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 آغاز نام نویسی دوره آموزشی 
 »نویسندگی خالق«

در مکتب هنر رضوان 
آمـــوزشـــی  دوره  ــی  ــسـ ــویـ ــام نـ نـ
»نـــویـــســـنـــدگـــی خــــــــاق« در 
به  وابسته  رضـــوان  مکتب هنر 
مــؤســســه آفــریــنــش هــای هنری 
آستان قــدس رضــوی آغــاز شد.
به گــزارش آستان نیوز، این دوره 
»چگونه  محوریت  بــا  آمــوزشــی 
هر کس می تواند یک نویسنده 
محمدجواد  تدریس  و  باشد؟« 

هنر  مکتب  در  در ۱۵ جلسه  پژوهشگر  و  نویسنده  اســتــادی، 
رضوان مشهد برگزار می شود. عاقه مندان در این دوره با مباحثی 
همچون چگونه خاقانه بنویسیم؟، چگونه بیان و روایت منحصر 
به  فرد خویش را داشته باشیم؟، چگونه الهام بگیریم و درباره چه 
بنویسیم؟، چگونه ایده های خاقانه خویش را توسعه دهیم؟ و 
چگونه به واژگان جان بخشیم؟ آشنا می شوند. نوشتن چیست و 
نویسندگی خاق چیست؟، گونه های نویسندگی خاق چیست؟، 
چطور با نقشه ذهنی هر متنی بنویسیم؟، فنون نگارش، آشنایی با 
شیوه های نشر متن و فعالیت پایانی عملی، برخی از سرفصل های 
این دوره به شمار می آید. همچنین به شرکت کنندگان گواهی 
حضور در دوره نیز اعطا خواهد شد. این دوره آموزشی پس از 
تکمیل نام نویسی در روزهای شنبه و سه شنبه، از ساعت ۱۷ تا 
۱۹ در مکتب هنر رضوان واقع در مشهد، خیابان کوهسنگی ۱۷، 
شماره ۱6 برپا خواهد شد. عاقه مندان به نویسندگی می توانند 
برای دریافت اطاعات بیشتر و نام نویسی تا ۱4 آبان ماه با شماره 
تلفن 0۵۱38423۵۷۵ تماس بگیرند. شایان ذکر است مؤسسه 
آفرینش های هنری آستان قــدس رضــوی در راســتــای آمــوزش، 
اشاعه و حمایت از رشته های مختلف هنری به ویــژه هنرهای 
استادان  و  هنرمندان  ظرفیت  از  استفاده  با  ایــرانــی  اســامــی- 
توانمند و بنام مشهد و کشور، دوره هــا، کارگاه ها و نشست های 
می کند. بـــرگـــزار  ــاگــون  گــون ــای  ــ ــ دوره ه در  را  هــنــری  تخصصی 

با  نمی زند  مــو  صــدایــش  توسلی   رقیه 
دوبلورها. نگاهش می کنم. به نظرم ۷0سالی 
از خــدا عمر گرفته بــاشــد. آقـــای رانــنــده را 
مخاطب قرار می دهد: »چه خبر از اوضاع 
شهر؟«. راننده تاکسی دنده عوض می کند و 
برعکس تصورم با یک جمله سروته جواب را 
جمع نمی کند. کله تکان می دهد که: ۱۷ساله 
رانندم، جناب. روزای بد و خوب کم نداشتم 
و همه قماش آدمی دیدم. داماد دیدم، زائو 
دیدم، گدا و رئیس و وکیل و خافکار و طلبه 
کــردم.  و خــارج برگشته ســوار  و بی حجاب 
خانواده مشتی دیــدم، دعــوا دیــدم، مریض 

دیدم، مسافر بُردم محله اعیونی، حلبی آباد 
رفتم، حاجی و کربایی از فرودگاه آوردم اما 
این روزا فرق میکنه. دارم خواب می بینم انگار. 
گاز اشک آور نخوردم که خوردم، خواهری که 
پنجه بوکس و چاقوی جیب داداششُ بندازه 
تو تاکسی ندیده بودم که دیدم، خانمی دیدم 
تو ماشین وقتی خبر شهادت داییشُ شنید 
آدرس خونه شو فراموش کــرد، پدر دیــدم رو 
جدول زار می زد و خون گریه می کرد از دست 
پــســراش. جــســارت بــه مــأمــور قــانــون دیــدم، 
مــادرُی که پشت تلفن می گفت: »خاک بر 
سر من که مادر تو نباشم. هزار نفر از دیروز 

دارن فیلمُت برام میفرستن. حاال واسه من 
مادربزرگ  بی صفت!«  آتیش می زنی  بانک 
طفلکی دیدم از من خواست با نوه اش حرف 
بزنم بلکه بیاد سر عقل. واال مام از دست 
آشوبگرا قسر در نرفتیم. چند بار از سر و کول 
تاکسی باال رفتن. اسپری پاش کردن صندوقُ. 
بعد آینه شکسته سمت شاگرد را با دست 
نشان می دهد که با چسب و لنت باندپیچی 
آقا  و می گوید:  شــده. تک سرفه ای می کند 

چی بگم؟ من خودم یه نوجوون دارم. 
با اینکه صبحی حرف زدم با مادرم اما دلم 
تنگ می شود برایش. راننده و مسافر تاکسی 

به  نگاه می کنم  هنوز دارنــد حرف می زنند. 
تایپ می کنم  خیابان. یک جمله عاشقانه 
امــا خط ها مثل  بــرایــش.  ــال می کنم  و ارسـ
همیشه باز نیست و نمی بینم »پیام ارسال 
شد« بیاید روی موبایلم. عجیب است. دارم 
توی تاکسی اشک می ریزم. دلم انگار خیلی 
بــرای مام ایــران، مــادرم، ننه ثریا، خانجان و 

همه آن ها که خوبند غنج می رود.
پی نوشت:

پیامبر اکــرم)ص( می فرمایند: با هم دشمن 
نباشید و از هم نبُرید و برادرانه بندگان خدا 

باشید.

نیمکت زندگینیمکت زندگی

آن ها که اهل صلح اند 
بُردند زندگی را
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نکته ها/ آیت اهلل حائری شیرازی

 راه تمیز دادن
بین فکر و خیال  
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نگاهی به کتاب »حرکت« علی صفایی حائری

حرکت انسان به سوی کمال 
نیاز فطری است

 رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه
 در گفت وگو با قدس مطرح کرد

مشهد؛ میزبان مرحله مقدماتی 
مسابقات بین المللی قرآن کریم

آیین رونمایی از کتاب خاطرات حاج مهدی سلحشور  برگزار شد

 روایت »باغ حاج علی«
از میدان داری شهدا 

    سال دوم    ویژه نامه 468    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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وقتی سخن از وقف و نیکوکاری به میان می آید، 
بزرگ ترین  عنوان  به  آقاملک«  »حاج حسین  نام 
می درخشد؛  بوم  و  مرز  این  معاصر  تاریخ  واقــف 
بزرگمرد فرهنگ دوستی که کتابخانه و موزه ملی 
ملک را به همراه منظومه ای از موقوفات اقتصادی 
بر آستان قدس رضوی وقف کرد تا همگان بتوانند 

از آن بهره بگیرند.
مــوزه  مــلــک، نخستین  مــلــی  ــوزه  مــ و  کــتــابــخــانــه 
خصوصی ایران و یکی از 6کتابخانه بزرگ کشور در 

حوزه نسخه های خطی به شمار 
می آید که در آبان ســال۱3۱6 بر 
بارگاه ملکوتی رضوی وقف شده 

است ...

مدیر بحران و پدافند غیرعامل آستان قدس رضوی مطرح کرد 

حفاظتاززیرساختهاباپدافنددانشبنیان
گذری بر کتابخانه و موزه ملی ملک 

که 85 سال از وقف آن می گذرد

شاهکار 
 فرهنگی 

حاج حسین آقا

۲
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منبر مجازی

بازی شیطان را نخوریم

ســجــاد)ع(  ــام  ــ ام سعیدی  حجت االسالم 
عیب  پوشیدن  به  تقوا  اهل  زیبایی  می فرماید: 
دیگران است ...حاال که متأسفانه گوشی های ما 
اشاعه فحشا شده است! ... ببینید هیچ کس 
ــدارد در جایی غیبت او بشود. وقتی  ن دوســت 
این کار را می کنیم قبحش را هم بفهمیم. بازی 
شیطان را نخوریم... غیبت مواد اولیه سوء را در 
و نفس هم سیرشدنی  اختیار نفس می گذارد 
بگوید:  شیطان  کــه  نیست  طــور  ــن  ای نیست. 
دو تا غیبت کردی بس است! دروغ هم اضافه 
از  اضافه می کند...  دیگر هم  می کند، چیزهای 
این است که  جمله ضررهای اجتماعی غیبت 
ــرادری و رفاقت را از بین می برد. افــراد را گروه  ب
گروه می کند، از چیزهایی است که شیطان فریاد 
می زند از خوشحالی وقتی تفرقه ایجاد می کند. 
فانی خانه شما آمــده، من سراغ دارم دو برادر 
را که دارند صحبت می کنند، پشت برادر سوم 
چیزی می گویند. این برادر با دیگری بد می شود 
و سال ها می گذرد و کینه ها سنگین می شود. سر 
اینکه این یک لحظه خواسته خودشیرینی کند 
و حرفی بزند. شاگرد فان مغازه است، از اوستای 
دو  این  بغلی غیبت می کند.  مغازه  پیش  خود 
مغازه سال هاست با هم سر یک حرف نامربوط 
مشکل دارند. مثل خنجر خوردن از پشت است 

که خیلی دردناک است.
مــی بــرد. در حالی که  بین  از  را  وحــدت جامعه 
خداوند امر به وحدت می کند، غیبت وحدت را از 
بین می برد. هر چه خداوند امر می کند که وحدت 
داشته باشید، کنار همدیگر باشید، »وَ اعْتَِصمُوا 
حال  در  غیبت کننده  امــا  جَمِیعاً«  هللاِ   بِحَبْلِ  
تفرقه افکنی است منتها به نیت خودش. غیبت 
چه در فرد و چه در اجتماع اثرات خطرناکی دارد. 
ــام)ره( می گویند گاهی نتایج ســوء و  امـ حضرت 
ثمرات ناشی از غیبتت را با فایده بسنج! بگو: 
چند لحظه ای نفسم کیف کــرد! چند لحظه ای 
پشت سر فانی حرف زدم و او را خوار کردم! چند 
لحظه حسادت داشتم. فکر نکنی این حس و این 
کیف کردن ماندگار اســت... این ها بیماری هایی 
است که خدا نکند کسی گرفتارش شود. غیبت 
برای کسی است که بیماری روانی پیدا می کند. 
حتی اگر شکست هم از بیرون بخورد، ولی باید 
این غیبت را بکند. تحلیل کند، می دانی چرا این 
طور شد؟ غذای امارة بالسوء می شود. یعنی کفتار 

وجودی نفس این انسان باید مردار بخورد!
یکـــی از فیلم هـــا مقایســـه قشـــنگی کـــرد، یـــک 
مقـــدار از امعـــا و احشـــای گوســـفند بـــود کـــه 
فاســـد شـــده بـــود، این هـــا را جایـــی ریختند یک 
حیـــوان آمـــد و بو کرد حالش به هـــم خورد، یکی 
ســـرش را عقـــب کشـــید... یک جایـــی از جنگل 
که کفتارهـــا بودند، این هـــا را روی زمین ریختند، 
بافاصله کفتارها جمع شـــدند و با ولع خوردند. 
اگـــر نفس کفتارصفت شـــد، غیبت برایش لذیذ 

می شـــود... .

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار جمعی از استادان حوزه جوانی جمعیت تأکید کرد

ضرورت تبیین »فرزندآوری« به عنوان ارزش اجتماعی
تولیـت آسـتان قـدس رضوی 
بـا تأکیـد بـر اینکـه جمعیـت 
جـوان، فعـال و پویـا سـرمایه 
اجتماعی هر کشوری است، 
گفـت: در مقولـه فرزنـدآوری 
فرهنـگ حاکـم بـر جامعـه بایـد تغییـر کنـد و معنـا 
و مفهـوم فرزنـد و فرزنـدآوری بایـد بـه یـک ارزش در 

جامعـه تبدیـل شـود.
بـه گـزارش آسـتان نیوز، حجت االسـام  والمسـلمین 
احمـد مـروی در دیـدار اسـتادان دوره آموزشـی ایـران 
جـوان »تربیـت تسـهیلگر جوانـی جمعیـت« کـه بـه 
همت بنیاد کرامت آستان قدس رضوی در مشهد 
برگـزار شـد، جامعـه بـا زاد و ولـد کـم را جامعـه ای در 
مسـیر ابتـر شـدن خوانـد و بـا اشـاره بـه سـوره کوثـر، 
اظهـار کـرد: ایـن سـوره مبارکـه در پاسـخ به دشـمنان 
)بـدون نسـل(  ابتـر  پيامبـر)ص( کـه آن حضـرت را 
بـودن  ابتـر  اسـت؛  شـده  نـازل  می کردنـد،  خطـاب 
پیامبـر اکـرم)ص( بـرای پـروردگار متعـال قابـل قبـول 
نبـود لـذا بـه آن حضـرت کوثـر عنایـت فرمـود؛ ابتـر 
بـودن جامعـه اسـامی نیـز بـرای خداونـد قابل قبول 

نیسـت و آن را نمی پسـندند.
معظـم  رهبـر  تأکیـدات  بـه  اشـاره  بـا  ادامـه  در  وی 
و  اهمیـت جوانـی جمعیـت  انقـاب در خصـوص 
حمایت از خانواده، ابراز کرد: معظم له سال هاسـت 
که بر مسئله اهمیت افزایش جمعیت تأکید دارند 
و بارها به راه های گوناگون نسبت به  ضرورت حفظ 
جوانـی جمعیـت هشـدار داده انـد امـا متأسـفانه آن  
گونـه کـه بایـد بـه ایـن مسـئله مهـم پرداختـه نشـده 
سـوی  از  بی توجهی هایـی  و  کم کاری هـا  مـورد  و 

مسـئوالن دوره هـای مختلـف قـرار گرفتـه اسـت.
تولیـت آسـتان قـدس رضـوی بـا اشـاره بـه کمرنـگ 
آثـار  در  نسـل«  »جوانـی  موضـوع  اهمیـت   شـدن 
اگرچـه  کـرد:  تصریـح  سـینمایی؛  و  تلویزیونـی 
بـه  غالبـاً  هنـری  و  رسـانه ای  مدیـران  و  مسـئوالن 
امـا  دارنـد،  دقـت  نسـل  جوانـی  موضـوع  اهمیـت 
متأسـفانه گاهـی انگیـزه و دغدغـه ایـن موضـوع در 
کـم  سـینمایی  و  تلویزیونـی  آثـار  سـازندگان  میـان 

اسـت.
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه همـه دسـتگاه ها مکلـف بـه 
تسـهیل شـرایط ازدواج و تشـکیل خانـواده جوانـان 
هسـتند، عنـوان کـرد: عـاوه بـر ضـرورت فراهـم آوری 
تسهیات ازدواج برای جوانان، در خصوص خانواده 
و مقولـه فرزنـدآوری، فرهنـگ حاکـم بـر جامعـه بایـد 

تغییـر کنـد و معنـا و مفهوم فرزنـد و فرزندآوری باید 
بـه یـک ارزش در جامعـه تبدیـل شـود.

بـر  تأکیـد  بـا  مـروی  والمسـلمین  حجت االسـام  
اینکـه فرزنـدآوری یکـی از ارزش هـای جدایی ناپذیـر 
خانـواده اسـت، ابـراز کـرد: بایـد بـرای نسـل جـوان 
در  تنهـا  فرزنـدآوری  کـه  شـود  روشـن  معنـا  ایـن 
سـختی ها و مشـکات آن خاصـه نمی شـود بلکـه 
بسـیاری از روابـط خانوادگـی بـر اسـاس مقوله فرزند 
و فرزنـدآوری شـکل و معنـا می یابـد و فرزنـد موجـب 

شـیرینی و نشـاط بیشـتر زندگـی اسـت.
وی افـزود: بایـد بـه نسـل جـوان ایـن معنـا را منتقـل 
کـرد کـه فرزنـد یکـی از پایه هـای اصلـی و اساسـی 
زندگـی اسـت؛ برخـی جوانـان تصـور می کننـد لـذت 
بردن از چند سـال ابتدایی زندگی در این اسـت که 
فرزندی نداشـته باشـند، که باید این نگاه ناصحیح 

بـا کار فرهنگـی اصـاح شـود.

تولیـت آسـتان قـدس رضـوی بـا اشـاره بـه خطـرات 
کاهـش نـرخ زاد و ولـد در کشـور، خاطرنشـان کـرد: 
شـمار  افزایـش  و  جـوان  نسـل  جمعیـت  کاهـش 
بحـران  یـک  جمعیـت  سـالخوردگی  و  سـالمندان 
پیش روی کشور است و هر فرد ایرانی که به آینده 
و سرنوشـت کشـور خود عاقه دارد باید نسـبت به 

موضـوع افزایـش جمعیـت دغدغه منـد باشـد.
اینکـه  بیـان  بـا  مـروی  والمسـلمین  حجت االسـام  
چرخ اقتصاد، پیشرفت و فرهنگ به دست جوانان 

می گـردد و جامعـه بـدون جـوان رو بـه نابودی اسـت؛ 
موضـوع  بـه  توجـه  رضـوی  قـدس  آسـتان  گفـت: 
جوانـی جمعیـت را یکـی از وظایـف خـود می دانـد و 
در حـد تـوان و امکانـات در ایـن مقولـه کمک رسـان 
خواهـد بـود؛ از ایـن رو بخـش ویـژه درمـان نابـاروری 
در بیمارسـتان رضـوی در حـال سـاخت اسـت تـا در 
ایـن مقولـه بـه زوج هـای جـوان کمک رسـانی شـود؛ 
همچنیـن بـه تعـدادی از مراکـز درمانـی نابـاروری در 

ایـن رابطـه کمک هایـی شـده اسـت.
رضـوی؛  قـدس  آسـتان  تولیـت  سـخنان  از  پیـش 
جمعیـت  پـدر  اکبـری،  محمداسـماعیل  پروفسـور 
ایـران بـه بیـان گزارشـی از شـرایط جمعیتـی کشـور و 
خطرات پیش روی کاهش جمعیت جوان پرداخت 
و در ادامـه جمعـی از اسـتادان ایـن حـوزه بـه بیـان 

نظـرات و دیدگاه هـای خـود پرداختنـد.
آقایان دکتر امیرحسـین بانکی پور؛ اسـتاد دانشـگاه 

و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، حجت االسام 
والمسـلمین وافـی؛ اسـتاد و فعـال حـوزه جمعیـت، 
دکتـر محمـد احمدیـان؛ پزشـک متخصـص طـب 
سـنتی، حجت االسـام والمسـلمین فوالدی؛ اسـتاد 
والمسـلمین  حجت االسـام  قـم،  علمیـه  حـوزه 
شفیعی؛ استاد عالی حوزه و دانشگاه و خانم دکتر 
و مشـاور  فعـال حـوزه جمعیـت  سـحر منصـوری؛ 
شـورای  مجلـس  خانـواده  از  حمایـت  کمیسـیون 

اسـامی از جملـه حاضـران ایـن جلسـه بودنـد.

۲



امنا شیعة 
علٍی کثیرة 
صالهتم 
و کثیرة 
تالوهتم 
القرآن.

شیعیان و پیروان 
علی، زیاد نماز 
می خوانند و زیاد 
قرآن تالوت می کنند.

فقارئ 
القرآن 

یحتاج الی 
ثالثة اشیاءَ 
قلب خاشع 

و بدن 
فارغ و 

موضع خال
قاری قرآن به سه 

خصلت نیازمند 
 است:

 ۱. قلب خاشع
۲. بدن فارغ )از هر 

گرفتاری و رنج(؛ 
۳. مکان خالی )از 

همه گرفتاری ها و 
وسوسه ها(.

موالى من و مرا رحم 
فرما هنگام دگرگون 

شدن صورتم و حالم 
آنگاه که تنم کهنه 
و پوسيده گردد و 

اندامم از هم بپاشد، 
و پيوندهايم از هم 

پاره شود، اى واى از 
غفلت و بى خبرى 

من از آنچه درباره ام 
خواسته مى شود )در 
آخرت(. موالى من و 

مرا در )روز( برانگيختن 
و زنده شدنم رحم کن، 

و توقفگاهم را در آن روز 
با دوستانت قرار ده 

و بازگشتم را در ميان 
محبانت و منزل و 

جايم را در همسايگى 
)رحمت( خود قرار ده 
اى پروردگار جهانيان 

)فرازی از دعای 53 
صحیفه سجادیه(

فردا به امروز نزديک 
است، و امروز با آنچه 
در آن است مى گذرد، 
و فردا مى آيد و بدان 
مى رسد، گويى هر يک 
از شما در دل زمين به 
خانه مخصوص خود 
رسيده و در گودالى که 
کنده اند آرميده ايد، وه 
که چه خانه تنهايى و 
چه منزل وحشتناکى 
و چه سيه چال غربتى.
گويى هم اکنون بر صور 
اسرافيل دميدند، 
و قيامت فرارسيده 
و براى قضاوت و 
حسابرسى قيامت 
بيرون شده ايد. 
پندارهاى باطل دور 
گرديده، بهانه ها 
از ميان برخاسته 
و حقيقت ها براى 
شما آشکار شده و 
شما را به آنجا که 
الزم بود کشانده اند. 
پس از عبرت ها پند 
گيريد و از دگرگونى 
روزگار عبرت پذيريد 
و از هشدار دهندگان 
 بهرمند گرديد. 
) فرازی از خطبه 157 
نهج البالغه(

 زبور 
آل محمد)ع( کالم امیر

صدور فرمان تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور توسط 
رهبر معظم انقالب در تاریخ هشتم آبان سال1382 و قرار 
گرفتن در هفته نکوداشت پدافند غیرعامل از چهارم تا 
یازدهم آبان ماه سبب شد تا با محمد قاسمی، مدیر بحران و 
پدافند غیرعامل آستان قدس رضوی به گفت وگو بنشینیم.

قاسمی در خصوص معنا و کارکرد پدافند غیرعامل عنوان 
اقدام های  کرد: »پدافند غیرعامل« شامل مجموعه 

غیرمسلحانه ای است که موجب »افزایش بازدارندگی«، 
»کاهش آسیب پذیری«، »تداوم فعالیت های ضروری«، 
»ارتقای پایداری« و »تسهیل مدیریت بحران« در مقابل 
تهدیدها و اقدام های نظامی و غیرنظامی دشمن می شود. الزم 
است یادآوری کنم فرق مدیریت بحران با پدافند غیرعامل در 
همین منشأ مخاطره است که در مدیریت بحران با مخاطرات 
طبیعی روبه رو هستیم، ولی در پدافند غیرعامل با تهدیدها 

و اقدام های نظامی و غیرنظامی دشمن روبه رو می شویم. از 
طرف دیگر رهبر معظم انقالب به تشکیل سازمان پدافند 
غیرعامل کشور به منظور »مصون سازی«، »پایدارسازی« 
و »ایمن سازی« زیرساخت های »حیاتی، حساس و مهم« 
کشور در برابر تهدیدها و اقدام های خصمانه دشمن تأکید 

داشته اند. 
در اصول موضوعه سیاست های کالن آستان  قدس رضوی 

بـــه مـــوارد و موضوعاتـــی از قبیـــل: »برنامه ریـــزی و تأمیـــن 
امنیـــت، ایمنی و الزام هـــای پدافند غیرعامـــل در جغرافیای 
آســـتان قـــدس رضـــوی بـــا اولویـــت ارتقـــای تـــاب آوری حرم 
مطهر رضـــوی«، »ارتقای ســـطح ایمنـــی و امنیـــت کالبدی 
حرم مطهر امـــام رضا)ع( با بهســـازی و مقاوم ســـازی ابنیه و 
همکاری در برنامه ریزی و اجـــرای تدابیر پدافند غیرعامل«، 
»همیاری با نهادهای امـــدادی و خدمت رســـان در حوادث، 

بحران ها و بالیای طبیعی« و... اشـــاره شده است. در همین 
راستا و برای صیانت و حفاظت از سالمتی و امنیت زائران و 
تسهیل موضوع زیارت، پس از بررسی ها و مطالعات انجام 
شـــده، ســـندی با عنوان »ســـند راهبـــردی مدیریـــت بحران 
و پدافنـــد غیرعامـــل« در مجموعه آســـتان قـــدس رضوی با 
محوریت حرم مطهر امام رضا)ع( تدوین شـــد. در این سند 
با بهره گیـــری از سیاســـت های ابالغی رهبر معظـــم انقالب 

به عنوان مهم ترین ســـند فرادســـتی، منویـــات تولیت معزز 
آستان قدس رضوی، سند سیاست های کالن آستان قدس 
رضـــوی و در چارچـــوب قوانیـــن مدیریـــت بحـــران و پدافند 
غیرعامـــل کشـــور و دیگـــر اســـناد مرتبـــط ؛ جهت گیری ها، 
اصـــول، معیارها و روش هـــای الزم برای مجموعـــه اقدام های 
ذی نفعـــان، همـــکاری نهادهای مســـئول و نحوه مشـــارکت 

نیروهای مردمی و داوطلب مشـــخص شـــده اســـت.

محمد قاسمی زهان، مدیر بحران و پدافند غیرعامل آستان 
قدس رضوی ضمن تشریح برنامه های هفته پدافند غیرعامل 
در آستان قدس رضوی گفت: هفته نکوداشت پدافند 
غیرعامل از چهارم تا یازدهم آبان ماه با شعار محوری »برای 
مردم؛ پدافند دانش بنیان، حفاظت از زیرساخت ها، تداوم 

کارکردها« نام گذاری شده است.
 وی اظهـــار کـــرد: انعقـــاد طـــرح جامـــع مدیریـــت بحـــران و 

پدافنـــد غیرعامل حـــرم مطهر رضـــوی، رونمایی از ســـامانه 
جامـــع یکپارچـــه مدیریـــت بحـــران و پدافنـــد غیرعامـــل، 
انعقـــاد قـــرارداد خریـــد تجهیـــزات پیشـــگیری و مقابلـــه با 
تهدیدهـــای زیســـتی، شـــیمیایی و پرتـــوی )CBRN(، انجام 
مانـــور تخلیه امن اضطـــراری، برگـــزاری دوره هـــا و کارگاه های 
آموزشـــی و همایش های تخصصی از جملـــه مهم ترین این 

برنامه هاســـت.

گفتوگو
حفاظت از 
زیرساخت ها با 
پدافند دانش بنیان

نکته ها
آیت اهلل حائری شیرازی

   راه تمیز دادن بین فکر و خیال  
برای تمیز بین فکر و خیال، خروجی اش را نگاه کن! فرق بین آب 

و سراب چه بود؟ وقتی به سراب می رسیدی، می فهمیدی که 
هیچ است. آب آن است که وقتی به آن رسیدی بفهمی آب است. 

آن را می خوری و رفع عطش می کند. خب چه چیزی را بخوریم؟ 

حدیث نفس سراب است، خیاالت سراب است. یک ساعت خیال 
کردی بعد به خودت بگو محصولش چیست؟ هیچ، فقط عمرت 

تلف شد؛ مثل آدمی که راه رفته تا به سراب رسیده. حاصل این 
مدت راه رفتنش چه بوده؟ یعنی آخرین رمقی که داشتی و 

می توانستی بر تشنگی صبر کنی، آمدی طرف سراب و اینجا 

هم آب نیست؛ مثل کسی که چشمش به یک پمپ بنزین افتاده و 
می گوید به آنجا می رسم و آنجا بنزین می زنم؛ اما وقتی می رسد 

آنجا تعطیل است و هیچ نیست.
ممکن است بپرسید برخی تفکرات ناقص است، مثاًل من فالن خانه 
را می خواهم بسازم، فکر می کنم و برنامه می ریزم؛ ولی به مشکلی 

می خورم. آیا این به خاطر فکر ناقص است یا خیر؟
مسلم است، همه چیز را با فکر حل نمی کنند، تو یک مقدار 

می دانستی و مقدماتی را نمی دانستی. مقدماتی که می دانستی 
محصول داد، مقدماتی که نمی دانستی محصول نداد؛ اما

وقتی نتیجه این را که محصول نداد می بینی، نواقص خودت را 

می بینی. این دیدن آب است؛ ولو نقص خودت باشد، پی بردی که 
من کمبود دارم، پی بردی که من فکرم ناقص است، این پی بردن، 

آب است. همین خیلی معرفت است که آدم بفهمد بی معرفت است؛ 
فهم بی معرفتی خیلی معرفت می خواهد؛ تا بدان جا رسید دانش 

من که بدانم همی که نادانم.

بوعلی سینا می گوید: »لقد طفت في تلک المعاهد گلها و سیرت 
طرفی بین تلک. المعالم«. این کتاب هایی که مانده، آثار گذشتگانی 

که مانده، بر تمامش طواف کردم.
فکرم باالتر از تمام این راه ها و روش هاست. بعد از اینکه همه را 

دیدم، کسی را ندیدم »إال واضعا کف حائر علی ذقن لو قارعة سن 

نادمه« همه را گشتم، فقط دیدم دست حیرتشان را به چانه شان 
گرفته اند.

همین اندازه که انسان بگوید من غلط کردم، برای اینکه بعد از این 
غلط نکند خیلی خوب است؛ این آب است. تمام اشتباهاتی که 

انسان کشف می کند کمک است. 

کتاب خاطرات مهدی سلحشور از دفــاع مقدس با 
عنوان »باغ حاج علی« شنبه 7 آبان ماه به همت مرکز 
اسناد و تحقیقات دفــاع مقدس و مجموعه کتاب 
هیئت با حضور برخی از مسئوالن کشوری و لشکری 

در تاالر سوره حوزه هنری رونمایی شد.

فرهنگ حاکم بر دفاع مقدس، یکی از مهم ترین  ◾
ابعاد آن است

سردار نائینی، رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع 
مقدس در این مراسم با اشاره به اینکه حاج مهدی 
سلحشور با ثبت خاطراتش از دوران دفاع مقدس 
بر سرمایه ملی ما از این دوران افــزود که از او تشکر 
می کنم، اظهار کرد: دفاع مقدس ابعاد مختلفی دارد 
که یکی از مهم ترین ابعاد آن، فرهنگ حاکم بر آن 
است. دفاع مقدس تنها در فرماندهی ها و عملیات ها 
خالصه نمی شود بلکه یکی از مهم ترین ابــعــاد و 
متن های اصلی آن، فرهنگ دفاع مقدس است که 
امروز در مراحل دیگر انقالب اسالمی هم تداوم پیدا 
کرده است. رأس این فرهنگ، امام خمینی)ره( است 
که نگاه و اندیشه ایشان در سرتاسر کشور ادامه پیدا 
کرد. این فرهنگ موجب شد تهدیدها در دوران دفاع 

مقدس به فرصت تبدیل شود.

مداحان جبهه ای مــردم را پای کار دفــاع مقدس  ◾
آوردند

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس تصریح 
کرد: در این شرایط و فضا و حسی که ایجاد شد، نقش 
اصلی را کسانی ایفا کردند که وظیفه روشنگری و 
تبیین داشتند. جنگ ما مردمی شد و آنان که مردم 
ــد و فضای حماسی را حفظ کردند،  را پای کار آوردن
مداحان جبهه ای بودند که مراسم برگزار می کردند. در 
همین کتاب در خاطرات حاج مهدی سلحشور آمده 
او در دوران نوجوانی در مسجد برای شهدا مداحی 
می کرد و بعد هم در دوران دفاع مقدس رزمنده گردان 
شــد و پــس از جنگ بــه دفـــاع از حــرم اهل بیت)ع( 
پرداخت و امروز هم در جهاد تبیین فعال است که 

نشان دهنده ثبات قدم داشتن او است.
نائینی با اشــاره به وجــود 850 پــروژه فعال در مرکز 
ــرای جمع آوری  ــاع مقدس ب اسناد و تحقیقات دف
خاطرات، گفت: جدا از خاطرات فرماندهان، 17 بخش 
تخصصی شامل مهندسی لجستیک، تبلیغات، 
بهداشت و درمان، نیروی انسانی و... نیز وجود دارد 
که با افراد مختلفی در خصوص آن صحبت کردیم و 

الحمدلله آثار خوبی منتشر خواهد شد.

فــرمــان رهبر معظم انــقــاب انگیزه نوشتن این  ◾
کتاب شد

در ادامه نوبت به مهدی سلحشور راوی خاطرات »باغ 
حاج علی« رسید که وی اظهار کرد: در نیمه شعبان 
سال 50 متولد شدم. سال ۶5 تنها 15 سال داشتم که 
به دلیل پایین بودن سنم، امکان حضور در جبهه را 
نداشتم اما درنهایت شناسنامه خواهرم را که متولد 
13۴7 بود، برداشتم و به جبهه رفتم. سه سال در دوران 
دفاع مقدس حضور داشتم و هیچ وقت به خودم اجازه 
نمی دادم کتاب بنویسم تا اینکه رهبر معظم انقالب 
فرمودند یک رزمنده رزمش زمانی تمام می شود که 

خاطراتش را ثبت کند. 
سلحشور افزود: در این کتاب تالش کردم از شهدا یاد 
کنم که در مجموع از 80شهید نام برده شده است. 
زمانی که بنا داشتم به جبهه بروم حاج ابراهیم جباری 
را مالقات کردم که به واقع حکم پدری گردن من دارند. 
برای نوشتن این کتاب هشت سال وقت گذاشته ام، در 
انتها نیز بیش از 20ساعت تمام متون آن را با بچه های 

گردان مرور کردیم تا کتاب مستند باشد.

ضعف خانواده ها، مشکل اساسی جامعه امروز ◾
ابراهیم جباری، فرمانده سپاه ولــی امــر نیز در این 
نشست با اشاره به اینکه تقریباً در 1۴سالگیِ حاج 
مهدی سلحشور، او را مالقات کــردم و بــرای آموزش 
فرستادم، تصریح کرد:  کاری که در خصوص تغییر 
شناسنامه حــاج مهدی سلحشور انجام شــد، من 
انجام دادم و بعد هم او را دو ماه برای آموزش به پادگان 

فرستادم و در نهایت عازم جبهه شد.
جباری ادامه داد: یکی از مشکالت اساسی جامعه 
ما ضعف خانواده هاست که متأسفانه برای فرزندان 
کم وقت می گذارند. اواخر دهه ۴0 که در فضای قرآنی 
کشور بودم پدر شهریار پرهیزگار که در یاخچی آباد 
ساکن بود، هر صبح جمعه او را با موتور به جلسه قرآنی 
استاد موالیی و استاد مروت در خیابان بهار شمالی 
می آورد و در نهایت هم این تالش ها موجب شد یک 
شخصیت قرآنی تربیت شود. حاج مهدی سلحشور 
هم در خانواده ای متدین و انقالبی تربیت شد؛ اگر 
امــروز نهال آن دوران طفولیت به یک شجره طیبه 
پرثمر تبدیل شده که ایران و فراتر از آن را فرامی گیرد 

ناشی از تربیت در خانواده است.
فرمانده سابق سپاه ولی امر تصریح کرد:  در عرصه 
مداحی، حاج مهدی سلحشور شاگردانی را در مدت 
15 سال تربیت کرده که امروز در شهرهای مختلف 
شاخص هستند و اگر در جلسه ای به او هدیه هم 
می دادند آن را به حساب هیئت واریز و برای تربیت 

مداحان استفاده می کرد.

با سلحشور بنای گــردان حضرت معصومه)س(  ◾
را گذاشتیم

حسین یکتا، از راویان دوران دفاع مقدس هم در این 
مراسم اظهار کرد: زمانی در قم با حاج مهدی سلحشور 
در مدرسه معصومیه که -نه آب و نه برق داشت و در 
حجره ها فانوس روشن می کردیم- جلسه حدیث کسا 
و سینه زنی برپا می کردیم و با او بنای گردان حضرت 
معصومه)س( را گذاشتیم. آقای سلحشور همواره در 

قصه و غصه  های قم پرچمدار بوده است.
وی گــفــت: زمــانــی کــه صـــدام پــس از دفـــاع مقدس 
وارد درگیری کویت شد و به سمت خلیج فارس آمد 
حاج مهدی سلحشور از قم، گردان راه انداخت و به 
خلیج فارس رفتیم. او باید خاطرات خود پس از دوران 
جنگ را هم کتاب کند. آن زمانی که علم بصیرت و 
معرفت دست گرفت و در فتنه 78 و 88 راهی تهران 

شد. 
یکتا در پایان سخنان گفت: او بنای هیئت فاطمیون و 
سبک خواندن از شهدا را بنیان گذاشت که امروز در 

بسیاری از هیئت ها الگو شده است.

هر خانواده ای می خواهد سرباز برای امام زمان)عج(  ◾
تربیت کند باید این کتاب را بخواند

حسین کاجی، از فرماندهان دوران دفاع مقدس هم 
در این مراسم گفت: روزی در مسجد جمکران اعالم 
کردم اگر خانواده ای بنا دارد فرزند برای سربازی امام 
زمان)عج( تربیت کند باید این کتاب را بخواند. پدر و 
مادر حاج مهدی سلحشور سال ها در نیمه شعبان 
نذر و نیاز کردند و در نهایت پاداش این نذرها به تولد 
حاج مهدی سلحشور ختم شد و امروز او اینچنین 

اثرگذار است.
وی افزود: این کتاب باید خوانده شود تا حضور شهدا و 
میدان داری آن ها در عرصه های مختلف زندگی را درک 
کنیم. امروز هر کجا کار بچه های انقالب و هیئتی لنگ 

می شود شهدا به میدان می آیند.

آیین رونمایی از کتاب خاطرات حاج مهدی سلحشور  برگزار شد

 روایت »باغ حاج علی«
 از میدان داری شهدا  

نگاهی به کتاب »حرکت« علی صفایی حائری

حرکت انسان به سوی کمال 
نیاز فطری است

یکدنیاحرفنیمنگاه

 مجموعه 27 جلدی موسوعه فقهی عالمه 
محمدحسین کاشف الغطا)ره( به همت 
مرکز احیای آثار اسالمی پژوهشگاه علوم و 

فرهنگ اسالمی به چاپ رسید.
به گـــزارش خبرگـــزاری کتـــاب ایران)ایبنا(، عالمـــه آیت هللا 
شـــیخ محمـــد حســـین کاشـــف الغطـــا پـــس از ارتحـــال 
اســـتاد بزرگوارش آیت هللا ســـیدمحمدکاظم یـــزدی، بنا به 
درخواســـت مقلـــدان، رســـاله های ســـؤال و جـــواب عربـــی، 
زادالمقلدیـــن، مناســـک حج، وجیـــزة االحکام، حاشـــیه بر 

عـــروة الوثقـــی و... را تحریـــر کرد.
وی تا پایان عمر باعزت خویش هماره بر مسند تدریس تکیه 
داشت و جمعی از بزرگان را از سعه علمی و شخصیتی خود 

بهره مند می کرد.
در حوزه پژوهش و نگارش از زمره عالمان پرکاری بود که با 
کتاب انس و الفتی خاص داشت. نخستین نگارش وی کتاب 
العبقات العنبریه فی طبقات الجعفریه درباره تاریخ نگارش 
خاندان کاشف الغطاست. حاصل ورود او به تألیف و تحقیق 
موضوعات مختلف در عرصه های گوناگون علمی، موسوعه 
سترگ کاشف الغطا در سه مجموعه مستقل از هم محقق 

شده است. 
شاید بتوان ادعــا کــرد تنها نکته کامالً مشهود در بخش 
ــار عالمه کاشف الغطا دغــدغــه هــای فکری-  وسیعی از آث
اجتماعی اســت که وی را جــزو عالمان بیدار مصلح قرار 

می دهد.

از آنجا که گستره آثار قلمی عالمه کاشف الغطا زیاد است، 
بنا شد آثار ایشان در سه مجموعه مستقل کالم به همراه 
دو مدخل در 1۴ جلد، اصول و فقه در 27 جلد و متفرقات 
)سیاسی، تاریخی، ادبــی( در 18 جلد ارائــه شود. مجموعه 
کالمی و فقهی به زیور طبع آراسته شد و مجموعه سوم نیز در 

آینده نزدیک به چاپ می رسد.
مرحوم عالمه کاشف الغطا در حــوزه نجف تحوالت نویی 
را در فقه ایجاد کرد. او فقيهى بود با حجت و برهان قوى و 
مجتهدی مجدد و نواندیش که همتای او در میان علمای 
مسلمان کمتر یافت می شود. وی به دلیل نواندیشی دینی، 
آوازه بلندی داشت، به حدی که از سراسر دنیا برای ایشان نامه 
و استفتا می آمد که مجموع این ها چندین کتاب شده است. 
گذشته از تبحر علمی شگرف، شناخت گسترده ایشان 
از زبان عرب و لغت و تسلط بر بالغت و بیان در رسیدن به 

جایگاه بلند علمی، او را یاری می کرد.
اگر کسی مرورى بر آثار و تأليفات فقهى عالمه کاشف الغطا 
داشته باشد، این مدعا را با تمام وجود تأیید می کند و به خوبی 
درمی یابد او فقيهى آشنا به مبانى فقه و فقاهت، مقيد به 
اجتهاد روشمند و منضبط و در عين حال مبتکر، خالق و 
برخوردار از حريت و شجاعت در نقد آراى فقهى استادان و 

اظهارنظرهاى جديد است. 
در آثار و تأليفات فقهى او خصوصيات و ويژگى  هايى چند 
وجود دارد؛ ويژگى  هايى که هر يک مى  تواند امتيازى براى 

فقيه به شمار آيد.

تازههاینشر
مجموعه ۲7 جلدی موسوعه فقهی 

عالمه کاشف الغطا منتشر شد

ــه قـــمـــری   ــدی ــه م
مسابقات قـــرآن در کشور 
ما عالقه مندان خاص خود 
را دارد. به گفته بسیاری از 
قاریان و حافظان قرآن، ایران 
ظرفیت خوبی در حــوزه فعالیت های قــرآنــی دارد 
که حاصل این ظرفیت ها کسب افتخاراتی توسط 
فعاالن قرآنی است که در رسانه ها منتشر می شود 
و ما نیز در تعدادی از شماره های گذشته رواق با این 

افتخارآفرینان به گفت وگو نشسته بودیم.
از سوی دیگر در چند روز اخیر مسئوالن سازمان 
اوقــاف جلساتی بــرای بــرگــزاری سی  و نهمین دوره 
مسابقات بین  المللی قرآن کریم برگزار کردند؛ این 
موضوع سبب شد دربــاره جزئیات این رقابت ها با 

مسئول مربوط گفت وگو کنیم.
این نکته را هم باید به این مقدمه اضافه کنم که سی  و 
نهمین دوره مسابقات بین  المللی قرآن کریم امسال 
قــرار اســت به صــورت ویــژه با برنامه ریزی متفاوتی 
که از ســوی مرکز امــور قرآنی سازمان اوقــاف و امور 
خیریه صورت گرفته برگزار شود. سال های گذشته 
ایــن رقابت ها در یک هفته و یک شهر به صورت 
حضوری یا غیرحضوری برگزار می شد اما امسال 
این مسابقات با میزبانی چند شهر و در چند هفته 

اجرایی می شود.
نکته قابل تأمل ایــن اســت در دوران شیوع کرونا 
مسابقات قرآنی که توسط سازمان اوقاف در کشور 
برگزار می شود نه تنها تعطیل نشد بلکه ادامه یافت 
و تاکنون دستاوردهای بسیاری برای فعاالن قرآنی 

داشته است.
به گفته رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور 
خیریه این مسابقات امسال از ویژگی های خاصی 
دارد که یکی از آن ها حضور بیش از 90کشور از پنج 

قاره جهان در این رقابت بزرگ است. 
در ادامــه مشروح گفت وگوی خبرنگار ما را با دکتر 

حمید مجیدی مهر، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان 
اوقاف و امور خیریه می خوانید.

ــا هم ◾ ــرونـ ــرآن کـــریـــم در دوران کـ ــ  مــســابــقــات قـ
 تعطیل نشد

دکــتــر مــجــیــدی مــهــر در گــفــت وگــو با 
خبرنگار ما با اشــاره به اینکه در دوران 
شیوع کرونا مسابقات قــرآن در کشور 
برگزار می شد، اظهار می کند: امروز ایران در حوزه های 
مختلف قــرآنــی پیشرفت های بسیاری داشــتــه و 
مــی تــوانــد در جــهــان اســـالم الگویی مناسب بــرای 
کشورهای دیگر باشد. او برگزاری مسابقات قرآنی در 
شرایط کرونا را پویایی جامعه اسالمی و طی کردن راه 
ــه مــی کــنــد: یــکــی از  ــافـ ــادت مـــی دانـــد و اضـ ــعـ سـ
دستاوردهای برگزاری مسابقات قرآن در کشور ما 
دستیابی به امکانات مناسب قرآنی و پیشرفت در 
این حوزه بوده و دانش روز در مباحث قرآنی در اختیار 

فعاالن قرآنی کشور است.

مشهد؛ میزبان مرحله مقدماتی برگزاری مسابقات  ◾
بین المللی قرآن کریم

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه 
ــاره جزئیات برگزاری سی  و نهمین دوره  کشور درب
ــرآن کریم در ســال جــاری  مسابقات بین  المللی ق
بیان می کند: این مسابقات در دو مرحله به صورت 

حضوری و غیرحضوری برگزار می شود.
مجیدی مهر ادامه می دهد: شرکت کنندگان تالوت 
خود را ضبط کرده و به دبیرخانه ارسال می کنند که 

این مرحله به صورت غیرحضوری انجام می شود.
او متذکر می شود: در مرحله دوم، آثار توسط داوران 
ایرانی و خارجی داوری می شود. این مرحله مقدماتی 
است و به صورت حضوری همزمان با دی ماه سال 
جاری با همکاری اداره کل اوقاف خراسان رضوی و 
آستان قدس رضــوی در مرکز پژوهش های آستان 

قدس رضوی در مشهد برگزار می شود.
به گفته رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور 
خیریه کشور، مرحله نهایی این دوره از مسابقات از 
28 بهمن امسال همزمان با شب مبعث  تا چهارم 
اسفند در سالن اجالس سران کشورها برپا می شود، 

همچنین پایان بخش این دوره از مسابقات، دیدار 
حضوری شرکت کنندگان کشورهای اسالمی با رهبر 

معظم انقالب است.
مجیدی مهر ادامه می دهد: با توجه به اینکه امسال 
ایــن دوره از مسابقات برخالف ســال هــای گذشته 

در چند هفته و چند شهر برگزار می شود به لحاظ 
اجرایی بار سنگینی برای ستاد عالی مسابقات دارد 
اما این موضوع سبب نــوآوری و هیجان بیشتر در 

استان ها خواهد شد.
حضور بیش از ۹۰ کشور در سی  و نهمین دوره  ◾

مسابقات بین  المللی قرآن کریم
رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه 
کشور با تأکید بر اینکه برای مسابقات بین المللی 
پیش رو به بیش از 120 کشور دعوت نامه ارســال 
شده، اضافه می کند: بیش از 90 کشور جهان در این 

مسابقات شرکت می کنند.

برگزاری همایش حافظان قرآن در سال آینده ◾
مجیدی مهر درباره برنامه های دیگری که توسط مرکز 
امور قرآنی سازمان اوقاف کشور در سال های آینده 
برگزار می شود، می گوید: همایش حافظان قرآن و 
افتتاح بنیاد کربالیی کاظم ساروقی که به دستور 
رئیس جمهور است، از جمله برنامه های مرکز امور 
قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه در اوایل سال آینده 

محسوب می شود.
او بیان می کند: مسابقات قرآنی با همکاری ستاد 
عالی مسابقات و سیاست گذاری و مشورت انجام 
و با همراهی کمیته اعزامی، دقیق ترین ساختارهای 

مسابقاتی به دیگر کشورها ارائه می شود.

ویـــژگـــی هـــای مــنــحــصــر بـــه فـــرد ایـــــران در حـــوزه  ◾
فعالیت های قرآنی در جهان اسام

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه 
کــشــور متذکر مــی شــود: در حــال حــاضــر بــه دلیل 
فعالیت قابل توجه حافظان و قاریان قرآن کریم در 
کشور و فعالیت های بین المللی ایــران، کشور ما از 

جایگاه ویژه ای درجهان اسالم برخوردار است.
مجیدی مهر به اعزام قاریان و حافظان ایرانی قرآن 
کریم بــه مسابقات بین المللی مختلف و کسب 

رتبه های برتر آن هــا در این رقابت ها اشــاره می کند 
و می افزاید: این موضوع خود نشان دهنده ارتقا و 

جایگاه خوب فعاالن قرآنی در جهان اسالم است.
او به کسب 380 رتبه توسط قاریان و حافظان قرآن 
کریم در مسابقات بین المللی از پس از انقالب تاکنون 
اشاره و بیان می کند: این آمارها نشان می دهد ایران 
می تواند در کنار مصر که مهد تالوت قرآن کریم است 

از جایگاه ویژه ای در جهان اسالم برخوردار باشد.

فعالیت های حمایتی مرکز امــور قرآنی سازمان  ◾
اوقاف و امور خیریه کشور برای فعاالن قرآنی

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه 
کشور در خصوص فعالیت های حمایتی این مرکز 
از فعاالن قرآنی می گوید: برگزاری مسابقات قرآن 
کریم در سطوح مختلف، معرفی قاریان و حافظان 
قرآن کریم به بنیاد نخبگان و صدا و سیما، تالوت 
در محافل قرآنی، آموزش و ارتقای قاریان و حافظان، 
تأمین هزینه های تحصیلی آن ها در مقاطع مختلف، 
حضور در سفرهای تبلیغی، اعزام به مسابقات و... 
بخشی از این حمایت ها بوده که ناظر به کسب رتبه 

قاریان و حافظان انجام می شود.
مجیدی مهر در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه 
»یکی از مشکالت قــاریــان و حافظان قــرآن کریم 
دعوت نکردن بعضی از کشورها از ایران برای حضور 
در مسابقات اســت، ارزیــابــی شما از ایــن مشکل 
چیست؟« می گوید: به طور کلی قرآن کریم کتاب 
آسمانی و مـــورد احــتــرام و توجه همه مسلمانان 
است و هر کسی به این کتاب آسمانی بی احترامی 
کند نتیجه اش را در زندگی خویش می بیند، این 
بی توجهی و دعوت نکردن برخی از کشورها از ایران 
برای حضور در مسابقات بین المللی به خاطر برخی 
مسائل سیاسی و نگاه های فرقه ای است که در جهان 
اســالم مــورد پــذیــرش نیست و نتیجه ای نیز بــرای 

عامالن آن ندارد.
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رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه در گفت وگو با قدس مطرح کرد

مشهد؛ میزبان مرحله مقدماتی 
مسابقات بین المللی قرآن کریم
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آگهی تاریخ 09, 08  , 1401       صفحه 11

آگهی دعوت به افراز
نظر به درخواست کتبی وارده بشماره 18727 مورخ 1401/06/10 خانم شیرین توفیق دائر به ادامه عملیات افراز سهم 
خویش از شش دانگ قطعه زمین پالک 1052 )باقیمانده 324( فرعی از دو اصلی بخش 6 مشهد به استناد قانون افراز 
و فروش امالک مشاع مصوب 1357 خورشیدی لذا نماینده و نقشه بردار این اداره حسب درخواست وی در اجرای 
ضوابط مقرر در ماده 3 آئین نامه اجرایی قانون مرقوم روز پنجشنبه مورخ 1401/08/19 ساعت 10 صبح جهت معاینه 
محل و افراز ملک مورد تقاضا در محل وقوع ملک مزبور حضور خواهند یافت نتیجتاً در اجرای ماده 100 قانون آئین 
دادرسی مدنی بموجب این آگهی از سایر مالکین مشاعی آن دعوت به عمل، تا به خاطر حفظ حقوق و عدم تضییع حق 
احتمالی هر یک از مشارالیهم در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک مورد تقاضای افراز حضور یابند. بدیهی 
است عدم حضور هر یک از مالکین مشاعی در موعد تعیین شده فوق در محل مانع از افراز نخواهد شد .آ-40110139

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

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 140160318603006264 مورخ 1401/06/27 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 رقیه خمامی نخودچری فرزند علی به شماره شناسنامه 4 صادره از رشت در قریه نخودچر در 
یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 1985/56 متر مربع پالک فرعی 
3428 از اصلی 44 مفروز مجزی از پالک 99 از اصلی 44 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای 

علی خمامی نخودچری 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 1453  آ-40109360
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/07/24                 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/09
سعید بدوی -رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

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 140160318603006246 مورخ 1401/06/27 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 سوس��ن خمامی نخودچری فرزند علی به ش��ماره شناس��نامه 976 صادره از رشت در قریه 
نخودچر در یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 1985/56 متر مربع 
پالک فرعی 3428 از اصلی 44 مفروز مجزی از پالک 99 از اصلی 44 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک 

رسمی آقای علی خمامی نخودچری 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 1451  آ-40109362
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/07/24               تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/09
سعید بدوی -رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

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 140160318603006267 مورخ 1401/06/27 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 سیمین خمامی نخودچری فرزند علی به شماره شناسنامه 1 صادره از رشت در قریه نخودچر 
در یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 1985/56 متر مربع پالک فرعی 
3428 از اصلی 44 مفروز مجزی از پالک 99 از اصلی 44 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای 

علی خمامی نخودچری محرز گردیده است؛ لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 

می ش��ود 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 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 1449  آ-40109364
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/07/24                      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/09

سعید بدوی -رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

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 140160318603006268 مورخ 1401/06/27 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 ثریا خمامی نخودچری فرزند علی به شماره شناسنامه 23 صادره از رشت در قریه نخودچر در 
یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 1985/56 متر مربع پالک فرعی 
3428 از اصلی 44 مفروز مجزی از پالک 99 از اصلی 44 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای 

علی خمامی نخودچری محرز گردیده است؛ لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می ش��ود 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 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 1447  آ-40109365
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/07/24                 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/09
سعید بدوی -رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

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 140160318603006269 مورخ 1401/06/27 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 ملیحه خمامی نخودچری فرزند علی به ش��ماره شناس��نامه 1040 صادره از رشت در قریه 
نخودچر در یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 1985/56 متر مربع 
پالک فرعی 3428 از اصلی 44 مفروز مجزی از پالک 99 از اصلی 44 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک 
رسمی آقای علی خمامی نخودچری 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 1445  آ-40109366
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/07/24                            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/09

سعید بدوی-رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

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 140160318603006265 مورخ 1401/06/27 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 س��هیال خمامی نخودچری فرزند علی به شماره شناسنامه 25998 صادره از رشت در قریه 
نخودچر در یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 1985/56 متر مربع 
پالک فرعی 3428 از اصلی 44 مفروز مجزی از پالک 99 از اصلی 44 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک 
رسمی آقای علی خمامی نخودچری 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 1443   آ-40109367
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/07/24                 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/09
سعید بدوی -رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

رن���گ س���فید  پ���اس  ب���رگ س���بز س���واری س���ورن 
52-442د58   ای���ران  پ���اک  ش���ماره   1401 م���دل 
شاس���ی ش���ماره   147H0639184 موت���ور  ش���ماره 
 NAACS1HE6NF159373 به نام صاحب جان بنی 
اسدی فرزند قربانعلی کد ملی 0888780729 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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اینجان���ب  ارش���د  کارشناس���ی  موق���ت  گواه���ی 
جوادابراهیم���ی فرزند عبداله ش���ماره شناس���نامه 
309صادره ازچناران مقطع کارشناسی  ارشدرشته 
ش���یمی آلی  از دانشگاه آزاد اسامی واحد مشهد  
مفق���ود گردیده وازدرجه اعتبار س���اقط می باش���د 
.ازیابنده تقاضامی شود اصل مدرک رابه دانشگاه 
آزاداس���امی مشهدبه  نشانی : اس���تان خراسان 
رضوی ،شهرس���تان مش���هد، قاس���م آباد،چهارراه 
استادیوس���فی ،مجتمع دانشگاهی  دانشگاه آزاد 
اسامی واحد مشهدپردیس دانشگاه آزاداسامی 
مشهد اداره امور فارغ التحصیان ارسال نماید .
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دانش����نامه پای����ان تحصی����ات اینجان����ب امید 
عطایی یزدی فرزند علی با ش����ماره شناسنامه 
1200 و ش����ماره مل����ی 0941378888 صادره از 
مش����هد در مقطع کارشناس����ی پیوس����ته رشته 
کش����اورزی-زراعت و اص����اح نبات����ات صادره از 
دانش����گاه آزاد اس����امی مش����هد واح����د گلبهار 

مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد.
از یابن����ده تقاض����ا می ش����ود اصل م����درک را به 
دانشگاه آزاد اسامی مشهد به نشانی:  استان 
خراسان رضوی ،شهرستان مشهد، امامیه 42 
سازمان مرکزی دانش����گاه آزاد اسامی مشهد 

اداره امور فارغ التحصیان ارسال نمایید.  
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اصل برگ س���بز خودروی س���واری پ���ژو 206 هاچ بک 
تیپ tu3   به ش���ماره انتظام���ی 67ط793 ایران 85 
به ش���ماره  موتور  182A0178284 و ش���ماره شاسی 
NAAP03EE0NJ296975  متعلق  به آرزو محمدی                     

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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ب���رگ س���بز و کلیه م���دارک خ���ودروی س���واری پراید 
تیپ 132 رنگ س���بز زیتونی-متالیک سال 1389  به 
ش���ماره ش���هربانی 86 و 135 ایران 36 و شماره بدنه 
S1422289150933 و ش���ماره موتور 3384385 به 
مالکیت ابوالفضل حشمتی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می گردد.
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ب���رگ س���بز خ���ودرو س���واری پرای���د هاچ ب���ک 111 
م���دل 1391 رن���گ ن���وک م���دادی ب���ه پ���اک ایران 
24-746و48 و شماره موتور 4559556 و شماره 
شاس���ی S5430091702677 به نام احمد طلیلی 

مفقود و اعتبار ندارد.
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اص���ل ب���رگ س���بز و س���ند کارخان���ه موتور س���یکلت 
انژکتوری احسان تیپ 200CC مدل1400   به شماره 
انتظام���ی 792 ای���ران 46457 ب���ه  ش���ماره  موت���ور 
  N14BVEKNEM1Y57701  0196 شماره تنهN14105175
متعلق  به آقای محمود پارسادوست مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ح
,4
01
10
09
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

40
11
01
51

دانش���نامه پای���ان تحصی���ات اینجان���ب الهام 
شکفته فرزند حجی غدیر با شماره شناسنامه 
از  ص���ادره   0732442011 مل���ی  ش���ماره   231
تربت جام در مقطع کارشناسی پیوسته رشته 
آموزش زبان انگلیس���ی صادره از دانشگاه آزاد 
اس���امی  واحد مش���هد مفقود گردیده است و 

فاقد اعتبار می باشد.
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اصل م���درک را به 
دانشگاه آزاد اسامی مشهد به نشانی:  استان 
خراسان رضوی ،شهرستان مشهد، امامیه 42 
س���ازمان مرکزی دانش���گاه آزاد اسامی مشهد 

اداره امور فارغ التحصیان ارسال نماید.  

دی
قو

مف
هی 

آگ

ب���رگ س���بز تراکت���ور کش���اورزی به ش���ماره پاک
و   LFW04090X موت���ور  ش���ماره  و  71-924ک11 
ش���ماره شاس���ی L02602 بنام مه���ر علی غامیان 

مفقود و اعتبار ندارد .
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گواهی موقت  کارشناسی ارشد اینجانب احسان پدیدار 
فرزند محمدتقی شماره شناسنامه 6510014361صادره 
از فیض ابادمه والت مقطع کارشناس���ی  ارشدرش���ته 
علوم اجتماعی پژوهش���گری از دانشگاه آزاد اسامی 
واحد مش���هد  مفق���ود گردیده وازدرجه اعتبار س���اقط 
م���ی باش���د .ازیابن���ده تقاضام���ی ش���ود اص���ل مدرک 
رابه دانش���گاه آزاداسامی مش���هدبه  نشانی : استان 
خراسان رضوی ،شهرستان مشهد، قاسم آباد،چهارراه 
استادیوس���فی ،مجتم���ع دانش���گاهی  دانش���گاه آزاد 
اس���امی واحد مش���هدپردیس دانش���گاه آزاداسامی 

مشهد اداره امور فارغ التحصیان ارسال نماید.
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س���ند کمپانی س���واری پ���ژو جی ال ایک���س405 - 
سبز یش���می متالیک مدل 1379 به شماره پاک 
32-446ل79 به شماره موتور: 22527904775 
ش���ماره شاس���ی : 79306497 ب���ه ن���ام س���میه 

مجرائیان مفقود و از اعتبار ساقط می باشد.
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بدین وس���یله ب���ه اطاع هم���گان می رس���اند که 
برگ س���بز و کارت خ���ودرو اینجان���ب عبدالرحمن 
مل���ی 4231761299   ش���ماره  ب���ه  نس���ب  زین���ت 
مرب���وط ب���ه خ���ودرو س���واری ران���ا  پاس س���قف 
شیش���ه ای )پانورام���ا( رن���گ س���فید  مدل س���ال 
1401 ب���ه ش���ماره پ���اک 49 ای���ران 155  د  26  به 
ش���ماره موتور   188B0004451  و شماره شاسی     
NAAU514E4NT341334  مفق���ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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برگ س���بز کامیونت ون نیسان 2400 آبی روغنی 
36-452ق52  ای���ران  پ���اک  ش   1381 م���دل 
ش���ماره موتور 194129 شماره شاسی C94716 به 

نام زهرا یاری مفقود و فاقد اعتباراست.
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برگ س���بز وانت تویوت���ا دوکابین رن���گ آبی مدل 
1992 به ش���ماره پ���اک ای���ران 52-338 ط 54 و 
شماره موتور 0679413 و شماره شاسی 025972 

بنام ابوالفضل ناظری مفقود و اعتبار ندارد.
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برگ س���بز خودروی هاچ بک ام وی ام مدل 96 رنگ 
نوک مدادی- متالیک به ش���ماره انتظامی612 ص 41 
 MVM477FJAH067522 ایران 32 ش���ماره موت���ور
ب���ه   NATFBHMD9H1056507 ش���ماره شاس���ی و 
مالکیت ناهید اسدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ف
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ب���رگ س���بز س���واری پی���کان  به رنگ س���فید مدل 
1380 به  ش���ماره موتور 11128015253 و ش���ماره 
شاس���ی 80416964 به ش���ماره پ���اک 74 – 756 
ب 11 ب���ه مالکی���ت ابوالفض���ل س���لیمانی مفق���ود 
گ���ردد. م���ی  اعتبارس���اقط  درج���ه  از  و  گردی���ده 
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دانش���نامه پای���ان تحصیات اینجانب ش���هاب 
پسیان فرزند علیرضا شماره ملی 0920475914 
ص���ادره از مش���هد در مقط���ع کاردان���ی  رش���ته

 نقش���ه کش���ی معماری-معم���اری ص���ادره از 
دانش���گاه آزاد اس���امی  واحد نیشابور مفقود 

گردیده است و فاقد اعتبار می باشد.
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اصل م���درک را به 
دانش���گاه آزاد اس���امی نیش���ابور ب���ه نش���انی:  
رضوی،نیش���ابور،خیابان  خراس���ان  اس���تان 
پژوهش-مجتمع دانش���گاه آزاد اسامی واحد 
نیش���ابور اداره ام���ور فارغ التحصیان ارس���ال 

نماید.  
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برگ س���بز خودروی پژو 405 جی ال ایکس مدل 
85 رنگ  نقره ای- متالیک به شماره انتظامی 728 
س 25 ایران 12 ش���ماره موت���ور 12485102993 و 
شماره شاسی 24227291 به مالکیت ابوذر انجم 
ش���عاع مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ف
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دانش����نامه پای����ان تحصی����ات اینجان����ب لی����ا 
پرتان����ژاد فرزند عبداله با ش����ماره شناس����نامه 
697 ص����ادره از مش����هد در مقطع کارشناس����ی 
رش����ته حقوق قضائی صادره از دانش����گاه آزاد 
اس����امی  واحد مشهد مفقود گردیده است و 

فاقد اعتبار می باشد.
از یابن����ده تقاض����ا می ش����ود اصل م����درک را به 
دانش����گاه آزاد اس����امی مش����هد ب����ه نش����انی:  
استان خراس����ان رضوی ،شهرس����تان مشهد، 
امامی����ه 42 س����ازمان مرک����زی دانش����گاه آزاد 
اس����امی مش����هد اداره امور فارغ التحصیان 

ارسال نمایید.  
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ب���رگ س���بز و کارت س���واری س���مند LX رن���گ آب���ی 
س���یر مدل 1388 ش���ماره پاک ای���ران 74-776ل15 
شاس���ی  ش���ماره   12487146218 موت���ور  ش���ماره 
NAACA1CB69F206055 ب���ه ن���ام مهدی پژوهان 
نیک مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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نوید سرادار    آدمــی از کسی نمی آموزد در زمان 
ــرود؛ بــرخــی مفاهیم  ــ تشنگی بــایــد بــه سمت آب ب
آموختنی نیستند. حرکت انسان به سوی کمال نیز 
در دسته  نیازهای فطری قرار می گیرد. آدمی خواسته 
و ناخواسته میل به رشد و زیاد شدن دارد. اما مسئله 
زمانی شکل می گیرد که مسیر را دقیق تشخیص دهد 
و از صرفاً احساس زیاد شدن به حقیقت رشد برسد. 
آن زمان است که طی حرکت به سمت قله و در هنگامه  
توفان سقوط نمی کند چرا که ریشه  درخت، او را نگه 
می دارد اما سنگینی سنگ او را سقوط می دهد. این 
حرکت کردن نیاز به تلنگر دارد تا آدم جای تکیه بر توهم 
زیاد شدن، ریشه در خاک کند و در پیچ و خم مسیر 
بازنماند. همچنین نیاز به تبیین ضــرورت، جهت و 
نیازهای حرکت انسان است تا آدمی راه را از بیراهه 
بازشناسد. کتاب »حرکت« علی صفایی حائری )عین.
صاد( سراغ این تبیین رفته و به تحلیل جریان فکری 
و تربیتی انسان پرداخته اســت. آنچه در این کتاب 
سبب تلنگر است آتش درون مرحوم صفایی حائری 
است که در جان کلمات ریخته می شود. آنجا که از 
ضرورت حرکت و رشد آدمی شروع می کند و می گوید: 
»ضــرورت حرکت، باید از ضــرورت نفس کشیدنمان 
هم بیشتر باشد تا بتوانیم به خاطر آن، حتی خون و 
جانمان را بدهیم. مادامی که ضرورت حرکت در این 
سطح درک نشده باشد، قطعاً انسان در راه می ماند؛ 
راه هایی که پرپیچ و خم و پرخطر است. راه هایی که پر 
از درگیری و رنج است« و آنجا که اضطرار به حرکت را از 
بن مایه و فطرت انسان می داند و کج مسیرها را معرفی 
می کند؛ »ضرورت حرکت، از ترکیب ما، از فطرت ما، از 
ساخت ما مایه می گیرد و به همین خاطر کسانی که 
حرکتی ندارند، مجبورند با تنوع ها خودشان را مشغول 
کنند. تنوع طلبی، نشان دهنده  نیازی است که ارضا 

نشده؛ مثل گرسنه ای که اگر به او غذا 
ندهند، کثافت ها را هــم مــی خــورد«. 
امــا تا زمانی که انسان قــدر خویش را 
نشناسد می ماند و می گندد، چرا که 
نشناختن ظرفیت بــه شــروعــی بــرای 
حرکت ختم نمی شود. »اگــر انسان 
انـــدازه  خــود را شناسایی و ظرفیتش 
را شناخته باشد، حرکتش را شروع 
می کند و ایــن حرکت برایش حتی از 
تنفس ضروری تر می شود؛ چون با هر 
نفسش می خواهد چیزی را بدست 
آورد«. هنگامی که انسان قدر و ظرفیت 

خود را شناخت بنا بر آن امتداد عظیم، نیازهایی به 
همان عظمت حس خواهد کرد؛ نیازهایی که فاصله  با 
آن ها قدمی دیگر می شود در به حرکت درآمدن انسان. 
»ضــرورت حرکت از ایــن ناشی می شود که نیازهای 
آدمی، آماده و در دسترس نیستند. کسی که با این همه 
در رابطه است و برای این رابطه ها نیازهایی را احساس 
کرده، دیگر نمی تواند بی تفاوت و منتظر باشد؛ باید خود 
شروع کند و در این شروع، محتاج شناخت این نیازها و 
تنظیم و تأمین آن هاست«. مرحوم صفایی حائری پس 
از ضرورت، جهت حرکت را مطرح می کند. اینکه انسان 
فطرتاً در جوشش است و مهم در این قدم، مشخص 
کردن جهت این انگیزش است. »هواها و هوس ها و 
عشق ها در ما وجود دارند. باید این نیروها تبدیل شوند 
و جهت بگیرند. باید ترس ها و بخل ها و حتی دردها و 
رنج های انسان تبدیل شوند. باید عقده هایش تبدیل 
شوند«. آنچه جهت را مشخص می کند مقصد و هدف 
است و در مسیر حرکت، هدف چیزی باالتر از عدالت 
و آزادی و رفاه و تکامل -که آرمان های کنونی انسان 
معاصرند- است، چرا که هدف برای چنین انسانی که 
حرکت برایش ضرورت دارد، رشد او است. هدف، نه 
تنها تکامل انسان و استعدادهای اول، که جهت دادن 
به استعدادهای تکامل یافته  او است. در مشخص 
کردن جهت حرکت سؤال این است اگر بنا شد حرکت 
کنیم در کدام سطح و محدوده وسعتی دنبال کنیم؟ 
اگر بنا شد پرورش دهیم و نمانیم، چه چیزی را پرورش 
دهیم؟ »باغبانی که قدر خود را می شناسد و نیازهای 
خود را می داند، بذرها را مفت به خاک نمی ریزد. یک 

دانه می دهد تا 700 تا بدست آورد«.
در مرحله  بعد علی صفایی حائری نیازهای حرکت 
را مطرح می کند. نیازهایی که »در رابطه با انسان«، 
»در رابطه با دیگران« و »در رابطه با محیط کار« مطرح 
ــــن بــخــش هــا عــیــن. اســــت. در ای
ــرای رفــع این  صــاد ســراغ تحلیل ب
نیازها مــی رود. »اگــر آدمــی ماندن 
را گــنــدیــدن دانــســت و حــرکــت و 
ضــرورت آن را احساس کــرد، باید 
حرکت کرده و در این حرکت، کندی 
و شتاب خــود را کنترل کند. اگر 
کند برود، از پشت ضربه می خورد 
و مانع دیــگــران اســت. اگــر شتاب 
ــردارد، باید لــرزش هــایــش، جهر  ــ ب
و اخــفــاتــش و بــلــنــدی و کوتاهی 

صدایش را کنترل کند«.



وقــتــی ســخــن از 
وقف و نیکوکاری 
به میان می آید، 
نام »حاج حسین 
ــک« بــه  ــ ــل ــ ــام ــ آق
عنوان بزرگ ترین واقــف تاریخ معاصر 
ایـــن مـــرز و بـــوم مــی درخــشــد؛ بــزرگــمــرد 
فرهنگ دوستی که کتابخانه و موزه ملی 
ملک را به همراه منظومه ای از موقوفات 
اقتصادی بر آستان قدس رضــوی وقف 

کرد تا همگان بتوانند از آن بهره بگیرند.
کتابخانه و مــوزه ملی ملک، نخستین 
موزه خصوصی ایران و یکی از 6کتابخانه 
بزرگ کشور در حوزه نسخه های خطی 
به شمار می آید که در آبان سال1316 بر 
بارگاه ملکوتی رضوی وقف شده است. 
ــذرا بــر تاریخچه و  ــه نگاهی گـ در ادامــ

تحوالت آن می اندازیم.

جرقه تأسیس کتابخانه ◾
حسین ملک در 11 ربیع االول سال 1288 
هجری قمری برابر با دهم خرداد 1250 در 
خانه بزرگ پدری اش در بازار حلبی سازها 
)بین الحرمین کنونی( در تهران چشم 
بــه جهان گــشــود. او در ایــن خانه زاده 
شد تا سرنوشت دیگری بــرای خانواده   
اصالتاً تبریزی و مجتهدزاده خود رقم 
بزند به خصوص که پدرش محمدکاظم 
ملک التجار از جمله بازرگانان پرآوازه دوره 
قاجار بود و دارایی بسیاری از راه تجارت 
و خرید امالک در خطه خراسان فراهم 

آورده بود.
حسین ملک در جوانی به عنوان دستیار 

پــدرش مشغول بــه کــار شــد تــا در اداره 
امــالک خــراســان به او کمک کند. او در 
28 سالگی بــه هــمــراه پــدرش در مسیر 
سفر بازگشت از مشهد به تهران، 15 روز 
میهمان نیرالدوله، حاکم وقت نیشابور 
ــوان  بـــود. در ایــن سفر، نسخه  ای از دی
»ابن یمین فریومدی« شاعر سده ششم 

هجری را پیدا کرد و در این مدت از روی 
آن نسخه ای برای خود نوشت. در همین 
زمان، فکر ایجاد یک کتابخانه بزرگ در 
ذهن حسین آقا جرقه زد و او شــروع به 
گردآوری نسخه های خطی کرد تا جایی 
که مردم هم برای فروش کتاب های خطی 
و قدیمی خــود به او مراجعه می کردند 

و در نهایت در دهــه هــای پایانی سده 
سیزدهم هجری توانست کتابخانه اش 

را در مشهد بنیان گذارد.
محمدکاظم ملک التجار در سال 1297 
درگذشت و ثروت انبوهی برای فرزندانش 
از جمله حسین آقا به ارث گذاشت. در 
این میان حاج حسین آقاملک که مسیری 

متفاوت برای استفاده از میراثش انتخاب 
کرده بود، ابتدا کتابخانه اش را از مشهد به 
خانه  پدری اش در بازار تهران منتقل کرد و 
منابع آن را در اختیار اهل دانش گذاشت. 
سپس تصمیم گرفت موزه ای از سکه ها، 
فرش ها، قلمدان ها، تابلوهای نقاشی و... 
که نشان دهنده تاریخ و هنر کهن ایران 
زمین است، راه اندازی کند. بدین صورت 
مجموعه کتابخانه و موزه ملی ملک در 

سال 1314 بنیان گذاشته شد.

بلندنظری بنیان گذار مجموعه ◾
حاج حسین آقاملک در ادامه این مسیر 
فرهنگی، مهم ترین گامش را در آبان ماه 
1316 برداشت چنان که ایــن کتابخانه 
ارزشمند را به همراه دیگر آثار تاریخی 
و هنری که در این مدت گــردآوری کرده 
بود، با خانه پدری اش در قلب بازار تهران 
و اثاثیه آن بر آستان حضرت رضــا)ع( 
وقف کرد. البته او به فکر آینده و گسترش 
این مجموعه فرهنگی هم بود چنان که 
در سال های بعد، دارایی ها و زمین های 
بسیاری بــه ویــژه در خــراســان بــر بارگاه 
ــام هــشــتــم)ع( وقــف کــرد تا  ملکوتی امـ
درآمدهایشان بودجه کتابخانه و موزه را 
تأمین کند. از طرف دیگر این واقف بزرگ، 
نگاهی خــاص به گسترش کتابخانه و 
موزه ملی ملک داشت از این رو در سال 
1323، قطعه زمین بــزرگــی در محوطه 
تاریخی باغ ملی )میدان مشق( پایتخت 
را بـــرای ساخت ساختمان جدید این 

مجموعه فرهنگی وقف کرد.
آستان قدس رضوی در راستای توسعه 

ــوزه ملی مــلــک، ساخت  کتابخانه و مـ
ساختمان تازه ای را از سال 1364 در همان 
زمین وقفی حاج حسین آقاملک در باغ 
ملی تهران آغــاز کــرد. سرانجام از سال 
1376، این ساختمان مزین به معماری 
اسالمی- ایرانی در محوطه دلنواز باغ 
ملی میزبان مجموعه کتابخانه و موزه 
ملک از خانه قدیمی ملک در بازار شد. 

تنوع تاالرها و منابع ◾
کتابخانه و موزه ملی ملک، امروزه نه تنها 
یکی از مهم ترین مقاصد گردشگری 
تهران بلکه مأمنی بــرای پژوهشگران و 
دانشجویان فعال در گستره فرهنگ و 
تمدن اسالمی- ایرانی اســت. در حال 
ــوزه ای ایــن مجموعه  حاضر خــدمــات مـ
در 11 تـــاالر »ســکــه، نــشــان و مـــدال«، 
»آثــار خــانــدان غفاری و کمال الملک« 
»تـــک اثـــر«، »حاج حسین آقــامــلــک«، 
ــارگـــری«، »آثـــار  ــگـ »خــوشــنــویــســی و نـ
ــار اهــدایــی بانو عزت ملک  ــی«، »آثـ الکـ
ملک«، »تمبر«، »هزارداستان«، »هنر 
و زندگی« و »علوم در ایران اسالمی« به 

بازدیدکنندگان ارائه می شود. 
همچنین حدود 20 هزار عنوان نسخه و 
رساله خطی و مجموعه ای از کتاب های 
چاپ سنگی، سربی و چاپی در موضوعاتی 
مانند دیــن، ادبیات، تاریخ و هنر ایرانی 
ــان هــای گــونــاگــون در کنار  اســالمــی بــه زب
نشریاتی از دوره قاجار تاکنون، هــزاران 
برگ سند و بیش از صدها عنوان منبع 
دیداری و شنیداری در بخش کتابخانه این 

مجموعه نگهداری می شود. 

گذریبرکتابخانهوموزهملیملککه85سالازوقفآنمیگذرد

شاهکار فرهنگی حاج حسین آقا 

خبرخبر
امروزامروز

همایشنکوداشتآیتاهللشیخمحمدتقیبجنوردیبرگزارمیشود
 با همکاری بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی 
27 آذر همایش نــکــوداشــت آیـــت هللا شیخ محمدتقی 
بجنوردی در بجنورد برگزار می شود.به گزارش آستان نیوز، 
طی نشستی با حضور اعضای هیئت رئیسه همایش 
نکوداشت آیت هللا شیخ محمدتقی بجنوردی و معاونان و 

مدیران پژوهشی بنیاد، ابعاد علمی این همایش مورد بحث 
و تبادل نظر قرار گرفت. در این نشست محمدعلی نظری، 
رئیس کمیته علمی همایش نکوداشت آیــت هللا شیخ 
محمدتقی بجنوردی با تشریح ابعاد مختلف همایش در 
سه محور مقاالت، مجموعه اسناد و تاریخ شفاهی، به بیان 

میزان مشارکت مؤسسه ها و نهادهای آموزشی و پژوهشی 
پرداخت و خواستار همکاری فی مابین در حــوزه  علمی و 
پژوهشی شد. در ادامه غالمرضا جاللی، مدیر کالن پروژه 
ســادات رضــوی بنیاد پژوهش های اسالمی ضمن تبیین 
ابعاد مختلف شخصیت علمی و سیاسی آیت هللا شیخ 

محمدتقی بجنوردی با استقبال از برگزاری نکوداشت این 
شخصیت علمی، به طرح نکات و پیشنهادهایی دربــاره 
پیش نشست های نکوداشت پرداخت. در پایان جلسه، بنیاد 
پژوهش های اسالمی اعالم آمادگی کرد در قالب تفاهم نامه و 
قراردادهمکاری الزم را با کمیته علمی همایش داشته باشد. 

بقاع متبرکه
رسیدگیبه۲۰۰پرونده
درستادصبریکامامزاده

مدیرآستانحسینبنموسیالکاظم)ع(
گفت:ازابتدایسالتاکنونبهبیشاز۲۰۰

پروندهشکایتدرستادصبراینآستان

مبارکرسیدگیشدهاست.
مهدیقاسمزادهدرگفتوگوباآستاننیوز
گفت:نخستینستادصبرخراسانجنوبی

درآستانمقدسحسینبنموسیالکاظم)ع(
وابستهبهمؤسسهفرهنگیوبقاعمتبرکه

آستانقدسرضویتشکیلوتاکنونبه
بیشاز۲۰۰پروندهشکایتدرستادصبر

اینآستانمبارکرسیدگیشدهاست.
ویافزود:ستادصبربرگرفتهازسهکلمه

»صلح،بخشایشورضایت«استو۲8فرد

سرشناسوخوشنامشهرستانبااینستاد
همکاریدارند.قاسمزادهتصریحکرد:از

ابتدایسالبیشاز۲۰۰پروندهدراینستاد
تشکیلشدهکهیکسومآنباصلحوسازش

پایانیافتهاست.
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افضل افضل 
العبادة قراءة العبادة قراءة 
القالقررآنآن
بهترینعبادت،
قرائتقرآناست.

خدماتموزهایاینمجموعهدر11تاالر»سکه،نشــانومدال«،»آثارخاندانغفاریوکمالالملک«
»تکاثر«،»حاجحسینآقاملک«،»خوشنویسیونگارگری«،»آثارالکی«،»آثاراهداییبانوعزتملک
ملک«،»تمبر«،»هزارداستان«،»هنروزندگی«و»علومدرایراناسالمی«بهبازدیدکنندگانارائهمیشود.

گزيدهگزيده

آگهی دعوت از مجاورین
نظر به درخواست آقای احسان رام بوکالت از رضا انحصاری و ورثه مرحوم سیدحسن سیدی مالک ششدانگ پالک 
1430 فرعی از 103- اصلی و ششدانگ پالک 1085 فرعی از 103- اصلی واقع در اراضی مزرعه رودخانه بار بخش 
شش مشهد مبنی بر صدور سند مالکیت کاداستری پالک مذکور در اجرای کد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی و 
باستناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان 
ثبت اس��ناد و امالک کشور، نماینده و نقش��ه بردار این اداره در روز یکشنبه تاریخ 1401/08/15 ساعت 9/30 صبح 
جهت معاینه محل ملک مورد تقاضا در محل وقوع ملک حضور خواهند یافت لذا بموجب این آگهی از مالکین مشاعی 
و مجاورین پالک فوق الذکر دعوت بعمل می آید به جهت حفظ حقوق مالکانه و عدم تضییع حق احتمالی در موعد 
مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک مورد تقاضا حضور یابند. بدیهی است عدم حضور در موعد تعیین شده فوق 

مانع ادامه عملیات ثبتی نخواهد شد. م.الف 566  آ-40110130
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 16 فرعی از 107- اصلی اراضی کالته رمضان بخش 6 
مشهد به نام زهرا آقاسی زاده فرزند مرتضی و غیره مبنی بر درخواست متقاضی ثبت و با رعایت مواد 14 و 15 قانون 
ثبت عملیات تحدید حدود آن در س��اعت 9 صبح روز چهارش��نبه مورخه 1401/09/02 در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا بدین وسیله با انتشار این آگهی از متقاضی و صاحبان امالک مجاور دعوت می شود تا در روز و ساعت 
مقرر فوق در محل حضور به هم رس��انند و هر ادعایی نس��بت به حدود مرقوم یا حقوق ارتفاقی آن دارند به نماینده 
محدد اظهار و ابراز دارند و چنانچه کسانی به علت عدم حضور در محل نسبت به عملیات تحدید حدود اعتراض داشته 
باشند میتوانند طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز دادخواست خود را به مراجع 

ذیصالح قضائی ارائه و گواهی آن را به این اداره تسلیم نمایند. م.الف 567   آ-40110131
تاریخ انتشار دوشنبه 1401/08/09

رئیس ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 22 فرعی از 107- اصلی اراضی کالته رمضان بخش 6 
مشهد به نام زهرا آقاسی زاده فرزند مرتضی و غیره مبنی بر درخواست متقاضی ثبت و با رعایت مواد 14 و 15 قانون 
ثبت عملیات تحدید حدود آن در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/09/02 در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا بدین وسیله با انتشار این آگهی از متقاضی و صاحبان امالک مجاور دعوت می شود تا در روز و ساعت مقرر 
فوق در محل حضور به هم رسانند و هر ادعایی نسبت به حدود مرقوم یا حقوق ارتفاقی آن دارند به نماینده محدد 
اظهار و ابراز دارند و چنانچه کس��انی به علت عدم حضور در محل نس��بت به عملیات تحدید حدود اعتراض داشته 
باشند میتوانند طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز دادخواست خود را به مراجع 

ذیصالح قضائی ارائه و گواهی آن را به این اداره تسلیم نمایند. م.الف 568   آ-40110132
تاریخ انتشار دوشنبه 1401/08/09

رئیس ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 30 فرعی از 107- اصلی اراضی کالته رمضان بخش 6 
مشهد به نام زهرا آقاسی زاده فرزند مرتضی و غیره مبنی بر درخواست متقاضی ثبت و با رعایت مواد 14 و 15 قانون 
ثبت عملیات تحدید حدود آن در س��اعت 9 صبح روز چهارش��نبه مورخه 1401/09/02 در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا بدین وسیله با انتشار این آگهی از متقاضی و صاحبان امالک مجاور دعوت می شود تا در روز و ساعت 
مقرر فوق در محل حضور به هم رس��انند و هر ادعایی نس��بت به حدود مرقوم یا حقوق ارتفاقی آن دارند به نماینده 
محدد اظهار و ابراز دارند و چنانچه کسانی به علت عدم حضور در محل نسبت به عملیات تحدید حدود اعتراض داشته 
باشند میتوانند طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز دادخواست خود را به مراجع 

ذیصالح قضائی ارائه و گواهی آن را به این اداره تسلیم نمایند. م.الف 569   آ-40110133
تاریخ انتشار دوشنبه 1401/08/09

رئیس ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی دعوت از مجاورین
نظر به درخواست ورثه مرحوم غالمرضا رضائیان طرقبه و مرحومه صدیقه مظلوم طرقبه مالک ششدانگ پالک 4949 
فرعی از 10- اصلی واقع در اراضی طرقبه بخش شش مشهد مبنی بر صدور سند مالکیت کاداستری پالک مذکور در 
اجرای کد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی و باستناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء و طرز 
رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، نماینده و نقشه بردار این اداره در روز شنبه 
تاریخ 1401/09/05 ساعت 9/30 صبح جهت معاینه محل ملک مورد تقاضا در محل وقوع ملک حضور خواهند یافت 
لذا بموجب این آگهی از مالکین مشاعی و مجاورین پالک فوق الذکر دعوت بعمل می آید به جهت حفظ حقوق مالکانه 
و عدم تضییع حق احتمالی در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک مورد تقاضا حضور یابند. بدیهی است عدم 

حضور در موعد تعیین شده فوق مانع ادامه عملیات ثبتی نخواهد شد. م.الف 570   آ-40110134
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

از طرف محمد ایرانی

آگهی مزایده اموال غیر منقول حجت اهلل بیگی 
به موجب پرونده اجرایی 140004006217001391 و به شماره بایگانی 140000167 اجرای ثبت زبرخان فاطمه 
تازیکی به استناد نکاحیه شماره 24475 مورخه 79/5/2 دفتر 21 ازدواج نیشابور اقدام به صدور اجراییه به بیست 
وپنج عدد  ریال علیه ورثه مرحوم حجت اهلل بیگی را نموده است که پس از ابالغ اجراییه و طی مراحل قانونی حسب 
درخواست بستانکار اموال غیر منقول به شرح ذیل: مقدار یک دانگ و سه چهارم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و 
اعیان یک قطعه زمین )که در محل یک باب ساختمان می باشد( به مساحت دویست وهفتادوپنج متر و چهل سانتی 
متر مربع عرصه و حدود صدوچهل متر اعیان مسکونی به صورت نیمه اسکلت سقف ضربی دارای امتیازات آب و برق 
و گاز و دور پذیرایی تا ارتفاع یک متر سنگ سیستم گرمایشی بخاری گازی و سرمایشی کولر آبی می باشد به شماره 
پالک هش��تاوچهار فرعی از صدوسی وهفت اصلی واقع در اراضی تلخ شور بخش 3 زبرخان که آدرس شهر قدمگاه 
کوچه بانک کشاورزی دکتر شریعتی که حدود اجمالی آن شماال به میالن 8 متری شرقا به منزل علیرضا مجدی و 

جنوبا به زمین خالی و غربا به میالن 6 متری که مقدار یک دانگ  وسه چهارم دانگ مشاع از شش دانگ به مبلغ 
هفت میلیارد ریال معادل هفتصد میلیون تومان توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است که پس از 
قطعیت ارزیابی جلسه مزایده در روز یکشنبه مورخه بیست و نهم آبان ماه سال هزاروچهارصدویک از ساعت 9 الی 
12 ظهر در محل اداره ثبت اسناد و امالک زبرخان با حضور مسئولین اجرا و نماینده مقام قضایی دادگستری زبرخان 
تشکیل می گردد و مبلغ مزایده هفت میلیارد ریال معادل هفتصد میلیون تومان شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
واگذار خواهد شد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و 
مکان مقرر برگزار خواهد شد نیم عشر اجرایی و حق حراج و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تاتاریخ 

مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود.  آ-40110104
 انتشار 1401/8/9 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زبرخان سید حسن پور موسوی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره 140160327001000152و 140160327001000151تاریخ 1401/02/29هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سعید و حسین حسنلو فرزندان صفی اله در ششدانگ یک 
باب خانه بصورت بالمناصفه به مساحت 64 مترمربع پالک 9053 فرعی از 42 اصلی واقع در بخش 7 زنجان خریداری 
از مالک رسمی آقای باقر محمدی فرزند جواد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 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-40110105
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/08/09                     تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/08/25

محمدرضا حسنی- رئیس ثبت اسناد و امالک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره 140160327001001189هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای علی س��ودی فرزند اش��رف بشماره شناس��نامه 415 صادره از زنجان در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
11500 مترمربع پالک فرعی از 15732 از 43 اصلی واقع در بخش 7 زنجان روستای امند خریداری از مالک رسمی 
آقای اشرف سودی فرزند مهدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز 
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 دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  آ-40110111
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/08/09               تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/08/25

محمدرضا حسنی- رئیس ثبت اسناد و امالک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره 140160327001001190هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای علی س��ودی فرزند اش��رف بشماره شناس��نامه 415 صادره از زنجان در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
2055/32 مترمربع پالک 15731 فرعی از 43 اصلی واقع در بخش 7 زنجان روستای امند خریداری از مالک رسمی 
آقای محمد رفیعی فرزند یارمحمد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز 
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 دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  آ-40110112
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/08/09                         تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/08/25

محمدرضا حسنی- رئیس ثبت اسناد و امالک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره 140160327001001241هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم معصومه عالمی فرزند محمد بشماره شناسنامه 6 صادره از در یک باب خانه به مساحت 66/62 مترمربع پالک 
26898 فرعی از 38 اصلی واقع در بخش 7 زنجان ش��هرک مهدیه خریداری از مالک رسمی آقای غالمرضا امیری 
فرزند پنجعلی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز 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 دوماه 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-40110113
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/08/09                     تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/08/25

محمدرضا حسنی- رئیس ثبت اسناد و امالک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره 140160327001001242هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای فریدون محرمی فرزند عروجعلی بشماره شناسنامه 507 صادره از در یک باب خانه به مساحت 169/1مترمربع 
پالک 26899 فرعی از 38 اصلی واقع در بخش 7 زنجان ش��هرک مهدیه خریداری از مالک رس��می آقای غالمرضا 
امیری فرزند پنجعلی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 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-40110114
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/08/09                      تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/08/25

محمدرضا حسنی- رئیس ثبت اسناد و امالک

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

براب��ررای ش��ماره 140160321006001880هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی اقای 
محمد علی پاک طینت  مهدی ابادی  فرزند احمد بشماره شناسنامه 257 صادره ازیزد درششدانگ خانه و باغچه به 
مساحت 324/55 مترمربع  بطور مفروز قسمتی از پالک 4617 اصلی بخش 12یزد واقع درده باالخریداری ازمالک 

رسمی 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 دوماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی 
تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد.  آ-40110115
تاریخ انتشارنوبت اول : دو شنبه : 09 /1401/08             تاریخ انتشارنوبت دوم : سه شنبه  1401/08/24

علی اصغر کریمی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تفت
 

اگهی تعیین متراژ 
کلی��ه مجاورین پ��الک 118 فرعی از 222 اصلی بخش 3 قوچان واقع در اراضی جرتوده در خصوص وقت معاینه و 
تعیین متراژ ششدانگ یک باب منزل پالک فوق ، مورد تقاضای آقای حسن عباس زاده نسبت به ششدانگ پالک 
به آدرس قوچان روستای جرتوده که به مجاورت ملک شما معرفی شده برای روز یک شنبه1401/8/15ساعت 10 
صبح تعیین گردیده و در محل انجام خواهد شد چنانچه در مورد حدود و حقوق ارتفاقی ملک مزبور حقی برای خود 
قائل هستید و یا اختالفی با مجاور مزبور دارید میتوانید در روز و ساعت مقرر در محل حضور بهم رسانیده و مطالب 
خود را اظهار دارید . در صورت عدم حضور و نبودن اختالف نسبت به تعیین متراژ اقدام و بنام متقاضی سند مالکیت 

صادر خواهد شد.  آ-40110116
عباس برق شمشیر رییس اداره ثبت اسناد و امالک قوچان

اگهی تعیین متراژ 
کلیه مجاورین پالک 7 فرعی از 4002اصلی بخش یک قوچان واقع در اراضی شهری در خصوص وقت معاینه و تعیین 
متراژ ششدانگ یک باب منزل پالی فوق مورد تقاضای آقای علی حبیبی به آدرس قوچان خیابان سنائی 7 پالک 4 که 
به مجاورت ملک شما معرفی شده برای روز یک شنبه1401/8/15ساعت 11/00صبح تعیین گردیده و در محل انجام 
خواهد شد چنانچه در مورد حدود و حقوق ارتفاقی ملک مزبور حقی برای خود قائل هستید و یا اختالفی با مجاور 
مزبور دارید میتوانید در روز و ساعت مقرر در محل حضور بهم رسانیده و مطالب خود را اظهار دارید . در صورت عدم 
حضور و نبودن اختالف نسبت به تعیین متراژ اقدام و بنام متقاضی سند مالکیت صادر خواهد شد.  آ-40110117

عباس برق شمشیر رییس اداره ثبت اسناد و امالک قوچان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت امالک میاندوآب

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی )موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون (
هیئت حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب بشرح زیر تصرفات مفروزی و مالکانه 
اشخاص را تأیید و به جهت عدم دسترسی به مالکین مقرر شده است پس از نشر آگهی سند مالکیت رسمی صادر 
و تس��لیم گردد و علیهذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور و آئین نامه اجرائی آن مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
جهت اطالع مالکین مشاعی و سایر صاحبان حقوق آگهی می شود و چنانچه اشخاص اعتراض داشته باشند حداکثر 
ظرف مدت دو ماه از انتش��ار اولین آگهی اعتراض کتبی خود را مس��تقیماً بع اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرستان 
میاندوآب تس��لیم نموده و باید یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب ، دادخواست 
خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در غیر اینصورت سند مالکیت مورد تقاضای متصرف 
براس��اس مدلول رأی صادره در حدود و مقررات صادر خواهد ش��د و صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود .
1 – رأی شماره  140160313006002990 مورخ 1401/07/23 تقاضای آقای ناصر خدایاری فرزند قنبر مبنی بر 
صدور سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه قسمتی از پالک 15462 فرعی از یک – اصلی بخش 14 مراغه حوزه 
ثبتی میاندوآب واقع در میاندوآب خریداری ش��ده از آقای جواد خیری به ش��ماره پرونده هیأت 102 – 1401 به 

مساحت 174/64 مترمربع که برای آن پالک 30081 فرعی تعیین شده است .  م/الف 17   آ-40110122
تاریخ انتشار نوبت اول : دو شنبه مورخ 1401/08/09        تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه 1401/08/24 

سعید سیفی –  سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/09/20 و برابر رای شماره  140160306006003285  هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علی اکبر محمدی فرزند اسحاق 
بشماره شناسنامه 16 صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 92/30 متر مربع )نود 
و دو و سی صدم متر مربع ( قسمتی از پالک 112 فرعی از اراضی خرایه پالک 127 اصلی دهستان اربعه  واقع در 
خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری از مالک رسمی آزاده طارقیان محرز گردیده است 
. لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و ماده 13 آئین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهر ها منتشر تا در 
صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل 
دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 

سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .  آ-40110119
تاریخ انتشار نوبت اول : 08/09 /1401                 تاریخ انتشار نوبت دوم : 25 /1401/08

سید امین موسوی -رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/09/20 و براب��ر رای ش��ماره 75 1401603060060036  هی��ات اول موض��وع م��اده ی��ک قانون مذکور 
مس��تقر در واحد ثبتی ح��وزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمع��ارض متقاضی آقای جعفر ملوکی 
فرزندغالمحسین بشماره شناسنامه 321 صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
147/80 متر مربع )یکصد و چهل و هفت و هش��تاد صدم متر مربع ( قس��متی از پالک 2085 مجزا ش��ده از 368 
فرع��ی از اراضی دیزقند پالک 231 اصلی دهس��تان اربعه  واقع در خراس��ان رضوی بخ��ش یک حوزه ثبت ملک 
ترب��ت حیدریه خریداری از مالک رس��می غالمحس��ین ملوکی محرز گردیده اس��ت . لذا به موج��ب ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتش��ار در ش��هر ها منتش��ر تا در صورتیکه اش��خاص 
ذینفع به آرای اعالم ش��ده اعتراض داشته باش��ند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که 
درای��ن ص��ورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی ک��ه اعتراض در مهلت قانونی 
واص��ل نگ��ردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواس��ت ب��ه دادگاه عمومی محل را ارائه نکن��د اداره ثبت مبادرت به 
صدور س��ند مالکیت می نماید و صدور س��ند مالکیت مان��ع از مراجعه متضرر به دادگاه نیس��ت . آ-40110120

تاریخ انتشار نوبت اول : 08/09 /1401                 تاریخ انتشار نوبت دوم : 25 /1401/08
سید امین موسوی -رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/09/20 و برابر رای ش��ماره  140160306006003586  هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر 
در واح��د ثبت��ی حوزه ثبت مل��ک تربت حیدریه تصرفات مالکان��ه و بالمعارض متقاضی خان��م فاطمه کالبی نژاد 
فرزند نادر بش��ماره شناس��نامه 0760113701 صادره از خواف نس��بت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
124/70 متر مربع )یکصد و بیس��ت و چهار و هفتاد صدم متر مربع ( قس��متی از پالک131 فرعی از اراضی ضیاء 
الدین س��فلی پالک 126 اصلی دهس��تان اربعه  واقع در خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه 
خریداری مع الواسطه  از مالک رسمی محمدباقر ابریشمی محرز گردیده است . لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت 
به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتش��ار در ش��هر ها منتش��ر تا در صورتیکه اش��خاص ذینفع به 
آرای اعالم ش��ده اعتراض داش��ته باش��ند باید از تاریخ انتش��ار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
مح��ل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعت��راض مبادرت به 
تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که 
درای��ن ص��ورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی ک��ه اعتراض در مهلت قانونی 
واص��ل نگ��ردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواس��ت ب��ه دادگاه عمومی محل را ارائه نکن��د اداره ثبت مبادرت به 
صدور س��ند مالکیت می نماید و صدور س��ند مالکیت مان��ع از مراجعه متضرر به دادگاه نیس��ت . آ-40110121

تاریخ انتشار نوبت اول : 08/09 /1401                    تاریخ انتشار نوبت دوم : 25 /1401/08
سید امین موسوی -رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه 


