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 تقویت توان مدیریتی 
 در والدین
با بچه دار شدن
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 حجت االسالم والمسلمین وحدتی شبیری
 در گفت وگو با قدس تشریح کرد

 مجتهدپروری در تراز 
جامعه دینی

تفاهم نامه همکاری مشترک بین این نهاد مقدس و دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد امضا شد

آستان قدس رضوی پای کار 
»جوانی جمعیت«

  زائرشهر و زائرسرای رضوی
 در خدمت اسکان زائران

    سال دوم    ویژه نامه 558    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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 تولیت آستان قدس رضوی در مراسم اهدای احکام به خدمه جدید حرم مطهررضوی:
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 با صرف 3میلیارد ريال پروژه گازکشی به روستای هندل آباد به انجام رسید

 کرامت رضوی، گرمابخش خانه های روستایی
را بیش  چند وقتی اســت که کرامت رضــوی، برکت 
از پیش به سفره روستاییان و حاشیه نشینان آورده 
است. هندل آباد، روستایی از توابع کنویست است 
که فقط 35کیلومتر تا مشهد فاصله دارد. سفر اخیر 
تولیت آستان قدس رضوی به این روستا مقدمه ای 
برای امیدواری هزار و 600 نفر جمعیت این روستا بود 
تا از گره کور مشکالت معیشتی در عرصه دامداری 

و کشاورزی گرفته تا چالش های زندگی روستایی شان 
از  یکی  بــاز شــود.  امــام مهربانی ها  در سایه عنایت 
این  در  مــروی  والمسلمین  حجت االسالم  تأکیدات 
سفر، رسیدگی به مشکل تأمین گاز اهالی روستا بود 
برکت،  و  پرخیر  این سفر  و همچون سایر مصوبات 
بخاری های  از  محموله  دومین  پنجشنبه  روز  صبح 
هدیه بنیاد کــرامــت رضــوی بــه دســت خــانــواده هــای 

معسر و نیازمند روستای هندل آباد رسید.
کرامـت  بنیـاد  مجاوریـن  امـور  مدیـر  غالمـی،  هـادی 
در  طـرح می گویـد:  ایـن  تشـریح جزئیـات  در  رضـوی 
ادامـه دسـتور اکیـد تولیـت معـزز آسـتان قـدس رضوی 
بـر رسـیدگی بـه مصوبـات سـفر هندل آبـاد، 34بخـاری 
دسـت  بـه  عـددی   24 و   10 محمولـه  دو  قالـب  در 
خانواده هـای معسـر، محـروم و نیازمنـد روسـتا رسـید. 

عـالوه بـر ایـن، یکـی از دسـتورات دیگـر حجت االسـالم 
والمسـلمین مـروی هـم ایـن بود که بـرای تعدادی دیگر 
از خانه هـا، پـروژه گازکشـی اجـرا شـود و بـر این اسـاس، 
با صرف حدود 3میلیارد ريال اعتبار، پروژه لوله کشـی 
نعمـت گاز طبیعـی را بـه خانه هـای محـروم رسـاند و 
بـرای سـایر خانواده هـا هـم بخاری هـای هدیـه آسـتان 

قـدس رضـوی ارسـال شـد.

آگهی مزایده اتومبیل
مس��تند به مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رس��می الزم االجراء یک دستگاه خودروی 
وانت کمپرس��ی به ش��ماره انتظامی 966ط۵۱  ایران ۵۲ متعلق به مرحوم حجت لطفی فرزند حسن 
به ش��ماره ملی ۰۸۵۰۱۳66۳6 که به موجب پرونده اجرائی کالسه ۱۴۰۰۰۴۰۰۸۲۸۰۰۰۰۱۴۲ نزد 
اداره ثبت اس��ناد فردوس مستند به سند رسمی ش��ماره ۷۲۳9 - ۱۳96/۱۱/۰9 تنظیمی دفترخانه 
ازدواج ش��ماره ۱۵ ش��هر فردوس در قبال مهریه خانم مهری محمد زاده شناس��ایی و به درخواس��ت 
زوجه به ش��رح ذیل ارزیابی و بازداش��ت گردیده است . س��پس برابر درخواست بستانکار نسبت بروز 
رس��انی مهریه ووصول س��که ها در قبال خودرو توقیف ش��ده را نمود که ۱۴ عدد سکه به مبلغ ریال 
۳۴۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال اقدام گردید. نظر به اینکه ورثه زوج ضمن اطالع از مفاد اجرائیه نسبت به پرداخت 
بدهی خویش اقدامی ننموده، لذا بدرخواس��ت زوجه و برابر صورتجلس��ه بازداشت اموال منقول وارده 
بش��ماره ۱۴۰۱۰۵۰۰۸۲۸۰۰۰۱۱۲۲ – ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ یکدستگاه خودروی وانت کمپرسی در محل 
اداره ثبت اسناد فردوس در قبال قسمتی از مهریه بستانکار و برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری 
طی گزارش وارده به شماره ۱۴۰۱۰۵۰۰۸۲۸۰۰۰۱۱۷۵   -۱۴۰۱/۸/۱۲ خودروی مذکور نوع کاربری 
وانت کمپرس��ی سیستم نیسان، تیپ زامیاد مدل ۱۳9۷ به شماره شاس��ی ۴96۸۲9 و شماره موتور 
۷6۰۱۲9 ، رنگ آبی ظرفیت : سه هزار و هشتصد کیلوگرم نوع سوخت : بنزین گاز تعداد سیلندر چهار 
تعداد محور دو و موثور کار کرده، گیربکس کار کرده، دیفرانس��یل کار کرده ، الستیکها حدود شصت 
درصد شیشه و صندلیها و جلو داشبورد سالم ، سپرها، سالم جلو پنجره سالم دارای چراغ و ائینه و برف 
پاکن ، بیمه نامه خودرو مذکور توسط این شعبه محرز نگردید . با جمیع جهات به مبلغ دو میلیارد و 
نهصد و پنجاه میلیون ریال) ۲9۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال( ارزیابی که به دلیل عدم وصول اعتراض قطعیت 
یافته است و بنا به درخواست زوجه در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ساعت 9 الی ۱۲ ظهر در محل 
اداره ثبت استاد فردوس از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و از مبلغ ارزیابی شده 
فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار میگردد، اشخاص با تودیع ده درصد مبلغ پایه حق 
شرکت در مزایده را خواهند داشت و خریدار مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج 
روز از تاریخ مزایده به حساب سپرده اجرایی پرداخت نماید، در غیر اینصورت مبلغ ده درصد مذکور قابل 
استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد ، همچنین کلیه بدهیهای احتمالی خودرو از جمله 
خالفی ، عوارض و مالیات و....( که مبلغ آن فعاًل مشخص نیست برعهده برنده مزایده میباشد و هرگاه 
متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت بدهی یا جلب رضایت بستانکار نمایند از 
انجام مزایده خودداری میگردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از 

تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. آ-۴۰۱۱۵6۷۱
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱.۱۲.۱

اسماعیل قامتی زاده- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک فردوس

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱6۴۸ -۱۴۰۱/۱۰/۲۸ هیات پنجم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک بهار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی عزیزی زوار فرزند فتح اله بشماره 
شناسنامه ۲۱۷۵۰ صادره از بهار در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱6۵/۸۰ متر مربع پالک 
۱۲۰۳۰ فرعی از ۱۳9 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱6۲۵ فرعی از ۱۳9 اصلی واقع در بخش 
چهار حوزه ثبت ملک بهار خریداری عادی از آقای مجید قاسمی 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 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 ۳9۳(  آ-۴۰۱۱۵6۷۰

تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۱۲/۱6 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۱۲/۱ 
حسین مرادی - رئیس ثبت اسناد و امالک بهار

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد

هیات 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 س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۱,۵۷۲۵ - ۱۴۰۱,۱۱,۰۴ پرونده کالسه ۱۴۰۱,6۴۸ موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یونس ناصری فرزند برات بشماره شناسنامه ۵9۱9۵6۲۱6۱ در ششدانگ 
یک باب محوطه محصور به مساحت ۱۷۱ متر مربع از پالک شماره ۱۵۵ اصلی اراضی کهنه کند واقع در خراسان 
ش��مالی بخش دو حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد از محل مالکیت ثبتی حس��ین اطهر زاده فرزند آقاجان محرز 
گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میش��ود در صورتی که اشخاص 
نس��بت 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 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. شناسه آگهی: ۱۴۵۸۴9۴ آ-۴۰۱۱۵6۸۰
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱,۱۲,۰۱                      تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱,۱۲,۱6

علی اوسط رستمی-رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه ۲ بجنورد

متن آگهی مزایده
آگهی مزایده اموال غیر منقول اسناد ذمه موضوع پرونده اجرائی کالسه ۱۴۰۱,۷۱ تشکیلی شعبه 
اج��راء ثبت فاروج به موجب پرونده اجرائی ۱۴۰۰۰۴۰۱۱۱۲۳۰۰۱۲۴۴ کالس��ه ۱۴۰۱,۷۱ له 
خانم عذراء س��لطانی نیا با وکالت خانم محبوبه حیدری علیه آقای حسینعلی گل چین موضوع 
مهریه مورد تقاضای زوجه به تاریخ ۱۴۰۰,۰۵,۱۵ ، به میزان ۱۰۰ عدد س��که تمام بهار آزادی 
معادل مبلغ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، موضوع الزم االجراء مستند به سند نکاحیه شماره ۱۱۱۲ 
مورخه ۱۳6۱,۱۰,۲۷ تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره ۱69 و طالق شماره ۱۴ شهر شیراز استان 
فارس که جهت وصول مهریه زوجه از طریق بازداشت اموال غیر منقول در حوزه ثبتی فاروج از 
شعبه اجراء شیراز به شعبه اجراء این اداره نیابت اجرایی گردیده بدینوسیله: یک قطعه محوطه 
پالک ثبتی ۲9۲ فرعی از ۵ اصلی واقع در بخش ۳ قوچان حوزه ثبتی فاروج به مس��احت ۴۳ , 
۴۲۱ چهارصد و بیست و یک متر و چهل و سه دسیمتر مربع و به آدرس فاروج بلوار بسیج کوچه 
بس��یج 9 معاد انتهای کوچه سمت راست و به حدود اربعه ش��ماال درب و دیوار بطول )۱۳/9۳( 
سیزده متر و نود و سه سانتیمتر به ممرعام شرقا دیواریست بطول )۴۵ , ۳۱( سی و یک متر و 
چهل و پنج سانتیمتر به قطعه یک هزار و دویست و هشتاد و پنج تفکیکی پنج اصلی جنوبا در دو 
قسمت اول دیواریست بطول )۸۸ /۰( هشتاد و هشت سانتیمتر به قطعه یک هزار و دویست و نود 
و دو تفکیکی پنج اصلی دوم به دیوار بطول )6۱ /۱۰( ده متر و شصت و یک سانتیمتر به قطعه 
یک هزار و دویست و نود و سه تفکیکی پنج اصلی غربا در سه قسمت اول به دیوار بطول )۷,6۰ 
هفت متر و شصت سانتیمتر به قطعه یک هزار و دویست و هشتاد تفکیکی پنج اصلی دوم به دیوار 
بطول )۱۴/۵9( چهارده متر و پنجاه و نه سانتیمتر به قطعه یک هزار و دویست و هشتاد و یک 
تفکیکی پنج اصلی سوم به دیوار بطول )۴6 , ۱6 شانزده متر و چهل و شش سانتیمتر به قطعه 
یک هزار و دویست و هشتاد و سه تفکیکی پنج اصلی ، حقوق ارتفاقی ندارد مالکیت حسینعلی  
گل چین فرزند محمدرضا ش��ماره شناس��نامه ۳۰۴ تاریخ تولد ۱۳۳۷,۱۱,۱۰ صادره از شیروان 
دارای ش��ماره ملی ۸۲۸66۱۴۱۳ ۰ مالک ش��ش دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 
۱9۰۱ تاریخ ۱۳99,۰۵,۳۰ ، موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۰۳9۷۲۷ سری ه سال 9۸ 
با شماره دفتر الکترونیکی ۱۳99۲۰۳۰۷۰۰۳۰۰۱۰۷6 ثبت  گردیده است. طبق نظر کارشناس 
رسمی دادگستری ملک مورد نظر بصورت یک قطعه زمین خالصه میباشد که اطراف آن بوسیله 

دیوار آجری و بلوک سیمانی با ارتفاع حدودا دو متر محصور شده است به مبلغ ۳,۷9۲,۸۷۰,۰۰۰ 
ریال معادل ) سیصد و هفتاد و نه میلیون و دویست و هشتاد و هفت هزار تومان ارزیابی گردید 
همچنین یک قطعه محوطه پالک ثبتی شماره ۳۰ فرعی از 6 اصلی بخش سه قوچان به مساحت 
)۱۷۸.۴9( صد و هفتاد و هشت متر و چهل و نه دسیمتر مربع و به ادرس فاروج بلوار بسیج کوچه 
بسیج 9 انتهای کوچه سمت چپ با حدود اربعه شماال: دیواریست بطول )6,۵۰( شش متر و پنجاه 
س��انتیمتر به شش اصلی ش��رقا :دیواریست بطول )۷۱ , ۲۸( بیست و هشت متر و هفتاد و یک 
سانتیمتر به شش اصلی جنوبا: درب و دیوار بطول )6,۵۰( شش متر و پنجاه سانتیمتر به ممرغربا: 
دیواریست بطول )۲6/۸۷( بیست و شش متر و هشتاد و هفت سانتیمتر به شش اصلی مالکیت 
حسینعلی گلچین به شماره مستند مالکیت ۲۱۷۰ تاریخ ۱۴۰۱,۰۱,۳۱ موضوع سند مالکیت اصلی 
بشماره چاپی ۰۲۳9۵6 سری ه سال 99 با شماره دفتر الکترونیکی ۱۴۰۱۲۰۳۰۷۰۰۳۰۰۰۲۲۴ 
ثبت گردیده که برابر نظر کارش��ناس ملک مذکور بصورت زمین خالصه که اطراف آن بوس��یله 
یک دیوار بلوک س��یمانی با ارتفاع حدودا نیم متر محصور شده است به مبلغ ۱,۳۱۲,۴۳۰,۰۰۰ 
ریال معادل یکصد و س��ی و یک میلیون و دویس��ت و چهل و س��ه هزار تومان ارزیابی گردید
و همچنین یک قطعه مس��کونی پالک ثبتی ش��ماره ۳۵۱۰ فرعی مجزی ش��ده از 6۷۱ فرعی 
از ی��ک ۱ اصلی بخش س��ه قوچان به مس��احت )۳۷۰.9۱( س��یصد و هفتاد مت��ر و نود و یک 
دسیمتر مربع مالکیت حسینعلی گلچین با شماره مستند مالکیت ۱9۰۰ تاریخ ۱۳99,۰۵,۳۰ ، 
موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۰۳6۸۳۴ سری ه سال 9۸ با شماره دفتر الکترونیکی 
۱۳99۲۰۳۰۷۰۰۳۰۰۰99۷ ثبت گردیده .اس��ت با حدود اربعه ش��ماال: در س��ه قس��مت اول 
دیواریست بطول )۸9/ .( هشتاد ونه سانتیمتر به قطعه یکصد و شصت و پنج تفکیکی یک اصلی 
دوم دیوار بدیوار بطول )6/۱6( شش متر و شانزده سانتیمتر به قطعه ۱6۳,۲ تفکیکی یک اصلی 
سوم به دیوار بطول )۷۳ /۱۰( ده متر و هفتاد و سه سانتیمتر به قطعه ۱6۳,۲ تفکیکی یک اصلی 
شرقا :در سه قسمت که قسمت دوم آن جنوبی است . اول دیواریست بطول ۰6 , ۱۱ یازده متر و 
شش سانتیمتر به قطعه یکصد و شصت و سه تفکیکی یک اصلی دوم دیواریست بطول )۲/۲۸( دو 
متر و بیست و هشت سانتیمتر به قطعه یکصد و شصت و سه تفکیکی یک اصلی سوم دیواریست 
بطول )۲۳/۳۷( بیست و سه متر و سی و هفت سانتیمتر به قطعه یکصد و شصت و سه تفکیکی 
یک اصلی :جنوبا درب و دیوار بطول )۳,۵۰( سه متر و پنجاه سانتیمتر به ممرعام غربا در چهار 
قسمت که قسمت دوم آن جنوبی است . اول دیواریست بطول )۱۵/۷۷ پانزده متر و هفتاد و هفت 
سانتیمتر به ممرعام دوم به دیوار بطول )6۸ /۱۰( ده متر و شصت و هشت سانتیمتر به ممر عام 
سوم دیواریست بطول )9,۳۰( نه متر و سی سانتیمتر به قطعه یکصد و شصت و چهار تفکیکی 
یک اصلی چهارم دیواریست بطول )۰۵ , ۱۱ یازده متر و پنج سانتیمتر به قطعه یکصد و شصت و 
چهار تفکیکی یک اصلی ملک مورد نظر به آدرس فاروج بلوار شهید موفق میدان شوشتری خیابان 
شهید داستانی بن بست روبروی نانوایی پالک ۳۷ بوده و مساحت آن ۳۷۰,9۱ متر مربع و بصورت 
واحد مسکونی با عرصه محصور و دارای درب ورودی بزرگ که به ممر ۴ متر باز میشود کفپوش 
حیاط خاکی و سیمانی و شامل سه باغچه نیز میباشد و در عرصه مذکور دو اعیانی احداث شده 
است که شامل یک واحد مسکونی و یک انباری میباشد واحد مسکونی به مساحت حدود 66 متر 
شامل یک اتاق خواب و آشپز خانه و سروس و حمام میباشد کفپوش این واحد سرامیک بوده و 
نمای داخلی آن گچ کاری شده درب و پنجره های این واحد آهنی بوده و نمای بیرونی آن آجری 
و س��قف آن دارای پوش��ش ورق موجداری گالوانیزه رنگی این واحد فاقد اسکلت و دارای قدمت 
ساخت حدودا سه ساله و امتیازات آب برق و گاز مجزا میباشد و به مبلغ ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 
معادل چهارصد و هشتاد میلیون تومان ارزیابی گردید لذا ششدانگ پالکهای موصوف از ساعت 

9 الی ۱۲ روز چهارش��نبه مورخه ۱۴۰۱,۱۲,۱۷ در محل ش��عبه اجراء اداره ثبت اسناد و امالک 
فاروج واقع در فاروج بلوار امام رضا، جنب اداره مخابرات فاروج ساختمان اداره ثبت اسناد و امالک 
،فاروج طبقه دوم شعبه اجراء از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده سه فقره پالک ثبتی فوق 
الذکر از مبلغ ۳,۷9۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال و ۱,۳۱۲,۴۳۰,۰۰۰ ریال و ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ش��روع و به 
باالترین قیمت پیشنهادی نقداً 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 بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً 
وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی 

در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد
توضیحا اینکه برابر آئین نامه اصالحی اجراء اسناد رسمی الزم االجراء مصوب 9۸,۱۲,۰6 شرکت در 
جلسه مزایده بعنوان خریدار منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده 
اداره ثبت و حضور خریدار و نماینده قانونی وی در جلسه مزایده میباشد و برنده مزایده مکلف است 
ظرف مدت ۵ روز از تاریخ جلسه مزایده مابه التفاوت مبلغ مزایده را به حساب صندوق ثبت واریز 
نماید در غیر اینصورت مبلغ واریزی ده درصد قیمت مزایده قابل استرداد نمیباشد.  آ-۴۰۱۱۵69۱

تاریخ مزایده: ۱۴۰۱,۱۲,۱۷،
 تاریخ انتشار آگهی: ۱۴۰۱,۱۲,۰۱

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فاروج 
محمد اسماعیل فرهمند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 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 رسمی  
برابر راي ش��ماره ۱۴۰۱6۰۳۱9۰۷۸۰۰9۷۷۲ هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک منطقه دو 
کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سیدعلي میرزائي باغکلي به شناسنامه شماره 6۵ 
کدملي ۳۱۱۱6۲۷6۵9 صادره بم فرزند س��یدابراهیم سه دانگ مشاع از ششدانگ و سیدمحمد 
میرزائي باغکلي به شناسنامه شماره 6۱۵ کدملي ۳۱۱۰۷۱۰۴6۳ صادره بم  فرزند سیدابراهیم در  
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه )کاربري عرصه مسکوني( به مساحت ۳۳۱,۵۲  مترمربع 
پالک شماره ۲۵۰۴۸  فرعي از۲۷۸۷  اصلي واقع در  بخش۳ حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 
آدرس کرمان خیابان باقدرت به طرف میدان رس��الت س��مت راست روبروي باغ پسته   واقع در  
بخش۳ حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان  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 اس��ت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. شناسه آگهی:۱۴۵9۳۷۳   آ-۴۰۱۱۵۷۲۰
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۱۲/۰۱                  

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۱۲/۱6
محمود مهدی زاده رییس ثبت اسناد و مالک منطقه ۲ کرمان

نکته ها/ حجت االسالم والمسلمین قرائتی

  حرم های شریف ائمه اطهار  
 محل نزول رحمت الهی و تحول درونی انسان هاست 

b

۲



التواضع 
ان تعطی 
الناس ما 
حتب ان 
تعطاه

فروتنى آن است 
كه با مردم چنان 
رفتار كنى كه دوست 
دارى با تو رفتار 
شود.

من مدح 
غیر

املستحق 
فقد قام 

مقام املّتهم
هر كس فردى را كه 

استحقاق ستايش 
 ندارد بستايد

خود را در مقام اتهام 
 و بدگمانى 

قرار داده است.

CN
حسین كاشانى تفاهم نامه همکاری مشترک بین آستان 
قدس رضوی و دانشگاه علوم پزشکی در حوزه جوانی جمعیت 
در راستای تحقق سیاست های کلی جمعیت ابالغی از سوی 
رهبر معظم انقالب اسالمی و به منظور استفاده بهینه از 

ظرفیت ها و توانایی های موجود، به امضا رسید.
این تفاهم نامه را جعفر رئیسیان زاده، معاون خدمات اجتماعی 
بنیاد کرامت رضوی و دکتر سیدجواد حسینی، معاون بهداشت 

دانشگاه و جانشین رئیس قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد امضا کردند.

مطابق موضوع این تفاهم نامه، همکاری در برگزاری مشترک 
ــای آمــوزشــی، همایش ها، نمایشگاه ها، کارگاه های  دوره هــ
آموزشی و تولید محتوا های آموزشی در زمینه عوامل مؤثر بر 
جوانی جمعیت، حفظ و ارتقای سطح سالمت جسمی، روانی، 
اجتماعی و معنوی گروه های هدف، ارائه آموزش های الزم به 

جامعه هدف، تشکیل مجمع خیران حوزه جوانی جمعیت با 
استفاده از ظرفیت طرفین، اتخاذ تمهیدات مناسب در راستای 
بهره مندی از ظرفیت ها و قابلیت های طرفین در عرصه های 
آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و حمایتی در حوزه های مرتبط با 
جوانی جمعیت و... از جمله اهدافی است که در این تفاهم نامه 

دنبال می شود.
جعفر رئیسیان زاده، معاون خدمات اجتماعی بنیاد کرامت 

رضوی در این مراسم گفت: از ابتدای ســال۱۴۰۱ و برابر امریه 
تولیت معزز آستان قدس رضوی این نهاد مقدس به طور رسمی 
وارد مقوله فعالیت برای حوزه جوانی جمعیت شد و معظم له در 
جلسات متعدد و به طور کامل و مفصل دغدغه های خود را در 
زمینه تحقق سیاست های کلی جمعیت که از سوی رهبر معظم 

انقالب ابالغ شده است را بیان کردند.
معاون خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی تأکید کرد: حسب 

مساعدت های تولیت معزز آستان قدس رضوی در دو حوزه 
ترویج فرهنگ فرزند آوری و تسهیل فرزند آوری ورود پیدا کرده ایم 
و تالشمان این است با عملیاتی شدن این تفاهم نامه تنها به 
برنامه ریزی و بیان مشکالت اکتفا نکنیم بلکه به طور جدی و با 
اقدام عملی وارد عرصه وسیع این میدان شویم و در این زمینه 
در تالش هستیم از تشکل ها و نهاد های مردمی و همچنین 

ظرفیت خیران و نیکوکاران در این زمینه بهره مند شویم.

دکتر سیدجواد حسینی، معاون بهداشت دانشگاه و جانشین 
رئیس قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز 
در این مراسم گفت: اهمیت موضوع جوانی جمعیت از ابعاد 
گوناگون امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... بسیار حائز 

اهمیت است.
وی تصریح کرد: مطابق ابالغ سیاست های کلی »جمعیت«، 
اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی و با توجه به پویندگی، 

بالندگی و جوانی جمعیت کنونی کشور به عنوان یک فرصت و 
امتیاز در راستای جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری 
در سال های گذشته، سیاست های کلی جمعیت از سوی رهبر 
معظم انقالب در اوایل سال۱۳۹۳ ابالغ شد و با در نظر داشتن 
نقش ایجابی عامل جمعیت در پیشرفت کشور، قــرار بود 
برنامه ریزی های جامع برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
کشور متناسب با سیاست های جمعیتی انجام گیرد. حسینی 

 با اشاره به اینکه ما از پنجره طالیی جمعیت عبور کرده ایم و 
هم اکنون در موقعیت پنجره نقره ای جمعیت قرار داریم افزود: 
اگر در دوران حیاتی که هم اکنون در آن قرار داریم اقدام های 
الزم برای حوزه جوانی جمعیت را انجام ندهیم، مطابق نظر 
کارشناسان و متخصصان حوزه جمعیت، پیش بینی می شود 
تا سال۱۴۳۰ شمسی وارد چاله جمعیتی شویم و آن گاه حدود 
۱۵۰ سال طول می کشد تا از این بحران و این چاله خارج شویم.

گزارش
آستان قدس 
رضوى پاى 
كار »جوانى 
جمعیت« 

نکته ها
حجت االسالم قرائتی

  تقويت توان مديريتى در والدين با بچه دار شدن
برخى در توجیه تأخیر در  بچه دار شدن مى گويند: مى خواهیم 

راحت باشیم. اتفاقاً بچه وسیله  راحتى است. من يك وقت نوشتم 
نوزاد 20 مديريت را در پدر و مادر تزريق مى كند. اين دانشكده 

مديريت ببینید چیست، شايد بعضى از شما در مديريت لیسانس و 

دكترا داشته باشید. نظارت، برنامه ريزى، كنترل، تشويق، هرچه 
در تیتر كتاب هاى مديريت هست، اتوماتیك در مادر هست. همین 
كه مادر بچه را به دنیا آورد، پدر همین كه صاحب بچه شد، نظارت 

مى كند، كنترل و تشويق و برنامه ريزى مى كند. دختر دو سالش 
است، هرچه گیر مادر آمد، مى گويد: براى جهیزيه اش مى گذارم. 

20سال ديگر عروس مى شود. پدر مى خواهد برنامه ريزى كند، 
مى گويد: يك زمینى بخرم كه بتوانم طبقه بااليش را براى پسرم 

بسازم. چنان كنترل مى كنند، تشويق مى كنند.
بعضى ها مى گويند: يك بچه داشته باشیم بس است. مى گويیم: 
چرا؟ مى گويد: آدم بهتر مى رسد تربیت كند. هیچ دلیلى نداريم 

كسانى كه بچه  كمترى دارند، تربیتشان بهتر است. آدم داريم 9تا 
بچه دارد، هر 9 تا بچه، گل هستند. آدم داريم دو تا بچه دارد، هر دو 
جانور هستند. يعنى ما هیچ آمارى نداريم آن كسى كه بچه اش كم 

است، ادبش بیشتر است.
آن هايى هم كه عروس و داماد شدند، براى آن هايى كه عروس و 

داماد نشدند، داللى كنند. يك ترياكى، يك ترياكى مى سازد. يك 
عروس هم يك دختر را عروس كند. او كه وضعش خوب است، 
از نظر مالى كمك كند، كسى كه وضعش خوب نیست، دختر و 

پسرهاى خوب سراغ دارد. يك كارى كنیم كه مشكل ازدواج حل 
شود.

نامه اى خدمت رهبر معظم انقالب نوشتیم، گرفتارى هاى ازدواج 
را گفتیم كه اصاًل بايد وزارت ازدواج يا يك بنیاد ازدواج درست 

شود. ما بنیاد شهید و بنیاد مستضعفین داريم. خب چند شهید و 
مستضعف داريم؟ 90درصد گیر ازدواج هستند. اين بايد درست 

شود، رهبر معظم انقالب هم موافقت كردند، ان شاءاهلل در زمان 

حیات ما باشد يا بعد از مرگ ما، امیدواريم اين كار انجام شود كه 
ازدواج آسان شود. كار نبايد عیب باشد. يك خانمى بگويد من دكتر 

هستم، اما اين هنر را هم دارم. اين آقا بگويد من استاد دانشگاه 
هستم، اما اين هنر را هم دارم. كار عیب نیست، زوج ها بايد بچه دار 

شدن را به تأخیر نیندازند و هم زود بچه بیاورند و هم زياد.

 محمدحسین مــــروج 
علمیـــه  مدرســـه های  نـــام 
کهـــن در جـــوار بـــارگاه مطهـــر 
همچـــون  رضـــا)ع(  امــــام 
خیـــرات خـــان، میـــرزا جعفر، 
پریـــزاد، مدرســـه باالســـر مبـــارک و... بـــرای خیلـــی از 
کهنســـاالن و افراد قدیمی و شـــهروندان مشهدی که 
دوران فعالیـــت ایـــن مدرســـه ها را درک کرده اند، نامی 
آشناســـت. مدرســـه هایی که در دوران قدیـــم با نیات 
خیراندیشـــانه نیکـــوکاران و عالقه منـــدان بـــه ترویـــج 
کســـب علم و دانـــش و بـــرای تحصیـــل طـــالب علوم 
دینی ساخته شـــدند. اما »مدرسه عالی فقاهت عالم 
آل محمد)ع(« وابســـته به آســـتان قدس رضوی که از 
نیمه دوم سال گذشـــته فعالیت خود را در جوار بارگاه 
مطهر امام هشـــتم)ع( آغاز کرده، داستان متفاوتی با 

ســـایر مدرســـه های علمیـــه مشـــهد دارد. 
در ادامه گفت وگوی خبرنگار قدس با حجت االســـالم 
والمسلمین ســـید حسن وحدتی شـــبیری، مدیر این 
مدرسه را می خوانید. وی دانش آموخته سطوح عالی 
حـــوزه علمیه قـــم و مشـــهد و دارای مـــدرک تحصیلی 
دانشـــگاهی دکترا در رشـــته حقوق خصوصی است.

در ابتدا بفرمایید با وجــود دانشگاه علوم اسالمی  ◾
رضــوی در مجموعه تشکیالت آستان قــدس رضــوی و 
مدرسه های علمیه قدیمی و با سابقه در مشهد و وجود 
حــوزه علمیه کهن و ارزشمند خــراســان، چــه نــیــازی به 
ــدازی مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد)ع( در  راه انـ

آستان مبارک امام هشتم)ع( بود؟
مرحوم آیت هللا واعظ طبسی)ره( تولیت فقید آستان 
قدس رضــوی از ابتدای مسئولیت خود در این نهاد 
مقدس به فکر تأسیس چنین مدرسه ای بود و هدف 
ایشان از تأسیس و راه انــدازی دانشگاه علوم اسالمی 

رضوی رسیدن به همین منظور بوده است. 

پس از انتصاب حجت االسالم والمســـلمین مروی از 
ســـوی رهبر معظم انقالب اســـالمی به سمت تولیت 
آســـتان قـــدس رضـــوی، ایشـــان یکـــی از مهم تریـــن 
مأموریت های خـــود و بلکه هدف نخســـت مأموریت 
خود را براســـاس موارد مندرج در حکم صادره از سوی 
رهبر معظـــم انقالب، توســـعه فرهنگی اعـــالم کردند. 
عـــالوه بر ایـــن، اگـــر نگاهی بـــه بنـــد 7 بیانیـــه گام دوم 
انقالب اســـالمی بیندازیم، در این بند به برنامه  ریزی 
بـــرای تحقق تمـــدن نویـــن اســـالمی و در ادامـــه نیز به 
مهم  ترین ابزار بـــرای این امـــر مهم یعنی اســـتفاده از 
نیـــروی انســـانی متخصص و آشـــنا به احکام اســـالم 

اشاره شـــده است.
حوزه های علمیه در زمینه تحقق بیانیه گام دوم انقالب 
رسالت و نقش مهمی برعهده دارنــد، یعنی در گام 
نخست، نــرم افــزار ایــن بیانیه باید توسط حوزه های 

علمیه تهیه شود.
وجـــود مــیــراث عظیم مــعــارف اهــل بــیــت عصمت و 
طــهــارت)ع( بــه ویــژه آمــوزه هــای رضـــوی، گنجینه فقه 
شیعی و نیز پیشینه تاریخی ارزشمند خطه خراسان در 
تربیت مجتهدان و متخصصان علوم دینی حکایت از 
ظرفیت بی نظیری دارد که ضرورت فعال سازی و احیای 
آن با عنایت به فرمایشات رهبر حکیم و فرزانه انقالب 
اســالمــی مبنی بــر شکل گیری حــوزه هــای تمدن ساز 
روشــن می شود. حوزه هایی که در گام دوم انقالب با 
تربیت فقهای متخصص در اجتهاد و نظریه پردازی 

در باب موضوعات و مسائل مورد نیاز نظام اسالمی، 
مقدمات پیاده کــردن فقه همه جانبه اسالمی را در 
ساختار های جامعه فراهم آورنـــد. به همین منظور 
مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد)ع( وابسته به 
تشکیالت بارگاه مطهر امام رضا)ع(، به دنبال تدوین 
نرم افزار تمدن نوین اسالمی با رویکرد فقهی است. ذکر 
یک نکته در اینجا ضروری است و آن اینکه فعالیت این 
مدرسه به عنوان یک نهاد اصیل حوزوی و برای تحقق 
موضوع مهم اجتهاد تمدن ساز که پاسخگوی نیازهای 
امروزی جامعه اسالمی باشد، مطرح است. بنابراین 
نباید تصور شود این مدرسه رقیب حوزه های علمیه 
و دانشگاه علوم اسالمی رضوی است، بلکه برعکس، 
ــازوی علمی و فقهی بــرای سایر  می تواند به عنوان ب

مجموعه ها به  ویژه مجموعه های علمی، مطرح شود.
ــن مــدرســه کــه پــس از تأیید و  مطابق اســاس نــامــه ای
تصویب تولیت معزز آستان قدس رضــوی در تاریخ 
2۹ مهرماه ۱۴۰۰ ابالغ شد، رسالت تعیین شده برای 
فعالیت ایــن مــدرســه، تربیت متخصص متبحر در 
عــرصــه هــای فقهی و در ترازعصر)جامعه اسالمی 
امروز( به منظور کشف نظر دین در نسبت با مسائل 
و نیازهای محوری نظام اسالمی و در مسیر نیل به 
تمدن نوین اسالمی است. مطابق همین اساس نامه، 
تربیت نیروی متخصص برای عرصه های فقهی مورد 
نیاز جامعه اسالمی و دستیابی به تمدن نوین اسالمی، 
ارتقای منطق فقاهت و حوزه های تخصصی فقه در 

مسیر طراحی و اجرای نظام های اجتماعی، سیاسی، 
اقتصادی، حقوقی و...، تولید محتوا و منابع پژوهشی 
و آموزشی در زمینه های تخصصی فقه و علوم مرتبط 
و... از جمله اهداف راه اندازی این مدرسه عنوان شده 

است.

بــه نــظــر مــی رســد نــحــوه انــتــخــاب و جـــذب طـــالب و  ◾
پذیرفته شدگان برای آمــوزش و تربیت آنان و همچنین 
چگونگی فعالیت ایــن مــدرســه بــا ســایــر مــدرســه هــا و 

حوزه های علمیه رایج کشور، متفاوت است؟
به موضوع مهمی اشاره کردید. چون نام امام رضا)ع( 
روی ایــن مجموعه گذاشته شــده، بالطبع عــالوه بر 
تبرک و تیمن جستن از ایــن نــام مــبــارک و مقدس، 
باید مــدرســه ای فاخر و درشــأن جایگاه و تشکیالت 
منسوب به بارگاه مطهر امام هشتم)ع( طراحی و اجرا 
شود. این مدرسه با اسلوب حوزوی اداره می شود و در 
سطح عالی، مطالعات علوم اسالمی را دنبال می کند. 
البته علوم اسالمی منحصر به فقه رایج نیست، بلکه 
تمام زمینه های اجتماعی و فردی مورد توجه است. 
مطابق اساس نامه، موضوع کلی فعالیت این مدرسه، 
برنامه ریزی و اقــدامــات علمی، آموزشی و پژوهشی 
در زمینه شاخه های فقاهت و رشته های تخصصی 
فقه است و جنبه ها و ابعاد اصلی متعددی هم برای 
آن تعیین شــده اســت. در ایــن زمینه مـــواردی مانند 
مطالعه، تحقیق و تولید نظریات علمی و فقاهتی در 

راســتــای تمدن نوین اســالمــی، هم افزایی و مبادالت 
علمی فرهنگی با مراکز آموزشی، فرهنگی و تبلیغی 
ــوی و بــهــره گــیــری از ظرفیت های  آســتــان قــدس رضـ
نهادها و مؤسسات علمی و فرهنگی داخل و خارج از 
کشور و استادان و محققان حوزه و دانشگاه با تأکید 
بــر ظرفیت های منطقه ای، بــرنــامــه ریــزی و تشکیل 
کرسی های نظریه پردازی، ترویجی، آزاد اندیشی، نقد 
و رونمایی کتاب، مناظره، حمایت از محققان برجسته 
داخــل و خــارج از کشور در قالب هایی مانند اعطای 

ــژه پژوهشی، حمایت  فرصت مطالعاتی، اعتبار وی
از پایان نامه ها و رساله ها و آمــوزش هــای تخصصی 
و فوق تخصصی، پشتیبانی علمی و پــژوهــشــی از 
آموزش های تخصصی و عمومی علوم و معارف اسالمی 
)از جمله مطالعات اســالمــی در عــلــوم انــســانــی( در 
حوزه های علمیه و دانشگاه های داخل و خارج از کشور 
از قبیل تولید منابع علمی و درسنامه، تدوین مواد و 
سرفصل های آموزشی و برگزاری دوره های دانش افزایی، 
مهارت افزایی و کــارورزی اجتهادی و... ازجمله برخی 

ابعاد اصلی فعالیت این مدرسه به شمار می روند که 
در اساس نامه آن مورد تأکید و توجه قرار گرفته است.

در زمینه نحوه و مدل آموزشی این مدرسه، از سال 
گذشته بــا استخراج محتوای سخنرانی های رهبر 
معظم انقالب در زمینه حوزه و دانشگاه، هم اندیشی 
ــوزه علمیه و همفکری با  ــا اســـتـــادان برجسته حـ ب
شخصیت های علمی و فرهنگی کشور، برنامه عملیاتی 
و مدل آموزشی و پژوهشی نوین مدرسه فقاهت تدوین 
و پس از تأیید، اجرا و عملیاتی شد. فرایند جذب طالب 
هم روش هــای مشخص و تعریف شــده ای دارد. یکی 
از این روش هــا، ارتباط با استادان دروس خارج فقه و 
اصول حوزه های علمیه کشور و معرفی فضالی نخبه از 
سوی این استادان است. روش بعدی، اعالم و فراخوان 
به صورت محدود در مراکز علمی و پژوهشی و حوزوی 
برای شناسایی و جذب نخبگان و روش دیگر، بررسی 
فهرست استادان دوره سطح در حوزه های علمیه است. 
بررسی فهرست نخبگان حوزه های علمیه از طریق 
مرکز نخبگان حوزه های علمیه، روش دیگری است که 
دراین زمینه وجود دارد. نام و سوابق و پرونده همه افراد 
معرفی شده در همه این روش ها، در نهایت در شورای 
جذب این مدرسه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و 
افراد منتخب در یک مصاحبه اولیه و با حضور مدیر 
مدرسه مورد ارزیابی قرار می گیرند و سپس این افراد 
در مصاحبه عمومی و تخصصی و با حضور استادان 
مُبرز و متبحر از شهرهای قم و مشهد شرکت کرده و در 

نهایت، اسامی پذیرفته شدگان اعالم می شود. 
مدت دوره آموزشی در این مدرسه، بین پنج تا هفت 
سال است و بستگی به برنامه آموزشی ارائه شده از 
سوی استادان هادی مدرسه دارد. هر طلبه با نظارت 
و مشورت استاد هادی خود به فعالیت های طلبگی 
مــی پــردازد و شیوه خاصی که در ایــن مدرسه دنبال 
مــی شــود بــه صـــورت مطالعات چند ضلعی اســت. 
استادان هادی این مدرسه هم از سوی شورای علمیه 

مدرسه مورد تأیید قرار می گیرند. این استادان ابتدا با 
مشورت مدیر مدرسه و صاحبنظران حوزوی به صورت 
انتخاب اولیه معرفی شده و سپس صالحیت نهایی 
آنان در شورای علمیه این مدرسه مورد بررسی و تأیید 

قرار می گیرد. 
موضوع بعدی، روش تربیت طالب در نظام آموزشی 
و تحصیلی ایــن مدرسه اســت. ایــن روش مبتنی بر 
سنت های کهن حوزه های علمیه است یعنی ارتباط 
و رابطه عاطفی قــوی بین استاد و شاگرد که تجربه 
غنی و قابل توجهی است و در مدت زمــان طوالنی و 
سالیان متمادی فعالیت ارزشمند حوزه های علمیه، 
شاهد آن بوده ایم. روش آموزش طالب در این مدرسه 
به روش القایی و یک طرفه نیست، یعنی در نظام 
آموزشی این مدرسه، از ترکیبی از روش های آموزشی 
گوناگون استفاده می شود مانند تبادل دوطرفه دانش 
بین استاد و شاگرد، تالش دوجانبه استاد و شاگرد 
برای حل مسائل علمی و فقهی، تحقیق و پژوهش، 
ارائه بحث توسط محققان به استاد و یا سایر طالب، 
پرسش و پاسخ و نقد و تقریر، معرفی منابع به طالب و 

رفع اشکال در کارگاه های علمی، نگارش پژوهش، 
تشکیل حــلــقــه هــای علمی و اجــتــهــادی 

متشکل از متخصصان فقهی، موضوعی 
و طالب.

از تاریخ ابــالغ اساس نامه ایــن مدرسه 
یعنی 2۹ مهرماه ۱۴۰۰ تاکنون در دو 
مرحله اقدام به جذب طالب در مجموع 

به تعداد۳۰ نفر شده است. همچنین 
حلقه های تشکیل شــده در این 
مدرسه در حال حاضر عبارت اند 

از: »حلقه فقه نــظــام امـــوال و 
قراردادها«، »حلقه فقه تعلیم 
ــقــه فقه  ــیـــت«، »حــل ــربـ و تـ
اجــتــمــاعــی«، »حــلــقــه فقه 

جــزا« و در آینده نزدیک قــرار است حلقه های »فقه 
سیاسی«، »فقه بین الملل«، »فقه خانواده« و »فقه 

وقف« در این مدرسه تشکیل شود.
نحوه جذب طالب در این حلقه ها به این صورت است 
که طالب پس از پذیرش اولیه در دوره مقدماتی به 
مدت ۱۴هفته )یعنی حــدود سه ماه ونیم( با کلیات 
شاخه های تخصصی فقه آشنا شده و پس از موفقیت 
در گذراندن این دوره، شاخه تخصصی مــورد عالقه 
خود را انتخاب و در مصاحبه پذیرش حلقه علمی و 
اجتماعی مزبور شرکت می کنند و در صــورت احراز 
صالحیت و موفقیت در این مصاحبه، در حلقه های 
تخصصی جــذب مــی شــونــد و یــک دوره تخصصی 
پنج تا هفت ساله با برنامه های مــدون و هدفمند را 

می گذرانند.

بــرای رفع نیازهای مجموعه آستان قدس رضــوی و  ◾
نیازهای کشور چه اقداماتی انجام داده اید؟

ایــن مــدرســه هــم اکــنــون بــا انــجــام مکاتبات اداری با 
بخش های مختلف آستان قدس رضوی، مسئله های 
فقهی آن هــا را جویا شــده و متناسب با آن مسائل، 
حلقه های علمی جدیدی را تشکیل می دهد. یعنی 
یکی از رسالت های این مدرسه، حل مسائل فقهی 
در بخش های گــونــاگــون آســتــان قــدس رضـــوی از 
جمله »حلقه فقه وقف« در آستان قدس رضوی 
است که ارتباط مستقیم با مقوله کهن و پراهمیت 
وقف در اماکن متبرکه دارد. یکی از نیازهای 
مجموعه آستان قدس رضــوی موضوع 
وقـــف اســــت. حـــل مــســائــل فقهی 
مربوط به وقف، نیاز به کسانی دارد 
که مطالعات فقهی عمیق داشته 
باشند. همچنین در زمینه رفع 
مسائل فقهی موردنیاز کشور 
مانند مسائل مربوط به روابــط 

دولــت اسالمی با سایر دولت ها که در شاخه »فقه 
بین الملل« مورد بررسی قرار می گیرد یا مسائل مربوط 
به »فقه خــانــواده« و یا »فقه سیاسی« که ساختار 
حکومت اسالمی به ویژه موضوع والیت فقیه را مورد 
بررسی و کنکاش فقهی قرار می دهد این مدرسه در پی 
رفع نیازهای کشور است و عالمانی که در منصب های 
ــرار گرفته اند، باید  اجتماعی رسمی و غیررسمی ق
مهارت و ارتباط مردمی قوی و مدیریت بحران داشته 
باشند. یکی از شــروط برخی از منصب های رسمی، 
اجتهاد است که باید به ساحت های تخصصی ویژه 
آشنا باشند تا بتوانند به مردم خدمت رسانی کنند. 
عالوه بر اینکه طلبه های این مدرسه به توان استنباط 
و اجتهاد عام می رسند، می توانند احکام شرعی را از 
ادلــه خود بدست آورده و در ساحت های تخصصی 

نیز ورود کنند.
یکی از اصــول مــدرســه، تخصصی کــردن مطالعات 
اسالمی و همچنین ارتباط و هم افزایی بین نهادهای 
مرتبط است. برای نمونه، تعامل بین مدرسه و نهادهای 
اجرایی که نیاز دارند به کارهای عمیق دینی بپردازند و 
موضوع بازار بورس و بانک مرکزی یکی از آن هاست. 
در افق آینده فعالیت این مدرسه، تربیت مجتهدان 
تراز جامعه دینی امروز در داخل و خارج از کشورمورد 
ــرار گرفته اســت. مجتهدانی که پاسخگوی  توجه ق
نیاز دستگاه های حکومتی و اجرایی بــوده و اجتهاد 
تمدن ساز را افق پیش روی خود قــرار داده و بــرای آن 
تالش و کوشش می کنند. تخصصی کردن مطالعات 
اسالمی در ساحت های مختلف و ارتباط و هم افزایی 
بین نهادهای اجرایی و حوزه های علمیه از اصول کاری 
این مدرسه به شمار می رود. بنابراین تربیت مجتهد 
متبحر متخصص در تراز عصر)دوره معاصر( هدف 
بزرگی است که می تواند در رفع بسیاری از مشکالت 
جامعه کــه نیازمند نظر تخصصی مجتهد و فقیه 

است، ثمربخش باشد.
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مدیر مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد)ع( وابسته به آستان قدس رضوی در گفت وگو با قدس تشریح کرد

مجتهدپروری در تراز جامعه دینی

آگهی تاریخ 01/ 12  / 1401       صفحه 2 رواق
 آگهی نوبتی واصالحی  سه ماهه سوم سال 1401  اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بشرویه

بدستور ماده 12 قانون ثبت اسناد وامالك وماده 59 آيين نامه قانون مذكور اسامي اشخاصي كه 
نسبت به امالك مجهول المالك واقع در بخش هاي تابعه حوزه ثبتي شهرستان بشرويه  تا آخرآذرماه 
1401  تقاضاي ثبت نموده اند، با نوع ملك مورد تقاضا براي اطالع عموم بشرح ذيل آگهي  مي شود:

شمارات فرعی از دو اصلی بشرويه بخش سه بشرويه
1 -پالك 6298 فرعی آقای محمدجواد اكبری فرزندحسن ششدانگ يك  قطعه زمين مشتمل برمحوطه 

2    -پالك 6332 فرعی آقای مهدی نريمان فرزند باشی ششدانگ يك  قطعه زمين 
3    -پالك 6340 فرعی مجزا از2818 فرعی خانم فاطمه ش��هابی زاده فرزند باقرشش��دانگ يك  

قطعه زمين مزروعی
شماره  فرعی از 145 - اصلی نيگنان بخش سه بشرويه

پالك 395 فرعی شركت گاز استان خراسان جنوبی ششدانگ يك قطعه زمين محصور مشتمل 
برتاسيسات ايستگاه تقليل فشارگاز
شمارات اصلی  بخش سه بشرويه

1    -پالك 412    -اصلی آقای حس��ين بركيان فرزند علی شش��دانگ مزرعه چشمه و قنات اسالم 
آبادكه مبداَ و مظهرچش��مه وقنات درقسمت حدجنوب غربی خارج ازمورد ثبت و داخل اراضی 

ملی پالك351 -اصلی واقع است
2    -پالك 413    - اصلی آقای داودحسين زاده اول فرزند مهدی ششدانگ يك قطعه زمين 

شماره فرعی اصالحی از160 - اصلی ارسك  بخش سه بشرويه
پالك 472  فرعی موقوفه حاج محمدحس��ين بتصدی اداره اوقاف وامورخيريه بشرويه ششدانگ 
يك  قطعه زمين مزروعی كه  درآگهی قبلی اشتباهاً ازپالك 2  - اصلی بشرويه  قيدگرديده است.
 لذا بدستور مواد 16 و 17 قانون ثبت هر كس نسبت به امالك آگهی شده در فوق الذكر معترض 
می باشد و يا اينکه بين متقاضيان ثبت و ديگری اقامه دعوی شده و در جريان است بايد اعتراض 
و يا گواهی مشعر بر جريان دعوی خود را از تاريخ انتشار نوبت اول اين آگهی نسبت به آگهی نوبتی 
ظرف مدت 90 روزودرمورد آگهی اصالحی ظرف مدت 30 روز به اداره ثبت اسناد وامالك بشرويه 
تسليم و رسيد دريافت نموده و دراجرای ماده86 آئين نامه قانون ثبت معترضين از تاريخ تسليم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت يك ماه بايد دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضائی 
تقديم و گواهی الزم از مرجع مذكور اخذ و به اداره ثبت اسنادو امالك تسليم نمايند درغيراين 
صورت عمليات ثبتی درچارچوب مقررات مربوطه ادامه خواهديافت.ضمناً حقوق ارتفاقی در موقع 
تحدي��د ح��دود و در صورت مجلس تحديدی منظور می گردد و از تاريخ تنظيم صورت مجلس 

تحديدی تا30 روز قابل اعتراض خواهد بود.  آ-40114171
تاريخ انتشار نوبت اول:   01    /11    /1401               تاريخ انتشار نوبت دوم:  01    /12    /1401

سيد رضا صفايی -رئيس  اداره ثبت اسناد و امالك بشرويه

آگهی نوبتی مشمولین سه ماهه سوم سال 1401
اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جوین

به دستور ماده 11 قانون ثبت و ماده 59 آيين نامه قانون مذكور اسامی اشخاصی كه نسبت به امالك مجهول المالك 
واق��ع در بخ��ش های تابعه حوزه ثبتی جوين تا آخ��ر اذر ماه 1401 تقاضای ثبت نموده اند و همچنين مواردی كه 
آگه��ی نوبت��ی آن برابر تبصره يك ماده 25 اصالحی قانون ثبت بايد تجديد گردد با ذكر نوع ملك مورد تقاضا برای 

اطالع عموم به شرح ذيل آگهی ميگردد:
بخش 4 سبزوار

اراضي برغمد پالك 4– اصلي
2047 فرعی اقای عباس برغمدی فرزند رضا ششدانگ يك قطعه زمين مزروعی ديمی 

اراضي دلك اباد پالك 18– اصلي
742 فرعی اقای حسين كريمی طلب فرزند محمد ششدانگ يك قطعه زمين مزروعی 

بخش 7 سبزوار
اراضي حسين اباد  پالك 44– اصلي

244 فرعی اقای مصطفی سيرغانی فرزند رضا ششدانگ يك قطعه زمين مشجر 
245 فرعی اقای مصطفی سيرغانی فرزند رضا ششدانگ يك قطعه زمين مشجر 

اراضي عباس آباد عرب پالك 95– اصلي
911  فرعی اقای رمضانعلی عباس ابادعربی فرزند آدينه محمد نسبت به چهار دانگ مشاع و خانم زينب عباس اباد 

عربی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعی
912  فرعی اقای رمضانعلی عباس ابادعربی فرزند آدينه محمد نسبت به چهار دانگ مشاع و خانم زينب عباس اباد 

عربی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعی
اراضي نصرت  اباد  پالك 113– اصلي

381 فرعی اقای رضا كالته ماليی فرزند علی اكبر ششدانگ يك قطعه زمين مشجر 
اراضي كالته باال  پالك 116– اصلي

189  فرع��ی  اق��ای مرتضی ن��ودهء فرزند محمد رضا و خانم مينا نودهی فرزند جعفر شش��دانگ يك قطعه زمين 
مشجر بالمناصفه

192  فرعی  اقای حسن نودهی فرزند محمد رضا ششدانگ يك قطعه زمين مشجر
اراضي سيد اباد  پالك 117– اصلي

1075  فرعی  اقای محمد مهدی شکيب فرزند پرويز ششدانگ يك قطعه زمين مشجر

1085  فرعی  اقای حسن رامشينی فرزند محمد علی ششدانگ يك قطعه زمين مزروعی
اراضی نوكاريز  پالك 136 –اصلی

520  فرعی اقای ابوالفضل كالته عربی فرزند محمدرضا ششدانگ يك قطعه زمين مشجر
521  فرعی اقای ابوالفضل منصوريان فرزند علی اكبر ششدانگ يك قطعه زمين مزروعی
522  فرعی اقای ابوالفضل منصوريان فرزند علی اكبر ششدانگ يك قطعه زمين مشجر

اراضی هزارخانه پالك 138 –اصلی 
232 فرعی اقای  كاظم كالته عربی فرزند محمدرضا ششدانگ يك قطعه زمين مشجر 

اراضی كالته حسين خان پالك 140 –اصلی 
523 فرعی اقای محمد ميرزايی فرد فرزند غالمرضا ششدانگ يك قطعه زمين مشجر 

اراضی ابراهيم اباد پالك 142 –اصلی 
297 فرعی اقای هادی ابراهيم ابادی فرزند علی اصغر ششدانگ يك قطعه زمين مشجر

اراضی بداغ اباد  پالك 144–اصلی
518  فرعی اقای علی اكبر وزير نيا فرزند حسن ششدانگ يك قطعه زمين مشجر

639  فرعی اقای محمد تقی پرنيان فرزند محمد ابراهيم ششدانگ يك قطعه زمين مشجر
640  فرعی اقای عبداهلل بداغ آبادی فرزند غالمرضا ششدانگ يك قطعه زمين مشجر

اراضی علی اباد احمد اباد  پالك 148–اصلی
444  فرعی اقای حبيب اهلل احمد ابادی فرزند حشمت اهلل ششدانگ يك قطعه زمين مشجر
445  فرعی اقای محمدرضا احمد ابادی فرزند عبدالحسين ششدانگ يك قطعه زمين مشجر
446  فرعی اقای سيدعباس محمدی فرزند سيد علی اصغر ششدانگ يك قطعه زمين مشجر
447  فرعی اقای سيدعباس محمدی فرزند سيد علی اصغر ششدانگ يك قطعه زمين مشجر

448  فرعی اقای سيدمجتبی محمدی فرزند سيد علی اصغر ششدانگ يك قطعه زمين مشجر
449  فرعی اقای سيدمجتبی محمدی فرزند سيد علی اصغر ششدانگ يك قطعه زمين مشجر

اراضی عباس  اباد  پالك 153–اصلی
511  فرعی اقای مجتبی حسين ابادی فرزند عبدالحسين ششدانگ يك قطعه زمين مشجر

اراضی كريم آباد پالك 154–اصلی 
755  فرعی اقای خداداد كيوانلو فرزند غالمحسين ششدانگ  يك قطعه زمين مزروعی

اراضی رحمت آباد پالك 156–اصلی 
469  فرعی خانم شهربانو براتی فرزند باباحسن ششدانگ  يك قطعه زمين مشجر

470  فرعی اقای هادی كيوانلو فرزند عباس ششدانگ  يك قطعه زمين مشجر
471 فرعی اقای وحيد ذولفقاری فرزند علی اكبر ششدانگ  يك قطعه زمين مشجر 

لذا به دستور مواد 16و17 قانون ثبت هر كس نسبت به امالك آگهی شده در باال معترض می باشد و يا اينکه بين 
متقاضيان ثبت و ديگری اقامه دعوا شده و در جريان است می بايستی اعتراض ويا گواهی مشعر به جريان دعوا خود 
را از تاريخ انتشار نوبت اول اين آگهی نسبت به آگهی ظرف مدت 90 روز در مورد آگهی اصالحی در مدت 30 روزبه 
اداره ثبت اسناد وامالك جوين تسليم و رسيد دريافت نموده و در اجرای تبصره دو ماده واحد ه قانون تعيين تکليف 
پرونده های معترض ثبتی معترضين از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت يك ماه دادخواست اعتراض 
خود را به مراجع ذيصالح قضايی تقديم و گواهی الزم از مرجع مذكور اخذ وبه اين اداره تسليم نمايند ضمنا حقوق 
ارتفاقی در موقع تحديد حدود و در صورت مجلس تحديدی منظورو از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 

روز قابل اعتراض خواهد بود. آ-40114213
 تاريخ انتشار نوبت اول :    1401/11/01                          تاريخ انتشار نوبت دوم :    1401/12/01                                                

محمود ابراهيمی-رئيس ثبت اسناد وامالك شهرستان جوين

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

 برابر كالسه 1401/257 و رای شماره 140160307114003234هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك شيروان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی مهديه شيروان به شناسه ملی10862076456 در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 1052/50متر 
مرب��ع، تمامت پالك ثبتی باقيمانده211فرع��ی از2اصلی واقع درقطعه4ش��يروان بخش5قوچان  از محل مالکيت 
س��يداحمدخيرآبادی تاًييد وراًی خودراباحدودات وحقوق ارتفاقی گزارش كارشناس��ی بشماره29/1401/47919- 
1401/08/21 وبرابروقف نامه مورخه1387/03/05كه توليت س��اختمان باامام جمعه  وقت ودرصورت نبودن امام 
جمعه بايکی ازعلما طراز اول ش��يروان محرز گرديده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. آ-40115661
تاريخ انتشار نوبت اول :1401/12/01                  تاريخ انتشار نوبت دوم :1401/12/16

علی محمودی - رئيس ثبت اسناد و امالك شيروان

آگهی فقدان سندمالکیت پالک۳1۳فرعی از 15۳-اصلی
 خانم صفيه ازقنداحدی ازورثه آقای رجبعلی ازقند بااعالم مفقود ش��دن س��ندمالکيت ملك موردآگهی وباتس��ليم 
استش��هاديه گواهی امضاء ذيل ش��ماره 140144451256001211م��ورخ 1401.11.20 دردفتر اسنادرس��می 
شماره6پيش��وا طی درخواس��ت وارده 140185601046007018مورخ1401.11.20تقاضای صدورسندمالکيت 
المثن��ی  رانموده اس��ت كه مراتب دراجرای ماده120آيين نامه قانون ثبت بش��رح زيرآگهی می گ��ردد 1. نام ونام 
خانوادگی مالك:آقای رجبعلی ازقند 2-ش��ماره پالك:313فرعی از153-اصلی واقع دربخش بهنام سوخته 3-علت 
ازبين رفتن : نقل وانتقال)جابجايی(-خالصه وضعيت مالکيت:شش��دانگ يك قطع��ه زمين بابنای احداثی درآن به 
مساحت262.20مترمربع تحت پالك153.313 مفروزاز393پالك 153 واقع دربخش بهنام سوخته پيشواذيل ثبت 
60158درصفحه 476دفتر117بنام آقای رجب علی ازقندفرزندرمضان ثبت وسندبه شماره چاپی 249026بنامش 
صادروتس��ليم گرديده است.س��پس بموجب گواهی حصروراثت شماره732مورخ86.9.18ش��عبه اول دادگاه پيشوا 
وگواهی واريزماليات برارثش��ماره5528مورخ86.11.24دارايی پيش��وانامبرده فوت نم��وده ووراث حين الفوت وی 
عبارتنداز3پس��ربنامهای مرتضی-رمضانعلی وعليرضاو4دختربنامهای مرضيه-صفيه-نرگس وشهنازشهرت همگی 
ازقندوخانم صديقه ش��يرازی همسردائمی متوفی همچنين خانم صديقه ش��يرازی نيزبموجب گواهی حصروراثت 
ش��ماره 140091390017272354مورخ 1400.12.24ش��عبه1 ش��ورای حل اختالف پيش��وافوت نموده ووراث 

وی عبارتنداز3پس��ربنامهای مرتضی-رمضانعل��ی وعليرضاو4دختربنامهای مرضيه-صفيه-نرگس وشهنازش��هرت 
همگی ازقندلذاباتوجه به اينکه خانم صفيه ازقنداحدی ازورثه مالك بموجب استش��هاديه گواهی امضاءش��ده ذيل 
ش��ماره140144451256001211مورخ 1401.11.20دردفتراسنادرسمی شماره6پيشواطی درخواست وارده به 
ش��ماره140185601046007018مورخ 1401.11.20تقاضای صدورسندمالکيت المثنی نوبت اول رانموده است. 
مراتب اعالم تاهركس نس��بت به ملك مورد آگهی معامله كرده كه درقس��مت چهارم اين آگهی ذكرنشده يامدعی 
وجوداصل س��ندمالکيت نزد خودمی باش��د،ظرف مدت ده روزپس ازانتش��اراين آگهی به اداره ثبت اسناد وامالك 
پيشوامراجعه واعتراض كتبی خودرا ضمن ارائه اصل سندمالکيت يا سندمعامله تسليم نمايد وچنانچه ظرف مهلت 
مقرراعتراض نرس��دويادرصورت اعتراض اصل سندمالکيت ياس��ندمعامله ارائه نشوداداره ثبت نسبت به صدورسند 
المثنی مالکيت طبق مقررات جاری، صادر وبه متقاضی تسليم خواهد كرد./ نشانی ثبت محل :پيشوا-خ شريعتی-

طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسنادوامالك پيشوا. م الف228  آ-40115652
رييس اداره ثبت اسنادوامالك پيشوا-ميررضائی

آگهی فقدان سندمالکیت پالک554فرعی از158
 آقای احمدعلی تاجيك رستمی فرزندعباس بااعالم مفقود شدن سندمالکيت ملك موردآگهی وباتسليم استشهاديه 
گواهی امضاء ذيل شماره 140102152412000401مورخ 1401.9.2 دردفتر اسنادرسمی شماره طی درخواست 
وارده 14018560104600مورخ1401.9.5تقاضای صدورس��ندمالکيت المثنی  رانموده است كه مراتب دراجرای 
ماده120آيين نامه قانون ثبت بش��رح زيرآگهی می گردد 1. نام ونام خانوادگی :آقای احمدعلی تاجيك رس��تمی 
2-شماره پالك:554فرعی از158-اصلی واقع دربخش بهنام سوخته 3-علت ازبين رفتن : اثاث كشی-خالصه وضعيت 
مالکيت:شش��دانگ يك قطعه زمين به مساحت140مترمربع قطعه28تفکيکی شماره554فرعی مفروزاز393فرعی 
از158-اصل��ی واقع درحبيب آبادبهنام س��وخته ورامين كه طب��ق تقس��يم نامه56867-35.11.27دفتر4ورامين 
درس��هم آقای هادی جعفری قرارگرفته وطی ش��ماره ثبت 5268دفتر52صفحه502بنام مالك ثبت وسندمالکيت 
شماره969029صادرگرديده است وسپس مع الواسطه طبق سندقطعی ش��ماره 126684-68.3.20دفتر4ورامين 
به آقای احمدعلی تاجيك رس��تمی منتقل گرديده اس��ت. لذاباتوجه به اعالم فقدان س��ندمالکيت ملك فوق الذكر 
ودرخواست صدورسندالمثنی نوبت اول مراتب اعالم تاهركس نسبت به ملك مورد آگهی معامله كرده كه درقسمت 
چهارم اين آگهی ذكرنشده يامدعی وجوداصل سندمالکيت نزد خودمی باشد،ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراين آگهی 
به اداره ثبت اسناد وامالك پيشوامراجعه واعتراض كتبی خودرا ضمن ارائه اصل سندمالکيت يا سندمعامله تسليم 
نمايد وچنانچه ظرف مهلت مقرراعتراض نرس��دويادرصورت اعتراض اصل سندمالکيت ياسندمعامله ارائه نشوداداره 
ثبت نسبت به صدورسند المثنی مالکيت طبق مقررات جاری، صادر وبه متقاضی تسليم خواهد كرد./ نشانی ثبت 

محل :پيشوا-خ شريعتی-طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسنادوامالك پيشوا. م الف221  آ-40115660
رييس اداره ثبت اسنادوامالك پيشوا-ميررضائی

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايی قانون ياد شده اسامی افرادی كه اسناد عادی يا رسمی آنان 
در هيات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك فاروج مورد رسيدگی و تأييد قرار گرفته جهت اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشريه آگهی های ثبتی )كثير االنتشار و محلی ( بشرح ذيل اگهی می گردد :

بخش سه قوچان پالك 5 اصلی - اراضی محمد آباد 
ششدانگ يك قطعه زمين مزروعی دارای پالك... فرعی از 5 اصلی فوق به مساحت 5438/10 متر مربع 
ابتياعی آقای سيد اسماعيل حسينی فرزند سيد محمد از محل مالکيت رسمی آقايان حاجی رضا و محمد 
علی اربابيان برابر رای شماره140160307003002531 - 1401/09/13 كالسه 303-1401 هيأت

بخش سه قوچان پالك 25 اصلی - اراضی جعفر آباد سفلی
9289/34 س��هم مشاع از 16296/53 سهم ششدانگ يکقطعه زمين مزروعی دارای پالك ... فرعی از 
25 اصلی فوق به مس��احت 16296/53 متر مربع ابتياعی آقای رجبعلی محمودی فرزند محمد علی 
از محل مالکيت رس��می آقای محمد جواد طاهرزاده برابر رأی شماره 140160307003003304 - 

1401/10/26 كالسه 225-1401 هيأت
2372/41 س��هم مش��اع از 5143/92 سهم ششدانگ يکقطعه زمين مزروعی دارای پالك ... فرعی از 
25 اصلی فوق به مساحت 5143/92 متر مربع ابتياعی آقای رجبعلی محمودی فرزند محمد علی از 
محل مالکيت رس��می آقای محمد جواد طاهرزاده برابر رأی ش��ماره 140160307003003303 - 

1401/10/26 كالسه 226-1401 هيات
بخش سه قوچان پالك 40 اصلی - اراضی دهيوز يام

ششدانگ يکقطعه زمين مزروعی دارای پالك... فرعی از 40 اصلی فوق به مساحت 5003/07 متر مربع 
ابتياعی كشت و صنعت فاروج صنعت خرم طوس از محل مالکيت رسمی آقايان علی اصغريان و علی 

اكبر مهاجر برابر رأی شماره140160307003003301 - 1401/10/26 كالسه 402-1401 هيأت
ششدانگ يك قطعه زمين مزروعی دارای پالك فرعی از 40 اصلی فوق به مساحت 42885/38 متر مربع 
ابتياعی كشت و صنعت فاروج صنعت خرم طوس از محل مالکيت رسمی آقايان علی اصغريان و علی 
اكبر مهاجر برابر رأی شماره 140160307003003300 - 1401/10/26 كالسه 399-1401 هيأت

ششدانگ يکقطعه زمين مزروعی دارای پالك ... فرعی از 40 اصلی فوق به مساحت 158797/90 متر 
مربع ابتياعی كشت و صنعت فاروج صنعت خرم طوس از محل مالکيت رسمی آقايان علی اصغريان و علی 
اكبر مهاجر برابر رأی ش��ماره 1401/10/26-140160307003003299 كالسه 401-1401 هيأت

ششدانگ يکقطعه زمين مزروعی دارای پالك فرعی از 40 اصلی فوق به مساحت 39242/19 متر مربع 
ابتياعی كشت و صنعت فاروج صنعت خرم طوس از محل مالکيت رسمی آقايان علی اصغريان و علی 
اكبر مهاجر برابر رأی شماره 140160307003003298 - 1401/10/26 كالسه 400-1401 هيأت

بخش سه قوچان پالك 42 اصلی - اراضی تيتکانلو

شش��دانگ يکقطعه زمين مزروعی دارای پالك ... فرعی از 42 اصلی فوق به مس��احت 171341/38 
متر مربع ابتياعی آقای محمود هوشنگی فاروجی فرزند برات از محل مالکيت رسمی مشاعی متقاضی 
و آقاي��ان رمضان دادآفري��ن و علی اكبر صفائيان براب��ر رأی ش��ماره 140160307003003302 - 

1401/10/26 كالسه 94-1401 هيأت
بخش سه قوچان پالك 58 اصلی - اراضی دند نقاب

ششدانگ يکقطعه زمين مزروعی دارای پالك ... فرعی از 58 اصلی فوق به مساحت 8097/74 متر مربع 
ابتياعی آقای آدينه محمد قديمی مقدم فرزند آی محمد از محل مالکيت رسمی مشاعی متقاضی برابر 

رأی شماره 140160307003003290- 1401/10/26 كالسه 319-1401 هيأت
ششدانگ يکقطعه زمين مزروعی دارای پالك ... فرعی از 58 اصلی فوق به مساحت 5851/92 متر مربع 
ابتياعی آقای آدينه محمد قديمی مقدم فرزند آی محمد از محل مالکيت رسمی مشاعی متقاضی برابر 

رأی شماره 140160307003003289- 1401/10/26 كالسه 320-1401 هيأت
شش��دانگ يکقطعه زمين مزروعی دارای پالك - فرعی از 58 اصلی فوق به مساحت 37668/75 متر 
مربع ابتياعی آقای آدينه محمد قديمی مقدم فرزند آی محمد از محل مالکيت رسمی مشاعی متقاضی 

برابر رأی شماره 140160307003003297- 1401/10/26 كالسه 321-1401 هيأت
 ششدانگ يکقطعه زمين مزروعی دارای پالك ... فرعی از 58 اصلی فوق به مساحت 45583/04 متر 
مربع ابتياعی آقای غالمرضا قديمی مقدم فرزند آدينه محمد از محل مالکيت رسمی مشاعی متقاضی 

برابر رأی شماره 1401/10/26-140160307003003288 كالسه 323-1401 هيات
ششدانگ يکقطعه زمين مزروعی دارای پالك ... فرعی از 58 اصلی فوق به مساحت 28632/50 متر 
مربع ابتياعی آقای غالمرضا قديمی مقدم فرزند آدينه محمد از محل مالکيت رسمی مشاعی متقاضی 

برابر رأی شماره140160307003003291 - 1401/10/26 كالسه 324-1401 هيات
 بخش سه قوچان پالك 84 اصلی - اراضی كوران تركيه 

ششدانگ يکقطعه باغ دارای پالك... فرعی از 209 فرعی از 84 اصلی فوق به مساحت 1304/74 متر 
مربع ابتياعی آقای حسن كريمی صفا فرزند حيدر علی از محل مالکيت رسمی آقای علی سهيل برابر 

رأی شماره 140160307003003306-1401/10/26 كالسه 310-1401 هيأت 
بخش سه قوچان پالك 88 اصلی - اراضی اسفجير

ششدانگ يکقطعه زمين مزروعی دارای پالك ... فرعی از 84 اصلی فوق به مساحت 756/51 متر مربع 
ابتياعی آقای علی اصغر عباسی اسفجير فرزند اكبر از محل مالکيت رسمی آقای محمدقلی سليمی برابر 

رأی شماره 140160307003003292-1401/10/26 كالسه 252-1400 هيأت
بخش سه قوچان پالك 149 اصلی - اراضی كواكی

ششدانگ يکقطعه باغ دارای پالك ... فرعی از 149 اصلی فوق به مساحت 5006/35 متر مربع ابتياعی 
آقای نور محمد اكبری كواكی فرزند برات محمد از محل مالکيت آقای عباسعلی خدمتگذار برابر رأی 

شماره 140160307003003296-1401/10/26 كالسه 343-1401 هيأت
ششدانگ يکقطعه باغ دارای پالك... فرعی از 149 اصلی فوق به مساحت 35419/65 متر مربع ابتياعی 
آقای نور محمد اكبری كواكی فرزند برات محمد از محل مالکيت آقای عباسعلی خدمتگذار برابر رأی 

شماره 140160307003003295-1401/10/26 كالسه 344-1401 هيأت
بخش سه قوچان پالك 188 اصلی - اراضی شيرغان 

دو دانگ مشاع از ششدانگ يکقطعه زمين مزروعی دارای پالك .... فرعی از 188 اصلی فوق به مساحت 
5762/08 متر مربع ابتياعی آقای اس��معيل خورس��ندی ش��يرغان فرزند رحمت اله از محل مالکيت 
رس��می آقای يار محمد خورس��ندی برابر رأی ش��ماره140160307003003305 - 1401/10/26 

كالسه 193-1401 هيأت
بخش سه قوچان پالك 258 اصلی - اراضی علی ملکی

ششدانگ يکقطعه باغ دارای پالك ... فرعی از 258 اصلی فوق به مساحت 6916/82 متر مربع ابتياعی 
آقای محمد رادمهر فرزند ابراهيم از محل مالکيت رس��می آقای سيدهاش��م سيدی برابر رأی شماره 

140160307003003308  - 1401/10/26كالسه 57-1401 هيأت
آگهی اصالحی

شش��دانگ يکفطعه زمين مزروعی دارای پالك ... فرعی از 146 فرعی از 57 اصلی موس��وم به نقاب به 
مس��احت 28655/54 متر مربع ابتياعی آقای هادی غالمی فرزند محمد برابر رأی اصالحی ش��ماره 
140160307003002811- 1401/09/24 كالسه179-1400 هيأت كه در آگهی قبلی اشتباهاً به 

مساحت 28072/78 متر مربع منتشر شده بود .
 لذا بدينوس��يله به فروشندگان و مالکين مشاعی و اش��خاص ذينفع در آرای اعالم شده ابالغ ميگردد 
چنانچه اعتراضی دارند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهی و در روستاهها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند معترضين بايد ظرف يکماه 
از تاريخ تس��ليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمايند و گواهی تقديم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد در صورتی كه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد يا معترض 
گواهی تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد 
نمود ضمناً صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه عمومی نخواهد بود.  آ-40115666

تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/12/01                تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/12/16
رييس اداره ثبت اسناد و امالك فاروج - محمد اسماعيل فرهمند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نیم بلوک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده ۳ قان��ون و ماده ۱۳ آئین نام��ه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت��ی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱40۱60۳8005000۳09 مورخ 22/08/۱40۱ هبات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیم  بلوک  مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بهنام پور فرزند مراد بشماره 
شناس��نامه ۳5۳ صادره  از قاینات  در یک قطعه زمین مزروعی مش��جر مشتمل بر خانه و استخر به 
مس��احت۱0597 متر مربع  از پالک ۱۱ اصلی مزرعه  میان   بیاض بخش ۱2 نیم بلوک خریداری از 

مانک رسمی آقای کلوخ الهی فرزند  اله قلی محرر گردیده است 
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 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 افقهی مدت مذکور و عدم 

رصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  آ-40۱۱4952
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱40۱/۱۱/۱6                   

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱40۱/۱2/0۱
حسن  جمعه  اسد آباد -رئیس ثبت  اسناد وامالک  نیم  بلوک  

هیات 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 س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب ۱۳90/09/20 و برابر رأی شماره ۱40۱60۳060۱۳00۱8۳۳ مورخ ۱40۱/۱0/0۳ هیأت اول موضوع ماده 
یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی آقای محمدرضا 
زرگران فرزند حسن در ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۳88/72 متر مربع از پالک شماره ۱004 فرعی از ۱ - 
اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از خانم ها رقیه عصفوری 
و فاطمه عصفوری مالکین 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 / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیأت 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 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-40۱۱4900
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱40۱/۱۱/۱6                 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱40۱/۱2/0۱

 ضیا الدین مهدوی شهری- رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گناباد
هیات 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 س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب ۱۳90/09/20 و برابر رای شماره ۱40۱60۳060۱۳00۱829 مورخ ۱40۱/۱0/0۳ هیأت اول موضوع ماده 
یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای احسان 
ابراهیمی نوقابی فرزند حسین در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 265/97 متر مربع از پالک شماره 996 فرعی 
از 4 - اصلی واقع در اراضی نوقاب بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری ش��ده مع الواس��طه از آقای اسماعیل 
نجفی مالک 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 / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیأت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل 
دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 

سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست  آ-40۱۱4902
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱40۱/۱۱/۱6               تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱40۱/۱2/0۱

سید ضیا الدین مهدوی شهری شهری-رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد

هیات 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 نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳90/09/20 و برابر رأی ش��ماره ۱40۱60۳060۱۳00۱840 م��ورخ ۱40۱/۱0/0۳ هیأت اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی آقای موسی زارعی 
نژاد فرزند علی جان در ششدانگ یک باب ساختمان در حال احداث به مساحت 254/50 متر مربع از پالک شماره 
۳7۱ فرعی از 2 - اصلی واقع در اراضی ده جویمند بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت مشاعی خود 
متقاضی مالک 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 شهرها منتشر و در روستاها رأی هیأت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض 

خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل 
دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 

سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ-40۱۱490۳
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱40۱/۱۱/۱6              تاریخ انتشار نوبت دوم :۱40۱/۱2/0۱

سید ضیا الدین مهدوی شهری- رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد

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

برابر کالسه ۱40۱/2۱6 و رای شماره ۱40۱60۳07۱۱400۳۳۳7 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ش��یروان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حمیدرضا میرزائی ش��یروان فرزند موس��ی الرضا بشماره شناس��نامه ۱۳056 صادره از در 
در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مس��احت 56۱۳/65 متر مربع ،قسمتی از پالک ۱ اصلی مزرعه سه یک 
آب واقع در قطعه 4 شیروان بخش 5 قوچان از محل مالکیت مشاعی آقایان محمد باقر شاوردی و قربان اصغری و 
رمضانعلی مهرابی نژاد به اس��تثنا بیس��ت و پنج سی و دوم یک سهم مصطفی به استثنا پانزده سی و دوم یک سهم 
کاظم مهدوی 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 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. آ-40۱۱4905
تاریخ انتشار نوبت اول :۱40۱/۱۱/۱6                   تاریخ انتشار نوبت دوم :۱40۱/۱2/0۱

علی محمودی-رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ 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 
۱۳90/09/20 و برابر رأی ش��ماره ۱40۱60۳060۱۳00۱8۳4 م��ورخ ۱40۱/۱0/0۳ هیات اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی آقای حمیدرضا 
زرگران فرزند حسن در ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۳96/26 متر مربع از پالک شماره ۱004 فرعی از ۱- 
اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از خانم ها رقیه عصفوری 
و فاطمه عصفوری مالکین 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 هیأت 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 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-40۱۱4906
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱40۱/۱۱/۱6                   تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱40۱/۱2/0۱

ضیا الدین مهدوی شهری- رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد
 

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

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ) موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه (
هیئت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب به شرح زیر تصرفات مفروزی و مالکانه 
اشخاص را تأیید و به جهت عدم دسترسی به مالکین مقرر شده است پس از نشر آگهی سند مالکیت رسمی صادر 
و تس��لیم گردد و علیهذا در اجرای ماده ۳ قانون مذکور و آئین نامه اجرائی آن مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز 
جهت اطالع مالکین مشاعی و سایر صاحبان حقوق آگهی می شود و چنانچه اشخاص اعتراضی داشته باشند حداکثر 
ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض کتبی خود را مستقیما به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
میاندوآب تسلیم نموده و باید یک ماه پس از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب 
، دادخواس��ت خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اس��ت در غیر این صورت سند مالکیت مورد 
تقاضای متصرف بر اساس مدلول رأی صادره در حدود و مقررات صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت جدید مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
۱ - آرأی ش��ماره ۱40۱60۳۱۳006004۱44 و ۱40۱60۳۱۳006004۱۳4 مورخه ۱40۱/۱0/20 تقاضای آقای 
بهمن فائضی فرزند حسین و حسین فائضی فرزند رضاقلی مبنی بر صدور سند مالکیت سهمی هر کدام نسبت به 
سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه قسمتی از پالک باقیمانده 2764 فرعی از یک اصلی بخش ۱4 مراغه 
حوزه ثبتی میاندوآب واقع در میاندوآب خریداری ش��ده مع الواس��طه از آقایان : رستم علیزاده و سهراب خدایی به 
شماره پرونده 668 _  669 _ ۱400 هیأت به مساحت 69/50 متر مربع که برای آن پالک ۳0۱9۳ فرعی تعیین 

گردیده است . م/الف ۳6  آ-40۱۱4890
تاریخ انتشار نوبت اول : یک شنبه مورخ ۱40۱/۱۱/۱6      تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه مورخ ۱40۱/۱2/0۱

سعید سیفی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت 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 ۱5 

روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
۱-برابرکالس��ه۱72-۱40۱ورأی ش��ماره۱40۱60۳07۱۱400۳۳25  آقای ابراهی��م عارفخانی فرزند مصیب  در 
شش��دانگ یکقطعه زمین زراعی  به مساحت ۱۱625 متر مربع قسمتی از پالک 2و۳فرعی از۱اصلی رضاآباد قطعه 

۳شیروان بخش5قوچان  از محل مالکیت مشاعی مصیب عارفخانی بعنوان سهم االرث خود متقاضی 
2-برابرکالس��ه ۱7۱-۱40۱ ورأی ش��ماره۱40۱60۳07۱۱400۳۳2۳    آق��ای علی اصغرعارفخانی  فرزندمصیب  
درششدانگ یکقطعه زمین مزروعی  به مساحت۱۱877/00 متر مربع قسمتی از  پالک 2و۳فرعی از۱ اصلی رضاآباد 

قطعه۳شیروان بخش5قوچان ازمحل مالکیت مشاعی مصیب عارفخانی بعنوان سهم االرث خودمتقاضی
 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-40۱۱49۱5
تاریخ انتشار نوبت اول:۱40۱/۱۱/۱6                  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱40۱/۱2/0۱

علی محمودی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی نوبتی سه ماهه سوم  سال ۱40۱حوزه ثبتی زیرکوه
به دس��تور ماده ۱2 قانون ثبت و ماده 59 آئین نامه قانون مذکور اسامی اشخاصی که نسبت به 
امالک مجهوال¬المالک واقع در بخش��های تابعه حوزه ثبتی زیرکوه تا آخر آذر ماه سال یکهزار 
و چهارصد و یک شمسی تقاضای ثبت نموده¬اند و همچنین مواردی که آگهی نوبتی آن برابر 
تبصره یک ماده 25   -اصالحی قانون ثبت باید تجدید گردد، با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع 

عموم به شرح ذیل آگهی می شود:
بخش۱4 زیرکوه:

قطعات مفروزه بمرود پالک 20   -اصلی 
  ۱ -پالک2909فرع��ی ش��رکت گاز خراس��ان جنوب��ی به ش��ماره  ثبت 2۱7۱ و شناس��ه ملی 

۱0۳600۳88۳4    ششدانگ  یک باب ساختمان  به نشانی روستای بمرود 
قطعات مفروزه حاجی اباد پالک 49   -اصلی 

  2 -پالک۱024فرعی خانم فاطمه فرهمند شش��دانگ  یک قطعه زمین  دایر مزروعی به نش��انی 
حاجی آباد بلوار جهاد خیابان جهاد ۱2

  ۳ -پالک۳742فرعی آقای رضا حسینی   ششدانگ  یک قطعه زمین  بایر به نشانی حاجی آباد 
بلوار امام رضا )ع(میدان الغدیر 

  4 -پالک۳744فرعی آقای احمد علی احمدی بمرود      ششدانگ  یک قطعه زمین  بایر به نشانی 
حاجی آباد –خیابان شهیدان موهبتی 

  5 -پالک۳747فرعی آقای هاش��م غریب  شش��دانگ  یک قطعه زمین  بایر به نشانی حاجی آباد 
بلوار امام رضا )ع( 

  6 -پالک۳748فرعی آقای هاشم غریب   ششدانگ  یک قطعه زمین  بایر به نشانی حاجی آباد بلوار امام رضا )ع( 
  7 -پالک۳764فرعی آقای حس��ینعلی کامکار دالکه  ششدانگ  یک قطعه زمین  بایر به نشانی 

حاجی آباد بلوار امام رضا )ع(حا شیه میدان الغدیر 
  8 -پالک۳769فرعی آقای مصطفی عابدینی  ششدانگ  یک باب مغازه در حال ساخت  به نشانی 

حاجی آباد بلوار امام رضا )ع( 
  9 -پالک۳770فرعی آقای حمید هاش��می  ششدانگ  یک قطعه زمین دایر مزروعی   به نشانی 

حاجی آباد بلوار امام رضا )ع( بعد از دادگاه –به سمت شاهرخت –خیابان در حال احداث 
  ۱0 -پالک۳77۱فرعی آقای مهدی پردل  شش��دانگ  یک قطعه زمین  دایر مزروعی  به نش��انی 

حاجی آباد بلوار گوچه مطهری 9 
  ۱۱ -پالک۳772فرعی خانم ها -فاطمه –زهراء -مریم –زیور - شهرت همگی مهدی پور ششدانگ  
یک قطعه زمین مزروعی)میزان مالکیت هر کدام از مالکین یک نیم دانگ مشاع از ششدانگ  به 

نشانی زیرکوه اراضی حاجی اباد 
  ۱2 -پالک۳77۳فرعی خانم ها -فاطمه –زهراء -مریم –زیور  -شهرت همگی مهدی پور ششدانگ  
یک قطعه زمین مزروعی)میزان مالکیت هر کدام از مالکین یک نیم دانگ مشاع از ششدانگ  به 

نشانی زیرکوه اراضی حاجی اباد 
  ۱۳ -پالک۳774فرعی خانم فاطمه ایراندوس��ت     شش��دانگ  یک باب منزل  به نشانی حاجی 

آبادکوچه شهیدان عابدینی 
  ۱4 -پالک۳775فرعی خانم زینب زنی   شش��دانگ  یک قطعه زمین  دایر مزروعی به نش��انی 

حاجی آباد خیابان مطهری 9
  ۱5 -پالک۳776فرعی آقای حسن اسفرقی ششدانگ  یک قطعه زمین  بایر به نشانی حاجی آباد 

بلوار امام رضا )ع( 

  ۱6 -پالک۳777فرعی آقای غالم نبی روحی  ششدانگ  یک باب مغازه   و زمین متصل به نشانی 
حاجی آباد بلوار پیروزی  

  ۱7 -پالک۳778فرعی آقای مجتبی جمالی محمد اباد ششدانگ  یک قطعه زمین دایر مزروعی   
به نشانی حاجی آباد خیابان ارشاد داخل کوچه  

  ۱8 -پالک۳779فرعی خانم زهرا نورشاهی بهلولی  ششدانگ  یک قطعه زمین  دایر مزروعی به 
نشانی حاجی آباد بلوار جهاد خیابان جهاد 8

  ۱9 -پالک۳780فرعی آقایان  حسین علیزاده و حسن علیزاده ششدانگ  یک قطعه زمین  دیمه 
زار )مشاعابالسویه( به نشانی حاجی آباد اراضی جنوب شهر معرف به بند اسفنجی  

  20 -پالک۳78۱فرعی آقای سعید رجبی بمرود ششدانگ  یک قطعه زمین دایر مزروعی )باکاربری 
آموزشی(  به نشانی حاجی آباد بلوار امام 

رضا )ع(–به سمت شاهرخت – داخل خیابان در حال احداث 
  2۱ -پالک۳782فرعی آقای محمد ناصر رجبی بمرود ششدانگ  یک قطعه زمین دایر مزروعی )باکاربری 
آموزشی(  به نشانی حاجی آباد بلوار امام رضا )ع(–به سمت شاهرخت –داخل خیابان در حال احداث 
  22 -پالک۳78۳فرعی آقای محمد حسن  رجبی  بمرود ششدانگ  یک قطعه زمین دایر مزروعی )باکاربری 
آموزشی(  به نشانی حاجی آباد بلوار امام رضا )ع(–به سمت شاهرخت –داخل خیابان در حال احداث 

قطعات مفروزه مزرعه آویز )آبیز( پالک 8۳   -اصلی 
  2۳ -پالک۳72۳فرعی آقای علیرضا دوس��تی و خانم فاطمه غفوریان شش��دانگ  یک باب منزل 

)مشاعا بالسویه ( به نشانی  -زیرکوه –ابیز 
  24 -پالک۳725فرعی خانم فاطمه یاری ششدانگ  یک باب قطعه زمین  به نشانی  -زیرکوه –ابیز 

–خیابان شهید بهشتی 2
  25 -پالک۳726فرعی آقای حمید رضا محمدی آبیز و خانم عصمت محمدی  ششدانگ  یک باب 

منزل )مشاعا بالسویه ( به نشانی حاجی زیرکوه –ابیز خیابان شهید کاوه غربی 
قطعات مفروزه بهمن اباد  پالک 89   -اصلی 

  26 -پالک۱570فرعی آقای اس��ماعیل حیدری  ششدانگ  یک قطعه زمین  مزروعی  به نشانی 
زیرکوه -بهمن اباد 

  27 -پالک۱57۱فرعی آقای اس��ماعیل حیدری  ششدانگ  یک قطعه زمین  مزروعی  به نشانی 
زیرکوه -بهمن اباد 

قطعات مفروزه مهرک  پالک ۱72   -اصلی 
  28 -پالک۱00فرعی آقای محسن احمدی   ششدانگ  یک قطعه محوطه )کابری مزروعی(  به 

نشانی زیرکوه -روستای مهرک  
قطعات مفروزه شیرک  پالک 24۱   -اصلی 

  29 -پالک88۱فرعی آقای محمد بیابانی شیرگ  ششدانگ  یک قطعه زمین  دیمه زار به نشانی 
زیرکوه روستای شیرگ 

قطعات مفروزه زهان   پالک 299   -اصلی 
  ۳0 -پالک88۱فرعی مهدی کاظمی   ششدانگ  قسمتی از یک باب منزل  به نشانی زهان کوچه 

شهید عبداللهی 4
اگهی اصالحی 

۳۱ -پالک ۱۳8 فرعی از 2۳0 اصلی  موقوفه فاطمه بیگم بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه  شناسه 
ملی ۱400۱475۱50ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر  به نشانی زیرکوه روستای سارجین 
لذا به موجب ماده۱6 و۱7 قانون ثبت هرکس نس��بت به امالک آگهی ش��ده در باال معترض می 
باشد ویا اینکه بین متقاضیان ودیگری اقامه دعوی شده ودر جریان است می بایست اعتراض و یا 
گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی نسبت به آگهی نوبتی 
ظرف90روز و به اس��تناد تبصره یک ماده 25   -اصالح��ی قانون ثبت در مورد آگهی اصالحی در 
مدت ۳0 روز به اداره ثبت اسناد وامالک زیرکوه تسلیم و رسید دریافت نموده،و برابر ماده74 و86 
آئین نامه قانون ثبت، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت،ظرف یک ماه 
دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و 
به این اداره تسلیم نمایند.در غیر این صورت متقاضی ثبت و نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم 
بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه خواهد  داد. ضمناً حقوق ارتفاقی در 
موقع تحدید حدود در صورت مجلس تحدیدی منظور می¬گردد و از تاریخ تنظیم صورت مجلس 

تحدید تا ۳0 روز قابل اعتراض خواهد بود. آ-40۱۱4۱56
تاریخ انتشارنوبت اول :0۱  /۱۱  /۱40۱                 تاریخ انتشارنوبت دوم :0۱  /۱2  /۱40۱

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زیرکوه

آگهی تاریخ ۱2/0۱ / ۱40۱       صفحه ۳ رواق
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ــان قـــدس  ــ ــت تـــولـــیـــت آســ
رضـــوی گــفــت: حــرم هــای 
شــریــف ائــمــه اطـــهـــار)ع( 
ــل نـــــــــزول رحـــمـــت  ــحــ مــ
ــی  ــ ــول درونـ ــحـ ــی و تـ ــهـ الـ

انسان هاست.
به گزارش آستان نیوز، حجت االسالم والمسلمین 
احمد مــروی در مراسم اهــدای احکام به خدمه 
جدید حرم مطهر امام رضا)ع( که همزمان با عید 
مبعث رســول عظیم الشأن اســـالم)ص( در تاالر 
والیــت ایــن بــارگــاه قدسی بــرگــزار شــد، به جهل و 
غفلت مــردم دوران جاهلیت و پیش از مبعث 
ــرم)ص( اشـــاره و ابـــراز کــرد: نبی مکرم  ــ پیامبر اک
ــالم)ص( در دورانـــی مبعوث شــد کــه جهل و  اســ
غفلت، ناامنی و نــابــردبــاری، تباهی و تعصبات 
کور جهان را فراگرفته بــود؛ پیامبر گرامی)ص( با 
دعوت به خواندن و تفکر کردن و مکارم اخالقی 
بینش جدیدی را در جان انسان ها شکوفا کرد تا 
بزرگ ترین تمدن بشری از جامعه ای جاهلیت زده 

و متوحش رقم بخورد.
وی افـــــزود: نــه  تــنــهــا اعــــراب دوران جــاهــلــیــت و 
مسلمانان بلکه تمام بشریت مدیون بعثت نبی 
مــکــرم اســــالم)ص( اســـت؛ خــاتــم مرسلین)ص( 
مبعوث شد تا موجب تحول درونی و پیمودن راه 

کمال انسانی شود.
تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: مضجع 
شریف حضرت ثامن الحجج)ع( نعمتی بزرگ 
برای تحول روحی انسان هاست و این همان هدف 
و امتداد مبعث رسول گرامی اســالم)ص( است؛ 
بسیاری از زائران با تشرف به این بارگاه قدسی راه 
سعادت را یافته و دچار تحول روحی می شوند؛ لذا 
خادمانی که می خواهند در چنین بارگاه قدسی 
خدمت کنند باید خود نیز از این مهر عالم تاب 

و محل بارش رحمت الهی بر زمینیان بهره مند و 
دچار تحول درونی و سیر صعودی شده باشند.

وی ابـــراز کــرد: نعمت امــامــت، حــرم هــای شریف 

ــات ائمه اطــهــار)ع( میراثی بوده  و احادیث و روای
ــرای آن خـــورده شــده و  ــراوان ب که خــون دل هـــای فـ
خون های بی شماری از پاک ترین انسان ها برای 

ماندگاری این میراث گرانبها بر زمین ریخته شده 
اســت؛ بنابراین حفظ ایــن مقدسات و خدمت 
در این بارگاه قدسی که جز بهشت هیچ کجا با 

آن قابل قیاس نیست، وظیفه ای بسیار خطیر و 
دشوار است.

ــراز کــرد:  ــ ــروی اب حــجــت االســالم والمسلمین مـ
خادمان بارگاه قدس رضوی با اقتدا به مشی و سیره 
نیکوترین الگوی بشریت حضرت محمد)ص( 
و اهــل بیت عصمت و طــهــارت)ع( همه تالش 
خود را صرف خدمت به انسان هایی می کنند که 
می خواهند مسیر تحول درونی و کسب کمال را 
بپیمایند، که این توفیق و نعمت بسیار بزرگی برای 

خادمان است.
وی در بخش دیگری از سخنان خــود به روایــت 
ــمَــالً فـَـاَتــقـَـنـَـه، خداوند  ــَل عَ ــمِ ــَم هللاُ امـــرَءً عَ ــ »رَِح
رحمت کند فردی را كه كار را محكم و متقن انجام 
می دهد« از امام رضــا)ع( اشــاره و عنوان کرد: هر 
کسی در هر جایگاه و مسئولیتی که هست باید کار 
خود را به بهترین شکل و با اتقان انجام دهد؛ هم 
روایت ها و هم عقل حکم می کند که انسان باید 

كار را به نحو ريشه دار و اساسى انجام دهد.
تولیت آستان قدس رضوی نظم و انضباط را شرط 
اصلی در انجام موفق امور دانست و ابراز کرد: نظم به 
هیچ عنوان با اخالص منافاتی نداشته بلکه ارتباط 
مستقیم دارد؛ خداوند تمام اعمال عبادی انسان را 
در یک چارچوب و نظم قرار داده و این یک درس برای 
زندگی انسان است؛ ضوابط، معیارها، نظم و مقررات 

در امور هم به سود فرد و هم به سود جامعه است.
حجت االسالم والمسلمین مروی خضوع و خشوع 
نسبت به یکدیگر و زائــران را از دیگر ویژگی های 
خادمان حضرت رضــا)ع( دانست و خاطرنشان 
کرد: رعایت نظم و انضباط و حس انجام وظیفه، 
ــول مهم در خادمی  یــک رکــن اســاســی و از اصـ
حضرت رضا)ع( است و هر گونه بی نظمی در این 
دستگاه قدسی بی احترامی به حضرت رضا)ع( به 

شمار می رود.

تولیت آستان قدس رضوی در مراسم اهدای احکام به خدمه جدید حرم مطهررضوی:   

حرم های شریف ائمه اطهارb محل نزول 
رحمت الهی و تحول درونی انسان هاست 

خبرخبر
امروزامروز

حضور بیمارستان فوق تخصصی رضوی در نمایشگاه اختصاصی ایران در ترکمنستان
ــا هـــدف معرفی  ــوی ب ــوق تخصصی رضــ بــیــمــارســتــان فـ
ــانـــی، در  دســتــاوردهــا و تــوانــمــنــدی هــای ایـــن مــرکــز درمـ
چهاردهمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی 

ایران در ترکمنستان شرکت کرد. 
به گزارش آستان نیوز، این نمایشگاه اختصاصی به همت 

شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد و سفارت جمهوری 
اسالمی ایران در جمهوری ترکمنستان و در راستای اهداف 
توسعه ملی و ارتقای سطح همکاری های اقتصادی بین دو 
کشور با حضور جمعی از تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی 
در حوزه های مختلف از جمله سالمت، از 26 تا 28 بهمن 

1401 در شهر عشق آباد برپا شد.  بیمارستان فوق تخصصی 
رضوی با هدف معرفی هر چه بیشتر خدمات و امکانات 
پیشرفته پزشکی خود، تسهیل گردشگری سالمت بین دو 
کشور و ارجاع مستقیم و نظام مند بیماران ترکمنستان به 
این بیمارستان برای دریافت خدمات، با اختصاص غرفه ای 

در این نمایشگاه حاضر شد.  این بیمارستان تنها مرکز 
درمانی شرکت کننده از ایران در چهاردهمین نمایشگاه 
اختصاصی جمهوری اسالمی ایران در ترکمنستان بود. در 
حاشیه این رویداد نیز جلسه ای بین مسئوالن بیمارستان و 
مسئوالن بلندپایه وزارت بهداشت ترکمنستان برگزار شد. 

خدمت
   زائرشهر و زائرسرای رضوی در خدمت اسکان 

زائران
مؤسسه موقوفه خدمات زائر رضوی با برخورداری از 

بزرگ ترین زائرسرای کشور با عنوان زائرشهر و زائرسرای 
رضوی در یکی از مناطق شهر مقدس مشهد و مدیریت 20 

نمازخانه میان راهی امام رضا)ع( در 6 استان کشور، آمادگی 
کامل برای پذیرایی و میزبانی از زائران امام رضا)ع( را دارد.  
زائرشهر رضوی در زمینی به مساحت 35 هکتار در ابتدای 
شهرک طرق واقع در حاشیه اتوبان مشهد- باغچه مشتمل 
بر فضاهای اقامتی، خدماتی، رفاهی، فرهنگی و اجتماعی 

با زیربنای بیش از 50 هزار مترمربع در قالب 28 بلوک 
دارای 700 سوئیت است.  زائرسرای رضوی نیز در زمینی 
به مساحت 8 هکتار در انتهای بولوار چمن با زیربنای بیش 
از 20 هزار مترمربع در قالب 12 بلوک دارای 274 سوئیت و 

چهار هاستل در خدمت اسکان زائران قرار دارد. 
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ال ینفعه 
آدم عاقل کسی 
است که )حتی( یک 
نََفس از عمر خود را 
در چیزی که برایش 
سودی ندارد به هدر 
نمی دهد.
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آگهی تاریخ 12/01 / 1401       صفحه 4 رواق
اخطاریه ماده 101 مورد وثیقه پرونده اجرایی کالسه 9705970

بدینوس��یله به خانم فرحناز دوانی نام پدر محمد ش��ماره ملی 5059107574 تاریخ تولد 1348/06/30 ش��ماره 
شناسنامه 777 بعنوان وام گیرنده پرونده اجرایی کالسه فوق ابالغ میگردد که پیرو اجرائیه صادره کالسه 9705970 
متعهد: حمید احمدی شاندیز و فرحناز دوانی متعهد له: بانک پارسیان، با توجه به گزارش هیئت کارشناسان رسمی 
دادگستری به شماره 401/172 مورخ 1401/07/18 وارده به شماره 3436- 1401/07/21، ششدانگ پالک ثبتی 
شماره 5992 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مشهد به مبلغ 148/000/000/000 ریال ارزیابی گردیده است که مراتب 

جهت اطالع اعالم میگردد. م.الف 739  آ-40115646
اداره اجرای اسناد رهنی و شرطی مشهد

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای حسام الدین کهربائی برابر معرفی نامه شماره 1400/1008878 مورخ 1400/11/7 اداره اوقاف و 
امور خیریه ناحیه یک مشهد باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت المثنی 
نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت شش دانگ عرصه و اعیان دکان وقفی به شماره پالک 
1754 اصلی بخش یک مشهد متعلق به موقوفه مرحوم حاج محمد تقی ولد مرحوم کربالئی محمد علی )مسجد 
حاج رجب( میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد؛ شش دانگ مالکیت 
نامبرده در ذیل ش��ماره دفتر امالک 21 صفحه 199 ش��ماره ثبت 2344 بنام موقوفه مرحوم حاج محمد تقی ولد 
مرحوم کربالئی محمد علی )مسجد حاج رجب( با تولیت علی اصغر و علی اکبر ثابتی بعنوان تصدی در وقف ثبت و 
سند مالکیت به شماره چاپی- صادر گردیده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. و این بخشنامه به استناد 

ماده120 آئین نامه قانون ثبت امالک صادر گردید.
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت 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. م.الف 738  آ-40115650
مدیر اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- علی فضلی

از طرف رستم عبدالهی

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای ابوالفضل درخش��ش برابر تقاضانامه ش��ماره 30498 مورخه 1401/11/8 منضم دو برگ گواهی 
استش��هادیه و ش��هادت ش��هود تقاضای المثنی نوبت اول را نموده و مدعی است که سند مالکیت شش دانگ یک 
ب��اب مغازه بمس��احت 20متر مربع تحت پالک 466 فرعی مجزی ش��ده  از 113 فرع��ی از 105 اصلی بخش 12 
نیشابور به علت جابجایی مفقود گردیده که به حکایت دفتر امالک سند مالکیت پالک مزبور ذیل دفتر الکترونیکی 
139820306005003439 ثبت بنام مالک ثبت و سند مالکیت 327512 صادر و تسلیم گردید. لذا چنانچه سند 
مالکیت  مزبور جهت انجام هرگونه معامله ای به آن  دفترخانه ارائه گردید از انجام معامله خودداری سند مربوطه را 

اخذ و جهت ابطال به این اداره ارسال فرمائید. 
 لذا به استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی 
اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید 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.) م . الف . 1403(   آ-40115651
سید ابوالفضل حسینی-مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال1401حوزه ثبتی زبرخان
به دستور ماده 12قانون ثبت وماده59آیین نامه مذکور اسامی اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک واقع در 
بخشهای تابعه حوزه ثبتی تااخر آذر 1401تقاضای ثبت نموده اند بانوع تقاضا برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد  .

1_بخش 3حوزه ثبتی شهرستان زبرخان
اراضی فاقد ثبت قدمگاه پالک 1243فرعی از135اصلی بخش 3زبرخان ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به نام سید 

محمد رادفر فرزند سید ابراهیم به شماره شناسنامه 1291
2_بخش 4حوزه ثبتی شهرستان زبرخان

اراضی داس ششدانگ یک باب دامداری وزمین متصل به آن پالک 239فرعی از چهار اصلی بخش 4زبرخان آرمان 
رحمانی فرزند محمد علی به شماره ملی 1050128990

3_بخش 3 حوزه ثبتی شهرستان زبرخان
اراضی نوبهار ششدانگ یک قطعه زمین زراعی پالک 5فرعی از 78اصلی بخش 3زبرخان علی هراتی فرزند شکراله 

به شماره شناسنامه 158
لذا به دستور ماده 16و17قانون ثبت هرکس به ملک آگهی شده در باال معترض می باشد ویااینکه بین متقاضیان 
ثبت و دیگری اقامه دعوی شده و در جریان رسیدگی می باشد می بایستی اعتراض ویا گواهی دال بر جریان دعوی 

خود را از تاریخ انتشارنوبت اول این آگهی ظرف مدت 
90 )نود(روز و در مورد آگهی اصالحی به مدت 30 روز به اداره ثبت اسناد و امالک زبرخان تسلیم و رسید اخذ نموده 
و در اجرای تبصره ماده دو واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و ماده 86 این آیین نامه اصالحی 
قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
تقدیم و گواهی الزم را از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند ضمناً حقوق ارتفاعی در موقع تحدید حدود 

و تنظیم صورت مجلس تهدیدی منظور می گردد. آ-40114178
تاریخ انتشار نوبت اول1401/11/1                  تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/12/1

سید حسن پور موسوی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زبرخان

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1401 حوزه ثبتی تربت حیدریه
به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 - آئین نامه قانون مزبور اسامی اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک 
واقع در بخش های حوزه ثبتی شهرس��تان تربت حیدریه که تا آخر آذرماه س��ال 1401 تقاضای ثبت نموده اند و 
همچنین مواردی که آگهی نوبتی آن برابر تبصره یک ماده 25 -اصالحی قانون ثبت باید تجدید گردد با نوع ملک 

مورد تقاضا برای اطالع عموم بشرح ذیل آگهی می شود:

دهستان اربعه بخش یک تربت حیدریه 
اراضی برقی پالک 7 – اصلی

1368 فرعی عباسعلی یعقوبی ششدانگ یک دربند مغازه به مساحت 64/40 مترمربع 
اراضی شاهده پالک 129 – اصلی

465 فرعی علیرضا رجبی قرائی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1545 مترمربع
اراضی قنداب فرزق پالک 134 – اصلی 

1212 فرعی خدیجه اصغری ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 545/50 مترمربع 
اراضی دیزقند پالک 231-اصلی

4377 فرعی رجبعلی یعقوبی دیزقندی نسبت به 1865 سهم مشاع و فاطمه مومن دیزقندی نسبت به 2000 سهم 
مشاع از کل 3865 سهم ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 386/50 مترمربع

آگهی اصالحی
اراضی منصوریه پالک 242- اصلی 

72 متصل به 32 فرعی 1- طاهره نخعی 2- معصومه خاتون نخعی 3- احمدرضا نخعی 4- محمودرضا نخعی 5- 
حسن نخعی وراث محمد ناصر نخعی و نصرت کریمی به موجب گواهی حصروراثت شماره 1381/06/04-8-1116 
شعبه سوم دادگاه عمومی تربت حیدریه و رای اصالحی به شماره دادنامه 9209975174700943 – 1392/11/03 
شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی تربت حیدریه و گواهی حصروراثت شماره 9909977513401941- 1399/11/07 
ش��ورای حل اختالف ش��عبه 304 حصروراثت مشهد مشاعا کمافرض اله نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین به 

مساحت 3280/20 مترمربع که در آگهی قبلی مساحت ، 16 من ) شانزده من ( مفروز منتشر شده است . 
لذا بدس��تور ماده 16 و 17 قانون ثبت و رای ش��ماره 140118706094000834 – 1401/09/10 هیات محترم 
نظارت خراسان رضوی هرکس نسبت به امالک آگهی شده در باال معترض می باشد و یا اینکه بین متقاضیان ثبت 
و دیگری اقامه دعوی شده و در جریان است می بایستی اعتراض و یا گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از تاریخ 
انتشار نوبت اول این آگهی نسبت به آگهی نوبتی ظرف مدت 90 روز و در مورد آگهی اصالحی در مدت 30 روز به 
اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه تسلیم و رسید دریافت نموده و در اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه دادخواست 
اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم را از مرجع مزبور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند ضمنا 
حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در صورتمجلس تحدیدی منظور می گردد و از تاریخ تنظیم صورت مجلس 

تحدید حدود تا 30 روز قابل اعتراض خواهد بود . آ-40114154
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/11/01                  تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/12/01 

سید امین موسوی -رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1401 حوزه ثبت ملک شهرستان درگـز
بر اساس مواد 11 )اصالحی 1317/07/10( و 12 )اصالحی 1330/03/10(  قانون ثبت و ماده 59 آئین نامه اجرایی 
قانون مذکور امالکی که در س��ه ماهه س��وم سال 1401 پذیرش درخواست ثبت شده و همچنین امالکی که طبق 
ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و آیین نامه مربوطه در هیات حل 

اختالف منجر به صدور رای گردیده به شرح ذیل برای اطالع عموم آگهی می گردد.
 پالک یک اصلی اطراف شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان

1.پالک 5223 فرعی مجزی ش��ده از 31 فرعی از یک اصلی وراث آقای علی اکبر مبارز ) آقایان جواد و رضا و علی 
اصغر و قربانعلی )هر کدان نس��بت به 126 س��هم مشاع از 2730 سهم ششدانگ( و خانمها مریم و مهین و منیژه و 
فاطمه و زهرا )هر کدام نس��بت به 63 س��هم مشاع از 2730 سهم ششدانگ( شهرت همگی مبارز و آقایان مهدی و 
هادی و علی رضا )هر کدام نسبت به 468 سهم مشاع از 2730 سهم ششدانگ( و خانم مریم )نسبت به 234 سهم 
مشاع از 2730 سهم ششدانگ( شهرت همگی پورمحمد نه سهم مشاع از ده سهم ششدانگ یک باب منزل مسکونی 

به مساحت ششدانگ 327/33 مترمربع
2.پالک 5287 فرعی مجزی شده از 48 فرعی از یک اصلی آقای توحید باقری چادرنشین کیوانلو نه سهم مشاع از 

ده سهم ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت ششدانگ 117/56 مترمربع
3.پالک 5288 فرعی مجزی شده از 41 فرعی از یک اصلی آقای علی اسحاقی جشن آبادی نه سهم مشاع از ده سهم 

ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت ششدانگ 149/48 مترمربع
4.پالک 5304 فرعی مجزی شده از 136 فرعی از یک اصلی آقای هادی قربانی نه سهم مشاع از ده سهم ششدانگ 

یک باب منزل مسکونی به مساحت ششدانگ 199/31 مترمربع
5.پالک 5305 فرعی مجزی شده از 107 فرعی از یک اصلی آقای فرید ترخان نه سهم مشاع از ده سهم ششدانگ 

یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 94/21 مترمربع
6.پالک 5306 فرعی مجزی شده از 17 فرعی از یک اصلی خانم کبری حسینی ارتیانی نه سهم مشاع از ده سهم 

ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت ششدانگ 202 مترمربع
پالک 95 � اصلی قریه تاج الدین قطعه شش درگز بخش 7 قوچان

7. پالک 328 فرعی مجزی ش��ده از 95� اصلی آقای رمضان حیدری تاج الدین شش��دانگ یک قطعه زمین مشجر 
به مساحت 7873/37  متر مربع

پالک 331� اصلی قریه حصار قطعه سیزده درگز بخش 7 قوچان
8.پالک های تجمیعی تمامی 129 و 130 و قسمتی از 128 فرعی مجزی شده از 331� اصلی ) که برای آن پالک 
309 فرعی از 331� اصلی منظور ش��ده است( آقای مهدی قراگوزلوحصاری ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 

مساحت 55856/45 مترمربع
9.قسمتی از پالک های 115 و 120 فرعی مجزی شده از 331� اصلی )که برای آن پالک 310 فرعی از 331� اصلی 
منظور شده است( آقای مهدی قراگوزلوحصاری ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 34897/69 مترمربع
لذا اشخاصی که نسبت به رقبات درخواست ثبت شده مندرج در این آگهی اعتراضی داشته باشند می توانند به استناد 
ماده 16 قانون ثبت از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی تا 90 روز درخواست واخواهی خود را کتباً به دبیرخانه اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان درگز تسلیم و رسید اخذ نمایند و یا هرگاه بین متقاضیان و دیگری قبل از انتشار این 
آگهی دعوی در مراجع قضایی اقامه شده و یا در جریان باشد معترض بایستی گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را 
تسلیم و رسید دریافت دارند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت، ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خ�ود را به 
مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند ضمناً حقوق ارتفاقی در 
موقع تحدید حدود و در صورت مجلس تحدیدی قید میگردد و از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 

قابل اعتراض خواهد بود.  آ-40114157
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/01                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/01

ناصر حسن زاده رئیس اداره ثبت اسناد درگز

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1401 ثبت اسناد و امالک شهرستان خواف
به دستور ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 آیین نامه مذکور اسامی اشخاصیکه نسبت به امالک مجهول 
المالک واقع در بخش ش��ش تربت حیدریه شهرس��تان خواف تا آخر آذر ماه سال 1401 تقاضای ثبت نموده اند و 
همچنی��ن م��واردی که آگهی نوبتی آن برابر تبصره ماده 25 اصالحی قانون ثب��ت باید تجدید گردد با نوع و محل 

ومساحت ملک مورد تقاضا برای عموم بشرح ذیل اعالم میگردد:
الف - از قطعات مفروزی واقع در مزرعه و قنات نوده پالک 155 – اصلی

1-شش��دانگ یک قس��مت از دو قسمت یکباب منزل به مساحت 368 مترمربع پالک 7065  فرعی مجزی شده از 
555 فرعی بنام عبدالرشید فرهنگ رودی فرزند ابراهیم.

ب- از قطعات مفروزی واقع در قنات ده خواف پالک 157 – اصلی
2-ششدانگ یکقطعه محوطه به مساحت 633/94 مترمربع بشماره پالک ثبتی 615 فرعی بنام نور بی بی موشکاف 

رودی فرزند نوروز.
لذا به دستور ماده 16 و 17 قانون ثبت هرکس نسبت به امالک آگهی شده در باال معترض می باشد و یا اینکه بین 
متقاضیان و دیگری اقامه دعوی شده و در جریان است می بایستی اعتراض و یا گواهی مشعر بر جریان دعوی خود 
را از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی ظرف مدت نود روز و در مورد آگهی اصالحی در مدت سی روز به اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرستان خواف تسلیم و رسید خود را دریافت نموده و در اجرای تبصره دو ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترض ثبتی و ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت , معترضین از تاریخ تسلیم اعتراضشان 
می توانند اعتراض خود را به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم را از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم 
نمایند. ضمنا حقوق ارتفاقی ملک در موقع تحدیدحدود و در صورتمجلس تحدیدی منظور میگردد و از تاریخ تنظیم 

صورتمجلس تحدیدحدود تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود. آ-40114168
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/1                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/1
امیر جعفری-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان خواف

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1401 حوزه ثبتی گناباد
به دستور ماده 12 قانون و ماده 59 آئین نامه مذکور اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک واقع در بخش یک 
گناباد که در حوزه ثبتی این واحد تا آخر آذر ماه سال 1400 تقاضای ثبت نموده اند و همچنین مواردی که آگهی 

نوبتی آن برابر تبصره یک ماده 25 اصالحی قانون ثبت باید تجدید گردد با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع
عموم به شرح ذیل آگهی می شود.

 قطعات مفروز علی آباد یک - اصلی
4748 فرعی آقای غالمعلی نادری ریابی نسبت به یک دانگ و نیم مشاع و آقای بهمن و محمد رضا نادری ریابی هر 
یک نسبت به یک دانگ و 125 هزارم دانگ مشاع و آقای نادر نادری نسبت به یک دانگ و 125 هزارم دانگ مشاع و 

خانمها الهام و الهه نادری ریابی هر یک نسبت 0/5625 دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یکباب منزل
 11551 فرعی از 3400 فرعی خانم صدیقه حق پرست ششدانگ قسمتی از یکباب مغازه

11591 فرعی از 1879 فرعی محسن الهی نوده پشنگ ششدانگ یکباب منزل
 11610 فرعی از 1147 فرعی موقوفه حاج ابوالقاسم قاسمی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

 11614 فرعی از 1331 فرعی جواد موسوی ششدانگ یک قطعه زمین
 11615 فرعی از 1331فرعی نعیمه سادات ابراهیمی ششدانگ یکباب منزل)نیمه ساز ( 

11624 فرعی از 1168 فرعی خانم زهره رزم آرا ششدانگ یک قطعه زمین قطعات مفروز ده جویمند 2 – اصلی
1903 فرعی از 573 فرعی رضا سابقی ششدانگ یک قطعه باغ

قنات جاریه قصبه شهر 3 - اصلی
خانم فاطمه رمضانیان ش��هری مجاری یک فنجان آب مش��اع از کل 4104 سهم ) فنجان ( ششدانگ قنات جاریه 
قصبه ش��هر پالک 3 - اصلی به مدار 24 س��هم و هر سهمی 171 فنجان میباشد که مبدا و مظهر و حقوق ارتفاقی 

برابر صورت مجلس
تحدید حدود قنات میباشد.

قطعات مفروز قصبه شهر 3-اصلی
727 فرعی سید حسین کوچکی شهری ششدانگ یکباب منزل

1322 فرعی باقیمانده خانم عصمت مردانی ششدانگ یک قطعه زمین
قطعات مفروز نوقاب 4 - اصلی

176 فرعی آقای محمد اسمعیلی نوقابی ششدانگ یکباب منزل ) مخروبه (
قطعات مفروز ریاب 115-اصلی

997 فرعی هاشم دهقان ریابی نسبت 2536802 سهم مشاع و هادی و امیر و آریا دهقان ریابی و علی دهقان هر یک 
نسبت 1537000 سهم مشاع و خانمها عذرا دهقان ریابی و راضیه دهقان هر یک نسبت به 768500

سهم مشاع از کل 11758802 سهم ششدانگ یک قطعه زمین بندسار
قطعات مفروز خشوئی 117 - اصلی

4280 فرعی آقای سعید فوالدی ششدانگ یکباب دامداری و زمین متصل
قطعات مفروز بهاباد 118 - اصلی

1871 فرعی محمد رضا فوالدی ششدانگ یکباب دامداری
قطعات مفروز دلوئی 120- اصلی

577 فرعی موقوفه حوض انبار بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه گناباد ششدانگ یکباب حوض انبار قطعات مفروز 
کاخک 154- اصلی

1438 فرعی محمد مهدی خانی کاخکی 17 سهم مشاع از کل 25 سهم ششدانگ دو قطعه زمین مزروعی
لذا به دستور مواد 16 و 17 قانون ثبت هر کس به امالک آگهی شده در باال معترض است و یا اینکه بین متقاضیان 
ثبت و دیگری اقامه دعوی ش��ده و در جریان اس��ت میبایست اعتراض و یا گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از 
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول این آگهی ظرف مدت 90 روز به اداره ثبت اسناد گناباد تسلیم و رسید دریافت نمایند 
بدیهی است مطابق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت و در اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترض ثبتی از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مراجع ذیصالح 
قضائی تقدیم و گواهی الزم را از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند ضمناً حقوق ارتفاقی در موقع تحدید 
حدود و در صورتمجلس تحدیدی منظور میگردد و از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا سی روز قابل اعتراض 

خواهد بود.  آ-40114159
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/11/01                   تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/12/01
سید ضیاء الدین مهدوی شهری-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گناباد

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1401 حوزه ثبتی شهرستان آمل
براساس مواد 11  )اصالحی 1317,07,10( و 12 )اصالحی 1322,3,10( قانون ثبت و ماده 59 آئین 
نامه اجرائی قانون مذکور امالکی که در سه ماهه سوم پذیرش درخواست ثبت شده و همچنین امالکی 
ک��ه به موجب تبصره یک ماده 25 قانون ثبت و مطابق رای هیأت نظارت نیاز به تجدید آگهی دارد و 
امالکی که طبق ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 

آئین نامه مربوطه در هیأت حل اختالف منجر به صدور رای می گردد به شرح ذیل آگهی می گردد
امالک واقع در بخش 11 دهستان هرازپی

2- اصلی قریه قرق
2740 فرعی خانم فاطمه نورزاد فرزند محمدرضا در شش��دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی 

به مساحت 286 مترمربع
لذا اش��خاصی که نسبت به رقبات درخواست ثبت ش��ده مندرج در این آگهی اعتراضی داشته باشند 
می توانند به استناد ماده 16 قانون ثبت از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت 90 روز درخواست واخواهی 
خود به دبیرخانه این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند و هرگاه بین تقاضا کننده و دیگری قبل از انتشار 
این آگهی دعوی در مراجع قضائی اقامه ش��ده باشد معترض باید گواهی تقدیم دادخواست را به اداره 
ثب��ت محل تحویل ده��د 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 دادخواس��ت به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید این آگهی در دو نوبت 
به فاصله 30 روز منتشر خواهد شد آگهی تحدید حدود امالک مذکور مطابق ماده 14 قانون ثبت طی 
آگهی دیگری به عمل خواهد آمد. مدت اعتراض به آگهی نوبتی تجدیدی از تاریخ انتش��ار نوبت اول 
به مدت 30 روز می باشد همچنین امالکی که در اجرای ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی گردید تحدید حدود آن همزمان انجام می شود. م الف 

1438384  آ-40114160
تاریخ انتشار نوبت اول 1401,11,01                تاریخ انتشار نوبت دوم 1401,12,01

حسن صالحی رئیس ثبت اسناد و امالک آمل

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390,9,20 
امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی قائم ش��هر مورد رس��یدگی و 

تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه کفشگرکال پالک 25 اصلی بخش 16

18612 فرعی بنام خانم سیده هاجر یوسفی کفشگری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
است به مساحت 395.69 مترمربع خریداری مع الواسطه از آقای محمد ابراهیم ابراهیمی کفشگری مالک رسمی 

لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی , کثیراالنتش��ار در ش��هرها منتشر و در 
روس��تاها عالوه بر انتش��ار آگهی رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 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 با معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.م الف 1449651  آ-40114921
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401,11,16                    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401,12,01

پونس قصابی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قائم شهر 

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت  ملک اسدآباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر راي شماره 1401/2236مورخ09/26/ 1401هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای ناصر زیوری فرزند علی کرم به شماره شناسنامه 430 
صادره ازاسدآباد در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 18520/58متر مربع در 
قس��متی از پالک شماره 51 اصلی جهت الحاق به پالک 67 فرعی از 51 اصلی  واقع دراسدآباد 
اراضی روستای وندرآباد در بخش 6 حوزه ثبت ملک اسدآباد خریداری با واسطه از مالک رسمی 
حبیب اله رشیدی خلق محرز گردیده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داش��ته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.) م الف 553(  آ-40114927
تاریخ انتشار اول : 1401/11/16                    تاریخ انتشار دوم : 1401/12/01

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد- سیروس قلی زاده
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