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رونمایی از یک نسخه خطی 
 660 ساله در کتابخانه

حرم مطهررضوی

 در پنجمین هم اندیشی، برگزاری هفت نشست جهانی
 تا سال 1415 پیش بینی شد 

 تازه ترین خبرها
jاز کنگره جهانی امام رضا

هفتمین مدرسه حج و زیارت 
ویژه اهل سنت افتتاح شد

    سال دوم    ویژه نامه 560    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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نشان طالیی جشنواره ترویج زبان فارسی برای »بازیگر پنجم« به نشر
و  کــودک  معنوی  داستانی  ادبیات  طالیی  نشان  پنجم«  »بازیگر  کتاب 
نوجوان را در هفدهمین جشنواره بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات 
فارسی در بخش آثار ادبی معنوی کسب کرد. به گزارش آستان نیوز، کتاب 
»بازیگر پنجـم« نوشته محسن هجری است. این کتاب، داستان گروهی از 
دانش آموزان پسر را روایت می کند که در حال تدارک و راه اندازی گروه تئاتر 
با مضمون تاریخی و دینی هستند. این تئاتر به پنج بازیگر اصلی نیاز دارد 

که چالش داستان در انتخاب بازیگر پنجم رخ می دهد.
 دانش آموزان در این نمایش باید نقش های سه نفر از یاران امام حسن)ع( 

دیگر  نقش  دو  و  رشید هجری  زیـــاد،  بــن  کمیل  عــدی،  یعنی حجربن 
عمروعاص و معاویه را بازی کنند که چالش داستان برای بازی در نقش 
بازیگر پنجم، معاویه پیش می آید و دسیسه دقیقاً از اینجا آغاز می شود؛ 
چرا که هیچ کس حاضر نیست نقش »معاویه« به عنوان بازیگر پنجم 
را بپذیرد. این گره داستانی تا پایان داستان دستخوش اتفاقات و بیان 

واقعیت های تاریخی می شود.
بازیگر پنجم یکی از کتاب های مجموعه ۱۴ جلدی رمان نوجوان است که 
با توجه به شرایط روز جامعه و نیاز به تدبر و دوری از شتاب زدگی، مطالعه 

آن توصیه می شود. این کتاب ها مجموعه رئالیسم دینی هستند که هر 
کدام از جلدهای این مجموعه با بیان یک محتوای دینی در زندگی امروزی 
پیش می رود. در این مجموعه آثار، گره های زندگی روزمره نوجوان با تأسی 
از منش یکی از معصومان)ع( و یارانشان حل می شود یا شرایطی در این 
داستان ها فراهم می شود که یک برهه تاریخی نشان داده شود. در این 
اثر نیز ماجرای دسیسه عمر و عاص و معاویه در یک نمایش مدرسه، 
مشابه ســازی شده اســت. نمایشی که خود ماجرای این دسیسه را به 

تصویر می کشد.

h از طرف بانو زینب کبری       
خادمان حرم مطهر رضوی امسال گل آرایی حرم حضرت  امام حسین)ع( را به نیت پیام آور کربال انجام دادند  
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تعدادی از امالک زراعی متعلق به خود را از طریق برگزاری مزایده کتبی با شرایط نقد و اقساط ، بدون دریافت 
کارمزد بفروش برساند.

متقاضیان خرید می توانند برای بازدید از ملک مورد نظر و کسب اطالعات بیشتر از نحوه برگزاری مزایده و اخذ 
برگ ش����رایط ش����رکت در مزایده و اس����ناد مزایده از تاریخ 1401/12/03  لغایت 1401/12/11 همه روزه به جز  ایام 
تعطیل از س����اعت 8 الی 15به دفاتر فروش امالک به آدرس های ذیل مراجعه و یا مدارک و فرمهای مربوطه را 

از سایت معرفی شده اخذ نمایند .
آخرین مهلت تسلیم پاکات پیشنهادات حداکثر تا ساعت 15روز پنجشنبه  مورخ 1401/12/11 میباشد.

مالحظات : 
1-متقاضیان برای ش����رکت در مزایده می بایس����ت سپرده ای به میزان 5% قیمت پایه مزایده ملک مورد نظر خود 
را طی چک بانکی در وجه مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی )ره( با شناسه ملی 14003163370 تهیه 

و تحویل واحد فروش مدیریت امالک خراسان نموده و رسید دریافت نمایند .
2-متقاضیان می بایس����ت رس����ید سپرده مأخوذه )زرد رنگ( را به همراه فرم تکمیل شده  پیشنهاد قیمت و فرم 
امضا شده شرایط شرکت در مزایده را داخل پاکت مخصوص پیشنهادات گذاشته و پس از درج فقط نام و نام 

خانوادگی متقاضی بر روی آن پاکت داخل صندوق پیشنهادات انداخته شود.
3-فروش����نده در رد یا قبول یک یا کلیه پیش����نهادات واصله و همچنین تمدید مهلت مزایده یا ابطال آن به هر 

شکل مجاز و مختار است .
4-پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مشروط و مبهم از درجه اعتبار ساقط و رعایت مفاد فرم های شرکت در 

مزایده که از طریق دفتر فروش ارائه می گردد الزامی است .
5-متقاضیان دارای شخصیت حقوقی می بایست ذیل فرم شرایط شرکت در مزایده را به مهر و امضاء مسئولین 

ذیربط برسانند .

6-حضور کلیه شرکت کنندگان یا نماینده آنان در جلسه مزایده آزاد است و عدم حضور هر یک یا کلیه شرکت 
کنندگان موجب هیچ ادعایی از طرف آنان نخواهد بود .

7-مذکوراً توصیه میش����ود متقاضیان محترم به اطالعات مندرج در س����تون هر ملک توجه و ضمن رعایت مفاد 
مندرج در برگ شرایط شرکت در مزایده از ملک مورد نظر حتما بازدید بعمل آورند .

8-دریافت اقس����اط طی چکهای صادره از س����وی بانک ها )بجز صندوق قرض الحس����نه( قابل دریافت بوده و از 
دریافت چک های مربوط به حسابهای قدیمی )غیر صیادی( و سفته معذور می باشیم .

9-در صورت پرداخت نقدی الباقی ثمن معامله مشمول 17% تخفیف به مأخذ سال خواهد بود .
10-در صورت برنده نشدن در مزایده سپرده متقاضی حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری عودت داده خواهد شد 

11-اخذ مفاصا حس����اب های الزم جهت تنظیم س����ند قطعی و پرداخت هزینه های مربوط به آن تا زمان تحویل 
ملک به عهده فروشنده و بعد از تحویل ملک تماماً بر عهده خریدار خواهد بود. همچنین پرداخت حق الثبت و 

حق التحریر و مالیات نقل و انتقال ملک به عهده خریدار می باشد.
دفاتر فروش امالک امداد به نشانی :

استان خراسان رضوی – مشهد - خیابان چمران 11 – پالک 12 – تلفن: 4- 05138525663
استان خراسان رضوی – شهرستان چناران – بلوار امام رضا )ع( – جنب شرکت برق – دفتر مجتمع اقتصادی 

کمیته امداد امام خمینی)ره( – تلفن : 05146133001-2 
http://www.ecemdad.ir:آدرس اینترنتی

زمان بازگش����ایی پاکات روز ش����نبه مورخ 1401/12/13 س����اعت  9 صبح و محل برگزاری مزایده به نشانی: مشهد - 
خیابان چمران 11 – پالک 12 میباشد.

       فروش فوق العاده امالک و مستغالت
)مزایده شماره 1401/5 امداد(

مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی )ره( 
استان خراسان رضوی در نظر دارد 

لیست قطعات
شماره آدرسردیف

قطعه
زمان تحویل ملکشرایط پرداختسپرده شرکت در مزایدهقیمت پایهکاربریوضعیت سندمساحت عرصه پالک ثبتی 

کیلومتر 45 جاده  مشهد ـ چناران ـ 1
اراضی جمعاب

30درصد نقد الباقی در 49,500,000,0002,475,000,000زراعیملکی ـ مشاع50,000قسمتی از پالک 235.260اصلی1
اقساط 36 ماهه

پس از وصول 60 درصد ثمن معامله

کیلومتر 45 جاده  مشهد ـ چناران ـ 2
اراضی جمعاب

30درصد نقد الباقی در 45,000,000,0002,250,000,000زراعیملکی ـ مشاع50,000قسمتی از پالک 235.260اصلی2
اقساط 36 ماهه

پس از وصول 60 درصد ثمن معامله

کیلومتر 45 جاده  مشهد ـ چناران ـ 3
اراضی جمعاب

30درصد نقد الباقی در 45,000,000,0002,250,000,000زراعیملکی ـ مشاع50,000قسمتی از پالک 235.260اصلی3
اقساط 36 ماهه

پس از وصول 60 درصد ثمن معامله

کیلومتر 45 جاده  مشهد ـ چناران ـ 4
اراضی جمعاب

30درصد نقد الباقی در 45,000,000,0002,250,000,000زراعیملکی ـ مشاع50,000قسمتی از پالک 235.260اصلی4
اقساط 36 ماهه

پس از وصول 60 درصد ثمن معامله



مدیر روابط عمومی ستاد اقامه 
نـــمـــاز از تـــمـــدیـــد مــســابــقــه 
سراسری کتاب خوانی نماز با 
موضوع کتاب »نماز در سیره و 

سخن حضرت فاطمه)س(« خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حامد صالحی 

ــن خــبــر گــفــت:  ــ ــا اعـــــام ای بـ
بــا تــوجــه بــه مــصــادف شدن 
ایــام نــوروز سال ۱۴۰۲ با ماه 
مبارک رمضان و به منظور 
بـــهـــره گـــیـــری از ظــرفــیــت 
ــاه پــر خیر و  ــن م عظیم ای
برکت در آشنایی با سیره 

ــن مسابقه  اهــل بــیــت)ع( شــرکــت در ای
کتاب خوانی تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ تمدید شد.

وی افزود: نتایج مسابقه ۱۲ اردیبهشت همزمان با 
روز بزرگداشت مقام معلم اعام می شود.

مدیر روابط عمومی ستاد اقامه نماز اضافه کرد: 
این مسابقه سراسری از ۲۷دی به صورت همزمان 

در همه استان های کشور در حال برگزاری است و 
عاقه مندان گروه سنی ۱۵سال و باالتر می توانند 

در آن شرکت کنند. 
صالحی در ادامــــه، منبع مطالعاتی مسابقه 
ــره و ســخــن حــضــرت  ــاب »نـــمـــاز در ســی ــت را ک
فاطمه)س(«  تألیف حسین قنادی و انتشارات 
ستاد اقــامــه نماز معرفی و از ویــژگــی هــای این 
کتاب به نو و کاربردی بودن 
محتوا، قلم ساده و روان و 
دسته بندی موضوعات و 

محتوا اشاره کرد.
کتاب نماز در سیره و سخن 
حضـــرت زهـــرا)س( بـــه قلم 
حســـین قنادی اســـت که به 
تازگی از سوی انتشارات ستاد اقامه نماز منتشر 
شـــده اســـت. این کتاب بـــه بررســـی زندگانی پر 
برکـــت حضـــرت فاطمـــه زهـــرا )س( پرداختـــه و 
ســـیره عبادی این بانـــو را در فصل هـــای متعدد 

شـــرح می دهد.

ــأمــوران ســعــودی بــا بستن  م
بخشی از مسجدالحرام، به 
زائران اجازه نزدیک شدن به 
ــداده و بــا بــرخــورد  ــ کعبه را ن
نامناسب، تاش داشتند زائران را از جوار خانه 

خدا پراکنده کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، 
در ســال هــای اخیر برخی 
ــوران  ــأمــ ــ ــات م ــ ــدامـ ــ از اقـ
سعودی در مسجدالحرام 
موجب نارضایتی زائران 
کـــشـــورهـــای مــخــتــلــف 

شده تا جایی که حتی در ایام 
حج تمتع سال جــاری هم تبعیض آن هــا بین 
مسلمانان و دستگیری چندین شیعه به دالیل 
مختلف، ازجمله عکس انداختن در جوار خانه 

خدا بحث برانگیز شد.
این امر در حالی است که به گفته زائران خانه 
خدا، مأموران سعودی گاهی اوقات خودشان با 

تلفن همراه زائران از آن ها عکس می اندازند و 
مشکلی در زمینه تصویربرداری در جوار کعبه 

وجود ندارد.
ــا بستن بخشی از  اکــنــون نــیــز ســعــودی هــا ب
مسجدالحرام، از لمس و بوسیدن حجراالسود 
ممانعت و حتی با برخورد نامناسب با زائران، 
آن هـــا را متفرق کــردنــد؛ 
ــورد  ــرخـ ــه بـ ــ بــــه طــــوری ک
ــا با  ــ خــشــونــت آمــیــز آن ه
بانوان موجب نارضایتی 
بسیاری از زائران حاضر در 
مسجدالحرام شد و برخی 
ــر صــلــوات خــواســتــار  بــا ذکـ
تغییر رویکرد سعودی ها در 

جوار کعبه شدند.
فیلم هایی از رفتار نامناسب مأموران سعودی 
با زائران به ویژه بانوان در جوار کعبه در همین 
زمینه منتشر شده و بین کاربران فضای مجازی 

در حال همرسانی است.  

»عزیزم حسین 2« 
منتشر شد

نماهنگ »عزیزم 
حسین)۲(« در آستانه 
میاد امام حسین)ع( 
منتشر شد. به گزارش 
خبرگزاری فارس، 
این نماهنگ  با نوای 
عبدالرضا هالی و 
محمد اسداللهی با 
همراهی گروه سرود 
احسان براساس شعری 
از محمداسداللهی 
از مرکز موسیقی مأوا 
منتشر شده است.
سال گذشته همزمان 
با ایام میاد امام 
حسین)ع( نماهنگ 
»عزیزم حسین« با نوای 
رضا هالی و گروه احلی 
من العسل با عنوان 
»مداد رنگی« بر اساس 
شعری از سیدجواد 
پرئی منتشر شد که 
پس از انتشار آن، مرکز 
موسیقی مأوا از کودکان 
دهه هشتادی و دهه 
نودی خواست فیلم های 
خود را از همخوانی و 
کشیدن نقاشی حرم 
سیدالشهدا)ع( به 
پویش »عزیزم حسین« 
ارسال کنند.

نوا و نما

ــت  ــمـ بـــــــــه هـ
ــی  ــدگ ــن ــمــای ن
ســــــــازمــــــــان 
عــــــلــــــمــــــی و 
ــی  ــگــ ــ ــن ــ ــره ــ ف
آســتــان قــدس رضـــوی در قــم، جلسه 
هم اندیشی پنجمین کنگره جهانی 

امام رضا)ع( برگزار شد.
 به گزارش آستان نیوز، حجت االسام 
دکتر سید سعیدرضا عاملی، دبیر 
پنجمین کــنــگــره جــهــانــی حــضــرت 
رضــا)ع( در این نشست که با حضور 
علما، نخبگان، اندیشمندان و استادان 
حوزه علمیه قم در دفتر سازمان علمی 
ــوی در  و فرهنگی آســتــان قـــدس رضـ
قم بــرگــزار شــد، گفت: کنگره جهانی 
حضرت رضا)ع( سابقه دیرینه داشته و 
تاکنون چهار دوره را پشت سر گذاشته 

است.
حجت االسام دکتر سید سعیدرضا 
عاملی بیان کرد: در دهه کرامت سال 
۱۴۰۰ طی دیداری با تولیت معزز آستان 
قدس رضــوی دستور ادامــه و برگزاری 
کنگره پس از ۳۰سال توقف، اباغ شد.

وی ادامــــه داد: شــهــر قــم بــه عــنــوان 
مرکز علمی و فرهنگی کشور به دلیل 
وجود مراکز و مؤسسات علمی، دارای 
ظرفیت های خوبی است که از حیث 
ملی و بین المللی حائز اهمیت است؛ 
ــا همفکری بیشتر با  از همین رو ب
مراکزعلمی پژوهشی قم ذیــل پرچم 
علی بن موسی الرضا)ع( کار بزرگی در 

این کنگره انجام خواهد شد.
حجت االسام عاملی تصریح کرد: در 
عناوینی که برای کنگره در نظر گرفته 
شــده تــاش داریـــم به موضوعاتی که 
امــروزه ملموس بوده و در سطح ملی و 
جهانی مسئله روز است توجه شود. 
عنوان کلی کنگره پنجم به نام »عدالت 
برای همه، ظلم به هیچ کس« در شورای 

علمی و فرهنگی آستان نهایی شده 
و برای امتداد معارف رضوی در سطح 
جهانی مقرر شــده تا ســال ۱۴۱۵ یک 
سال در میان، هفت کنگره برگزار شود.

وی خاطرنشان کــرد: کنگره ششم با 
عنوان »حکمرانی مشخصه های نظام 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در مکتب 
رضــوی« پیشنهاد شده است. کنگره 
هفتم به »جهان گرایی؛ نگاه ملی و توجه 
به شهروندی حقوق فردی و اجتماعی« 
و کنگره هشتم نیز به »سیره و اخاق 
فــردی و اجتماعی حضرت رضــا)ع(« 
اختصاص یافته است، در کنگره نهم 
موضوع »زن و خانواده و نظام تعلیم و 

تربیت« مدنظر قرار گرفته، در کنگره 
دهم موضوع »عبودیت، دعا و پیوند 
با خــدا« مطرح است و کنگره یازدهم 
نیز به گروه های سنی کودکان، جوانان 
و میانسال ها توجه دارد که به غیر از 

کنگره پنجم بقیه نهایی نشده است.
دبیر پنجمین کنگره جهانی حضرت 
رضا)ع( ادامه داد: پیش نشست های 
یک روزه در دانشگاه های تهران، شریف، 
پردیس فارابی قم، اردبیل، تبریز و دفتر 
تبلیغات قم، استرالیا، لبنان و انگلستان 
برگزار خواهد شد و همچنین مقرر شده 
سفارش مقاالت به شخصیت های ویژه 

علمی با عقد قرارداد انجام شود.

شهر مشهد باید به عنوان منطقه  ◾
آزاد زیارتی مطرح شود

دبــیــر شــــورای عــالــی مجمع جهانی 
تقریب مذاهب اسامی نیز در ادامه 
ایــن مراسم گفت: شهر مشهد باید 
به عنوان منطقه یا شهر آزاد زیارتی 
مطرح شود تا بــرای سفر به این شهر 
نیازی به ویزا نباشد. در نتیجه به غیر 
از زائــران، تــردد شخصیت های علمی 
نیز به سهولت اتفاق خواهد افتاد و 
ظرفیت های علمی بیشتری ایجاد 

خواهد شد.
حجت االسام والمسلمین مهدوی 
مهر ادامه داد: موضوع ارادت به امام 

رضــا)ع( ظرفیتی است که بی شک از 
طرف شخصیت های مختلف علمی 
از ادیــان مختلف به این کنگره کمک 

خواهد کرد.

میراث غنی رضوی نیاز به اقدامات  ◾
اساسی دارد

استادیار مطالعات فرهنگی تمدنی 
دانشگاه باقرالعلوم)ع( نیز به عنوان 
دیگر سخنران این مراسم گفت: با فراز 
و نشیب های این کنگره تا حدودی آشنا 
هستیم؛ از ابتدای انقاب افت و خیز و 
فراز و نشیبی داشته است. نخستین 
کنگره بــا خــیــزی بـــزرگ و موضوعات 
جذاب به روز و حضور شخصیت های 
خوبی آغــاز شد اما پس از کنگره دوم 
ــروز شاهد هستیم این  افــت کـــرد. امـ
کنگره در پنجمین مرحله، قصد دارد 
بازگشتی به آن خاستگاه اولیه داشته 

باشد.
ــجـــت االســـام دکـــتـــر محمدتقی  حـ
سبحانی ادامه داد: جایگاه امام رضا)ع( 
و موقعیت جهانی ایشان بین المذاهبی 
و بین االدیانی بوده و این میراث غنی و 
عمیق اقتضا می کند یک کار اساسی 
صورت پذیرد.  وی با طرح این پرسش که 
تلقی ما از کنگره چیست و آیا می توانیم 
به عنوان یک رویداد علمی و ترویجی به 
آن نگاه  کنیم، گفت: این کنگره هدف 
بزرگی را دنبال می کند؛ امــام رضــا)ع( 
بــه عــنــوان یــک شخصیت برجسته 
علمی و معنوی شناخته مــی شــود و 
جــا دارد یــک کنگره علمی یــک سال 
درمیان این میراث را بازخوانی و روزآمد 
کند و هم اندیشی و هم افزایی میان 
اندیشمندان را رقم بزند. همچنین ما 
به دنبال ایجاد مجموعه رویدادهایی 
هستیم که محور آن، کنگره جهانی 
است و این مهم نیازمند بررسی بیشتر 

است.

تازهتازه های  های 
نشرنشر

تمام کتاب های »عین صاد« در یک نرم افزار اندرویدی
انتشارات لیلة القدر، ناشر آثار آیت هللا علی صفایی حائری 
نــرم افــزار انــدرویــدی عین  صــاد را منتشر کــرد. به گــزارش 
خبرگزاری تسنیم، انتشارات لیلة القدر، ناشر آثار آیت هللا 
علی صفایی حائری اقدام به طراحی و انتشار اپلیکیشن 
عین صاد کرده است. این نرم افزار اندرویدی مجموعه آثار 

استاد علی صفایی حائری را به صورت کامل در خود دارد.
در این نرم افزار تمام کتاب های استاد علی صفایی حائری 
موجود است و قابلیت های مطالعه کتاب ها، کپی برداری، 

حاشیه نویسی و ... در آن فراهم شده است.
این نویسنده پرکار و البته مردمی، با اینکه تقریباً عمرکوتاهی 

داشت اما آثار متعدد و تأثیرگذاری از خود به جا گذاشته 
است. پس از فوت ناگهانی استاد صفایی حائری در سال 
۱۳۷8، عــده ای از دوستان و شاگردان او گرد هم آمدند تا 
نوشته ها و سخنرانی هایش را سروسامان دهند و تاکنون 
انتشارات لیلة القدر  6۷جلد کتاب از این نویسنده منتشر 

ــراط«، »مسئولیت و  کـــرده اســـت. کتاب »رشــــد«، »صــ
سازندگی«، »نامه های بلوغ« و »حرکت« از  کتاب های 
بسیار پرمخاطب عین صاد هستند که تاکنون بیش از ۲۰بار 
تجدید چاپ شده اند. عاقه مندان می توانند این نرم افزار را 

با قیمت ۴۰هزار تومان تهیه کنند.

   فرصت سلوک در جوانی
 پایگاه Khamenei.ir به مناسبت سالروز ارتحال 

آیت اهلل خوشوقت، خاطره ای از رهبر معظم انقالب را 
در خصوص روایت ایشان از مکاشفه یکی از علما منتشر 
کرد: خدا رحمت کند، مرحوم آقای خوشوقت می گفت 

یک عارفی در مکاشفه دید که آنجا یک سکوی بلندی 
است، این جوان ها همین طور می آیند و با یک جست 

می پرند روی آن سکو. این عارف مکرر پرید و هر کار کرد 
نتوانست و افتاد زمین. بعد ملتفت شد که آن ها جوان 

هستند و این پیر است.  در عالم معنویت هم همین است، 

در سلوک هم همین است، در مشاهده  رؤیت الهی و جمال 
الهی هم همین است؛ آنجا هم آمادگی جوان بیشتر است، 
بهتر می تواند پرواز کند و می تواند راه های بلند را بپرد. 

پیرها تا بیایند به خودشان بجنبند وقت گذشته و بعد 
هم توانشان اجازه نمی دهد.
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ان اجلت 
فی عمرک 
یومین 
فاجعل 
احدمها 
الدبک 
لتستعین به 
علی یوم 
موتک 
اگر از عمرت فقط 
دو روز مانده باشد 
یک روزش را به فرا 
گرفتن دستورات 
و معارف الهی 
اختصاص بده تا تو 
را به روز مرگت یاری 
دهد. 

Z

 عضو هیئت علمی 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی:

در تشریح حجاب از تکیه بر 
تعبد شرعی غفلت کردیم

حجت االسام مهدی شـــجریان گفت: ما باید 
عفاف و حجـــاب را کاماً مرزبنـــدی کنیم؛ کاری 
که در پیشـــینه پژوهشـــی مـــا اتفاق نیفتـــاده و 
ایـــن دو همـــواره بـــه هـــم عطـــف می شـــوند. ما 
نمی توانیـــم بـــا عفاف، تمـــام مصادیـــق حجاب 

را توجیـــه کنیم. 
به گـــزارش ایکنا، نشســـت »مســـئله حجاب و 
عدالت جنسیتی« دوم اسفندماه با سخنرانی 
حجت االسام والمســـلمین مهدی شجریان، 
عضو هیئت علمی پژوهشـــگاه علوم و فرهنگ 
اســـامی در محـــل پژوهشـــگاه برگزار شـــد که 

گزیـــده آن را در ادامـــه می خوانید:
مســـئله این اســـت آیـــا حجـــاب فقهـــی بانوان 
با عدالت جنســـیتی در ســـطح واقعی و ســـطح 
ادراکی سازگار اســـت یا نه؟ در قبال این مسئله 
دو رویکـــرد و پاســـخ کان وجـــود دارد. پاســـخ 
اول پاســـخ فقیهان اســـت و پاســـخ دوم پاســـخ 

متکلمـــان. 
از نظر فقها این مســـئله در ســـطح واقعی قطعاً 
عادالنه اســـت، چون ما در این تمایزات مکلف 
بـــه دلیل هســـتیم نـــه مکلف بـــه علـــت، یعنی 
باید بر اســـاس دلیل فتـــوا دهیم و عمـــل کنیم 
و دیگـــر مهـــم نیســـت فتـــوای مـــن با فهـــم من 
از عدالـــت و ظلـــم منطبق باشـــد یا خیـــر، چون 
عقل به ماک احکام شـــرعی دسترسی ندارد. 
پس این مسئله در ســـطح واقعی برای فقیهان 
مسئله نیســـت. از نظر فقها در ســـطح ادراکی 
هم انسان مکلف به رعایت شـــرع است و حق 
نـــدارد در قبال چیـــزی کـــه از آیـــه و روایت فهم 

شـــده یک فهم شـــخصی را علم کند.

ــا علت  ◾ جــایــگــزیــن کـــردن حکمت حــجــاب ب
حجاب

رویکـــرد دوم، رویکـــرد متکلمـــان اســـت. آیا در 
رویکـــرد کامـــی کـــه تـــاش می کنـــد حجـــاب 
بانوان را تشـــریح کنـــد در حوزه عدالـــت واقعی 
موفق می شـــویم یا نه؟ پاســـخ متکلمـــان منفی 
اســـت. فوایدی که بـــرای حجاب ذکر می شـــود 
عمدتاً در ســـه حـــوزه فواید فـــردی، خانوادگی و 
اجتماعی است. فایده فردی حجاب این است 
کـــه موجـــب آرامـــش اســـت. فایـــده خانوادگی 
حجاب این اســـت کـــه اگـــر برهنگـــی رواج پیدا 
کند آســـتانه رضایت مندی جنســـی مخدوش 
شـــده و امـــکان بســـندگی مـــرد بـــه زن و زن بـــه 
مـــرد منتفـــی می شـــود. در حـــوزه اجتمـــاع هم 
اگر برهنگـــی را رواج دهیم روابـــط اجتماعی به 
ســـمت شـــهوت رانی می رود. متکلمـــان اینجا 
دقیق ســـخن گفتنـــد؛ گفتنـــد این مـــواردی که 
ذکر شـــد علت وجوب حجـــاب نیســـت نهایتاً 
حکمـــت اســـت. علـــت، یـــک ضابطـــه واقعی 
منضبـــط اســـت کـــه حـــدود حکـــم را تعییـــن 
می کنـــد. واقعـــاً اگـــر بخشـــی از مـــوی یـــک زن 
بیرون باشـــد تبعـــات منفی بـــه همـــراه خواهد 
داشـــت؟  بنابرایـــن این هـــا حکمـــت اســـت نه 
علت، یعنـــی غالب مـــوارد را توجیـــه می کند نه 

تمام مـــوارد را.
نکته مــهــم دیــگــر ایـــن اســـت؛ فــوایــدی کــه در 
ــر مــی شــود اوالً و  پــژوهــش هــا بـــرای حــجــاب ذک
بالذات فایده عفاف هستند نه حجاب. حجاب 
به این خاطر که مصداق عفاف است این فواید 
را دارد و ما وساطت حجاب را ندیدیم. ما باید 
عفاف و حجاب را کاماً مرزبندی کنیم، کاری که 
در پیشینه پژوهشی ما اتفاق نیفتاده و این دو 
همواره به هم عطف می شوند. ما نمی توانیم با 

عفاف، تمام مصادیق حجاب را توجیه کنیم. 
حرف آخر من این است ظرفیتی که در تشریح 
حجاب از آن غفلت کردیم تکیه به تعبد شرعی 
است. ما نمی توانیم همه مصادیق حجاب را با 
توضیحات رایج توجیه کنیم ولی می توانیم با 

تعبد شرعی، آن ها را توجیه کنیم.

قهرمان پرورش انـــدام، مدال هایش را به موزه 
آســـتان قدس رضوی اهدا کرد. 

مهدی ماهانی ورزشـــکار پرورش اندام کشور، 
در مراســـمی مدال نقـــره مســـابقات جهانی 
پرورش اندام ٢٠٢٢ اســـپانیا را به موزه آستان 

قدس رضوی اهـــدا کرد.
بـــه گـــزارش آســـتان نیوز، در ایـــن مراســـم که 
صبـــح دیـــروز بـــا حضـــور  مدیـــر کل نـــذورات 
آســـتان قـــدس رضـــوی، مدیـــر ارتباطـــات و 
اطاع رســـانی آســـتان قدس رضوی و جمعی 
دیگر از مدیران این آســـتان مقـــدس در مرکز 

همایش هـــا و نمایشـــگاه های آســـتان قـــدس 
رضوی برگزار شـــد، مهدی ماهانی، ورزشـــکار 
پرورش انـــدام و بازیگـــر ســـینما و تلویزیـــون 
کـــه به تازگـــی مقـــام قهرمانـــی مســـابقات 
جهانـــی٢٠٢٣ رامســـر را هـــم کســـب کـــرده، 
مـــدال خود را بـــه موزه آســـتان قـــدس رضوی 

اهـــدا کرد.
وی در ایـــن مراســـم بـــا اشـــاره بـــه انگیزه های 
خود از این اقدام معنوی گفـــت: از کودکی به 
واسطه سفرهای زیادی که به مشهد داشتم 
ارادت خاصـــی به امام رضا)ع( پیـــدا کردم. در 

همـــان زمان بـــا توجه به مشـــکات جســـمی 
ناچار به انجـــام عمل قلب شـــدم و به دالیلی 
این عمل در ٣٣ســـالگی دوباره تکرار شـــد که 
بـــا عنایت ویـــژه امـــام رضـــا)ع( موفقیت آمیز 
بود و به طور کامل این مشـــکل را پشـــت ســـر 
گذاشـــتم؛ از همان زمان عهد کردم در صورت 
کســـب افتخار ورزشـــی، مدال خود را به امام 

رضـــا)ع( تقدیم کنم.
ماهانی افـــزود: هر بار کـــه روی صحنه می روم 
با یاد امـــام رضا)ع( مســـابقه را آغـــاز می کنم 
و در صحنه هـــای جهانـــی هـــم با پرچـــم امام 

رضـــا)ع( حاضر می شـــوم.
وی تأکیـــد کـــرد: چنـــدی پیـــش حکـــم خادم 
افتخـــاری مـــن صـــادر شـــد؛ بـــه این مســـئله 
افتخـــار می کنـــم و معتقـــدم مـــدال اصلی را 
از امـــام رضـــا)ع( گرفتـــم. چیز دیگـــری از دنیا 
نمی خواهـــم و حاضـــرم تا آخـــر عمر بـــه امام 

رضـــا)ع( و زائرانـــش خدمـــت کنـــم.
در انتهای این مراســـم بـــا اهدای لـــوح یادبود 
و نشـــان افتخاری حـــرم مطهر حضـــرت امام 
رضـــا)ع( بـــه مهـــدی ماهانـــی، از ایـــن پهلوان 

ارزشـــی و قهرمان قدردانی شـــد.

اهدای مدال جهانی »مهدی ماهانی« قهرمان پرورش اندام به موزه آستان قدس رضوی 
خبر

دیدگاه

موعظه
لعظمیخامنهای

حضرتآیتاهللا

حج و زیارت
 برخورد نامناسب مأموران سعودی

با زائران مسجدالحرام

خبر
 مسابقه سراسری کتاب خوانی نماز 

تمدید شد

در پنجمین هم اندیشی، برگزاری هفت نشست جهانی تا سال 1415 پیش بینی شد 

 تازه ترین خبرها از 
jکنگره جهانی امام رضا



فراخوانفراخوان

»ایده روایت زن شهید« برای الگوسازی از زنان ایثارگر
طرح فراخوان »ایده روایت زن شهید« در راستای نگاه رهبر 
معظم انقالب در موضوع »زن در انقالب اسالمی« و نیاز به 
معرفی مصداق و الگوی زنان به عنوان پیشران های حرکت  

انقالب اسالمی در جامعه اجرا می شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی متین پور، سرپرست 

ــل امــور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امــور  ــ اداره ک
ایثارگران، در نشست خبری فراخوان »ایــده روایــت زن 
شهید« به حضور حدود 17هزار زن شهید و ایثارگر و جانباز 
در کشور اشــاره کرد. متین پور دربــاره جوایز این فراخوان 
گفت: به 6 طرح برتر جایزه 20میلیون تومانی اهدا می شود 

و اگر ایده ها تأیید و ظرفیت ها مشخص شود آثار فاخر 
ساخته و الگوسازی برای جامعه خواهد شد.

فاتحی، دبیر اجرایی این فراخوان نیز تصریح کرد: مهلت 
ارســال ایده ها 14اسفند است که در محورها و قالب های 
مختلف هنری، فیلم، هنر تجسمی و سازه های حجمی 

است.  فراخوان ملی و بین المللی »ایده روایت زن شهید« در 
قالب  های »فیلم«، »گرافیک«، »عکاسی«، »تصویرسازی 
کمپین های تبلیغاتی«، »چیدمان حجم و ســازه هــای 
سه بعدی«، »شعر«، »داستان کوتاه و بلند« و »صنایع 

دستی« منتشر شده است.

   برای بیداری مداوم سحر چه باید کرد؟
آیت اهلل محمدعلی جاودان  در پاسخ به پرسشی 

در خصوص راهکار درک اوقات سحر، می گویند: 
بیداری مداوم سحر عنایت خاصه الهی را الزم دارد 

اگر آدمی بتواند مراقبه دائم در روز داشته باشد، 

بیداری دائم ممکن است و اگر گاه و بیگاه غفلت بیاید 
یا خدای ناکرده گناهی سر بزند، دوام بیداری به 

خطر می افتد.
در واقع این خود انسان است که زمینه ساز بیداری 
سحر را در وجود خود فراهم می آورد. پس به هر 

صورت، مسئله به اعمال روز آدم بستگی دارد. غذایی 
که می خورد، چیزهایی که می بیند یا می شنود یا 

می گوید؛ همه جوانب را باید با دقت تحت نظر داشته 
باشد که گناهی و کاری خالف رضای خدای متعال 

نباشد؛ در این صورت بیداری دائمی می شود.

عالمات 
املومن 
مخس: 

...و اجلهر 
ِب »بسم 

اهلل الرمحن 
الرحیم«

 نشانه های مؤمن
 پنج چیز است:
  ... و بلند گفتن

بسم اهلل الرحمن الرحیم

H

پرسش از استاد
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در آستانه سوم شعبان 
ــرم مطهر  خـــادمـــان حـ
ــوی در آســتــانــه  ــ ــ رضـ
مــــــیــــــالد خـــجـــســـتـــه 
ــــن)ع( و  ــی ــســ امــــــام حــ
قمربنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس)ع( 
اعتاب مقدس کربال را با 300هــزار شاخه گل 

آذین بندی می کنند.
به گزارش آســـتان نیوز، در آســـتانه ماه شعبان 
و فرارسیدن میالد ســـه گوهر تابناک عصمت 
و طهـــارت اباعبـــدهللا الحســـین)ع(، حضرت 
ابوالفضـــل عبـــاس)ع( و امـــام ســـجاد)ع(، 
حرم هـــای مقـــدس امامـــان شـــیعه در عـــراق 
به همـــت جمعـــی از خادمـــان بـــارگاه ملکوتی 
حضـــرت رضـــا)ع( آذین بنـــدی شـــد تـــا اعتاب 
مقدس عـــراق معطر به شـــمیم رضوی شـــود.
در این مراســـم خادمان حرم امام رضا )ع( پس 
از اهـــدای گل هـــای طبیعی بـــه آســـتان قدس 
حســـینی، آن هـــا را تزئیـــن و در آســـتانه میالد 
امام ســـوم شـــیعیان روی ضریح حرم حسینی 

قـــرار دادند.
بـــا ورود خادمـــان حرم رضـــوی همراه بـــا برخی 
از خادمـــان حرم حســـینی بـــا نوای »یـــا علی« 
و »یا حســـین«، گل های تزئین شـــده در جوار 
ضریح حرم سیدالشهدا )ع( قرار گرفت و برای 
دقایقی در هـــای ورودی به ضریح حـــرم به روی 

زائران بســـته شد.

پس از آن گل های تزئین شـــده که در بین آن ها 
نـــام امـــام حســـین )ع( هم نقـــش بســـته بود، 
باالی ضریح قـــرار گرفت و پـــس از پایان تزئین 
حرم حســـینی در آســـتانه میـــالد آن حضرت 
و اعیـــاد شـــعبانیه، در هـــای ورودی بـــه روضـــه 
منوره باز شـــد و زائـــران گرداگـــرد ضریح مطهر 

حســـینی، حلقـــه زدند. 
حسین فرجی، مســـئول گروه گل آرایی اعتاب 

مقـــدس و از خادمـــان بـــارگاه منـــور رضـــوی با 
اشـــاره بـــه جزئیـــات گل آرایـــی ویـــژه صحـــن و 
ســـرای حرم هـــای مقـــدس گفـــت: در آســـتانه 
مـــاه شـــعبان جمعـــی از خادمان حـــرم رضوی 
بـــا دو دســـتگاه تریلـــی و 300هزار شـــاخه گل، 
کار گل آرایی صحن و ســـرای حرم های مقدس 
در عـــراق را آغـــاز کردند تـــا به اســـتقبال میالد 

فرخنـــده امـــام حســـین)ع( بروند.

وی بـــا بیـــان اینکـــه 21ســـال متوالی اســـت که 
اعتـــاب مقـــدس در اعیـــاد شـــعبانیه توســـط 
تولیدکننـــدگان و نـــاذران گل، آذین بنـــدی 
می شـــود، افـــزود: خادمـــان حـــرم رضـــوی کار 
گل آرایـــی را از شـــب عیـــد مبعـــث در حـــرم 
حضرت امیرالمؤمنیـــن)ع( آغـــاز و در روز عید 
نیز حرم حضـــرت قمربنی هاشـــم)ع( را تزئین 

کردنـــد.
فرجـــی ادامـــه داد: پـــس از آن ضریـــح مطهـــر 
امـــام حســـین)ع( گل آرایـــی شـــد و قرار اســـت 
تا ســـوم شـــعبان تمامی صحـــن و ســـرای حرم 
اباعبدهللا)ع( آذین بندی شـــود. دیـــروز نیز کار 
گل آرایی حرم امامیـــن جوادین)ع( در کاظمین 
انجام شـــد و امروز حرم امامین عسکریین)ع( 

گل آرایـــی می شـــود.
مســـئول گروه گل آرایی اعتاب مقـــدس اظهار 
کـــرد: عـــالوه بـــر بارگاه های ائمـــه اطهـــار)ع( در 
نجف اشـــرف، کربـــال، کاظمین و ســـامرا ســـایر 
مزارها و زیارتگاه های عراق نیز تا ســـوم شعبان 

بـــا دســـته های گل، آذین بندی می شـــوند.
وی بـــا بیـــان اینکـــه در ایـــن اقـــدام معنـــوی، 
18 نفـــر از خادمـــان و نـــاذران گل مشـــارکت 
داشـــتند، افـــزود: هر ســـاله بـــه نیـــت یکی از 
ائمـــه اطهـــار)ع( کار گل آرایـــی مزارهای مطهر 
انجـــام می شـــود کـــه امســـال از طـــرف بانـــو 
حضرت زینب کبـــری)س( گل آرایـــی و تزئین 

حرم هـــای مطهـــر انجـــام شـــد.

خادمان حرم مطهر رضوی امسال گل آرایی حرم حضرت  امام حسین)ع( را به نیت پیام آور کربال انجام دادند   

hاز طرف بانو زینب کبری

هر ساله به نیت یکی از ائمه اطهار)ع( کار گل آرایی مزارهای مطهر انجام 
می شــود که امســال از طرف بانو حضرت زینب کبری)س( گل آرایی و 

تزئین حرم های مطهر انجام شد.
گزيدهگزيده

با حضور نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت 

هفتمین مدرسه حج و زیارت 
ویژه اهل سنت افتتاح شد

نیمنگاه

هفتمین مدرسه حج و زیــارت کشور ویژه اهل سنت با 
حضور نماینده ولی فقیه در امور حج و زیــارت در شهر 
تربت جام افتتاح شد.  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، 
این مدرسه که ویژه آموزش امور حج و زیارت به برادران 
اهــل سنت اســت، همزمان با عید مبعث در مدرسه 
علمیه »احمدیه« در جــوار مــزار شیخ االســالم احمد 
جامی افتتاح شد. نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت 
ــاره گفت: مدرسه  و سرپرست حجاج ایــرانــی در ایــن ب
حج می تواند به ارتقای علمی و پاسخ گویی به نیاز زائران 
فرهیخته کمک کند و ضرورت دارد روحانیان کاروان های 
اهل سنت با حضور در چنین مدرسه هایی پاسخ گویی 

مناسب به زائران داشته باشند.
حجت االسالم سید عبدالفتاح نواب اظهار کرد: تاکنون 
در استان های هرمزگان، فارس، خراسان رضوی و گلستان 
مــدارس حج بــرای کــاروان هــای حج و زیــارت اهــل سنت 

ایجاد شده است.
ــرادران اهــل سنت با شیعیان همزیستی  وی گفت: بـ
مسالمت آمیز دارند و این شیوه می تواند الگویی مناسب 
ــای اسالمی  بــرای کشور بــاشــد. بــا پاسداشت ارزش هــ
مــی تــوان در بهبود الــگــو هــای جامعه گــام هــای مؤثری 

برداشت.
گفتنی است، شهرستان مرزی و تلفیقی تربت جام با 
260هـــزار نفر جمعیت در 160کیلومتری جنوب شرق 

مشهد قرار دارد و با افغانستان هم مرز است.

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

برابر آراء هئیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی اسفراین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز در دو نشریه آگهی های ثبتی)کثیر االنتشار و 

محلی( به شرح ذیل آگهی می شود. 
بخش5

پالک 1 - اصلی روئین :
1.کالسه 1401114407116000384 آقای احمد صباغی فرزند علی شش دانگ  باغ به مساحت 52 /804 متر  از 

پالک 1107 فرعی  از محل مالکیت حسن ثابتی برابر رای4563 /1401
پالک 25 - اصلی کالته خوش :

2.کالسه 1400114407116000460 خانم زهرا نامی فرزند حسن شش دانگ  منزل به مساحت 27 /783 متر  از پالک 
15 فرعی  از محل مالکیت شیرمحمد گل محمدی  و1 فرعی  از محل مالکیت علی محمد وثوقی  برابر رای4726 /1401

پالک 57 - اصلی سست :
3.کالس��ه 1401114407116000367  عیدمحم��د زرقام��ی فرزند غالمرضا ش��ش دانگ  مزرعه به مس��احت 

44 /24960 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت محمد زرقامی برابر رای4639 /1401
پالک  60 - اصلی:

4.کالسه 1401114407116000383 آقای هدایت اله لطفی فرزند محمد شش دانگ  منزل به مساحت 06 /248 
متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت حسن فیاض فرزند محمد علی برابر رای4580 /1401

پالک 63 - اصلی قلعه کریم :
5.کالسه 1401114407116000444 خانم مریم امیری مقدم فرزند حاتم شش دانگ  منزل به مساحت 58 /284 
متر  از پالک 628 فرعی  از محل مالکیت حاتم امیری و629 فرعی  از محل مالکیت حاتم امیری  و630 فرعی  از 

محل مالکیت حاتم امیری   برابر رای4645 /1401
پالک 64 - اصلی خرینان :

6.کالس��ه 1400114407116000409 آقای آدینه محمد  رمضانزاده فرزند علی ش��ش دانگ  منزل به مساحت 
51 /111 متر  از پالک 171 فرعی  از محل مالکیت علی اکبر صفا منصوری برابر رای4378 /1401

پالک 65 - اصلی حسن آباد قصبه :
7.کالسه 1400114407116000605 آقای مهدی یوسف آبادی فرزند پیرعلی شش دانگ  منزل به مساحت 200 

متر  از پالک 76 فرعی  از محل مالکیت ورثه ولی محمد قلی پور  برابر رای4594 /1401
8.کالسه 1401114407116000196 آقای علی اسدی فرزند محمد شش دانگ  کارگاه به مساحت 87 /204 متر  از 
پالک 113 فرعی  از محل مالکیت محمدحسین چشام  - علی داداشی -یحیی صفریان شمسی خانی برابر رای4590 /1401
9.کالسه 1401114407116000497 آقای محمد نوریان فرزند غالمحسین شش دانگ  منزل به مساحت 78 /96 

متر  از پالک 666 فرعی  از محل مالکیت خانم ذکیه شرفجو برابر رای4757 /1401
پالک 67 - اصلی قریه قصبه :

10.کالس��ه 1400114407116000599 آقای علی احس��انی ثانی فرزند برات اله ش��ش دانگ  گاراژ به مساحت 
74 /549 متر  از پالک 544 فرعی  از محل مالکیت احمد روشنی برابر رای4483 /1401

11.کالس��ه 1401114407116000230 آقای محمد رجبی سرچش��مه فرزند عباس��قلی شش دانگ  کارگاه به 
مساحت 58 /290 متر  از پالک 894 فرعی  از محل مالکیت آقای رمضان پارسا برابر رای4566 /1401

12.کالسه 1401114407116000247 آقای علی شاه ولی فرزند عبدالرحیم شش دانگ  منزل به مساحت 5 /197 
متر  از پالک 23 فرعی  از محل مالکیت جان محمد علیمحمدی برابر رای4385 /1401

13.کالس��ه 1401114407116000308 آقای جمش��ید شفیع زاده فرزند محمدحس��ین شش دانگ  منزل به 
مساحت 5 /143 متر  از پالک 23 فرعی  از محل مالکیت محمد خان روشنی برابر رای4661 /1401

14.کالس��ه 1401114407116000338 آقای ابوالفضل منصوریان فرزند علی ش��ش دانگ  کارگاه به مس��احت 
29 /116 متر  از پالک 23 فرعی  از محل مالکیت بهادرخان محمدی کوشکی برابر رای4415 /1401

15.کالس��ه 1401114407116000435 آقای علی اصغر تقوی فرزند علی اکبر ش��ش دانگ  کارگاه به مساحت 
62 /149 متر  از پالک 35 فرعی  از محل مالکیت حاج محمدخان روشنی   برابر رای4584 /1401

16.کالس��ه 1401114407116000451 خان��م معصوم��ه داداش��ی فرزن��د عل��ی محم��د 3 دان��گ وکالس��ه 
1401114407116000452 آقای مهدی اقائی فرزند رمضانعلی 3 دانگ  منزل به مساحت 8 /239 متر  از پالک 

33 فرعی  از محل مالکیت ورثه حاتم حاتمی)شراره( برابر رای4775 /1401
پالک 69 - اصلی قریه کشتان :

17.کالس��ه 1400114407116000439 آقای ابراهیم جعفری فرزند براتعلی ش��ش دانگ  مغازه  به مس��احت 
36 /174 متر  از پالک 146 فرعی  از محل مالکیت ورثه محمد قوچانی برابر رای4374 /1401

18.کالسه 1401114407116000119 آقای پیرحسن عنابی کشتان فرزند حسین شش دانگ  منزل به مساحت 
6 /140 متر  از پالک 294 فرعی  از محل مالکیت براتمحمد و فاطمه و زهرا همگی عنابی کشتان فرزندان حسین 

عنابی کشتان برابر رای3577 /1401
19.کالسه 1401114407116000199 آقای کریم آراسته قزاقی فرزند قربان محمد شش دانگ  منزل به مساحت 

48 /176 متر  از پالک 2765 فرعی  از محل مالکیت غالمرضا توحیدی برابر رای4418 /1401
20.کالسه 1401114407116000380  محسن محمدی کشتان فرزند حسینعلی شش دانگ  منزل به مساحت 
47 /144 متر  از پالک 106 فرعی  از محل مالکیت خانم بی بی نساء بابائی کشتان و2831 فرعی  از محل مالکیت 

خود مستدعی  برابر رای4742 /1401
21.کالسه 1401114407116000390 آقای حمید ضیائی راد فرزند علی شش دانگ  انباری به مساحت 14 /64 
متر  از پالک 598 فرعی  از محل مالکیت ورثه ابوالحسن جواهری)میرزاعلی اکبر( و598 فرعی  از محل مالکیت ورثه 

ابوالحسن جواهری)میرزاعلی اکبر(  برابر رای4734 /1401
پالک 73 - اصلی قریه حسین :

22.کالسه 1401114407116000194 آقای پیرحسن خسروشیری فرزند باباعلی شش دانگ  منزل به مساحت 

28 /145 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت آدینه علی رضائی خیری برابر رای4806 /1401
وکالس��ه  دان��گ   3 حس��ینعلی  فرزن��د  برات��ی  قاس��م  آق��ای   1401114407116000255 23.کالس��ه 
1401114407116000257 آقای فاطمه براتی فرزند احمدرضا 3 دانگ  مغازه به مساحت 57 /81 متر  از پالک 0 

فرعی  از محل مالکیت فاطمه صفی خانی )سهم االرث آقای محمد اکرامی فر(  برابر رای4736 /1401
وکالس��ه  دان��گ   3 محم��د  فرزن��د  حمی��دزاده  س��مانه  خان��م   1401114407116000305 24.کالس��ه 
1401114407116000306 آقای قاسم چوپانی فرزند حسنعلی 3 دانگ  منزل به مساحت 6 /228 متر  از پالک 

0 فرعی  از محل مالکیت ورثه محمد علی رضایی )محمود(  برابر رای4480 /1401
25.کالسه 1401114407116000319 آقای محمدرضا کالکی اردغان فرزند کالک محمدنبی شش دانگ  منزل به 
مساحت 56 /162 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت ورثه غالمحسین نورزوی)غالمرضا( برابر رای4586 /1401
26.کالسه 1401114407116000381  محمد طالبی کرد فرزند موسی شش دانگ  منزل به مساحت 19 /99 متر  

از پالک 818 فرعی  از محل مالکیت کلثوم بیگم حسینی برابر رای4744 /1401
27.کالس��ه 1401114407116000405 آقای حسین چهل حصاری فرزند محمد شش دانگ  منزل به مساحت 

19 /121 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت غالمحسین نوروزی برابر رای4592 /1401
28.کالس��ه 1401114407116000472 خانم محبوبه محمدی فرزند حبیب اله ش��ش دانگ  منزل به مساحت 

98 /101 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت طاهر حاتمی فرزند حاتم برابر رای4713 /1401
29.کالسه 1401114407116000536 خانم تکتم ثابتی فرزند حبیب اله شش دانگ  مغازه به مساحت 59 /21 

متر  از پالک 270 فرعی  از محل مالکیت فاطمه غالمی برابر رای4754 /1401
30.کالسه 1401114407116000537 خانم تکتم ثابتی فرزند حبیب اله شش دانگ  مغازه به مساحت 01 /19 

متر  از پالک 270 فرعی  از محل مالکیت ورثه فاطمه غالمی برابر رای4752 /1401
31.کالسه 1401114407116000538 خانم تکتم ثابتی فرزند حبیب اله شش دانگ  مغازه به مساحت 38 /21 

متر  از پالک 270 فرعی  از محل مالکیت فاطمه غالمی برابر رای4749 /1401
32.کالس��ه 1400114407116000387 آقای فرهاد حس��ین زاده فرزند موس��ی شش دانگ  منزل به مساحت 

63 /104 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت عیسی خان حاتمی فرزند حاتم برابر رای4746 /1401
پالک 77 - اصلی جوشقان :

33.کالس��ه 1401114407116000282 آقای رمضانعلی آب درش��کر فرزند محمدعلی شش دانگ  دامداری به 
مساحت 76 /1324 متر  از پالک 289 فرعی  از محل مالکیت حمید رضا کشاورز  برابر رای4582 /1401

پالک 157 - اصلی اردغان :
34.کالس��ه 1401114407116000455 آقای ش��یرمحمد علیرضائی فرزند حسن ش��ش دانگ  باغ به مساحت 
87 /6685 متر  از پالک 448 فرعی  از محل مالکیت زینل علیرضائی اردغان و447 فرعی  از محل مالکیت رمضانعلی 

ولد علیرضا  برابر رای4641 /1401
35.کالس��ه 1401114407116000456 آق��ای حس��ین علیرضائ��ی فرزن��د ش��یرمحمد 3 دان��گ وکالس��ه 
1401114407116000457 آقای رضا علیرضائی فرزند شیرمحمد 1.5 دانگ وکالسه 1401114407116000458 
آقای حس��ن علیرضائی فرزند شیرمحمد 1.5 دانگ  باغ به مس��احت 34 /3593 متر  از پالک 367 فرعی  از محل 

مالکیت رمضانعلی توکلی برابر رای4570 /1401
36.کالسه 1401114407116000476 آقای علی براتی مقدم فرزند شکراله شش دانگ  باغ به مساحت 23 /4809 
مت��ر  از پ��الک 372 فرعی  از محل مالکیت رمضانعلی خان توکلی و374 فرعی  از محل مالکیت عزیزاله قدیری و 

اسداهلل خیال  برابر رای4381 /1401
37.کالسه 1401114407116000477 آقای علی براتی مقدم فرزند شکراله شش دانگ  باغ به مساحت 72 /3023 

متر  از پالک 476 فرعی  از محل مالکیت براتمحمد اسماعیل زاده و  از فاقد سابقه ثبتی  برابر رای4391 /1401
پالک 169 - اصلی نوشیروان :

38.کالسه 1400114407116000464 آقای حسن مصطفوی فرزند مصطفی قلی شش دانگ  منزل به مساحت 
68 /1440 متر  از پالک 26  فرعی  از محل مالکیت خانمحمد کاظمی و27 فرعی  از محل مالکیت خانمحمد کاظمی 

و25 فرعی  فاقد سابقه ثبت  برابر رای4448 /1401
پالک 213 - اصلی قنات بایر چهل دختران :

39.کالس��ه 1401114407116000167  دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین شش دانگ  
ساختمان خانه بهداشت   به مساحت 32 /541 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت ورثه شاه حسین حاتمی ) 

علی اصغر حاتمی (  برابر رای4588 /1401
بخش7:

پالک 282 - اصلی اسفید :
40.کالسه 1401114407116000283 آقای عبدالسعید افصح سروالیتی فرزند عبدالحمید شش دانگ  منزل به 

مساحت 63 /96 متر  از پالک 223 فرعی  از محل مالکیت شیخ علی افصح سروالیتی  برابر رای4734 /1401
بخش13:

پالک 89 - اصلی باغشجرد :
41.کالسه 1401114407116000317 خانم زبیده کریمی فرزند عبداله شش دانگ  منزل به مساحت 87 /402 

متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت ابراهیم بیگ کریمی برابر رای4431 /1401
لذا به این وس��یله به فروش��ندگان و مالکین مش��اعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم ش��ده ابالغ میگردد چنانچه 
اعتراض��ی دارن��د بای��د از تاریخ انتش��اراولین اگهی و در روس��تاها از تاریخ الح��اق درمحل تا 2 م��اه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخ��ذ نمایند معترضین باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم 
اعت��راض مب��ادرت ب��ه تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عموم��ی محل نمایند و گواه��ی تقدیم دادخواس��ت به اداره 
ثب��ت مح��ل تحوی��ل دهند در صورت��ی که اعت��راض در مهلت قانون��ی واصل نگ��ردد یا معت��رض گواهی تقدیم 
دادخواس��ت ب��ه دادگاه عمومی مح��ل ارایه ننماید اداره ثبت مح��ل  برابر مقررات مبادرت به صدور س��ند خواهد 
نم��ود .ضم��ن اینکه صدور س��ند مالکی��ت جدید مانع مراجع��ه متضرر ب��ه دادگاه نخواهد ش��د . آ-40114944     

تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه 17                                                  /11                                                  /1401               
تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 03                                                  /12                                                  /1401

محمد حسین پیروج                        -   رییس اداره ثبت اسناد و امالک اسفراین

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

 برابر کالس��ه 1399/245 و رای شماره 140160307114003230 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ش��یروان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه حس��نی قلعه حسن  فرزند بهنام به شماره 
شناس��نامه 7812 صادره از ش��یروان در ششدانگ یک باب منزل مسکونی  به مساحت 417/50 متر 
مربع قسمتی از پالک11 اصلی ناحیه3بخش5قوچان حوزه ثبت ملک شیروان از محل مالکیت هاشم 
راهدار محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت 
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-40115180

تاریخ انتشار نوبت اول:1401/11/18                  تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/12/03
علی محمودی -رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

برابر کالس��ه 1399/379 و رای ش��ماره 140160307114003209 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
شیروان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی صفائی فرزند براتعلی به شماره شناسنامه 260 
صادره از شیروان در ششدانگ یک قطعه باغ مشجر محصور به مساحت 49989 متر مربع قسمتی از 
پالک 26 اصلی توکلی از محل مالکیت حسین ببری)دبیری( محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت 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-40115077
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/11/18                تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/12/03

علی محمودی-رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سرخس 

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای ش��ماره 1401603060160000170 م��ورخ _1401/11/10 هیات  قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر درواحد ثبتی حوزه ملک  سرخس 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امیر زارع بزنگان  فرزند محمد صادق     بشماره شناسنامه 
4 ص��ادره مزدآوند در یک قطعه باغ محصور به مس��احت 3570/11  متر مربع از پالک  فرعی از 44  
اصلی  واقع در سرخس روستای کالته عوض پالک 273 فرعی از 44 اصلی خریداری  از مالک عادی 
آقای مجید قاصدی محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت 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-40115079
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/11/18                   تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/12/3

حجت بصیرت زاده  -رئیس  ثبت اسناد و امالک سرخس 

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

ساختمان های فاقد سند رسمی
 براب��ر رای ش��ماره 140160327008000703 مورخ 1401/10/18 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
سلطانیه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس مرادخانی فرزند کمندعلی بشماره شناسنامه 
601 صادره از زنجان به مقدار 9093 متر مربع به مقدار 0/55 سهم مشاع از 288 سهم پالک 64/694 
اصلی بخش سه واقع در سلطانیه خریداری از مالک رسمی ) خود متقاضی ( محرز گردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-40115081

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/11/18                   
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/12/03

سعید غریبی - رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

برابر کالس��ه 1401.036 و رای ش��ماره 140160307114003211 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ش��یروان تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای محمدرضا گلی فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 
3 صادره از شیروان در در ششدانگ یکباب انباری به مساحت 421.57 متر مربع قسمتی از پالکهای 
4189 و 8289 و 352 و 353 فرعی از 2 اصلی مزرعه حصار قطعه 4 شیروان بخش 5 قوچان از محل 
مالکیت مریم علیزاده و محمود علیزاده گلریزی و حسین علیزاده گلریزی محرز گردیده است .لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت 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-40115090
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1401.11.18                   

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401.12.03
علی محمودی-رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

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

برابررای ش��ماره 140160321006003137هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وس��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه 
بال معارض متقاضی خانم معصومه خبازیان فرزند علی اکبر بش��ماره شناسنامه 55959 صادره ازیزد 
در یک باب خانه و باغچه به مساحت 497/5 مترمربع بطور مفروزقسمتی از پالک 682 فرعی از 24 
اصلی بخش 16 یزد واقع درسانیج خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای علی اکبر دهقانی 

سانیج محرزگردیده است .
ل��ذا ب��ه منظوراط��الع عم��وم دردو نوب��ت ب��ه فاصل��ه 15 روز آگه��ی م��ی ش��ود درصورت��ی که 
اش��خاص نس��بت ب��ه صدورس��ند مالکیت متقاض��ی اعتراضی داش��ته باش��ند، می توانن��د ازتاریخ 
انتش��اراولین آگه��ی به م��دت دوماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف 
م��دت یکم��اه ازتاری��خ تس��لیم اعت��راض، دادخواس��ت خود را ب��ه مراج��ع قضائی تقدی��م نمایند.

بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 
خواهد شد.   آ-40115094

تاریخ انتشارنوبت اول: سه شنبه 18 /1401/11         
تاریخ انتشارنوبت دوم: چهارشنبه 1401/12/03

علی اصغر کریمی-رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

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

وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140160308001002768  مورخ 1401/08/30 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجند تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای علی زینلی فرزند  ابراهیم  به ش��ماره شناس��نامه 
0640264921 در ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 181.13 متر مربع قسمتی از پالک 
3656 – اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش یک حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت علی اکبر 

هنرمند محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسیدظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-40114909
تاریخ انتشار نوبت اول  :یکشنبه 1401/11/16          

تاریخ انتشار نوبت دوم :سه شنبه 1401/12/03
حسین براتی-رئیس ثبت اسناد وامالک 

آگهی تاریخ 12/03 / 1401       صفحه 3 رواق



آســــتــــانــــه  در 
فــرخــنــده زادروز 
حــــــــــــضــــــــــــرت 
ابــــــاعــــــبــــــدهللا 
الـــحـــســـیـــن)ع(، 
از نسخه خطی کتابت شــده »کشف 
الغمه فی معرفه االئــمــه« در ســال 784 
هجری قمری با قدمت 660 سال موجود 
در گنجینه رضــوی در یکصد و پنجاه و 
هشتمین برنامه سه شنبه های علمی و 
فرهنگی آستان قدس رضوی در کتابخانه 
ــا)ع(  ــرم مطهر حــضــرت رضــ ــزی حـ ــرک م

رونمایی شد.
به گــزارش آستان نیوز، مراسم رونمایی 
صبح دیــروز با حضور جمعی از مدیران، 
پــژوهــشــگــران و کــارشــنــاســان ســازمــان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان 
قدس رضوی با محوریت رونمایی از یکی 
از نسخه های قدیمی »کشف الغمه فی 
معرفه االئمه« تألیف »علی بن عیسی 
ــی«؛ از مـــورخـــان و ادیـــبـــان شیعی  ــلـ اِربـ
قــرن هفتم هجری قمری در محل اتاق 
کنفرانس کتابخانه مرکزی ایــن آستان 

مقدس برگزار شد. 
 
معرفی نسخه خطی ◾

ــن کــتــاب از جــمــلــه مــنــابــع تــاریــخــی  ــ ای
بــاارزش در موضوع زندگانی و سیره ائمه 
ــوده کــه بــا شــرح احــوال  معصومین)ع( ب
پیامبر اکرم)ص( شروع و سپس به تبیین 
زندگانی ائمه معصومین)ع( از جمله امام 
سوم شیعیان امام حسین)ع( و مباحث 
والدت، نسب، اسم، کنیه و لقب، مناقب 

و فضائل و محاسن کــام و معجزات و 
شهادت ایشان در 12 فصل می پردازد. 

مؤلف در تألیف این کتاب از منابع معتبر 
پیشینیان استفاده کرده و با طرح مسائلی 
مانند ضرورت امامت، تبیین جایگاه آن در 
جامعه اسامی، نکته های مهم تاریخی، 

فضائل و مناقب، علت شهادت هر یک 
از ائمه اطهار)ع(، فرزندان و سخنان آن ها، 
مطالب بسیاری را برای خوانندگان روشن 

می کند. 
امانت در نقل حدیث، استناد به منابع 
معتبر، برخورداری از متن استداللی، رفع 

شبهات احتمالی، بهره گیری از عبارات 
نغز و لطیف و استشهاد به آیات و روایات، 
از دیــگــر ویــژگــی هــای ایــن اثــر محسوب 

می شود. 
22 نسخه خطی از کتاب »کشف الغمه 
فی معرفه االئمه« در مرکز نسخ خطی 

کتابخانه آستان قدس رضوی نگهداری 
می شود. نسخه شماره 2124، از جمله این 
آثار نفیس است که از نظر تاریخ کتابت، 
چهارمین نسخه خطی »کشف الغمه فی 
معرفه االئمه« موجود در کتابخانه های 

ایران به شمار می آید.
ایــن نسخه در ســال 784 هجری قمری 
به خط نسخ »حیدر بن محمد بن علی 
حسنی« در 115 بــرگ کتابت شــده و در 
سال 908 هجری قمری نیز توسط »شیخ 
علی بن عبدالعالی« مقابله و به همت رضا 
نایینی در سال 1311 هجری شمسی بر این 

آستان مقدس وقف شده است. 
 
برترین کتاب در بهترین موضوع  ◾

مدیر گروه انقاب و تمدن اسامی بنیاد 
پژوهش های اسامی آستان قدس رضوی 
در این مراسم با اشاره به اهمیت میراث 
علمی، فرهنگی و تاریخی در  هر ملت و 
جامعه ای و ضرورت حفظ، احیا و معرفی 
نسخه های خطی کتابخانه آستان قدس 
رضوی، اظهار کرد: اگر میراث گرانسنگ 
پیشینیان ثبت و ضبط نمی شد، این 
هویت ارزشمند تاریخی نیز به جهانیان 
منتقل نــمــی شــد و بــخــشــی از مــیــراث 

فرهنگی ما از بین رفته بود. 
در ادامـــه حــجــت االســام والمسلمین 
مهدی شریعتی تبار با اشــاره به سخنان 
برخی از بزرگان همچون شیخ حر عاملی 
دربـــاره مؤلف »کشف الغمه فی معرفه 
االئــمــه« گفت: علی بــن عیسی اِربــلــی، 
یکی از علمای شیعه امامیه در قرن هفتم 
هجری قمری اســت که از وی به عنوان 

عالمی فاضل، ادیب و شاعر یاد می شود. 
همچنین وی شخصیتی مــورد اعتماد 
و امانتدار بود و بزرگان به نقل وی ایمان 

داشتند. 
وی با ذکر سخنان بعضی از علما درباره 
این کتاب افزود: »کشف الغمه فی معرفه 
االئمه« برترین کتاب در بهترین موضوع 
یعنی سیره، سخنان، فضائل، مناقب و 
معجزات و تاریخ زندگانی معصومین)ع( 
اســت. همچنین گمشده یــک خطیب 
اسامی و آرزوی هر طالب  علم و دانش 
اسامی به شمار می آید. تألیف این کتاب 
مستند نیز موجب رنجش خاطر دشمنان 

و بدخواهان اهل بیت)ع( شده است.
شریعتی تبار تصریح کــرد: بررسی این 
کتاب نشان می دهد مؤلف آن بر فنون ادب 
و تاریخ، حدیث و روایات تسلط داشته و 
در تألیف اثر عاوه بر بهره گیری از منابع 
شیعه، از منابع مــورد تأیید اهــل سنت 
نیز استفاده کرده است؛ بنابراین اثر مورد 

مقبولیت همه مسلمانان قرار دارد. 
مدیر گروه انقاب و تمدن اسامی بنیاد 
پژوهش های اسامی آستان قدس رضوی 
ادامه داد: همچنین با توجه به ذوق ادیبانه 
و قلم ارزشمند مؤلف، این اثر هم از نظر 
محتوا و هم شعر و ادب مورد توجه قرار 

دارد. 
وی بــا خــوانــش بخش هایی از کــتــاب با 
موضوع حضرت اباعبدهللا الحسین)ع( 
گفت: صبر و استقامت امام حسین)ع( 
در بحبوحه جنگ مانند استقامت کوه 
بود و ایشان برای احیای حق تاش کردند 

و درس آزادگی به همگان دادند.

»کشف الغمه« کتابت شده در سال 784 قمری، در معرض بازدید پژوهشگران قرار گرفت

رونمایی از یک نسخه خطی 660 ساله 
در کتابخانه حرم مطهررضوی

خبرخبر
امروزامروز

حفظ وحدت و مقابله با توطئه و نفوذ دشمن مسئله مهم جهان اسالم است
معاون پژوهش دانشگاه علوم اسامی رضــوی، حفظ 
وحدت بین مسلمانان و مقابله با توطئه ها و نفوذ دشمن 

را مسئله مهم و قابل توجه جهان اسام دانست.
 بـــه گــــــزارش آســـتـــان نـــیـــوز، حــجــت االســــــام دکــتــر 
روشن ضمیردر جمع علمای اهل سنت پاکستان که برای 

بازدید از دانشگاه رضوی در این مجموعه علمی فرهنگی 
حضور یافته بودند، به معرفی دانشگاه و پیشینه آن، 

فعالیت ها و دستاوردهای آن پرداخت.
وی در ادامه به مسئله وحدت در بین مسلمانان اشاره 
کرد و گفت: حفظ وحدت و مقابله با توطئه ها و نفوذ 

دشمن مسئله امروز جهان اسام است.
معاون پژوهش دانشگاه علوم اسامی رضــوی، ایران 
و پاکستان را دو ملت نزدیک به هم با تعلقات خاص 
دانست و از مقاومت آن ها در مقابل دشمنان سخن 
گفت و پاکستان را در مبارزه با استعمار و استکبار در 

شمار کشورهای پیشتاز خواند.
حجت االسام والمسلمین دکتر روشن ضمیر در پایان 
کتاب »ارزش هـــای انسانی در سیره و سخن رضــوی«، 
تدوین دانشگاه علوم اسامی رضــوی به چهار زبان 

فرانسه، انگلیسی، عربی و فارسی را به آن ها اهدا کرد.

در حرم
   نشست تخصصی ویژه طالب آفریقایی در 

حرم مطهر رضوی 
به همت مرکز امور زائران غیر ایرانی آستان قدس رضوی 
نشست تخصصی ویژه طالب غیر ایرانی در حرم مطهر 
برگزار شد. این نشست تخصصی با هدف بررسی تأثیر 

کمک های آفریقا بر گسترش آیین اسالم با حضور جمعی 
از طالب غیر ایرانی از کشورهای آفریقایی در حرم مطهر 

رضوی برگزار شد. حجت االسالم والمسلمین سید 
محمد ذوالفقاری، مدیر امور زائران غیر ایرانی آستان 

قدس رضوی در این نشست اظهار کرد: در طول تاریخ دو 

هجرت بزرگ توسط فرزندان اهل بیت)ع( اتفاق افتاده، 
یک هجرت به سمت ایران توسط سادات حسینی و هجرت 

دیگر به سمت آفریقا توسط فرزندان امام حسن)ع( است. 
امید است این حضور طالب و آموزش و تربیت آن ها در 
ایران موجب اشاعه هر چه بیشتر تشیع در آفریقا شود.
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املغبون 
من غنب 
عمره ساعه 
بعد ساعه 
آدم مغبون و 
زیانکار کسی است 
که با غبن و فریب 
دارد عمر خود را 
ساعت به ساعت از 
دست می دهد! 

X

آگهی تاریخ 12/03 / 1401       صفحه 4 رواق
آگهی فقدان سند مالکیت

وکیل آقای مهدی وفادار قهوه چیان با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 37994/1401 مورخ 
1401/11/26 تقاضای صدور سند مالکیت المثنی به میزان مالکیت 507 قسمت مشاع از 1801/7 قسمت یک سهم 
مشاع از 4 سهم از 11 سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ از پالک 20 فرعی از 10- اصلی بخش 6 مشهد را نموده 
که پالک فوق الذکر به نام مهدی وفادار قهوه چیان ذیل دفتر 337 صفحه 338 ثبت 60598 ثبت و سند به شماره 
627239 در سهم نامبرده معتبر گردید و فاقد بازداشت و رهن می باشد حسب اعالم متقاضی صدور سند المثنی در 
اثر سهل انگاری مفقود شده در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه 
اش��خاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود می باش��ند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی 
اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه 
پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این 

اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند ج مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. م.الف 741  آ-40115867
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی دعوت از مجاورین
نظر به درخواست محمدعلی ترکمنی جاغرق و خانم ها مهری هادی زاده جاغرق و لیلی شبانی جاغرق مالکین مشاعی 
ششدانگ پالک 848 و 898 فرعی از 27- اصلی واقع در قریه جاغرق بخش شش مشهد مبنی بر صدور سند مالکیت 
کاداس��تری پالک مذکور در اجرای کد 914 مجموعه بخش��نامه های ثبتی و باستناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد 
اسناد رسمی الزم االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، نماینده و 
نقشه بردار این اداره در روز چهارشنبه تاریخ 1401/12/10 ساعت 9/30 صبح جهت معاینه محل ملک مورد تقاضا 
در محل وقوع ملک حضور خواهند یافت لذا بموجب این آگهی از مالکین مشاعی و مجاورین پالک فوق الذکر دعوت 
بعمل می آید به جهت حفظ حقوق مالکانه و عدم تضییع حق احتمالی در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع 
ملک مورد تقاضا حضور یابند. بدیهی است عدم حضور در موعد تعیین شده فوق مانع ادامه عملیات ثبتی نخواهد 

شد. م.الف 742  آ-40115869
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

از طرف محمد ایرانی 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مجتبی رنجوری با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 19395/1401 مورخ 1401/06/25 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده که میزان مالکیت یک سهم از نه سهم ششدانگ ذیل دفتر 564 صفحه 
280 ش��ماره س��ند 013930الف/12/89 و دو س��هم از نه سهم ششدانگ ذیل دفتر 564 صفحه 274 شماره سند 
013944الف/12/89 و یک س��هم از نه سهم شش��دانگ ذیل دفتر 561 صفحه 358 سند 608240الف/16/88 به 
نام مجتبی رنجوری از پالک 273 فرعی از 54 اصلی بخش 6 مشهد ثبت گردیده و دارای 4 فقره بازداشت و فاقد 
رهن می باشد حسب اعالم متقاضی صدور سند المثنی در اثر سهل انگاری مفقود شده در اجرای ماده 120 اصالحی 
آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت 
نزد خود می باش��ند ظرف 10 روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند ج مالکیت المثنی 

به نام مالک خواهد نمود. م.الف 743  آ-40115870
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی
نظر به اینکه آقای عبداله ناصری باس��تناد 2 برگ فرم استش��هادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند ششدانگ یازده در بند مغازه به شماره پالک 3552 
فرعی از 1245 فرعی از 21- اصلی بخش 9 مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده 
است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 189452 دفتر 958 صفحه 476 بنام 
عبداله ناصری ثبت و سند المثنی نوبت اول به شماره چاپی 195832 ب 95 بنام نامبرده صادر گردیده است. دفتر 

امالک بیش از این حکایتی ندارد. و این بخشنامه به استناد ماده 120 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 پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف 744  آ-40115871
سرپرست اداره ثبت اسناد منطقه یک مشهد مقدس- علی فضلی

از طرف رستم عبدالهی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مهدی ش��هریاری فرزند محمد با تس��لیم دو برگاستشهاد محلی مصدق به مهردفتر خانه 
شماره یک فامنین مدعی شده است که سند مالکیت به شماره مسلسل 808608 سال 94 سری 
د ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی دیم به پالک 124 فرعی از 119 اصلی واقع 
در بخش پنج همدان شهرستان فامنین اراضی روستای طمه چی که بنام نامبرده ذیل شماره دفتر 
امالک الکترونیک 139620326009000218 سابقه ثبت دارد و برابر سند رهنی شماره 17457 
مورخه 1396/11/30 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 17 فامنین در قبال مبلغ 1/800/000/000 
ریال در رهن بانک کشاورزی شعبه فامنین قرار دارد به علت نامعلوم مفقود گردیده است لذا به 
استناد تبصره الحاقی به ماده 120 آئین نامه قانون ثبت آگهی میشود تا در صورتیکه کسی مدعی 
انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهی تا مدت 10 روز به اداره ثبت 
اسناد و امالک فامنین مراجعه و مدارک خود را تسلیم دارند در صورت عدم مراجعه و پس از انقضاء 
مدت مزبور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد.) م الف 237( آ-40115838

رضا بیات - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای علیرضا عظیمی فرزند عباس با تس��لیم دوبرگ استش��هاد محلی مصدق به مهر دفتر خانه 
اسناد رسمی 79 کبودراهنگ مدعی است که یک جلد سند مالکیت ششدانگ پالک 814 فرعی 
از 238 اصلی به ش��ماره ثبت 21492 دفتر 64 صفحه 267 و ش��ماره سریال 478289 واقع در 
بخش چهار همدان روستای دستجرد به ثبت رسیده، به علت جابجائی مفقود گردیده است لذا 
باس��تناد تبصره الحاقی به ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود تا در صورتیکه 
کسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود باشد از تاریخ نشر آگهی تا مدت ده 
روز به اداره ثبت اسناد و امالک کبودراهنگ مراجعه و مدارک خود را تسلیم دارند در صورت عدم 
مراجعه و پس از انقضاء مدت مزبور نس��بت به صدور س��ند مالکیت المثنی اقدام و سند اولیه از 

درجه اعتبار ساقط می گردد. ) م الف 542( شناسه آگهی: 1460724  آ-40115865
محمد صادق بهرامی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کبودر آهنگ 

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

 در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک جاجرم مورد رسیدگی و تایید قرار گرفته است جهت اطالع عموم در دو 

نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتشار و محلی(  بشرح ذیل آگهی می شود :
بخش 7 بجنورد

61-اصلي موسوم به گزي
ا - شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی و باغ متصل قس��متی از پالک 61 -اصلی ابتیاعی از محل مالکیت رس��می 
آقای محمد عیاس��ی به مس��احت 37563/48 متر مربع بنام آقای محمد رضا نوروزی به شماره رای 1401/256 - 

1401/11/23 کالسه 1401/9
2- ششدانگ یک قطعه باغ قسمتی از پالک 61- اصلی ابتیاعی از محل مالکیت رسمی آقای علی اصغر فالح به مساحت 
11830/52 متر مربع بنام آقای جالل محوالتی به ش��ماره رای 257/ 1401  -1401/11/23 کالس��ه 1401/10

لذا بدینوسیله اعالم میگردد در صورتی که اشخاص ذینفع به آراء اعالم شده فوق اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
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 
ورسید اخذ نمایند معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 

مالکیت خواهد نمود و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.  آ-40115842
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/12/03                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/18

مرتضی محمد آبادی-رییس اداره ثبت اسناد و امالک جاجرم

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه نرگس امیران برابر تقاضانامه شماره 32458 مورخ 1401/11/26 منضم دو برگ گواهی استشهادیه و 
شهادت شهود تقاضای المثنی نوبت اول را نموده و مدعی است که سند مالکیت 829369 پالک 2 فرعی از 1095 
اصل��ی )جایگزی��ن پالک )B) 525/2 ، 526، 1094/2 ، 1095 اصلی ( بخش 1  نیش��ابور به علت جابجایی مفقود 
گردیده که به حکایت دفتر امالک سند مالکیت پالک مزبور ذیل صفحه 358 دفتر 46 شش دانگ پالک مزبور بنام 
نرگس امیران ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است و برابر سند رهنی 9364-1393/02/24 دفتر 12 نیشابور در 
رهن موسسه مالی و اعتباری فرشتگان قرار گرفت و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. لذا چنانچه سند مالکیت  
مزبور جهت انجام هرگونه معامله ای به آن  دفترخانه ارائه گردید از انجام معامله خودداری س��ند 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 . 1408(  آ-40115843
سید ابوالفضل حسینی-مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور

                                                   
آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه آقای محمدرضا اکبری فرزند محمد تقی به ش ش 58به شماره ملی 5749038254  باستناد دو برگ 
استشهادیه گواهی امضا شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده 
و مدعی است سند مالکیت به شماره چاپی 511641 مربوط به شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 367/84 
متر مربع به شماره پالک 511 فرعی از پالک22 اصلی بخش 14 زبرخان بنام متقاضی می باشد به علت بی احتیاطی 
مفقود گردیده که با بررسی دفتر امالک مشخص گردید که سند مالکیت نامبرده ذیل ثبت و صفحه دفتر الکترونیکی 
به شماره 139920306001001191 بنام محمد رضا اکبری فرزند محمد تقی )متقاضی( ثبت گردیده و دفتر امالک 
بیش از این حکایتی ندارد.لذا به استناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر 
کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 
ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت و یا سند معامله رسمی به اداره 
تسلیم نمایید و بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت 
یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ-40115844

 انتشار3 اسفند
سید حسن پور موسوی -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زبرخان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
نظر به دستور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/9/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان 1-مرتضی جهان 

بخش فرزند محمد بشمار شناسنامه 2109 صادره از قدمگاه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 4403 
مترمربع در قس��متی از پالک ش��ماره 135 اصلی اراضی قدمگاه واقع در خراس��ان رضوی بخش 3حوزه ثبت ملک 
زبرخان از محل مالکیت بدرالملوک قدمگاهی فرزند سید حسین محرز گردیده است. 2-علی اصغر حاجی آبادی یه 
شماره شناسنامه شماره 899 کدملی5749082016 صادره از قدمگاه فرزند علی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت 16865 مترمربع در قسمتی از پالک شماره 150 اصلی مزرعه حاجی آباد واقع در خراسان رضوی بخش 
3 حوزه ثبت ملک زبرخان از محل مالکیت حس��ن حاجی آبادی فرزند حبیب به ش��ماره شناسنامه بیست و چهار 
3-ش��رکت خدماتی طلوع سبز خیام به شماره شناسنامه شماره کدملی14008447668 ششدانگ 4قطعه زمین 
مزروعی به مس��احت 71326/05 و24961/69 و27976/39 و39116/53 مترمربع در قسمتی از پالک شماره 10 
فرعی از 64 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 3 حوزه ثبت ملک زبرخان واقع در اراضی حسن آباد بسرو از محل 
مالکیت آقایان قربان وزیری فرزند محمد و موسی طاهر آبادی فرزند حسین و غالمعلی قلعه وزیر فرزند مرادعلی و 
قربان چوبدار فرزند غالمرضا و محمد فخری فرزند مجید و حبیب اهلل اروجی فرزند غالمرضا و محمد حشمتی فرزند 
حسن و عبدالصمد وزیری فرزند عبدالرحیم.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به این مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-40115845
انتشار اول 1401/12/03                         انتشار دوم 1401/12/18

سید حسن پورموسوی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زبرخان

متن آگهی مزایده
آگهی مزایده اموال غیر منقول کالسه 140100132 

به موجب پرونده اجرائی کالسه  فوق له بانک سپه  سرخس علیه  جواد خوران  ) بعنوان متعهد وام گیرنده( و مرحوم 
لطیف خوران بعنوان ضامن ،ششدانگ اعیان یک باب منزل مسکونی    دارای پالک  9426  فرعی از 4 اصلی بخش 
16 سرخس به ادرس خیابان ثار اله 2پالک 19 که طبق سند رهنی شماره 37800_1398/05/08 دفتر خانه  اسناد 
رس��می ش��ماره 4 سرخس در قبال مبلغ یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون  ریال در رهن  بانک سپه سرخس 
قرار گرفته است.  و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ چهارده میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون ریال  ارزیابی شده 
وپالک فوق دارای251  متر مربع عرصه و 156 متر مربع اعیانی در یک طبقه نیمه اس��کلت دارای  انش��عابات  آب 
و برق و گاز ،  که برابر گزارش کارش��ناس و مامور اجرا  در تصرف ورثه)مرحوم لطیف خوران (  می باش��د و پالک 
فوق از ساعت 9الی 12 روز دوشنبه  مورخ  1401/12/15در اداره ثبت اسناد و امالک سرخس واقع در بلوار شهید 
بهش��تي از طریق مزایده به فروش می رس��د . مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا 
فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ،برق ،گاز،اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک 
و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض ش��هرداری 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 وحق مزایده نقدا 
وصول می گردد  ضمنآ چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد،مزایده روز اداری بعداز تعطیلی در همان ساعت 

و مکان مقرربرگزار خواهد شد .  آ-40115846
تاریخ انتشار: 1401/12/03

رئیس واحد اجرای اسناد رسمی  سرخس _  حجت بصیرت زاده 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینکه  خانم سکینه سادات حسینی دارای شناسنامه شماره 5749129918  به شرح دادخواست به کالسه  
7/472/1401 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  زهرا حسینی به 
شناسنامه 5749529142  در تاریخ  1392/11/18  در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به : 
1.سید اسمعیل حسینی فرزند سید ابوالقاسم کد ملی 5749504859 ت.ت  1312/1/12 نسبت همسر مرحوم 

2.فاطمه بیگم حسینی  فرزند سید اسمعیل   کد ملی  5749127672  ت.ت  1346/1/15  نسبت فرزند مرحوم 
3.سکینه سادات حسینی فرزند سید اسمعیل   کد ملی 5749129918 ت.ت 1352/5/5 نسبت فرزند مرحوم 

4. خدیجه سادات حسینی  فرزند سید اسمعیل کد ملی 5749724093 ت .ت 1347/8/10  نسبت فرزند مرحوم 
5.سید حسن حسینی   فرزند سید اسمعیل    کد ملی 5749664856   ت.ت  1338/4/5   نسبت فرزند مرحوم 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را باستناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد .   آ-40115847
علیرضا مهریانی  قاضی شورا شعبه هفتم شورای حل اختالف زبرخان

اگهی فقدان سند 
چون اقای حسین کاربر حصار برار درخواست وارده به شماره 7278_1401/11/30 و با ارائه برگ استشهادیه محلی 
امضا شده مدعی است ستد مالیکت ششدانگ اعیان پالک شماره 180 فرفی از 165 اصلی واقع در بخش دو قوچان 
به علت جابه جایی مفقودگردیده است که با برسی دفتر امالک مشخص گردید ششدانگ اعیان پالک فوق در دفتر 
امالک الکترونیکی شماره 139720306010003360 به نام حسین کاربر حصار ثبت و سند مالیکت صادر گردیده 
است . لذا به استناد ماده 120 آئین نامه قاون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا هر کس مدعی انجام معامله 
یا وجود سند مالیکت پالک فوق نزد خود می باشد باید ظرف مدت 10 روز پس از مدت انتشار آگهی به این اداره 
مراجعه و مراتب را اعالم نماید ، بدیهی اس��ت پس از س��پری شدن مهلت مقرر طبی مقررات نسبت به صدور سند 

المثنی به نام متقاضی اقدام خواهد شد .  آ-40115876
عباس برق شمشیر رئیس اداره ی ثبت اسناد و امالک قوچان

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی  برابر رای شماره 140160318603010257مورخ1401/10/19 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات 

مالکانه بالمعارض آقای عیسی حسین زاده فرزند محمد اسماعیل به شماره شناسنامه 549 صادره از رودسر در قریه 
بیجارکن در شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر بنای احداثی به مساحت 160 متر مربع پالک فرعی 19859 
از اصلی 75 مفروز مجزی از پالک 2924 از اصلی 75 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می خانم 

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

خواهد شد. م الف 2531  آ-40115877
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/12/03                           تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/12/20 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آ یین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
 براب��ررای ش��ماره 140160301046000960تاریخ1401.8.30هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محموددهقان فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 10 صادره ازالیگودرزدر یک باب خانه به مساحت 
72.00مترمربع پالک  یک فرعی از6- اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشواخریداری ازمالک رسمی آقای محمدحسین 
شیرکوند محرزگردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم پس ازاخذرس��ید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض.دادخواست 
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/208  آ-40115068
تاریخ انتشارنوبت اول : 1401.11.18                       تاریخ انتشارنوبت دوم: 1401.12.3

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آ یین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
 برابررای شماره 140160301046000627تاریخ1401.7.26هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمدرسولی نژاد فرزند علیرضا بشماره شناسنامه 0410404144 صادره ازورامین درششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت59813مترمربع پالک فرعی از19- اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشواخریداری ازمالک رسمی 
آقای حس��نعلی میرزایی سرگل محرزگردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی 
می ش��وددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورس��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ندمی توانند ازتاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم پس ازاخذرسید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض.دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف 210  آ-40115069
تاریخ انتشارنوبت اول: 1401.11.18                    تاریخ انتشارنوبت دوم: 1401.12.3

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آ یین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
 برابررای شماره 140160301046001077تاریخ1401.10.8هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای احس��ان خانی فرزند محسن بشماره شناسنامه 3174 صادره ازدر یک قطعه زمین بابنای احداثی به مساحت 
476.27مترمربع پالک  یک فرعی از6- اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیش��واخریداری ازمالک رسمی خانم مهین 
شیرکوند محرزگردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم پس ازاخذرس��ید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض.دادخواست 
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/226  آ-40115071
تاریخ انتشارنوبت اول : 1401.11.18                         تاریخ انتشارنوبت دوم: 1401.12.3

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آ یین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
 براب��ررای ش��ماره 140160301046001119تاریخ1401.10.12هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای احمدفارسی فرزند علی بشماره شناسنامه 3 صادره ازدر یک قطعه زمین مزروعی به صورت گلخانه 
مس��احت4646مترمربع که میزان 72.22مترمربع آن درزمان تخریب ونوسازی جزءبسترنهرگذرشمالی خواهدشد 
پالک فرعی از206- اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیش��وا که متقاضی خودمالکیت داردمحرزگردیده اس��ت. لذابه 
منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم پس 
ازاخذرسید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض.دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف 225   آ-40115072

تاریخ انتشارنوبت اول: 1401.11.18                   تاریخ انتشارنوبت دوم: 1401.12.3
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