
معاون تبلیغات اسالمی حرم مطهر رضوی خبر داد

 جزئیات برنامه تحویل سال
 در مضجع شریف رضوی

برنامه های  تبلیغات اسالمی حرم مطهر رضــوی گفت:  معاون 
نوروزی ۱۴۰۲ حرم مطهر رضوی از ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ آغاز می شود و 
زائران و مجاوران در این مدت از 6۰۰ ویژه برنامه تبلیغی و فرهنگی 
حجت االسالم  آستان نیوز،  گــزارش  به  شــد.  خواهند  بهره مند 
تشریح  خبری  نشست  در  شریعتی نژاد  حسین  والمسلمین 
برنامه های نــوروز ۱۴۰۲ و ماه مبارک رمضان که صبح دیــروز با 
حضور جمعی از اصحاب رسانه در حرم مطهر رضوی برگزار شد، 
گفت: برنامه های نوروزی ۱۴۰۲ حرم مطهر رضوی از ۲۵ اسفند 
۱۴۰۱ آغاز می شود و اجرای این ویژه برنامه ها تا ۴ فروردین ادامه 
خواهد یافت و در این مدت بیش از 6۰۰ برنامه فرهنگی برای 
زائران و مجاوران برنامه ریزی شده است. وی برگزاری حدود ۱۲۰ 
برنامه سخنرانی و ۹۰ مراسم قرائت دعا و مناجات را از مهم ترین 
برنامه های نوروزی حرم مطهر رضوی اعالم کرد و افزود: عالوه بر 
این، تعداد برنامه هایی نظیر مدیحه سرایی و حلقه های معرفت 
افزایش چشم گیری خواهد داشت. معاون تبلیغات اسالمی حرم 
مطهر رضوی ادامه داد: براساس برنامه ریزی صورت گرفته، میزهای 
پاسخ گویی به ســؤاالت دینی و شرعی نسبت به سال گذشته 
یافته است. افزایش  ورودی صحن های حرم مطهر رضــوی  در 

برنامه های ویژه برای کودکان و نوجوانان◾
ــای ویــــــژه کــــودکــــان و  ــه هـ ــامـ ــرنـ ــه تـــــــدارک بـ ــ ــا اشـــــــاره ب ــ وی ب
ــامــه هــا در  ــرن ــن ب ــ ــرد: ای ــ ــار کـ ــهـ ــوروز اظـ ــ ــ ــام ن ــ ــان در ایـ ــوانـ ــوجـ نـ
ــزار مــی شــود. ــرگـ ــان و نـــوجـــوانـــان بـ ــودکـ 6 نــقــطــه حـــرم ویــــژه کـ
شریعتی نژاد ادامه داد: برنامه هایی نیز ویژه خواهران در نظر گرفته شده 
است که در رواق های حضرت زهرا)س(، نجمه خاتون)س( و حضرت 
معصومه)س( و همچنین مسجد گوهرشاد برگزار خواهد شد.
ــاره مــراســم تحویل ســال در حــرم مطهر رضــوی گفت:  وی دربـ
از ساعت ۲۰ در روز ۲۹ اسفند و در آخرین شب  این مراسم 
سال ۱۴۰۱ با پخش صلوات خاصه امام رضــا)ع( آغاز می شود.
شریعتی نژاد ادامه داد: رأس ساعت ۲۴ ویژه برنامه ای با حضور و 
مشارکت هموطنان خواهیم داشت که برافراشتن پرچم کشورمان 
ــران خــواهــد بــود. هــمــراه بــا قــرائــت ســـرود جمهوری اســالمــی ایـ
نواختن  بــا  و  بــامــداد  تــا ساعت ۲  برنامه ها  افـــزود: سپس  وی 
ــام رضـــــا)ع( ادامــــه خــواهــد یــافــت. ــ نــقــاره و قــرائــت زیــــارت ام
شریعتی نژاد خاطرنشان کرد: البته پیش از این مراسم  از ساعت 
۱۵:3۰ روز ۲۹ اسفند ماه جاری برنامه های معارفی برگزار می شود.
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نگاهی به تاریخچه تدفین درگذشتگان در حرم مطهر رضوی به 
مناسبت زیارت اهل قبور در روزهای پایانی سال

jمقیمان مقام رضا

افزایش ساعات بازدید از 
موزه های رضوی در نوروز  

آیت اهلل جاودان از راهکارهای رسیدن به رضایت امام 
زمان)عج( می گوید

 خودسازی و دگرسازی
 راه ایجاد جامعه مهدوی

    سال سوم    ویژه نامه 578    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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به  نگاهی  با  گفت:  رضــوی  قــدس  آستان  تولیت 
مشهد،  شهر  حاشیه  کنونی  شــرایــط  و  گذشته 
درمی یابیم تالش ها و مجاهدت های روحانیون در 

این مناطق به بار نشسته است.
به گــزارش آستان نیوز، حجت االسالم والمسلمین 
احمد مروی در همایش طالیه داران جهاد و بصیرت 
ولــی فقیه در استان  نماینده  با حضور  ــروز  که دی

خراسان رضوی و ائمه جماعات 
حاشیه شهر  فعال  روحانیون  و 
مشهد در تاالر قدس حرم مطهر 

امام رضا)ع( برگزار شد ...

سفره های افطاری هر شب در مبادی ورودی بارگاه منور حضرت رضا)ع( پهن می شوند  

تازه ترین خبرها از سفره های اکرام رضوی
تولیت آستان قدس رضوی در جمع 
علما و ائمه جماعات حاشیه شهر مشهد: 

مجاهدت های 
روحانیون در 
حاشیه شهر 
مشهد به بار 
نشسته است

4

2

مدیر عالی حرم مطهر رضوی خبر داد 

بارگاه منور رضوی آماده میزبانی از 2 میلیون زائر در لحظه تحویل سال
فرارســـیدن  آســـتانه  در 
جشـــن  و  باســـتانی  نـــوروز 
بـــزرگ لحظـــه تحویل ســـال، 
مشـــهدالرضا و بـــارگاه منـــور 
آمـــاده  ثامن الحجـــج)ع( 
میزبانی از زائران در لحظه تحویل ســـال و ایام نوروز 
اســـت. در همیـــن راســـتا مدیـــر عالـــی حـــرم مطهر 
رضوی از آمادگی بارگاه نورانی شمس الشـــموس)ع( 
بـــرای میزبانـــی از ۲میلیـــون زائـــر در لحظـــه تحویل 

داد. ســـال ۱۴۰۱ خبـــر 
در  فیضـــی  مصطفـــی  آســـتان نیوز،  گـــزارش  بـــه 
نشســـت خبـــری تشـــریح برنامه های نـــوروز ۱۴۰۲ و 
ماه مبـــارک رمضان که با حضور جمعی از اصحاب 
رســـانه برگزار شـــد، ضمن تبریک فرا رســـیدن عید 
نـــوروز و ایام مـــاه مبارک رمضان بـــه اقدام های حرم 
مطهـــر رضـــوی در ایام پیش رو اشـــاره کـــرد و گفت: 
امســـال نـــوروز ۱۴۰۲ تفـــاوت خاصـــی بـــا ســـال های 
گذشـــته دارد زیـــرا بـــا مـــاه مبـــارک رمضـــان تقـــارن 

یافته اســـت.
وی عنوان کرد: امســـال شـــرایط خوبـــی برای حضور 
زائـــران در حرم مطهر رضـــوی فراهم آمده و با توجه 
بـــه اینکه بهـــار قرآن با بهار طبیعت همزمان شـــده 
اســـت، پیش بینـــی می کنیـــم در خدمـــت جمعیت 

میلیونی زائران باشـــیم.
 
بســـیج تمامی امکانات برای خدمات شایســـته به ◾

زائران
بـــه گفتـــه فیضـــی، آســـتان قـــدس رضـــوی تمامـــی 
تـــا  کـــرده  را بســـیج  امکانـــات خـــود  و  ظرفیت هـــا 
میزبانـــی شایســـته ای از زائـــران نـــوروزی در مراســـم 

ســـال تحویـــل داشـــته باشـــد.
وی اظهـــار کـــرد: بـــا حلـــول مـــاه مبـــارک رمضـــان 
خدمـــات حرم مطهر رضوی، حـــال و هوای رمضانی 
داشـــته و در ایـــن ایـــام خدمات ویـــژه ای با محوریت 
برنامه هـــای معنوی، ســـفره های اکرام رضـــوی و... به 

زائـــران و مجـــاوران ارائه خواهد شـــد.
وی در بخـــش دیگـــری از ســـخنانش با بیـــان اینکه 
حـــرم  فعالیت هـــای  در  مـــا  مأموریـــت  و  رســـالت 
مطهـــر رضـــوی، تعالی زیارت اســـت، گفـــت: توجه 
بـــه نـــگاه فرهنگی و دینـــی و ارتقـــای آن و همچنین 
تســـهیل زیـــارت که شـــامل اقدام هـــا و فعالیت های 
عمرانـــی و خدماتی حـــرم مطهر رضوی می شـــود با 
هـــدف ایجـــاد زیارتـــی ســـهل و آســـان از مهم ترین 

فعالیت هـــای حـــرم مطهـــر رضوی اســـت.
بـــه  ادامـــه  مدیـــر عالـــی حـــرم مطهـــر رضـــوی در 
فعالیت هـــای ســـال ۱۴۰۱ و تغییـــرات ایجـــاد شـــده 
در راســـتای تســـهیل امر زیارت اشـــاره کرد و گفت: 
ســـال جاری در حـــوزه تعالی زیارت توجه به اقشـــار 
اجتماعـــی در دســـتور کار حرم مطهر قـــرار گرفت و 
عـــالوه بـــر فعالیت های عـــام، بخشـــی از فعالیت ها 
هدفمندتـــر و بـــا عنوان مشـــخص تری انجام شـــد.

اختصاص رواق برای کودکان◾
وی مهم تریـــن خدمـــات در راســـتای تســـهیل زیـــارت 
را اختصـــاص رواق هایـــی بـــه زائـــران کـــودک و نوجـــوان 
برشـــمرد و افـــزود: بـــا فعـــال شـــدن ایـــن رواق هـــا 
شـــده  برگـــزار  و  پیش بینـــی  متنوعـــی  برنامه هـــای 

اســـت.

فیضـــی قشـــر نوجـــوان و جـــوان را مخاطـــب بعدی 
حـــرم مطهر رضوی دانســـت و از جملـــه برنامه های 
بـــه  ســـنی،  رده  ایـــن  بـــرای  شـــده  دیـــده  تـــدارک 
هدفمنـــدی جشـــن تکلیف هـــا، توجـــه بـــه اردوهای 
دانشـــجویی و برگزاری اعتکاف هـــا به ویژه ماه رجب 
کـــه از پربارتریـــن اعتکاف هـــا در حـــرم مطهر رضوی 

بـــود اشـــاره کرد.

وی بـــا بیـــان اینکـــه قشـــر کم تـــوان بســـیار قابـــل 
احتـــرام و نیازمنـــد به خدمت هســـتند، اظهار کرد: 
امســـال در مناســـبت های مختلـــف مذهبی و ملی، 
برنامه هـــای جامعـــی ویـــژه جامعـــه ناشـــنوایان در 
شـــب های احیـــا، مراســـم عـــزاداری دهـــه آخر صفر 

و... برگزار شـــد.

 خدمت رسانی گسترده به هیئت های مذهبی 
مدیـــر عالـــی حرم مطهر رضـــوی در ادامـــه توجه به 
هیئت هـــای مذهبـــی سراســـر کشـــور و اختصـــاص 
فضـــای ویژه بـــه این هیئت ها بـــرای برپایی مجالس 
عـــزا در حـــرم مطهـــر رضـــوی را از دیگـــر اقدام هـــای 
ســـال جاری دانســـت و خاطرنشـــان کرد: در صحن 
قـــدس حـــرم مطهـــر رضـــوی برنامه هـــای ویـــژه ای را 

بـــا عنـــوان »حســـینیه حـــرم« در دهـــه آخـــر صفر 
تجربـــه کردیـــم. در ایـــن برنامه هیئت هـــای مذهبی 
از اســـتان های مختلف با همان ســـبک محلی خود 

در حـــرم رضوی بـــه عـــزاداری پرداختند.
وی همچنین ساماندهی عقد و ازدواج در یک رواق 
با نظـــم و انتظام خـــاص، راه اندازی چهـــار چایخانه 

در صحن هـــای مختلـــف حـــرم، توجـــه بـــه خدمات 
تأســـیس  از جملـــه  زائـــران  نیازمنـــدی  و  عمومـــی 
سرویس های بهداشـــتی و وضوخانه ها در رواق های 
مطهر و... با هدف آســـایش خاطـــر زائران را از دیگر 
خدمات حرم مطهر رضوی در ســـال ۱۴۰۱ ذکر کرد.

 
استمرار در بازسازی و نگهداری ابنیه حرم◾

فیضی تصریح کرد: در بخش تســـهیل زیارت آنچه 
مـــورد توجه اســـت، اســـتمرار بازســـازی و نگهداری 
ابنیـــه حرم مطهر رضوی اســـت، ســـاخت مجموعه 
کار آســـانی اســـت امـــا نگهـــداری، به روزرســـانی و 
توســـعه بر اســـاس وضع موجـــود و فعالیـــت جاری 
که توســـط ســـازمان عمـــران و توســـعه حـــرم مطهر 
رضـــوی در حال انجام اســـت، کار دشـــواری اســـت.

 
میزبانی از 1/7 میلیون زائر در ایام پیک سال◾

وی بـــا بیـــان اینکـــه افزون بـــر یک میلیـــون مترمربع 
مســـاحت اماکـــن متبرکـــه از ورودی حـــرم تـــا روضه 
منـــوره اســـت، گفـــت: نزدیـــک بـــه ۸۰ هـــزار متـــر به 
فضـــای مســـقف و رواق هـــا اختصـــاص دارد. امـــروز 
حداقـــل تشـــرف زائر به حـــرم مطهـــر در خلوت ترین 
روزهـــا ۷۰ هـــزار تشـــرف اســـت و حداقل تشـــرف در 
بیشـــترین روزهـــا همچـــون ســـال تحویـــل، دهه آخر 
صفـــر و... بیـــن یـــک میلیون و ۲۰۰ تا یـــک میلیون و 

۷۰۰ هزار تشـــرف اســـت.
فیضـــی با اشـــاره بـــه اینکـــه خدماتـــی کـــه در حرم 
انجـــام می شـــود قابـــل مقایســـه بـــا ســـایر اعتـــاب 
مقدســـه نیســـت، افزود: ایـــن تعدد خدمـــت کار را 
بـــرای مـــا مشـــکل تر می کنـــد امـــا مـــا خـــادم زائران 
هســـتیم و وظیفـــه مـــا خدمـــت بـــه زائـــران علی بن 

اســـت. الرضا)ع(  موســـی 
 
20 هزار متر فضای جدید برای حرم◾

بهایـــی  شـــیخ  زیرســـطحی  پـــروژه  داد:  ادامـــه  وی 
ـــر ۲۰ هـــزار  یکـــی از ایـــن خدمـــات اســـت کـــه افـــزون ب
متـــر بـــه طبقـــه زیریـــن حـــرم مطهـــر رضـــوی اضافـــه 
حـــوزه  در  اقدام هـــا  ایـــن  واقـــع  در  شـــد،  خواهـــد 
تســـهیل زیـــارت در حـــال انجـــام اســـت و مـــا وظیفـــه 
داریـــم ایـــن اقدام هـــا را در شـــرایطی انجـــام دهیـــم 
کـــه در کنـــار فعالیت هـــای عمرانـــی، زیـــارت و خدمـــت 

تعطیـــل نشـــود.
 
خدمت رسانی 10 هزار خادم در شب تحویل سال ◾

معـــاون اماکـــن متبرکـــه حـــرم مطهر رضـــوی نیز در 
ایـــن نشســـت از دعـــوت بـــه خدمت نزدیـــک به ۱۰ 
هـــزار خادم و خادمیار به منظور خدمات رســـانی به 
ارادتمندان حضرت رضا)ع( در شـــب تحویل ســـال 

داد. ۱۴۰۲ خبر 
امین بهنام اظهار کرد: این معاونت، مدیریت حدود 
۱۰ هزار خدمه و نزدیک به ۴۰ هزار خادمیاری را که 
در بارگاه ملکوتی امام هشتم)ع( به زائران و مجاوران 

خدمت می کنند، برعهده دارد.
وی گفـــت: مـــا در تـــالش هســـتیم در کنـــار ایجـــاد 
فضاهـــای الزم بـــرای انجـــام کتیبه آرایـــی، گل آرایی و 
چراغانـــی در ایـــن آســـتان مقدس توســـط خادمان، 
ورود و خـــروج زائـــران و زیارتشـــان را امـــن و آســـان 
کنیـــم تـــا آنـــان لحظـــات معنـــوی و آرامـــی را در این 

آســـتان مقـــدس تجربـــه کنند.

خبر

ــاره  درب آن  تابعه  مجموعه های  و  مدیریت  ایــن  خبری  نشست  در  رضــوی  مطهر  حــرم  عالی  مدیر 
ویژه برنامه های نوروز۱۴۰۲ و ماه مبارک رمضان از بازنگری در طرح استراحت شبانه زائران در حرم مطهر 

رضوی خبر داد. 
مصطفی فیضی در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس گفت: با برنامه ریزی انجام شده قرار است طرح 
استراحت زائران در حرم مطهر مورد بازنگری قرار گیرد، البته در مجموعه این بارگاه مقدس و ملکوتی، 
موضوعی به نام »خوابیدن زائر« به معنای عرفی و اصطالحی آن و با توجه به حفظ شئونات بارگاه 
مقدس رضوی وجود ندارد، ولی موضوع استراحت محدود یعنی حدود دو تا سه ساعته و نه خوابیدن 
به معنای عرفی آن، به منظور جلوگیری از برخی از عواقب و پیامدهای خوابیدن دائم زائران در بارگاه 

مطهر رضوی، در حرم مطهر امام هشتم)ع( در حال بررسی و بازنگری است.
وی در مورد تسهیالت پارکینگ برای خودرو زائران بارگاه مطهر رضوی نیز اضافه کرد: تأمین پارکینگ 
مناسب برای پارک خودروهای زائران، وظیفه دستگاه ها و نهادهای شهری و استانی است و به آستان 
قدس رضوی ارتباطی ندارد، ولی از باب همکاری و در راستای ارائه خدمت در حد مقدورات و امکانات 
این نهاد مقدس، از مدت ها پیش و به خصوص در ایام  نوروز و مناسبت های ویژه، حدود ۲هزار محل 
پارک خودرو در پارکینگ های حرم مطهر رضوی برای استفاده زائران گرامی اختصاص داده شده است، 
به گونه ای که در این طرح، محل پارک خودروهای همکاران  شاغل در مجموعه حرم مطهر امام رضا)ع( 
از پارکینگ های حرم مطهر به خارج از حرم و به پارکینگ های برخی از اماکن و ساختمان های اطراف 
حرم مطهر منتقل شده و جای پارک خودرو همکاران شاغل در مجموعه حرم مطهر به زائران گرامی به 

تعداد حدود ۲هزار جای پارک واگذار شده است. 
فیضـــی یـــادآور شـــد: هر چنـــد این اقـــدام جوابگوی میـــزان تقاضای پـــارک خـــودرو زائران نیســـت، اما 
امیدواریم مســـئوالن و مدیریت های دســـتگاه های مرتبط شـــهری و اســـتانی که متولی رفع این مشکل 
هســـتند، بـــا همـــت و ســـرعت عمـــل بهتر و بیشـــتری به وظایف خـــود در ایـــن راســـتا و در جهت رفع 

مشـــکل زائـــران عمل کنند.

 بازنگری در طرح استراحت شبانه زائران 
در حرم مطهر رضوی 



ان احملق 
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تولیت آســـتان قدس 
بـــا  گفـــت:  رضـــوی 
نگاهـــی بـــه گذشـــته 
کنونـــی  شـــرایط  و 
شـــهر  حاشـــیه 
مشـــهد، درمی یابیم تالش ها و مجاهدت های 
روحانیون در این مناطق به بار نشسته است.
بـــه گـــزارش آســـتان نیوز، حجت االســـالم 
والمســـلمین احمـــد مـــروی در همایـــش 
طالیه داران جهاد و بصیرت که دیروز با حضور 
نماینده ولی فقیه در اســـتان خراســـان رضوی 
و ائمـــه جماعـــات و روحانیـــون فعال حاشـــیه 
شـــهر مشـــهد در تاالر قدس حرم مطهـــر امام 
رضـــا)ع( برگـــزار شـــد؛ بـــه دغدغه هـــای رهبـــر 
معظم انقالب نسبت به حاشیه شهر مشهد 
اشـــاره و ابراز کرد: حاشیه شهر مشهد همواره 
یکـــی از دغدغه های رهبر معظـــم انقالب بوده 
که بـــا دســـتور معظم له ســـتادی بـــا محوریت 
آیـــت هللا علم الهـــدی، نماینـــده ولی فقیـــه در 
استان خراســـان رضوی برای سامان بخشیدن 
بـــه وضعیـــت ایـــن مناطـــق تأســـیس شـــد که 
الحمدللـــه ایـــن ســـتاد طـــی مـــدت فعالیـــت 
اقدام هـــای بســـیار ارزشـــمندی بـــه خصوص 
در حوزه هـــای معرفتی، دینـــی و فرهنگی در آن 

مناطق انجـــام داده اســـت.
وی با بیان اینکه آســـتان قـــدس رضوی کمک 
بـــه حاشـــیه شـــهر مشـــهد را یکـــی از وظایف 
خـــود می دانـــد، تصریح کـــرد: رفع مشـــکالت 
حاشیه شـــهر مشـــهد پروژه ای ملی است اما 
مسئوالن اســـتانی نیز در حال تالش هستند 
و آســـتان قدس رضوی هم به میـــزان مقدورات 
و امکانـــات آنچـــه در توان داشـــته باشـــد برای 
رفع مشـــکالت این مناطق انجـــام خواهد داد 

که بـــه لطـــف الهی ایـــن تالش هـــا امروز بـــه بار 
نشســـته است.

تولیت آســـتان قدس رضـــوی عنوان کـــرد: اگر 
تالش های روحانیت حاشـــیه شـــهر مشـــهد، 
مدیریت مؤثر نماینـــده ولی فقیه در اســـتان و 
همکاری بخش های مختلف استانی و شهری 
نبود، قطعاً شـــرایط این مناطق با آنچـــه امروز 
شـــاهد هســـتیم، متفاوت بود و ایـــن توفیقات 

حاصل نمی شـــد.
وی نســـبت به توجه روحانیت بـــه ارتباط مؤثر 
بـــا نســـل جـــوان و مطالبه گـــری حقـــوق مردم 
تأکید و عنوان کرد: کارهای فراوانی انجام شده 

و مســـئوالن دلســـوزانه در حال تالش هستند 
اما روحانیـــون نیز بایـــد ضمـــن امیدآفرینی با 
منطق درســـت مطالبه گر حقوق مردم باشند.
حجت االسالم والمســـلمین مروی همچنین 
روحانیت را به انجـــام فعالیت های اجتماعی 
و استفاده از ظرفیت خیران برای دست گیری 
کـــرد:  و تصریـــح  توصیـــه  نیازمنـــدان  از 
روحانیـــون باید نســـبت بـــه مشـــکالت مردم 
دغدغه منـــد باشـــند و بـــا اســـتفاده از اعتبار 
خـــود و بهره گیـــری از ظرفیـــت خیـــران بـــرای 
 رفع آن هـــا و گره گشـــایی از زندگـــی نیازمندان

 تالش کنند.

تولیت آستان قدس رضوی در جمع علما و ائمه جماعات حاشیه شهر مشهد: 

مجاهدت های روحانیون در حاشیه 
شهر مشهد به بار نشسته است

تازه های تازه های 
نشرنشر

حاج قاسم به روایت رهبر معظم انقالب را در »قهرمان؛ سلیمانی« بخوانید
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت هللا العظمی خامنه ای 
نسخه الکترونیک کتاب »قهرمان؛ سلیمانی« را منتشر 
کرد.  حاج قاسم سلیمانی چگونه به قهرمان ملت ایران و امت 
اسالمی و عامل تحمیل سنگین ترین شکست ها به استکبار 
جهانی تبدیل شد؟ مردی که به تعبیر رهبر معظم انقالب 

اسالمی »از یک روستای دورافتاده برمی خیزد، تالش می کند 
مجاهدت می کند، خودسازی می کند، تبدیل می شود به چهره  
درخشان و قهرمان امت اسالمی«. با جست وجو و تفکر در 
خطوط زندگی و سال ها مجاهدت صادقانه و مخلصانه  
او مــی تــوان به پاسخ ایــن پرسش رسید. حضرت آیت هللا 

خامنه ای در سخنرانی های مختلفی ابعاد گوناگون زندگی، 
مجاهدت ها، خصوصیات، مکتب، ثمرات و دستاوردهای 
سردار سلیمانی را تبیین کرده و درباره  ابعاد گوناگون حادثه  
عظیم شهادت ایشان سخن گفته اند. این کتابچه به روش 
شــرح مزجی بیانات معظم له تــالش کـــرده روایــتــی جامع 

و خواندنی از حــاج قاسم سلیمانی در اختیار مخاطبان 
گرامی بگذارد. در تولید این کتابچه تالش شده بیانات مهم 
رهبرمعظم انقالب اسالمی دربــاره  »حاج قاسم سلیمانی« 
براساس سیری دقیق و با بیان روایی آورده شود و ضمن توجه 

به ایجاز و اختصار، جامعیت محتوایی مدنظر باشد.

   اگر دستمان را دراز کنیم
 امام زمان)عج( دست ما را می گیرد

باید دل هایمان را متوجه قلب عالم امکان کنیم. باید 
متوجه آن روح سراسری ماسوی اهلل شویم. باید 

به وظایفمان عمل کنیم و برای اصالح خویش، از او 

استمداد کنیم.
 شب قدِر سال ها پیش بود واقعًا از صمیم دل گفتم ما 

بی صاحب نیستیم. بی صاحب ها باید غصه بخورند. 
ما صاحب داریم اما به وظیفه مان عمل نمی کنیم. اگر 
دستمان را دراز کنیم، صاحب ما دست ما را می گیرد.

 این نکته را می گویم که ما اصاًل و ابداً مأیوس نیستیم؛ 
چراکه برای رفع مشکالت به خصوص مشکالتی 
که جنبه سرنوشت سازی برای اسالم و مسلمین 

دارد، متوجه آن حضرت می شویم و از او درخواست 
می کنیم.

نکتهها
هللمجتبیتهرانی

آیتا

آگهى تاريخ25/ 12  / 1401       صفحه 2 رواق

ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك تربت حيدريه
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــمى مصوب  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س ــتور مواد 1و3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س ــر به دس نظ
ــتقر  ــماره 140160306006008156 هيات اول موضوع ماده يك قانون مذكور مس 1390/09/20 و برابر راى ش
در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تربت حيدريه تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى محمود سلطانى ميرزائى 
فرزند اسماعيل بشماره شناسنامه 0410019291 صادره از ورامين نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان  به مساحت 
123/10 مترمربع (يكصد و بيست و سه و ده صدم متر مربع) قسمتى از پالك 21 فرعى از اراضى موسى آباد پالك 
2 اصلى دهستان اربعه واقع در خراسان رضوى بخش يك حوزه ثبت ملك تربت حيدريه خريدارى مع الواسطه از 
ورثه مالك رسمى سكينه خرم شاهى محرز گرديده است. لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آئين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق 
ــر تا در صورتيكه اشخاص ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته  ــار در شهرها منتش روزنامه محلى و كثيراالنتش
ــار اولين آگهى تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ  ــند بايد از تاريخ انتش باش
نمايند معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايد 
و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى 
ــت به دادگاه  ــت و در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواس دادگاه اس
عمومى محل را ارائه نكنداداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نيست . آ-40116196
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/12/09                           تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/12/25

سيد امين موسوى-رئيس ثبت اسناد و امالك تربت حيدريه

آگهى فقدان سند مالكيت
 نظر به اينكه خانم حنيفه سياوشى     فرزند على اصغر به ش ملى0828510210(احدى از ورثه مرحوم على اصغر 

ــماره 0100389- 1401/09/19 به استناددوبرگ استشهاديه گواهى  ــى  )وبه موحب گواهى حصروراثت ش سياوش
شده توسط دفتراسنادرسمى شماره1شيروان منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول 
به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اند كه سند مالكيت  37سهم از106سهم سه دانگ مشاع ازششدانگ يكقطعه 
باغ ميمى ودالستان متصل بهم    بشماره پالك1800فرعى    از13 اصلى واقع در قطعه3شيروان  بخش 5 قوچان به 
آدرس  خيابان دانشگاه -16مترى هاشمى نژادكه متعلق به مورث ايشان (مرحوم على اصغرسياوشى  فرزندبهرام به 
ش ش 48)ميباشد بعلت نامعلومى مفقود شده است با بررسى دفتر امالك معلوم گرديده كه سند مالكيت اوليه ذيل 
صفحه 121دفتر95وشماره ثبت 14867وشماره چاپى 112707به نام مورث نامبرده صادروتسليم گرديده است  لذا 
به استناد تبصره يك اصالحى ماده 120 آئيننامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى ومتذكر ميگردد هركس نسبت 
به ملك مورد اگهى معامله اى انجام داده با مدعى وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد بايستى ظرف 10 روز از تاريخ 
انتشار آگهى اعتراض خود را به همراه اصل سند مالكيت باسند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمائيد بديهى است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت باسند معامله رسمى نسبت 

به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.  آ-40116872
 تاريخ انتشار آگهى:1401/12/25

على محمودى-رئيس ثبت اسناد و امالك شيروان

رونوشت آگهى حصر وراثت 
ــه    ــت به كالس ــرح دادخ.اس ــماره 5749196641 به ش ــنامه ش ــين رحمانى  داراى شناس نظر به اينكه آقاى حس
7/500/1401 از اين شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان صديقه قدميارى 
به شناسنامه  5749619141 در تاريخ  1392/7/1  در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت 

آن مرحوم منحصر است به : 
1-رضا  رحمانى  فرزند على  كد ملى  5749196631  ت.ت  1352/1/9  نسبت  فرزند  مرحوم 
2-حسين  رحمانى فرزند على كد ملى  5749196641  ت.ت  1353/5/20 نسبت فرزند مرحوم 
3-  محمد رحمانى فرزند على كد ملى 5749771474  ت.ت  1358/1/9   نسبت فرزند مرحوم 
4-  فاطمه رحمانى فرزند على كد ملى 5749819787  ت.ت  1361/6/20  نسبت فرزند مرحوم 

اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را باستناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا 
هركس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد . آ40116937
عليرضا مهربانى قاضى شورا شعبه هفتم شوراى حل اختالف زبرخان

رونوشت آگهى حصر وراثت                                                          
  نظر به اينكه آقاى  ابراهيم قدميارى داراى شناسنامه  5740156688 به شرح دادخواست به كالسه    417  از اين 
ــورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  محمد على قدميارى   به شناسنامه   ش
5749173550  در تاريخ 1400/7/15  در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 

منحصر است به   
1. زهرا مرشدلو  فرزند عباس    كد ملى  5749196844    ت.ت 1352/6/20     نسبت همسر  مرحوم       
2. حيران قدميارى   فرزند  اسماعيل   كد ملى  5749611043    ت. ت 1329/2/10 نسبت همسر  مرحوم

3. جواد قدميارى   فرزند  محمد على    كد ملى  5749215163 ت.ت  1356/1/20  نسبت فرزند مرحوم    
4 محمود قدميارى   فرزند   محمد على     كد ملى  5749215172   ت.ت 1359/7/1  نسبت فرزند مرحوم

5. رضا قدميارى   فرزند  محمد على    كد ملى 0054139112 ت.ت  1351/12/1   نسبت فرزند مرحوم
6.  ابراهيم قدميارى   فرزند  محمد على كد ملى 5740156688   ت.ت  1382/10/17  نسبت فرزند مرحوم 
7. فاطمه قدميارى   فرزند  محمد على    كد ملى 0491517505   ت.ت  1354/7/9   نسبت فرزند  مرحوم 
8 . خديجه قدميارى  فرزند محمد على     كد ملى 5749909468   ت.ت  1366/6/1   نسبت فرزند  مرحوم

 9. مهوش قدميارى فرزند محمد على  كد ملى 57490199905  ت.ت 1387/5/15  فرزند مرحوم        
  اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد  
تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و 
اال گواهى صادر خواهد شد.  آ40116938                                                                                                            

   سيد حسن سامقانى  قاضى شورا شعبه  هفتم دشوراى حل اختالف شهرستان زبرخان  

آگهى فقدان سند مالكيت

ــماره ملى 0682122858 باستناد دو برگ   نظر به اينكه آقاى محمد رمضانى فرزند على  به ش

استشهاد گواهى امضا شده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت يك برگ سند مالكيت المثنى 

نوبت اول به اين اداره مراجعه كرده و مدعى است سند مالكيت پالك 5253 فرعى از 125 اصلى 

واقع در بخش دو بجنورد به ادرس بجنورد- صندل آباد خيابان صنعت پالك 31 و به شماره چاپى 

530817 بعلت جابجائى مفقود شده است و با بررسى دفتر امالك معلوم شد سند مالكيت اوليه 

ذيل دفتر الكترونيكى 139920307005004722 بنام نامبرده فوق صادر و تسليم گرديده است 

دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد لذا طبق ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت 

آگهى و متذكر ميگردد هر كسى نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود 

سند مالكيت نزد خود باشد بايستى ظرف ده روز از انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خود رابپيوست 

ــمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم  ــند مالكيت ياسند معامله رس اصل س

وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت ياسند معامله رسمى 

نسبت به صدور سند مالكيت و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد وسند مالكيت اوليه از درجه 

اعتبار قانونى ساقط است.آ40116939              شناسه آگهى 1469879

على اوسط رستمى-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو بجنورد

رونوشت آگهى حصر وراثت                                                          

ســــند کارخانــــه (برگ فروش)، شناســــنامه (برگ ســــبز)،  
پــــژو  سیســــتم  ســــواری  خــــودرو  کارت  و  نامــــه  بیمــــه 
شــــماره  بــــه   ۱۳۸۸ مــــدل  روغنــــ�  ســــفید-  رنــــگ  بــــه 
شاســــ�  شــــماره  بــــه  و   ۱۲۴۸۸۲۴۹۶۶۳ موتــــور 
NAAM۰۱CA۸AE۸۵۸۲۴۸ به شــــماره پالک ۲۶۶ب۷۷ 
ایران ۹۸ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط م� باشند.
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بـــرگ ســـبز و ســـند کمپانـــ� پـــژو پـــارس به شـــماره 
شاســـ� شـــماره  بـــه   ۱۱ ق   ۶۹۹-۲۶ انتظامـــ� 

موتـــور    شـــماره   NAAN21VE7HH755226
124K0963892 بنـــام عل� رضا حاج طالبی مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط م� باشد.
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مـــدرک گواهینامه موقت فارغ التحصیل� اینجانب ســـیما 
پورمحمدی قاسم آبادی فرزند اله قل� به شماره شناسنامه 
۳۷۹ در مقطع کارشناس� رشته آموزش و پرورش ابتدایی  
صـــادره از واحـــد دانشـــگاه� یزد مفقـــود گردیده اســـت و 
فاقد اعتبار م� باشـــد از یابنده تقاضا م� شود مدرک را به 

دانشگاه آزاد یزد ارسال نماید.  ۴۰
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دانشـــنامه  پایـــان تحصیالت کارشناســـ� ناپیوســـته  
اینجانب یحیی سلطان�  فرزند مهدی شماره شناسنامه 
۱۴۲۵۴ صادره ازمشـــهد مقطع کارشناســـ� نا پیوسته 
رشـــته مهندس� مکانیک حرارت وسیاالت  از دانشگاه 
آزاد اسالم� واحد مشهد  مفقود گردیده وازدرجه اعتبار 
ساقط م� باشـــد .ازیابنده تقاضام� شود اصل مدرک 
رابه دانشـــگاه آزاداســـالم� مشهدبه  نشـــان� : استان 
خراسان رضوی ،شهرستان مشهد، قاسم آباد،چهارراه 
استادیوسف� ،مجتمع دانشگاه�  دانشگاه آزاد اسالم� 
واحد مشهدپردیس دانشگاه آزاداسالم� مشهد اداره 

امور فارغ التحصیالن ارسال نماید .
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ســـند کمپان�، برگ ســـبز و کارت شناسایی خودروی 
ســـواری سیســـتم پیکان  تیپ ۱۶۰۰ مدل ۱۳۸۱ رنگ 
ســـفید- روغنـــ� بـــه شـــماره موتـــور ۱۱۱۲۸۱۳۵۳۸۴ 
و بـــه شـــماره  شاســـ� ۸۱۴۳۷۳۲۴ و بـــه شـــماره 
انتظام�۶۵۳س۸۷ ایـــران ۳۶ به نام مهدی موالئ� 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

ح
,۴

۰۱
۱۶

۸۸
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

بـــرگ ســـبز و ســـند کمپانـــ� پـــژو ۴۰۵ بـــه شـــماره 
شاســـ� شـــماره  و   ۳۱ ق   ۳۴۵   -۲۶ انتظامـــ� 

موتـــور  شـــماره   NAAM31FEXJK714654
164B0209824 بنـــام محمدرضا محمودیان مفقود 

واز درجه اعتبار ساقط م� باشد.
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برگ سبز خودروی کامیونت-ون نیسان تیپ ۲۴۰۰ 
رنگ آبی-روغن� ســـال ۱۳۸۰ به شـــماره شهربان� 
۳۶ ق ۷۷۴ ایـــران ۱۲ و شـــماره بدنـــه C۷۰۵۳۸ و 
شـــماره موتور ۰۰۱۷۰۹۶۴ به مالکیت محمد رضائ� 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط م� گردد.
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بـــرگ ســـبز ، ســـند کمپانـــ� و کارت موتـــور ،موتـــور 
سیکلت پاکسیما ۱۲۵ مدل ۱۳۸۶ به رنگ نقره ای به 
 125C8604075 پالک ۷۶۸_۲۵۲۴۴ به شماره موتور
و شـــماره شاســـ� 521004392 مفقـــود گردیده و از 

درجه ی اعتبار ساقط م� باشد.
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ســــه برگ ســــند ســــفید موتــــور ســــیکلت بهرو 
ســــیکلت  مدل ۱۳۹۰ رنگ مشــــک� به شــــماره 
  ۱۲۵A۹۰۹۳۶۱۴ موتور ۳۰۹۴۷۱۴ و شماره تنه
به شــــماره انتظامــــ� ۹۶۱۵۶ ایران ۷۶۵ مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط م� باشد. 
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﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

۴۰
۱۱

۶۳
۰۹

دانشنامه پایان تحصیالت اینجانب محمدسهیل 
زارع بیدک� فرزند غالمعل�  با شـــماره شناسنامه 
۱۳۲۶۸ و شـــماره ملـــ� ۰۷۳۰۱۳۱۴۶۷ صـــادره از 
تربت جام در مقطع کارشناســـ� ارشـــد ناپیوسته  
رشـــته حقـــوق صـــادره از دانشـــگاه آزاد اســـالم� 
واحد مشـــهد مفقود گردیده اســـت و فاقد اعتبار 

م� باشد.
از یابنده تقاضا م� شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اســـالم� مشـــهد به نشان�:اســـتان خراسان 
ســـازمان  مشـــهد،امامیه ۴۲  رضوی،شهرســـتان 
مرکزی دانشـــگاه آزاد اســـالم� مشـــهد اداره امور 

فارغ التحصیالن ارسال نماید.  

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

آ﹎

۴۰
۱۱

۶۹
۴۷

اینجانـــب ســـیده  پایـــان تحصیـــالت  دانشـــنامه 
آزاده ضیائـــ� فرزنـــد ســـید صدرالدین  با شـــماره 
شناســـنامه ۲۳۰۳ و شـــماره ملـــ� ۰۹۴۱۴۵۱۲۳۲ 
صادره از مشـــهد در مقطع کارشناســـ� ناپیوسته 
رشـــته معماری صادره از دانشـــگاه آزاد اســـالم� 
واحد مشـــهد مفقود گردیده اســـت و فاقد اعتبار 

م� باشد.
از یابنده تقاضا م� شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اســـالم� مشـــهد به نشان�:اســـتان خراسان 
ســـازمان  مشـــهد،امامیه ۴۲  رضوی،شهرســـتان 
مرکزی دانشـــگاه آزاد اســـالم� مشـــهد اداره امور 

فارغ التحصیالن ارسال نماید.  

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

آ﹎

مدرک پایان تحصیالت کارشناســـ� پیوســـته رشته 
زبان وادبیات انگلیســـ�  روزانه  از دانشـــگاه دولت� 
نیشابور   اینجانب سحر صادق� تبار فرزند عبدالجبار 
کدملـــ� ۱۰۵۰۶۵۳۱۵۷ صـــادره ازنیشـــابور  مفقـــود 

گردیده وازدرجه اعتبار ساقط م� باشد.

ح
, ۴

۰۱
۱۵

۸۰
۷ 

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

بـــرگ ســـبز و ســـندکمپان� موتورســـیکلت پیشـــتاز 
 ۸۵۹۴۷ ایـــران۷۶۳-  پـــالک  شـــماره   ۱۳۸۹ مـــدل 
شاســـ�  شـــماره    NEG1091020 موتـــور  شـــماره 
NEG***125W8900243 بـــه نـــام عل� پور طوســـ� 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط م� باشد.

ح
,۴

۰۱
۱۶

۹۰
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

۴۰
۱۱

۶۹
۴۸

گواهینامـــه موقـــت پایان تحصیـــالت اینجانب 
حامـــد باغبـــان زاده فرزنـــد عل� اکبر با شـــماره 
شناسنامه ۰۶۹۰۳۷۱۱۶۰ صادره از تربت حیدریه 
در مقطع کارشناســـ� ناپیوسته رشته مهندس� 
مکانیک-حرارت سیاالت صادره از دانشگاه آزاد 
اســـالم�  واحد مشـــهد مفقود گردیده اســـت و 

فاقد اعتبار م� باشد.
از یابنده تقاضا م� شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اســـالم� مشهد به نشـــان�:  استان خراسان 
رضوی ،شهرســـتان مشـــهد، امامیه ۴۲ ســـازمان 
مرکزی دانشـــگاه آزاد اســـالم� مشـــهد اداره امور 

فارغ التحصیالن ارسال نماید.  

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

آ﹎

۴۰
۱۱

۶۳
۵۹

دانشـــنامه پایـــان تحصیـــالت زهـــره رازی فرزنـــد 
محمداکبر با شـــماره شناسنامه ۴۸ و شماره مل� 
۵۲۴۹۹۸۱۲۵۹ صادره از بجنورد در مقطع کاردان� 
رشـــته مدیریـــت بازرگان� صادره از دانشـــگاه آزاد 
اسالم� واحد بجنورد مفقود گردیده است و فاقد 

اعتبار م� باشد. 
از یابنده تقاضا م� شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اســـالم� بجنورد به نشـــان�:  استان خراسان 
شمال� ،بجنورد، امتداد خیابان ۱۷ شهریور جنوبی 
مجتمع دانشـــگاه آزاد اسالم� واحد بجنورد اداره 

امور فارغ التحصیالن ارسال نماید. 

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

آ﹎

برگ ســـبز  و کارت خـــودرو دانگ فنگ مدل ۱۳۹۵ 
به شـــماره انتظام� ۳۳ د ۵۵۲ ایران ۱۲ و شماره 
شاســـ�  شـــماره  و   FA۱۷۳B۰۰۰۱۴۸۳ موتـــور 
NAAE۴CFZ۱Gx۰۱۶۴۱۰ به مالکیت عل� احمدی 
گـــروی مفقـــود گردیـــده و از درجه اعتبار ســـاقط 

گردیده است. ف
,۴

۰۱
۱۶

۹۰
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

بـــرگ ســـبز – ســـند کمپانـــ� ســـواری پرایـــد رنـــگ 
نـــوک مـــدادی متالیک مـــدل ۱۳۸۴ شـــماره موتور : 
 S ۱۴۱۲۲۸۴۶۲۱۳۶۲ : �۰۱۲۵۷۵۷۸ شـــماره شاســـ
شـــماره انتظامـــ� ایـــران ۷۴ – ۱۴۹ ب ۲۱ بنام جالل 
اژدری مارشـــک کدمل� : ۰۹۴۰۹۵۱۹۱۶ مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

ح
,۴

۰۱
۱۶

۹۳
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

بـــرگ ســـبز ســـواری ســـمند LXXU۷ مـــدل ۱۳۹۳ 
رنـــگ ســـفید شـــماره پـــالک ۲۵ ق ۲۶۶ ایـــران ۳۲ 
شاســـ� شـــماره   124K0457514 موتـــور  شـــماره 

N بنـــام قـــدرت  A A C 9 1 C C 3 E F 6 6 9 6 2 2  
اسماعیل زاده کد مل� ۰۹۱۹۴۴۴۲۴۵ مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

ح
,۴

۰۱
۱۶

۹۱
۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

برگ ســـبز و کارت خودرو  پژو ۲۰۶ تیپ دومدل ۸۳ 
به رنگ نقره ای متالیک به پالک ۹۲۸ط۱۳ ایران ۳۲ 
به شماره موتور ۱۰FSS۱۴۸۸۵۳۳۷ و شماره شاس� 
۰۰۸۳۶۵۷۴۳۰ به مالکیت محمد حسین ذوالفقاری 
مفقود گردیده و از درجه ی اعتبار ساقط م� باشد .

ح
,۴

۰۱
۱۶

۹۵
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

برگ ســــبز خــــودرو کامیونت ون نیســــان مدل ۱۳۸۷ 
رنگ آبی روغن� به شــــماره موتور ۴۱۵۸۶۶ و شــــماره 
شاســــ� K۱۲۸۴۸۵ به شــــماره انتظام� ۸۱۷ ص ۷۵ 
ایران ۳۲ بــــه مالکیت ابراهیم علــــ� میرزائ� مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط م� باشد. 

۴۰
۱۱

۶۹
۳۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

مـــدرک فارغ التحصیلـــ� اینجانـــب امیر احســـان 
ظهیری فرزند مســـعود صادره از تهران در مقطع 
کارشناســـ� ارشد رشته مهندســـ� مواد سرامیک 
صـــادره از واحـــد دانشـــگاه� مشـــهد به شـــماره 
۱۵۹۵۱۲۳۴۳۶۱۴-۹۸,۱۰,۲۸ مفقود گردیده است 

و فاقد اعتبار م� باشد. 
از یابنـــده تقاضـــا م� شـــود اصـــل مـــدرک را بـــه 
دانشـــگاه آزاد اسالم� مشـــهد به نشان�: مشهد 
بلوار امامیه، امامیه۴۲ ســـازمان مرکزی دانشگاه 
آزاد اســـالم� مشـــهد اداره امور فارغ التحصیالن 

ارسال نماید. 

ف
, ۴

۰۱
۱۶

۳۴
۸﹩﹚

﹫︭
︑

ک 
︡ر

ن ﹝
︡ا

﹆﹁
 ﹩

﹎
آ

برگ ســـبز و کارت خودرو پژو روآ دوگانه مدل ۸۹ 
رنگ نقره ای به شماره انتظام� ۳۳۷ ق ۹۱ ایران 
۱۲ شماره موتور  ۱۱۸۸۹۰۰۵۶۳۷ و شماره شاس� 
AH۲۷۰۲۰۳ به مالکیت جواد شعله شکور مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط م� باشد. 

ف
,۴

۰۱
۱۶

۹۰
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

برگ سبز ســـواری پژو پارس به رنگ سفید _روغن�، 
مـــدل ۱۳۸۹ بـــه شـــماره  ۱۲۴۸۸۲۰۱۳۱۰ و شـــماره 
شاســـ� NAAN01CA7AE666632 به شماره پالک 
ایـــران ۳۶_۸۲۶ل۴۷ بـــه مالکیت رضـــا توزنده جان� 

مفقود واز درجه اعتبار ساقط گردیده است. 

ح
,۴

۰۱
۱۶

۹۰
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

۴۰
۱۱

۶۲
۸۴

دانشنامه پایان تحصیالت کارشناس� اینجانب آذین 
یازرلـــو فرزند محمدعل� شـــماره شناســـنامه ۹۸۷۳ 
صادره ازمشـــهد مقطع کارشناســـ�  پیوسته رشته 
مهندســـ� کامپوتر نرم افزار از دانشگاه آزاد اسالم� 
واحد مشـــهد  مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط 
م� باشـــد .ازیابنده تقاضام� شود اصل مدرک رابه 
دانشـــگاه آزاداســـالم� مشـــهدبه  نشـــان� : استان 
خراسان رضوی ،شهرستان مشهد، قاسم آباد،چهارراه 
استادیوســـف� ،مجتمع دانشـــگاه�  دانشـــگاه آزاد 
اسالم� واحد مشهدپردیس دانشـــگاه آزاداسالم� 
مشـــهد اداره امـــور فارغ التحصیالن ارســـال نماید .

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

آ﹎

دانشنامه پایان تحصیالت اینجانب فاطمه علوی 
فرزند ســـید مهدی با شـــماره شناســـنامه ۳۴۴ و 
شـــماره مل� ۰۸۸۹۰۳۷۵۸۲ صـــادره از قائنات در 
مقطع کارشناســـ� ناپیوسته رشـــته علوم تجربی 
صـــادره از دانشـــگاه آزاد اســـالم� واحـــد مشـــهد 

مفقود گردیده است و فاقد اعتبار م� باشد.
از یابنده تقاضا م� شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اســـالم� مشهد به نشـــان�:  استان خراسان 
ســـازمان  مشـــهد،امامیه ۴۲  رضوی،شهرســـتان 
مرکزی دانشـــگاه آزاد اســـالم� مشـــهد اداره امور 

فارغ التحصیالن ارسال نماید.

۴۰
۱۱

۶۳
۷۶

﹩﹚
﹫︭

︑
ک 

︡ر
ن ﹝

︡ا
﹆﹁

 ﹩
﹎

آ

برگ سبز خودرو ۲۰۶ مدل ۹۹ به شماره انتظام� 
 ۱۸۲A۰۱۱۴۴۱۶ ۸۴ س ۶۳۴ ایران ۱۲ و شماره موتور
و شـــماره شاســـ� NAAN۰۱cE۸mk۰۶۴۲۲۷ به 
مالکیت جواد ســـیاه سر مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط م� باشد.

ف
,۴

۰۱
۱۶

۹۰
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی 
با اشــاره به تحوالت مثبت و چشمگیر 
فرهنگی در حاشیه شهر مشهد طی 
سال های اخیر، نقش آفرینی آستان قدس 
در محرومیت زدایی از حاشیه شهر مشهد را برجسته 

دانست.
به گزارش آستان نیوز، آیت هللا سیداحمد علم الهدی در 
همایش طالیه داران جهاد و بصیرت که با شرکت ائمه 
جماعات و روحانیون فعال حاشیه شهر مشهد و حضور 
تولیت آستان قدس رضوی در تاالر قدس حرم مطهر 
امام رضا)ع( انجام شد؛ از اقدام های جدی آستان قدس 
رضوی در حاشیه شهر مشهد قدردانی و اظهار کرد: 
از رویکرد و نگاه تولیت آستان قدس رضوی نسبت به 
مشکالت حاشیه شهر مشهد قدردانی و تشکر می کنم، 
این آستان مقدس در دوران مدیریت ایشان به  عنوان 
یک  نهاد فعال در حاشیه شهر مشهد حضور دارد و در 
عرصه های مختلف یاری رسان دستگاه ها و ارگان های 

مسئول در این حوزه بوده که جای قدردانی دارد.
وی ادامه داد: نقش آفرینی فوق العاده مؤثر و ارزشمند 
آستان قدس رضوی در حاشیه شهر به ویژه در دوران 
مدیریت و تولیت حجت االسالم والمسلمین مروی 
نشان از عنایت های خاص ایشان نسبت به جریان 
حاشیه شهر دارد به طوری که امروز نقش آفرینی آستان 
قدس در حاشیه به ویــژه در حــوزه محرومیت زدایی از 

برجستگی بسیار باالتری برخوردار شده است.

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی در ادامه به 
تأسیس ستاد ساماندهی مسائل فرهنگی حاشیه شهر 
مشهد با دستور رهبر معظم انقالب در سال 1394 اشاره 
و خاطرنشان کرد: از سال 1394 که رهبر معظم انقالب 
دستور تشکیل این ستاد را صادر فرمودند تا به امروز اگر 
وضعیت فرهنگی این مناطق مورد بررسی قرار بگیرد، 
تحوالت قابل توجه فرهنگی کامالً مشهود است که این 
مهم با همت و بینش بصیرت آفرین روحانیون فعال آن 

مناطق رقم خورده است.
امام جمعه مشهد مقدس با اشاره به تحوالت فرهنگی 
حاشیه شهر مشهد، گفت: بهبود شرایط فرهنگی 
در حاشیه شهر مشهد با محوریت علما و روحانیون 
مساجد آن مناطق رقم خــورده اســت، مجاهدت های 
تشکیالتی، حساب شــده و خالصانه ایــن عزیزان در 
مساجد و مراکز فرهنگی حاشیه شهر تأثیرات چشمگیر 
و انکارناپذیری داشته است که خود می تواند الگویی 
از تحول و نقش آفرینی روحانیت جهادی و بابصیرت 

باشد.

آیت هللا علم الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی: 

نقش  آستان قدس رضوی در محرومیت زدایی از 
حاشیه شهر مشهد بسیار جدی و برجسته است



محمدحسین مروج 
کاشانی از روزگـــــاران 
قــدیــم در شــهــر مشهد 
ــر ایـــــن بـــــود کــه  ــ رســـــم ب
مــســافــران سفر آخــرت، 
پیش از ورود به خانه ابــدی، پیکرشان در تابوتی 
در بارگاه مقدس حضرت ثامن الحجج)ع( تشییع 
می شد تا در پی تبرک جستن از نورانيت حرم 
مطهر امام رضا)ع(، كفنشان متبرک به تربت آن 

امام رئوف)ع( شود و روحشان آرام گيرد.
یکی از رسوم قدیمی در ایران و به ویژه در شهرهای 
زیارتی مانند مشهد، رفتن به زیارت اهل قبور در 
روزهــای پایانی سال و گرامیداشت یاد و خاطره 
درگذشتگان بوده است. ایرانی ها در سنتی حسنه، 
ــای پایانی ســـال، یـــادی از درگذشتگان  در روزهــ
می کنند و برای آن ها از درگاه خدا آرامش و آمرزش 

می خواهند. 
بارگاه منور رضوی هم از دیرباز مدفن بسیاری از 
ارادتمندان و عاشقان خاندان عصمت و طهارت 
است. به همین بهانه در گفت وگو با محمدهادی 
زاهدی، مدیر مرکز اسناد و مطبوعات آستان قدس 
رضوی به بررسی و تحلیل اجمالی برخی اسناد 
و تاریخچه دفن درگذشتگان در حرم مطهر امام 

هشتم)ع( از دوره صفویه تا قاجاریه پرداخته ایم. 
برش هایی از این گپ و گفت را در ادامه دنبال کنید.

 نگاهی به اسناد »مدفونین« در ◾
حرم مطهر رضوی

ــارگــاه مطهر  در مـــورد تدفین درگــذشــتــگــان در ب
امــام هشتم)ع( باید گفت حــرم مطهر حضرت 
ثامن الحجج)ع( در مشهدمقدس از قــرن سوم 
هجری قمری مــورد توجه بسیاری از شیفتگان 
اهل بیت)ع( بوده و عواملی مانند رسمیت یافتن 
مذهب تشیع از دوره صفویه و گسترش رواق ها 
ــارک، در افــزایــش  ــب و صــحــن هــای ایـــن آســتــان م
تعداد دفن شدگان در جوار این بارگاه مطهر مؤثر 

بوده است.
مهم ترین کــار صــورت گرفته در زمینه مدفونین 
در حرم مطهر امام رضا)ع(، مجموعه پنج جلدی 
مشاهیر مدفون در حرم مقدس رضوی است که در 
دهه 80 شمسی به تدریج توسط بنیاد پژوهش های 
اسالمی آستان قدس رضوی به چاپ رسیده و در 
کنار آن در دایرةالمعارف آستان قدس نیز مقاالتی 
در این زمینه درج شده است. این مطالب عمدتاً در 
زمینه شخصیت های مدفون در حرم و شرح احوال 
آن هاست و درموضوع مورد بحث در این گزارش 

مطلبی مطرح نشده است.
این گزارش، عالوه بر استفاده از اسناد به عنوان یکی 
از مهم ترین منابع تاریخی و پرداختن به مسائلی 
که کمتر مــورد توجه قــرار می گیرد، در برگیرنده 
اطالعاتی مانند سال وفات، روز و محل دفن و... نیز 
است که می تواند ضمن به چالش کشیدن برخی 
اطالعات ثبت شده در منابع، زمان دقیق درگذشت 
دفــن شــدگــان را مشخص کند و عـــالوه بــر آن در 
کتاب های به جا مانده تنها به افرادی که نام آن ها 
به دلیلی در منابع ذکر شده و آمده که در حرم دفن 
شده اند، پرداخته شده است، در حالی که اسامی 
بسیاری در این اسناد ذکر شده که قبالً در جای 
دیگری نیامده است. همچنین با بررسی این اسناد 
می توان به آماری مشخص از تعداد مدفونین در 
حرم مطهر رضوی شامل گروه های معمولی جامعه 
و یا گروه های خاص، در مقاطع زمانی مشخص 

شده، دست یافت.
تعداد اسناد مربوط به دفن اموات در حرم مطهر 
رضــوی در دوره زمانی تعریف شــده )صفویه تا 
قاجاریه( شامل هزار پرونده )دارای شماره اموالی( 
است که قدیمی ترین آن ها مربوط به سال 1009 
قــمــری بـــوده و آخــریــن آن بــه ســال 1337 قمری 
بازمی گردد و بیشترین اسناد نیز مربوط به دوره 
قاجاریه اســـت. ضمن اینکه پنج نــوع سند در 
سال های 1000 تا 1344 هجری قمری برای اسناد 
ــه )یعنی  دفــن شناسایی شــده که در ذیــل اوارجـ
درآمــدهــای آستان قــدس( ثبت شــده که »قبض 
وصــول«، »حـــق االرض«، »طــومــار« و... از جمله 

آن هاست.

»قدیمی ترین سند« مربوط به دفن اموات در ◾
حرم مطهر رضوی

مطابق آنچه در اسناد آستان قدس رضوی مشاهده 
می شود، »قدیمی ترین سند« مربوط به دفن اموات 
در حرم مطهر رضوی مربوط به سال1009 هجری 
قمری یعنی دوره صفوی است. در بخشی از متن 
این سند که مربوط به پرداخت پول دفن توسط 
ورثــه »حاجی محمد صالح« فــراش حــرم مطهر 
مربوط به سال1009 هجری قمری است، آمده: »... 
قبض دادند و قبول نمودند ورثه حاجی الحرمین 
الشریفین، المرحوم »حاجی محمد صالح« فراش 

حرم محترم که واصل ایشان شده از جمله آنچه در 
وجه وظیفه حاجی مرحوم مقرر شده بود حسب 
الحکم جهان مطاع عالم مطیع در سنه ایت ائیل 
)یکی از سال های ترکی اســت( مبلغ سه هــزار و 
شصت دینار رایــج خراسان، جهت دفن حاجی 
مرحوم و این چند کلمه حسب السند قلمی شد 
تــا عنداالحتیاج حجت )یعنی حجت باشد(. 
تحریراً فی تاریخ سلخ شهر رجب المرجب سنه 

1009 قمری«.
یــکــی از مــهــم تــریــن اســنــاد مــدفــونــیــن در دوره 
صفویه مربوط به »حــق االرض« است که از سال 
1037قــمــری به بعد، بر اســاس اسناد موجود تا 
انتهای دوره افشاریه صورت هزینه های دریافتی 
در ذیل نذورات و حق االرض دسته بندی می شده 
است، ولی سربرگ های اداری مربوط به آن در دوره 
صفویه و افشاریه متفاوت بوده و در سند سال1068 
قمری نیز همین ترتیب اداری آمده و در سال 1097 
قمری هم بدون تغییر به همین مضمون در ذیل 

اوارجه دسته بندی شده است.
در دوره افشاریه نذورات و حق االرض همراه هم بوده 
است، اما سربرگ اداری آن ها متفاوت بوده و در 
سندی مربوط به سال 1179 سربرگ کامالً متفاوتی 

در این موضوع دیده می شود.
بر اساس اسناد باقیمانده از دوره صفویه و افشاریه، 
درآمــدهــای حاصل از دفن امــوات در حرم مطهر 
رضوی در طومار سالیانه ثبت می شده است. در این 
طومار، اسامی مدفونین، محل دفن و مبلغ دریافتی 
نوشته می شده است. اشاره به این طومارها در ذیل 

اسناد حق االرض و نذورات انجام می شده است.

»عریضه دفن«◾
»عریضه« درخواستی است که کسی به شخص 
باالتر از خود می نویسد ولی در آستان قدس کاربرد 
عریضه کمی متفاوت بوده و معموالً به دو صورت 
تهیه مــی شــده اســت. نــخــســت، عریضه هایی 
ــرای خرید محل قبر  ــه او ب که توسط فــرد و یا ورث
می داده اند. این درخواست ها معموالً خطاب به 
متولی آستان قدس بوده و در حاشیه آن دستور 
داده می شده و پس از آن، مراحل اداری صورت 
می گرفته است. به عنوان مثال می توان به سند 
شماره 9/ 11772 مربوط به عریضه بازماندگان 
»کربالیی محمد حکاک« برای دفن وی در سال 

1248 قمری در دوره قاجار به شرح ذیل اشاره کرد:

»... بــه حــضــور ســاطــع الــحــضــور بــنــدگــان عالی 
عرضه می دارد که کربالیی محمدزمان حکاک به 
جوار مرحمت ایــزدی پیوسته، حسب العریضه 
مستدعی اند که در صحن مقدس جدید در مقابل 
ایوان شربت خانه در قرب چهارحوض هرگاه ممکن 
شود بسپارند و به شکرانه این نعمت عظمی مبلغ 
چهار تــومــان بــه رســم هدیه و پیشکش تسلیم 
کارگزاران سرکار فیض مدار می نماید. از عنایات تام 
عالی مستدعی اذن مرخصی می باشند به تاریخ 

شهر شعبان المعظم سنه 1284 قمری«.
در حاشیه باالی همین سند از سوی متولی آن زمان 

آستان قدس نوشته شده است:
»...عالیحضرت آقــا سید احــمــد، حسب االمر 
سرکار بندگان عالی دام اجالله در مکان بی عیب 

دفن نمایند...«.
ــه تــوســط  ــ ــوع دوم، عـــریـــضـــه هـــایـــی بــــــوده ک ــ نـ
کارکنان مــربــوط تهیه و خــالصــه ای از عــرایــض و 
درخواست های مردم در ذیل آن ثبت و به متولی 
آستان قدس ارسال می شده؛ در این عرایض نام 
فــرد دفــن شــده، محل دفــن و مبلغ دریافتی ذکر 
می شده است. مانند سند شماره 40612/4 مربوط 
به صورت عرایض مدفونین در حرم مطهر رضوی 
در سال1287 قمری که صورت عریضه جاتی است 
که برای دفن اموات در هر دو صحن مقدس و غیره 

اذن گرفته اند.
الزم به ذکر است در اوایل دوره قاجار که سیستم 
تشکیالت اداری آستان قدس کمی دچار تغییر 
شده بود، اسناد دفن به صورت کلی تهیه و ذیل 
نام اموات ثبت می شد. )مانند سند شماره 39105 
مربوط به صورت دفن اموات در حرم مطهر رضوی 

در سال 1264 قمری در دوره قاجاریه(

 بررسی برخی از اسناد کفن و دفن در◾
 حرم مطهر رضوی

ــر نظر  در دوره صفویه و افــشــاریــه امـــور دفــن زی
ناظر جزو آستانه و مشرف بیوتات انجام و مبالغ 
پرداختی بـــرای دفــن نیز توسط ضابط نـــذورات 
تحویل گرفته می شده است. در این زمینه می توان 
به دستورالعمل متولی آستان قدس به ناظر درباره 
مقررات دفــن در حــرم در ســال 1179قــمــری )دوره 

افشاریه( به شرح ذیل اشاره کرد:
»...به عهده عالیقدر ناظر جزو آستانه مقدسه از 
قرار تعلیقچه رفیعه به تاریخ شهر شوال سنه1179 
قمری، آنکه عالیقدر رفیع مقدار ناظر جزو آستانه 
مقدسه منوره بداند که درین وقت مقرر فرمودیم 
که از ابتداء هذه السنه میمونه ایت ئیل امواتی که 
بعد از صدور تعلیقچه عالی  در عمارات آستانه 
مقدسه و صحن مبارک و پایین پای دفن می شود، 
باید الزمه سعی و اهتمام بوده باشد به عمل آورده 
که نبش اتفاق نیفتد و مکان دفن را تعیین نموده 
مبلغ دو هزار دینار تبریزی رسومات و اخراجات را 
که برین موجب مشخص شده، از وجهی که اولیای 
میت می دهند وضع و تسلیم صاحبانش نمایند«.

نحوه کفن و دفن در حرم مطهر رضوی◾
کفن و دفن با توجه به اولین اسناد باقیمانده در 

قالب اسناد پراکنده و بر اساس حــق االرض بوده 
است و نخستین سند مربوط به تدفین به سال 
1009 قمری است که متضمن دفن یکی از کارکنان 
آستان قدس رضوی است. بر اساس اسناد، از سال 
1037قمری این امور در ذیل نذورات و حق االرض 
بوده و تا آخر دوره افشاریه نیز بر همین منوال ادامه 
داشته است. مطابق سند شماره )47457/1( در 
وقف نامه ای از شاه عباس صفوی که در آن، اراضی 
اطــراف حــرم را وقــف آستان قــدس رضــوی نموده 
دستورالعمل هایی مبنی بر دفن افــراد بر اساس 
محل دفن و نیز طبقات و گروه های اجتماعی به این 

شرح ذکر شده است:
»...و بعد ذلک وقف موبد شرعی و حبس مخلد 
ــی عــمــارات آستانه  ملی نمودیم بــه مبیع اراضـ
مقدسه واقــعــه در اطـــراف مرقد مطهر و صحن 
مقدس و اراضی واقعه در سمت پایین پای مبارک و 
اطراف صحن مقدس را بر آستان عرش بنیان ملک 
پاسبان که هر که را خواهند به شرف دفن در اراضی 
مقدسه مشرف سازند و آن آستان خلد نشان 
را بــرای او مأمن سازند بعد از قیام به آنچه مقرر 
می شود احدی مزاحم و مانع نشود... و وجوه مزبور 
را بعد از وضع عشر حق التولیه به مصرف تعمیرات 
ضروریه و خرج شماعیخانه مبارکه برسانند... فی 
سنه احدی عشر بعد االلف 1011 قمری )دوره شاه 

عباس صفوی(« .
در دوره افشاریه رونوشت فرمانی )مطابق سند 
شماره35170( که از نادرشاه در سال 1151 قمری 
در دست است و به محمد زکی خان درباره آستان 
قدس دستوراتی داده شده، درباره دفن افراد در حرم 
آمده: »...از بابت حق االرض که جهت دفن نعش 
اطراف حرم بازیافت می نماید چنانچه احدی به 
رضای خود به عنوان نذر مبلغی آورد این اخراجات 

جزئی را تسلیم عمله کنند...«.
دفن در حرم تا این زمان بر اساس اسناد موجود 
با مبالغ تعیین شده، در قالب حق االرض صورت 
می گرفت و پیش خرید و تهیه قبر جا و یا تدفین 
رایگان دیده نمی شود. گزارش مدفونین در اواخر 
صفویه پس از ثبت در قبوض در روزنامچه ها به 
صورت روزانه یادداشت و معموالً به صورت ماهانه 
ارسال می شده است. این روزنامچه ها در طومار 
سالیانه در دوره صفویه و افشاریه با نام حق االرض 

و نذورات تهیه و آماده می شده است.
در دوره قاجاریه نیز دفــن در حــرم به دو صورت 
انجام می شد؛ یا توسط ورثــه متوفی و با نوشتن 
عریضه ای در خصوص تعیین محل دفن و یا قبل 
از آن پیش خرید قبر توسط فرد انجام می گرفت. در 
این دوره، پرداخت هزینه دفن در قالب پیشکش و 
به صورت نقدی و گاه جنسی )شمع برای روشنایی 
حرم( بوده که در اسنادی در موارد مختلفی از آن نام 
برده شده و تقریباً در دوره های گوناگون ثابت بوده 
است. البته مبلغ این پیشکشی بر حسب محل 
دفن و دوره زمانی تفاوت می کرده است. بر اساس 
اسناد موجود، پس از فوت فــرد، حسب وصیت 
وی، جنازه که گاهی از آن به کیسه استخوان تعبیر 
می شود، به مشهد حمل و پس از طی مراحل اداری 

در حرم دفن می شده است.

   آخرین تبرک دنیایی
این رسم قدیمی مشهدی های مجاور بارگاه مطهر 
رضوی است که اولین نجوای اذان در گوش خود را 

به رسم مسلمانی در صحن و سرای ثامن الحجج)ع( 
بشنوند و در انتهای زندگی هم با متبرک شدن از 

تربت پاک آن حضرت و معطر شدن از عطر حرمش 
به سفر آخرت بروند. برای طواف دادن جنازه در 
حرم، جنازه را پس از شست وشو، از سمت بست 
پایین خیابان و صحن آزادی وارد حرم می کنند 
و به زیارت حضرت عشق می آورند. جنازه را رو 

به ضریح می کنند و همه همراهان از طرف او به 
امام رضا)ع( سالم می دهند. داخل حرم روبه روی 

ضریح می برندش و آنجا از عطر گالب ناب محمدی 
که مخصوص حرم امام رضا)ع( است روی جنازه 

می ریزند. بعد به داخل صحن آزادی و آنجا از خاک 

پای زائران روی جنازه می ریزند. قالی های داخل 
صحن را روی جنازه می تكانند تا خاک پای زائران 

روی کفن بریزد. بعد جنازه را به گوشه صحن آزادی 
می برند و نماز میت می خوانند و آخرین سالم به امام 

رضا)ع( و خداحافظی با حرم.

أن قائمنا 
عليه 

السالم 
إذا قام 

لبس لباس 
علي عليه 

السالم 
و سار 
بسريته

همانا چون قائم ما 
 قیام کند

 لباس علی)ع( را 
بپوشد و بر اساس 

شیوه و سیره او 
رفتار نماید.
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حرم مطهر حضرت ثامن الحجج)ع(  از قرن سوم مورد توجه شــیفتگان اهل بیت)ع( بوده و عواملی مانند 
رسمیت یافتن مذهب تشیع و گسترش  صحن های این آستان، در افزایش تعداد دفن شدگان در جوار این بارگاه 

مطهر مؤثر بوده است.
گزيدهگزيده

نگاهی به تاریخچه تدفین درگذشتگان در حرم مطهر رضوی به مناسبت زیارت اهل قبور در روزهای پایانی سال

jآیت هللا جاودان از راهکارهای رسیدنمقیمان مقام رضا 
 به رضایت امام زمان)عج( می گوید

 خودسازی و دگرسازی
 راه ایجاد جامعه مهدوی

رسانه KHAMENEI.IR در گفت وگویی با آیت هللا 
محمدعلی جــاودان، استاد اخالق حوزه علمیه، به 
بررسی شرایط جامعه مهدوی و وظایف منتظران 
ــه گـــزیـــده ای از آن را از نظر  ــ پــرداخــتــه کــه در ادام

می گذرانید. 

 اسالم بدون امام، مورد پسند خدا نیست◾
ما سرنوشتمان به سرنوشت اماممان وابسته است؛ 
عقل می گوید تو باید امام خوب انتخاب کنی، امام 
بر حق انتخاب کنی. در آیاتی که روز غدیرخم نازل 
شد، فرمود: الْیَوْمَ أَکْمَلُْت لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمُْت عَلَیْکُمْ 
نِعْمَتِی وَرَِضیُت لَکُمُ اْلِْساَلمَ دِینًا. )سوره مائده: آیه3( 
این اسالمی که امروز به امامش رسیده، این اسالم 
موردپسند خدای متعال است. رضایت خدا از چنین 
اسالم و چنین نماز و روزه ای است؛ از چنین جهادی 
است. اسالم بدون امــام، مورد رضا و پسند خدای 

تبارک وتعالی نیست.
یک بار دیگر هم به مناسبت عصر ظهور می فرماید آن 
َّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَعَمِلُوا  َّهُ ال روز، روزی است که وَعَدَ الل
َّهُمْ فِی اْلَرْضِ کَمَا اْستَخْلََف  الِحَاِت لَیَْستَخْلِفَن الصَّ
ِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ )سوره نور:  َّذِیَن مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَیُمَک ال
آیه55( دینشان را صاحب قدرت استقرار در زمین 
قرار می دهد؛ یعنی در زمان حضرت ولی عصر)عج( 
دینی که بر جهان غالب می شود و حکومت خواهد 

کرد دینی است که خدا از آن راضی است.
در صدر اســالم فرمود: امــروز که علی)ع( به عنوان 
جانشین پیامبر)ص( معرفی شد این دینتان دین 
مورد رضای خداوند شد. این دین مورد رضای خدا 
در زمان ظهور حضرت حجت، بر جهان حکومت 

خواهد کرد؛ دینی که در آن هیچ ظلمی وجود ندارد.
سال 61هجری قمری دولتی که اسمش اسالمی بود 
برای قتل عام خاندان پیامبر، یک لشکر فرستاده 
است. سال بعد برای قتل عام مردم مدینه و سال بعد 
برای تخریب و سوزاندن خانه  خدا لشکر فرستاده 
است؛ خب این دین دیگر مورد رضای خدا نیست. 
اگر شما دین مورد رضای خدا را از دست بدهی به 
چنین دینی می رسی با خالفت یزید، با استانداری 
مغیره و عمروعاص. پلیدترین مردمان آن روزگــار، 
حاکمان دولت مثالً اسالمی بر کشور اسالم هستند.

دگرسازی از خانواده شروع می شود◾
باید بکوشیم هر چه بیشتر به نظراتی که از اماممان به 
ما رسیده، در زندگی شخصی و در اجتماع نزدیک تر 
باشیم تا به آن دین موردپسند نزدیک تر شویم. اگر 
رفتارت، اعمالت، اخالقت، سخنانت و همه چیزت در 
راه رضای خدا باشد، دینت به فضل خدا موردپسند 
خداوند متعال قرار خواهد گرفت و این خوب شدن 
اعمال شما بــدون هیچ مقدمه ای در تمام جوانب 
زندگی  شما نفوذ خواهد کــرد؛ خانه  شما می شود 
خانه  موردپسند اســالم و خــانــواده شما می شوند 
خانواده موردپسند اسالم. این همان دگرسازی است 
که از خانواده شروع می شود و بعد هم به دوستان و 
نزدیکان تسری می یابد. گستردگی این دگرسازی به 
این بستگی دارد که همت و توانایی آدم چقدر باشد.
اصــالً امکان نــدارد اهل آن مــرام و مکتبی که مورد 
رضای خداست باشی و در خانه آرام بنشینی و دنبال 
دگرسازی نباشی. اگر دنبال رضایت خدا باشی باید 
خودت را به آب وآتش بزنی برای اینکه دنیای اطرافت 

را با اعمال خودت به رنگ خود دربیاوری.
به طور طبیعی هم اگر اعمال و رفتارت خوب باشد 
اطرافیانت خوب می شوند و خوبی ها نفوذ می کنند؛ 
بنابراین دگرسازی به طور طبیعی اتفاق خواهد افتاد، 

البته شما هم باید کوشش کنید.
امکان نــدارد کسی به دینی که خــدا به آن راضی 
است رسیده باشد و اطرافیان و جامعه  اش را به حال 
خودشان رها کند؛ او تا حدی که جان در بدن دارد برای 
آن ها کوشش می کند؛ بی قرار می کوشد و از سر و جان 
مایه می گذارد، راحتی طلب نمی کند. همه اش فکر 
مردم دیگر است که آن ها را هم از فقر، نادانی و گناه و 

ستم نجات دهد.

گفتار

در حرم مطهر حضرت 
ثامن الحجج)ع( 
به واسطه وجود 

سراسر نور و با برکت 
ایشان، افراد بسیاری 

آرمیده اند که عالوه 
بر فیض حضور در 

مضجع شریف امام 
هشتم)ع(، همنشین 
زائران و دلدادگان آن 

امام همام نیز هستند. 
صحن ها و رواق های 

حرم مطهر رضوی 
مملو از خانه های 

ابدی شهدا، عالمان، 
بزرگان، خادمان و… 

است که تعداد زیادی 
از زائران از آن اطالعی 

ندارند، همچنین 
آرامستان های حرم 

مطهر رضوی با عنوان 
بهشت ثامن االئمه)ع( 
در طبقه زیرین صحن 

آزادی، صحن قدس 
و صحن جمهوری 

اسالمی واقع هستند.

نشانی

حکمتحکمت

آن ها که به این نعمت دسترسی ندارند، چه کنند؟
 خداوند برای موقعیت های معنوی مانند خاکسپاری در 
حرم ائمه معصوم )ع(   که برخی توان رسیدن به آن را ندارند، 
جایگزین های مناسبی نیز مشخص کرده است؛ این 
جایگزینی نعمتی با نعمتی دیگر، در برخی از دیگر موارد 

نیز روایت شده است. دو نمونه را نقل می کنیم:

1- روایت شده عده ای از زنان خدمت رسول خدا)ص( 
رسیده و عرض کردند:  ای پیامبر خدا! پاداش جهاد در 
راه خدا ویژه مردان است، ما چه کنیم که بتوانیم به چنین 
پاداشی برسیم؟ ایشان در پاسخ فرمودند: تالشی که شما 
در خانه انجام می دهید، پاداشی برابر پاداش جنگجویان راه 

خدا را برایتان به ارمغان می آورد. )نیشابوری، فتال، روضة 
الواعظین و بصیرة المتعظین، ج 2، ص 376(

2- گروهی از نیازمندان خدمت رسول خدا)ص( رسیده 
و پرسیدند: ما توان مالی نداریم که بتوانیم انفاق کنیم یا 
حج و عمره به جا آوریم. بر این اساس، بهشت مخصوص 

ثروتمندان خواهد شد. حضرت در پاسخ فرمودند: آن که از 
شما به خاطر خدا، وضعیت سخت و دشوار خود را تحمل 
کرده و صبر کند، به مقاماتی خواهد رسید که ثروتمندان 

از آن محروم اند.  
)مجلسی، محمدباقر، بحاراالنوار، ج 69، ص 48(

آیین



ــن  ــیـ ــسـ حـ
 کـــاشـــانـــی

ــت  ــ ــرسـ ــ ــرپـ ــ  سـ
معاونت خدمات 
زائـــــــــــــران حــــرم 
مطهر رضوی از برگزاری سنت رمضانی 
ــرام رضــوی در ایــن مضجع  سفره های اک

شریف خبر داد.
»مــحــمــد شــبــان« در نــشــســت خبری 
ــوی و  ــرم مطهر رضــ مــدیــریــت عــالــی حـ
مــجــمــوعــه هــای تــابــعــه آن دربـــــاره ویـــژه 
برنامه های نوروز۱۴۰۲ و ماه مبارک رمضان، 
در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس مبنی 
بر اجرای سفره های کرامت حرم رضوی با 
عنوان »طرح اکرام رضوی« ویژه مجاوران 
و همشهریان مشهدی بارگاه مطهر امام 
هشتم)ع( گفت: قرار است در شب های 
ماه مبارک رمضان، هر شب حدود ۲هزار 
نفر از همشهریان مشهدی در این طرح و 
در مراسم ضیافت افطار، میهمان سفره 
باکرامت حرم مطهر امام رضــا)ع( شوند 
و روزه خود را با غذای متبرک حرم مطهر 

رضوی افطار کنند.
وی ادامــه داد: با توجه به شرایط جوی 
و بـــرای تسهیل و رفـــاه حـــال عــزیــزان و 
دعــوت شــدگــان بــه ایــن طــرح، قــرار است 
هر شب سفره های طرح اکــرام رضوی در 
محل »رواق شیخ حر عاملی« در مجاورت 
رواق دارالحجه حرم مطهر رضــوی پهن 
شود و هر شب میزبان حدود ۲ هزار نفر 
از همشهریان مشهدی که به این مراسم 

دعوت می شوند، باشیم.
ســرپــرســت ایـــن مــعــاونــت خاطرنشان 

کرد: در صورت انجام هماهنگی، شرایط 
مساعد و مناسب و موافقت مقامات 
عالی آستان قدس رضوی، طرح افزایش 
در تعداد همشهریان مشهدی دعوت 

شده به مراسم طرح اکرام رضوی نیز قابل 
بررسی و اجرا خواهد بود که در این صورت 
بــا در اختیار داشــتــن محل مناسب در 
حرم مطهر می توان برای افزایش تعداد 

سفره های افطاری ایــن طــرح با توجه به 
شرایط جوی و آب و هوایی در فصل بهار 

اقدام کرد.
ــرام ضیافت  شبان اظــهــار کـــرد: طــرح اکـ

رضوی، ویژه پذیرایی از مجاوران مشهدی 
در مــراســم افــطــار در مــاه مــبــارک رضــوی 
اســت، امــا رونــد عــادی پذیرایی از زائــران 
بارگاه مطهر امام هشتم)ع( هر شب برای 
وعده افطار در دو مهمانسرای حرم منور 
امــام رضـــا)ع( واقــع در »بست شیخ حر 
عاملی« و »صحن غدیر« ویژه زائران گرامی 

مطابق سال های گذشته انجام می شود.
این مقام مسئول یــادآور شد: همچنین 
هر شب ماه مبارک رمضان در ورودی های 
باب الکاظم)ع(، بــاب الــهــادی)ع( و بولوار 
مرحوم آیت هللا واعظ طبسی سفره های 
افطاری پهن می شود و افتخار میزبانی از 
حدود ۹هزار نفر از زائران و مجاوران بارگاه 
مقدس امام هشتم)ع( را خواهیم داشت.
شبان متذکر شد: همچنین پیش بینی 
شده است حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
بسته افطاری سبک )شامل خرما، کیک، 
نوشیدنی سبک و...( ویــژه نــمــازگــزاران 
مغرب و عشا در شــب هــای مــاه مبارک 
رمضان در حــرم مطهر امــام هشتم)ع( 

توزیع شود.
 شبان در خصوص خدمات رفاهی زائران 
در ایام نوروز نیز اظهار کرد: ظرفیت دفاتر 
 امــانــات حــرم مطهر رضــوی از 7 هــزار به

 ۲۲ هزار افزایش یافته است.
ــال حاضر  وی افـــــزود: همچنین در حـ
 ۱۱ پایگاه فوریت های پزشکی در صحن 
ــاده ارائـــه خــدمــات به  و ســرای رضــوی آمـ
بیماران اورژانسی هستند که این تعداد 
پایگاه در زمان تحویل سال نو به 57 پایگاه 
افــزایــش خــواهــد یــافــت. 38 آمبوالنس 
در صحن های پیرامونی و حــریــم حرم 

 مطهر مستقر خواهند شد و در مجموع
 583 نیروی فوریت های پزشکی آمــاده 

خدمت به بیماران خواهند بود.
شبان با بیان اینکه ۲ هزار و 5۰۰ صندلی 
چرخدار و 8۰ زائربر برقی نیز آمــاده ارائه 
خدمات به زائـــران سالمند و کم توان در 
ــود، گــفــت: حضور  ــــوروز خــواهــد بـ ــام ن ایـ
8۰ ون شــهــرداری نیز بـــرای جابه جایی 
ــران در شــب تــحــویــل ســـال ۱۴۰۲ با  ــ زائـ
توجه به محدودیت های ترافیکی پیش 
ــرگــزاری مــراســم تحویل سال  و پــس از ب
در خیابان های منتهی بــه حــرم مطهر 

پیش بینی شده است.
وی بیان کرد: عالوه بر مشارکت در اسکان 
ــران در زائرشهر و زائــرســرای رضــوی،  زائـ
سالن های ورزشــی آستان قدس رضوی، 
مدرسه نواب و حسینیه های اطراف حرم 

مطهر برای اسکان تجهیز شده است. 
ــاره بـــه فــعــالــیــت ۹ دفــتــر  ــ ــا اشــ شــبــان بـ
پیداشدگان حرم مطهر رضوی به صورت 
۲۴ ساعته در ایام نوروز ۱۴۰۲ ادامه داد: 
سایر بخش های خدمت رسان حرم مطهر 
همچون بخش های  تنظیف و بهداشت 
نیز به صورت شبانه روزی آماده میزبانی 
شایسته از زائران این آستان مصفاست. 
پیش بینی های الزم بـــرای تهیه اقــالم 
مصرفی همچون لیوان یک بار مصرف، 

مایع صابون و... نیز اتخاذ شده است.
وی تصریح کــرد: تمامی ایــن خدمات با 
مشارکت ۱7 هـــزار خادمیار بــه محبان 
خــانــدان عصمت و طــهــارت)ع( در این 
ایام در بارگاه ملکوتی امام هشتم)ع( ارائه 

می شود.

سفره های افطاری هر شب در مبادی ورودی بارگاه منور حضرت رضا)ع( پهن می شوند  

 تازه ترین خبرها
از سفره های اکرام رضوی

خبرخبر
امروزامروز

افزایش ساعات بازدید از موزه های رضوی در نوروز  
معاون امـــور موزه های آســـتان قـــدس رضـــوی از افزایش 
ســـاعات بازدیـــد از گنجینه هـــای مـــوزه رضـــوی در ایـــام 

تعطیـــالت نـــوروز ۱۴۰۲ خبـــر داد.
بـــه گـــزارش آســـتان نیوز، مهـــدی قیصری نیک ســـاعات 
کاری مـــوزه مرکـــزی رضـــوی را همـــه روزه از 8 صبـــح تا ۲۲ 

عنوان کرد و افـــزود: عالقه مندان می تواننـــد از موزه قرآن، 
نهج البالغـــه و صحیفه ســـجادیه، هدایـــای رهبر معظم 
انقالب و تاالر اســـتاد محمود فرشـــچیان واقع در صحن 
کوثر حـــرم رضوی نیـــز همه روزه از ســـاعت 8 صبـــح تا ۱۹ 

بازدیـــد به عمـــل آورند.

وی همچنیـــن ســـاعات کاری مـــوزه فـــرش را همـــه روزه 
از ســـاعت 8 صبـــح تـــا ۱۹ عنـــوان کـــرد و گفـــت: مـــوزه 
مردم شناســـی واقع در ضلع غربی صحـــن جامع رضوی 
در ایـــام غیرتعطیل از ســـاعت 8 صبـــح تـــا ۱۲:3۰ پذیرای 

عالقه منـــدان خواهـــد بـــود.

موزه هـــای آســـتان قـــدس رضـــوی یکـــی از مجموعه های 
بـــزرگ مـــوزه ای در ایـــران اســـت کـــه بناهـــای تاریخی آن 
جلوه گر 6قرن تزئینات و معماری دوره اســـالمی و اشیای 
تاریخی آن نشـــان دهنده انـــواع هنرها و صنایع دســـتی 

ســـاخته شـــده طی ۱۰قرن گذشـــته است.

خادمانه
   بهره برداری از مرکز امانت چادر در

 بست نواب صفوی  
 مرکز امانت چادر در بست شیخ نواب صفوی  ششمین 

مرکز امانات چادر در بارگاه منور رضوی است که به همت 
سازمان عمران و نگهداری حرم مطهر رضوی بهسازی و 

زیباسازی شده است.  
به گزارش آستان نیوز، مراکز امانات چادر در راستای تکریم 
و تکمیل پوشش زائران برای تشرف به بارگاه منور رضوی 

ایجاد شده است.  از تیر سال جاری و به دنبال بازدید تولیت 
آستان قدس رضوی از این مراکز و تأکید بر تکریم هر چه 

بیشتر زائران، زیباسازی و بهسازی این مراکز آغاز شد.  
قرار است سال آینده، سازمان عمران و نگهداری حرم 
مطهر رضوی، پروژه ساخت دو مرکز امانات چادر در 

باب الرضا)ع( و ورودی صحن غدیر را نیز در دستور کار 
قرار دهد.
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B

با توجه به شرایط جوی و برای تسهیل و رفاه حال عزیزان و دعوت شدگان به این طرح، قرار است هر 
شب سفره های طرح اکرام رضوی در محل »رواق شیخ حر عاملی« در مجاورت رواق دارالحجه حرم 
مطهر رضوی پهن شود و هر شب میزبان حدود ۲ هزار نفر از همشهریان مشهدی که به این مراسم 

دعوت می شوند، باشیم.
گزيدهگزيده

آگهى تاريخ 12/24 / 1401       صفحه 4 رواق
هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــف وضعيت ثبتى اراضى و  ــت اول موضوع قانون تعيين تكلي ــماره 140160306003000777 هيئ ــر رأى ش براب
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك مشهد ناحيه يك تصرفات مالكانه بالمعارض 
ــنامه 6439950517 صادره از مشهد نسبت به اعيان  ــماره شناس ــتمى فرزند ابوتراب بش متقاضى آقاى محمد رس
ششدانگ يك باب منزل مسكونى به مساحت 193/60 مترمربع قسمتى از پالك 218 فرعى از 10 فرعى از 229 
اصلى واقع در بخش 9 حوزه ثبت ملك مشهد ناحيه يك اعيان خريدارى از ورثه حسن رضا ماندگارى طرقى و عرصه 
متعلق به موقوفه صفوى پور محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ  ــليم و پس از اخذ رس اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م.الف 480  آ-40116287
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/12/10                      تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/25

رئيس ثبت اسناد و امالك- على فضلى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى مه والت تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان ذيل كه بترتيب در اسفندماه و دى ماه سال 1401 
ــخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت  ــت. لذا مش محرز گرديده اس
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند  ــار آگهى مى ش به فاصله 15 روز در دو روزنامه محلى و كثيراالنتش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به  ــته باش مالكيت متقاضيان اعتراضى داش
اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.
اراضى شمس آباد شماره 30- اصلى

ــماره ملى 6519831956 در ششدانگ يكقطعه باغ به  ــاربان فرزند محمدعلى به ش ــيد س 1- مالكيت آقاى جمش
مساحت 61379/75 مترمربع قسمتى از اراضى مشاع مزرعه شمس آباد پالك 30- اصلى بخش 2 مه والت از محل 

مالكيت مشاعى مرحومه سرور محوالتى شمس آبادى فرزند حسن كالسه 1401114406023000006
اراضى فيض آباد شماره 42- اصلى

ــماره ملى 6519657026 در ششدانگ يك قطعه محوطه  ــنعلى آخوندى فرزند محمد به ش 2- مالكيت آقاى حس
مشتمل بر ساختمان (طرح پسته پاك كنى) به مساحت 12700 مترمربع قسمتى از اراضى مشاع مزرعه فيض آباد 
ــه  ــن كالس ــين آخوندى فرزند محمد حس ــاعى آقاى حس پالك 42- اصلى بخش 2 مه والت از محل مالكيت مش

1400114406023000025
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض برابر مقررات سند مالكيت صادر مى گردد. ضمناً 

صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمى باشد. م.الف 7/401/180   آ-40116288
تاريخ انتشار آگهى نوبت اول: 1401/12/10                       تاريخ انتشار آگهى نوبت دوم: 1401/12/25

رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان مه والت- عبداله گلشن آبادى به آباد

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بهار

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى فاقد  آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و س
سند رسمى مستقر برابر راى شماره 1864 – 1401/11/30هيات پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقردر واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى ساالر الهى فرزند حسن بشماره شناسنامه 1080 صادره از مهاجران در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به 
مساحت 874448.58 متر مربع پالك 3215 فرعى از 4 اصلى واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار خريدارى 
از مالكين رسمى آقايان حسين الهى ، رجبعلى الهى محسن اسماعيلى و سايرين محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره  ــند ميتوانند از تاريخ انتش ــته باش متقاضى اعتراضى داش
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.( م الف 304)  آ-40116290
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/12/10                             تاريخ انتشار نوبت دوم :1401/12/25

حسين مرادى – رئيس ثبت اسناد و امالك بهار 

اگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراءصادره هيات /هيات هاى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى شهرستان ايرانشهر تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است . لذا مشخصات 
متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم  در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهى مى شود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند .مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
اگهى به مدت دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه 

از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم نمايند 
ــماره 1438وكدملى3590398973 صادره ايرانشهر فرزند  ــنامه ش ــتوان شناس 1-لذا مالكيت اقاى عبدالنصير اس
درمحمد در ششدانگ يكباب منزل به مساحت 568 متر مربع قسمتى از پالك 416-اصلى واقع در روستاى على 
آباد سرزه جزءقطعه يك ايرانشهر از بخش پنج بلوچستان بخش حوزه ثبت ملك ايرانشهر تائيد و راى خود را باحدود 

ذيل صادر مى نمايد .
2-لذا مالكيت خانم نورخاتون بامرى شناسنامه شماره 3539و كدملى 3590543663 صادره بمپور فرزند ابراهيم 
ــاحت 357 متر مربع قسمتى از پالك 13-اصلى واقع در شهر بمپور خيابان امام  ــدانگ يكباب منزل به مس در شش
ــهر تائيد و راى خود را با  ــتان بخش حوزه ثبت ملك ايرانش خمينى (ره) جزءقطعه يك بمپور از بخش 12 بلوچس

حدود ذيل صادر مى نمايد .
3-لذا مالكيت اقاى محسن براهوئى به شناسنامه شماره 402 داراى كدملى 3591364940 صادره ايرانشهر فرزند 
ناصر در ششدانگ يكباب منزل به مساحت189,81متر مربع قسمتى از پالك يك فرعى از 619 –اصلى واقع در شهر 
ايرانشهر خيابان شهيد مالكى جزء قطعه يك ايرانشهر از بخش 5 بلوچستان بخش حوزه ثبت ملك ايرانشهر تائيد و 

راى خود را با حدود  ذيل صادر مى نمايد .
4-لذا مالكيت اقاى محسن براهوئى به شناسنامه شماره 402داراى كدملى 3591364940 صادره ايرانشهر فرزند 
ناصر در ششدانگ يكباب منزل به مساحت 443,70 متر مربع قسمتى از پالك يك فرعى از 619 –اصلى واقع در 
شهر ايرانشهر خيابان شهيد مالكى جزء قطعه يك ايرانشهر از بخش 5 بلوچستان بخش حوزه ثبت ملك ايرانشهر 

تائيد و راى خود را با حدود  ذيل صادر مى نمايد .
5-لذا مالكيت اقاى محسن براهوئى به شناسنامه شماره 402 داراى كدملى 3591364940 صادره ايرانشهر فرزند 
ناصردر ششدانگ يكباب منزل به مساحت 277,93 متر مربع قسمتى از پالك يك فرعى از 619-اصلى واقع در شهر 
ايرانشهر خيابان شهيد مالكى جزءقطعه يك ايرانشهر از بخش 5 بلوچستان بخش حوزه ثبت ملك ايرانشهر تائيد و 

راى خود را با حدود  ذيل صادر مى نمايد .
ــند مالكيت صادر خواهد شد .  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س بديهى اس

آ-40116300
تاريخ انتشار نوبت اول :1401/12/10                     تاريخ انتشار نوبت دوم:1401/12/25
اردشير محمودى- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان ايرانشهر

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و 
ساختمانها فاقد سند رسمى

برابر آراى صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در 
واحد ثبتى درگز تصرفات مالكانه و بال معارض متقاضيان محرز گرديده است. لذا مشخصات متقاضيان و امالك مورد 
تقاضاى آنان به شرح ذيل به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
ــند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو  ــبت به صدور س نس
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك درگز تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.
  بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

ــينى ارتيانى فرزند غالمحسين يك سهم مشاع از ده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت  1.خانم كبرى حس
ششدانگ 202 متر مربع قسمتى از پالك 17 فرعى از يك اصلى واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 

قوچان خريدارى از مالك رسمى آستان قدس رضوى  
2.آقاى على اسحاقى جشن آبادى فرزند حسنقلى يك سهم مشاع از ده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت 
ششدانگ 149/48 متر مربع قسمتى از پالك 41 فرعى از يك اصلى واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه درگز بخش 

7 قوچان خريدارى از مالك رسمى آستان قدس رضوى    
ــاع از ده سهم ششدانگ يك باب منزل به  ــهم مش ــين كيوانلو فرزند اميدعلى يك س 3.آقاى توحيد باقرى چادرنش
مساحت ششدانگ 117/56 متر مربع قسمتى از پالك 48 فرعى از يك اصلى واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه 

درگز بخش 7 قوچان خريدارى از مالك رسمى آستان قدس رضوى    
4.آقاى فريد ترخان فرزند جان ميرزا يك سهم مشاع از ده سهم ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت ششدانگ 
94/21 متر مربع قسمتى از پالك 107 فرعى از يك اصلى واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان 

خريدارى از مالك رسمى آقاى حبيب سجادى و آستان قدس رضوى    
5.آقاى هادى قربانى فرزند برات محمد يك سهم مشاع از ده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت ششدانگ 
199/31 متر مربع قسمتى از پالك 136 فرعى از يك اصلى واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان 

خريدارى از مالك رسمى آستان قدس رضوى    
ــاع از ده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت ششدانگ  ــهم مش ــى نه س 6.خانم اقدس ارغوان پور فرزند عيس
ــهر قطعه سه درگز بخش 7 قوچان  ــمتى از پالك 155 فرعى از يك اصلى واقع در اطراف ش 173/29 متر مربع قس

خريدارى نه سهم مشاع از ده سهم ششدانگ مع الواسطه از مالك رسمى آقاى حسين رنجبر
ــدانگ اعيان يك باب منزل به مساحت 120/32 مترمربع قسمتى از  7.آقاى مهدى حديدى فرزند محمدعلى شش
ــه درگز بخش 7 قوچان كه متقاضى عرصه آن را بموجب سند  ــتجرد قطعه س پالك 19ـ اصلى واقع در مزرعه دس

رسمى از آستان قدس رضوى اجاره نموده است.
8.آقاى رسول سعادتى حق وردى فرزند على ششدانگ اعيان يك باب منزل به مساحت 98/6 مترمربع قسمتى از 
ــه درگز بخش 7 قوچان كه متقاضى عرصه آن را بموجب سند  ــتجرد قطعه س پالك 19ـ اصلى واقع در مزرعه دس

رسمى از آستان قدس رضوى اجاره نموده است.
9.آقاى رضا ولى پور فرزند محمدقلى ششدانگ يك باب منزل به مساحت 139/46 مترمربع قسمتى از پالك 55 
فرعى از 22ـ اصلى واقع در كالته كوشك شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان خريدارى مع الواسطه از مالك 

رسمى آقاى خداوردى روحى سعدآباد
ــين ششدانگ يك باب منزل به مساحت 106/34 مترمربع قسمتى از پالك 3  10.آقاى هادى پوردولت فرزند حس
فرعى از 24ـ اصلى واقع در كالته مرادآباد شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان خريدارى مع الواسطه از مالك 

رسمى آقاى عباس قروى چاپشلو
ــدانگ  ــاحت شش ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مس ــاع از شش ــه دانگ مش 11.آقاى على قاضى فرزند رضا س
ــع در كالته فتحعلى آقا قطعه هفت درگز بخش 7 قوچان  ــمتى از پالك 134ـ اصلى واق ــع قس 67862/36 مترمرب

خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى آقاى قربان رجبيان
ــاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت  ــخورى فرزند رضا سه دانگ مش 12.آقاى محمود قاضى ريش
ششدانگ 67862/36 مترمربع قسمتى از پالك 134ـ اصلى واقع در كالته فتحعلى آقا قطعه هفت درگز بخش 7 

قوچان خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى آقاى قربان رجبيان  آ-40116315
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/12/10                      تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/25

ناصر حسن زاده-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك  شهرستان درگز

اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك بيرجند
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى  

1- برابر راى شماره 140160308001003681 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 

وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
ــتان در ششدانگ يكباب محوطه  ــنامه 59 صادره از قهس ــماره شناس آقاى جمال الدين مختارى فرزند محمود بش
كارگاهى  مشتمل بر يك دربند مغازه به مساحت 738/67 متر مربع قسمتى ازپالك 1396-اصلى واقع درخراسان 

جنوبى بخش دو حوزه ثبت ملك بيرجند خريدارى از مالك رسمى آقاى رحمان مهرجوفرد محرز گرديده است .
ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى  ــماره 140160308001004190 هيات اول موضوع قان ــر راى ش 2- براب
وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجندتصرقات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى معين الدين قلندرى فرزند نوراله بشماره شناسنامه 352 صادره از طبس مسينادر در ششدانگ يكباب محوطه 
مشتمل بر اتاق به مساحت 124/60 متر مربع قسمتى از پالك 1396 اصلى واقع درخراسان جنوبى بخش دو حوزه 

ثبت ملك بيرجند خريدارى از مالك رسمى آقاى محمد دستى گردى محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود رابه 
اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود رابه مراجع قضايى 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر  تقديم نمايند. بديهى اس

خواهد شد.          آ- 40116349
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/12/11                              تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/12/25

حسين براتى  -رئيس ثبت اسناد وامالك

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
اگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى 

وساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره 140160308001003799هيات اول موضوع هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض  اراضى وس
ــلطنت غفارى بيجار فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 1در ششدانگ يكقطعه باغ مشجر محصور  متقاضى خانم س
ــمتى از پالك 48-فرعى از 880 اصلى واقع در خراسان جنوبى بخش دو حوزه  ــاحت 942/84 متر مربع قس به مس
ثبت ملك بيرجند خريدارى از مالك رسمى ميرزا غالمرضا غفارى (احدى از وارث شهر بانو ومحمد ابراهيم غفارى 

بيجار)محرز گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود رابه 
اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود رابه مراجع قضايى 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر  تقديم نمايند. بديهى اس

خواهد شد. آ40116329
تاريخ انتشار نوبت اول  :1401/12/11                                  تاريخ انتشار نوبت دوم :25 /1401/12

 حسين براتى-رئيس ثبت اسناد وامالك  

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
اگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى 

وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــت ثبتى اراضى  ــون تعيين تكليف وضعي ــوع قان ــات اول موض ــماره 140160308001003804هي ــر راى ش براب
وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى سيد احمد سرفرازى فرزند على بشماره شناسنامه 1 صادره از بيرجند در ششدانگ يكقطعه زمين به مساحت 
ــى بخش دو حوزه ثبت ملك بيرجند  ــان جنوب ــر مربع پالك 37-فرعى از 1349-اصلى واقع در خراس 379/26مت

خريدارى از مالك رسمى آقاى سيد غالمحسين حسينى محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش س
ــيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود رابه مراجع  ــليم وپس از اخذ رس رابه اين اداره تس
قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.آ40116330
تاريخ انتشار نوبت اول  :1401/12/11                                      تاريخ انتشار نوبت دوم : 25 /1401/12

حسين براتى-رئيس ثبت اسناد وامالك

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
اگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى 

وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــت ثبتى اراضى  ــوع قانون تعيين تكليف وضعي ــات اول موض ــماره 140160308001004520 هي ــر راى ش براب
وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى رضا محنتى فرزند ميرزا محمد به شماره شناسنامه 379 در ششدانگ يك دربند مغازه ومحوطه متصل به ان به 
مساحت 69/93 متر مربع قسمتى از پالك شماره 5 فرعى از 4314-اصلى واقع در خراسان جنوبى بخش دو حوزه 

ثبت ملك بيرجند خريدارى از مالك رسمى آقاى پايانى محرز گرديده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش س
ــيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود رابه مراجع  ــليم وپس از اخذ رس رابه اين اداره تس
قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.آ40116331
تاريخ انتشار نوبت اول  :   1401/12/11                       تاريخ انتشار نوبت دوم : 25 /1401/12

حسين براتى -رئيس ثبت اسناد وامالك  

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
اگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى 

وساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره 140160308001002760 مورخ 1401/08/30 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى وس

 بالمعارض آقاى محمد قربانى فرزند غالم بشماره شناسنامه 3 در ششدانگ يكقطعه باغ مشتمل بر انبارى به مساحت 
ــان جنوبى بخش دو  1485/54متر مربع پالك 74- فرعى وباقيمانده پالك 75 فرعى از 434-اصلى واقع در خراس

حوزه ثبت ملك بيرجند از محل مالكيت فاطمه بيگم صفوى بهالگردى وغيره محرز گرديده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود رابه 
اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود رابه مراجع قضايى 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر  تقديم نمايند. بديهى اس

خواهد شد. آ40116332
تاريخ انتشار نوبت اول  :1401/12/11                                       تاريخ انتشار نوبت دوم :  25 /1401/12

حسين براتى-   رئيس ثبت اسناد وامالك  

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 

وساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــت ثبتى اراضى  ــون تعيين تكليف وضعي ــوع قان ــات اول موض ــماره 140160308001003802هي ــر راى ش براب
وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
خانم صديقه باستان فرزند حن بشماره شناسنامه 8 در ششدانگ دوباب مغازه متصل به هم به مساحت 162/67متر 
ــى بخش يك حوزه ثبت ملك بيرجند  ــان جنوب ــع پالك 224 فرعى از 25فرعى از 800-اصلى واقع در خراس مرب

خريدارى از مالك رسمى آقاى اسفنديار قديرى محرز گرديده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود رابه 
اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود رابه مراجع قضايى 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر  تقديم نمايند. بديهى اس

خواهد شد. آ40116347
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/12/11            تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/12/25

حسين براتى  -رئيس ثبت اسناد وامالك

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك تربت حيدريه

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــمى مصوب  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س ــتور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س نظر به دس
1390/09/20 و برابر راى شماره  140160306006008139  هيات اول موضوع ماده يك قانون مذكور مستقر در 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تربت حيدريه تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى عباسعلى رنجبر فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 530 صادره از تربت حيدريه نسبت به ششدانگ  يكقطعه باغ  به مساحت 1832 متر مربع (يكهزار 
و هشتصد و سى و دو متر مربع ) تمامت پالك 175 فرعى  از اراضى ديزقند پالك 231 اصلى دهستان اربعه واقع 
در بخش يك شهر تربت حيدريه خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى بتول سرافرازان محرز گرديده است . لذا به 
موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آئين نامه مربوطه 
اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه محلى و كثيراالنتشار در شهر ها منتشر و در روستاها راى 
هيات الصاق  تا در صورتيكه اشخاص ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهى 
ــليم و رسيد اخذ  ــتاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه  اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تس و در روس
ــت به دادگاه عمومى محل  ــليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواس نمايند . معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تس
نمايد و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد كه دراين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم 
قطعى دادگاه است و در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض، گواهى تقديم دادخواست به 
دادگاه عمومى محل را ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور سند مالكيت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نيست . آ-40116193
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/12/09                         تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/12/25

سيد امين موسوى -رئيس ثبت اسناد و امالك تربت حيدريه 

آگهى فقدان سند مالكيت
 نظر به اينكه آقاى على ولى زاده گليان فرزند عباسعلى به ش ملى 0828768625(احدى از ورثه مرحوم عباسعلى 
ولى زاده گليان  )وبه موحب گواهى حصروراثت شماره 0000907- 1400/10/21 به استناددوبرگ استشهاديه گواهى 
شده توسط دفتراسنادرسمى شماره26شيروان منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول 
به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اند كه سند مالكيت ششدانگ يكقطعه باغ ميمى    بشماره پالك462فرعى    از4 
اصلى واقع در قطعه2شيروان  بخش 5 قوچان به آدرس روستاى مالباقر كه متعلق به مورث ايشان (مرحوم عباسعلى 
ــده است با بررسى دفتر امالك معلوم  ــد بعلت نامعلومى مفقود ش ولى زاده گليان  فرزندولى به ش ش 201)ميباش
ــماره چاپى3/672831  نام مورث  ــند مالكيت اوليه ذيل صفحه 314دفتر46وشماره ثبت 6787وش گرديده كه س
نامبرده صادروتسليم گرديده است  لذا به استناد تبصره يك اصالحى ماده 120 آئيننامه قانون ثبت مراتب يك نوبت 
آگهى ومتذكر ميگردد هركس نسبت به ملك مورد اگهى معامله اى انجام داده با مدعى وجود سند مالكيت نزد خود 
ميباشد بايستى ظرف 10 روز از تاريخ انتشار آگهى اعتراض خود را به همراه اصل سند مالكيت باسند معامله رسمى 
به اين اداره تسليم نمائيد بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر يا وصول اعتراض بدون ارائه سند 

مالكيت باسند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. 
  آ-40116871                             تاريخ انتشار آگهى:1401/12/25

على محمودى-رئيس ثبت اسناد و امالك شيروان
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