
بتوانیم آثار زیــادی را در این حوزه تولید کنیم و جزو 

بهترین تولیدات ملی ما به شمار آید. 
وی ادامه داد: یکی از مشکالتی که با آن مواجه هستیم 
ترجمه کارهای مبتذل و نامناسب اســت؛ آثــاری که 

گسست فرهنگی را در بین جامعه ما ایجاد می کند.
ــع باید آثـــاری را به  ــرد: در واق ســـاالری خاطرنشان ک
رشته تحریر درآوریــم که متناسب با سبک زندگی و 
باورهایمان باشد و همواره باید به سمت نوشتن کتاب 
با این مضامین پیش رویم. موجب افتخار من است 
که دو کتابم در انتشارات به نشر به چاپ رسیده است.
وی با اشاره به عامل مهمی که او را به نوشتن چنین 
کتابی واداشت، اظهار کرد: یکی از مواردی که سبب 
شد این کتاب را بنویسم این بود که در  نمایشگاه کتاب، 
دوســت عزیزی به من پیشنهاد داد کتابی در مورد 
دردانه امام رضا)ع( بنویسم، این در حالی بود که من 
سوژه ای را در این راستا داشتم و تشویق شدم این سوژه 
را گسترش دهم و در نهایت نیز این کتاب را بنویسم. 
امیدوارم خداوند توفیق خدمت به قرآن و ساحت اهل 

بیت)ع( را به ما عنایت بفرماید.

 شخصیت شناسی شیعیان ◾
 مهم ترین خأل ادبیات داستانی

امید حسینی نژاد، روزنامه نگار و پژوهشگر نیز در پایان 
این نشست اظهار کرد: کتاب »مرا با خودت ببر« تاریخ 
به روایت رمان است. کار ساده ای نیست که مستندات 
تاریخی را با بیانی زیبا و جذاب بنویسیم تا مخاطب را 
تا پایان کتاب همراه کنیم و مخاطب مشتاق باشد تا 

پایان کتاب را بخواند. در واقع باید بگویم از فضاسازی 
بسیار خوبی برخوردار است و توانسته این کار سخت 
را به خوبی برای مخاطب ترسیم کند و به نوعی در این 
کتاب می توان رد پایی از اعتقادات نویسنده را هم 

مشاهده کرد.
وی عنوان کرد: مهم ترین خألیی که در عرصه ادبیات 
داستانی با آن مواجه هستیم شخصیت شناسی 
شیعیان و به نوعی بزرگان شیعه اســت. امــا در این 
کتاب این شخصیت شناسی وجود دارد و این در حالی 
است که اگر این موضوع را در ادبیات داستانی خود 

بگنجانیم می تواند کار بسیار ارزشمندی باشد.

روایت تاریخ با جزئیات دقیق در قالب داستان  ◾
بهمن براتی، دبیر این نشست نیز در ادامه خاطرنشان 
کرد: یکی از ویژگی های »مرا با خودت ببر« دیدگاهی 
است که نویسنده به بحث تاریخ دارد و این دیدگاه 
به نظر من بسیار ارزنــده است، زیرا اکثراً تنها تاریخ 
را روایت می کنند اما نویسنده این کتاب، تاریخ را به 
صورت داستان های شیرین روایت می کند و جزئیات 

دقیقی را هم در کتاب خود رعایت کرده است.
وی عنوان کرد: نباید از حق گذشت که روایــت کردن 
تاریخ به صــورت داستان های دلنشین کــار سختی 
ــرا بیشتر تاریخ را به صــورت کتب درسی  اســت، زی
روایت می کنند اما جناب ساالری تاریخ را به صورت 
داستان های عاشقانه و... روایــت می کند. به نوعی 
ایشان از عناصری چون سیاست، اقتصاد و روابط 
ــراد مختلف استفاده نموده و این  اجتماعی بین اف
عناصر را در بحث حاکمیت عباسی بــه زیبایی 
آورده انـــد. براتی اظهار کرد: در کتاب »دعبل و زلفا« 
به بحث تاریخی، روابط میان افراد و عناصر داستانی 
به شدت دقت شده بود و امروز هم »مرا با خودت ببر« 
از این قاعده مستثنا نیست و از تمام این ویژگی ها 
برخوردار است. در پایان خاطرنشان می شود کتاب 
»مرا با خودت ببر« در قالب رمان به نویسندگی مظفر 
ساالری و با طراحی گرافیکی مهدی بادیه پیما در 245 
صفحه قطع رقعی در مجموع 14هزار نسخه با قیمت 
60هزارتومان توسط به نشر )انتشارات آستان قدس 

رضوی( منتشر شده است.

با توجه به افزایش تقاضا برای سفر زمینی عتبات در عرفه به 
صورت انفرادی، سازمان حج و زیارت طرح ساماندهی سفرهای 
زمینی عتبات را اجرایی کرد و به این ترتیب امکان سفر انفرادی و 

گروهی به کربال از مرز مهران و شلمچه فراهم شد.
ــارس، سفرهای زمینی عتبات بــرای  ــزارش خــبــرگــزاری فـ بــه گـ
کاروان های زیارتی از هفته گذشته برقرار شد و زائران پس از 2 
ماه وقفه به دلیل شیوع کرونا، از مرزهای شلمچه و مهران بدون 
داشتن ویزا به عراق سفر کردند و روند اعزام زائران در حال انجام 
است.  بر اساس تصمیم مسئوالن، فقط کاروان های زیر نظر 
سازمان حج و زیارت امکان عبور از مرز زمینی را دارند و افراد به 
صورت انفرادی یا حتی در قالب کاروان غیرمجاز نمی توانند به 

صورت زمینی عازم عراق شوند.
با نزدیک شدن به روز عرفه، بسیاری از مشتاقان زیارت عتبات 
که قصد سفر زمینی و البته انــفــرادی و  کوتاه مدت به عــراق و 

تشرف به حرم امام حسین)ع( را داشتند، از بسته بودن مرزها 
برای سفرهای انفرادی گالیه داشته و خواستار ارائه بسته های 
زیارتی متنوع از سوی سازمان حج و زیارت یا بازگشایی مرزها 
بدون محدودیت برای سفر زمینی عتبات شده اند.  بر همین 
اساس، سازمان حج و زیارت با توجه به تقاضای باالی مشتاقان 
زیارت امام حسین)ع( برای سفرهای کوتاه  مدت یا حتی انفرادی 
همزمان با روز عرفه، به استان های مختلف دستورالعملی به 
منظور امکان تشرف زائران عتبات در این ایام به صورت انفرادی 

و گروهی ابالغ کرده است.
صحبت هللا رحمانی، معاون عتبات سازمان حج و زیــارت با 
بیان اینکه در سفرهای زیارتی سه موضوع بیمه، بهداشت و 
امنیت زائران در اولویت قرار دارد، می گوید: با افزایش تقاضا برای 
سفرهای انفرادی به عتبات در عرفه از طریق مرزهای زمینی، 
دفاتر زیارتی مجری اعزام ها موظف شدند در صورت مراجعه 

افراد برای سفر انفرادی یا گروهی به عتبات، خدمات مورد نیاز 
زائــران را بر اساس سلیقه و  توانمندی آن ها ارائه دهند.  به این 
ترتیب سفرهای زیارتی به عتبات در عرفه به صورت انفرادی هم 
ساماندهی می شود و مشتاقان زیارت امام حسین)ع( در کربال 
می توانند بدون کاروان ها هم از طریق مرز زمینی عازم عراق شوند.
وی با اشــاره به تالش سازمان حج و زیــارت بــرای آســان و   ارزان 
کردن سفر عتبات، می افزاید: این تصمیم به منظور سهولت 
اعزام زائــران به عتبات در عرفه است و بسته طرح ساماندهی 
سفرهای زمینی عتبات برای این ایام از امروز اجرایی می شود و 

تا عرفه ادامه دارد.
در روزهــای اخیر بسیاری از مشتاقان زیــارت عتبات در عرفه 
به دلیل باال بودن هزینه سفر هوایی، امکان تأمین هزینه ها را 
نداشته و منتظر اخباری خوش برای سفر زمینی عتبات بودند که 
اکنون با توجه به ابالغیه سازمان حج و زیارت به دفاتر، سفرهای 

زمینی انفرادی و گروهی به عتبات برای عرفه امکان پذیر شده 
است و عالقه مندان به زیارت امام حسین)ع( در عرفه می توانند 

فقط از مرز مهران و  شلمچه عازم عراق شوند.
به گزارش فارس، پس از بازگشایی مرزهای زمینی به روی زائران، 
این سفرها فقط با کاروان زیر نظر سازمان حج و زیارت ممکن 
شد. بر همین اساس، اسامی زائــران پس از تأیید سازمان حج 
و زیارت، به مرز ارسال می شود و افراد بر اساس لیست ارسالی 
امکان عبور از مرز مهران و شلمچه را دارند. البته اکنون در آستانه 
عرفه، سازمان حج و زیارت برای سفرهای انفرادی و گروهی به 
عتبات طرحی با عنوان طرح ساماندهی سفر زمینی اجرایی کرده 
است تا افراد به صورت انفرادی هم بتوانند از مرزهای زمینی به 
عراق سفر کنند و روز عرفه را به زیارت سیدالشهدا)ع( مشرف 
شوند. اعزام زائران عتبات در قالب کاروان حج و زیارت برای عرفه 

تا 1۸ تیرماه ادامه دارد.

خبر خبر 

فقط از مرز مهران و  شلمچه

 سفر زمينی عتبات
 به صورت انفرادى هم 

برقرار شد

دکتر سعيد طاووســی در اين نشســت گفت: مطالب بســيار زيادى براى امام 
هادى)ع(، امام جواد)ع( و امام سجاد)ع( وجود دارد که نويسندگان ما می توانند 
آن ها را پيدا و داستان هاى فاخرى را خلق کنند و اين دقيقًا همان کارى است که 

آقاى ساالرى براى اين کتاب خود انجام داد.
گزيدهگزيده
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      صفحه 11

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 140160318603002142 مورخ 1401/2/21 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ملک ناحیه 2 رشت ،   تصرفات 
مالکانه بالمعارض  خانم مهری باقر زاده عبدی فرزند محمد به شماره شناسنامه 1938 صادره از رشت در قریه شالکو 
در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 105/15 متر مربع پالک فرعی 41451 از اصلی 
77 مفروز مجزی از پالک 873 از اصلی 77 واقع در بخش 4 رش��ت خریداری از مالک رس��می آقای غالمحسن پیر 

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

خواهد شد. م الف 626   آ-40103794
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/03/30              تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/14

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 140160318603002143 مورخ 1401/2/21 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ملک ناحیه 2 رشت ،   تصرفات 
مالکانه بالمعارض  خانم مهری باقر زاده عبدی فرزند محمد به ش��ماره شناس��نامه 1938 صادره از رش��ت در قریه 
شالکو در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت202 متر مربع پالک فرعی 41452 از اصلی 
77 مفروز مجزی از پالک 322 از اصلی 77 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می آقای صادق زبده 

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

خواهد شد. م الف 624   آ-40103795
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/03/30               تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/14

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 140160318603002136 مورخ 1401/2/20 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ملک ناحیه 2 رشت ،   تصرفات 
مالکانه بالمعارض  خانم مهری باقر زاده عبدی فرزند محمد به ش��ماره شناس��نامه 1938 صادره از رش��ت در قریه 
ش��الکو در شش��دانگ اعیان بانضمام دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به 
مساحت108/98 متر مربع پالک فرعی 41453 از اصلی 77 مفروز مجزی از پالک 285 از اصلی 77 واقع در بخش 

چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای محمد ابراهیم جعفری شالکوهی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 622    آ-40103796
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/03/30            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/14

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 140160318603002133 مورخ 1401/2/20 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ملک ناحیه 2 رشت ،   تصرفات 
مالکانه بالمعارض  خانم مهری باقر زاده عبدی فرزند محمد به شماره شناسنامه 1938 صادره از رشت در قریه شالکو 
در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 163/61 متر مربع پالک فرعی 41449 از اصلی 
77 مفروز مجزی از پالک 873 از اصلی 77 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می آقای رمضانعلی 

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

خواهد شد. م الف 620    آ-40103797
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/03/30                  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/14

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 140160318603002138 مورخ 1401/2/20 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ملک ناحیه 2 رشت ،   تصرفات 
مالکانه بالمعارض  خانم مهری باقر زاده عبدی فرزند محمد به ش��ماره شناس��نامه 1938 صادره از رش��ت در قریه 
شالکو در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت120 متر مربع پالک فرعی 41450 از اصلی 
77 مفروز مجزی از پالک 322 از اصلی 77 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می آقای صادق زبده 

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

خواهد شد. م الف 618     آ-40103798
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/03/30              تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/14

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

برابررای شماره 140160321006000479هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی اقای محمد حسن  
باقرزاده فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 89 صادره از میبد  در یک باب خانه و باغچه  مساحت 248متر مربع بطور 
مفروز قسمتی ازپالک 701 فرعی از72 اصلی  بخش 16 یزد واقع در دره شیر سانیج  خریداری از شورای اسالمی  و 

نمایندگان قنات دره شیر سانیج محرزگردیده است .
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم 
نمایند.  بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.   )م الف 181(   آ-40103801
تاریخ انتشارنوبت اول : دو شنبه 1401/03/30           تاریخ انتشارنوبت دوم : سه شنبه  1401/04/14

علی اصغر کریمی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت
 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره140060306022000941هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرس��می مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مصطفی 
صیدمحمدخانی فرزندابراهیم بشماره شناس��نامه1514کدملی0849496438صادره ازفریمان دریک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 2000مترمربع پالک فرعی از 275اصلی واقع در بخش13ازمالک رسمی آقای غالمرضانعیمی 
محرز گردیده اس��ت.لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت بفاصله 15روزآگهی آگهی می ش��ود درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه 
اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادرخواهدشد.    آ-40103820                                        
تاریخ انتشارنوبت اول:1401،3،30                    تاریخ انتشارنوبت دوم:1401،4،14                     

محمدرضارجایی مقدم-رئیس ثبت اسنادوامالک

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 1734- 1400/11/06 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 پرویز طالبی فرزند صاحبعلی بشماره شناسنامه 1051 صادره از بهار در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 240/49 مترمربع پالک 11903 فرعی از 139 اصلی مفروز ومجزی شده ازپالک 
2471 فرعی از 139 اصلی واقع در بخش چهار خریداری از مالک  رسمی آقای صاحبعلی طالبی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت 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 19 (     آ-40103823

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/3/30            تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/4/14
جالل حدادی-  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بهار

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مص��وب 1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 140060306008002756 م��ورخ 1400/12/07 
هیئت تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی طرقبه شاندیز تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی داود درخش��ان راد فرزن��د محمدتقی مورد تقاضا و انتقال از محل 
مالکیت مالک خود متقاضی نس��بت به مالکیت قس��متی از ششدانگ یک قطعه زمین مشجر و 
به انضمام یک باب رس��توران به مس��احت 828/85 مترمربع قس��متی از پالک 116 فرعی از از 
21- اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 06 مشهد حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز محرز گردیده 
است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه 
محلی و 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 را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نیست. م.الف 716    آ-40103871
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/31                  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/14

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز
 حسن ابوترابی

در نشست نقد و بررسی رمان »مرا با خودت ببر« مطرح شد

 ظرفیت های تاریخی
 برای تولید رمان فاخر دینی
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مستأجر  آرزو 
ــیــش از  حقیقی  ب
هزار سال از ورود علی 
بن موسی الرضا)ع( به 
نیشابور و بیان حدیث 
ــذهــــب  ــ ــه ال ــ ــل ــســ ــ ــل ســ
می گذرد. همان حدیثی که به نقلی 20هزار 
ــام کتابت  نفر آن را همزمان بــا سخن ام
کــردنــد. بــه همین مناسبت ویژه برنامه 
ــای  هم نویسی »حــصــن حصین« روزهـ
پایانی هفته گذشته بــرای سومین بار در 
نیشابور برگزار شد. حصن حصین امسال 
با حضور 114 خوشنویس خراسانی شامل 
30 هنرمند نیشابوری و 84 هنرمند از 
مشهد و سایر شهرهای خراسان به همت 
مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس 
رضـــوی و مــشــارکــت جــهــاد دانشگاهی 
نیشابور و سازمان فرهنگی، اجتماعی و 

ورزشی شهرداری این شهر اجرا شد.

انتقال شور و نشاط به اهالی هنر ◾
یــک ساعتی بــه غـــروب خورشید مانده 
است. هنرمندان خوشنویس؛ از استادان 
پیشکسوت تا جوانان باانگیزه، همگی با 
شوق خاصی پشت میزها نشسته اند و 
قلمدان ها و جامرکبی های خود را چیده اند. 
تمامی میزها مــزیــن بــه شــاخــه هــای گل 
ســرخــی اســت کــه نــشــان از قدرشناسی 
دست اندرکاران برگزاری برنامه برای حضور 
خوشنویسان در شهر فیروزه ای نیشابور 
دارد. در آغــاز با مجید شایان از مدرسان 
پیشکسوت انجمن خوشنویسان نیشابور 
همکالم می شوم. او با تأکید بر اینکه حضور 
در ایــن گردهمایی بـــزرگ بــرایــش بسیار 

ارزشمند است، می گوید: برگزاری چنین 
رویدادهای هنری مناسبتی از یک طرف 
موجب ارتــبــاط بیشتر ما خوشنویسان 
با یکدیگر می شود و از طــرف دیگر مردم 
نیز لبخند به لب نظاره گر خلق آثارمان 
می شوند. بی تردید یکی از راه های اشاعه 
خوشنویسی؛ ایــن هنر اصیل، قدیمی و 

ملی ، برگزاری این رویدادهاست.
در ادامه حمید مکانیک؛ مسئول انجمن 
خوشنویسان قوچان در خصوص برنامه 
حصن حصین می گوید: خوشنویسان 
وادی عشق به برکت ورود امام رضا)ع( به 
نیشابور در این شهر تاریخی دور هم جمع 
شدند و کالم گهربار این امام رئــوف)ع( را 

کتابت می کنند. این امر موجب شادی و 
شعف تمامی استادان حاضر در آن شده 
تا جایی که ایــن لــذت و نشاط روحانی را 
مــی تــوان در چهره تک تک آن هــا دیــد. از 
یک سو، کالم و مکان زیبا و از سویی دیگر 
دوستان جان و قدیمی حاضر، چه از این 

بهتر... .

هنر الهی ◾
ــان حسینی از جمله مدرسان  هــادی درب
انجمن خوشنویسان کاشمر اســت که 
میهمان این ویژه برنامه شده است. او ضمن 
قــدردانــی از دســت ا نــدرکــاران بــرگــزاری این 
گردهمایی بسیار خوب و صمیمی بیان 
می کند: خوشنویسی هنری الهی است تا 
جایی که حضرت سبحان نیز بر قلم قسم 

یاد کرده است.
از آنجایی که حدیث سلسله الذهب را 
کتابت می کنیم، حال و هوای بسیار زیبایی 
در ایــن مکان حاکم اســت و حتی حس 
می کنم حضرت رضــا)ع( ناظر اجــرای این 
برنامه هستند. او با اشـــاره به اثــرگــذاری 
سخن گفتن با مردم با زبان هنر و ادبیات 
می افزاید: وقتی سطر یا حدیثی با خط 
زیبا کتابت می شود، مفاهیم آن روی روح 
و روان مخاطبان تأثیر بیشتری می گذارد. 
در ادامه با جواد نگاریان؛ مدرس انجمن 
خوشنویسان مشهد سر صحبت را باز 
کرده و نظرش را درباره برگزاری هم نویسی 
حصن حصین می پرسم. او پاسخ می دهد: 
ــزرگ  ــن بــرنــامــه نخستین دورهـــمـــی ب ایـ
خوشنویسان خراسان پس از پایان بحران 
شیوع بیماری کرونا در کشور است و حضور 
در این مناسبت خاص در نیشابور را به فال 
نیک می گیرم و امیدوارم عنایت حضرت 

رضا)ع( شامل حال تمام حاضران شود.
نگاریان با تأکید بر اینکه برخورد مستقیم 
و نفس به نفس هنرمندان با مردم تأثیر 
مثبتی در روحیه کلی جامعه می گذارد، 
می گوید: چنین رویــدادهــای هنری حتی 
موجب عالقه مندی بازدیدکنندگان کودک 
و نوجوان حاضر در برنامه به هنر می شود و 

آن را اتفاقی مبارک باید دانست. 
محدثه آدمــیــان از خوشنویسان جــوان 
مشهدی با درجه فوق ممتاز است که برای 
سومین بار در ویژه برنامه حصن حصین 
شرکت می کند. او نیز برایم می گوید: این 
محافل عـــالوه بــر اینکه موجب تجدید 
دیدار خوشنویسان با یکدیگر شده، نقش 
مهمی نیز در تبادل تجربه و تعامل بین 
هنرمندان دارد، از ایــن رو بــه پیشرفت 
هنر خوشنویسی در کشور کمک فراوانی 

می کند.

حس خوب مردم هنردوست نیشابور ◾
سراغ تنی چند از مردم خونگرم نیشابور 
ــار کتابت  ــی روم؛ هنردوستانی کــه آثـ ــ م
شــده را با حسی متفاوت تماشا کــرده و 
از خــوشــنــویــســان در خــصــوص ابــــزار و 
ویژگی های کارشان سؤال می پرسند. بانو 
افروزی از جمله این بازدیدکنندگان است 
که پیامک بــرگــزاری ایــن رویـــداد هنری را 
دریافت کرده و با همسرش برای بازدید 
ــت. او بــرایــم از حــس قشنگ  ــده اسـ آمـ
هنریشان در این برنامه تعریف می کند. 
بانو سجادی نیز مــادر جوانی اســت که 
با دو کودکش به فرهنگسرای سیمرغ 
آمده است. او نیز می گوید: خانواده ام به 
ــد و  هنر خوشنویسی عالقه بسیار دارن
حتی دخترانم را در کالس خط نام نویسی 
ــرده ام. وقتی تبلیغات بــرگــزاری حصن  کـ
حصین را دیدم، تصمیم گرفتم از نزدیک 
بــا ایــن برنامه آشنا شــوم. سطح برنامه 
خیلی خــوب و بــاال بــود و من انتظارش را 
نداشتم این تعداد هنرمند خوشنویس 

برجسته را در کنار هم ببینم.

روایت برگزاری »حصن حصین«؛ گردهمایی بزرگ خوشنویسان خراسان در نیشابور  

با کاتبان حدیث »سلسلة الذهب« 
در شهر فیروزه ای ایران 

خبرخبر
امروزامروز

قدردانی از داروسازی ثامن
همزمان با روز ملی صنعت و معدن، از شرکت داروسازی 

ثامن به عنوان واحد صنعتی نمونه کشور قدردانی شد. 
مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن دیروز با حضور 
حجت االسالم والمسلمین رئیسی؛ رئیس جمهور، دکتر 
فاطمی امین؛ وزیر صمت، دکتر خاندوزی؛ وزیر اقتصاد 

و جمعی دیگر از مدیران ارشد و فعاالن اقتصادی بخش 
صنعت، معدن و تجارت کشور در مرکز همایش های 

بین المللی سالن اجالس سران در تهران برگزار شد. 
در این مراسم از مهندس مجید طبسی؛ مدیرعامل شرکت 
داروســازی ثامن با اهدای تندیس یادبود و لوح تقدیر روز 

ملی صنعت و معدن از طرف سیدرضا فاطمی امین؛ وزیر 
صنعت، معدن و تجارت کشور تجلیل شد. 

داروســازی ثامن که بر اساس نگرش توسعه تحقیقات، 
تولید دارو و تجهیزات پزشکی با روش های نوین جهانی 
فعالیت می کند، وابسته به بنیاد بــهــره وری موقوفات 

آستان قدس رضوی است و با توجه به نتایج ارزیابی ملی 
صــورت گرفته در کارگروه انتخاب برگزیدگان مبتنی بر 
عملکرد سال 1400 و با نظر ستاد گرامیداشت دهه تولید 
 و تجارت، به عنوان واحد برتر در گروه تخصصی مربوطه

 انتخاب شده است.

زیارت
   نایب الزیاره جان باختگان و 

داغداران »متروپل« 
همزمان با چهلمین روز حادثه تلخ و 

ناگوار متروپل، تصاویری از این حادثه 
در صحن های پیامبر اعظم)ص( و غدیر 

حرم مطهر رضوی به نمایش گذاشته 
شد تا زائران حضرت رضا)ع( به نیابت از 

جان باختگان و داغداران آن حادثه، زیارتی 
انجام دهند و ثوابش را تقدیم آن ها کنند.

حجت االسالم شریعتی نژاد، معاون تبلیغات 

اسالمی آستان قدس رضوی گفت: 
با هماهنگی حوزه هنری استان خوزستان 

پوسترهایی شامل تصاویر آن حادثه و 
شعار »نایب الزیاره شان باشیم« به منظور 

همدردی با مردم شریف خوزستان در 

حرم مطهر رضوی به نمایش گذاشته شده 
است. گفتنی است تصاویر نمایش داده 

شده در حرم مطهر رضوی توسط عکاسان 
خوزستانی آقایان علی معرف، محمد آهنگر 

و مرتضی یاقوتی به ثبت رسیده است.
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اصحب 
السلطان 
باحلذر و 
الصدیق 
بالتواضع 
و العدو 
باحلذر 
و العامه 
بالبشر 
با حاکم، با احتیاط 
همنشینی کن و با 
دوسـت، با تواضـع، 
با دشمن، همراه با 
هشیاری  و با مـردم 
با خوشـرویی.

خوشنویسان وادی عشق به برکت ورود امام رضا)ع( به نیشابور در این شهر تاریخی دور هم جمع شدند 
و کالم گهربار این امام رئوف)ع( را کتابت می کنند. این امر موجب شادی و شعف تمامی استادان حاضر 

در آن شده تا جایی که این لذت و نشاط روحانی را می توان در چهره تک تک آن ها دید. 
گزيدهگزيده

      صفحه 12
هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نهبندان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی            
برابر رای ش��ماره 140160308004000129 – 1401/03/22  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی آقای عزیزاهلل حیدری ، فرزند: حسن به شماره شناسنامه 10 صادره نهبندان به شماره ملی 5639922745 
در پرونده کالسه 1401114408004000010 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 3078/6متر 
مربع قسمتی از پالک 143 فرعی از 110 –اصلی مزرعه اسماعیل آباد بخش 5 نهبندان بصورت انتقالی مع الواسطه از 

مالکین مشاع رسمی )آقایان ساالری ( به آدرس مزرعه اسماعیل آباد بخش 5 نهبندان محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.  آ-40104621
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه  1401/04/14            تاریخ انتشار نوبت دوم : پنجشنبه  1401/04/30

سید مهدی پروین محبی -رئیس سازمان ثبت اسنادو امالک شهرستان نهبندان 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نهبندان
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی            
برابر رای ش��ماره 140160308004000130– 1401/03/22  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی آقای عزیزاهلل حیدری ، فرزند: حسن به شماره شناسنامه 10 صادره نهبندان به شماره ملی 5639922745 
در پرونده کالسه 1401114408004000012 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشجر  به مساحت  2790/2 
متر مربع قس��متی از پالک 143 فرعی از 110 –اصلی مزرعه اس��ماعیل آباد بخش 5 نهبندان بصورت انتقالی مع 
الواسطه از مالکین مشاع رسمی )آقایان ساالری ( به آدرس مزرعه اسماعیل آباد بخش 5 نهبندان محرز گردیده است .

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

خواهد شد.  آ-40104628
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه  1401/04/14           تاریخ انتشار نوبت دوم : پنجشنبه  1401/04/30

سید مهدی پروین محبی - رئیس سازمان ثبت اسنادو امالک شهرستان نهبندان 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نهبندان
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی            
برابر رای ش��ماره 140160308004000131 – 1401/03/22  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی آقای عزیزاهلل حیدری ، فرزند: حسن به شماره شناسنامه 10 صادره نهبندان به شماره ملی 5639922745 
در پرونده کالسه 1401114408004000013 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  5809/7 
متر مربع قس��متی از پالک 143 فرعی از 110 –اصلی مزرعه اس��ماعیل آباد بخش 5 نهبندان بصورت انتقالی مع 
الواسطه از مالکین مشاع رسمی )آقایان ساالری ( به آدرس مزرعه اسماعیل آباد بخش 5 نهبندان محرز گردیده است .

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

خواهد شد.   آ-40104629
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه  1401/04/14           تاریخ انتشار نوبت دوم : پنجشنبه  1401/04/30

سید مهدی پروین محبی -رئیس سازمان ثبت اسنادو امالک شهرستان نهبندان 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نهبندان
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی            
برابر رای ش��ماره 140160308004000132– 1401/03/22  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی آقای عزیزاهلل حیدری ، فرزند:حسن به شماره شناسنامه 10 صادره نهبندان به شماره ملی 5639922745 
در پرونده کالسه 1401114408004000014 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1597/6 
متر مربع قس��متی از پالک 143 فرعی از 110 –اصلی مزرعه اس��ماعیل آباد بخش 5 نهبندان بصورت انتقالی مع 
الواسطه از مالکین مشاع رسمی )آقایان ساالری ( به آدرس مزرعه اسماعیل آباد بخش 5 نهبندان محرز گردیده است .

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

خواهد شد.  آ-40104631
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه  1401/04/14              تاریخ انتشار نوبت دوم : پنجشنبه  1401/04/30

سید مهدی پروین محبی - رئیس سازمان ثبت اسنادو امالک شهرستان نهبندان 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نهبندان
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی            
برابر رای شماره 140160308004000133 – 1401/03/22  و رای اصالحی شماره 140160308004000147 
– 1401/03/29 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عزیزاهلل حیدری ، فرزند : حسن به 
شماره شناسنامه 10 صادره نهبندان به شماره ملی 5639922745 در پرونده کالسه 1401114408004000015 

نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین مشجر به مساحت 3114/9 متر مربع قس��متی از پالک 143 فرعی از 110 
–اصلی مزرعه اسماعیل آباد بخش 5 نهبندان بصورت انتقالی مع الواسطه از مالکین مشاع رسمی )آقایان ساالری ( 

به آدرس مزرعه اسماعیل آباد بخش 5 نهبندان محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.  آ-40104633
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه  1401/04/14           تاریخ انتشار نوبت دوم : پنجشنبه  1401/04/30

سید مهدی پروین محبی - رئیس سازمان ثبت اسنادو امالک شهرستان نهبندان 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نهبندان
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی            
برابر رای ش��ماره 140160308004000134 – 1401/03/22  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی آقای عزیزاهلل حیدری ، فرزند: حسن به شماره شناسنامه 10 صادره نهبندان به شماره ملی 5639922745 
در پرونده کالس��ه 1401114408004000016 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به مساحت 2271/9 
مربع قسمتی از پالک 143 فرعی از 110 –اصلی مزرعه اسماعیل آباد بخش 5 نهبندان بصورت انتقالی مع الواسطه 

از مالکین مشاع رسمی )آقایان ساالری ( به آدرس مزرعه اسماعیل آباد بخش 5 نهبندان محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.   آ-40104634
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه  1401/04/14           تاریخ انتشار نوبت دوم : پنجشنبه  1401/04/30

سید مهدی پروین محبی -رئیس سازمان ثبت اسنادو امالک شهرستان نهبندان 

آگهی تحدید حدود قانون ساماندهی شهرستان کالت
در اجرای ماده آئین نامه اجرائی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تحدید 

حدود واقع در شهر چنار پالک 83- اصلی بخش 17 مشهد به شرح ذیل اعالم می گردد :
1- پالک 954 فرعی – محمد تیمورزاده چنار – ششدانگ یکباب منزل به مساحت 445/22 متر مربع کالسه 1400/26

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

تقدیم و گواهی الزم را از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند .    آ-40104636
تاریخ انتشار : 1401/04/14              تاریخ تحدید : 1401/05/04

حجت نوبهاری-رئیس ثبت اسناد و امالک کالت

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

برابر کالسه 1401/053 و رای شماره 140160307114000905 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 مسعود داورپناه فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 9580 صادره از در ششدانگ یک باب 
منزل به مساحت 158/3 مترمربع قسمتی از پالک 491 فرعی از 13 اصلی ناحیه 3 بخش 5 از محل مالکیت حمیده 
قاپانچی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 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-40104639
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/04/14              تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/04/29

علی محمودی رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی مزایده تلفن همراه 
ب��ه موج��ب پرونده اجرائی کالس��ه 9901799 له خانم س��میرا رضائ��ی پروریجی فرزند محمود به ش��ماره ملی 
2093635259 و علیه ورثه مرحوم علی اکبر جعفری فرزند نظیر به کدملی 0080386113) خانم ثریا علی قوزی و 
آقای نظیر جعفری پروریج آبادی( خطوط همراه شماره های 09123391316 و 09120710180 متعلق به مدیون 
بازداشت و طبق نظریه مورخ 1401/03/01 کارشناس رسمی دادگستری در شرایط موجود خط های همراه شماره 
09123391316 و 09120710180 ب��ه ترتیب به به مبلغ 210/000/000 ریال ) دویس��ت و ده میلیون ریال( و 

90/000/000 ریال) نود میلیون ریال( ارزیابی گردیده است.
لذا خطوط مذکور از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 1401/05/02 در نشانی ساری - بلوار ارتش - بعد از سازمان 
انتقال خون اداره اجرای اسناد رسمی ساری از طریق مزایده به فروش می رسد، مزایده از مبلغ 210/000/000 ریال 
) دویست و ده میلیون ریال( و 90/000/000 ریال ) نود میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته 
می ش��ود. ش��رکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناس��ی به حساب سپرده ثبت به شماره 
ir480100004053013207550386 و شناس��ه 987108553115000000000000000000 نزد بانک ملی 
)که میبایست حداقل 24 ساعت قبل از برگزاری مزایده واریز تا تائید فیش واریزی توسط حسابداری اداره امکان پذیر 

گردد ( 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 حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و کلیه 

هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد.
م الف 1246812  آ-40104641

تاریخ انتشار : 1401/04/14
اسمعیل خالقی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی ساری

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره 140160306005003588 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 
علیرضا عمارلو فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 2 صادره از تحت جلگه در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
141/55 مترمربع از پالک 49 فرعی از 13 اصلی واقع در اراضی گذر شوری  بخش 12 نیشابور خریداری از مالک 

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

صادر خواهد شد.)م.الف.1244(  آ-40104643
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/14            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/29

سید ابوالفضل حسینی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نیشابور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

آگهی تحدید حدود اختصاصی
حوزه ثبتی قاینات

آگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قاین
پیرو آگهی نوبتی قبلی و ماده 3 قانون تعیین تکلیف و بموجب مقررات ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی اینک برحسب درخواست واصله، تحدید حدود اختصاصی امالکی که در 
هیات مندرج در قانون مذکور مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرستان قاین مورد رسیدگی و رای آن صادر 

گردیده برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
بخش 11 قاینات

قطعات مفروزه واقع در اراضی مزرعه شهابی پالک 1585- اصلی
668 فرعی مجزا شده از 209 فرعی ربابه شخمگر ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

671 فرعی مجزا شده از 209 فرعی فریبا یعقوب پور ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی
قطعات مفروزه واقع در اراضی مزرعه قدی پالک 1587- اصلی

1222 فرعی مجزا شده از 487 فرعی غالمرضا یعقوب نژاد قاین ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی
1223 فرعی مجزا شده از 487 فرعی غالمرضا یعقوب نژاد قاین ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی
1224 فرعی مجزا شده از 487 فرعی غالمرضا یعقوب نژاد قاین ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی

1225 فرعی مجزا شده از 487 فرعی غالمرضا یعقوب نژاد قاین ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی در روز دوشنبه 
تاریخ   1401/05/10  که در موعد مش��خص ش��ده انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان 
امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار میگردد که در روز مقرر، ساعت 8 صبح در محل 
حضور به هم رسانند، چنانچه هر یک ازوسیله این آگهی اخطار میگردد؛ که در موعد مشخص شده فوق ساعت 8 
الی 10 صبح در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند، چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در 
موقع مقررحاضر نباشند؛ مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید 
خواهد شد.و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده 
اند؛ مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 30 روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد.و برابر ماده 86 آیین نامه 
اصالحی قانون ثبت ، معترضین می بایست؛ از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف یک 
ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم وگواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم 
نمایند، در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به 
اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد. آ-40104644

تاریخ انتشار: 14/ 1401/04   
غالمرضا  صادقیان -رئیس  اداره ثبت  اسناد وامالک  شهرستان قاین

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم طاهره یگانه دارای شناسنامه شماره 246 به شرح دادخواست به کالسه 0100167 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسنعلی قوی بنیه کردیانی به شناسنامه 5 در 

تاریخ 1401.3.8 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1.صادق قوی بنیه فرزند حس��نعلی متولد 64.8.1 به ش��ماره ملی 0749959381 فرزند متوفی 2.بشیر قوی بنیه 
فرزند حسنعلی متولد 68.3.9 به شماره ملی 0740053310 فرزند متوفی 3.محدثه قوی بنیه فرزند حسنعلی متولد 
70.9.29 به شماره ملی 0740270494 فرزند متوفی 4.عالمه قوی بنیه فرزند حسنعلی متولد 60.6.20 به شماره 
ملی 0749720050 فرزند متوفی 5.کاظم قوی بنیه فرزند حسنعلی 62.1.1 به شماره ملی 0749739886 فرزند 
متوفی 6.باقر قوی بنیه فرزند حسنعلی متولد 65.9.22 به شماره ملی 0749959509 فرزند متوفی 7.طاهره یگانه 

فرزند نوروز متولد 40.4.12 به شماره ملی 6429443666 همسر متوفی می باشد
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و االگواهی صادر خواهد شد.  آ-40104645
دبیر شورا – شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان باخرز

خدادادی

اگهی تحدید حدود حوزه ثبتی قوچان
پیرو اگهي قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به استناد تبصره ذیل ماده 
13 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون اخیر الذکر تحدید حدود امالک مشروحه ذیل در ساعت و تاریخ های مقرر در 

محل وقوع مل به شرح ذیل به عمل خواهد آمد :
 امالک متقاضیان واقع در اراضی کالته مصطفی به ش��ماره پالک 169 اصلی بخش دو قوچان 1- 4770 فرعی به 
نام آقای ابوالقاسم احسانی فرزند رستم نسبت به شش��دانگ یکباب منزل طبق رای140060306010003542-

1400/10/15 هیئت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی ساعت 10 صبح 
پنجشنبه 1401/5/6 . لذا از متقاضیان و مالکین امالک مجاور صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می شود در وقت مقرر 
در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند بدیهی است در صورت عدم حضور متضاضی و یا نماینده قانونی آنان طبق 
ماده 15 قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد. معترضین می توانند 
به استناد ماده 20 قانون ثبت و مواد 74 و 86 آئین نامه قانون ثبت ظرف مدت 30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدید حدود اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم و ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت 
به تقدیم دادخواست به مرجع قضائی نمایند در غیر اینصورت با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی و 
یا نماینده قانونی وی و بدون توجه به اعتراض واصله به عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد .آ-40104646

تاریخ انتشار:1401/4/14
رئیس ثبت اسناد و امالک قوچان- عباس برق شمشیر

آگهی حصر وراثت
احتراما نظر به اینکه شخصی بنام اسماعیل نظری  دادخواست صدور گواهی حصر وراثت مرحوم برهان نظری را به 
ش��عبه یک ش��ورای حل اختالف صالح آباد ارائه نموده است و چنین بیان داشته پدرم فوت شده است، وراث حین 

الفوت او عبارتند از1-اسماعیل2-سارا  هر دو نظری 3-خاتون خیری شاهی خانه همسر مرحوم 
حال یک نوبت در آن روزنامه مندرج تا چنانچه شخص و یا اشخاصی وصیت نامه و یا مدعی می باشند از تاریخ انتشار 

به مدت یکماه به شورای مذکور مراجعه در غیر اینصورت شورا گواهی فوق را صادر خواهد نمود. آ-40104648
 مسئول دفتر شعبه یک شورای حل اختالف صالح آباد- ابراهیم ملکی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك منطقه دو کرمان

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 ش��ماره 140160319078002066 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حسین پوراسمعیلي فرزند علي بشماره شناسنامه 1 صادره از 
زرند در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 530.98  مترمربع که موازی 80.20 متر مربع از ششدانگ 
عرصه متعلق به وقف است تحت پالک 1369 فرعي از 2786 اصلي بخش 3کرمان واقع در بلوار جهاد 
بعدازدانشگاه پیام نور نبش کوچه امام سجاد )ع( خریداري از مالک رسمي آقاي ماشااهلل بنازاده  محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي 
که اش��خاص 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.
شناسه آگهی : 1336584     آ-40103824

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/03/30             تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/04/14
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك منطقه دو کرمان

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 اراء شمارهای140160319078002368و140160319078002422 هیات دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان آقاي عنایت اله ش��هابي نژاد فرزند قنبر 
بشماره شناسنامه 108 صادره از بافت وخانم مهنازنقدی نسب به شماره شناسنامه 406فرزند ذوالفعلی 
صادره از کهنوج باالمناصفه در شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت 160.82 مترمربع تحت پالک 
24898 فرعي از 2787 اصلي بخش3 کرمان واقع در کرمان خیابان شیخ احمدکافی جنوبی کوچه5 
قطعه 12خریداري از مالک رس��مي آقاي حسین بانک توکلی 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:1336518   آ-40103825
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/03/30          تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/04/14
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