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 همکاری در راستای 

مکتب هنر رضوی
اسالمی  علوم  دانشگاه  بین  مشترک  هم اندیشی  نشست  در 
رضــوی،  قــدس  آســتــان  آفرینش های هنری  و مؤسسه  رضــوی 
زمینه های همکاری و تعامل بین این دو مجموعه بررسی شد.
امــیــرمــهــدی حــکــیــمــی، مــدیــرعــامــل مــؤســســه آفــریــنــش هــای 
ــشــگــاه علوم  ــوی بــا حــضــور در دان هــنــری آســتــان قـــدس رضــ
ــدار بــا ســرپــرســت و مــعــاونــان ایـــن نهاد  ــ ــوی و دی اســالمــی رضـ
ــوی،  رضـ هــنــر  مکتب  گفتمان  بــه  اشــــاره  بــا  فرهنگی  علمی 
دانست. راهــبــردی  و  مهم  را  دانشگاهی  فضاهای  با  همکاری 
حجت االسالم والمسلمین دکتر محمد امامی، سرپرست دانشگاه 
برنامه مشترک برای  بر طراحی یک  نیز  علوم اسالمی رضــوی 
شناسایی و پرورش دانشجویان مستعد و عالقه مند به حوزه هنر 
اسالمی تأکید کرد و از ظرفیت ایجاد رشته های مرتبط سخن گفت.
در ادامه نیز معاونان پژوهش و فرهنگی، حجج اسالم والمسلمین 
و  تعامل  زمینه های  به  اسفندیاری  فقیه  و  روشن ضمیر  دکتر 
همکاری در زیرمجموعه خود اشاره کردند. حجت االسالم دکتر 
موسوی فر، مشاور رئیس دانشگاه نیز در این نشست به ظرفیت 
موجود استعدادهای هنری و ادبی دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
اشاره و بر امکان معرفی و فعال سازی هدفمند آن ها تأکید کرد.
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نکته ها/ آیت اهلل مرتضی تهرانی

  رسیدن به مقام معنوی
 بدون کم کردن

  تعلقات دنیوی

غیرممکن است
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 با تقبل هزینه های بیمارستان و کمک نقدی
 از سوی آستان قدس رضوی  

 کام خانواده چهارقلوها

شیرین شد
  ایده پرداز و مدیر »موقوفه جهاد و مقاومت«

 از اهمیت وقف در این حوزه می گوید

وقفی برای تربیت »سلیمانی«ها
 به همت بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی

برگزار می شود
حضرت عیسیj در آینه 

روایت های رضوی 

    سال دوم    ویژه نامه 515    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

4

نیکبخت  محمدحسین 
حــاج آقــا نـــورهللا پــس از روی 
ــار آمــــدن رضـــاخـــان و آغــاز  کـ
عمالً  وی،  زیــاده خــواهــی هــای 
پرچم مبارزه با او را برافراشت. 
سال ها حضور و فعالیت جدی در عرصه سیاست 
به  آشنا  و  سیاستمدار  مجتهدی  او  از  اقتصاد،  و 
امــور زمانه ساخته  بــود. آنچه را که دیگران در آینه 
ــد. رضــاخــان  مــی دیــدنــد، او در خشت خــام مــی دی
شــورایــی تشکیل داده  بــود که حکم طلبه بــودن یا 
نبودن را برای معافیت از خدمت نظام وظیفه تعیین 
می کرد و با این روش، عمالً استقالل حوزه ها را نادیده 
گرفته  بود. در کنار این اقدام ها، رویکردهای دیگری 
هم وجود داشت که خبر از ولع عجیب پهلوی اول 
برای توسعه استبداد و دیکتاتوری در جامعه مسلمان 
ایران می داد. حاج آقا نورهللا با مهاجرت به قم و آغاز 
یک مبارزه گسترده و همه جانبه، دست به تشکیل 
»هیئت علمیه و روحانیه مهاجرین قم« زد؛ هیئتی 
که رژیم را سخت در تنگنا قرار داد و سیاستمداران 
مردمی مانند آیت هللا مدرس به شدت از آن حمایت 
به شهادت رساندن حاج آقا  و  ترور  می کردند. طرح 
نورهللا، با دستور رضاخان و با هدف متوقف کردن 
که  نــورهللا  ریخته شد؛ حاج آقا  مردمی  این جریان 
خاصی  مشکل  یــا  بیماری  هیچ  مهاجرت،  هنگام 
نداشت، ناگهان در بستر بیماری افتاد و اعلم الدوله، 
پزشک مخصوص رضاخان، با مأموریت ویژه حذف 
آن مجتهد مبارز، بر بالین وی حاضر و حاج آقا نورهللا 
را با آمپول هوا به شهادت رساند. این رویداد غم انگیز 
در چهارم دی  سال 1306، 95 سال پیش در چنین 

روزی اتفاق افتاد.

عملیات اقتصادی برای نجات ایران ◾
نورهللا نجفی اصفهانی، متولد سال 1240  حاج آقا 
خورشیدی بود؛ در خانواده ای که به مبارزه با انحراف ها 

و ایستادن در برابر زورگویی ها شهرت داشت.
پدرش، آیت هللا محمدباقر نجفی اصفهانی از علمای 

بزرگ اصفهان و از مجتهدانی بود که در برابر فرقه 
بــرادر  زد.  مــبــارزات گسترده  به  بابیه، دســت  ضاله 
از  وی، آیت هللا محمدتقی آقانجفی اصفهانی هم 
علمای مبارز دوران خود بود و شرح مبارزات وی و 
ایستادگی هایش در برابر ظل السلطان، حاکم ستمگر 
معروف  تاریخ  در  ناصرالدین شاه  پسر  و  اصفهان 

است.
حاج آقا نورهللا مقدمات را در زادگاهش گذراند و پس 
از عزیمت به عتبات، آن را نزد علمای نامداری مانند 
میرزا حبیب هللا رشتی و میرزای شیرازی – صاحب 
فتوای تنباکو – پی گرفت و پس از رسیدن به درجه 
اجتهاد، در سال 1261شمسی در حالی که تنها 21 
ســال داشــت، به زادگــاهــش بازگشت و به تدریس 

ابتدای  از همان  نــورهللا  پــرداخــت. حاج آقا  تبلیغ  و 
فعالیت های حوزوی و تبلیغی، مانند پدر و برادرش، 
یک فقیه سیاسیِ تمام عیار بود. او در جریان تقابل 
با فرقه بابیه، در کنار دیگر علمای عصر خود به ایفای 
نقش پرداخت، در نهضت تنباکو میدان داری کرد و 
در معرکه بحران اقتصادی کشور، به تأسیس شرکت 
اسالمیه دست زد. تأسیس این شرکت را که به دنبال 
تولید محصوالت وطنی و جایگزین کردن آن ها در 
بازار ایران با نمونه های خارجی بود، باید نخستین گام 
استوار در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی و استقالل 

اقتصادی در تاریخ معاصر ایران بدانیم.
پرمحنت،  ــار  روزگـ آن  در  اسالمیه  شرکت  تأسیس 
بارقه امید را در دل ایرانیان روشن کرد؛ هر چند که با 

دخالت و نفوذ استعمار انگلیس نتوانست منظور و 
هدف بانیان خود را برآورده  کند.

مشروطه خواهی و مبارزه با اشغالگران ◾
حاج آقا نورهللا از علمای مشروطه خواهی بود که در 
جریان مهاجرت علما به قم )مهاجرت کبرا( حضور 
داشــت و بعدها با کمک آیــت هللا مــدرس »انجمن 
مقدس ملی اصفهان« را که نهاد و ارگان مشروطیت 
در زادگاهش بود، تأسیس کرد. در جریان استبداد 
اداره  مسئولیت  مــدرس  همراهی شهید  با  صغیر، 
انجمن سرّی اصفهان را برعهده داشت و با اقدام های 
ضــدمــشــروطــه خــواهــی اقــبــال الــدولــه کــاشــی، حاکم 

منصوب محمدعلی شاه به مقابله پرداخت.
آرمــان هــای مشروطه  نــورهللا شاهد سقوط  حاج آقا 
ــفــوذی هــای  ن و  مــنــورالــفــکــرهــا  اســتــیــالی  دوره  در 
ــال 1290شــمــســی  ــود؛ در سـ ــ اســتــعــمــار در ایــــران ب
مشروطه خواهان تندرو که حضور و هدایت علمای 
اسالم را برنمی تابیدند، تصمیم به ترورش گرفتند و 
او با عزیمت به نجف و تشریح وضعیت نگران کننده 
ایــران، آخوند خراسانی را از آنچه در کشور جریان 
داشت، باخبر کرد. برخی مورخان، گفت وگوی حاج آقا 
نورهللا با آخوند خراسانی را دلیل تصمیم »صاحب 

کفایه« برای عزیمت به ایران دانسته اند.
ــران طی جنگ  ای نــورهللا در جریان اشغال  حاج آقا 
جهانی اول، به کمک وکالی مجلس که عازم اصفهان 
را  دولتی مستقل  بتوانند  کوشید  و  بودند شتافت 
نیروهای  ورود  امــا  دهند؛  تشکیل  تهران  از  بیرون 
روسیه تزاری به اصفهان، او را وادار کرد برای مدتی 
ایــران  بــه  از جنگ  پــس  او  بــه عتبات هجرت کند. 
بازگشت و در زمان قدرت گرفتن رضاخان، چنان که 
اشاره کردیم، به مقابله با او پرداخت و در کنار دوست 
دیرینش، آیت هللا مدرس اقدام های مؤثری برای تنویر 
این  نــورهللا،  انجام داد. پیکر حاج آقا  افکار عمومی 
مبارز، پس از تشییعی باشکوه در قم،  عالمِ عاملِ 
به عتبات منتقل و در حرم مطهر امیرمؤمنان)ع( به 

خاک سپرده  شد.

درباره زندگی و خدمات حاج آقا نورهللا اصفهانی در سالروز شهادت او

آغازگر اقتصاد مقاومتی در ایران معاصر

      صفحه 9

تی����پ  تویوت����ا  س����واری  س����ندکمپانی  و  گمرک����ی  ب����رگ 
مش����کی  رن����گ   2007 م����دل  کم����ری    GLX2400
شاس����ی  ش����ماره   2AZA383696 موت����ور  ش����ماره 
6T1BE42K07X403834 ب����ه ش����ماره پ����اک انتظامی
87 ای����ران 422س91 بن����ام محمد مهدی کریمی کد ملی 
4285484846 مفقود و از درجه اعتبارساقط می باشد. 
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ب���ه    90 ال  س���واری  کمپان���ی  س���ند  و  س���بز  ب���رگ 
ش���ماره پ���اک 4۳ ی 827- ای���ران ۳6 و  ش���ماره 
شاس���ی ش���ماره  و   K4MA690R178693موت���ور
 NAPLSRALDG1294785 بن���ام امی���ر مهدی زارع 

کردیانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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برگ سبز پراید سواری جی تی ایکس آبی مدل 1۳85 
به رنگ نقره ای متالیک به شماره موتور 168461۳ به 
شماره شاسی s14122859۳7465  به شماره پاک 
ایران52_944ط64 به نام نعمت هللا آزادفر مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است.
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  141SX برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری سایپا
مدل 90 رنگ س���فید روغنی ش���ماره موتور 4409969  
ش���ماره شاس���ی S۳482290۳5۳996  شماره پاک 
87 ای���ران56۳ ص۳4بن���ام اعظم محم���دی کدملی 
س���اقط  اعتب���ار  درج���ه  از  و  مفق���ود   4280940185

می باشد.
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برگ س���بز س���واری پراید مدل 1۳86 رنگ بژ متالیک 
ای���ران۳2 ش���ماره موت���ور  پ���اک 81ق849  ش���ماره 
1940۳90 شماره شاس���ی S14182286207۳2۳ بنام 
احم���د عباس نژاد ش���ماره مل���ی 0919970941 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
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س���ندکمپانی و ب���رگ س���بز س���واری سیس���تم پرای���د 
تی���پ 1۳2 رن���گ نق���ره ای- متالیک م���دل 1۳88  به 
ب���ه ش���ماره شاس���ی  ش���ماره موت���ور  ۳1۳608۳ و 
S1422288113252 و به شماره انتظامی 89۳ و 96 
ای���ران 12 ب���ه نام  نرگ���س اردکانی مفق���ود و از درجه 

اعتبار ساقط است. 
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کارت دانش���جویی اینجانب پوریا ش���رافتی فرزند 
محمود ب���ه ش���ماره دانش���جویی 981۳0۳4424 
دانشجو رشته مهندسی صنایع از مجتمع آموزش 
فنی مهندسی اسفراین مفقود و فاقد اعتبار است.
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برگ س���بز خودروی س���واری پراید جی تی ایکس آی 
م���دل 1۳85 رنگ س���فید روغنی به ش���ماره شاس���ی  
s1412285861477 و ش���ماره موت���ور 1557۳49 و 
شماره پاک 2۳8 س 56 ایران ۳6 بنام مریم نارمی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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ش�هرداری بجن�ورد درنظ�ر دارد  1 قطع���ه زمی���ن واق���ع در اراض���ی تفکیکی موس���وم ب���ه آذرنگ 
خیاب���ان معراج با متراژ 220.06 متر مربع به ش���ماره مزای���ده 2001005297000011 و مبلغ پایه 
22.006.000.000 ریال و تضمین ش���رکت در مزایده به مبلغ  1.100.۳00.000 ریال را از طریق 
مزایده به فروش رساند لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت و تحویل اسناد از سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند.
کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اس���ناد تا ارائه پیش���نهاد قیمت و بازگش���ایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد و الزم است متقاضیان در صورت عدم عضویت 
قبل���ی ، مراحل ثبت نام در س���امانه مذک���ور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت ش���رکت در مزایده 

محقق سازند.
1-تاریخ انتشار مزایده درسامانه 1401/10/4 می باشد

2-مهلت زمان دریافت اسناد مزایده از سامانه تا ساعت 14:15 تاریخ 1401/10/14
۳-مهلت زمان ارائه پیشنهادات تا ساعت 14:15 تاریخ 1401/10/24

4-زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 14:۳0 تاریخ 1401/10/25
اطاعات دستگاه مزایده گذار بجنورد بلوار دولت شهرداری بجنورد و تلفن ۳2222110-14 

 شهردار ی بجنورد

آگهی تجدید مزایده فروش زمین )نوبت اول( 

برگ س���بز و سندکمپانی س���واری سپند پی.کی مدل 
1۳8۳ ش���ماره پ���اک ای���ران 54۳ص 79- ای���ران19 
شماره موتور M1۳596852 شماره شاسی 2022145  
به نام سمیه عابدینی مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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نخستین کنگره ملی 
شهدای غواص برگزار شد

به یاد 
دریادالن



ما أصاب 
املؤمن من 
نصب و ال 
وصب و 
ال حزن 
حتى اهلم 
يهمه إال 
كفر اهلل به 
عنه من 
سيئاته

مؤمن را هیچ 
رنج و بیماری و 
اندوهی و حتی 
نگرانی ای نرسد مگر 
آنکه خداوند بدان 
وسیله گناهان او را 
بپوشاند.

املؤمن 
حسن 
املعونة 
خفيف 

املئونة جيد 
الّتدبري 

ملعيشته 
ال يلسع 

من جحر 
مرّتني

مؤمن یاور خوبی 
است، کم هزینه است 

و زندگی اش را به 
خوبی تدبیر می کند 

و از یک سوراخ دوبار 
گزیده نمی شود.

کتاب »الهوتیان« تألیف سید امیرحسین سید کشمیری 
شامل شرحی کوتاه درباره زندگی یاران باوفای ائمه شیعه)ع( 

توسط شرکت چاپ و نشر بین الملل منتشر شد.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر، کتـاب »الهوتیـان« تألیف سـید 
امیرحسین سید کشمیری، شرحی کوتاه و برداشتی است 
آزاد از گزاره هـای تاریخـی دربـاره زندگانـی یـاران با وفـای ائمه 
شـیعه)ع( ماننـد ابـوذر غفـاری، عمروبن حمـق، ابوخالـد 

کابلی و... که توسـط شـرکت چاپ و نشـر بین الملل منتشـر 
شـده اسـت.

در این اثر به انتخاب نویسنده، ۲۸ نفر از یاران اهل بیت)ع( 
کـه شـرح حالشـان در کتـاب رجـال کشـی آمـده، انتخـاب 

شـده اند.
شناخت راه و روش و زندگی یاران و تربیت یافتگان مکتب 
اهل بیت)ع(، خود راهی است برای رسیدن به ایشان، زیرا 

فرمودند »همانا آثار و نشانه های موجود از ما، داللت کننده و 
راهنمایی است برای رسیدن به ما« و رسیدن به آن حضرات 

نیز یعنی رسیدن به نهایت قرب پروردگار عالمیان.
»الهوتیان« شرحی کوتاه و برداشتی آزاد از گزاره های متقن 
تاریخـی و رجالـی شـیعه، بـا حفـظ اصالـت متـن و روایـت 
و بـا زبانـی گویـا و داسـتان گونه اسـت. قصـه سرسـپردن ها 
و جان فشـانی ها و بـر فرازهـا و فرودهـای زندگـی اصحـاب 

خورشـید از دل تاریخ نگریستن، شور و شـیرین های زندگی 
و امتحانات الهی بر یاران راسـتین، پای والیـت امام معصوم 
ایسـتادن و هزینه دادن تا جان، داسـتان عاشق شـدن ها اما 
نه از جنس عشق ناسوتی، بلکه عشق و دلدادگی بر آستان 

الیقـان عشـق.
حیرانـی  و  حسین بن بشـار  تردیدهـای  از  کتـاب  ایـن 
ابوخالـد کابلـی در معرفـت امـام زمانـش، از رشـادت ها 

و جان فشـانی های عمـار یاسـر و اویـس قرنـی در رکاب 
موالیـش، از قضاوت های مؤمن الطاق گرفته تا سرسـپردگی 
محمدبن مسـلم، از معرفـت و کمـال سـلمان فارسـی تـا 
قناعـت و مـرِگ در غربـِت ابـوذر غفـاری، از سـر بـر دار 
شـدن عمروبن حمـق خزایـی تـا بریـده شـدن زبـان میثـم 
تمـار، از اعتراض هـای سـفیان بن ابی لیلی تـا جاماندگـی 
یعقوب بن عرقوفـی از قافلـه کربـا، این هـا همـه و همـه شـرح 

ورق ورق کتـاب الهوتیـان اسـت و بـس.
نویسـنده در ایـن اثـر کوشـیده بـا سـفر بـه اعمـاق تاریـخ، 
بخشـی از صفحـات زندگـی آنـان را از یکـی از معتبرتریـن 
و متقدم تریـن کتاب هـای شـیعی یعنـی کتـاب »معرفـة 
شـیخ  تألیـف  الصادقیـن «،  االئمـة  عـن  الناقلیـن 
محمدبن عمربن عبدالعزیـز کشـی، متوفـای قـرن چهـارم 
که بعدها توسـط شـیخ طوسـی خاصه شـده، خـارج کـرده و 

گزاره هـا و روایـات آن را اسـتخراج و پـس از ترجمـه و بـا تأکیـد 
بـر حفـظ اصالـت روایـی و پایبنـدی بـه اصـل متـن، تبدیـل 
بـه داسـتان هایی جـذاب بـا برداشـتی آزاد کنـد تـا این گونـه، 
خواننده هم بـا منابـع و گزاره های صحیـح روایـی و تاریخی و 
رجالی شـیعی بهتر انس گرفته و آشنا شـود و هم به نوعی با 
بیان داسـتانی آن، سرمشـقی بـرای مواجهـه با امـام زمانش 

در دل و جانـش ترسـیم شـود.

تازه های نشر
»الهوتیان« منتشر 
شد؛ شرحی کوتاه 
 درباره زندگی
bیاران ائمه اطهار 

معاون رویداد سازمان هیئت و تشکل های دینی از آغاز 
دومین مرحله طرح »حماسه هیئت ها« به مناسبت 
فرارسیدن ایام شهادت حضرت زهــرا)س( خبر داد و 
اظهار کرد: بر اساس خط سازمان تبلیغات اسامی که 
امیدآفرینی و توجه به نسل جدید است، نخستین 

ــداد حماسه  ــ مــرحــلــه رویـ
هیئت در محرم امسال 
ــد و دومــیــن  اجـــرایـــی شـ
مــرحــلــه نــیــز بــنــاســت در 
فاطمیه امسال عملیاتی 

شود.
به گزارش رواق به نقل از 
روابــط عمومی سازمان 
هــیــئــت و تــشــکــل هــای 

دینی، رضا کریمی گفت: رویداد »حماسه هیئت ها« 
چهار محور شامل هدایت، حمایت، نظارت و روایت 
دارد. باتوجه به رویکرد سازمان هیئت و تشکل های 
دینی که به سمت مسئله محوری سوق دارد در این 
طرح بناست رویــدادهــای مردمی که در کف میدان 
هیئت ها رخ می دهد را هدایت، حمایت، نظارت و 

روایت کنیم.
وی با اشــاره به اینکه این رویــداد از 17 آذرمــاه سالروز 

شهادت حضرت زهرا)س( به روایت 75 روز آغاز شده 
و تا روز میاد آن حضرت در ۲3 دی ماه ادامه خواهد 
داشت، تصریح کرد: بناست خروجی نهایی این طرح، 
رقم خــوردن رویدادهای مردمی با هدف مشترک در 
کف میدان و سپس روایت این حماسه آفرینی های 
هــیــئــتــی هــا در عــرصــه هــای 
فرهنگی، خدمات اجتماعی 

و... برای مردم باشد.
معاون رویــداد سازمان هیئت 
و تشکل های دینی با اشــاره به 
ــداد در سراسر  ــ اینکه ایــن روی
کشور عملیاتی می شود، گفت: 
هـــم اکـــنـــون در ســـراســـر کــشــور 
اقدامات، طرح ها و برنامه ها آغاز 
شــده و در مرحله شناسایی و انتخاب برگزیده ها 

هستیم تا ان شاءهللا بتوانیم حمایت ها را آغاز کنیم.
وی در پایان خاطرنشان کــرد: ایــن رویـــداد در محرم 
امسال نیز رقم خورد و در نهایت 3هزار و 900 رویداد 
مردمی در کف میدان شناسایی و از 54 رویداد مردمی 
ملی حمایت شد. در این رویداد از تعدادی از اقدامات 
با رویکرد تسهیلگری حمایت و ۲1۸ رویــداد مردمی 
نیز در رسانه ها و فضای مجازی برای مردم روایت شد.

روپـــوش جدید مــزار مطهر حضرت عــبــاس)ع( که 
به همت پنج کشور عـــراق، کویت، لبنان، سوریه 
ــود، توسط تولیت  و فرانسه بافته و آمـــاده شــده ب
و خــادمــان حــرم آن حضرت نصب شــد. بر همین 
اساس، خادمان حرم عباسی بخشی از ورودی حرم 
سقای دشت کربا را بستند و در ورودی به ضریح 
آن حضرت را باز کردند تا روپوش جدید حرم را که به 
تزئینات قیمتی مزین شده بود، باالی مزار حضرت 

عباس)ع( قرار دهند. در سال 
14۲7 قمری روکش مزار حرم 
حضرت عباس)ع( تعویض 
ــود کــه اکــنــون پــس از  شــده ب
15سال روکش جدید آماده 
و نصب شد. »سید عباس 
هاشم آل بوشقة الموسوی« 
رئــیــس کمیته اباالفضل 
ــاس)ع( از کــویــت،  ــ ــب ــعــ ــ ال

متخصص پوشش عتبات عالیات و اهداکننده 
روپوش در این زمینه گفت: کار اولی که برای بافت 
روکش حرم حضرت عباس)ع( انجام دادیم در سال 
14۲5 هجری قمری مصادف با سال ۲005 میادی 
پس از کسب موافقت تولیت آستان حرم مطهر بود.

وی اظهار کرد: کار در دو سال به پایان رسید و مفتخر 
شدیم در سال 14۲7هجری قمری مصادف با سال 
۲007میادی آن را روی مرقد حضرت قرار دهیم تا 
اولین روپوش مرقد حضرت اباالفضل)ع( منقش به 

کتیبه های زیبا باشد.
این  متخصص پوشش عتبات عالیات و اهدا کننده 
روپوش قبر حضرت عباس)ع( افزود: پس از 15سال 
بار دیگر مفتخر شدیم روپوش جدیدی برای مرقد 

مطهر آن حضرت تکمیل کنیم.
ــت: کـــار  ــفـ الـــمـــوســـوی گـ
بـــافـــت ایـــــن روپـــــــوش بــا 
ــارچــه ابــریــشــم در ســال  پ
1441هجری قمری مطابق 
ــا ســـــال۲019 مــیــادی در  ب
ــه آغـــاز شــد و بافت  ســوری
کــتــیــبــه هــایــی بـــا عــنــاویــن 
عـــبـــاس)ع( ۶ مـــاه بــه طــول 
انجامید و در بــافــت آیــات 

قرآن از نخ فرانسوی استفاده شده است.
ــوش پس از سه ســال کار  وی افـــزود: بافت ایــن روپ
مستمر هنرمندانی که خود را نذر خدمت به اهل 

بیت)ع( کردند تکمیل شد.

روایت رویدادهای تشکل های دینی 
در »حماسه هیئت ها« 

روپوش جدید مزار حرم 
حضرت عباسj نصب شد

اعتاب مقدسهخبر مهدیه قمری  موقوفه 
جهاد و مقاومت از زمان 
قاسم  حاج  شهادت 
مکتب  توسط  سلیمانی 
اسامی تأسیس شد. این 
موقوفه که شامل زمین، باغ و آب کشاورزی است 
وقف شده تا درآمد حاصل از آن برای رزمندگان 
محور مقاومت در سرتاسر دنیا، خانواده های 
ایشان و دیگر نیازهای محور مقاومت مصرف شود.
پـــس از شـــهادت ســـردار قاســـم ســـلیمانی، در 
ایـــام میـــاد منجـــی موعـــود حجت بن الحســـن 
العســـکری)عج( مکتب اســـامی تصمیـــم گرفت 
وقفـــی بـــزرگ بـــا مشـــارکت خانواده های سراســـر 
دنیا ایجاد و ایـــن موقوفه را به جبهـــه مقاومت در 

سراســـر محـــور مقاومـــت تقدیـــم کند.
این وقف در ابتـــدا با همکاری و کمـــک 40خانواده 
با ســـهم هر خانواده 4میلیون تومان، ســـرمایه ای 
حداقلـــی بدســـت آورد تـــا اقدام بـــه خریـــد زمین 
و عیـــن موقوفـــه کنـــد و پـــس از آن تاکنـــون هـــر 
خانواده ای هر مبلغ دلخواهـــی را به موقوفه کمک 

می کنـــد.
در کنـــار تأمیـــن مالی بـــرای خریـــد زمیـــن موقوفه 
کـــه کاربـــری کشـــاورزی و دامـــداری دارد، برخی از 
خانواده ها زمین هـــای مناســـبی را در منطقه خود 
به این موقوفه ملحـــق کردند تا در اختیـــار موقوفه 

جهـــاد و مقاومت باشـــد. 
نزدیک شـــدن به ایام شـــهادت ســـردار سلیمانی، 
ما را بر آن داشـــت نگاهی به این جنس موقوفه که 
در حوزه ای نســـبتاً جدید فعالیت می کند، داشته 
باشـــیم. حجت االسام اســـماعیل زاده، ایده پرداز 
و مدیر ایـــن موقوفه در گفت وگـــو با ما با اشـــاره به 
تاش بـــرای دریافت شناســـه ملـــی ایـــن موقوفه، 
درباره اســـتقبال قابل توجه عمـــوم ازآن از ابتدای 

تأســـیس آن می گوید و امیدوار اســـت در آینده ای 
نزدیک بســـیاری از عاقه منـــدان بـــه مقاومت در 
جهـــان، در ایـــن زمینـــه فعالیـــت کنند. مشـــروح 
گفت وگـــو بـــا حجت االســـام اســـماعیل زاده را در 

ادامـــه می خوانید. 

جریان »مکتب اسالمی« مجری موقوفه جهاد  ◾
و مقاومت است

ایده پـــرداز و مدیـــر موقوفـــه جهـــاد و مقاومـــت 
دربـــاره ایـــده فعالیت ایـــن موقوفـــه می گوید: پس 
از شـــهادت شـــهید ســـردار ســـلیمانی با توجه به 
اهمیت وقف در حـــوزه اقتصاد کشـــور، ایـــن ایده 
را مطـــرح کردیم کـــه موقوفه ای بـــا عنـــوان جهاد و 
مقاومـــت می توانـــد در ایـــن عرصه فعالیـــت کند.
حجت االســـام اســـماعیل زاده کـــه مدیـــر مکتب 
اســـامی نیـــز اســـت، ادامـــه می دهـــد: پـــس از 
راه انـــدازی ایـــن موقوفه تصمیـــم گرفتیـــم جریان 
مکتب اســـامی کـــه به صـــورت مردمـــی فعالیت 
می کند مجـــری موقوفه جهـــاد و مقاومت باشـــد، 
زیرا ایـــن جریان مدت هاســـت در کشـــور در قالب 
مراکـــزی کـــه در اســـتان ها دارد فعالیـــت می کند و 
قرار شده مســـئول هر مرکز مکتب اسامی در هر 
اســـتان موقوفه جهاد و مقاومت را به عاقه مندان 
معرفی کند تا کم کم مـــردم درزمینـــه فعالیت این 

موقوفه شـــناخت پیـــدا کنند.
به گفتـــه او با اینکـــه فعالیت این موقوفـــه هنوز در 
جامعه به خوبی معرفی نشـــده و شاید هنوز مردم 
شـــناخت کافی از ایـــن موقوفه ندارند، امـــا تاکنون 
دو قطعـــه زمین کشـــاورزی برای ایـــن موقوفه وقف 

شـــده است.

وقفی در خدمت همه ابعاد جهاد  ◾
ایده پرداز و مدیر موقوفه جهـــاد و مقاومت متذکر 

می شـــود: پـــس از آغـــاز فعالیـــت موقوفـــه جهـــاد 
و مقاومـــت، تصمیـــم گرفتیـــم بـــه دلیـــل اهمیت 
و تأثیـــر وقـــف در اقتصـــاد، وقف هـــا را در راســـتای 

رفع بخشـــی از مشـــکات اقتصـــادی در دو حوزه 
کشـــاورزی و دامـــداری انجـــام دهیم.

حجت االســـام اســـماعیل زاده با اشـــاره به اینکه 

تاکنـــون دو وقـــف مشـــارکتی در شهرســـتان های 
ســـبزوار در خراســـان رضوی و طبس در خراســـان 
جنوبـــی توســـط واقفـــان بـــرای موقوفـــه جهـــاد و 
مقاومت وقف شـــده اند، اضافه می کند: در بحث 
وقف نیاز به عامل داریم که بتواند هر روز بخشـــی 
از وقت خود را برای انجام فعالیت های کشـــاورزی 
در وقف های انجام شـــده بگذارد تا محصوالت در 

زمین هـــای وقف شـــده به عمل برســـد.
او معتقد اســـت با وجـــود ظرفیت های بســـیار در 
حوزه وقـــف و تأثیر آن در اقتصاد کشـــور، این مهم 

از چرخه عملیاتی جامعه خارج شـــده اســـت.

به عشق سردار دل ها ◾
مدیـــر موقوفـــه جهـــاد و مقاومـــت در پاســـخ بـــه 
پرسشـــی مبنـــی بـــر اینکـــه از آغـــاز فعالیـــت این 
موقوفه چـــه خاطـــره ای از وقف یا مشـــارکت مردم 
با این موقوفه دارید، می گویـــد: در ابتدای فعالیت 
ایـــن موقوفـــه یکـــی از واقفـــان وقتـــی متوجه شـــد 
چنین موقوفه ای نیز در کشـــور فعال اســـت زمین 
خود را کـــه 150میلیون تومان قیمت داشـــت وقف 
آن کـــرد و معتقـــد بـــود هـــر چـــه دارد را در مســـیر 
شـــهید ســـلیمانی وقف می کنـــد، با وجـــود اینکه 
نه مـــا او را می شـــناختیم و نه او ما را می شـــناخت 
اما به عشق شـــهید ســـردار دل ها تصمیم گرفت 
زمیـــن خـــود را در حـــوزه کشـــاورزی بـــرای موقوفه 
جهاد و موقوفه وقت کند که ایـــن موضوع برایمان 

خاطره ای زیبـــا و ماندنی شـــد.
حجت االسـام اسـماعیل زاده بـا اشـاره بـه اینکـه 
تعـدادی از نیروهـای مقاومـت در سـوریه و لبنـان 
خواسـتار ارائـه وقـف خود بـه ایـن موقوفه شـده اند، 
بیان می کنـد: افتخار بزرگی اسـت که خبر فعالیت 
این موقوفه بـه خارج از کشـور نیز رسـیده، به طوری 
که نیروهـای مقاومت هم می خواهند وقـف خود را 

برای ایـن موقوفـه انجـام دهنـد، این موضوع نشـان 
می دهد حـوزه مقاومـت، جغرافیـای خاصـی ندارد 
و سـردار دل هـا ایـن حـوزه را فراتـر از مرزهـای کشـور 
بـه جهانیـان معرفـی کـرده کـه دوسـت دارنـد بـرای 

موقوفـه ایـن عرصـه نیـز وقـف کنند.
او اضافـــه می کنـــد: اکنـــون بـــه دنبـــال دریافـــت 
شناســـه ملی ایـــن موقوفه بـــوده و کارهـــای مربوط 
بـــه وقف نامـــه را نیز تکمیـــل می کنیـــم، همچنین 
تصمیـــم داریـــم پـــس از دریافـــت شناســـه ملی، 
فعالیـــت ایـــن موقوفـــه را در ســـطح بین الملل نیز 

ادامـــه دهیم.

ایران در قله جهاد و مقاومت ایستاده است ◾
مدیـــر موقوفـــه جهـــاد و مقاومـــت در پاســـخ بـــه 
پرســـش دیگری مبنی بـــر اینکه چگونـــه می توان 
از طریـــق وقـــف، فرهنـــگ مقاومـــت را در جامعـــه 
گســـترش داد، بیان می کند: به برکت خون شهدا 
به ویژه اقدامات و فعالیت هایی که شـــهید ســـردار 
سلیمانی انجام داد، ایران در قله جهاد و مقاومت 

ایســـتاده است.
حجت االسام اســـماعیل زاده فرهنگ مقاومت را 
در گســـترش فعالیت های فرهنگی همچون وقف 
تأثیرگذار می داند و می افزاید: ایـــن دو بخش روی 
یکدیگر تأثیـــر می گذارند، یعنی به همان نســـبت 
که فرهنگ مقاومـــت می تواند وقـــف را در جامعه 
بیشـــتر بـــه عاقه منـــدان معرفـــی کند، وقـــف نیز 
می تواند حوزه جهاد و مقاومت را به مردم کشـــور 

بشناساند.
وی ادامه می دهد: وقف و مقاومت همبســـتگی را 
در جامعه توســـعه می دهد، ایـــن دو مبحث فقط 
مربوط به کشـــور نیســـت بلکـــه فراتـــر از مرزهای 
ایران اسامی نیز همبســـتگی و وحدت را در میان 

مردم منطقه گســـترش داده اســـت.

  ایده پرداز و مدیر »موقوفه جهاد و مقاومت«
 از اهمیت وقف در این حوزه می گوید
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آگهی تاریخ 04/ 10  / 1401       صفحه 10
آگهی آراء هیأت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
در اجرای ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان 
در هیأت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک فاروج مورد رسیدگی و تأیید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو 

نوبت به فاصله ۱۵ روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
 بخش سه قوچان پالک ۸ اصلی _ اراضی جعفر آباد

شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک ... فرعی از ۸ اصلی فوق به مس��احت ۶۹۴۰،۷۱ متر مربع 
ابتیاعی آقای مهدی قبادی فرزند حس��ن از محل مالکیت رس��می آقای حس��ن قبادی برابر رأی ش��ماره

۱۴۰۱،۰۸،۲۲_۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۴۵ کالسه ۲۰۱ _ ۱۴۰۱ هیأت 
ششدانگ یک قطعه باغ دارای پالک... فرعی از ۱۵۴ فرعی از ۸ اصلی فوق به مساحت ۱۰۷۶،۱۵ متر مربع 
ابتیاعی آقای علی حسن رنجبر فاروجی  فرزند حسین از محل مالکیت رسمی خانم راضیه سلطان برهانی برابر 

رأی شماره۱۴۰۱،۰۸،۲۲_۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۳۹کالسه ۱۴۰۱،۱۷۶ هیأت 
شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک ۲۱۳ فرعی از ۸ اصلی فوق به مساحت ۶۴۹،۳۷ متر مربع 

ابتیاعی آقای موسی الرضا مینا فرزند عباسعلی از محل مالکیت رسمی متقاضی برابر رأی شماره
۱۴۰۱،۰۸،۱۷ _ ۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۱۴ کالسه  ۵۳ _ ۱۴۰۱ هیأت

بخش سه قوچان پالک ۲۳ اصلی  _ اراضی ولی آباد
شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک...فرعی از ۲۳ اصلی فوق به مساحت ۱۴۸۷۰،۵۰ متر مربع 
ابتیاعی خانم صفیه منصوری فرزند منصور از محل مالکیت رس��می آقای محمد ابراهیم خاکشور برابر رأی 

شماره ۱۴۰۱،۰۸،۲۲_۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۴۰ کالسه ۱۵۶_  ۱۴۰۱ هیأت
بخش سه قوچان پالک ۲۵ اصلی __اراضی جعفر آباد سفلی

شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک... فرعی از ۲۵ اصلی فوق به مس��احت ۶۴۰۷،۵۶ متر مربع 
ابتیاعی آقای محمود آقاسی جعفر آباد فرزند برات قلی از محل مالکیت رسمی آقای امیر قلی آقاسی برابر رأی 

شماره ۱۴۰۱،۰۸،۲۳_۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۵۶ کالسه۱۶۳_ ۱۴۰۱ هیأت
شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک... فرعی از ۲۵ اصلی فوق به مس��احت ۶۵۰۹،۸۴ متر مربع 
ابتیاعی آقای محمود آقاسی جعفر آباد فرزند برات قلی از محل مالکیت رسمی آقای امیر قلی آقاسی برابر رأی 

شماره ۱۴۰۱،۰۸،۲۳_۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۵۷کالسه۱۶۴_ ۱۴۰۱هیأت
شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک... فرعی از ۲۵ اصلی فوق به مس��احت ۴۳۰۳،۵۷ متر مربع 
ابتیاعی آقای محمود آقاسی جعفر آباد فرزند برات قلی از محل مالکیت رسمی آقای امیر قلی آقاسی برابر رأی 

شماره ۱۴۰۱،۰۸،۲۳_۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۵۵ کالسه ۱۶۶_ ۱۴۰۱ هیأت
شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک...فرعی از ۲۵ اصلی فوق به مساحت ۴۱۲۰۶،۸۷ متر مربع 

ابتیاعی آقای حشمت اله کوثری فرزند اسماعیل از محل مالکیت رسمی مشاعی متقاضی برابر رأی شماره
۱۴۰۱،۰۸،۲۲_۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۴۸ کالسه۲۱۸_ ۱۴۰۱ هیأت

شش��دانگ یک قطعه زمی��ن مزروعی دارای پالک...فرع��ی از ۲۵ اصلی فوق به مس��احت ۵۸۸۵ متر مربع 
ابتیاعی آقای حشمت اله کوثری فرزند اسماعیل از محل مالکیت رسمی آقای قربان پرگان برابر رأی شماره

۱۴۰۱،۰۸،۲۱_۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۳۵ کالسه  ۲۱۹_ ۱۴۰۱ هیأت
شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک... فرعی از ۲۵ اصلی فوق به مس��احت ۴۳۶۰،۲۰ مترمربع 
ابتیاعی خانم مریم اسحقی جعفر آباد فرزند برات محمد از محل مالکیت رسمی آقای براتمحمد اسحقی برابر 

رأی شماره ۱۴۰۱،۰۸،۲۲_۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۴۷ کالسه ۱۵۴_ ۱۴۰۱ هیأت
شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک... فرعی از ۲۵ اصلی فوق به مس��احت ۳۹۷۸،۱۰ مترمربع 
ابتیاعی خانم مریم اسحقی جعفر آباد فرزند برات محمد از محل مالکیت رسمی آقای براتمحمد اسحقی برابر 

رأی شماره ۱۴۰۱،۰۸،۲۲_۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۴۶ کالسه ۱۵۵ _  ۱۴۰۱ هیأت
شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک...فرعی از ۲۵ اصلی فوق به مس��احت ۱۵۷۵۶،۹۳ مترمربع 
ابتیاعی خانم پری عظیمی جعفر آباد فرزند محمدولی ازمحل مالکیت رسمی آقای علی اصغر محمدی برابر 

رأی شماره ۱۴۰۱،۰۸،۲۳_۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۵۸ کالسه ۱۲۴_ ۱۴۰۱ هیأت
شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک... فرعی از ۲۵ اصلی فوق به مساحت ۲۰۸۰۰،۸۷ مترمربع 
ابتیاعی آقای محمود براتی کوران ترکیه فرزند رمضانعلی از محل مالکیت رسمی آقای قربان پژمان و محمدقلی 

و نوراله آقاسی برابر رأی شماره ۱۴۰۱،۰۸،۲۳_۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۶۴ کالسه ۳۱۳_ ۱۴۰۱ هیأت
بخش سه قوچان پالک ۳۰ اصلی _ اراضی مرغزار

شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک... فرعی از۳۰ اصلی فوق به مس��احت ۱۱۷۲۲،۰۶ مترمربع 
ابتیاعی آقای سیدجواد جعفری فرزند سید محمد از محل مالکیت رسمی آقای علی کدخدائی برابر رأی شماره 

۱۴۰۱،۰۸،۲۶_۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۲۴۶ کالسه ۱۹۷_ ۱۴۰۱ هیأت
شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک... فرعی از ۳۰ اصلی فوق به مس��احت ۴۴۷۱،۰۲ مترمربع 
ابتیاعی آقای سیدجواد جعفری فرزند سید محمد از محل مالکیت رسمی آقای علی کدخدائی برابر رأی شماره 

۱۴۰۱،۰۸،۲۶_۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۲۴۳ کالسه۱۹۶_ ۱۴۰۱ هیأت
شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک... فرعی از ۳۰ اصلی فوق به مس��احت ۲۵۴۲۳ متر مربع 
ابتیاعی آقای سیدجواد جعفری فرزند سید محمد از محل مالکیت رسمی آقای اسماعیل عزیزی برابر رأی 

شماره ۱۴۰۱،۰۸،۲۶_۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۲۴۵ کالسه ۱۹۴_ ۱۴۰۱ هیأت
شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک... فرعی از ۳۰ اصلی فوق به مس��احت ۷۳۹۵،۹۱ مترمربع 
ابتیاعی آقای سیدجواد جعفری فرزند سید محمد از محل مالکیت رسمی آقای محمدرضا سیفی برابر رأی 

شماره ۱۴۰۱،۰۸،۲۶_۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۲۴۴ کالسه ۱۹۵ _ ۱۴۰۱ هیأت

بخش سه قوچان پالک ۳۶ اصلی _ اراضی شیرو
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک... فرعی از ۳۶ اصلی فوق به مساحت ۳۳۴۶' مترمربع ابتیاعی 
آقای حسن مرادی حاجی تقی فرزند رجبعلی از محل مالکیت رسمی نه نه خانم قائمی حاجی تقی و  ... برابر 

رأی شماره۱۴۰۱،۰۸،۱۹_۱۴۰۱۶۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۲۹ کالسه ۲۵۵_ ۱۴۰۱ هیأت
شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک.. فرعی از ۳۶ اصلی فوق به مس��احت ۲۲۷۴،۸۲ مترمربع 
ابتیاعی آقای حسن مرادی حاجی تقی فرزند رجبعلی از محل مالکیت رسمی نه نه خانم قائمی حاجی تقی 

و.... برابر رأی شماره۱۴۰۱،۰۸،۱۹_۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۲۷ کالسه ۲۵۶_ ۱۴۰۱ هیأت
شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک... فرعی از ۳۶ اصلی فوق به مس��احت ۱۸۲۸،۸۳ متر مربع 
ابتیاعی آقای حسن مرادی حاجی تقی فرزند رجبعلی از محل مالکیت رسمی نه نه خانم قائمی حاجی تقی 

و.  .. برابر رأی شماره۱۴۰۱،۰۸،۱۹_۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۲۸ کالسه ۲۵۷_ ۱۴۰۱ هیأت
بخش سه قوچان پالک ۴۰ اصلی _ اراضی دهیوز یام

ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک... فرعی از ۴۰ اصلی فوق به مساحت ۳۰۹۳۲،۸۲ متر مربع 
ابتیاعی آقای محمدرضا موری یامی فرزند علی از محل مالکیت رسمی آقای علی موری برابر رأی شماره

۱۴۰۱،۰۸،۱۹_۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۳۰ کالسه ۲۷۱_ ۱۴۰۱ هیأت
۱۴۱۸،۲۴ سهم مشاع از ۴۲۵۴،۷۳ سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک... فرعی از ۴۰ اصلی 
فوق به مساحت ۴۲۵۴،۷۳ متر مربع ابتیاعی آقای جعفر آدینه یامی فرزند علی از محل مالکیت رسمی آقای 
علی اصغر آدینه یامی برابر رأی ش��ماره ۱۴۰۱،۰۸،۱۸_۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۱۹ کالس��ه۲۱۴_ ۱۴۰۱ 

هیأت
۲۸۳۶،۴۹ سهم مشاع از ۴۲۵۴،۷۳ سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک... فرعی از ۴۰ اصلی 
فوق به مساحت ۴۲۵۴،۷۳ مترمربع ابتیاعی آقای محسن آدینه یامی فرزند علی از محل مالکیت رسمی آقای 
علی اصغرآدینه یامی برابر رأی ش��ماره۱۴۰۱،۰۸،۱۸_۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۲۰ کالس��ه ۲۲۲_ ۱۴۰۱ 

هیأت
۷۲۱۰،۶۱ س��هم مش��اع از ۲۱۶۳۱،۸۱ سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک... فرعی از ۴۰ 
اصل��ی فوق به مس��احت ۲۱۶۳۱،۸۱ مترمربع ابتیاعی آقای جعفر آدینه یام��ی فرزند علی از محل مالکیت 
رس��می آقای علی اصغر آدینه یامی برابر رأی ش��ماره ۱۴۰۱،۰۸،۱۸_۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۲۱ کالسه 

۲۱۴_ ۱۴۰۱ هیأت
۱۴۴۲۱،۲۰ سهم مشاع از ۲۱۶۳۱،۸۱ سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک... فرعی از ۴۰ 
اصلی فوق به مس��احت ۲۱۶۳۱،۸۱ مترمربع ابتیاعی آقای محس��ن آدینه یامی فرزند علی از محل مالکیت 
رس��می آقای علی اصغر آدینه یامی برابر رأی ش��ماره ۱۴۰۱،۰۸،۱۸_۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۲۲ کالسه 

۲۲۱_ ۱۴۰۱ هیأت
۵۴۸،۹۶ سهم مشاع از ۳۲۹۳،۷۶ سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک... فرعی از ۴۰ اصلی 
فوق به مساحت ۳۲۹۳،۷۶ مترمربع ابتیاعی آقای جعفر آدینه یامی فرزند علی از محل مالکیت رسمی آقای 
علی اصغر آدینه یامی برابر رأی ش��ماره ۱۴۰۱،۰۸،۱۸_۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۲۳ کالس��ه۲۱۲_ ۱۴۰۱ 

هیأت
۱۰۹۷،۹۲ سهم مشاع از ۳۲۹۳،۷۶ سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک... فرعی از ۴۰ اصلی 
فوق به مساحت ۳۲۹۳،۷۶ متر مربع ابتیاعی آقای محسن آدینه یامی فرزند علی از محل مالکیت رسمی آقای 
علی اصغر آدینه یامی برابر رأی ش��ماره ۱۴۰۱،۰۸،۱۸_۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۲۴ کالس��ه۲۲۰_ ۱۴۰۱ 

هیأت
بخش سه قوچان پالک ۴۲ اصلی _ اراضی تیتکانلو

ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک... فرعی از ۴۲ اصلی فوق به مساحت ۹۹۷ متر مربع ابتیاعی 
آقای علی اکبر شکیبا نجف آباد فرزند قربان حسین از محل مالکیت رسمی آقای فرج اله کوهستانیان برابر 

رأی شماره۱۴۰۱،۰۸،۱۸_۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۲۶ کالسه ۶۴_ ۱۴۰۱ هیأت
بخش سه قوچان پالک ۵۲ اصلی _ اراضی برگرد

ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک ۱۲۵ فرعی از ۵۲ اصلی فوق به مساحت ۵۲۶۸،۰۴ مترمربع 
ابتیاعی آقای علی اصغر حسینی فرزند حسین از محل مالکیت رسمی آقای خداداد رضائی برابر رأی شماره

۱۴۰۱،۰۸،۱۷_۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۰۹ کالسه۱۴۶_ ۱۴۰۱ هیأت
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک ۶۵ فرعی از ۵۲ اصلی فوق به مساحت ۴۴۷۹،۴۸ مترمربع 

ابتیاعی آقای علی اصغر حسینی فرزند حسین از محل مالکیت رسمی آقای خداداد رضائی برابر رأی شماره
۱۴۰۱،۰۸،۱۷_۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۱۵ کالسه۱۴۷_ ۱۴۰۱ هیأت

بخش سه قوچان پالک ۵۳ اصلی _ اراضی ترنیک
ششدانگ یک قطعه باغ دارای پالک... فرعی از ۱۱۰ فرعی از ۵۳ اصلی فوق به مساحت ۳۱۰۳،۷۹ متر مربع 
ابتیاعی آقای عبداله سعیدی ترنیک فرزند محمد رضا از محل مالکیت رسمی آقای محمدرضا سعیدی ترنیک 

برابر رأی شماره ۱۴۰۱،۰۸،۲۳_۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۶۱ کالسه ۲۳۵_ ۱۴۰۰ هیأت
بخش سه قوچان پالک ۵۸ اصلی _ اراضی دند نقاب

ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک... فرعی از ۵۸ اصلی فوق به مساحت ۵۳۹۵۶،۵۲ متر مربع 
ابتیاعی آقای اصغر رنج طلب حاجی تقی فرزند محمد از محل مالکیت رس��می آقای برات محمد کارگران 

ترنیک برابر رأی شماره ۱۴۰۱،۰۸،۱۹_۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۳۴ کالسه ۲۸۸_ ۱۴۰۱ هیأت
 بخش سه قوچان پالک ۷۲ اصلی_ اراضی حصار اندف

شش��دانگ یک قطعه باغ دارای پالک...فرعی از ۷۲ اصلی فوق به مساحت ۷۶۷۵،۲۹ مترمربع ابتیاعی آقای 
یحی شفائی تیکانلو فرزند حسین از محل مالکیت رسمی آقای محمد و  قربان محمد و حسن بیچرانلوئی برابر 

رأی شماره ۱۴۰۱،۰۸،۲۲_۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۴۲ کالسه ۹_ ۱۴۰۱ هیأت

بخش سه قوچان پالک ۱۱۱ اصلی_ اراضی سیاهدشت
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک...فرعی از ۱۱۱ اصلی فوق به مساحت ۳۵۰۶۸،۷۱ متر مربع 
که مقدار ۷۰۳ متر مربع از آن در حریم رودخانه واقع شده است ابتیاعی آقای هاشم قهرمانلو فرزند علی اکبر 
از محل مالکیت رسمی آقای علی اکبر قهرمانلو برابر رأی شماره۱۴۰۱،۰۵،۰۵_۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۰۹۶۳ 

کالسه ۲۳_۱۴۰۱ هیأت

ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک... فرعی از ۱۱۱ اصلی فوق به مساحت ۲۴۲۷،۸۷ متر مربع 
که مقدار ۴۱۸ متر مربع از آن در حریم رودخانه واقع شده است ابتیاعی آقای هاشم قهرمانلو فرزند علی اکبر 
از محل مالکیت رسمی آقای علی اکبر قهرمانلو برابر رأی شماره۱۴۰۱،۰۸،۱۷_۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۱۰ 

کالسه۲۶_ ۱۴۰۱ هیأت
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک... فرعی از ۱۱۱ اصلی فوق به مساحت ۱۳۴۹۳،۴۵ متر مربع 
که مقدار ۵۴۶ متر مربع از آن در حریم رودخانه واقع شده است ابتیاعی آقای هاشم قهرمانلو فرزند علی اکبر 
از محل مالکیت رسمی آقای علی اکبر قهرمانلو برابر رأی شماره۱۴۰۱،۰۸،۱۷_۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۱۱ 

کالسه ۲۹_ ۱۴۰۱ هیأت
بخش سه قوچان پالک ۱۱۲ اصلی _ اراضی کالته سیاهدشت

چهار دانگ مش��اع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک...فرعی از ۱۱۲ اصلی فوق به مساحت 
۱۲۵۸۱۶،۶۴ متر مربع ابتیاعی آقای محمد علی رس��تمیان فرزند قربانعلی از محل مالکیت رس��می آقای 
قاس��م و حسین و اسماعیل حیدری برابر رأی ش��ماره ۱۴۰۱،۰۸،۱۸_۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۱۷ کالسه 

۸۷_ ۱۴۰۱ هیأت
دو دانگ مش��اع از شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک..فرعی از ۱۱۲ اصلی فوق به مس��احت 
۱۲۵۸۱۶،۶۴ متر مربع ابتیاعی آقای رضا رس��تمیان فرزند قربانعلی از محل مالکیت رس��می آقای قاسم و 
حسین و اسماعیل حیدری برابر رأی شماره ۱۴۰۱،۰۸،۱۸_۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۱۸ کالسه۸۶_ ۱۴۰۱ 

هیأت
بخش سه قوچان پالک ۱۱۵ اصلی _ اراضی سه گنبد

ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک...فرعی از ۱۱۵ اصلی فوق به مساحت ۵۵۲۵۷،۹۸ متر مربع 
ابتیاعی آقای احمد ابراهیمی فرزند غالم حسن از محل مالکیت آقای غالمحسن ابراهیمی برابر رأی شماره

۱۴۰۱،۰۸،۲۵_۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۷۵ کالسه ۲۰۵ _۱۴۰۰ هیأت
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک... فرعی از ۱۱۵ اصلی فوق به مساحت ۴۰۲۷۹،۳۴ متر مربع 
ابتیاعی آقای غالمحس��ین ابراهیمی فرزند غالم حسن از محل مالکیت آقای غالمحسن ابراهیمی برابر رأی 

شماره ۱۴۰۱،۰۸،۲۸_۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۲۴۸ کالسه ۲۰۶_ ۱۴۰۰ هیأت
شش��دانگ یک قطع��ه زمین مزروعی دارای پ��الک... فرعی از ۱۱۵ اصلی فوق به مس��احت ۱۸۷۰،۳۹ متر 
مربع ابتیاعی آقای حیدر اقبالی مطلق فرزند غالمرضا از محل مالکیت آقای رضا اربابیان برابر رأی ش��ماره 

۱۴۰۱،۰۸،۲۳_۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۶۳ کالسه ۲۱۱_ ۱۴۰۱ هیأت
بخش سه قوچان پالک ۱۲۴ اصلی_ اراضی خسرویه

ششدانگ یک قطعه باغ دارای پالک...فرعی از ۲۱۸ فرعی از ۱۲۴ اصلی فوق به مساحت ۲۹۶۹،۴۷ متر مربع 
ابتیاعی آقای محمدرضا حسن زاده استاد فرزند اسماعیل از محل مالکیت رسمی آقای موسی جوادی برابر 

رأی شماره ۱۴۰۱،۰۸،۲۳_۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۶۶ کالسه ۲۵۱_ ۱۴۰۰ هیأت
بخش سه قوچان پالک ۱۳۱ اصلی _ اراضی ریزه

ششدانگ یک قطعه باغ دارای پالک... فرعی از ۱۳۱ فرعی از ۱۳۵ اصلی فوق به مساحت ۱۷۶۲،۲۲ مترمربع 
ابتیاعی آقای حس��ینعلی حیدرزاده فرزند علی حسین از محل مالکیت رسمی آقای رضا قنبرزاده برابر رأی 

شماره ۱۴۰۱،۰۸،۲۳_۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۶۵ کالسه ۱۰_ ۱۴۰۱ هیأت
بخش سه قوچان پالک ۱۵۸ اصلی_ اراضی سلیمان آباد

ششدانگ یک قطعه باغ دارای پالک... فرعی از ۱۵۸ اصلی فوق به مساحت ۹۲۷۴،۸۱ مترمربع ابتیاعی آقای 
موسی الرضا صادق پور چری فرزند محمد ابراهیم از محل مالکیت رسمی آقای علی قلی بهره مند برابر رأی 

شماره ۱۴۰۱،۰۸،۲۳_۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۶۷ کالسه ۲۵۳_ ۱۴۰۰ هیأت
بخش سه قوچان پالک ۱۶۱ اصلی _ اراضی چری

شش��دانگ یک قطعه باغ دارای پالک... از ۴۳۵ فرعی از ۱۶۱ اصلی فوق به مس��احت ۲۷۸۰،۸۵ متر مربع 
ابتیاعی خانم نرگس ولی پور مطلق فرزند عباس از محل مالکیت رسمی مشاعی متقاضی برابر رأی شماره

۱۴۰۱،۰۸،۲۲_۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۵۳ کالسه ۵۴ _۱۴۰۱ هیأت
بخش سه قوچان پالک ۱۸۰اصلی _اراضی خرق

شش��دانگ یک قطعه ب��اغ دارای پالک...فرع��ی از۴۴۴ از۱۸۰اصل��ی فوق به مس��احت ۲۶۲۲،۶۸مترمربع 
ابتیاعی آقای س��یدمرتضی آزاده فرزند س��یدغنی از محل مالکیت رس��می آقای حس��ن علیزاده برابر رای 

شماره۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۳۷-۱۴۰۱،۰۸،۲۱کالسه ۱۷۵-۱۴۰۰ هیات
ششدانگ یک قطعه باغ دارای پالک ....فرعی از ۷۸۰فرعی از۱۸۰اصلی فوق به مساحت۱۷۰۸۹،۴۳مترمربع 
ابتیاعی آقای محمدامین یعقوبی فرزند محمدتقی از محل مالکیت رسمی آقای میرزا بهبود موسوی خرق برابر 

رای شماره ۱۴۰۱،۰۸،۱۸-۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۲۵کالسه ۴۴-۱۴۰۱ هیات
بخش سه قوچان پالک۱۸۱اصلی –اراضی باغوی خرق

ششدانگ یک قطعه باغ دارای پالک...فرعی از۱۸۱اصلی فوق به مساحت ۱۸۰۳۳،۸۶مترمربع ابتیاعی آقای 
محمدامین یعقوبی فرزند محمدتقی از محل مالکیت رسمی آقای محمد ولد حاج حسینقلی برابر رای 

شماره۱۴۰۱،۰۸،۲۲-۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۳۸کالسه ۴۳-۱۴۰۱ هیات

شش��دانگ یک قطعه باغ دارای پالک...فرعی از۱۸۱اصلی فوق به مساحت ۹۷۵۰،۹۹مترمربع ابتیاعی آقای 
محمدامین یعقوبی فرزند محمدتقی از محل مالکیت رسمی آقای محمدولد حاج حسینقلی برابر رای 

شماره ۱۴۰۱،۰۸،۲۵-۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۷۶کالسه ۴۲-۱۴۰۱  هیات
بخش سه قوچان پالک۱۸۸اصلی-اراضی شیرغان

ششدانگ یک قطعه محوطه مشجر دارای پالک ۱۲۹فرعی از۱۸۸اصلی فوق به مساحت۱۷۶۱،۶۰مترمربع 
ابتاعی آقای محمدعلی رمضانی شیرغان فرزند علی اصغر از محل مالکیت رسمی آقای خانم آغا گل رمضانی و 
قنبر مومنی شیرغان برابر رای شماره ۱۴۰۱،۰۸،۲۳-۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۶۰کالسه ۱۰۱-۱۴۰۱هیات

بخش سه قوچان پالک ۲۴۸اصلی-اراضی قوشخانه
شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک...فرعی از۲۴۸اصلی فوق به مس��احت ۱۸۵۰۸،۰۷مترمربع 

ابتیاعی آقای خسرو شفاعتی فرزند علی اکبر از محل مالکیت رسمی آقای علی اکبرشفاعتی برابر رای 
شماره ۱۴۰۱،۰۸،۲۵-۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۷۳کالسه ۱۹۹-۱۴۰۰  هیات

بخش سه قوچان پالک۲۵۱اصلی-اراضی بیرگ سفلی
شش��دانگ یک قطعه باغ دارای پالک...فرعی از۲۵۱اصلی فوق به مس��احت ۵۰۳،۳۲ مترمربع ابتیاعی آقای 

مهدی کاظم زاده بیرکی فرزند محمدکاظم از محل مالکیت رسمی آقای حاج حیدرشکفته برابر رای
 شماره ۱۴۰۱،۰۸،۲۲-۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۴۴کالسه ۲۱-۱۴۰۱  هیات

شش��دانگ یک قطعه باغ دارای پالک...فرعی از۲۵۱اصلی فوق به مساحت ۱۰۱۷،۴۶مترمربع ابتیاعی آقای 
مهدی کاظم زاده بیرکی فرزند محمدکاظم از محل مالکیت رسمی آقای حاج حیدرشکفته برابر رای 

شماره ۱۴۰۱،۰۸،۲۲-۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۴۳کالسه ۱۹-۱۴۰۱  هیات
شش��دانگ ی��ک قطعه ب��اغ دارای پالک...فرع��ی از۲۵۱اصل��ی فوق ب��ه مس��احت ۱۴۲۸،۸۵مترمربع که 
مق��دار ۱۶۷مترمرب��ع ازآن در حریم رودخانه واقع ش��ده اس��ت ابتیاع��ی آقای مهدی کاظ��م زاده بیرکی 
فرزن��د محمدکاظ��م از محل مالکیت رس��می آقای حاج حیدرش��کفته براب��ررای  ش��ماره۱۴۰۱،۰۸،۲۹-

۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۳۱۴کالسه ۲۰-۱۴۰۱ هیات
شش��دانگ ی��ک قطعه ب��اغ دارای پالک...فرع��ی از۲۵۱اصل��ی فوق ب��ه مس��احت ۱۸۵۶،۷۵مترمربع که 
مقدار۱۵۱مترمرب��ع ازآن درحری��م رودخان��ه واقع ش��ده اس��ت ابتیاعی آق��ای مهدی کاظ��م زاده بیرکی 
فرزن��د محمدکاظ��م از محل مالکیت رس��می آقای حاج حیدرش��کفته براب��ررای  ش��ماره۱۴۰۱،۰۸،۲۹-

۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۳۱۵کالسه ۱۸-۱۴۰۱  هیات
ششدانگ یک قطعه باغ دارای پالک...فرعی از۲۵۱اصلی فوق به مساحت ۸۷۴،۲۹مترمربع مه مقدار۱۰۶مترمربع 
ازآن درحریم رودخانه واقع شده است ابتیاعی خانم پری نقی زاده بیرکی فرزند نصرت از محل مالکیت رسمی 
آقای حاج حیدرشکفته برابر رای  شماره ۱۴۰۱،۰۸،۲۹-۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۳۱۳کالسه ۲۸-۱۴۰۱ هیات
ششدانگ یک قطعه باغ دارای پالک...فرعی از۲۵۱اصلی فوق به مساحت ۶۷۸۰۰،۴۷مترمربع ابتیاعی آقای 
خسرو شفاعتی فرزند علی اکبر از محل مالکیت رسمی آقای علی اکبرشفاعتی برابر رای  شماره۱۴۰۱،۰۸،۲۳-

۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۵۹کالسه ۱۹۶-۱۴۰۰ هیات
شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک...فرعی از۲۵۱اصلی فوق به مس��احت ۷۴۹۲،۹۲مترمربع 
ابتیاعی آقای خسرو شفاعتی فرزند علی اکبر از محل مالکیت رسمی آقای علی اکبرشفاعتی برابر رای  شماره 

۱۴۰۱،۰۸،۲۵-۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۷۷کالسه ۲۰۴-۱۴۰۰  هیات
شش��دانگ یک قطعه زمین مزروع��ی دارای پالک...فرعی از۲۵۱اصلی فوق به مس��احت ۳۳۲۹،۶۸مترمربع 
ابتیاعی آقای خس��رو ش��فاعتی فرزند علی اکبر از محل مالکیت رس��می آقای علی اکبرش��فاعتی برابر رای  

شماره۱۴۰۱،۰۸،۲۵-۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۷۴کالسه ۲۰۱-۱۴۰۰هیات
ششدانگ یک قطعه باغ دارای پالک...فرعی از۲۵۱اصلی فوق به مساحت ۳۰۵۲۷،۱۴مترمربع ابتیاعی آقای 
محمداس��ماعیل پیشگر فرزندحسین از محل مالکیت رس��می آقایان اله قلی علیزاده وولی شادکام برابررای  

شماره ۱۴۰۱،۰۸،۲۴-۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۷۰کالسه ۲۲۴-۱۴۰۰ هیات
ششدانگ یک قطعه باغ دارای پالک...فرعی از۲۵۱اصلی فوق به مساحت ۱۷۵۰۳،۶۷مترمربع ابتیاعی آقای 
محمداس��ماعیل پیشگرفرزندحسین از محل مالکیت رس��می آقایان اله قلی علیزاده وولی شادکام برابررای 

شماره۱۴۰۱،۰۸،۲۴-۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۶۹کالسه ۲۲۵-۱۴۰۰ هیات
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک.. . فرعی از ۲۵۱ اصلی فوق به مساحت ۲۵۱۴۶،۷۹ متر مربع 
ابتیاعی آقای محمد اس��ماعیل پیشگر فرزند حسین از محل مالکیت رس��می آقایان اله قلی علیزاده و ولی 

شادکام برابر رأی شماره۱۴۰۱،۰۸،۲۴_۱۴۰۱۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۲۱۷۱ کالسه ۲۳۰ _۱۴۰۰ هیأت
لذا بدینوسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه 
اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاهها از تاریخ  الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحوی��ل دهد در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به 
دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود ضمناً صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه عمومی نخواهد بود.  آ۴۰۱۱۲۱۸۴
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱،۰۹،۱۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱،۱۰،۰۴

محمد اسماعیل فرهمند-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فاروج
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رونوشت آگهی حصروراثت

نظربه اینکه آقای اله یار علی خواجه دارای ش��ماره ملی۰۷۴۴۷۱۲۳۶به ش��رح دادخواست به کالسه ۰۱۰۰۴۰۶از 
این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان جمشید علی خواجه ب شناسنامه 

۳۹۶درتاریخ ۱۳۸۸/۴/۲۳در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به
اله یار علی خواجه فرزند جمشید کدملی ۰۷۴۴۷۱۲۳۶فرزند

۲-روح اله علی خواجه کد ملی۰۷۴۰۳۶۸۵۱۶ فرزند
۳-خدیجه علی خواجه کدملی۰۷۴۰۳۴۷۷۶۴فرزند
۴-فاطمه علی خواجه کدملی ۰۷۴۰۵۷۷۱۵۸فرزند
۵-زینب علی خواجه کدملی۰۷۴۰۲۲۲۱۸۱فرزند

۶-ماه بی بی پیش باره فرزند عبداله کد ملی ۰۷۴۹۲۵۱۷۵۱همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را به استناد ماده ۳۶۲ق امور حسبی یک نوبت آگهی مینماید تاهرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او 

باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.  آ-۴۰۱۱۳۰۰۶
شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان باخرز

رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه اینکه آقای علی آهنگ دارای شماره ملی۰۷۴۸۸۷۱۳۸۱به شرح دادخواست به کالسه ۰۱۰۰۴۰۲از این شورا 
درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش��ادروان جمیله راهنمای  درتاریخ ۱۴۰۱,۵,۲۵در 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به
۱.علی آهنگ متولد۱۳۵۸,۶,۲۰صادره از تایباد باکدملی ۰۷۴۸۸۷۱۳۸۱

۲.مهدی آهنگ متولد ۱۳۶۳,۳,۲۰صادره از تایباد باکد ملی ۰۷۴۹۷۴۴۳۵۹
۳.محمد آهنگ متولد۱۳۶۶,۲,۰۱صادره ازتایباد باکدملی ۰۷۴۹۸۹۶۶۲۰

۴.صادق آهنگ متولد۱۳۷۰,۲,۲۱صادره از تایباد باکد ملی ۰۷۴۰۱۰۴۱۰۱
۵.صن��م اس��دی متولد۱۳۴۸,۰۱,۰۲صادره از تایب��اد باکد ملی ۰۷۴۸۸۶۲۵۹۵اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را به استناد ماده ۳۶۲ق امور حسبی یک نوبت آگهی مینماید تاهرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. آ-۴۰۱۱۳۰۰۷

شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان باخرز

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي ش��ماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۵۹۸۷ هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  محمدرضا عبدلي نژاد به شناس��نامه شماره ۸۴۴۷ کدملي 
۲۹۹۳۹۸۲۴۲۷ صادره کرمان فرزند عیس��ي در ششدانگ یکباب خانه )کاربری عرصه مسکونی ( به 
مس��احت ۱۵۶,۱ مترمربع پالک ش��ماره ۶۲۳۳ فرعي از۳۹۸۲ اصلي مفروز و مجزی شده از پالک ۵ 
فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ۲حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان آدرس کرمان خیابان دستغیب 
خیابان محراب کوچه ۱ سمت چپ بعد از پیچ درب ۶  خریداري از مالک رسمي خانم اقدس و نرجس 
شیخ االسالمی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در 

صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
شناسه آگهی:۱۴۳۱۲۳۲   آ-۴۰۱۱۳۰۱۷

تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۱۰/۰۴               تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
محمود مهدی زاده رییس ثبت اسناد و مالک منطقه ۲ کرمان

آگهی فقدان سند مالكيت
نظر به اینکه آقای حسین میرزائی مقدم اله آباد  فرزندمحمدابراهیم   به ش ملی ۰۸۲۹۵۱۶۰۳۴به استناد دوبرگ 
استشهادیه گواهی شده دفتر اسناد رسمی شماره ۳۰شیروان منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است که سند مالکیت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در 
طبقه اول   به شماره پالک۴۳۴۲ فرعی مفروز مجزی شده از ۱۱ اصلی، واقع در قطعه۳  شیروان بخش۵ قوچان به 
آدرس شیروان خیابان فرهنگیان۲ که متعلق به ایشان میباشد بعلت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک 
معلوم گردند که سند مالکیت اولیه آن ذیل دفترالکترونیک ۱۳۹۹۲۰۳۰۷۱۱۴۰۰۶۵۱۲به شماره چاپی ۴۳۹۰۹۹ 
سری ب۹۹به نام  نامبرده صادر و تسلیم گردیده است  دفتر امالک بیش ازاین حکایتی ندارد لذا به استناد تبصره 
یک اصالحی ماده ۱۲۰ آئیننامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هرکس نسبت به ملک مورد 
اگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد بایستی ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی 
اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نمائید، بدیهی  است در صورت 
عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یاسند معامله رسمی نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.   آ-۴۰۱۱۳۰۲۲ 
تاریخ انتشار آگهی: ۱۴۰۱/۱۰/۰۴

علی محمودی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی آراء هيات حل اختالف موضوع ماده یك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی 

در اجرای ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله ۱۵ 

روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.

۱-برابرکالس��ه۱۷۸-۱۴۰۱ورأی ش��ماره۱۴۰۱۶۰۳۰۷۱۱۴۰۰۲۵۶۴  آقای  حسن خان زاده پیرشهیدفرزند قربان  
در شش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی  به مس��احت ۳۷۵۱/۶۵ متر مربع قسمتی از پالک ۱اصلی پیرشهید واقع در 

ناحیه۲شیروان  بخش۵ قوچان  از محل مالکیت غالمحسین نادری
۲-برابرکالس��ه ۰۶۸-۱۴۰۱ ورأی شماره۱۴۰۱۶۰۳۰۷۱۱۴۰۰۲۵۳۳    آقای حسن خان زاده پیرشهیدفرزندقربان 
درشش��دانگ یکقطعه باغ   به مساحت۱۳۶۳۵/۵۸ متر مربع که میزان ۶۴۵۵/۱۷مترمربع آن داخل حریم رودخانه 
می باشد قسمتی از  پالک ۱ اصلی واقع در ناحیه ۲شیروان بخش ۵قوچان ازمحل مالکیت براتعلی یحیی زمردی و 

ابوالفضل محمدزاده برزگر بالسویه
-۳ برابرکالس��ه۱۴۶-۱۴۰۱ورأی ش��ماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۷۱۱۴۰۰۱۸۳۱آقای حسن خان زاده پیرشهید فرزندقربان 
درششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت۱۲۲۶۳/۰۰مترمربع قسمتی ازپالک۱اصلی  ناحیه۲شیروان ازمحل 

مالکیت یحیی زمردی و ابوالفضل محمدزاده
۴-برابرکالس��ه۰۶۹-۱۴۰۱ورأی ش��ماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۷۱۱۴۰۰۲۵۲۹آقای حسن خان زاده پیرشهید  فرزندقربان 
درشش��دانگ یکقطع��ه زمی��ن مزروعی ب��ه مس��احت۷۳۹۰/۰۰متر مربع ک��ه ب��رای پاس��خ اداره آب منطقه ای 
مقدار۳۴۳مترمربع داخل حریم رودخانه است قسمتی ازپالک۱اصلی واقع دربخش۵قوچان ناحیه۲ شیروان ازمحل 

مالکیت یحیی زمردی و ابوالفضل محمدزاده برزگر بالسویه
۵-برابرکالس��ه۱۷۹-۱۴۰۱ورأی ش��ماره۱۴۰۱۶۰۳۰۷۱۱۴۰۰۲۵۷۰آقای حس��ن خان زاده پیرشهیدفرزندقربان 
درشش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مس��احت۵۳۹۹/۷۵ مترمربع که مقدار۱۰۱مترمربع آن درحریم رودخانه 

قراردارد قسمتی از پالک ۱اصلی پیرشهیدناحیه۲بخش۵ازمحل مالکیت غالمحسین نادری
۶-برابرکالس��ه۰۶۷-۱۴۰۱ورأی ش��ماره۱۴۰۱۶۰۳۰۷۱۱۴۰۰۲۵۸۴آقای حس��ن خان زاده پیرشهیدفرزندقربان 
درشش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی به مس��احت۹۷۷۴/۰۰ قس��متی از پالک ۱اصلی پیرشهیدقطعه۲ش��یروان 

بخش۵قوچان ازمحل مالکیت یحیی زمردی و ابوالفضل محمدزاده 
 به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از انتش��ار آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند. در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.  آ-۴۰۱۱۳۰۲۴
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۱۰/۰۴              تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
علی محمودی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

اگهی فقدان سند 
چون آقای ایرج پوالدی برابر درخواست شماره ۶۰۲۷ - ۱۴۰۱/۹/۳۰ و با ارائه دوبرگ استشهادیه محلی امضاء شده 
مدعی است سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پالک یک فرعی از ۳۹۸ اصلی واقع در بخش 
یک قوچان به علت عرصه باش��د باید جابجایی مفقود گردیده اس��ت که با بررسی دفتر امالک مشخص گردید ذیل 
صفحه ۲۵۳ دفتر ۸۲ س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ . و اعیان پالک فوق بنام چون آقای ایرج پوالدی ثبت و سند 
مالکیت صادر گردیده است لذا به استناد ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی میگردد تا هر کس 
مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت پالک فوق نزد خود می 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 المثنی به نام متقاضی اقدام خواهد شد.  آ-۴۰۱۱۳۰۲۶
عباس برق شمشیر ریس اداره ی ثبت اسناد  امالک قوچان

آگهی فقدان سند مالكيت
 خانم  پری حسینی باستناد دو برگ استشهاد محلی که به امضا شهود و به گواهی دفتر اسناد رسمی شماره ۱۲۵ 
زاهدان رس��یده اس��ت مدعی است که سند مالکیت   شش��دانگ  یکباب آپارتمان مسکونی پالک  ۴۴۸۷/۱۲۳۱۴  
-اصلی واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان نصر ذیل دفتر الکترونیکی ۱۴۰۰۲۰۳۲۲۰۰۱۰۰۵۳۲۹  به 
شماره چاپی ۲۵۶۹۱۸ سری الف سال ۹۹ بعلت جابجایی مفقود گردیده و نامبرده  درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی نموده لذا مراتب باستناد تبصره یک ماده ۱۲۰ آیین نامه ثبت در یکنوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی 
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود یا انجام معامله نسبت به ملک مرقوم می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف ۱۰ روز 
اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت یا سند معامله باین اداره اعالم و رسید دریافت نمایند تا مورد رسیدگی 
قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به 

صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: ۹۸۳  آ-۴۰۱۱۳۰۲۷
عباسعلی اکبری- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک زاهدان

آگهی فقدان سند مالكيت
نظر به اینکه آقای رس��ول تباری آبکمه به اس��تناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی جهت 
دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک ۲۱۹ 
فرعی از ۱۱- اصلی واقع در بخش ۱۷ مشهد که متعلق به نامبرده می باشد به علت نامعلومی مفقود گردیده است 
، لذا با بررس��ی دفتر امالک مش��خص گردید ششدانگ پالک فوق ذیل ثبت ۲۰۳۹۳ صفحه ۱۲۰ دفتر ۱۴۶ به نام 
رس��ول تباری آبکمه و س��ند دفترچه ای به شماره ۶۰۹۱۸۵ سری الف سال ۸۸ صادر و تسلیم گردیده است . دفتر 
امالک بیش از این حکایتی ندارد . لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت 
آگهی و متذکر می گردد و هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود است بایستی ظرف مدت ۱۰ 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-۴۰۱۱۳۰۲۸
حجت نوبهاری-رئیس ثبت اسناد و امالک کالت نادر

آگهی فقدان سند مالكيت
 نظر به اینکه آقای محمد حیدربیگی مهنه فرزند برات اله  به شماره ملی ۶۵۱۹۶۸۵۳۳۱ به موجب کپی استشهادیه 
شهادت شهود تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره یک فیض آباد تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول 
تمامت شش��دانگ یکباب منزل  به  مس��احت ۲۷۰ متر مربع پالک ۳۳۰ مجزی  از ۳۲ از ۲۲ فرعی واقع در اراضی 
حس��ن آباد ش��ماره۴۹ اصلی بخش دو مه والت  به آدرس: شهرس��تان مه والت شهر فیض آباد بلوار شهید مدرس 

مدرس ۱۲ را نموده و مدعی است که سند مالکیت تک برگ ملک مزبور  به دلیل سهل انگاری مفقود گردیده است 
که به حکایت دفتر امالک  مالکیت آن بنام آقای محسن نظمی مقدم  در دفتر امالک  جلد ۴۷ صحفه ۹۱ ذیل ۵۰۷۵ 
ثبت وسند مالکیت  به شماره چاپی ۵۰۹۲۲۷ سری " ب " سال ۹۱ صادر وتسلیم گردیده است.  ضمنا  پالک مذکور  
برابر سند  رهنی۲۸۴۵۹ مورخه ۱۹ / ۰۹ / ۱۳۹۲ دفتر ۳۳ مه والت  در رهن تعاونی آزاد  ثامن االئمه)ع( به مبلغ 
۱۱۴۷۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. دفتر امالک  بیش از این حکایتی ندارد . لذا به استناد قسمت پنج تبصره یک اصالحی 
ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت امالک  متذکر میگردد هرکس  نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا 
مدعی  وجود سند مالکیت نزد خود میباشد باید ظرف مدت ۱۰ روز پس  از انتشار آگهی به این اداره مراجعه واعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل  سند مالکیت یا سند معامله رسمی تسلیم نماید در غیر این صورت  پس از انقصاء مهلت 
مقرر  عدم ارسال اعتراض ؛ سند مالکیت المثنی طبق مقررات صادر وبه متقاضی  تحویل خواهد شد.  آ-۴۰۱۱۳۰۳۱

عبداله گلشن آبادی به آباد رئیس ثبت اسناد وامالک مه والت

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

براب��ر کالس��ه ۱۴۰۰,۴۷۰ و رای ش��ماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۷۱۱۴۰۰۲۴۹۷- ۱۴۰۱,۰۸,۱۰ و رای اصالح��ی ش��ماره 
۱۴۰۱۶۰۳۰۷۱۱۴۰۰۲۶۲۶- ۱۴۰۱,۰۸,۲۵ هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیروان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم فاطمه ریخته گرزاده فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه ۱۸۵۲۶ صادره از در ششدانگ یک قطعه پارکینگ 
به مساحت ۳۲۸۶.۱۸ متر مربع، قسمتی از پالک ثبتی ۶۷۴۵ فرعی از ۱۳ اصلی قلعه ۳ شیروان بخش ۵ قوچان از 
محل مالکیت محمد صباغی شیروان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
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-۴۰۱۱۲۱۷۲
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱,۰۹,۱۹               تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱,۱۰,۰۴

علی محمودی  رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده 1۳آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی شهرستان تفت تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان محرز گردیده است  لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شرح ذیربه منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت 
به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اس��ناد و امالک محل تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
امالک واقع دربخش ۱۶ یزد - سانیچ و توابع

۱۷۷فرعی از۴۵- اصلی - جمیله عابدینی س��انیچی نسبت به شش��دانگ باغ پالک برابربه مساحت ۳۹۳ مترمربع 
برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۱۰۰۶۰۰۲۳۸۵مورخه ۱۴۰۱/۰۸/۳۰واقع درسانیج تفت خریداری عادی مع الواسطه 

از ربابه دهقانی مالک رسمی
امالک واقع دربخش۳۹ یزد - دهشیر و توابع

۶۰۶ فرع��ی ۱۴۷- اصلی آقای محمود دره زرش��کی شش��دانگ خانه بطور مفروز قس��متی ازپ��الک ثبتی برابربه 
مس��احت۱۵۰ مترمربع برابررای ش��ماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۱۰۰۶۰۰۰۲۰۷۳مورخه ۱۴۰۱/۰۸/۰۹واقع در دره زرش��ک 

خریداری عادی مع الواسطه ازخیرالنساء دره زرشکی مالک رسمی
۶۰۶ فرع��ی ۱۴۷- اصل��ی خانم مریم دره زرش��کی شش��دانگ خانه بطور مفروز قس��متی ازپ��الک ثبتی برابربه 
مس��احت۹۵مترمربع براب��ررای ش��ماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۱۰۰۶۰۰۰۲۰۷۱مورخه ۱۴۰۱/۰۸/۰۹واقع در دره زرش��ک 

خریداری عادی خریداری عادی مع الواسطه ازخیر النساء دره زرشکی مالک رسمی
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادرخواهد شد.آ-

۴۰۱۱۲۲۰۹
تاریخ انتشارنوبت اول : شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۹                    تاریخ انتشارنوبت دوم : یک شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۰۴

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

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

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۱۶۰۰۰۱۲۷ مورخ _۱۴۰۱/۰۹/۰۸ هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سرخس تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای علی  شکوهی  فرزندغالم رضا     بشماره شناسنامه ۱۵۶  صادره از سرخس  در یک باب 
منزل مس��کونی به مس��احت ۱۴۵.۵۰  متر مربع   پالک ۲۷۳فرعی از ۱ اصلی واقع در سرخس کوچه شهید آقائی  
خریداری از مالکین  عادی بصورت قولنامه ای محرز گردیده اس��ت.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در 
ص��ورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. آ۴۰۱۱۲۲۱۸

تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/۰۹/۱۹                             تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۱۰/۰۴
حجت بصیرت زاده  -رئیس  ثبت اسناد و امالک سرخس 

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

برابر رای ش��ماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۱۶۰۰۰۱۲۶ مورخ _۱۴۰۱/۰۹/۰۷ هیات   موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در حوزه ثبت ملک سرخس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای علیرضا بزی فرزند اصغر    بش��ماره شناس��نامه ۱۰۲ صادره از سرخس در یک باب منزل مسکونی به مساحت 

۱۷۴.۴۰  متر مربع قسمتی از  پالک  یک اصلی واقع در سرخس خیابان طالقانی ۳ خریداری از مالک عادی آقای 
قاسم لوکی       محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ۴۰۱۱۲۲۱۹ 
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/۰۹/۱۹                  

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۱۰/۰۴
حجت بصیرت زاده-رئیس  ثبت اسناد و امالک سرخس 

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

براب��ر رای ش��ماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۱۶۰۰۰۱۲۵ مورخ _۱۴۰۱/۰۹/۰۶ هی��ات  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در  حوزه ثبت ملک سرخس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم س��کینه محمد زاده فرزند برات     بش��ماره شناسنامه ۱۵۸۸ صادره از سرخس در یک باب منزل مسکونی به 
مس��احت ۲۶۲.۵۰  متر مربع از  پالک ۴۱۵و۴۱۶ فرعی از  ا اصلی واقع در س��رخس کوچه ش��هید درویش زاده ۷  
خریداری از مالک عادی آقای براتعلی ریحانی  محرز گردیده اس��ت.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در 
ص��ورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د.آ۴۰۱۱۲۲۲۰ 

تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۹/۱۹                             
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۱۰/۰۴

حجت بصیرت زاده  -رئیس  ثبت اسناد و امالک سرخس 

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

برابر رای ش��ماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۱۶۰۰۰۱۲۳ مورخ _۱۴۰۱/۰۹/۰۴ هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در حوزه ثبت ملک سرخس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای علی محمد اس��کندری فرزند قدرت اله     بش��ماره شناس��نامه ۱۳۹ صادره از س��رخس  در یک باب منزل 
مس��کونی به مس��احت ۹۰.۲۵  متر مربع از  پالک ۳۱۲ فرعی از ا اصلی واقع در س��رخس بلوار طالقانی ش��رقی 
خریداری از مالک عادی آقای قدرت اله اس��کندری   محرز گردیده اس��ت.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د.آ۴۰۱۱۲۲۲۱ 

تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/۰۹/۱۹                          
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۱۰/۰۴

حجت بصیرت زاده  -رئیس  ثبت اسناد و امالک سرخس 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي ش��ماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۹۷۷۲ هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي س��یدعلي میرزائي باغکلي به شناسنامه شماره ۶۵ کدملي 
۳۱۱۱۶۲۷۶۵۹ صادره بم فرزند سیدابراهیم سه دانگ مشاع از ششدانگ و سیدمحمد میرزائي باغکلي 
به شناسنامه شماره ۶۱۵ کدملي ۳۱۱۰۷۱۰۴۶۳ صادره بم  فرزند سیدابراهیم در  سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب مغازه )کاربري عرصه مسکوني( به مساحت ۳۱۱/۵۲  مترمربع پالک شماره ۲۵۰۴۸  
فرعي از۲۷۸۷  اصلي واقع در  بخش۳ حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان آدرس کرمان خیابان باقدرت 
به طرف میدان رسالت سمت راست روبروي باغ پسته    خریداري از مالک رسمي خانم ربابه مصباح 
ایراندوست محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي 
شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در 

صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
۴۰۱۱۲۲۰۴   شناسه آگهی:۱۴۲۱۵۰۵

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۹/۱۹                     تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۱۰/۰۴
محمود مهدی زاده رییس ثبت اسناد و مالک منطقه ۲ کرمان

   رسیدن به مقام معنوی بدون کم کردن تعلقات دنیوی غیرممکن است
از مرحوم آقا میرزا جواد آقای تهرانی)ره( سؤال کردند شما در این سن که در جوار 

حضرت علی بن موسی الرضا)ع( هستید چقدر از ایشان معجزه و کرامت سراغ 
دارید؟ ایشان جواب داد به عدد زائرانی که از شهادت ایشان تا به حال به زیارت این 

قبر آمده اند. این آگاهی ها برای هر کس که بخواهد حاصل می شود ولی باید بداند 

این آگاهی ها چقدر ارزش دارد و متناسب با ارزش آن، تالش کند و زحمت بکشد. 
انسان هم مواهب دنیوی را بخواهد، هم بخواهد به این مقام های معنوی برسد، 
این غیرممکن است. اگر کسی برای رسیدن به کرامت، بندگی خدا را کند این فرد، 
مشرک به شرک خفی است، چون خدا را رها و غیر خدا را طلب کرده و بین قلب 
خودش و غیر خدا پیوند برقرار کرده است. این شخص، نورانیت پیدا نمی کند. 

غیرممکن است انسان بدون کم کردن از تعلقات دنیوی، به مقام های معنوی برسد.
مرحوم آقای نخودکی که در این دنیا شرایط استفاده از اسم اعظم حق تعالی 

را داشته اند، قطعًا برای رسیدن به این قدرت به دنبال اسم اعظم نرفته اند. اسم 
اعظم یعنی آن اسمی که اگر با داشتن شرایط، خدا را با آن اسم صدا بزنند حتمًا 

جواب مثبت دریافت می کنند. اگر انسان کرامات و اسم اعظم و سایر قدرت هایی 

را که به نظر قدرت الهی می آیند کنار گذاشت و به جای آن ها در عبودیت و بندگی 
حق تعالی تالش کرد و شایستگی یافت، خدای متعال به او این توانایی ها را عطا 

می کند. اسم اعظم گرفتنی نیست، دریافت کردنی است. او بهترین مسیر را که 
عبودیت حق تعالی است، انتخاب می کند و هیچ چیز را بر خدای متعال ترجیح 
نمی دهد و خدا را بر همه چیز ترجیح می دهد، در این صورت اگر خالص شود 

خدای متعال به او همه چیز عطا می کند. قطعاً کسانی که به این مقام رسیده اند 
برای غیر خدا از این اسم استفاده نکرده اند و نمی کنند و نخواهند کرد. آن هایی 

که به دنبال علوم غریبه هستند تا ذهن من و شما را بخوانند اگر با انسانی مواجه 
شوند که بندگی حق تعالی را می کند و ارتباط او با اهل بیت)ع( قوی است، ناتوانی 

خود را در به کارگیری این علوم درک خواهند کرد.

اگر کسی اهل باشد به خدا می گوید خدایا، دستم را بگیر و به سمت خودت ببر. 
خدا هم به او می فرماید: بنده من اگر تو مرا می خواهی غیر من را باید طالق بدهی. 

حاضری؟ اگر با صداقت به خدا گفت حاضرم و غیر خدا را طالق داد، حتمًا خدا 
دستش را می گیرد و به جایی می برد که علوم متعارف و علوم تجربی، نمی تواند آن 

قدرت و توان را به دست صاحبان این علوم بدهد.

نکته ها
آیت اهلل مرتضی تهرانی



مدیـــر امـــور مجاوریـــن    
بنیاد کرامـــت رضوی از 
دســـتور تولیت آستان 
قـــدس رضـــوی بـــرای 
تقبـــل کامـــل هزینـــه 
بیمارســـتان، اهـــدای 
لـــوازم مـــورد نیـــاز نـــوزادان و 640 میلیـــون ريال 
کمک نقدی به خانـــواده چهارقلوهای فریمانی

خبر داد. 
پنـــج روز پیش بـــود که خبـــر تولـــد چهارقلوهای 
فریمانی به تیتر یک رســـانه های اســـتان تبدیل 
شـــد؛ دو دختر و دو پســـر که به یک  باره، تعداد 
فرزنـــدان را در خانـــواده کوچکشـــان بـــه پنـــج 
رســـانده بودند تا خواهر 8 ساله شـــان دیگر هیچ 

 وقت تنها نباشـــد.
با ایـــن حـــال، بـــا پـــدری کـــه به شـــغل شـــریف 
کارگری مشغول اســـت و مادری خانه دار، قطعاً 
تأمیـــن همـــه هزینه هـــای تولـــد چهارقلوهـــای 
نازنیـــن بـــه خصـــوص در شـــرایطی کـــه هزینـــه 
هر شـــب نگهـــداری نـــوزادان حاصـــل از زایمان 
زودرس در زایشـــگاه ها حـــدود 5میلیـــون تومان 
اســـت دشـــوار اســـت و با هزینه شـــیر خشک، 
پوشـــک و اقـــام مـــورد نیـــاز بـــرای نگهـــداری 
نـــوزادان، صورتحســـاب نهایی ســـر به آســـمان 

خواهـــد گذاشـــت.
هـــادی غامی، مدیـــر امـــور مجاوریـــن معاونت 

خدمـــات اجتماعـــی بنیـــاد کرامـــت رضـــوی 
 می گویـــد: عـــاوه بـــر اهـــدای کمـــک نقـــدی
 100 میلیـــون ريالـــی پیـــش از تولـــد چهارقلوها، 
این خانواده دوست داشـــتنی در گام دوم برنامه 
حمایتی بنیـــاد کرامت نیـــز در ســـایه پرمهر نام 
امـــام مهربانی ها قـــرار می گیرند و ضمـــن اینکه 
خیالشـــان از بابـــت هزینه هـــای بیمارســـتان 
آســـوده می شـــود، کمک نقدی دیگری به ارزش 
500 میلیـــون ريـــال به صـــورت علی الحســـاب 

دریافـــت خواهنـــد کرد.

وی اضافـــه می کنـــد: روز گذشـــته جمعـــی از 
خـــدام بانـــوی بنیـــاد کرامـــت رضوی بـــا حضور 
در بیمارســـتان ام البنیـــن)س( و اهـــدای اقـــام 
متبرک، هدیـــه نقـــدی 10میلیون ريالی بـــه ازای 
هـــر فرزنـــد و مجموعـــه ای از لـــوازم مـــورد نیـــاز 
نـــوزادان، موجـــب دلگرمـــی و قـــوت قلـــب پدر و 
مادر شـــریف ایـــن کـــودکان شـــدند. البتـــه قرار 
اســـت به زودی بســـته های حمایتـــی دیگری از 
ســـوی آســـتان قدس رضوی بـــه دســـت والدین 

ایـــن خانـــواده عزیـــز فریمانی برســـد.

با تقبل هزینه های بیمارستان و کمک نقدی توسط آستان قدس رضوی  

کام خانواده چهارقلوها شیرین شد

خبرخبر
امروزامروز

حضرت عیسیj در آینه روایت های رضوی 
به همت بنیاد پژوهش های اسامی آستان قدس رضوی، 
نشست علمی »چــهــره عیسی مسیح در مسیحیت 
و روایــات رضــوی« برگزار می شود. در این نشست که با 
حضور دانشجویان گروه ادیان و عرفان دانشگاه فردوسی و 
پژوهشگران و محققان بنیاد پژوهش های اسامی آستان 

قدس رضوی تدارک دیده شده است، دکتر ولی عبدی از 
اعضای هیئت علمی گروه ادیان و عرفان دانشگاه فردوسی 
مشهد بــه تبیین مــوضــوع مسیح و چــهــره مسیحیت 
می پردازد. همچنین علی اکبری چناری، پژوهشگر گروه 
ادیان و مذاهب بنیاد پژوهش های اسامی آستان قدس 

رضوی در این نشست به بررسی روایــات و احادیث امام 
رضــا)ع( دربــاره عیسی مسیح، نگاه نقادانه این حضرت، 
نسب نامه عیسی مسیح، اناجیل اربعه، تولد نبوت و 

بحث هایی در این خصوص می پردازد.  
رویکرد تطبیقی و مقایسه ای بین نگاه مسیحیان و امام 

رضا)ع( به مسیحیت از دیگر موضوعاتی است که در این 
نشست بررسی می شود. این خبر حاکی است، نشست 
ــات رضوی«  »چهره عیسی مسیح در مسیحیت و روای
امروز چهارم دیماه ساعت 10 در تاالر شیخ طوسی بنیاد 

پژوهش های اسامی آستان قدس رضوی برگزار می شود.

مجازآباد
   کتاب های درسی دارالفنون 

نمایشگاه »اسنادی از آغازین کتاب های درسی تحصیالت 
عالی در ایران؛ کتاب های درسی دارالفنون در گنجینه 

کتابخانه و موزه ملی ملک« در بستر مجازی برگزار شد.
این نمایشگاه مجازی با همکاری کتابخانه و موزه ملی 

ملک و مرکز اسناد فرهنگی آسیا با نمایش تصویرهایی از 
نخستین کتاب های درسی تحصیالت عالی در ایران موجود 

در گنجینه ملک در وب سایت پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی برپا شده است. نمایشگاه نخستین 
کتاب های درسی تحصیالت عالی در ایران، تصویری 

روشن از شیوه آموزش در مدرسه دارالفنون را در تاریخ 
معاصر ایران به نمایش عموم گذاشته است.  دوستداران 

فرهنگ و تاریخ برای تماشای این نمایشگاه مجازی 
می توانند به وب سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

فرهنگی به نشانی »www.ihcs.ac.ir« مراجعه کنند.  
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میراث اهلل 
من عبده 
املؤمن 
الولد الصاحل 
یستغفر له

میراث الهی بنده 
مؤمن، فرزند صالح و 
درستکاری است که 
برای او استغفار کند.
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اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي ش��ماره 140160319078009518 هيات دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي  خانم فروزنده لري دش��تبان به شناس��نامه شماره 743 كدملي 
2992052213 صادره كرمان  فرزند ماشاءاهلل در ششدانگ یكباب خانه به مساحت 214.3 مترمربع 
پالك ش��ماره117 فرع��ي از3581 اصلي واقع در بخش 2حوزه ثبت ملك منطق��ه دو كرمان آدرس 
كرمان خيابان شهداء كوچه 42سمت راست بن بست اول انتهای كوچه سمت چپ  خریداري از مالك 
رسمي آقاي محمد شادمان محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس 
از اخذ رسيد، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.
آ40112205 شناسه آگهی: 1421529

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/09/19                    تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/10/04
                                   محمود مهدی زاده ریيس ثبت اسناد و مالك منطقه 2 كرمان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
تعيي��ن  قان��ون  موض��وع  دوم  هي��ات   140160319078009594 ش��ماره  راي  براب��ر       
واح��د  در  مس��تقر  رس��مي  س��ند  فاق��د  س��اختمانهاي  و  اراض��ي  ثبت��ي  وضعي��ت  تكلي��ف 
متقاض��ي  بالمع��ارض  مالكان��ه  تصرف��ات  كرم��ان  دو  منطق��ه  مل��ك  ثب��ت  ح��وزه  ثبت��ي 
آقاي ماشااله زارع فوسكي به شناسنامه شماره 5 كدملي 2993174266 صادره كرمان فرزند اكبر در  
شش��دانگ یكباب مغازه  به مساحت 15.5 مترمربع پالك شماره17077 فرعي از3968 اصلي مفروز 
ومجزی ش��ده از پالك 899فرعی از اصلی مذكور واقع در  بخش2 حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان 
آدرس كرمان خيابان ش��هيد دس��تغيب نبش كوچه 19  خریداري از مالك رس��مي آقاي باقر مقتدر 
محرز گردیده اس��ت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
یك ماه از تاریخ تس��ليم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در 
ص��ورت انقض��اي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالكيت صادر خواهد ش��د. 

آ40112206  شناسه آگهی:1421594
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/09/19                               تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/10/04

محمود مهدی زاده ریيس ثبت اسناد و مالك منطقه 2 كرمان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي ش��ماره 140160319078009592 هيات دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي  آقاي محمد باغكلي به شناسنامه شماره 3100138163 كدملي 
3100138163 صادره بم فرزند حسين در ششدانگ یكباب خانه به مساحت 137.5 مترمربع پالك 
شماره17106 فرعي از3968 اصلي  مفروز و مجزی شده از پالك 899 فرعی از اصلی مذكور واقع در  
بخش 2حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان  آدرس كرمان شهرك شهيد همت )صنعتی قدیم ( خيابان 
جنب شركت تور و طناب كوچه 2 خریداري از مالك رسمي خانم ربابه رشيد فرخی محرز گردیده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
آ40112208    شناسه آگهی:1421595

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/09/19                     تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/10/04
                                   محمود مهدی زاده ریيس ثبت اسناد و مالك منطقه 2 كرمان

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقدسند رسمي
براب��ر راي ش��ماره140160319078009710 هيات دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي  آقاي امير س��يدي مرغكي به شناس��نامه شماره 7671 كدملي 
2993879014 صادره كرمان فرزند حس��ين در شش��دانگ یكباب خانه مش��تمل بر طبقه فوقانی ) 
كاربری عرصه طرح معبر و فضای سبز- دور برگردان پل (به مساحت 105 مترمربع كه مقدار 15.85 
متر مربع از ششدانگ عرصه آن متعلق بوقف است و در اجاره مالك متن می باشد  پالك شماره1379 
فرعي از2786 اصلي واقع در  بخش3 حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان  آدرس كرمان خيابان جهاد 
كوچه 91 س��مت چپ درب سوم  خریداري از مالك رسمي آقاي ماشااهلل بنازاده محرز گردیده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
 آ40112211          شناسه آگهی:1421624

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/09/19                 تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/10/04
محمود مهدی زاده ریيس ثبت اسناد و مالك منطقه 2 كرمان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي ش��ماره 140160319078009522 هيات دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي خانم مهدیه لنگري زاده به شناسنامه شماره 217 كدملي 2992169315 
صادره كرمان فرزند محمود در ششدانگ یكباب خانه به مساحت 163.83 مترمربع پالك شماره17074 
فرعي از3968 اصلي مفروز و مجزی ش��ده از پالك 389 فرعی از اصلی مذكور واقع در بخش2 حوزه 
ثبت ملك منطقه دو كرمان  آدرس كرمان خيابان سرآسياب خيابان مغفوری كوچه 22 چهارراه سمت 
راس��ت منزل سوم  خریداري از مالك رسمي آقاي احمد عسكری فرسنگی محرز گردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
آ40112212    شناسه آگهی:1422381

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/09/19                  تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/10/04
                                   محمود مهدی زاده ریيس ثبت اسناد و مالك منطقه 2 كرمان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي ش��ماره 140160319078009528 هيات دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي  آقاي  كرم علي محمدي سليماني به شناسنامه شماره 140 كدملي 
5839572152 صادره رابر  فرزند اهلل یار در شش��دانگ قسمتی از یكباب خانه  مربع )طبق اقرارنامه 
ش��ماره 26322-10/07/1401 دفترخانه 139 كرمان جهت ادغام و تجميع با پالك 5829 فرعی از 
1783 اصلی ( به مس��احت 14.5  مترمربع كه موازی 5.24 مترمربع از شش��دانگ متعلق بوقف و در 
اجاره مالك متن می باشد پالك شماره 22656 فرعي از1783 اصلي واقع در بخش 3 حوزه ثبت ملك 
منطقه دو كرمان آدرس كرمان خيابان خورشيد كوچه 23  خریداري از مالك رسمي آقاي  سيد كاظم 
طباطبایی  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي 
شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت یك ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است 

در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
آ40112213    شناسه آگهی:1422405

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/09/19                تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/10/04
محمود مهدی زاده ریيس ثبت اسناد و مالك منطقه 2 كرمان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي ش��ماره 140160319078009656 هيات دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  نعمت اله احدي به شناس��نامه شماره 275 كدملي 3189849919 
صادره گلباف فرزند صفر در ششدانگ یكباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی  به مساحت 153 مترمربع 
پالك شماره 17089 فرعي از 3968 اصلي مفروز ومجزی شده از 793 فرعی از اصلی مذكور  واقع در  
بخش 2  حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان ادرس كرمان سراسياب فرسنگی خيابان سرد خانه غربی 4  
خریداري از مالك رسمي آقاي محمدرضا جعفر زاده سيرچی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. آ40112214    شناسه آگهی:1422408
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/09/19                            تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/10/04

                                   محمود مهدی زاده ریيس ثبت اسناد و مالك منطقه 2 كرمان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي ش��ماره 140160319078009688 هيات دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي خانم آرزو فالح به شناسنامه شماره 11080 كدملي 2993791753 صادره 
كرمان فرزند نصراهلل  در  یك و نيم دانگ مش��اع از شش��دانگ و خانم پروانه فالح به شناسنامه شماره 
3643 كدملي 2990621301 صادره كرمان فرزند نصراله  در  یك و نيم دانگ مش��اع از ششدانگ و 
خانم محبوبه فالح به شناسنامه شماره 5623 كدملي 2990641165 صادره كرمان فرزند نصراله  در  
یك و نيم دانگ مشاع از ششدانگ و خانم شكوفه فالح به شناسنامه شماره 35 كدملي 3179696699 
صادره بردس��ير فرزند نصراله در  یك و نيم دانگ مش��اع از شش��دانگ  یكباب كارگاه )كاربري عرصه 
مس��كوني- طبق اقرارنامه شماره 26020-02/06/1401 دفترخانه 139 كرمان جهت ادغام و تجميع 
با پالك 5167 فرعي از 2787 اصلي (  به مساحت 60 مترمربع پالك شماره 25112 فرعي از2787  
اصل��ي واق��ع در  بخش3 حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان آدرس كرمان بزرگراه امام نبش كوچه 51 
خریداري از مالك رسمي آقاي احمد جوادی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.آ40112215   شناسه آگهی 1422525
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/09/19                تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/10/04

محمود مهدی زاده ریيس ثبت اسناد و مالك منطقه 2 كرمان

گواهی موقت پایان تحصیالت کارشناس���ی پیوسته 
اینجان���ب  جعفر محم���دزاده  فرزند محم���د  کدملی 
از  ص���ادره    910 شناس���نامه  ش���ماره   0702511447
ترب���ت حیدریه مقطع کارشناس���ی پیوس���ته   دبیری 
زبان انگلیس���ی  از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت 
حیدری���ه مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط می 
باش���د . ازیابن���ده تقاضام���ی ش���ود اصل م���درک رابه 
دانش���گاه آزاداس���المی ترب���ت حیدری���ه به  نش���انی: 
اس���تان خراس���ان رض���وی ،ترب���ت حیدریه ،ش���هرک 
ولیعصردانش���گاه آزاد اس���المی واح���د تربت حیدریه  

اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نماید .
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ی 
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آ

اص���ل ب���رگ س���بز خ���ودروی پ���ژو پ���ارس م���دل 1401 
و   53 د   852 ای���ران   52 انتظام���ی  ش���ماره  ب���ه 
ش���ماره موت���ور 125K0020913  و ش���ماره شاس���ی:

NAANA15EXNK467640 متعل���ق به آقای محمد 
جوان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.

ح
,4
01
12
99
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز و س���ند مالکیت خودرو سواری پی کی 
مدل 1381 به شماره موتور M11102797 و شماره 
شاس���ی PSW68F1002397 و ش���ماره پالک 661 
ص 26 ایران 69 بنام حس���ین علی آبادی مفقود 

و فاقد اعتبار می باشد. 

40
11
30
25

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز موتورس���یکلت انژکت���وری STAR مدل 
97 رن���گ قرمز به ش���ماره انتظام���ی 76162-776  
ش���ماره  و   AF8AJ1305204 موت���ور  ش���ماره 
مالکی���ت  ب���ه   N14GMHJHAJ1B13360 بدن���ه 
محمدحس���ن رستگارمقدم مولوی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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کارت، برگ س����بز و کلیه مدارک موتورسیکلت 
موت����ور  ش����ماره  ب����ه   125 هون����دا  سیس����تم 
31622676 و ش����ماره تنه 8613412 و ش����ماره 
پالک 62818 ایران 772 بنام محمد اسماعیل 

رزمی مفقود و فاقد اعتبار می باشد. 
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برگ سبز خودروی سمند LEX EF7 مدل 98 رنگ 
س���فید به ش���ماره انتظام���ی 648 ی 73 ایران 12 
ش���ماره موتور 147H0484535 و ش���ماره شاسی 
NAACJ1JE7KF584268 ب���ه مالکی���ت عباس 
عل���ی پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ف
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برگ س���بز اتومبیل پراید صبا جی تی ایکس به رنگ 
س���فید ش���یری معمولی مدل 1379 به شماره موتور 
00156323 به شماره شاسی s1412279629828 به 
شماره پالک ایران 52_ 991ط52 به نام حمید مرادی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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اصل برگ س���بز خودروی وانت دوکابین وینگل مدل 
1392 ب���ه ش���ماره انتظامی 52 ای���ران 786 ج 89 به 
ش���ماره موتور 4G69S4NSLL7271  شماره شاسی 
NAYCP21B0DA201282  متعل���ق به خانم منیژه 
صانعی طبس مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار س���اقط 

می باشد.
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س���ند خودروی س���واری 131 مدل 91 رنگ س���فید 
روغن���ی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 165 ج 75 ای���ران 
42 ش���ماره موت���ور 4711020 و ش���ماره شاس���ی 
S3412291463436 ب���ه مالکی���ت کاظم وظیفه 
دوس���ت م���کاری مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 
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س���ند  کمپان���ی، برگ س���بز و کارت  موتور س���یکلت  
سیس���تم ت���وس نو  تی���پ CG125 م���دل1385 رنگ 
مش���کی به ش���ماره  موت���ور 05301272 و به ش���ماره 
تن���ه IRAIJ850QL5157553 و به ش���ماره انتظامی

 96694 ای���ران 769 به نام  حس���ین عش���رتی مغانی 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 
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ب���رگ س���بز موتورس���یکلت ایران���ا تی���پ CDI125رنگ 
مشکی س���ال 1388  به شماره شهربانی 42751-761 
ش���ماره  و   NFA***125A8851131 بدن���ه  ش���ماره  و 
موتورNFA*1039075* به مالکیت مجید رفائی عبداله 

نیا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
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کارت، برگ س����بز و کلیه مدارک موتورسیکلت 
سیستم هوندا 125 به شماره موتور 1051492 
و ش����ماره تنه 8540220 و شماره پالک 92197 
ایران 764 بنام خسرو آشفته مارشک مفقود 

و فاقد اعتبار می باشد. 
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ب���رگ س���بز کامیون ب���اری بنز 1924 م���دل 1389 
رنگ نارنجی به ش���ماره موتور 33592410111728 
و ش���ماره شاس���ی 37433116605370 و شماره 
پالک 568 ع 26 ایران 36 بنام نور اله اکبری نژاد 

مفقود و فاقد اعتبار می باشد. 
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برگ س���بز س���واری پی���کان مدل 1381 رنگ س���فید _
روغنی شماره پالک 18ن238 ایران 32 شماره موتور 
11158114782 شماره شاسی 0081515664 بنام سید 
محمد موسویان شماره ملی   0888954654 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
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رواق بهرام عرب وند، دبیر اجرایی 
شهدای  ملی  کنگره  نخستين 
این  غواص در نشست خبری 
از  از استقبال بی نظیر  رویداد 
جشنواره های فرهنگی و هنری این کنگره خبر داد.
در ابتدای این نشست دکتر نظرپور، نایب رئیس 

کنگره ملی شهدای 
غـــواص گــفــت: یکی 
ــن  ــ ــریـ ــ ــزرگ تـ ــ بـ از 
کنگره هایی که پس 
از انقاب در سطح 
کشور برگزار شده، 
نخستين کنگره 
مـــلـــی شـــهـــدای 

غواص است.
وی افــزود: هیچ 

ــدون  ــ ــ کـــــــــاری ب
اشکال نیست و قطعاً کار ما هم اشکاالتی دارد. از 
اصحاب رسانه و صاحب قلم می خواهیم نکات و 

کاستی ها را به ما گوشزد کنند.
 امیدواریم در دوره های بعدی استان های دیگر هم 
این کنگره را برگزار کنند، اما می خواهیم دبیرخانه 
اصلی در جزیره کیش باشد، چــون کنگره ملی 
شهدای غواص نخستین بار در کیش کلید خورده 

است.
در ادامه بهرام عرب وند درباره برنامه های مختلف 

این کنگره توضیح داد و به اجرای »روایت حبیب« 
درباره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نیز اشاره 
کرد. همچنین او گفت: در این کنگره عاوه بر 
بخش های مختلف، جشنواره دانش آموزی هم 
داشتیم که نزدیک به هزار و 400 اثر دانش آموزی 

به دست ما رسید. 
گفتنی اســت پیش از شــروع کنگره، جشنواره 
هنرهای تجسمی 
ــره مـــلـــی  ــ ــگـ ــ ــنـ ــ کـ
شهدای غواص با 
نمایشگاه عکس، 
پــوســتــر و نقاشی 
دانــش آمــوزی با ۹۷ 
اثــر کــار خــود را آغــاز 

کرده بود.
نمایشگاه  این  در 
10 اثر پوستر، 2۹ اثر 
عکس خاق و 58 اثر 
نقاشی که به مرحله داوری این جشنواره ها راه 

یافته بود به نمایش گذاشته شده است.
براســاس ایــن گــزارش 65 اثــر از 112 اثــر ارســال 
شــده بــه جشــنواره پوســتر، 143 اثــر از 150 اثــر 
ارســال شــده بــه جشــنواره عکــس و ۹۷5 نقاشــی 
دانش آمــوزی مــورد قضــاوت داوران قــرار گرفتنــد 
و اســامی برگزیده هــا چهــارم دی همزمــان بــا 

اختتامیــه کنگــره اعــام می شــود.

نخستین کنگره ملی شهدای غواص برگزار شد

به یاد دریادالن

خبر


