
کتابخوانی

 170 میلیون منبع
در کتابخانه دیجیتال رضوی

ــش  ــ ــخـ ــ رئـــــــــــیـــــــــــس بـ
توسعه  و  ســازمــانــدهــی 
گفت:  دیجیتال  منابع 
ــدن 10  ــ بــــا افـــــــــزوده شــ
مــیــلــیــون مــنــبــع جــدیــد 
دیجیتال  کتابخانه  بــه 
دسترس پذیری  رضــوی، 

کرد.  پیدا  افــزایــش  دیجیتال  منبع  میلیون   170 به  پژوهشگران 
مهدی کریمی توسعه منابع دیجیتال را در راستای دسترسی حداکثری 
پژوهشگران به تولیدات علمی داخــل و خــارج کشور عنوان کرد.
طریق  از  دیگر  منبع  میلیون   10 به  دسترسی  زمینه  ایجاد  وی 
کارشناسان  فعالیت  با  که  کــرد  عنوان  اقــدامــی  را  مجازی  بستر 
کتابخانه دیجیتال سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان 
قدس رضــوی طی هفت ماه از آغــاز سال جــاری به بار نشست.
ــع تــولــیــدی  ــاب ــابــع جـــدیـــد را از طـــریـــق مــن ــأمــیــن مــن ــمــی ت کــری
ــی و  ــ ــل ــاالت داخــ ــقــ ــ ســـــازمـــــان، مـــنـــابـــع فــــــراهــــــم آوری شــــــده، م
ــرشــمــرد و عـــنـــوان کـــرد: ــگــاه هــای اشــتــراکــی و... ب ــای خـــارجـــی پ
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی از 
سال 1390 با ایجاد کتابخانه دیجیتال برای دسترس پذیری محققان 
به منابع از طریق فضای مجازی تالش کرده است و ثمره آن در 
حال حاضر مجموعه ای افزون بر 170 میلیون منبع دیجیتال است 
که از طریق کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی در بستر وب 
و ایستگاه های مطالعه دیجیتال در سراسر کشور ارائــه می شود.
پژوهشگران در سراسر جهان برای دسترسی به منابع اطالعاتی 
موجود می توانند از کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی به نشانی 
موجود  سامانه های  از  و  باشند  داشته  دسترسی   digital.aqr.ir
در این کتابخانه دیجیتال از قبیل خدمات تحویل مدرک، امانت 
دیجیتال، ایستگاه های مطالعه دیجیتال آستان قدس رضوی و یا 
کانال های ارتباطی سازمان در شبکه های اجتماعی بهره مند شوند.
از  کشور   130 از  بیش  پژوهشگران  و  محققان  حاضر  حــال  در 
خدمات کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی استفاده می کنند.

رقیه توسلی   می بینمشان. همین دیروز 
تلفنی صحبت کردم با هر دویشان. قدم زنان 
بودند  رفته  پیداست  می روند سمت خانه. 
»چهارشنبه بازار«. چرخِ خریدشان سنگین 
است. توی یک خیابان می نشینیم. فاصله 
را حفظ می کنم که از دور، سیر تماشایشان 
به  ارادت دارم  کــنــم. خــدا مــی دانــد چــقــدر 

جفتشان. هم دایی و زندایی نازنینم.
دیروز به محض اینکه باخبر شدم پنجشنبه 
راهــی زیــارت انــد، به صرافت افــتــادم تماس 
بگیرم. باید صدای قشنگشان را می شنیدم 
و به زنــدایــی اعــتــراف مــی کــردم غیر تسبیح 

چندرنگ او، دستم سمت تسبیحی نرفته 
این دو سال. دوست داشتم یک کمی خودم 

را پیشش شیرین کنم. 
حوالی بعدازظهر زنگ زدم. بعدِ نیم ساعت 
گفت وگو، گوشی را که گذاشتم روی شارژر، 
دیگر آن آدم قبلی نبودم. مبدل شده بودم 
به موجودِ گیجِ شادِ خیره به کنج دیوار. همان 
که حالش خیلی خوب بود اما نمی دانست 
با جمالت فوق العاده توی سرش چطور رفتار 

کند. 
گفتنـــد  تلفـــن  پشـــت  زندایـــی  و  دایـــی 
برنامه شـــان عوض شـــده و اگـــر خدا بخواهد 

می رونـــد شـــیراز. می روند زیارت شـــاهچراغ. 
خیلـــی دلشـــان آنجاســـت. گفتنـــد از چند 
روز پیـــش که آن تروریســـت داعشـــی آمد و 
اوضاع چرخید، بی قرارنـــد. مطمئن اند دوای 
حالشـــان تـــوی آن خاک اســـت. بایـــد بروند 
پابـــوس صاحبخانه ای کـــه میهمان هایش را 
گلوله بـــاران کرده انـــد کـــه قربان ایـــن امامزاده 
برونـــد کـــه طوافـــش واجـــب شـــده. گفتنـــد 
دوســـت دارنـــد وقتی یـــک روز می روند طرف 
خراســـان، پیـــش امـــام رضاجان کلـــی حرف 
و گفتنـــی از شـــیراز داشـــته باشـــند. از حال 
و احـــوال ضریـــح، از کثـــرت زوار، از چـــادر 

ســـفیدهایی که شـــهید شـــده اند.
پشت سر عزیزانم راه مــی روم و از دیــدن و 
داشتنشان حظ می برم. پیش خودم می گویم 
حیف که غیرایرانی های بدخواه نمی دانند ما 
چقدر با نخ های نامرئی به هم گره خورده ایم. 
چقدر متفاوت، عاشقیم. چرا یک بار هم که 
شده خوب و درست ما را کشف نمی کنند. 
دینمان را نمی گردند تا برسند به واقعیت. 
تا ابد گلوله ای  آنجاست.  خب سرنخ اصالً 
ما را غافلگیر نمی کند و ما هیچ وقت تمام 
امــام حسین)ع(  ــم،  پناه داری نمی شویم. ما 

داریم.
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موعظه/ آیت اهلل مرتضی تهرانی
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مدیر مرکز خادمیاری و کانون های خدمت رضوی مطرح کرد

 فعالیت 140 هزار خادمیار 
در 19 عرصه تخصصی

معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد

 آغاز نهضت احیا، بازسازی
و نوسازی مؤسسات قرآنی

   اهدای اثر نفیس منبت 
به موزه رضوی

    سال دوم    ویژه نامه 470    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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جمعی از خادمان حرم مطهر امام رضــا)ع( با در 
دست داشتن پرچم مطهر آستان قدس رضوی، 
با خانواده معظم شهیدان پورعیسی و محمدرضا 
کشاورز از شهدای حادثه تروریستی حرم مطهر 
شاهچراغ)ع( دیدار و به مقام شامخ شهیدان ادای 

احترام کردند.
آبــان   5 چهارشنبه  روز  عصر  رواق،  گـــزارش  بــه 

بــــود کـــه یـــک عــضــو گــروهــک 
تروریستی داعش توانست خود 
را به محوطه حرم شاهچراغ)ع( 
را  ــران  ــ زائـ از  ــن  ت و 13  رســانــده 
شهید و 20 تن را زخمی کند ...

ساعتی با دانش آموزان مدارس امام رضا)ع( در آستانه روز دانش آموز

jبهامیدشاگردیمکتبالرضا
 خادمان رضوی به دیدار

 خانواده های شهیدان حادثه تروریستی 
حرم مطهر شاهچراغ)ع( رفتند

ای شهید 
آستان نور
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منبرمجازی

 رغبت هایت
تو را خوار نکند

حسن  ــام  ــ ــ ام نظافت  حــجــت االســام 
أَنْ  بِالْمُؤْمِنِ  أَقْبَحَ  مَا  می گویند:  عسکری)ع( 
ُّه یعنی اگر رغبتی دارید که  تَكُونَ لَهُ رَغْبَهٌ تُذِل
شما را ذلیل می کند این خیلی بد است. آدم 
میل به تفریح دارد، همه دوست دارند خودرو 
ــدارد.  داشــتــه باشند، خــوب اســت اشــکــال ن
یعنی اسالم نمی گوید بر خانواده خود توسعه 
تنگنا  در  و  ذلیل  و  فقیر  نمی گوید  ندهید. 
اســت.  طبیعی  رغبت ها  ایــن  کنید.  زنــدگــی 
ولی می گوید حواس شما جمع باشد که این 

رغبت ها شما را ذلیل نکند.
بـا یـک  باشـم  پولکـی  اگـر  بنـده  فـرض کنیـد 
پولـدار کـه برخـورد کنـم بـه خاطـر پـول او بـه 
سـعی  دائـم  می کنـم.  نـرم  و  چـرب  سـالم  او 
هـم  او  و  کنـم  وصـل  او  بـه  را  خـود  می کنـم 
چـون ایـن را می فهمـد، مـن در چشـمش خوار 
می شـوم... بـه همیـن دلیـل می گوینـد مناعـت 
طبـع داشـته باشـید. ساده زیسـتی بـه خاطـر 
همین خوب اسـت. چون وقتی انسـان زندگی 
اشـرافی داشـته باشـد عـادت می کنـد. نفـس 
امیرالمؤمنیـن)ع(  نکنیـم.  بدعـادت  را  خـود 
در حکمـت 289 نهج البالغـه از یـک دوسـتی 
بـه عظمـت و نیکـی یـاد می کننـد، یـک سـری 
ایـن  یکـی  می گوینـد.  ایشـان  بـرای  صفـات 
اسـت کـه می گوینـد اسـیر شـکم نبـود یعنـی 
وقتـی مـن ذلیـل شـکم باشـم هـر جـا سـفره 
رنگیـن باشـد آنجـا را بـا سـر مـی روم بعـد چـه 

بسـا ذلیـل هـم می شـوم.
رغبت  اداره  در  کارمندی  یک  اســت  ممکن 
باال برسد. بعد مجبور است  دارد که به آن 
خود را ذلیل کند. مجبور است انتقاد نکند، 
حرف حق نزند. رغبت داشتن اشکال ندارد.
اما شرط آن و خط قرمز آن ذلت است. در 
ْ  إِلَى  مَنْ  ِشئَْت تَكُنْ أَِسيرَه ،  روایت داریم احْتَج
اگر می خواهید اسیر آدم ها شوید بدون اینکه 
دستبند بزنند و دست و پای شما را در غل 
و زنجیر کنند احتیاج داشته باش. احتیاج که 
داشته باشید اسیر آن احتیاجتان می شوید. 
بعد فرمود اگر می خواهید بدون اینکه پست 
ظاهری داشته باشید شما امیر باشید، ته دل 
خود از خلق خدا بی نیاز باشید. خود را فقط 

محتاج خدای متعال بدان.
در زندگی مشترک چشم و همچشمی نکنیم 
چون با این کار خود را خوار می کنیم. اسرار 
زنــدگــی خــود را نگوییم چــون خــود را خــوار 
می کنیم. نان و پنیر می خوریم با هم هستیم. 
کباب می خوریم با هم هستیم و در چشم ها 
و نگاه ها هم عزیز هستیم. نباید بگوییم یعنی 
اگر پدر یک دختر می گوید چه خبر؟  حتی 
و  پدر  خوبیم...  بگوید  او  هستید؟  طور  چه 

مادر را اصالً نباید غصه بدهید.

درباره آیت هللا کاظمینی خراسانی، عالم نامدار و مبارز مدفون در حرم مطهر رضوی

 jبرافراشتن پرچم مبارزه با استعمار در حرم ثامن الحجج
محمدحسین نیکبخت

علیـــه  عـــراق  مـــردم  قیـــام 
در  انگلیـــس  اســـتعمار 
ســـال 1920میـــالدی کـــه به 
مشـــهور  »ثورةالعشـــرین« 
اســـت، یکـــی از مهم ترین وقایع تاریـــخ خاورمیانه، 
بیـــن دو جنـــگ جهانی محســـوب می شـــود. پس 
از فروپاشـــی امپراتوری عثمانـــی، انگلیس به بهانه 
حـــق قیمومیت کـــه جامعه ملـــل برای کشـــورهای 
صاحب قدرت قائل شـــده  بود، بـــر عراق و تعدادی 
امپراتـــوری  از  بخشـــی  پیشـــتر  کـــه  مناطقـــی  از 
عثمانـــی بودنـــد، مســـلط شـــد؛ ســـلطه ای کـــه از 
 نظـــر علمـــای شـــیعه، مصداق بـــارز تســـلط کافران 
بـــر امـــور مســـلمانان بـــود و نمی توانســـت قابـــل 
قبـــول باشـــد. با فتـــوای آیت هللا میـــرزا محمدتقی 
شـــیرازی، قیامی سراســـری آغاز شـــد. در این قیام، 
علمـــای بزرگـــی همچون آیـــت هللا سیدابوالقاســـم 
کاشـــانی و آیت هللا شـــیخ مهـــدی خالصی حضور 
گرفتنـــد.  دســـت  بـــه  اســـلحه  حتـــی  و  داشـــتند 
آیـــت هللا شـــیخ محمدحســـن کاظمینـــی یکـــی از 
علمـــای شـــرکت کننده در »ثورةالعشـــرین« بود که 
پا به پـــای مبـــارزان و مجاهدان جنگید اما افســـوس 
کـــه کمـــی تـــدارکات خودی هـــا و فزونی تـــدارکات و 
تســـلیحات دشـــمن، قیـــام را نهایتـــاً بـــا شکســـت 
روبـــه رو کـــرد و تعدادی از علما ناچار شـــدند جالی 

عتبـــات کنند و بـــه ایـــران بیایند.
آیـــت هللا کاظمینـــی یکـــی از این علمـــای تبعیدی 
بـــود که به همراه مرحوم شـــیخ مهـــدی خالصی به 
ایـــران آمد و با اســـتقبال گســـترده اهالی مشـــهد، 

وارد این شـــهر شد. 

تقویت کننده بنیه علمیِ حوزه مشهد ◾
کاظمیـــن  در  کاظمینـــی  محمدحســـن  آیـــت هللا 
و در خانـــواده ای اهـــل فضـــل زاده شـــد. پـــدرش 
شـــیخ محمد جمالـــی قابچـــی از اســـتادان حـــوزه 
علمیـــه کاظمیـــن و یکی از مســـئوالن حـــرم مطهر 
بـــود.  جـــواد)ع(  امـــام  و  کاظـــم)ع(  موســـی  امـــام 
مرحوم شـــیخ محمـــد جمالـــی اهتمـــام فراوانی در 
تربیـــت فرزنـــدان خـــود داشـــت بـــه همیـــن دلیـــل 
بیشـــتر آن هـــا در زمـــره فضـــالی حـــوزه علمیـــه و 
علمای نامدار و شـــناخته شـــده دوران خود بودند. 
آیـــت هللا محمدحســـن کاظمینی، مقدمـــات را در 
کاظمیـــن فـــرا گرفـــت و بـــه تکمیـــل درس در نجف 

اشـــرف پرداخت. وی از شـــاگردان میرزای شـــیرازی 
و بعدهـــا، آخونـــد خراســـانی بـــود و به دلیـــل بیان 
فصیـــح و تســـلط در متـــون فقهـــی، از اســـتادان 
مـــورد توجـــه در میـــان طـــالب محســـوب می شـــد. 
بـــه همیـــن دلیـــل حضـــور آیـــت هللا کاظمینـــی در 
مشـــهد می توانســـت در تقویت بنیـــه علمی حوزه 

دیرپـــای ایـــن شـــهر مقـــدس مؤثـــر باشـــد و چنین 
نیـــز شـــد. آن مرحـــوم پـــس از ورود به مشـــهد در 
ســـال 1302شمســـی بالفاصله مجلس درس خود 
را برقـــرار کـــرد و به اقامه نماز در مســـجد پایین پای 
مبـــارک پرداخـــت. از همین زمان به بعـــد، وی را با 
عنوان آیت هللا کاظمینی خراســـانی می شناختند. 
آن مرحـــوم تا ســـال 1305شمســـی که بـــه رحمت 
ایـــزدی پیوســـت، اقامـــه نمـــاز در حرم رضـــوی را بر 

داشـــت. عهده 

عضویت در کمیته ضداستعماری ◾
آیت هللا  شخصیت  درباره  آنچه  حال،  این  با 

او  علمی  جایگاه  از  بیش  خراسانی  کاظمینی 
راه  در  او  مجاهدت  و  تالش  می آید،  چشم  به 
تنویر  راستای  در  کوشش  و  استعمار  با  مبارزه 
افکار عمومی مسلمانان است. وی در مشهد به 
توسط  که  پرداخت  تأسیس کمیته ای  از  حمایت 
رضوی  مطهر  حرم  در  خالصی،  مهدی  آیت هللا 
بنیان گذاشته  شد؛ کمیته ای با عنوان »استخالص 
الحرمین الشریفین و بین النهرین« که فعالیت های 
را در سه محور تعریف کرده  بود؛ نخست؛  خود 
مبارزه با استعمار و قطع دست آن از سرزمین های 
ایجاد  دوم؛  مسلمین،  مقدسه  اماکن  و  اسالمی 
شبکه گسترده ارتباطی میان علمای همه مذاهب 
علیه  واحد  جبهه  یک  شکل گیری  برای  اسالمی 
استعمار و کوشش برای آگاهی بخشیدن به همه 
مسلمانان جهان و سوم؛ تالش برای جلوگیری از 
کمیته  این  اسالمی.  جامعه  در  منکرات  اشاعه 
شد  تأسیس  مجاور  و  مهاجر  علمای  حضور  با 
خراسانی،  کاظمینی  و  خالصی  آیات  بر  افزون  و 
بزرگانی همچون آیات میرزامرتضی یزدی، آقازاده، 
حسن  نهاوندی،  علی اکبر  قمی،  حسین  حاج آقا 
قوچانی  سیدرضا  و  خراسانی  مالهاشم  برسی، 
یکی  کاظمینی  آیت هللا  داشتند.  حضور  آن  در 
بر  عالوه  و  بود  کمیته  این  اعضای  فعال ترین  از 
حضور و همفکری با علما، در میان طالب و مردم 
کمیته  تأکید  مورد  تفکرات  انتشار  به  نیز  عادی 
می پرداخت. به ویژه طالب در زمره مخاطبان اصلی 

وی قرار داشتند.
کاظمینی  آیت هللا  سخنرانی های  و  صحبت ها 
متدینان  و  از طالب  گروهی  فراوان  توجه  موجب 
در  استعمار  جنایت های  به  مشهد  شهر 
مقدسه  مشاهد  ویژه  به  و  اسالمی  سرزمین های 
شد؛ رویکردی که اگر روی کار آمدن رژیم پهلوی 
و قدرت گرفتن رضاخان آن را متوقف نکرده  بود، 
مردم  اعتراض های  از  توفنده ای  موج  می توانست 
مسلمان ایران را علیه جنایت های استعمارگران و 
بیندازد.  راه  به  اشغالگری آن ها در عراق و حجاز 
آیت هللا کاظمینی خراسانی در سال 1305شمسی، 
پس از یک دوره بیماری، دار فانی را وداع گفت. 
برخی معتقدند رحلت وی بر اثر عوارض ناشی از 
سال ها مبارزه و آسیب دیدگی های جسمانی ناشی 
از آن اتفاق افتاد. پیکر وی توسط حاج مالهاشم 
زیر  دارالسیاده،  رواق  در  و  داده  غسل  خراسانی 

چلچراغ اصلی رواق به خاک سپرده شد.

۲



لو کان 
العلم منوطا 
بالثریا 
لتناوله 
رجال من 
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اگر دانش منوط 
به ]رفتن به[ ستاره 
ثریا باشد، مردمانی 
 از ایران به آن
دست می یابند.

من وقر 
عاملا فقد 

وقر ربه
هر کس دانشمندی 

را گرامی بدارد 
بی گمان پروردگارش 

 را گرامی
 داشته است.

کتـــاب »او فاطمـــه اســـت« بـــا بازآفرینـــی زهـــره یزدان پناه 
قره تپه از سوی مؤسســـه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر 

بـــه زودی روانه بازار نشـــر می شـــود.
به گـــزارش خبرگـــزاری کتـــاب ایران)ایبنـــا(، همـــه آفرینش 
بهانه ای اســـت برای آفرینش نور درخشـــان دیگری از انوار 
پرتأللو اهل بیت)ع( و گواه و حجتی اســـت بـــر اینکه دختر 
گرامی رســـول خدا)ص(، در عبودیت، انســـان کامل اســـت 

و بـــه همین دلیـــل نیـــز فاطمـــه زهـــرا)س(، برای همه بشـــر 
در همـــه زمان ها و همـــه مکان هـــا الگویی اســـت بی بدیل و 
چنین اســـت که درباره دختـــر گرامـــی خاتم االنبیا حضرت 
محمد مصطفـــی)ص(، فقـــط می تـــوان گفـــت: و او فاطمه 

اســـت؛ گوهر هســـتی و تراز ســـبک زندگی.
در چگونگـــی نگارش ایـــن اثر که تنهـــا مرجـــع آن، جلد اول 
تا ســـوم دانشـــنامه فاطمـــی - نشـــر پژوهشـــگاه فرهنگ و 

اندیشـــه اســـامی - بوده، بـــه علت ســـهل و ممتنـــع بودن 
موضوع اثـــر و متـــن آن، روال خاصی طی شـــده اســـت. در 
نظر گرفتن مخاطب عام به ویـــژه زنان و دختران و نیز قشـــر 
جـــوان و دانشـــگاهی جامعه و ضـــرورت ایجاد زمینـــه برای 
ارتباط آســـان آن ها با متـــن اثـــر، نیازمند رعایـــت نکاتی در 
نگارش اثـــر بود که ســـرآمد آن ها، نثـــر روان و ساده نویســـی 
و همچنین باوجـــود مطالب جدی و اســـتداللی در فرازهای 

معارف اعتقادی متن، تاحدامکان، تـــوأم نمودن با نثر ادبی 
به قلم نگارنده اســـت، بـــه همـــراه پایبندی به مســـتندات. 
هرچـــه مطلوبیت اســـت، مرهـــون عنایـــت آن بانـــوی نور و 
گوهر هســـتی بـــوده و هر چـــه کاســـتی، مرهون قلـــم قاصر 

نگارنده.
فاطمـــه دارای مقـــام عصمـــت اســـت و معصومه ای اســـت 
که شـــناخت رفتار و سیره ایشـــان نقش بســـیار مهمی در 

تزکیه و تربیت انســـان ها به ویژه زنان و دختران در دوره های 
مختلف دارد. ســـیره اخاقی فاطمه شـــامل ابعاد مختلف 
ســـیره های ایشـــان می شـــود. ماننـــد ســـیره همســـرداری، 
تربیت فرزند، خانه داری، عبـــادی، معنوی و همچنین دیگر 
جنبه ها و اخاق اجتماعـــی که در تعامل با دیگران اســـت.
این کتاب دارای ســـه بخش و هر بخش شـــامل چند فصل 

می  شود.

 بخش اول با عنوان »حیات و شـــخصیت فاطمه« شـــامل 
زندگی نامـــه در فصـــل یـــک، ســـیره فاطمـــه در فصـــل دو، 
اوصاف، فضائـــل و منزلت فاطمـــه در فصل ســـه و حوادث 
پس از رحلـــت پیامبـــر در فصل چهـــارم اســـت. همچنین 
فصـــل اول از بخش دوم کـــه با عنـــوان »حکمـــت و معارف 
فاطمه« اســـت، دربـــاره منابـــع معـــارف، فصـــل دوم درباره 
معارف نظری و فصل ســـوم درباره معارف عملـــی از دیدگاه 

فاطمه اســـت. بخش ســـوم این کتاب با عنـــوان »فاطمه در 
دیدگاه هـــا«، در فصـــل نخســـت به »فاطمـــه از نـــگاه« و در 

فصل دوم بـــه »فاطمـــه در منابع« می پـــردازد.
کتـــاب »او فاطمـــه اســـت« بـــا بازآفرینـــی زهـــره یزدان پناه 
قره تپـــه در 338 صفحه و با قیمت 120 هزار تومان از ســـوی 
مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشـــه معاصر روانه بازار نشر 

می شـــود.

تازه های نشر
»او فاطمه 
 است«
در بازار نشر

موعظه
آیت اهلل مرتضی تهرانی

  خاصیت تکرار عمل و حکایت مرده شور 
اگر انسان کلمات در دعاهای نقل شده از معصومین)ع( را 

زیاد ببیند، کم کم به حد باور می رسد.
اولین بار دعا را که می خواند ترجمه اش را نمی داند، بعد 

کم کم ترجمه اش را از مفاتیح الجنان نگاه می کند -اول هم 

یقین پیدا نمی کند و احتمال هم نمی دهد اما مثاًل برای 
ثوابش می خواند- ولی خود تکرار عمل، انسان را برای 

معرفت و شناخت حق تعالی آماده می کند.
خدا روح مقدس امام)ره( را با اجداد طاهرینش محشور 

کند که هست؛ ایشان وقتی می خواست ایمان و اعتقاد 

را مثال بزند که کجا هست و کجا نیست، می فرمود اگر 
ما را شب در یک اتاق بگذارند، یک جنازه ای را هم کنار 

دست ما بگذارند و در را هم ببندند و بگویند شب تا صبح 
اینجا بخواب، با اینکه از نظر علمی یقین داریم مرده زنده 

نمی شود، گلوی ما را هم نمی گیرد که خفه کند. ولی وقتی به 

این واقعیت ایمان پیدا می کنیم که نترسیم و خوابمان ببرد 
اما -این فرمایش امام است- مرده شور باور کرده این را.

به جای یک مرده اگر 10 تا مرده بگذارند پهلویش و متصل 
به بدنش هم باشد، وقت خوابش که بشود می خوابد. 

می داند سمت راست و چپش همه مرده هستند. او باور 

کرده، این باور خاصیت تکرار عمل است.
این باور همان چیزی است که ما اسمش را ایمان می گذاریم. 

چنانچه اولیای خدا به من و شما فرمودند این کار را بکن، 
نگوییم چرا، ما تا فلسفه اش را نفهمیم و نتیجه اش را نبینیم 

این کار را شروع نمی کنیم.

می گویند 17رکعت نماز را در 24ساعت بخوان، این را 
بخوان ولی وقتی دو سال، سه سال، پنج سال خواندی 
می فهمی آنچه قرآن می فرماید »ان الصاله تنهی عن 

الفحشاء و المنکر«-که خاصیت نماز است- چه موقع ظاهر 
می شود.

می بینی کم کم همین نماز به شما می گوید این کار خالف 
را ترک کن، آن کار خالف را ترک کن، دیگر دروغ نگو، دیگر 

غیبت نکن، دیگر مال مردم را نخور.
یواش یواش یواش آدم می شود. یک آدم بالفعل، یک انسان 

مؤمن بالفعل می شود و این خاصیت تکرار عمل است.

ــر قـــرآن در مساجد، خانه ها و  »مــعــاف« احــیــای ام
هیئت ها را راهبرد دولت معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری شبستان، »علیرضا معاف« در 
نشست راهبردها و رویکردهای قرآنی دولت مردمی 
و نقش مؤسسات قــرآنــی در حــل مسائل فرهنگی 
کشور، گفت: پیامبر اسام)ص( یک ساختار مردمی 

ــام مسجد درســت  بــه نـ
کـــرد، امـــام حــســیــن)ع( و 
واقعه کربا، هیئت ها را 
به وجود آوردند، انقاب 
اســامــی نــهــادی بــه نام 
ــرد و  ــ ــاد کـ ــجــ ــ بــســیــج ای
مقتضیات دهه چهارم 
و پنجم انقاب اسامی 

نیز گــروه هــای مردمی و جهادی و آتــش به 
اختیار را به وجود آوردند. بنابراین باید کارهایمان را در 
قالب چهارضلعی »مسجد، هیئت، بسیج و مردم« 

انجام دهیم.
وی تأکید کـــرد: همه باید بـــرای احــیــای امــر قـــرآن در 
مسجدها، خانه ها و هیئت ها اقدام کنیم؛ این راهبرد 
دولت است. نمی خواهیم صرفاً به تعدادی ساختار 

دولتی یا ساختار مردمی محدود شویم. 
معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی با 
اشاره به رویکردهای مربوط به قرآن گفت: دو نوع نگاه 
به قرآن وجود دارد؛ یک نوع نگاه حداقلی، تشریفاتی 
و فانتزی اســت و یک نگاه و جهان بینی دیگر یک 
قرآن حداکثری است که مسائل و مشکات ما را حل 

می کند.
معاف افزود: شهید صدر از طرفداران 
ــه قـــرآن بـــود؛ نــگــاهــی که  نــگــاه دوم ب
ــــت هللا مــطــهــری و در رأس آن هــا  آی
امامین انقاب داشته اند و همواره 
گفته اند قرآن کتاب زندگی است، زنده 
و پویا و در میدان است. جبهه مقاومت 
را با قــرآن، منطقه را با قــرآن، فرهنگ، 
اقتصاد و سیاست را باید با قرآن پیش 

ببریم و همه مسائل را با قرآن حل کنیم.
معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی با 
بیان اینکه توسعه فرهنگ قرآنی را با همین راهبرد و نگاه 
حداکثری پیگیری می کنیم، تصریح کرد: با این رویکرد، 
مؤسسات قرآنی مــردمــی، نقش های جدیدی پیدا 
خواهند کرد و از نقش های حاشیه ای دور خواهند شد.

رواق   جمعی از خادمان حرم مطهر امام رضا)ع( با 
در دست داشتن پرچم مطهر آستان قدس رضوی، 
با خانواده معظم شهیدان پورعیسی و محمدرضا 
کــشــاورز از شهدای حادثه تروریستی حــرم مطهر 
شاهچراغ)ع( دیــدار و به مقام شامخ شهیدان ادای 

احترام کردند.
به گــزارش رواق، عصر روز چهارشنبه 5 آبــان بود که 

یک عضو گروهک تروریستی 
داعـــش توانست خــود را به 
محوطه حــرم شاهچراغ)ع( 
ــران را  رســانــده و 13 تــن از زائـ
شهید و 20 تن را زخمی کند 
که در میان شهدا نــام چند 
کودک و زن نیز دیده می شد. 
چند روز پس از این حادثه، 

جمعی از خادمان حرم مطهر 
امام رضا)ع( با در دست داشتن پرچم مطهر آستان 
قدس رضــوی، به همراه مدیرکل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران خراسان رضوی به دیدار برخی از خانواده های 
این شهدا رفته و به مقام این شهدا ادای احترام کردند. 
یکی از این شهیدان، حسنعلی پورعیسی بود که به 

گفته فرزندش از 13 سالگی به شیراز آمد، در همین 
شهر تشکیل خانواده داد و با توجه به عاقه بسیار 
زیادی که به امام رضا)ع( داشت حدود 1۶سال پیش 
به مشهد مهاجرت کرد و به عنوان خــادم افتخاری 
حرم مطهر رضــوی مشغول خدمت شد؛ پس از آن 
دوباره به شیراز بازگشت و به عنوان خادم حرم مطهر 

شاهچراغ)ع( مشغول خدمت شد.
مـــــــرحـــــــوم حــســنــعــلــی 
پورعیسی در روز حادثه 
بــرای تحویل شیفت نماز 
مغرب و عشا به حرم مطهر 
رفــتــه و در هــمــان لحظات 
اولیه حمله فرد تروریست 
در حالی که مردم را به سمت 
در خروجی هدایت می کرد 

به شهادت رسید. 
محمدرضا کشاورز نیز یکی از سه شهید دانش آموز 
ــرم مــطــهــر حــضــرت  عــمــلــیــات تــروریــســتــی در حــ
شاهچراغ)ع( است که خادمان حرم مطهر رضوی 
به دیدار خانواده وی رفته و به جایگاه او ادای احترام 

کردند.

معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد

 آغاز نهضت احیا، بازسازی
و نوسازی مؤسسات قرآنی

 خادمان رضوی
 به دیدار خانواده های شهیدان حادثه تروریستی حرم مطهر شاهچراغ)ع( رفتند

ای شهید آستان نور

زیر سایه خورشیدنیم نگاه مــروج  محمدحسین 
»خــوشــحــالــم  کاشانی  
در مــقــطــعــی از عـــمـــرم در 
تشکیات وابسته به بارگاه 
امام رضــا)ع( تحصیل کردم، 
ایــن برایم یک توفیق بــود«، »بهترین درســی که در 
مدرسه امــام رضــا)ع( آموختم اخــاق، بخشندگی و 
بردباری بــود«، »توجه به معارف اسامی و زنده نگه 
داشتن یاد ائمه اطهار)ع( را به طور خاص در این مدارس 
آموختم«، »وظیفه ام دربرابر دین، مردم و آینده کشورم 
چیست؟ این بهترین درسی بود که در مدت تحصیل 
در این مدرسه آموختم« و... این ها برخی از حرف های 
دانــش آمــوزان مــدارس امــام رضــا)ع( وابسته به بنیاد 
فرهنگی رضوی است که در آستانه روز دانش آموز در 

13آبان ماه، پای صحبت هایشان نشستیم. 

تــا آخـــر عــمــر، دانـــش آمـــوز »مــکــتــب الــرضــا)ع(«  ◾
هستیم

»زهرا حیدرلی« 17ساله، دانش آموز پایه دوازدهم رشته 
علوم تجربی از دبیرستان دخترانه امام رضا)ع(، واحد 
شماره یک در منطقه شهرک شهید رجایی مشهد به 
خبرنگار ما می گوید: همیشه سعی کردم در مدارس 
امام رضا)ع( به عنوان حریم علمی عالم آل محمد)ع( 
به گونه ای رفتار کنم و درس بخوانم که در مسیر رضایت 
خداوند و امام هشتم)ع( باشد. این مدرسه ها مزین به 
نام امام رضا)ع( است، پس ما هم باید دانش آموزان 
امام رضایی باشیم. در کنار تحصیل در این مدرسه ها، 
باید به دنبال کسب علمی باشیم که به عنوان سرباز 

امام زمان)عج( بتوانیم خدمت کنیم.
او ادامه می دهد: امسال، سال آخر تحصیل من در 
مدارس امام رضا)ع( است و از هم اکنون بغض گلویم 
را گرفته و دلم برای این مدارس خیلی تنگ می شود. 
تحصیل در مدرسه ای که به نام امام هشتم)ع( است 

برایم یک توفیق و نعمت بزرگی بود که مدیون امام 
رئوف)ع( هستم. من به عنوان یک دانش آموز مدارس 
امــام رضـــا)ع( احساسم ایــن اســت کــه تحصیل در 
ایــن مــدارس یک مسئولیت هم به همراه دارد و آن 
اینکه چقدر توانستیم امام رضایی شویم. از مدرسه 
 امام رضــا)ع( دانش آموخته می شوم ولی تا آخر عمر

دانش آموز »مکتب الرضا)ع(« خواهم بود. 
»فاطمه فــرجــی« 17 ســالــه، محصل پایه دوازدهـــم 
رشته علوم انسانی، یکی دیگر از  دانش آموزان همین 
مدرسه است که به جمع ما اضافه می شود. او معتقد 
اســـت: بــه نظر مــن یــک پرسش اســاســی بـــرای همه 
دانــش آمــوزان مــدارس امــام رضــا)ع( این است که در 
قبال امام هشتم)ع( و کسب و نشر معارف ایشان چه 
وظایفی دارند؟ یک دانش آموز مدارس امام رضا)ع( 
نه به اسم که در فکر و اندیشه و رفتار و گفتار خود هم 
تا جایی که برایش ممکن است باید »امــام رضایی« 
شــود. بهترین درســی که در دوران تحصیل در این 
مــدارس فراگرفته ام، »اخــاق و معرفت« بوده است. 
البته توجه به کار گروهی، انتقادپذیری، شرکت در 
مسئولیت های اجتماعی در سطح مدرسه، توجه به 
معنویات و ارزش های اخاقی را هم در دوران حضورم 
در این مدارس یاد گرفتم. به همه دانش آموزان مدارس 
امام رضا)ع( در سنین مختلف، نصیحت می کنم قدر 
حضور در این مدارس را بدانند. به نظر من دوران حضور 
در مدارس امام رضا)ع( نعمت بزرگی برای دانش آموزان 
اســــت، انـــگـــار ســـر ســفــره عــلــمــی امــــام هــشــتــم)ع( 
نشسته اند. سال آینده در این مدرسه نخواهم بود، 
دلم از این موضوع می گیرد، دوران میهمانی ما امسال 
تمام می شود، اما تا آخر عمر میهمان سفره معارف 
رضوی هستیم. کسب معارف امام هشتم)ع( هیچ 

وقت پایان ندارد.
»اسما سیدی پــور«، 1۶ ساله، دانش آموز پایه دهم 
رشته علوم تجربی یکی دیگر از  دانــش آمــوزان این 

مدرسه اســت که با او گفت وگو می کنیم. او اظهار 
می کند: خوشحالم به لطف خداوند و عنایت امام 
هشتم)ع(، دانش آموز این مدارس شده ام. تاش من 
این است مواظب اعمال و رفتارم باشم. معلمان این 
مدرسه همیشه به ما نصیحت می کنند به این موضوع 
بیندیشیم که امام رضا)ع( به عنوان یک امام معصوم 
و ولی خدا از ما به عنوان دانش آموز مدارسی که مزین 
به نام امام هشتم)ع( است چه انتظاری دارند؟ راستش 
اکنون که می بینم دوستانم در پایه دوازدهم، سال دیگر 
در این مدرسه نیستند و فرصتشان به پایان می رسد، 

یک تلنگری برای من است که قدر لحظات حضورم در 
این مدارس را بدانم. امیدوارم با نمرات خوب نزد خود 
امام رضا)ع( قبول شویم. بهترین معلم، امام هشتم)ع( 
هستند. قبولی در آزمون های امام رضا)ع( را باید از خود 

ایشان درخواست کنیم.

پیامی برای دوستان »دهه هشتادی« ◾
ــوزان  ــش آم ــزارش بــه جمع دان ــه تهیه ایــن گـ در ادامـ
دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسامی امام رضا)ع(، 
واحد شماره14 در منطقه بولوار شهید فرامرزعباسی 

مشهد می رویم و با برخی از دانش آموزان این واحد 
گفت وگو می کنیم. 

»محسن بهرامی« 17 ساله، دانش آموز پایه یازدهم 
این مدرسه به خبرنگار ما می گوید: خیلی خوشحالم 
به مناسبت »روز دانش آموز« از طریق رسانه روزنامه 
قدس می توانم با دوستان هم سن و سال خودم یعنی 
دانش آموزان و نوجوانان »دهه هشتادی« صحبت 
کنم. من به ایــن دوستانم می گویم :»... در شرایط 
امـــروزی  و در فضای مجازی و در برخی از کانال ها و 
شبکه های اجتماعی، به طور مداوم و از روی غرض ورزی 
و عناد و دشمنی، به افراد جامعه و نوجوانان و جوانان 
تلقین می شود »دهه هشتادی ها« از اسام و انقاب 
اسامی رویگردان شده اند، ولی من از صمیم قلب 
می گویم راه نظام اسامی و انقاب اسامی ایران توسط 
ما نوجوانان و جوانان دهه هشتادی، قوی تر از گذشته 
ادامه دارد و این صحبت های من و امثال من، از روی 
احساس و جوگیر شدن نیست بلکه مبتنی بر ایمان 
قلبی و فکر و اندیشه است. امیدوارم خداوند به من و 
همه دوستان هم سن و سالم توفیق دهد بدانیم باید به 

کدام سمت و سوی برویم...«.
وی ادامه می دهد: بهترین درسی که در این مدارس 
آموختم این است که تنها راه رسیدن به خدا و سعادت 
واقعی، رفتن به در خانه اهل بیت عصمت و طهارت)ع( 
است. هیچ کس نمی تواند مثل ائمه اطهار)ع( ما را با 
خدا آشنا کند. تنها اعتقاد داشتن به توحید و نبوت، 
بدون اعتقاد راستین به امامت و والیت اهل بیت)ع( 
سعادت ابدی و دنیوی و اخروی نمی آورد. عاوه بر این، 
مهارت اجتماعی شدن و مسئولیت پذیری و تعامل با 

دیگران را هم در مدارس امام رضا)ع( آموختم.
»سید محمدعلی مرتضی نیا« 17 ساله ، دانش آموز 
پایه دوازدهــم این مدرسه نیز به ما  می گوید: به نظر 
من یکی از مهم ترین مسئولیت های دانــش آمــوزان 
مــدارس امــام رضــا)ع(، اندیشیدن بــرای بهتر محقق 

شدن آرمان های امام هشتم)ع( است. من معتقدم 
دانــش آمــوزان مــدارس امــام رضــا)ع( نسبت به سایر 
دانش آموزان، باید درباره حقایق تاریخ انقاب اسامی، 
اتفاقات جامعه و اهـــداف انــقــاب اســامــی بیشتر 
مطالعه کرده و اطاعات و آگاهی خود را افزایش دهند.

بهترین درسی که از مدارس امام رضا)ع( آموختم این 
است که باید بیشتر تاش کنم، چون دربرابر گذشتگان 
)نسل قبلی( که برای انقاب اسامی زحمت کشیدند 
و دربرابر آیندگان و سرنوشت نظام اسامی مسئولیت 
داریم. به نوبه خودم این را فهمیدم که هنوز باید معارف 
زیادی را کسب کنم. در مدارس امام رضا)ع( فرا گرفتم 
یاد امــام رضــا)ع( هرگز منحصر به یک زمــان و مکان 
خاصی نیست. زندگی خود را باید امام رضایی کنیم. 
از دانــش آمــوزان ایــن مــدارس انتظار بیشتری است 
که در عمل و گفتار و رفتار، خلق و خوی امام رضا)ع( 
را داشته باشند. امیدواریم زمانی که از این مدرسه 
دانش آموخته می شویم، به امــام رضــا)ع( نزدیک تر 

شده باشیم. 
»هــادی کدخدا« 17 ساله، دانش آموز پایه دوازدهــم 
این مدرسه هم در گفت وگوی ما شرکت می کند. او 
می گوید: نــام امــام هشتم)ع( بر ایــن مــدارس است. 
همیشه با خود فکر می کنم آیا دانش آموز مورد تأیید 
امام رضــا)ع( بــوده ام؟ هدفم را هر روز بررسی می کنم 
که دانش آموز امــام رضایی، چه خصوصیاتی دارد؟ 
امــیــدوارم امــام رئـــوف، کاستی ها و لغزش هایمان را 
ببخشند و کمکمان کنند به خدا نزدیک تر شویم. 
ان شاءهللا در امتحانات و آزمایش های الهی با کمک 

امام رضا)ع(، روسفید و پیروز باشیم.
در پایان این گــزارش در حالی از جمع دانــش آمــوزان 
مدارس امام رضــا)ع( خداحافظی کرده و آنان را ترک 
می کنم که همگی در بیان یک جمله مشترک هستند: 
»...همه عمر دانش آموز امام رضــا)ع( هستیم و این 

شاگردی را پایانی نیست...«.
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آگهی تاریخ 07/ 08  / 1401 صفحه 10

آگهي ابالغ اوراق مالياتي
دراجراي مادة 208 قانون مالياتهـاي مستقيم مصوب اسفندماه  1366 بدینوسيله آگهی اوراق مالياتی با مشخصـات زیربه مؤدیان نامبرده ابالغ مي گردد تا در زمان 

و مكان تعيين شده مراجعه و نسبت به رفع اختالف احتمالي برابر مقررات اقدام نمایند ، بدیهي است در صورت عدم مراجعه طبق موازین قانوني رفتار خواهد شد .

روابط عمـومی اداره كل امور مالـياتی خراسـان رضوى ( سامانه ارتباطات مردمی 1526 )

محل مراجعهتاريخ مراجعهمبلغ ماليات به ريالمنبع مالياتىنوع برگتاريخ برگشماره برگسال عملكردنام موديكالسهرديف

1401/09/09                 4,097,488,001مشاغلدعوت به هيات1395282371401/07/24فريبا ايدلخانى1172/000
09:00

خ امام خمينى اداره كل امور مالياتى 
ساختمان هيات هاى حل اختالف مالياتى

139390381401/07/26فاطمه راستين2284/000
برگ قطعى 

حداكثر 10روز 7,044,130,310مشاغلماليات
پس از ابالغ

خ امام خمينى اداره كل امور مالياتى ط3 
اداره امور مالياتى 1928

139490401401/07/26فاطمه راستين3284/000
برگ قطعى 

حداكثر 10روز 1,472,028,750مشاغلماليات
پس از ابالغ

خ امام خمينى اداره كل امور مالياتى ط3 
اداره امور مالياتى 1928

1401/09/09                 3,127,349,620مشاغلدعوت به هيات1395282391401/07/24فاطمه راستين4284/000
09:00

خ امام خمينى اداره كل امور مالياتى 
ساختمان هيات هاى حل اختالف مالياتى

برگ قطعى 139490441401/07/26حسين محيطى5156/000
ماليات

حداكثر 10روز 3،123،441،290مشاغل
پس از ابالغ

خ امام خمينى اداره كل امور مالياتى ط3 
اداره امور مالياتى 1928

1401/09/09                 17،138،622،940مشاغلدعوت به هيات1395282421401/07/24حسين محيطى6156/000
09:00

خ امام خمينى اداره كل امور مالياتى 
ساختمان هيات هاى حل اختالف مالياتى

139390451401/07/26حميداهللا صديقى718/000
برگ قطعى 

10،668،718،210مشاغلماليات
حداكثر 10روز 

پس از ابالغ
خ امام خمينى اداره كل امور مالياتى ط3 

اداره امور مالياتى 1928

139490461401/07/26حميداهللا صديقى818/000
برگ قطعى 

141،774،420مشاغلماليات
حداكثر 10روز 

پس از ابالغ
خ امام خمينى اداره كل امور مالياتى ط3 

اداره امور مالياتى 1928

سيدمحمد 9167/000
139390361401/07/26(متمم2)حسينيان

برگ قطعى 
609،562،940مشاغلماليات

حداكثر 10روز 
پس از ابالغ

خ امام خمينى اداره كل امور مالياتى ط3 
اداره امور مالياتى 1928

سيدمحمد 10167/000
1401/09/09                 6،395،794،576مشاغلدعوت به هيات1395282401401/07/24(متمم2)حسينيان

09:00
خ امام خمينى اداره كل امور مالياتى 

ساختمان هيات هاى حل اختالف مالياتى

139390481401/07/26حسين خواجه1114/000
برگ قطعى 

حداكثر 10روز 152،737،118،970مشاغلماليات
پس از ابالغ

خ امام خمينى اداره كل امور مالياتى ط3 
اداره امور مالياتى 1928

139490491401/07/26حسين خواجه1214/000
برگ قطعى 

28،731،143،180مشاغلماليات
حداكثر 10روز 

پس از ابالغ
خ امام خمينى اداره كل امور مالياتى ط3 

اداره امور مالياتى 1928

1401/09/09                 33،503،468،120مشاغلدعوت به هيات1395282431401/07/24حسين خواجه1314/000
09:00

خ امام خمينى اداره كل امور مالياتى 
ساختمان هيات هاى حل اختالف مالياتى

اسماعيل دهقان 14283/000
1401/09/09                 3،197،464،280مشاغلدعوت به هيات1395282411401/07/24طرزجانى

09:00
خ امام خمينى اداره كل امور مالياتى 

ساختمان هيات هاى حل اختالف مالياتى

حداكثر 10روز 744،874،030مشاغلبرگ قطعى139490511401/07/26محمد اباصلتى15364/000
پس از ابالغ

خ امام خمينى اداره كل امور مالياتى ط3 
اداره امور مالياتى 1928

1401/09/09                 71،419،170مشاغلدعوت به هيات1395283131401/07/24على كيوان16242/000
09:00

خ امام خمينى اداره كل امور مالياتى 
ساختمان هيات هاى حل اختالف مالياتى

وحدت آرمان 171670
ماليات اشخاص دعوت به هيات1395283281401/07/25(متمم)فردوسى

حقوقى
5،913،712،508                 1401/09/09

09:00
خ امام خمينى اداره كل امور مالياتى 

ساختمان هيات هاى حل اختالف مالياتى

وحدت آرمان 181670
ماليات اشخاص دعوت به هيات1395283281401/07/25(متمم)فردوسى

حقوقى
6،794،853،549                 1401/09/09

09:00
خ امام خمينى اداره كل امور مالياتى 

ساختمان هيات هاى حل اختالف مالياتى

1401/09/09                 3,608,848,040مشاغلدعوت به هيات1395283091401/07/25محمدعلى ايزدپناه19381/000
09:00

خ امام خمينى اداره كل امور مالياتى 
ساختمان هيات هاى حل اختالف مالياتى

على كرم حبيبى 2034/000
دعوت به هيئت 13991000001369928781401/08/02گل افشانى

21,082,1661401/08/23عملكردبدوى
خ امام خمينى اداره كل امور مالياتى 

ساختمان هيات هاى حل اختالف مالياتى

على كرم حبيبى 2134/000
دعوت به هيئت 13981000001369928861401/08/02گل افشانى

15,602,1771401/08/23عملكردبدوى
خ امام خمينى اداره كل امور مالياتى 

ساختمان هيات هاى حل اختالف مالياتى

عبدالقيوم فيض 2231/000
دعوت به هيئت 13991000001369963251401/08/02محمدى

995,171,6491401/08/23عملكردبدوى
خ امام خمينى اداره كل امور مالياتى 

ساختمان هيات هاى حل اختالف مالياتى

عبدالقيوم فيض 2331/000
دعوت به هيئت 13981000001369963421401/08/02محمدى

810,813,8551401/08/23عملكردبدوى
خ امام خمينى اداره كل امور مالياتى 

ساختمان هيات هاى حل اختالف مالياتى

محمد حبيبى گل 2434/000
دعوت به هيئت 1395304571401/08/04افشانى

7,734,3801401/09/07عملكردبدوى
خ امام خمينى اداره كل امور مالياتى 

ساختمان هيات هاى حل اختالف مالياتى

حميداهللا فيض 2531/000
دعوت به هيئت 13991000001372736661401/08/07محمدى

1,722,891,5391401/08/23عملكردبدوى
خ امام خمينى اداره كل امور مالياتى 

ساختمان هيات هاى حل اختالف مالياتى

حميداهللا فيض 2631/000
دعوت به هيئت 13981000001372736681401/08/07محمدى

1,627795,3171401/08/23عملكردبدوى
خ امام خمينى اداره كل امور مالياتى 

ساختمان هيات هاى حل اختالف مالياتى

حميداهللا فيض 2731/000
دعوت به هيئت 13971000001372736711401/08/07محمدى

987,706,1061401/08/23عملكردبدوى
خ امام خمينى اداره كل امور مالياتى 

ساختمان هيات هاى حل اختالف مالياتى

عبدالصبور فيض 2832/000
دعوت به هيئت 13991000001369997081401/08/02محمدى

1,270,208,8811401/08/23عملكردبدوى
خ امام خمينى اداره كل امور مالياتى 

ساختمان هيات هاى حل اختالف مالياتى

عبدالصبور فيض 2932/000
دعوت به هيئت 1398100000136997471401/08/02محمدى

59,620,5791401/08/23عملكردبدوى
خ امام خمينى اداره كل امور مالياتى 

ساختمان هيات هاى حل اختالف مالياتى

دعوت به هيئت 13991000001369902191401/08/02فاطمه آقابزرگى3036/000
18,771,4171401/08/23عملكردبدوى

خ امام خمينى اداره كل امور مالياتى 
ساختمان هيات هاى حل اختالف مالياتى

دعوت به هيئت 13981000001369902291401/08/02فاطمه آقابزرگى3136/000
7,163,2221401/08/23عملكردبدوى

خ امام خمينى اداره كل امور مالياتى 
ساختمان هيات هاى حل اختالف مالياتى

دعوت به هيئت 13971000001369902381401/08/02فاطمه آقابزرگى3236/000
3,018,2691401/08/23عملكردبدوى

خ امام خمينى اداره كل امور مالياتى 
ساختمان هيات هاى حل اختالف مالياتى

دعوت به هيئت 13961000001369902471401/08/02فاطمه آقابزرگى3336/000
1,716,11131401/08/23عملكردبدوى

خ امام خمينى اداره كل امور مالياتى 
ساختمان هيات هاى حل اختالف مالياتى

محمد قاسم 3441/000
دعوت به هيئت 13971000001367216331401/07/28عليزى

224,868,2811401/08/22عملكردبدوى
خ امام خمينى اداره كل امور مالياتى 

ساختمان هيات هاى حل اختالف مالياتى

محمد قاسم 3541/000
دعوت به هيئت 13981000001367216311401/07/28عليزى

1,029,827,0491401/08/22عملكردبدوى
خ امام خمينى اداره كل امور مالياتى 

ساختمان هيات هاى حل اختالف مالياتى

3641/000
محمد قاسم 

دعوت به هيئت 13991000001367216281401/07/28عليزى
1,000,944,4171401/08/22عملكردبدوى

خ امام خمينى اداره كل امور مالياتى 
ساختمان هيات هاى حل اختالف مالياتى

هيئت 13981000001369737351401/08/02عبدالمجيد رسولى3742/000 به  دعوت 
خ امام خمينى اداره كل امور مالياتى 206,097,6521401/08/23عملكردبدوى

ساختمان هيات هاى حل اختالف مالياتى

1395304581401/08/04فاطمه آقابزرگى3863/000
هيئت  به  دعوت 

خ امام خمينى اداره كل امور مالياتى 5,827,2901401/09/07عملكردبدوى
ساختمان هيات هاى حل اختالف مالياتى

سال نام موديكالسهرديف
عملكرد

شماره 
منبع نوع برگبرگ

مالياتى
مبلغ ماليات به 

محل مراجعهتاريخ مراجعهريال

سيد سعيد 39001/1000
هاشميان

راى هيات 13964117
20 روز از 549,231,670مشاغلبدوى

تاريخ ابالغ
اداره امور مالياتى طرقبه 

شانديز
راى هيات 139294677مجيد صافى40301/1065

 20روز از 21971500مشاغلبدوى
تاريخ ابالغ

اداره امور مالياتى طرقبه 
شانديز

راى هيات 139394677مجيد صافى41301/1065
 20روز از 30213250مشاغلبدوى

تاريخ ابالغ
اداره امور مالياتى طرقبه 

شانديز
راى هيات 139495991امير شهباز42501/1183

 20روز از 46753200مشاغلبدوى
تاريخ ابالغ

اداره امور مالياتى طرقبه 
شانديز

راى هيات 139595991امير شهباز43501/1183
 20روز از 41358600مشاغلبدوى

تاريخ ابالغ
اداره امور مالياتى طرقبه 

شانديز
راى هيات 139315063حامد حسنى بايگى44001/1327

 20روز از 19474000مشاغلبدوى
تاريخ ابالغ

اداره امور مالياتى طرقبه 
شانديز

راى هيات 139387850مهدى محبى45001/1435
 20روز از 51192250مشاغلبدوى

تاريخ ابالغ
اداره امور مالياتى طرقبه 

شانديز
راى هيات 139587849عباس نظرى46001/1435

 20روز از 51548400مشاغلبدوى
تاريخ ابالغ

اداره امور مالياتى طرقبه 
شانديز

سيدمجتبى 47001/1440
طباطبائى

راى هيات 139313141
 20روز از 19723750مشاغلبدوى

تاريخ ابالغ
اداره امور مالياتى طرقبه 

شانديز
سيدكمال الدين 48001/1443

شهريارى
راى هيات 139394695

 20روز از 26467000مشاغلبدوى
تاريخ ابالغ

اداره امور مالياتى طرقبه 
شانديز

سيدكمال الدين 49001/1443
شهريارى

راى هيات 139494695
 20روز از 18341640مشاغلبدوى

تاريخ ابالغ
اداره امور مالياتى طرقبه 

شانديز
راى هيات 139295924احسان عطاردى50001/1451

 20روز از 6452040مشاغلبدوى
تاريخ ابالغ

اداره امور مالياتى طرقبه 
شانديز

راى هيات 139395924احسان عطاردى51001/1451
 20روز از 28415050مشاغلبدوى

تاريخ ابالغ
اداره امور مالياتى طرقبه 

شانديز
راى هيات 139495924احسان عطاردى52001/1451

 20روز از 23916060مشاغلبدوى
تاريخ ابالغ

اداره امور مالياتى طرقبه 
شانديز

راى هيات 139411389شهرزاد مرادى53001/1452
 20روز از 22477500مشاغلبدوى

تاريخ ابالغ
اداره امور مالياتى طرقبه 

شانديز
راى هيات 139394710على مجرد54001/1456

 20روز از 36656800مشاغلبدوى
تاريخ ابالغ

اداره امور مالياتى طرقبه 
شانديز

راى هيات 139494710على مجرد55001/1456
 20روز از 25894080مشاغلبدوى

تاريخ ابالغ
اداره امور مالياتى طرقبه 

شانديز
راى هيات 139594710على مجرد56001/1456

 20روز از 25174800مشاغلبدوى
تاريخ ابالغ

اداره امور مالياتى طرقبه 
شانديز

راى هيات 139494711مجيد افراسيابى57001/1527
 20روز از 25894040مشاغلبدوى

تاريخ ابالغ
اداره امور مالياتى طرقبه 

شانديز

راى هيات 139594711مجيد افراسيابى58001/1527
 20روز از 25894040مشاغلبدوى

تاريخ ابالغ
اداره امور مالياتى طرقبه 

شانديز

بهجت نظرى 59001/2013
حسن آباد

راى هيات 139111393
 20روز از 17680800مشاغلبدوى

تاريخ ابالغ
اداره امور مالياتى طرقبه 

شانديز
بهجت نظرى 60001/2013

حسن آباد
راى هيات 139211393

 20روز از 19873600مشاغلبدوى
تاريخ ابالغ

اداره امور مالياتى طرقبه 
شانديز

بهجت نظرى 61001/2013
حسن آباد

راى هيات 139311393
 20روز از 22271200مشاغلبدوى

تاريخ ابالغ
اداره امور مالياتى طرقبه 

شانديز
بهجت نظرى 62001/2013

حسن آباد
راى هيات 139411393

 20روز از 18701280مشاغلبدوى
تاريخ ابالغ

اداره امور مالياتى طرقبه 
شانديز

بهجت نظرى 63001/2013
حسن آباد

راى هيات 139511393
 20روز از 20139840مشاغلبدوى

تاريخ ابالغ
اداره امور مالياتى طرقبه 

شانديز
راى هيات 139215427رضا عطار عليايى64001/2016

 20روز از 18974500مشاغلبدوى
تاريخ ابالغ

اداره امور مالياتى طرقبه 
شانديز

راى هيات 139313142سعيدرضا اربابى65001/2019
 20روز از 19723750مشاغلبدوى

تاريخ ابالغ
اداره امور مالياتى طرقبه 

شانديز
راى هيات 139094712كريم ميرشاهى66011/523

 20روز از 16،363،600مشاغلبدوى
تاريخ ابالغ

اداره امور مالياتى طرقبه 
شانديز

راى هيات 139194712كريم ميرشاهى67011/523
 20روز از 25،867،600مشاغلبدوى

تاريخ ابالغ
اداره امور مالياتى طرقبه 

شانديز
هادى نورى كاج 68306/563

درختى
راى هيات 139394713

 20روز از 26467000مشاغلبدوى
تاريخ ابالغ

اداره امور مالياتى طرقبه 
شانديز

هادى نورى كاج 69306/563
درختى

راى هيات 139594713
 20روز از 18881100مشاغلبدوى

تاريخ ابالغ
اداره امور مالياتى طرقبه 

شانديز
راى هيات 139515451جواد مالنورى70100/573

 20روز از 18881100مشاغلبدوى
تاريخ ابالغ

اداره امور مالياتى طرقبه 
شانديز

راى هيات 139094227بشير سرداريان71201/585
 20روز از 20473000مشاغلبدوى

تاريخ ابالغ
اداره امور مالياتى طرقبه 

شانديز
راى هيات 139194227بشير سرداريان72201/585

 20روز از 29164300مشاغلبدوى
تاريخ ابالغ

اداره امور مالياتى طرقبه 
شانديز

راى هيات 139189990حسين شاكرى73001/605
 20روز از 30962500مشاغلبدوى

تاريخ ابالغ
اداره امور مالياتى طرقبه 

شانديز

راى هيات 139289990حسين شاكرى74001/605
 20روز از 38455000مشاغلبدوى

تاريخ ابالغ
اداره امور مالياتى طرقبه 

شانديز

راى هيات 139389990حسين شاكرى75605/001
 20روز از 44074370مشاغلبدوى

تاريخ ابالغ
اداره امور مالياتى طرقبه 

شانديز

راى هيات 139489990حسين شاكرى76605/001
 20روز از 20229750مشاغلبدوى

تاريخ ابالغ
اداره امور مالياتى طرقبه 

شانديز

139011498محمدتقى شرقى77673/002
راى هيات 

 20روز از 20473000مشاغلبدوى
تاريخ ابالغ

اداره امور مالياتى طرقبه 
شانديز

40
11
02
60

آگهی تاریخ11, 08  , 1401       صفحه 11

 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 واراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140160318001001362
مورخ1401/06/29 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک ناحیه یک رش��ت ،   تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بهمن نورس��ته  به 
شناسنامه شماره  658 کدملی 2591246785 صادره از رشت فرزند محمد حسن در مقدار 3/338 سهم مشاع از 
یکهزار سهم از ششدانگ یک باب گاراژ به مساحت 1473/38 مترمربع به شماره پالک فرعی 866 از اصلی 2838 
واقع در بخش 1 گیالن حوزه ثبت ملک ناحیه یک رش��ت به نام مالک رس��می اولیه سردار حاجتی مدارایی احراز 

مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی 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 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 1499   آ40109332
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/07/26                       

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/11
سید محمد فرزانه شال 

رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت

 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 واراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140160318001001312
مورخ1401/06/27 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک ناحیه یک رش��ت ،   تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بهمن نورس��ته  به 
شناسنامه شماره  658 کدملی 2591246785 صادره از رشت فرزند محمد حسن در مقدار 3/325 سهم مشاع از 
یکهزار سهم از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 34/22 مترمربع به شماره پالک فرعی 865 از اصلی 2838 واقع 
در بخش 1 گیالن حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت به نام مالک رسمی اولیه سردار حاجتی مدارایی احراز مالکیت 

متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی 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 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 1501  آ40109333
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/07/26                           

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/11
سید محمد فرزانه شال  - رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140160318001001313

مورخ1401/06/27 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک ناحیه یک رش��ت ،   تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بهمن نورس��ته  به 
شناسنامه شماره  658 کدملی 2591246785 صادره از رشت فرزند محمد حسن در مقدار 3/325 سهم مشاع از 
هزار سهم از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 63/46 مترمربع به شماره پالک فرعی 868 از اصلی 2838 واقع 
در بخش 1 گیالن حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت به نام مالک رسمی اولیه سردار حاجتی مدارایی احراز مالکیت 

متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی 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 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 1503   آ40109334
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/07/26 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/11

سید محمد فرزانه شال -رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک فامنین

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابررای شماره 140160326009000657 مورخه 1401/07/21هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فامنین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مرتضی خلیلی بهنوش فرزند علی اکبر 
بش��ماره شناس��نامه 2 صادره از ساوه در یک باب خانه به مس��احت 249/50 مترمربع ازپالک 
104/1355 اصلی واقع در بخش پنج همدان حوزه ثبت ملک فامنین اراضی فامنین خریداری از 
مالک رسمی آقای احمد راسخی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 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 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 195(  آ40109330
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/07/26  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/11
رضا بیات - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین

آگهی تعیین مساحت و متراژ پالک ۷4 فرعی از 1۵۳-اصلی 
برابر درخواست آقای مجید الهی وکیل وراث مرحوم محمد عسگری بیاض)مریم عسگری بیاض و 
غیره(مالکین قهری ششدانگ یک قطعه باغ میمی و یونجه متصل پالک 74 فرعی از 153-اصلی 
واقع در کالته کندی قطعه 7 درگز بخش 7 قوچان نماینده این اداره با نقشه بردار برون سپار در 
ساعات اداری مورخه:یکشنبه 1401,8,29 جهت انجام عملیات نقشه برداری و تعیین مساحت 
و مت��راژ ملک فوق به محل عزیمت می نمایند. مراتب جهت اطالع مجاورین پالک فوق آگهی 

می گردد.  آ-40110250
تاریخ انتشار:1401,8,11

رئیس اداره ثبت اسناد درگز ناصر حسن زاده

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

 برابر کالسه 1401/060 و رای شماره 140160307114002271هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک شیروان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس فیاض پسندیده بلقان فرزند موسی 
الرضا بشماره شناسنامه 4449 در ششدانگ یک واحدمرغداری به مساحت 11988/20متر مربع، 
قسمتی از پالک31اصلی ناحیه2شیروان بخش5قوچان  از محل مالکیت سیدجعفر وسیدحمزه 
حسینی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  آ-40110254

تاریخ انتشار نوبت اول :1401/08/10                
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/08/26

علی محمودی - رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

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

براب��ر رای ش��ماره 140160306005007777 هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
آقای صفرعلی عبیری فرزند محمد به ش��ماره شناسنامه 12 صادره از نیشابور در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 203/50 مترمربع پالک شماره 2908 فرعی از 15 اصلی واقع در اراضی فاروب رمان بخش 5 حوزه ثبت 

ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای علی اصغر نصرآبادی محرز گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود.در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. )م.الف 1355(  آ-40110235
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/26

سید ابوالفضل حسینی -رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور 

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

براب��ر رای ش��ماره 140160306005007166 هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
آقای اسداله حاجی بیگلو فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 2 صادره از نیشابور در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مس��احت  102/5 مترمربع پالک ش��ماره 32 فرعی از 38 اصلی واقع در اراضی شاه پسند بخش 12 حوزه ثبت 

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

خواهد شد. )م.الف 1354(  آ-40110236
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/26

سید ابوالفضل حسینی -رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور

آگهي ابالغ اوراق مالیاتي
دراجراي مادة 208 قانون مالیات هـاي مستقیم مصوب اسفند ماه 1۳66 بدینوسیله آگهی اوراق مالیاتی با مشخصـات زیربه مؤدیان نامبرده ابالغ مي گردد تا در زمان و مکان 

تعیین شده مراجعه و نسبت به رفع اختالف احتمالي برابر مقررات اقدام نمایند ، بدیهي است در صورت عدم مراجعه طبق موازین قانوني رفتار خواهد شد .

روابط عمـومی اداره كل امور مالـیاتی خراسـان رضوی ( سامانه ارتباطات مردمی 1۵26)

سال نام موديكالسهرديف
عملكرد

منبع نوع برگشماره برگ
مالياتى

مبلغ ماليات به 
ريال

محل مراجعهتاريخ مراجعه

اداره امور مالياتى طرقبه شانديز 20روز از تاريخ ابالغ30962500مشاغلراى هيات بدوى139294679سعيد فصيحى78002/681

اداره امور مالياتى طرقبه شانديز 20روز از تاريخ ابالغ29464000مشاغلراى هيات بدوى139394228على اصغر عبدى79001/719

اداره امور مالياتى طرقبه شانديز 20روز از تاريخ ابالغ19124350مشاغلراى هيات بدوى139315446جواد سيدكاظمى80002/721

اداره امور مالياتى طرقبه شانديز 20روز از تاريخ ابالغ57,926,400مشاغلراى هيات بدوى13957315ليلى رسولى شيلكان81047/758

اداره امور مالياتى طرقبه شانديز 20روز از تاريخ ابالغ19105880مشاغلراى هيات بدوى139515436حسين صادقى82101/758

اداره امور مالياتى طرقبه شانديز 20روز از تاريخ ابالغ26448520مشاغلراى هيات بدوى139494714زهرا اكبرى83104/758

اداره امور مالياتى طرقبه شانديز 20روز از تاريخ ابالغ26467000مشاغلراى هيات بدوى139294680محمدرضا خلج آبادى84153/758

اداره امور مالياتى طرقبه شانديز 20روز از تاريخ ابالغ30962500مشاغلراى هيات بدوى139394680محمدرضا خلج آبادى85153/758

اداره امور مالياتى طرقبه شانديز 20روز از تاريخ ابالغ2022980مشاغلراى هيات بدوى139494680محمدرضا خلج آبادى86153/758

اداره امور مالياتى طرقبه شانديز 20روز از تاريخ ابالغ20473000مشاغلراى هيات بدوى139311501عباس قاسمى87217/758

اداره امور مالياتى طرقبه شانديز 20روز از تاريخ ابالغ20679300مشاغلراى هيات بدوى139411505نصير خوشنام88221/758

اداره امور مالياتى طرقبه شانديز 20روز از تاريخ ابالغ18881100مشاغلراى هيات بدوى139518680مجيد على نيا89279/758

اداره امور مالياتى طرقبه شانديز 20روز از تاريخ ابالغ19304170مشاغلراى هيات بدوى139315061پيمان گوهرنيا90257/758

اداره امور مالياتى طرقبه شانديز 20روز از تاريخ ابالغ44055900مشاغلراى هيات بدوى139589993مصطفى حكم آبادى91505/758

اداره امور مالياتى طرقبه شانديز 20روز از تاريخ ابالغ60480440مشاغلراى هيات بدوى13937043ناصر موافق92102/814

اداره امور مالياتى طرقبه شانديز 20روز از تاريخ ابالغ56524400مشاغلراى هيات بدوى13927042ناصر موافق93102/814

اداره امور مالياتى طرقبه شانديز 20روز از تاريخ ابالغ53440000مشاغلراى هيات بدوى139387844رضا كمال شهسوار94001/825

اداره امور مالياتى طرقبه شانديز 20روز از تاريخ ابالغ53440000مشاغلراى هيات بدوى139387845معصومه فخورى سراجه95001/825

عبداله حدادى 96002/832
سرحوض

اداره امور مالياتى طرقبه شانديز 20روز از تاريخ ابالغ25867600مشاغلراى هيات بدوى139394715

اداره امور مالياتى طرقبه شانديز 20روز از تاريخ ابالغ50443000مشاغلراى هيات بدوى139388828محسن ذاكرى97003/833

اداره امور مالياتى طرقبه شانديز 20روز از تاريخ ابالغ34165800مشاغلراى هيات بدوى139488828محسن ذاكرى98003/833

اداره امور مالياتى طرقبه شانديز 20روز از تاريخ ابالغ53440000مشاغلراى هيات بدوى139287854اميرحسين داروغه99002/850

اداره امور مالياتى طرقبه شانديز 20روز از تاريخ ابالغ20473000مشاغلراى هيات بدوى139311500حيدر محمدى همت100102/850

اداره امور مالياتى طرقبه شانديز 20روز از تاريخ ابالغ62549730مشاغلراى هيات بدوى13936527كاوه مدديان101101/945

اداره امور مالياتى طرقبه شانديز 20روز از تاريخ ابالغ20604380مشاغلراى هيات بدوى139411496محسن ثابتى شال شور102201/985

اداره امور مالياتى طرقبه شانديز 20روز از تاريخ ابالغ20604380مشاغلراى هيات بدوى139411497مهدى اربابى خالصى103201/985

اداره امور مالياتى طرقبه شانديز 20روز از تاريخ ابالغ23601380مشاغلراى هيات بدوى139595936مهدى داورى104001/991
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ــز  ــ ــرک ــر مــ ــ ــ ــدی ــ ــ م
خــــــادمــــــیــــــاری 
ــای  ــون هــ ــ ــان ــ و ک
خــــــــــــدمــــــــــــت 
ــوی آســتــان  ــ رضـ
قــــدس رضـــــوی بـــا اشــــــاره بـــه تکمیل 
مرمت و بــازســازی 700 خانه سیل زده 
گـــفـــت:  هــــرمــــزگــــان  »رودان«   در 
140 هــزار خادمیار در سراسر کشور در 
ــوده و در  19 عــرصــه تخصصی فــعــال بـ
 تمام طول سال آمــاده خدمت به عموم 

مردم هستند.
به گزارش آستان نیوز، مهدی رضوی کیا 
در تشریح اقدام های خادمیاران رضوی 
در سراسر کشور، اظهار کــرد: بیش از 
140 هـــزار خــادمــیــار در ســراســر کشور 
در قالب 19 عرصه تخصصی و در یک 
فــضــای خــدمــت مــحــور فعالیت دارنــد 
ــا پــروژه مــحــور  کــه خــدمــت رســانــی آن هـ
نیست تا به ایام مناسبتی خاص مانند 
ــا دهـــه آخـــر صفر   اربــعــیــن حسینی ی

محدود شود. 
 وی افزود: مراکز خادمیاری رضوی منتظر 
ابــاغ پــروژه هــای مناسبتی نمی شوند و 
ــای جهادی و خدمات ورزشــی  از اردوهـ
و رفاهی گرفته تا مشاوره، آموزش های 
قرآنی و معرفتی و برنامه های فرهنگی و 
تبلیغی به صورت شبانه روزی و مستمر 
در سراسر کشور مشغول خدمت رسانی 

هستند.

ــزل  ◾ ــن ــیـــم و بـــــازســـــازی 700 م ــرمـ تـ
آسیب دیده

رضوی کیا با اشــاره به یکی از پروژه های 
ــرد: یک  ــ ــده اخــیــر اظــهــار ک تکمیل شـ

سال   و نیم پیش بود که در جریان سیل 
شهرستان رودان استان هرمزگان، بیشتر 

ــن شهرستان بــه دلــیــل بافت  مــنــازل ای
معماری کاه گلی دچــار خسارت شد و 

بیش از همه، آسیب های شدید وارده 
به سقف منازل، زندگی را برای مردم این 

منطقه سخت کرده بود.
وی افزود: در این شرایط، پس از بازدیدی 
که از منطقه داشتیم، ظرفیت خادمیاری 
بنیاد کرامت رضوی به میدان آورده شد و 
سقف حدود 700 منزل مسکونی ترمیم 

یا به طور کامل بازسازی شد.

کاهش هزینه ها با فرهنگ خادمیاری ◾
رضوی کیا ادامه داد: به  کارگیری ظرفیت 
ــه مــعــنــای کــاهــش شدید  خــادمــیــاری ب
هزینه هاست، زیرا در قالب این خدمت، 
به طور مثال استاد بنایی که در شرایط 
معمول، حق الزحمه مشخصی دریافت 
می کند، در جریان خادمیاری به قصد 
خدمت کــار می کند و در ایــن شرایط، 
تنها بــا تأمین هزینه مصالح می توان 
پروژه های بزرگی همچون بازسازی 700 
منزل مسکونی در رودان را به سرانجام 

رساند.
ــزود: نمونه این کاهش هزینه ها،  وی اف
در شهرستان رودان استان هرمزگان بود 
که با تأمین 5 میلیارد ريال اعتبار از طرف 
آستان قدس رضوی، از ایزوگام گرفته تا 
سایر مصالح مورد نیاز تأمین شد و بیش 
از 700 خانواده رودانــی از خدمات مرکز 
خادمیاری بنیاد کرامت رضوی بهره مند 

شدند.

سفره های مهربانی ◾
رضوی کیا بــه برخی دیگر از طرح های 
موفق اجــرا شده نیز اشــاره کرد و گفت: 

یکی دیگر از طرح های موفق کانون های 
خادمیاری رضــوی در سال جــاری، طرح 
»سفره های مهربانی« بود که در چهار 
ــســت حــجــم عــظــیــمــی از  ــوان مــرحــلــه ت
بسته های معیشتی را کــه در سراسر 
ــه دســت  ــود، بـ ــ ــده بـ ــأمــیــن شــ کـــشـــور ت
نیازمندان و خانواده های کم برخوردار 
برساند و در این قالب بیش از 500 هزار 
بسته معیشتی فقط در مـــاه مبارک 

رمضان تهیه و توزیع شد.
مــدیــر خــادمــیــاری و کــانــون هــای رضــوی 
آســـتـــان قــــدس رضـــــوی بـــا اشــــــاره به 
ــن کـــانـــون هـــا  ــ ــاری ایـ ــ ــای جــ ــه هـ ــامـ ــرنـ بـ
خاطرنشان کرد: با توجه به متنوع بودن 
عرصه های خدمت و تمایل گروه های 
مختلف خادمیاران برای ارائه خدمات 
ــر به  ــی ــراگ تــخــصــصــی، ایـــن خــدمــت ف

صورت مستمر ادامه دارد.
ــزود: در یــک نــمــونــه، پزشکانی  ــ وی افـ
ــای مـــحـــروم و نــیــازمــنــد  ــواده هـ ــانـ کـــه خـ
معرفی  شــده را بــه  طــور رایــگــان ویزیت 
و خدمت خــود را ثبت کنند، سهمیه 
ــوی  ــ ــت در حــــــرم مـــطـــهـــر رضـ ــ ــدم  خــ

دریافت می کنند.
ــا پـــیـــش از ایـــن   ــیـ  مـــهـــدی رضــــــوی کـ
در خصوص  پایش خادمیاران رضوی 
نیز گفته بود: در این طرح، خادمیاران 
غیر فعال به یـــاوران رضــوی تنزل پیدا 
می کنند.همچنین یـــاوران رضــوی که 
بیش از ۶ مــاه خدمت مـــداوم و فعال 
ــیــد امـــورخـــادمـــیـــاری  ــأی ــا ت داشــتــنــد بـ
ــتـــــان بـــــه خــــادمــــیــــار ارتـــقـــا  در اســـ

پیدا می کنند.

 مدیر مرکز خادمیاری و کانون های خدمت رضوی در حاشیه امداد به سیل زدگان رودان بیان کرد

 فعالیت 140 هزار خادمیار 
در 19 عرصه تخصصی

فراخوانفراخوان

کنگره بین المللی »بقیع؛ مدفن امامان و اصحاب«
اردیبهشت ســال گذشته همایش بین المللی بقیع و در 
بهمن هــمــان ســـال جلسه ســیــاســت گــذاری کنگره بقیع 
برگزار شد. امسال هم فراخوان مقاله برای کنگره بین المللی 
بقیع؛ مدفن امــامــان و اصحاب از ســوی پژوهشکده حج و 
زیــارت منتشر شد.پژوهشکده حج و زیــارت فراخوان مقاله 

ــرای کنگره بین المللی »بقیع؛ مدفن امــامــان و اصحاب«  ب
ــرد. ایــن کنگره بــا مــشــارکــت پژوهشگاه علوم  را منتشر کـ
ــزار خواهد  ــرگ و فرهنگ اســامــی در اردیــبــهــشــت 140۲ ب
شد.محورهای فراخوان مقاله عبارت اند از: ۱- تاریخ بقیع 
 ۲- تخریب و بـــازســـازی بقیع ۳- تــاریــخ اجتماعی بقیع 

۴- جغرافیای تــاریــخــی و امــاکــن بقیع ۵- بقیع، منابع و 
 مآخذ ۶- سندپژوهی بقیع 7- مسائل فقهی کامی بقیع 
۸- مسائل حقوقی و بین المللی بقیع ۹- بقیع، علوم 
اجتماعی و مردم شناسی و ۱0- مهندسی و معماری بقیع. 
بر اساس این فراخوان، آخرین مهلت ارســال چکیده مقاله 

۳0 آذر 1401 و آخرین مهلت ارســال متن مقاله ۳0 بهمن 
1401 اعام شده و تلفن دبیرخانه کنگره نیز 0۲5۳71۸۶555 
است.دبیرخانه هم در قــم، خیابان 75 متری عمار یاسر، 
 خیابان شهید آیت هللا قدوسی، ساختمان حوزه نمایندگی 
ولی فقیه در امور حج و زیارت، طبقه پنجم مستقر و فعال است.

موزه
   اهدای اثر نفیس منبت 

به موزه رضوی
استاد هنر منبت، اثری نفیس از هنر خود 

منقش به نام مبارک امام هشتم)ع( را به 
موزه آستان قدس رضوی اهدا کرد. 

مهدی طوسی، کارمند وزارت ارشاد است 
که در سال 85 منبت خوشنویسی گلزار 

و گلستانه را ابداع کرد و آرایه های هنری 
مختلف را در قالب خوشنویسی به صورت 

سه بعدی به کار برد. بسیاری از آثار او 

اکنون در موزه های مختلف کشور از جمله 
کاخ موزه تهران، موزه ملی قرآن کریم، 
موزه گنجینه میراث فرهنگی سازمان 

 صنایع دستی و موزه ایران شناسی 
امیر کبیر جلوه گری می کند.

این هنرمند که عضو کمیته شورای 
ارزشیابی آثار هنری هنرمندان کشور 

نیز هست در تولید آثار هنری خود قالب 
محتوای دینی را به عنوان موضوع اثر 

خود برگزیده است.
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قیمه قیمه 
کِل امرء کِل امرء 
مایحسنمایحسن

 ارزش هر کسی 
آن چیزی است که 
نیکو انجام دهد.

به  کارگیری ظرفیت خادمیاری به معنای کاهش شدید هزینه هاست، زیرا در قالب این خدمت، به طور 
مثال استاد بنایی که در شرایط معمول، حق الزحمه مشخصی دریافت می کند، در جریان خادمیاری 
به قصد خدمت کار می کند و در این شــرایط، تنها با تأمین هزینه مصالح می توان پروژه های بزرگی 

همچون بازسازی 700 منزل مسکونی در رودان را به سرانجام رساند.
گزيدهگزيده

آگهی تاریخ 11/ 08  / 1401       صفحه 12
آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقد سندرسمی
 آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند 
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳۹۰/۰۹/۲۰مستقر در  واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی محمد تقی قنبری 
به  شناسنامه شماره۲۲۹6 کد ملی 574۹۹۰۱7۰۱ صادره قدمگاه فرزند عیسی شش دانگ قطعه باغ پسته و زمین 
مزروعی متصل به آن زیر کشت زعفران به مساحت ۲66۰5/8 متر مربع در قسمتی از پالک شماره ۲ اصلی واقع در 
خراسان رضوی اراضی اسمت آباد بخش ۱4 حوزه ثبت ملک زبرخان از محل مالکیت عزیز تاجیک فرزند حسن و 
ابراهیم مستعلی فرزند علی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی 
میشود 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-4۰۱۱۰۲۳۳
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱/۰8/۱۱                       تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/۰8/۲6

سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان 
 

آگهی فقدان سند مالکیت
 آقای علی تاجیک بااعالم مفقود شدن سندمالکیت ملک موردآگهی وباتسلیم استشهادیه گواهی امضاء ذیل شماره 
یکتا ۱4۰۱۰۲۱5۱۲56۰۰۰6۹5وشماره ترتیب۲4۹۹4مورخ ۱4۰۱.7.۲6 دفتر اسنادرسمی شماره 6پیشوا و طی 
درخواس��ت وارده ۱4۰۱856۰۱۰46۰۰۰44۱5مورخ۱4۰۱.7.۲6تقاضای صدور المثنی س��ند مالکیت تک برگی 
رانموده است که مراتب دراجرای ماده۱۲۰آیین نامه قانون ثبت بشرح زیرآگهی می گردد ۱. نام ونام خانوادگی : علی 
تاجیک۲-میزان مالکیت:ششدانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین بابنای احداثی *۳-شماره پالک:۱۱فرعی از۱5۳-
اصلی مفروزازپالک۱5۳ * 4-محل وقوع:واقع دربخش بهنام سوخته 5-علت ازبین رفتن : مفقودشدن به دلیل جابه 
جایی6-خالصه وضعیت مالکیت:ششدانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین بابنای احداثی قطعه5۹8تفکیکی تحت پالک 
۱5۳.۱۱به مساحت ۱۳5۳.5۳مترمربع دراجرای قانون ماده۱۳۳روستایی ذیل ثبت۱۲۰۱۲صفحه55دفتر۹۰بنام علی 
تاجیک ثبت وسندبه شماره چاپی۰544۳8صادرگردیده است. لذاباتوجه به اعالم فقدان سندمالکیت ملک فوق الذکر 
ودرخواست صدورسندالمثنی تک برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که درقسمت 
ششم این آگهی ذکرنشده یامدعی وجوداصل سندمالکیت نزد خودمی باشد،ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراین آگهی 
به اداره ثبت اسناد وامالک پیشوامراجعه واعتراض کتبی خودرا ضمن ارائه اصل سندمالکیت یا سندمعامله تسلیم 
نماید وچنانچه ظرف مهلت مقرراعتراض نرس��دویادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت یاسندمعامله ارائه نشوداداره 
ثبت نسبت به صدورسند المثنی مالکیت طبق مقررات جاری، صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد./ نشانی ثبت 
محل :پیشوا-خ شریعتی-طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا. م الف۱5۰   آ-4۰۱۱۰۲۳4

 رئیس اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا

آگهی قرار تحریرترکه
در خصوص درخواست خانم معصومه میرزائی احدی از وراث مرحوم حمزه علی میرزائی به طرفیت سایر وراث به شرح 
۱- مجید میرزائی ۲- سعید میرزائی  ۳-  مرضیه میرزائی 4- کبری میرزائی 5- راضیه میرزائی 6- صغری میرزائی 
7- بتول اسدی به خواسته تحریر ترکه  ماترک مرحوم حمزه علی میرزائی مطرح وبه کالسه ۱۱۱/۰۱۰۰787 ثبت 
گردیده وش��ورا با بررس��ی محتویات پرونده ومدارک ابرازی وبا احراز سمت متقاضی و گواهی حصر وراثت به شماره 
۱۱6/8۲۰/87 در اجرای ماده ۲۱۰ از قانون امور حسبی با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه در نزد او می باشد از تاریخ نشراین آگهی ظرف یک ماه 
تقدیم دارد. واال وفق مقررات قانونی اقدام خواهد شد ووقت اجرای قرار تحریر ترکه مورخه ۱4۰۱/۹/۲۰ ساعت ۱۲ 

صبح می باشد.)م الف ۳88(   آ-4۰۱۱۰۲۳7
امیر ستایش ولی پور- قاضی شعبه ۱۱۱ شورای حل اختالف شهرستان کبودرآهنگ  

آگهی فقدان سند مالکیت
احتراماً نظر به اینکه آقای مهدی وطن دوست فرزند علی اصغر وکیل جواد وطن دوست به استناد دو برگ استشهادیه 
گواهی شده در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۳۲ رشتخوار و تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت 
اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یکباب منزل به پالک ثبتی شماره ۹۹۲ فرعی 
مجزی شده از 4۲6 فرعی از 4۰ اصلی اراضی باسفر شهرستان رشتخوار بخش سه تربت حیدریه که متعلق به نامبرده 
میباش��د به علت س��هل انگاری مفقود گردیده که با بررسی دفتر امالک 47 صفحه ۲۳4 ذیل ثبت 75۳۲ مشخص 
گردیده که سند مالکیت ششدانگ یکباب منزل به پالک ثبتی شماره ۹۹۲ فرعی مجزی شده از 4۲6 فرعی از 4۰ 
اصلی بنام جواد وطن دوست فرزند علی اصغر صادر گردیده لذا باستناد تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون 
ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می گردد و متذکر میگردد چنانچه شخص یا اشخاصی نسبت به مورد آگهی معامله ای 
انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض 
کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت 
عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.  آ-4۰۱۱۰۲۳8
تاریخ انتشار: ۱4۰۱/۰8/۱۱

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رشتخوار- جواد خزائی

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

۱- نظر به دس��تور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ و براب��ر رأی ش��ماره ۱4۰۱6۰۳۰6۰۱۳۰۰۱۰۳۱ مورخ ۱4۰۱/۰7/۰۲ هیئت اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فاطمه سازور 
فرزند حسن در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت کل ۲78/56 مترمربع پالک شماره 
۱746 فرعی از 4- اصلی واقع در اراضی نوقاب بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از ربابه 

غفاری نوقابی و محمد حسین زاده نوقابی مالکین رسمی
۲- نظر به دس��تور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ و براب��ر رأی ش��ماره ۱4۰۱6۰۳۰6۰۱۳۰۰۱۰۳۲ مورخ ۱4۰۱/۰7/۰۲ هیئت اول موضوع ماده یک 

قان��ون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت مل��ک گناباد تصرفات مالکانه و بالمع��ارض متقاضی آقای عباس 
حس��ین زاده نوقابی فرزند حسن در دو دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت کل ۲78/56 
مترمربع پالک ش��ماره ۱746 فرعی از 4- اصلی واقع در اراضی نوقاب بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری 

شده مع الواسطه از ربابه غفاری نوقابی و محمد حسین زاده نوقابی مالکین رسمی
محرز گردیده است، لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق این روزنامه و محلی/ کثیراالنتشار در 
ش��هرها منتش��ر 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 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 

می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.  آ-4۰۱۱۰۲۳۹
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱/۰8/۱۱                          تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/8/۲6

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سید ضیاالدین مهدوی شهری

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرایی کالسه  140000027

به موجب پرونده اجرائی کالس��ه فوق 6 دانگ یک باب منزل مس��کونی پالک 58۰ فرعی از ۳- اصلی 
ذیل ثبت ۱۹۳46 صفحه ۹۹ دفتر ۱۳8 با شماره چاپی ۰۳۰۲۰6 سری الف سال 87 بنام علیرضا قره 
خانی دربندی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 
شش  میلیارد و نهصد  و سی و هفت میلیون ریال ارزیابی شده و پالک فوق برابر گزارش مامور اجرا در 
تصرف همسر مالک می باشد و پالک مذبور از ساعت ۹ الی ۱۲ روز چهارشنبه مورخ ۱4۰۱/۰8/۲5 در 
اداره ثبت اسناد کالت واقع در خیابان امام خمینی کوچه شهید لشگری از طریق مزایده به فروش می 
رسد . مزایده از مبلغ 6/۹۳7/۰۰۰/۰۰۰ ریال )شش میلیارد و نهصد و سی  و هفت میلیون ریال( شروع 
و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود . الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به 
آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد 
و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد طبق تبصره 6 ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرا به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت 
وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و 
نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ، مزایده روز 

اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
ملک مورد تعرفه ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 8/۲45 متر مربع و اعیانی حدود 6۲ 
مت��ر مرب��ع بنا در دو طبقه )جمعا۱۳۰ متر مربع زیربنا( احداث گردیده و هر طبقه  دارای امتیاز آب و 
گاز مستقل و دارای برق مشترک است ملک دارای دو ممر از حد شرقی )ماشین رو( و حد شمالی )آدم 
رو( می باشد که دسترسی به طبقه همکف از ممر شرقی و طبقه اول از ممر آدم رو شمالی است بنای 
احداث ش��ده تمام اس��کلت و نمای شرقی آجر سفال و شمالی بلوکه سیمانی و آجر سفال است . کف 
حیاط خاکی و پشت بام ایزوگام است طبقه همکف دارای یک اتاق و هال و آشپزخانه اپن و کف سیمان 
و سرویس مستقل و دارای درب و پنجره آهنی است طبقه اول دارای یک اتاق و هال و آشپزخانه اپن 
با کابینت فلزی و کف س��رامیک و کف هال و اتاق س��یمانکاری و درب و پنجره آلومینیوم و دیورهای 
داخل گچ و سرویس مستقل می باشد . حدود اعالمی ملک با مورد ارزیابی مطابقت دارد و مورد ارزیابی 
در روز ارزیابی در اختیار همس��ر مالک قرار داش��ت و حدود و مشخصات ملک مطابق مندرجات سند 

مالکیت به شرح ذیل می باشد :  
شماال : بطول ۱۳/65 متر مرزیست به قطعه شماره یک تفکیکی پالک 57۹ فرعی

شرقا : بطول ۱4/۱۰ متر درب و دیواریست به کوچه 4 متری احداثی
جنوبا : بطول ۱8/۲۰ متر مرزیست به قطعه شماره ۳ تفکیکی پالک 58۱ فرعی

غربا : بطول ۱۰/6۰ متر دیوار به دیوار متصرفی مسجد و ۱/56 متر محدود است به کوچه    آ-4۰۱۱۰۲4۰
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کالت-حجت نوبهاری

اگهی فقدان سند 
چون آقای حسین مهرداد زینکانلو برای درخواست وارده به شماره 4764_۱4۰۱/8/۹ و با ارایه  دوبرگ استشهادیه 
محلی امضاء شد مدعی است  سند مالکیت ششدانگ پالک  شماره 6۰ فرعی از ۳857 اصلی واقع در بخس ۱ قوچان 
به علت جابه جایی مفقود گردیده است که با بررسی دفتر امالک مشخص گردید ششدانگ پالک فوق به نام حسین 
مهرداد زینکانلو ثبت و س��ند مالکیت صادر گردیده اس��ت که برابر نامه  ۱4۰۱۰۰۰۳۰_ ۱4۰۱/۱/۱7 اجرای ثبت 
قوچان بازداشت میباشد. لذا به استناد مادر ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا هرکس 
مدعیی انجام معامله با وجود سند مالکیت پالک فوق نزد خود می باشد. باید ظرف مدت ۱۰ روز پس از مدت انتشار 
آگهی به این اداره مراجعه و مراتب را اعالم نماید  بدیهی است پس از سپری شدن مهلت مقرر طبق مقررات نسبت 

به صدور سند الثنی به نام متقاضی اقدام خواهد شد.   آ-4۰۱۱۰۲4۱
عباس برق شمشیر ریس اداره ثبت اسناد و امالک قوچان

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

فاقد سند رسمی
۱- نظر به دس��تور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ و برابر رأی ش��ماره ۱4۰۱6۰۳۰6۰۱۳۰۰۰۹۳۳ م��ورخ ۱4۰۱/۰6/۱7 هیئت اول موضوع ماده یک 
قان��ون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرف��ات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای غالمعلی 
نادری فرزند رمضان در یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب منزل به مساحت کل 7۰۹/55 مترمربع تمامت 

پالک های ۳۹۹۹ فرعی )به مس��احت 6۹۱/76 مترمربع از س��هام ثبت ش��ده( و 4748 فرعی )به مساحت ۱7/7۹ 
مترمربع از سهام ناثبت( از ۱- اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد انتقال قهری به موجب 

ارث از محل مالکیت خانم شهربانو پاکزاد ریابی مالک رسمی
۲- نظر به دس��تور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ و برابر رأی ش��ماره ۱4۰۱6۰۳۰6۰۱۳۰۰۰۹۳5 م��ورخ ۱4۰۱/۰6/۱7 هیئت اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم الهه نادری 
ریابی فرزند غالمعلی در ۰/56۲5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل به مساحت کل 7۰۹/55 مترمربع تمامت 
پالک های ۳۹۹۹ فرعی )به مس��احت 6۹۱/76 مترمربع از س��هام ثبت ش��ده( و 4748 فرعی )به مساحت ۱7/7۹ 
مترمربع از سهام ناثبت( از ۱- اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد انتقال قهری به موجب 

ارث از محل مالکیت خانم شهربانو پاکزاد ریابی مالک رسمی
۳- نظر به دس��تور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ و برابر رأی ش��ماره ۱4۰۱6۰۳۰6۰۱۳۰۰۰۹۳6 م��ورخ ۱4۰۱/۰6/۱7 هیئت اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای بهمن نادری 
ریابی فرزند غالمعلی در ۱/۱۲5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل به مساحت کل 7۰۹/55 مترمربع تمامت 
پالک های ۳۹۹۹ فرعی )به مس��احت 6۹۱/76 مترمربع از س��هام ثبت ش��ده( و 4748 فرعی )به مساحت ۱7/7۹ 
مترمربع از سهام ناثبت( از ۱- اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد انتقال قهری به موجب 

ارث از محل مالکیت خانم شهربانو پاکزاد ریابی مالک رسمی
4- نظر به دس��تور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ و برابر رأی ش��ماره ۱4۰۱6۰۳۰6۰۱۳۰۰۰۹۳7 م��ورخ ۱4۰۱/۰6/۱7 هیئت اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای نادر نادری 
فرزند غالمعلی در ۱/۱۲5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل به مساحت کل 7۰۹/55 مترمربع تمامت پالک های 
۳۹۹۹ فرعی )به مساحت 6۹۱/76 مترمربع از سهام ثبت شده( و 4748 فرعی )به مساحت ۱7/7۹ مترمربع از سهام 
ناثب��ت( از ۱- اصل��ی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد انتقال قهری به موجب ارث از محل 

مالکیت خانم شهربانو پاکزاد ریابی مالک رسمی
5- نظر به دس��تور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ و برابر رأی ش��ماره ۱4۰۱6۰۳۰6۰۱۳۰۰۰۹44 م��ورخ ۱4۰۱/۰6/۱7 هیئت اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم الهام نادری 
ریابی فرزند غالمعلی در ۰/56۲5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل به مساحت کل 7۰۹/55 مترمربع تمامت 
پالک های ۳۹۹۹ فرعی )به مس��احت 6۹۱/76 مترمربع از س��هام ثبت ش��ده( و 4748 فرعی )به مساحت ۱7/7۹ 
مترمربع از سهام ناثبت( از ۱- اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد انتقال قهری به موجب 

ارث از محل مالکیت خانم شهربانو پاکزاد ریابی مالک رسمی
6- نظر به دس��تور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ و برابر رأی ش��ماره ۱4۰۱6۰۳۰6۰۱۳۰۰۰۹45 م��ورخ ۱4۰۱/۰6/۱7 هیئت اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا 
نادری ریابی فرزند غالمعلی در ۱/۱۲5 دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب منزل به مساحت کل 7۰۹/55 مترمربع 
تمامت پالک های ۳۹۹۹ فرعی )به مساحت 6۹۱/76 مترمربع از سهام ثبت شده( و 4748 فرعی )به مساحت ۱7/7۹ 
مترمربع از سهام ناثبت( از ۱- اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد انتقال قهری به موجب 

ارث از محل مالکیت خانم شهربانو پاکزاد ریابی مالک رسمی
محرز گردیده است، لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها 
منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید 
از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ4۰۱۰۹۳۹۱
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱/۰7/۲6                            تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/8/۱۱

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سید ضیاالدین مهدوی شهری

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

فاقد سند رسمی
نظر به دس��تور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ و برابر رأی ش��ماره ۱4۰۱6۰۳۰6۰۱۳۰۰۰۹۳۱ م��ورخ ۱4۰۱/۰6/۱5 هیئت اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای سیدضیاءالدین 
س��عیدی شهری فرزند سیدمحمدعلی در ششدانگ یک باب منزل به مس��احت ۳6۱/۱7 مترمربع از پالک شماره 
۱۱5۹ فرعی از ۳- اصلی واقع در اراضی قصبه ش��هر بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری ش��ده مع الواسطه 
از ورثه مرحوم سیدمحمدعلی سعیدی شهری مالک رسمی محرز گردیده است، لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به 
فاصله ۱5 روز از طریق این روزنامه و محلی/ کثیراالنتش��ار در ش��هرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در 
صورتی که اش��خاص 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 تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 

محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 
به دادگاه نیست.آ4۰۱۰۹۳۹۲

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱/۰7/۲6                  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/8/۱۱
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاالدین مهدوی شهری

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

فاقد سند رسمی
نظر به دس��تور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ و برابر رأی ش��ماره ۱4۰۱6۰۳۰6۰۱۳۰۰۰۹46 م��ورخ ۱4۰۱/۰6/۱7 هیئت اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای رضا عبداهلل زاده 
فرزند ابوالقاسم نسبت به سه سهم مشاع از کل یازده سهم ششدانگ یک قطعه باغ محصور مشتمل بر بنای گلی و 
قدیمی به مس��احت کل ۹۹7/65 مترمربع از پالک شماره ۱۳۱4 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش 
یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از آقای ابوالقاسم عبداله زاده مالک رسمی محرز گردیده است، لذا به موجب 
ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این 
آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق این روزنامه و محلی/ کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی 
هیئت الصاق تا در صورتی که اش��خاص ذینفع به آرای اعالم ش��ده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و  در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت می نماید و صدور س��ند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ4۰۱۰۹۳۹۳
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱/۰7/۲6                 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/8/۱۱

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاالدین مهدوی شهری

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

فاقد سند رسمی
نظر به دس��تور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ و برابر رأی ش��ماره ۱4۰۱6۰۳۰6۰۱۳۰۰۰۹۰6 م��ورخ ۱4۰۱/۰6/۱5 هیئت اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علیرضا محمدی 
قلعه نی فرزند گل محمد در ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۱87/5۳ مترمربع از پالک شماره ۲۲87 فرعی از 
۱- اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای حسن قلی زاده 
بهابادی فرزند رجبعلی مالک رس��می محرز گردیده است، لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق 
این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 

صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ4۰۱۰۹۳۹4
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱4۰۱6۰۳۰6۰۰۹۰۰4۳8 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک چناران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
سلیمان فرامرزی گرمرودی فرزند کریم بشماره شناسنامه 457 صادره از مشهد در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت ۹۰64 متر مربع قسمتی از پالک ۱54   اصلی واقع در اراضی قلقوچان خراسان رضوی بخش 7 حوزه ثبت 
ملک چناران از محل مالکیت ابراهیم براتی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
ار تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .  آ-4۰۱۰۹44۱
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