
ترجمه همزمان سخنان نوروزی رهبر 
معظم انقالب در حرم مطهر رضوی

سخنان نوروزی رهبر معظم انقالب اسالمی در آغاز سال ۱۴۰۲ در دو رواق 
حرم مطهر رضوی ویژه زائران غیرایرانی به چهار زبان ترجمه می شود.
ــریــن غــیــرایــرانــی آســتــان قدس  ــزارش آســتــان نــیــوز، مــدیــر زائ بــه گــ
ــوروزی رهبر معظم  رضــوی با اعــالم ایــن خبر گفت: سخنرانی نـ
به  مطهر  حـــرم  رواق  دو  در  جــدیــد  ســـال  اول  روز  در  ــقــالب  ان
مــی شــود. تــرجــمــه  اردو  و  آذری  عــربــی،  انــگــلــیــســی،  ــای  ــان هـ زبـ
حجت االسالم والمسلمین محمد ذوالفقاری اظهار کرد: رهبر معظم 
انقالب در نخستین روز آغاز سال جدید در جمع زائران و مجاوران بارگاه 
منور رضوی سخنرانی خواهند کرد که برای بهره مندی زائران خارجی، 
ترجمه همزمان سخنان ایشان به چهار زبان زنده دنیا انجام می شود.
معظم  رهبر  استماع سخنان  ــرای  ب غیرایرانی  ــران  زائـ ــزود:  افـ وی 
و همزمان  و غدیر هدایت شــده  دارالرحمه  ــای  رواق هـ به  انقالب 
ــراخــواهــنــد داد. ــگــر زائــــــران بـــه ســخــنــان رهـــبـــری گـــوش ف بـــا دی
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نگاهی به آیین نقاره نوازی در لحظه تحویل سال
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مدیرعامل مؤسسه موقوفه خدمات زائر تشریح کرد

 مجتمع های  بین راهی 
آستان قدس رضوی پذیرای 

زائران نوروزی

حرم مطهر رضوی با هزاران شاخه گل به استقبال نوروز می رود 

jبهار گل ها در بهشت امام رضا

 آمارهای خواندنی حرم مطهر 
در نوروز 1402

    سال سوم    ویژه نامه 580    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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ن نی
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 آ

اگــر تجربه حضور در لحظه تحویل ســال در حرم 
هــوایــش خوب  و  حــال  از  باشید  داشــتــه  را  مطهر 
را نداشتید و  این تجربه  تاکنون  اگر هم  می دانید. 
قــرار هم نیست امسال در لحظه تحویل سال در 
مشهد و حرم مطهر باشید، از لحظات شاد و مقدس 
تحویل سال حرم برایتان می گوییم.  مردم در ساعات 
پایانی سال کهنه در صحن ها و رواق های حرم مطهر 
جمع می شوند تا سالشان را در بهترین مکانی که 
می شناسند و در محضر ولی نعمتشان تحویل کنند. 

برای رسیدن به این لحظه حتماً 
از قبل برنامه ریزی کرده اند. چون 
زائران زیادی از مسافران نوروزی تا 

مجاوران شهر مشهد  ...

حاشیه هایی از دیدارهای نوروزی رهبر معظم انقالب در حرم مطهر امام رضا)ع(

منتظران بهار، بوی شکفتن رسید
روایتی از لحظات تحویل سال در 

صحن و سرای حرم مطهر امام رضا )ع( 

 نوروز در
ارض اقدس 

رضوی

۲

۲

برپایی  و  نــو  ســال  آستانه  در 
بــزرگ تــریــن اجــتــمــاع نـــوروزی 
ایرانیان در حرم مطهر حضرت 
رضا)ع(، جزئیات مراسم سال 
ملکوتی  بارگاه  این  در  تحویل 
تشریح شد. به گزارش آستان نیوز، طبق پیش بینی های 
صــورت گرفته، امسال حــدود ۲میلیون زائــر و مجاور 
در مراسم تحویل سال در حرم مطهر رضوی حضور 
خواهند داشت و بر همین اساس برنامه ریزی جامعی 
انــجــام شــده اســت.  ایــن میهمانان  از  ــرای میزبانی  ب
نیز  رضــوی  مطهر  حــرم  اســالمــی  تبلیغات  معاونت 
برنامه ریزی ویژه ای انجام داده تا مراسم سال تحویل به 

بهترین شکل ممکن برگزار شود.

آغاز مراسم از ساعت 20◾
شریعتی نژاد،  حسین  والمسلمین  حــجــت االســالم 
معاون تبلیغات اسالمی حرم مطهر رضوی با اشاره 
به همزمانی آغاز سال جدید هجری شمسی با ماه 
میهمانی خــدا، ضمن تبریک پیشاپیش عید نوروز 
۱۴۰۲، به تشریح جزئیات مراسم سال تحویل در حرم 
مطهر امام رضا)ع( پرداخت و اظهار کرد: مراسم سال 
تحویل ۱۴۰۲ حرم مطهر رضوی از ساعت ۲۰ دوشنبه 
۲9 اسفند در صحن پیامبر اعظم)ص( آغاز می شود 

و تا حدود ساعت یک بامداد ادامه خواهد داشت.
به گفته او، آغاز »بزرگ ترین اجتماع نوروزی ایرانیان در 
حرم مطهر« با قرائت صلوات خاصه و زیارت مختصر 
امام رضــا)ع( توسط مهدی سروری در قالب »پویش 

رسانه ای قرار عاشقی« خواهد بود.
 
شنیدن لهجه ها و گویش های زیبای اقوام ایرانی◾

در  افـــزود:  شریعتی نژاد  والمسلمین  حجت االسالم 

اقــوام ایرانی  ادامــه این برنامه، پخش کلیپ تبریک 
بهار همدلی  اعــالم مسابقه  زبــان هــای مختلف،  بــه 
سماواتی  مهدی  ــوای  ن با  آل یاسین  زیــارت  قرائت  و 
نیز پیش بینی شده اســت. این محفل با همخوانی 
گروه سرود گلدسته های حرم و پخش کلیپ معرفی 
رویداد اجتماعی تسهیل ازدواج ادامه می یابد و اجرای 
نمایش آیینی با موضوع مناظرات امام رضا)ع( بخش 
دیگری از این ویژه برنامه به شمار مــی رود. همچنین 
بر پایه برنامه ریزی انجام شده، از ساعت ۲۱ و ۲۲ در 
قالب ویژه برنامه ای، نقش آفرینی و حضور جمهوری 
اسالمی در عرصه بین الملل تبیین خواهد شد و در 
ادامه کلیپی درباره مجموعه فعالیت های آستان قدس 
رضوی در سال جاری در عرصه های مختلف فرهنگی، 

تا  می شود  پخش  بین الملل  و  اقتصادی  اجتماعی، 
جریان  در  پیش  از  بیش  ــا)ع(،  رضــ حضرت  ــران  ــ زائ
خدمات و فعالیت های خادمان این آستان قرار بگیرند.

 
سخنرانی مذهبی، مناجات خوانی و مدیحه سرایی◾

گفت:  رضــوی  حــرم مطهر  اسالمی  تبلیغات  معاون 
در ادامه حجت االسالم والمسلمین شهاب مرادی با 
موضوع »خانواده و همدلی« برای زائــران و مجاوران 
گروه  نیز   ۲۲:۱۰ ساعت  از  و  کــرد  خواهد  سخنرانی 
حاج مهدی  مدیحه سرایی  و  مناجات خوانی  تواشیح، 
در  همچنین  داشــت.  خواهد  برنامه  اجــرای  رسولی 
سرکار   ،۱۴۰۲ تحویل  ســال  مراسم  از  دیگری  بخش 
خانم اشرف السادات منتظری؛ مادر شهید معماریان 

به عنوان میهمان ویژه مراسم حضور خواهند داشت 
و از این مادر فداکار و ایثارگر با اهدای هدایای متبرک 

رضوی قدردانی خواهد شد.
برنامه های  دیگر  ــاره  درب شریعتی نژاد  حجت االسالم 
از ساعت  تحویل  ســال  برنامه  ــزود:  ــ اف مــراســم  ــن  ای
ــیــت)ع(؛ جعفر  ب اهــل  ــــران  ذاک بــا مدیحه سرایی   ۲3
ادامـــه  قــانــع  سعید  و  احمدنیا  سیدامیر  مــالئــکــه، 
خواهد داشت و ساعت ۲3:۲5 زائران و مجاوران پای 
صحبت های حجت االسالم والمسلمین ناصر رفیعی و 
مناجات خوانی حمیدرضا نوربخش خواهند نشست.

با نزدیک شــدن به لحظه ســال تحویل،  افـــزود:  وی 
بامداد  گــروه ســرود گلدسته های حرم در ساعت ۱۲ 
ــوروزی به مراسم  با همخوانی ســرود امــام رضایی و ن
در  و  تــــازه ای می بخشد  بـــوی  و  رنـــگ  تحویل  ســـال 
ادامه مصطفی صابر خراسانی به مدت ۱۰ دقیقه به 
شعرخوانی آیینی در وصف امام رضا)ع( و آیین نوروزی 

خواهد پرداخت.

نواخته شدن نقاره ها در لحظه تحویل سال◾
 ۱۲:۲۴ ساعت  افـــزود:  شریعتی نژاد  حــجــت االســالم 
بامداد نیز زائران و مجاوران از قرائت دعای توسل با 
نوای سیدمهدی میرداماد بهره مند  خواهند شد و پس 
از آن، ساعت ۱۲:۴۴ کلیپ دعای لحظه سال تحویل 
پخش و با نزدیک شدن به ساعت ۱۲:5۴:۲8 دعای یا 

مقلب القلوب و االبصار پخش خواهد شد.
ــا)ع(  ــام رضـ امـ ــدام  آن، خـ از  پــس  ــرد:  کـ وی تصریح 
نــقــاره نــوازی،  آیین  اجـــرای  و  نقاره خانه  در  با حضور 
فرارسیدن سال ۱۴۰۲ را به زائــران و مجاوران بشارت 
خواهند داد و سپس پخش پیام نوروزی رهبر معظم 
انقالب، قرائت دعای امام رضا)ع( برای امام زمان)عج( 

را خواهیم داشت.

آگهى تاريخ  21 ، 12  ، 1401خبر       صفحه 1 رواق

آگهى مزايده نوبت اول
در مورد پرونده اجرايى كالسه 980496ش دوم اجراى احكام مدنى بجنورد فى مابين محكوم له: سيد 
ــين ايزى محكوم عليه : محكوم عليه: ايرج عباسى _ اميد ساروچه موضوع الزم االاجرا: طلب كه  حس
با عنايت به انجام كارشناسى ملك به مشخصات ذيل اعالم. به طلب (على الحساب 4،000،000،000 

ريال) از 6دانگ به فروش مى رسد
مورد ارزيابى ششدانگ يك دستگاه آپارتمان به شماره پالك ثبتى 5823فرعى از 164 اصلى بخش دو 
بجنورد متعلق به ثالث خانم صفورا براتى فرزند روح اهللا واقع در كوى امام سجاد، كوچه شاهد6، كوچه 
شهيد رسالتى 8(شاهد6,11)، مساحت 80,54 متر مربع واقع در طبقه دوم واحد جنوبى با نماى كلى 
ــالن و دو اتاق خواب سراميك و  ــاختمان سنگ تراورتن و ساختمان سه نبش با مشخصات كف س س
سرويس بهداشتى كاشى و سراميك و آشپزخانه كاشى و سراميك و كابينت ام دى آف و فاقد سيستم 
سرمايشى و براى گرمايش از بخارى استفاده مى شود و پنجره ها دو جداره مى باشد و ساختمان فاقد 
ــد، 3 با عنايت به موقعيت جغرافيايى و عرف محل و صرف نظر از  ــور و داراى پاركينگ مى باش آسانس
ــهردارى به ازاى هر متر مربع 125،000،000 ميليون  ــت و بدهى به دارايى و ش هرگونه رهن و بازداش

ريال و مجموعا به مبلغ 10،067،500،000 ريال مى باشد.
ساعت ، روز و محل مزايده: پس از سير مراحل قانونى مقرر گرديده ملك مذكور در روز سه شنبه مورخ 
1402،01،19 ساعت 10:30 الى11 از طريق مزايده حضورى در محل اجراى احكام مدنى دادگسترى 
ــد، بنابراين متقاضيان شركت در جلسه مزايده  مى توانند پنج روز قبل از موعد  بجنورد به فروش برس
مقرر در اين اجرا حاضر و از كم و كيف موضوع مطلع و در صورت تمايل از مورد مزايده بازديد نمايند 
بديهى است مزايده از قيمت كارشناسى شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار خواهد شد و ده 
درصد مبلغ پيشنهادى مى بايست قبل از شروع مزايده واريز گرديده باشد و مابقى مبلغ نيز ظرف يك 
ماه وصول خواهد شد و در صورت عدم پرداخت الباقى (نورد درصد) در مهلت مقرر، مبلغ توديعى پس 

از كسر هزينه مزايده به نفع دولت 1بط و مزايده تجديد مى گردد.  آ40117051
داورى شعبه دوم اجراى احكام مدنى دادگسترى بجنورد_ سعيد مكبر

آگهى فقدان سند مالكيت
ــماره ملى 4880281832مينو دشت برابر  ــنامه و ش ــماره شناس نظر به اينكه بهزاد كنجعلى زاده فرزند محمد ش
ــماره  ــيدرضا بش ــيد حميد آقازاده فرزند س ــهر بوكالت از س وكالتنامه 16295مورخ 1401،12،18 دفتر 287بهش
شناسنامه19877بجنورد شماره ملى0680191682 باستناد دو برگ استشهاد گواهى امضا شده منضم به تقاضاى 
كتبى به شماره 23526_1401 مورخ 1401،12،22 جهت دريافت يك برگ سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين 
اداره مراجعه كرده و مدعى است سند مالكيت ششدانگ پالك 491فرعى از 154 اصلى واقع در بخش 2 بجنورد و به 
شماره چاپى310222 بعلت نامعلوم مفقود شده است كه ذيل دفتر 443 صفحه 28 ثبت 68963 به نام نامبرده ثبت 
و سند مالكيت صادر گرديده و دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد لذا طبق ماده 120آيين نامه قانون ثبت مراتب 
ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند  ــى نس يه نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس
مالكيت نزدخود باشد بايستى ظرف ده روز از انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا 

سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول 
اعتراض بدون ارايه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت و تسليم آن به متقاضى اقدام 

خواهد شد و سند مالكيت اوليه از درجه اعتبار قانونى ساقط است.  آ40117043
اكبر اقبالى

رييس ثبت اسناد و امالك منطقه يك بجنورد

آگهى فقدان سند مالكيت
ــماره  11،1401،5231 مورخ  ــت ش ــده طى درخواس ــهاد محلى گواهى امضاء ش آقاى اصغر مالكى با ارائه استش
ــدانگ پالك 8899 فرعى مجزى شده از 1331 فرعى از ــند مالكيت المثنى شش 1401،12،23 تقاضاى صدور س

 -1 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبتى شهرستان گناباد ذيل ثبت دفتر 269 صفحه 179 امالك بنام اصغر مالكى 
صادر و تسليم گرديده و سابقه اى از رهن و بازداشت مشاهده نگرديد و حسب اعالم مالك ، متقاضى سند مالكيت 
به علت جابجائى اثاثيه مفقود شده و دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد. در اجراى ماده 120 اصالحى آئين نامه 
قانون ثبت مراتب در يك نوبت آگهى تا چنانچه اشخاصى مدعى انجام معامله با وجود اصل سند مالكيت نزد خود 
ميباشند ظرف ده روز از تاريخ انتشار آگهى اعتراض خود را همراه با اصل سند مالكيت يا سند معامله به اداره ثبت 
ــه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و يا در صورت اعتراض  محل ارائه تا مراتب صورتجلس
اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود اين اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالكيت المثنى به نام مالك 

خواهد نمود.             تاريخ انتشار : 28،12،1401
سيد ضياء الدين مهدوى شهرى-رئيس ثبت اسناد و امالك گناباد

آگهى مزايده اتومبيل
 آگهى مزايده مال منقول پرونده اجرائى كالسه 9900266 (خودرو)

به موجب پرونده اجرائى كالسه بايگانى فوق ، خانم مينا سادات كاظمى نام پدر: سيد محمد تاريخ :تولد 1370،06،14 
شماره ملى: 0910068798 به استناد سند ازدواج شماره 8019 ، تاريخ سند : 1400،05،07 دفترخانه ازدواج شماره 
17 شهر بيدخت استان خراسان رضوى عليه آقاى عبدالرضا كاشانى نام پدر :عبدالخالق تاريخ تولد: 1343،02،05 
شماره ملى: 0919516645 شماره شناسنامه 31 ( پدر زوج) جهت وصول مهريه خود تعداد (يكصد سكه ) تقاضاى 
ــكيل و اوراق اجرائى در تاريخ 1399،07،28  ــناد و امالك گناباد تش صدور اجرائيه نموده و پرونده در اداره ثبت اس
ــس از طى مراحل قانونى  ــمى الزم  االجرا و پ ــناد رس ــت مقرر در آيين نامه اجراى مفاد اس ــان مهل ــالغ و در پاي اب
بعلت عدم پرداخت مهريه موضوع سند ازدواج فوق الذكر و حسب درخواست بستانكار خودروى ايران 32- 142ق 
ــماره        ــترى وارده به ش ــمى دادگس ــناس رس ــت و پس از ارزيابى و برابر گزارش كارش 14 متعلق به مديون بازداش

140105006222002078  -1401،11،30 به شرح ذيل ارزيابى گرديد.
الف ) مشخصات خودرو : شماره انتظامى 32- 142 ق 14 نوع سوارى هاچ بك سيستم : جك تيپ اس 5 : اس 5 

مدل 1395 رنگ : مشكى متاليك ، شماره موتور : 3007333 شماره شاسى: 116426
ب) وضعيت ظاهرى و فنى خودرو

خودروى فوق از نظر ظاهرى و فنى نسبتاً سالم و مرتب ميباشد سپر جلو زدگى جزئى دارد. بدنه خط و خش جزئى 
دارد الستيكهاى جلو و عقب با توجه به مدت زمان توقيف فرسوده ميباشد پخش و روكش صندلى (مستعمل دارد. 
جك و زاپاس دارد. بيمه نامه شخص ثالث ندارد. به علت نبودن سوئيچ و خرابى باطرى معاينه فنى مقدور نگرديد 
برابر ادعاى مالك خودرو حدوداً 120 هزار كيلومتر كاركرد دارد. خودرو از تاريخ 1399،07،30 در پاركينگ توقيف 

ميباشد هزينه پاركينگ و خالفى خودرو
در قيمت گذارى لحاظ نگرديد

(ضمناً جهت مشاهده وضعيت ظاهرى خودروى مورد مزايده خريداران ميتوانند در صورت تمايل به آدرس پاركينگ 
بيدخت گناباد مراجعه نمايند) 

 پ) با توجه به مراتب فوق و قيمت عرف بازار در صورت تاييد اصالت و سالمت فنى قيمت پايه كارشناسى خودرو 
مبلغ 8,400،000،00 ريال  معادل هشتصد و چهل ميليون تومان برآورد مى گردد. لذا با توجه به قطعيت ارزيابى و 
حسب درخواست بستانكارو با توجه به اصل طلب بستانكار و دو عشر اضافى مورد مزايده خودروى فوق الذكر در روز 
سه شنبه مورخه 1402،01،15 از ساعت 9 الى 12 ظهر در آدرس گناباد بلوار مالك اشتر نبش مالك اشتر يك واقع 
در اداره ثبت اسناد و امالك گناباد از مبلغ پايه 8،400،000،000 (هشت ميليارد و چهارصد ميليون ) ريال  معادل 
هشتصد و چهل ميليون تومان شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً واگذار ميگردد. الزم به ذكر است كه مبلغ 
ــر اجرايى و مبلغ 1،728،060،000 ريال حق مزايده مى.باشد كه اخذ خواهد  1،440،050،000 ريال بابت نيم عش
شد و چنانچه روز مزايده مصادف با تعطيلى باشد مزايده مجدداً تعيين وقت خواهد گرديد. همچنين طبق ماده 121 
ــت  ــد به عهده برنده مزايده اس آ.ا پرداخت بدهى ها تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم يا نامعلوم باش
ــركت در مزايده منوط به پرداخت 10 (ده)) درصد از مبلغ  ــتند به ماده 136 آيين نامه اصالحى اجرا ش . ضمناً مس
پايه كارشناسى به حساب سپرده ثبت ميباشد و حضور خريدار يا نماينده قانونى او در جلسه مزايده الزامى است لذا 
خريدار يا خريداران ميبايست تا قبل از شروع وقت مزايده اصل فيش واريزى مبلغ وديعه ده درصد بنام خود را به 
همراه درخواست كتبى به واحد اجرا تسليم و ثبت نمايند. ضمناً برنده مزايده مكلف است مابه التفاوت مبلغ فروش 
را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده به حساب صندوق ثبت توديع نمايد و در صورتى كه ظرف مهلت مقرر مانده 
فروش را به حساب سپرده ثبت واريز نكند مبلغ مذكور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واريز خواهد شد. در 
ــاقط و مزايده تجديد مى گردد. اين آگهى پس از تأييد نهائى فرآيند  اين صورت عمليات فروش از درجه اعتبار س
مزايده و ارسال آگهى در سايت آگهى هاى سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهى در روزنامه كثير 

االنتشار محلى است. آ40117041
 تاريخ انتشار در سايت آگهيهاى سازمان ثبت 1401،12،27

تاريخ مزايده : 1402،01،15
سيد ضياء الدين مهدوى شهرى-رئيس ثبت اسناد و امالك گناباد

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان جنوبى

 آگهي تحديد حدود عمومي حوزه ثبتى شهرستان بشرويه
پيرو آگهي نوبتي منتشره و بموجب ماده 14 قانون ثبت امالك تحديد حدود عمومي شماره هاى فرعي ذيل واقع در 

بخش سه بشرويه جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهي ميگردد.
شمارات فرعي از دو اصلي بشرويه بخش سه بشرويه

1-پالك 6298 فرعى آقاى محمدجواد اكبرى فرزند حسن ششدانگ يكقطعه زمين مشتمل برمحوطه
2- پالك 6332 فرعى آقاى مهدى نريمان فرزند باشى ششدانگ يكقطعه زمين

ــدانگ يكقطعه زمين  ــهابى زاده فرزند باقر شش ــزى از 2818 فرعى خانم فاطمه ش ــى مج ــالك 6340 فرع 3- پ
مزروعى1402،01،27 

شماره فرعي از 160- اصلي ارسك بخش سه بشرويه
ــرويه ششدانگ يك قطعه  ــين بتصدى اداره اوقاف و امور خيريه ى بش 1-پالك 472 فرعى موقوفه حاج محمدحس

زمين مزروعى 1402،01،28 
شماره فرعي از 145- اصلي نيكنان بخش سه بشرويه

پالك 395 فرعى شركت گاز استان خراسان جنوبى ششدانگ يك قطعه زمين محصور مشتمل بر تاسيسات ايستگاه 
تقليل فشار گاز 1402،01،28

شمارات اصلي بخش سه بشرويه
ــدانگ مزرعه چشمه و قنات اسالم آباد كه مبدا و مظهر  ــين بركيان فرزند على شش 1-پالك 412-اصلى آقاى حس

چشمه و قنات در قسمت حد جنوب غربى خارج از مورد ثبت و داخل اراضى ملى پالك 351- اصلى واقع است.
2-پالك 413-اصلى آقاى داود حسين زاده اول فرزند مهدى ششدانگ يك قطعه زمين 1402،01،29

در روزهاى فوق انجام خواهد شد. لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت امالك به صاحبان امالك و مجاورين شماره هاي 
فوق الذكر بوسيله اين آگهي اخطار ميگردد كه در روز وساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند . چنانچه هر يك 
از صاحبان امالك يا نماينده قانوني آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهي 
ــد و اعتراضات مجاورين نسبت به حدود وحقوق ارتفاقي و  ــده از طرف مجاورين تحديد خواهد ش با حدود اظهار ش
ــي روز از تاريخ تنظيم  نيز صاحبان امالك كه در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا س
صورتمجلس تحديد حدود پذيرفته خواهد شد وبرابر ماده 86 ايين نامه اصالحى قانون ثبت ، معترضين ميبايست از 
تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يكماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضائي تقديم و گواهي 
الزم از مرجع مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند.در غير اينصورت متقاضى مى تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و 
گواهى عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم واداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتى 

را طبق مقررات ادامه مى دهد. 
آ40117023                                                                      تاريخ انتشار : 1401،12،28

شماره فرعي از 145- اصلي نيگنان بخش سه بشرويه
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بشرويه

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

 برابر راى شماره 140160306009001054  هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك چناران تصرفات مالكانه بالمعارض  و س
متقاضى آقاى محمد رضا برادران عالف فرزند مهدى بشماره شناسنامه 3 صادره از چناران در ششدانگ يك 
قطعه زمين مزروعى به مساحت 57070,91 متر مربع پالك 5 اصلى واقع در اراضى گاوترنا خراسان رضوى 
ــت. لذا به منظور  ــف صميمى ناوخ محرز گرديده اس بخش 7 حوزه ثبت ملك چناران از محل مالكيت يوس
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 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 
را به اين اداره 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. آ40117056
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/12/28                             تاريخ انتشار نوبت دوم : 1402/01/15

مرتضى واليتى-رئيس ثبت اسناد و امالك چناران 

 جزئیات مراسم سال تحویل در حرم مطهر رضوی 
و میزبانی از بزرگ ترین اجتماع نوروزی ایرانیان  

ساعت صفر عاشقی 
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اگر تجربه حضور در لحظه تحویل ســـال در حـــرم مطهر را 
داشـــته باشـــید از حال و هوایش خـــوب می دانیـــد. اگر هم 
تاکنون ایـــن تجربه را نداشـــتید و قرار هم نیســـت امســـال 
در لحظـــه تحویل ســـال در مشـــهد و حـــرم مطهر باشـــید، 
از لحظـــات شـــاد و مقـــدس تحویـــل ســـال حـــرم برایتـــان 

می گوییـــم.
 مردم در ساعات پایانی ســـال کهنه در صحن ها و رواق های 

حـــرم مطهـــر جمـــع می شـــوند تـــا سالشـــان را در بهتریـــن 
مکانـــی کـــه می شناســـند و در محضـــر ولـــی نعمتشـــان 
تحویـــل کننـــد. برای رســـیدن بـــه این لحظـــه حتمـــاً از قبل 
برنامه ریـــزی کرده انـــد. چـــون زائـــران زیـــادی از مســـافران 
نـــوروزی تـــا مجـــاوران شـــهر مشـــهد دوســـت دارند شـــب 
عید را میهمان علـــی بن موســـی الرضا)ع( باشـــند و در این 
شـــرایط طبیعی اســـت اگر درســـت حســـاب و کتاب نکنی 

تـــوی ترافیـــک خیابان هـــای منتهی به حـــرم مطهـــر بمانی 
و لحظه تحویـــل ســـال در ارض اقـــدس را از دســـت بدهی. 
خادمان ایـــن مکان مقدس هـــم از چندیـــن روز پیش آماده 
میزبانـــی در ایـــن لحظه هســـتند. صحن ها گل کاری شـــده 
و بـــوی عود همـــه جـــا را گرفته اســـت. عـــده ای از زائـــران که 
شـــلوغی کارهـــای آخـــر ســـال بهشـــان فرصـــت داده چند 
ســـاعت زودتر خودشـــان را به حرم می رســـانند و در دست 

بعضی از این میهمان های خوش ذوق ممکن اســـت ســـبزه 
یا شـــاخه گلی را به نشـــانه هفت ســـین ببینـــی. بعضی ها 
خانوادگـــی خودشـــان را به حـــرم رســـانده اند و عـــده ای هم 
مســـافران تـــازه از راه رســـیده هســـتند. توی جمعیـــت اگر 
چشـــم بچرخانی می توانی نماینده ای از هر گوشـــه کشـــور 
را ببینـــی. یکـــی ترکـــی دعـــا می خوانـــد و دیگـــری نجـــوای 
زیرلبـــش نشـــان می دهـــد از اهالی لرســـتان اســـت. لهجه 

عربـــی جنـــوب و گیلکی شـــمال هم بـــه گوشـــت می خورد. 
انـــگار همـــه ایـــران را جمـــع کرده انـــد تـــوی صحن و ســـرای 
امام رضا)ع( و قرار اســـت یک ســـال تحویل دســـته جمعی 
در ارض اقـــدس داشـــته باشـــیم. دقایـــق منتهی بـــه لحظه 
تحویـــل ســـال، درِ صحن ها بســـته می شـــود تا کســـانی که 
در صحن و ســـراها هســـتند بـــا آرامش بیشـــتری به ســـال 
نو برســـند. مـــردم بـــا دل هـــای بی قـــرار و بـــه امید فـــرج دعا 

می کنند و امامشـــان را از خـــدا می خواهند و بعـــد هم رضا 
رضـــا می گویند و انـــگار می خواهند صاحبخانه واســـطه ای 
شـــده و همه دعاهـــای خوانـــده شـــده در صحن و ســـراها و 
رواق هـــا را آمیـــن بگوید. بعـــد هم تک تـــک دعاهایشـــان را 
وصل می کننـــد به دعای تحویل ســـال که قرائت می شـــود. 
در همین لحظات از نقاره خانه نوای دل انگیز ســـلطان دنیا 
و عقبا علی بن موســـی الرضا)ع( می آید و اشـــک و شادی در 

هم می آمیزد. مردم سالشـــان را با ســـام و صلـــوات تحویل 
می کننـــد و منتظر می مانند تـــا پیام رهبر معظـــم انقاب از 
بلندگوهـــای حرم پخش شـــود و بروند و ســـالی نو را شـــروع 
کنند. عده زیادی همیـــن لحظات را با همین حـــال و هوا در 
خیابان های منتهی بـــه حرم مطهر تجربـــه می کنند و همه 
ایـــن نواها را در راه می شـــنوند تـــا درها باز شـــوند و آن ها هم 

به حرمـــی پـــا بگذارند کـــه پر از نور و روشـــنی اســـت.

عیدانه
 نوروز  در

 ارض اقدس 
رضوی

نیمنگاه
    فرصت دعای دسته جمعی 

 در ارض اقدس رضوی
 میهمانان نوروزی امام رضا)ع( که در لحظه تحویل سال، 

خود را به ارض اقدس رضوی می رسانند، در بارگاه ملکوتی 
این امام فرصتی را برای همه دوستداران این حضرت 

فراهم می کنند. خوب است ما نیز این فرصت را غنیمت 
بشماریم و اگر نتوانستیم در لحظه تحویل سال در حرم 

باشیم در روزهای آینده در برنامه های جمعی حرم شرکت 
کنیم و دست به دعا شویم. براساس روایات، خواندن دعا 

در جمع و به صورت دسته جمعی در اجابت آن مؤثر است. 

در جمع، هر یک از افراد به اندازه خصلت های خوبی که 
دارد نظر خداوند را جلب می کند و دعا به اجابت نزدیک تر 

می شود. امام صادق)ع( می فرماید: »هرگاه امری پدرم 
امام باقر)ع( را محزون می کرد، زنان و کودکان را جمع 

کرده، دعا می کرد و آن ها آمین می گفتند«. )اصول کافی4 ( 

همچنین پیامبر)ص( در این باره  فرموده اند: »وقتی یکی از 
شما دعا می کند دعای او همگانی باشد )همراه با دیگران 

دسته جمعی دعا کنند( دعای همگانی زودتر به اجابت 
می رسد«.)ثواب االعمال، ص 360( در لحظه تحویل سال در 

مکانی مقدس و در کنار سیل مشتاقان امام رئوف)ع( حتمًا 

دعا کنید و خیر بخواهید. همچنین فرصت متقارن شدن 
سال نو با روزهای پایانی ماه شعبان را غنیمت بشمارید. 

امام رضا)ع(  در روایتی در خصوص بهره گرفتن از روزهای 
پایانی این ماه به اباصلت توصیه کرده اند روزهای پایانی 
این ماه را به دعا و استغفار بگذراند و خود را برای ورود به 

ماه رمضان آماده کند.
در بخشی از این روایت آمده: محدث قمی از اباصلت هروی 

نقل می کند: در آخرین جمعه از ماه شعبان که چند روزی 
به آخر ماه مانده بود بر امام هشتم)ع( وارد شدم. به من 
فرمود: ای اباصلت! بیشتر ماه شعبان گذشت و آخرین 

جمعه این ماه است. کوتاهی هایی را که در گذشته این ماه 
کردی، تدارک کن در آنچه از این ماه باقی مانده است. سپس 

امام)ع( به او توصیه می کنند: »بر تو باد به اینکه رو آوری 
به کارهایی که برای تو سود و فایده دارد. زیاد دعا بخوان و 

استغفار کن و قرآن تالوت کن«.

نوروزعلی بسطامی در کتاب »فردوس التواریخ« 
ــاره صحن جــدیــد حــرم مطهر رضـــوی نوشته  ــ درب
»صحن جدید... اوالً باغی بود و قــدری از مــزارات 
و...« این یعنی حرم مطهر از همان سال های دور 
که باغ و بستان های طبیعی، شهر و دیارها را رونق 
مــی دادنــد، با درخــت و گل زیباتر می شده است. 
ــای حــضــرت جــایــی بــوده  ــاغ پایین پ اصـــاً همین ب
که مــردم بــرای رسیدن به روضــه منوره از آن عبور 
می کردند و خودشان را به امام رضا)ع( می رساندند. 
ــرای یافتن  حــرم امــام هشتم)ع( به عنوان جایی ب
قرار و آرامش، در همیشه تاریخ پر از همه نمادهای 
خوبی و زیبایی و شکوه بــوده اســت. تذهیب ها و 
ــران و مجاوران  اسلیمی ها و مقرنس ها بر جان زائ
می نشینند، آینه کاری ها دل ها را روشن می کنند و 

گل ها که آرامش بخش و روح افزایند. 
حاال سال هاست در مناسبت های 
مختلف به خصوص اعیاد مذهبی و 
نوروز، حرم مطهر گل آرایی می شود 
تــا صحن و ســـرای حــضــرت عــاوه 
بر نور و جای باطنی اش، ظاهری 
زیبا و باطراوت هم داشته باشد و 
چشم های دنیایی ما هم روشن به 

این زیبایی شود. 

این گل ها نذرهای اهدایی از سوی تولیدکنندگان گل 
و گیاه کشور عزیزمان، ایران است. تولیدکنندگان 
در شهرهای مختلف ایران هرساله تعدادی گل برای 
مضجع شریف امام رضــا)ع( و برای مناسبت های 
مختلف درنظر می گیرند و هر کدامشان دعا و طلب 
خیری را به ساقه گل هایشان می آویزند و گل ها را 
روانه مشهد می کنند تا اگر خودشان نتوانستند به 
پابوس امامشان برسند، گل هایی که با دست های 
خودشان کاشته  و پرورش داده اند حریم مطهر امام 

رئوف)ع( را مزین کنند.
عاوه بر گل آرایی روزانــه مضجع مطهر رضوی، در 
روزها و ایام خاص گل آرایی ها به شکل ویژه تری در 
حرم مطهر انجام می شود. مثاً نوروز سال گذشته 
بــود که صحن ها و آب نماها با کاالنکوآ، بنفشه، 
همیشه بهار، شب بو و جعفری 
گــل آرایــی شدند و درختچه های 
ــاس هــلــنــدی و گــل آزالـــیـــا بــرای  یـ
گل آرایی نیم طبقه های صحن های 
آزادی و انقاب اسامی و دور تا دور 
صحن پیامبراعظم)ص(. امسال 
ــزاران شــاخــه گــل قـــرار است  نیز هــ
به استقبال از زائــران امــام رضــا)ع( 

آغوش بگشایند. 

صدیقه ســـادات بهشـــتی صـــدای نقـــاره 
حرم مطهـــر ثامن الحجج)ع( برای همه شـــیعیان 
یـــادآور حضـــور در حـــرم مطهـــر رضـــوی اســـت. 
خاطـــره ای صوتـــی کـــه در ذهنمان حک شـــده و 
قرار اســـت روزهـــای بی قـــراری، گـــوش دلمـــان را 

بنـــوازد.
نزدیـــک شـــدن ایـــام مـــاه مبـــارک رمضـــان و 
نـــوروز ســـبب می شـــود ایـــن نـــوا، رنـــگ و بـــوی 
بهجت آفرینـــی بـــه خـــود بگیرد و شـــور و ســـرور 
را بـــه دلمـــان روانـــه کنـــد. به طـــور کلـــی در اعیاد 
مذهبی شـــب و صبح عید و ایـــام والدت ائمه)ع( 
و لحظـــه تحویل ســـال نقـــاره شـــادمانی چندین 

نوبـــت نواختـــه می شـــود .
ایـــن آییـــن در ســـحرهای مـــاه رمضان 
نیز حـــدود یک ســـاعت پیـــش از اذان 

صبح اجـــرا می شـــود.
به جز ایام ســـوگواری و شـــهادت ائمه 
معصومین)ع( و دو ماه محرم و صفر، 
در شـــبانه روز دو نوبت دقایقی پیش 
از طلـــوع و غـــروب آفتـــاب به وســـیله 
نوبت چیـــان رســـمی، طبل و نقـــاره با 
آهنگـــی خـــاص بـــه صـــدا درمی آید 

و بـــا نواختـــن آخریـــن ضربـــات، طلـــوع و غروب 
خورشـــید را اعـــام می کنند.

در عهـــد صفویه، اســـتفاده از نقـــاره در پایتخت 
و به تدریـــج در شـــهرهای بـــزرگ رایـــج شـــد و در 
جشـــن های پیـــروزی، تاج گذاری، والدت شـــاهان 
و شـــاهزادگان، مراســـم نقاره زنـــی اجرا می شـــد. 
بـــه روایتـــی تاریخی در ســـال ۸۶۰ هجـــری قمری 
»بابـــر« فرزنـــد »بایسنقر بن شـــاهرخ« از هـــرات 
بـــه زیـــارت مشـــهد آمـــد و در بـــاغ حـــرم یعنـــی 
صحن هـــای فعلـــی حـــرم رضـــوی نقـــاره ای برپـــا 
کـــرد تـــا نقـــاره بزننـــد. از آن تاریـــخ به بعـــد نقاره 
زدن در حرم مطهر مرســـوم شـــد و چه ســـلطانی 
بلنـــد مرتبه تـــر از امـــام رضـــا)ع( و چـــه محضری 
گرانقدرتـــر از ایـــن محضـــر برای 
اســـت.  نقـــاره  نواختـــن 
در ســـردر شـــرقی صحـــن 
انقـــــــاب، نقـــــــاره خانــــــه 
حضرتـــی از زمـــان »شـــاه 
عبـــاس صفـــوی« موجـــود 
بـــوده و بعدهـــا ایـــن بنـــای 
فعلی ســـاخته و کاشی کاری 

شـــده اســـت.

حرم مطهر رضوی با هزاران شاخه گل به استقبال نوروز می رود 

jبهار گل ها در بهشت امام رضا
نگاهی به آیین نقاره نوازی در لحظه تحویل سال 

نقاره ها نغمه شادمانی سر می دهند

در حرممیراث گلناز حکمت  دانشجو 
بودم و سر پر سودایی داشتم، 
از آن جوان های خوش خیال 
که به قول حاج خانم هر جا 
آش اســت کــل فــراش است. 
بچه انقابی هایی بودیم که کار هیئتی می کردیم و 
نشریه می زدیم و از بد یا خوب روزگار دستمان به قلم 
می رفت و برای روزنامه های شهر می نوشتیم. رفیقی 
داشتیم که بین خودمان بچه باال صدایش می کردیم؛ 
در عوالم باالیی بود. یک روز خبر داد دوست دارید توی 
دیدار نوروزی رهبری در حرم امام رضا)ع( خبرنگار دیدار 
باشید. یک جوری باد به غبغبمان افتاد که خودمان 
را باالی باال دیدیم. اول سال بود و قرار دیدار روز اول 
فروردین بــود. چــادر چاقچور کردیم به سمت حرم. 
بچه مشهد که باشی می دانی بــرای رسیدن به حرم 
در تعطیات نوروز آن هم روز اول سال و ساعت دیدار 
نوروزی رهبری با مردم، باید حداقل سه چهار ساعت 
زودتر راه بیفتی و کم کمش روی پیاده روی میدان شهدا 
تا حرم حساب کنی. شماره اتاقی که قرار بود جلسه 
خبرنگاران دیدار با مسئول دفتر باشد را دنبال کردیم و 
به اتاق بزرگی در صحن جمهوری رسیدیم که هیچ وقت 
موقع زیارت فکرش را نمی کردیم چنین جایی اطرافمان 
باشد. به رفیقم گفتم حتماً بهمان واکمن می دهند، 
آن زمــان هنوز موبایل با قابلیت ضبط صدا نبود که 
هیچ، ریکوردر هم نبود. حاج آقایی به همراه رفیق بچه 
باالیمان آمد و گفت شما خانم ها می روید بین جمعیت 
خانم ها و آقایان هم در جمع آقایان، هر چه دیدید و 
شنیدید یادداشت می کنید، تا یک ساعت بعد از 
دیــدار فرصت داریــد نوشته ها تان را سرجمع کنید، 
بدهید بچه ها تایپ کنند. می خواهیم حاشیه های 
دیدار رهبری با مردم، همزمان با انتشار بیانات روی 
سایت باشد. بعد هم نفری یک دفترچه با جلد سبز 
کمرنگ و نشان دفتر حفظ نشر آثار رهبری به ما داد و 

پرسید خودکار دارید؟ به رفیقم گفتم خب حاال حتماً 
قسمت جایگاه می رویم، آنجا کله گنده ها را می بینیم. 
حاج آقا برگشت تا ادامه حرفش را بزند؛ گفت: زودتر 
بروید توی جمعیت که جا برای نشستن پیدا کنید. تازه 
فهمیدیم خبری از جایگاه نیست. ابر مسیر رسیدن 
به باال را توی ذهنمان فوت کردیم و رفتیم به طرف رواق 
امام خمینی)ره(، جایی که رهبری برای دیدار با مردم 

می آیند.
-گیت های طوالنی رسیدن به محل مــورد نظر را رد 
کردیم. یکی یکی از نرده ها می گذشتیم. دختر جوانی 
 بــا لهجه یــزدی گفت: آقــا کــی مِــرســن؟ گفتم دیــدار 
ساعت 4 است. گفت پس به بلیتم مِرسم. دانشجوی 
دانشگاه فردوسی ام، سال تحویل به زور توی خوابگاه 
ماندم که به دیدار رهبر برسم، چشمم روشن بشه و 

چشم هایش پر از اشک شدند.
- پــیــرمــرد اصفهانی عکس رهــبــر را بــه سینه اش 
چسبانده و دنــبــال صحن محل دیـــدار مــی گــردد. 
می پرسد: »آقامون کوجا میان؟« می گویم: »آقاتون؟!« 
جواب می دهد: »درسته آقا همشهری شوماست، ولی 

تو دل همه ماست«.
-پیراهن بلند سفیدی تنش است، یک دستار سفید 
هــم دور ســرش بسته و عکسی از رهــبــری بــا همین 
شمایل توی دستش است. می پرسم: این عکس را 
از کجا آوردیـــد؟ با لهجه بلوچی می گوید: مال سفر 
حضرت آقــا بــه ایرانشهر اســت. مــا تــوی ایرانشهر 
همه مان این عکس را داریم. یادم می آید جایی شنیدم 
رهــبــری مدتی بــه ایرانشهر تبعید شــده بــودنــد و با 

ایرانشهری ها زندگی می کردند.
-از راه رفتن و صــاف ایستادنش نمی شود سنش 
را حــدس زد ولــی راحــت ۸۰ ســال را رد کــرده، صــاف و 
اتوکشیده راه می رود. ریشش را سه تیغ زده و موهای 
سفیدش توی هوا باد می خورد. به یکی از خادم ها با 
لهجه غلیظ اهالی تهران می گوید: اومدیم رهبرمون رو 

ببینیم، اَاینور بریم یا اَاونور؟ خادم هم سرخوش روز اول 
سال است و دلش گرم به دیدار، می گوید: اَاونور حاجی. 

پیرمرد متلکش را می گیرد: دِرُم مُرُم حاجی.
-زوج جوانی با هم هماهنگ می کنند که بعد از مراسم 
از کجا خــارج شوند تــا همدیگر را گــم نکنند. هنوز 
ضمیرهایشان جمع است. انگار تازه عروس و دامادند. 
مرد جوان می گوید: خیلی نمانید شلوغ شود گمتان 
می کنم. آقا را دیدید بیایید برویم، مامان و بابا منتظرند. 
همسرش می گوید: چشم! از آن چشم ها که معلوم 

است می خواهد تا آخر مراسم دیدار بماند.
-چادر قهوه ای گل ریزش را می کشد جلو و می گوید: 
»دخترم دیــدار از همین وره؟« می گویم: »بله حاج 

خانوم«. می خندد: »حاج خانوم نیستم، مکه نرفتم. 
مگه چند سالمه؟« گفتم:» 45 سال«. آن سال ها 45 
سال برایم خیلی پیر به نظر می رسید. خندید و گفت: 
»دانشجو بودم که انقاب شد، وقتی امام می خواست 
با دانشجوها دیــدار کنه، یهو خبردار شدم، اتوبوس 
داشت راه می افتاد ولی هنوز به خانواده م خبر نداده 
بودم، به دوستم سپردم بره به مامانم بگه دخترت با 
بقیه دانشجوها رفت دیدار امام. اومدم سوار اتوبوس 
بشم، دیدم همه چادری هستن، من چادر نداشتم. 
بابام خیاط بود، واسه زمستون برام یه پالتو قهوه ای 
پشمی دوخته بود. یه دختره رو دیدم چادر کیفی سرش 
بود. گفتم چادرتو بهم می دی برم تهران دیدن امام. 

گفت خب پالتوت رو بهم بده، بیا چادر مال خودت. 
من اجازه ندارم بیام. با چادر کیفی رفتم تهران. هنوز 
یادمه تو جماران چشمم به پرده سبز بود که آقا اومد. 
حاال هم اومدم دیدن رهبرمون. چشمم به گنبد طا 

می مونه تا آقا بیاد«.
-تند و تند راه می روند. پسرک رو می کند به پدرش: 
»اسم سال چی شد؟« و شعار سال را تندتند تکرار 
می کند و منتظر تأیید پدرش می ماند.  پدرش می گوید: 
بله. پسرک می گوید: »خب خیالم راحت شد«. انگار 

برای حضور در مراسم باید نام سال را بلد باشد.
-تواشیح زیبایی از بلند گوهای حرم پخش می شود، 
زن اشک هایش را با گوشه چادرش پاک می کند. اصرار 
دارد همه ادعیه و اشعاری که از بلندگوی صحن پخش 
می شود را همخوانی کند. با بغض همراه تواشیح 
می خواند: رضــا غریب الغربا، رضــا معین الضعفا. 
قربون کبوترای حرمت امام رضا،  قربون آن همه جود 
و کرمت امام رضا. یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا 
مــوال... نگاهم به نــوزادی  است که توی بغلش گرفته 
و سربند یامهدی)عج( به سرش بسته. صدای مردم 
بلند می شود. همهمه است، معلوم نیست کی چه 
می گوید. از صــدای زن می فهمم: »ای رهبر آزاده، 

آماده ایم آماده«.
-دختر با مــادرش پچ پچی می کند و به من می گوید: 
خانم خودکارتان را می دهید؟ خودکاری که حاج آقا داده 
را می دهم به دختر. نگاهش به دفترچه است. کاغذ 
هم می خوام. یکی از برگه های دفترچه جلد سبزم را 
هم به دختر می دهم. می گوید: »می خوام برای آقا نامه 
بنویسم«. مادرش می گوید: »بنویس بابات زمین گیر 
شده«. دختر لبش را گاز می گیرد. زن می گوید: »خب 

رهبر است، غریبه که نیست باید بنویسی«.
-یک گروه دختر سرخوش دور هم نشسته اند و هی 
برای هم شعار می نویسند، 1۰-9 نفری می شوند. بلند 
بلند حرف می زنند و مثل همه جمع های دخترانه این 

سن و سالی، می خندند. یکی شان می گوید: »بیایید 
همه با هم بگیم: آقا بیا! آقا بیا! این جوری حضرت آقا 
زودتر میان«. دختر سبزه رو و بانمک کنارش که به جای 
روســـری، چفیه پوشیده می گوید: »بیایین دل این 
جوون رو نشکنیم« و باز همگی الکی می خندند و بلند 
بلند شعار می دهند:آقا بیا! آقا بیا! زن های اطرافشان 
هیجان زده می شوند و همراهی شان می کنند. هر از 
چند گاهی صدای خنده هایشان باال مــی رود و باز با 

شعاری جدید زن های اطرافشان را به وجد می آورند.
-یک عکس سیاه و سفید روی کاغذ آچهار روی پایش 
است، زیر عکس نوشـــته شهید محمد... فامیلی اش 
را نمی بینـــم. نگاهم می کنـــد: »چی می نویســـی برای 
آقا؟ نامه می نویســـی؟« می گویم:»نه، ما درباره مردم و 
حال و هوایشـــان در این دیدار می نویسیم«. » ها پس 
خبرنگاری. ماشاءهللا. خبرنگار رهبری؟ آقا رو از نزدیک 
دیدی؟ خـــوش به حالـــت«. تنـــد و تند ســـؤال هایش 
را می پرســـد و انـــگار منتظـــر جوابـــی نیســـت. می آیم 
توضیـــح بدهم کـــه می گویـــد: »یک کاغذ میـــدی منم 
نامه بنویســـم. می خوام بنویســـم دلم می خـــواد رهبر 
رو از نزدیک ببینم. میشـــه به نظرت؟« کاغـــذی به زن 
می دهم و می گـــذارم خودش یک جـــواب خوب بدهد 

به خـــودش.
-قــرآن و تواشیح تمام شــده، هر لحظه از یک گوشه 
صدای »ما همه سرباز توییم خامنه ای« می آید، عده ای 
بلند می شوند و بعد از چند دقیقه همه می نشینند، 

دل ها بی تاب است. مردم منتظر رهبرشان هستند.
-یک دفعه دخترهای گروه سرخوش بلند می شوند و 
این بار به جای آن همه شعر و شعاری که تمرین کرده 
بودند دارند با صداهای زیرشان رسماً جیغ می زنند، 
چند تایی شان گریه می کنند. این بار زن های اطرافشان 
شعار می دهند: »ای رهبر آزاده، آمــاده ایــم آمــاده« 

دخترها تازه به خودشان می آیند.
 و رهبری می آیند...
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آگهى تاريخ27/ 12  / 1401       صفحه 2 رواق
صورت مجلس افراز پالك 41 فرعى از 219 – اصلى واقع در بخش 5 مشهد

ــتور ادارى شماره 25/1401/321 مورخ 1401/11/24 ذيل درخواست افراز وكيل عده اى از مالكين   دراجراى دس
مشاعى پالك 41 فرعى از 219 – اصلى واقع در بخش 5 مشهد اراضى كاريز سعيد كه ذيل دفتر الكترونيكى اسناد 
آنها صادر و تسليم گرديده است لذا پس از درخواست افراز عده اى از مالكين و ابالغ آ گهى دعوتنامه افراز منتشره در 
روزنامه اطالعات شماره 28333 مورخه 1401/11/27 پس از ارجاع موضوع افراز به اينجانبان اميد غفارى و ابوالفضل 
جليليان بعنوان نماينده و على زينل زاده به سمت نقشه بردار اين واحد ثبتى در موعد مقرر در آگهى مزبوربه محل 
وقوع امالك مورد تقاضا مراجعه و پس از مطابقت سوابق ثبتى با محل موارد تقاضا ،اقدام به نقشه بردارى از قطعات 
مورد تقاضا بعمل آمد سپس بايگانى پالكهاى 50 تا 146 فرعى را منظور نموده لذا حدود و مشخصات اوليه ملك 
و قطعات مورد افراز و قطعه باقيمانده به شرح ذيل اعالم ميگردد حدود اوليه ملك به شرح اسناد صادره مشاعى و 

حدود قطعات افرازى به شرح ذيل مى باشد:
  1-ششدانگ  يك قسمت از 3 قسمت  يكباب كارخانه به مساحت 1775,93 متر مربع قطعه 1 افرازى پالك 50 
ــركت صنوبر آريا قرار  ــهم جعفر صنوبرى  و ش فرعى  از 219 – اصلى افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور كه در س
ــمت از 2 قسمت  يكباب كارگاه به مساحت 192,37 متر مربع قطعه 2 افرازى پالك  ــدانگ يك قس گرفت 2- شش
ــى قرار گرفت 3-  ــهم رضا چراغچى باش ــى افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور كه در س ــى  از 219 – اصل 51 فرع
ــاحت 4752,58 متر مربع قطعه 3افرازى پالك 52 فرعى از 219- اصلى افرازى از  ــدانگ يكباب كارگاه به مس شش
41 فرعى از اصلى مذكور در سهم شركت صحيفه قرار گرفت 4- ششدانگ يكباب كارگاه به مساحت3872,37متر 
ــركت گوهران  ــهم  ش مربع قطعه 4 افرازى پالك 53 فرعى از 219- اصلى افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور در س
مغزقرار گرفت. 5- ششدانگ يك قسمت از دو قسمت يكباب كارگاه به مساحت2298,18متر مربع قطعه 5 افرازى 
پالك 54فرعى از 219- اصلى افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور در سهم زيبا تابع قرار گرفت. 6- ششدانگ  يك 
قسمت از دو قسمت يكباب كارگاه به مساحت500متر مربع قطعه6  افرازى پالك 55 فرعى از 219- اصلى افرازى 
ــه  ــاب كارگاه ب ــدانگ يكب ــت  7- شش ــرار گرف ــه ق ــركت صحيف ــهم ش ــور در س ــى مذك ــى از اصل از 41 فرع
ــاحت6281,01متر مربع قطعه7 افرازى پالك 56 فرعى از 219- اصلى افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور در  مس
ــمت يكباب كارگاه به مساحت 973 متر مربع  ــهم شركت صحيفه قرار گرفت 8- ششدانگ يكقسمت از دو قس س
ــركت در گل قرار  ــهم ش ــرازى پالك 57 فرعى از 219- اصلى افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور در س ــه 8اف قطع
گرفت 9- ششدانگ يكباب كارگاه به مساحت5681,76 متر مربع قطعه 9  افرازى پالك 58 فرعى از 219- اصلى 
افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور در سهم  شركت شميم شيرين آبتاب قرار گرفت 10- ششدانگ يكباب كارگاه 
به مساحت6020,43 متر مربع قطعه 10افرازى پالك 59فرعى از 219- اصلى افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور 
در سهم حسين شيرزاد قرار گرفت 11- ششدانگ يكباب كارگاه به مساحت 2395,51 متر مربع قطعه11 افرازى 
ــان قرار گرفت 12-  ــهم عليرضا رضائي ــى از 219- اصلى افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور در س ــالك 60 فرع پ
ششدانگ يكباب محوطه محصوربه مساحت 6057,18 متر مربع قطعه 12  افرازى پالك 61 فرعى از 219- اصلى 
افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور در سهم شركت خدماتى ناحيه صنعتى امان آباد در حال تسويه قرار گرفت 13- 
ششدانگ يكباب كارگاه به مساحت 5000,14متر مربع قطعه 13افرازى پالك  62 فرعى از 219- اصلى افرازى از 
ــرار گرفت 14-  ــويه ق ــركت خدماتى ناحيه صنعتى امان آباد در حال تس ــهم  ش ــى از اصلى مذكور در س 41 فرع
ششدانگ يكباب كارگاه مساحت 5850,18 متر مربع قطعه 14افرازى پالك 63 فرعى از 219- اصلى افرازى از 41 
ــركت خدماتى ناحيه صنعتى امان آباد در حال تسويه قرار گرفت 15- ششدانگ  ــهم ش فرعى از اصلى مذكور در س
يكباب محوطه محصوربه مساحت 2015,45متر مربع قطعه15 افرازى پالك 64 فرعى از 219- اصلى افرازى از 41 
ــركت خدماتى ناحيه صنعتى امان آباد در حال تسويه قرار گرفت 16- ششدانگ  ــهم ش فرعى از اصلى مذكور در س
يكباب    محوطه محصوربه مساحت 5246,59متر مربع قطعه 16افرازى پالك 65 فرعى از 219- اصلى افرازى از 
ــرار گرفت 17-  ــويه ق ــركت خدماتى ناحيه صنعتى امان آباد در حال تس ــهم ش ــى از اصلى مذكور در س 41 فرع
ششدانگ يكباب محوطه محصور به مساحت 2136,56 متر مربع قطعه 17افرازى پالك 66 فرعى از 219- اصلى 
افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور در سهم شركت خدماتى ناحيه صنعتى امان آباد در حال تسويه قرار گرفت 18- 
ــاحت 1009,68 متر مربع قطعه 18افرازى پالك67     فرعى از 219-  ــدانگ يكباب محوطه محصور به مس شش
ــويه قرار  ــركت خدماتى ناحيه صنعتى امان آباد در حال تس ــهم ش اصلى افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور در س
ــاحت 1764,23متر مربع قطعه 19افرازى پالك 68فرعى از  ــدانگ يكباب محوطه محصور به مس گرفت 19- شش
ــركت خدماتى ناحيه صنعتى امان آباد در حال تسويه  ــهم ش 219- اصلى افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور در س
قرار گرفت 20- ششدانگ يكباب كارگاه به مساحت 9473,25 متر مربع قطعه 20افرازى پالك 69 فرعى از 219- 
ــويه قرار  ــركت خدماتى ناحيه صنعتى امان آباد در حال تس ــهم ش اصلى افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور در س
ــاحت 4081,81متر مربع قطعه 21افرازى پالك 70 فرعى از  ــدانگ يكباب محوطه محصور به مس گرفت 21- شش
ــركت خدماتى ناحيه صنعتى امان آباد در حال تسويه  ــهم ش 219- اصلى افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور در س
قرار گرفت22- ششدانگ يكباب محوطه محصور به مساحت 7505,05 متر مربع قطعه 22افرازى پالك71فرعى از 
ــركت خدماتى ناحيه صنعتى امان آباد در حال تسويه  ــهم ش 219- اصلى افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور در س
قرار گرفت23- ششدانگ يكباب كارگاه به مساحت 3996,38 متر مربع قطعه 23  افرازى پالك 72 فرعى از 219- 
ــويه قرار  ــركت خدماتى ناحيه صنعتى امان آباد در حال تس ــهم ش اصلى افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور در س
گرفت24 - ششدانگ يك قسمت از دو قسمت يكباب كارخانه به مساحت 12494,51 متر مربع قطعه 24افرازى 
ــيم قرار گرفت25-  ــهباز خنجر س ــهم ش پالك 73 فرعى از 219- اصلى افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور در س
ششدانگ يكباب محوطه شامل تاسيسات  به مساحت 202,53 متر مربع قطعه 26افرازى پالك  75فرعى از 219- 
ــان رضوى قرار گرفت26- ششدانگ يكباب  ــركت گاز خراس ــهم ش اصلى افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور در س
ــى از 219- اصلى افرازى از 41  ــاحت 5201,28 متر مربع قطعه 27افرازى پالك  76فرع ــه محصور به مس محوط
فرعى از اصلى مذكور در سهم محمد جواد شاه صفى قرار گرفت 27- ششدانگ يكباب محوطه محصور به مساحت        
750,99متر مربع قطعه28 افرازى پالك 77 فرعى از 219- اصلى افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور در سهم سيد 
ــدانگ يكباب محوطه محصور به مساحت807,15 متر مربع قطعه 29افرازى  ــمى قرار گرفت28- شش مرتضى قاس
ــيد مرتضى قاسمى قرار گرفت29-  ــهم س پالك  78فرعى از 219- اصلى افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور در س
ششدانگ يكباب محوطه محصوربه مساحت  575,80 متر مربع قطعه 30  افرازى پالك  79فرعى از 219- اصلى 
افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور در سهم امير محمد صيانت قرار گرفت30- ششدانگ يكباب كارگاه به مساحت 
ــهم       1300,90 متر مربع قطعه 31افرازى پالك  80 فرعى از 219- اصلى افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور در س
مجتبى و مصطفى عبد الهى قرار گرفت31- ششدانگ يكباب محوطه محصور به مساحت 1172,99متر مربع قطعه 
ــهم جمال جهانديده و محمد  ــرازى پالك 81 فرعى از 219- اصلى افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور در س 32اف
قوى پنجه قرار گرفت32- ششدانگ يكباب محوطه محصور به مساحت3421,37متر مربع قطعه 33افرازى پالك  
ــدانگ  ــهم                     قرار گرفت33- شش 82فرعى از 219- اصلى افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور در س
يكباب كمحوطه محصور به مساحت 2024,18متر مربع قطعه 45افرازى پالك 94فرعى از 219- اصلى افرازى از 
ــهم امين شيرزاد قرار گرفت34- ششدانگ يكباب كارگاه به مساحت2040,82متر  41 فرعى از اصلى مذكور در س

ــن  ــهم مرتضى حس مربع قطعه46افرازى پالك 95 فرعى از 219- اصلى افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور در س
ــاحت 2033,14متر مربع قطعه 47افرازى  ــدانگ يكباب محوطه محصور به مس ــرغايه قرار گرفت35- شش زاده س
پالك 96 فرعى از 219- اصلى افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور در سهم امين شيرزاد قرار گرفت36- ششدانگ 
يكباب محوطه محصور به مساحت  2025,08 متر مربع قطعه 48افرازى پالك 97 فرعى از 219- اصلى افرازى از 
ــاحت   ــدانگ يكباب محوطه محصور به مس ــيرزاد قرار گرفت37- شش ــهم امين ش 41 فرعى از اصلى مذكور در س
ــهم  2013,66متر مربع قطعه 49افرازى پالك  98 فرعى از 219- اصلى افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور در س
ــيرزاد قرار گرفت38- ششدانگ يكباب كارگاه به مساحت3426,04 متر مربع قطعه52 افرازى پالك 101  امين ش
ــدانگ يك  ــهم محمد حبيب  قرار گرفت39- شش فرعى از 219- اصلى افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور در س
قسمت از دو قسمت يكباب كارگاه به مساحت 410,91 متر مربع قطعه 53افرازى پالك  102فرعى از 219- اصلى 
ــهم محسن افتخارى جاروبى قرار گرفت40- ششدانگ يكباب كارخانه به  افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور در س
مساحت        277,50متر مربع قطعه54 افرازى پالك  103فرعى از 219- اصلى افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور 
در سهم شركت به بهار توس قرار گرفت41- ششدانگ يك قسمت از دو قسمت يكباب كارگاه به مساحت 24متر 
ــهم امير باقرزاده  ــع قطعه56 افرازى پالك 105 فرعى از 219- اصلى افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور در س مرب
ــاحت 1154,30متر مربع قطعه   57افرازى پالك  106  ــدانگ يكباب كارگاه به مس جواليى قرار گرفت42- شش
فرعى از 219- اصلى افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور در سهم محمد رضا نظام دوست قرار گرفت43- ششدانگ 
يكباب كارگاه به مساحت  1076,47متر مربع قطعه 58افرازى پالك 107 فرعى از 219- اصلى افرازى از 41 فرعى 
ــدانگ يكباب محوطه محصور به مساحت   ــت قرار گرفت44- شش ــهم محمد رضا نظام دوس از اصلى مذكور در س
ــرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور در  ــرازى پالك     108فرعى از 219- اصلى اف ــع قطعه 59اف ــر مرب 9609,59مت
ــهم شركت خدماتى ناحيه صنعتى امان آباد در حال تسويه قرار گرفت45- ششدانگ يكباب محوطه محصوربه  س
مساحت 4852,11 متر مربع قطعه 60افرازى پالك 109فرعى از 219- اصلى افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور 
در سهم شركت خدماتى ناحيه صنعتى امان آباد در حال تسويه قرار گرفت46- ششدانگ يكباب محوطه محصور به 
مساحت        2085,97متر مربع قطعه61 افرازى پالك  110فرعى از 219- اصلى افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور 
در سهم شركت خدماتى ناحيه صنعتى امان آباد در حال تسويه قرار گرفت47- ششدانگ يكباب محوطه محصور 
ــاحت 1842,09 متر مربع قطعه 62افرازى پالك     111فرعى از 219- اصلى افرازى از 41 فرعى از اصلى  به مس
مذكور در سهم پريسا و پوريا نجارزاده و زهرا كمالى نيا قرار گرفت48- ششدانگ يكباب محوطه محصور به مساحت 
ــهم  1285,80متر مربع قطعه63 افرازى پالك 112فرعى از 219- اصلى افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور در س
ــاحت  ــدانگ يكباب كارگاه به مس ــويه قرار گرفت49- شش ــركت خدماتى ناحيه صنعتى امان آباد در حال تس ش
4995,73 متر مربع قطعه 64افرازى پالك  113 فرعى از 219- اصلى افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور در سهم 
شركت توس سويا قرار گرفت50- ششدانگ يكباب محوطه محصوربه مساحت 1400,92متر مربع قطعه65  افرازى 
ــركت خدماتى ناحيه صنعتى امان  ــهم ش پالك 114 فرعى از 219- اصلى افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور در س
ــاحت1788,02 متر مربع قطعه  ــه محصوربه مس ــدانگ يكباب محوط ــويه قرار گرفت 51- شش ــاد در حال تس آب
81افرازى پالك130 فرعى از 219- اصلى افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور در سهم امير ، محسن ، محمد جواد 
و محمد حسين شهرت همگى قرآنى قرار گرفت52- ششدانگ يكباب محوطه محصوربه مساحت 2401,35 متر 
ــهم محمد قاندرى  مربع قطعه 82افرازى پالك 131فرعى از 219- اصلى افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور در س
ــه 83افرازى پالك   ــاحت        1646,76متر مربع قطع ــدانگ يكباب محوطه محصوربه مس ــرار گرفت53- شش ق
132فرعى از 219- اصلى افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور در سهم شركت خدماتى ناحيه صنعتى امان آباد در 
حال تسويه قرار گرفت54- ششدانگ يكباب محوطه محصوربه مساحت 2037,69 متر مربع قطعه 84افرازى پالك     
ــدانگ  ــعيد عطايى قرار گرفت55- شش ــهم س 133فرعى از 219- اصلى افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور در س
ــاحت 1505,84متر مربع قطعه86افرازى پالك 135 فرعى از 219- اصلى افرازى از  يكباب محوطه محصوربه مس
41 فرعى از اصلى مذكور در سهمعلى بختيارى قرار گرفت56- ششدانگ يكباب كارگاه به مساحت  3762,82 متر 
مربع قطعه 87 افرازى پالك 136فرعى از 219- اصلى افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور در سهم محمدعلى آرام 
ــه   ا88فرازى پالك  ــاحت 12351,29 متر مربع قطع ــه محصوربه مس ــدانگ يكباب محوط ــرار گرفت57- شش ق
137فرعى از 219- اصلى افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور در سهم شركت خدماتى ناحيه صنعتى امان آباد در 
ــاحت 2930,91 متر مربع قطعه 89 افرازى پالك  ــدانگ يكباب كارخانه به مس ــويه قرار گرفت58- شش حال تس
ــهم رضا ، مجتبى،حسين، محمد على، مرتضى  138فرعى از 219- اصلى افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور در س
ــاحت 1749,94 متر مربع قطعه 90افرازى  ــهرت همگى غالمى قرار گرفت59- ششدانگ يكباب كارگاه به مس ش
پالك 139فرعى از 219- اصلى افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور در سهم محمد على ، مجتبى و حسين شهرت 
همگى غالمى قرار گرفت60- ششدانگ يكباب كارگاه به مساحت 2482,55متر مربع قطعه91 افرازى پالك 140 
ــدانگ  ــانى قرار گرفت61- شش ــهم محمد باقر كاش فرعى از 219- اصلى افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور در س
يكباب محوطه به مساحت        12607,17متر مربع قطعه 92 افرازى پالك 141 فرعى از 219- اصلى افرازى از 
41 فرعى از اصلى مذكور در سهم شركت خدماتى ناحيه صنعتى امان آباد در حال تسويه قرار گرفت62- ششدانگ 
يكباب محوطه محصوربه مساحت 1000,12متر مربع قطعه 94افرازى پالك     142فرعى از 219- اصلى افرازى 
ــدانگ يكباب محوطه محصور به  ــى نامقى قرار گرفت 63- شش ــهم فائزه فرج ــى از اصلى مذكور در س از 41 فرع
مساحت 2377,96متر مربع قطعه95 افرازى پالك 143 فرعى از 219- اصلى افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور 
در سهم شركت خدماتى ناحيه صنعتى امان آباد در حال تسويه قرار گرفت64- ششدانگ يكباب محوطه محصوربه 
مساحت 1903,85 متر مربع قطعه 96افرازى پالك 144فرعى از 219- اصلى افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور 
در سهم شركت خدماتى ناحيه صنعتى امان آباد در حال تسويه قرار گرفت65- ششدانگ يكباب محوطه محصوربه 
ــاحت 981,92 متر مربع قطعه 97 افرازى پالك 145فرعى از 219- اصلى افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور  مس
در سهم شركت خدماتى ناحيه صنعتى امان آباد در حال تسويه قرار گرفت66- ششدانگ يكباب محوطه محصوربه 
مساحت 354,23متر مربع قطعه98افرازى پالك  146 فرعى از 219- اصلى افرازى از 41 فرعى از اصلى مذكور در 
سهم      شركت خدماتى ناحيه صنعتى امان آباد در حال تسويه قرار گرفت  حدود باقيمانده : به شرح حدود اوليه با 
ــرح فوق مستند به ماده 4 آيين نامه قانون  ــند.مراتب به ش اين توصيف كه قطعات مورد افراز در آن محاط مى باش

افراز جهت صدوراوامر عالى عرض گزارش ميگردد. 
نماينده ثبت اميد غفارى - ابوالفضل جليليان                               نقشه بردار ثبت- على زينل زاده  

             
و برابر ماده 6 مراتب آگهى و چنانچه  مالكين مشاعى و يا ذينفع ،اعتراض داشته باشند وفق مقررات ماده 2 قانون 
افراز و فروش امالك مشاع ظرف 10 روز از تاريخ انتشار به مرجع قضايى ذيصالح مراجعه و رسيد اخذ و به اين اداره 

تسليم نمايند بديهى است عدم مراجعه به منزله موافقت با افراز مى باشد.  آ40117038

 رييس اداره ثبت اسناد و امالك احمد آباد
حسين مهرجو

آگهى تاريخ 12/27/ 1401       صفحه 3 رواق
آگهي موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي 

حوزه ثبتي تويسركان
ــاختمانهاي فاقدسندرسمي  نظربه اينكه هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وس
ــماره 1401160326004000853به  ــتقردراداره ثبت اسنادوامالك تويسركان به موجب راي ش مس
ــير متقاضي پرونده  تاريخ 1401/08/12تصرفات مفروزى و مالكانه آقاى محمد تركمند فرزند جهانش
كالسه 1399114426004000164 در شش دانگ يك باب ساختمان  به مساحت92/80متر مربع 
ــماره 3944 اصلى واقع در بخش يك تويسركان – بلوار شهيد رجايى  ــمتى از باقيمانده پالك ش قس
ــت لذا مفاد راي صادره به  ــگوندمحرز گرديده اس ــطه از نصرت اله و حبيب اله س خريدارى مع الواس
استنادماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون مذكوردردونوبت به فاصله 15 روزدر اين روز نامه آگهي 
مي گردد،درصورتي كه شخص يااشخاص ذينفع به راي صادره اعتراض داشته باشندازتاريخ انتشاراين 
ــليم ورسيدعرض حال جهت ارائه به دادگاه  ــركان تس آگهي تادوماه اعتراض خودرابه اداره ثبت تويس
صالحه دريافت نمايند. ضمنامعترض بايدظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض به مرجع قضايي 
دادخواست تقديم ورسيدآن رابه ثبت محل ارائه نماينددرغيراينصورت متقاضي مي تواندگواهي عدم 
داخواست راازدادگاه دريافت وبه اداره ثبت تسليم نمايدكه اداره ثبت نيزبدون توجه به اعتراض عمليات 

ثبتي رابرابرمقررات ادامه خواهدداد،ضمناصدورسندمالكيت مانع مراجعه متضرربه دادگاه نمي باشد.
م الف 424  آ-40116451

تاريخ انتشارنوبت اول: 1401/12/13                       تاريخ انتشارنوبت دوم: 1401/12/28
  محمد على جليلوند-مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تويسركان

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

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــى و اراضى و  ــه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبت ــون و ماده 13 آيين نام ــوع ماده 3 قان ــى موض آگه
ــند نظر به دستور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى  ــاختمانهاى فاقد س س
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/9/20 مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زبرخان 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضيان1- مرتضى بيهقى فرزند خليل به شماره شناسنامه 930 صادره از 
مشهد در يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 21600 متر مربع در قسمتى از پالك 5 اصلى بخش 
ــت. 2-حسين  2 زبرخان اراضى دهنو از محل مالكيت محمد و طاهره اعتمادرضايى محرز گرديده اس
حاجى آبادى فرزند على اكبر به شماره شناسنامه 5740087279 صادره از نيشابور در يك باب گلخانه 
و زمين متصل به آن به مساحت شش هزار مترمربع در قسمتى از پالك 150 اصلى اراضى حاجى آباد 
خريدارى از محمود حاجى آبادى فرزند على 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 اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به اين مراجع 
قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.  آ-40116452
انتشار اول 1401/12/13                 انتشار دوم 1401/12/28

سيد حسن پورموسوى رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان زبرخان

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك بيرجند 

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
ــن تكليف وضعيت ثبتى اراضى  ــات اول موضوع قانون تعيي ــماره 140160308001003204 هي ــر راى ش 1-براب
وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى 
خانم مريم اسماعيلى  فرزند محمد باقر به شماره شناسنامه 8426  در ششدانگ يكباب اتاق قديمى باراه دسترسى 
مشترك به مساحت 17/53 متر مربع پالك  باقيمانده 5-فرعى از 735-اصلى بخش يك بيرجند خريدارى از مالك 

رسمى آقاى محمد حسن مهترانى محرز گرديده است.
ــف وضعيت ثبتى اراضى  ــات اول موضوع قانون تعيين تكلي ــماره 140160308001003803هي ــر راى ش 2-براب
وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى 
ــنامه 172 صادره از بيرجند در ششدانگ يكباب اطاق به  ــماره شناس ــن بش خانم كبرى صلواتى نژاد فرزند ابوالحس
مساحت 19/16متر مربع ششدانگ پالك يك فرعى از 735- اصلى وقسمتى از باقيمانده 735-اصلى واقع در خراسان 
جنوبى بخش يك حوزه ثبت ملك بيرجند خريدارى از مالك رسمى آقاى ابوالحسن صلواتى نژاد محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيدظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر  تقديم نمايند. بديهى اس

خواهد شد. آ-40116458
تاريخ انتشار نوبت اول  :1401/12/14                تاريخ انتشار نوبت دوم :28 /1401/12

حسين براتى-رئيس ثبت اسناد وامالك 

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

و   140160306237000139 و   140160306237000  146 ــمارات  ش آراء  ــر  براب  
و   140160306227000114 و   140160306237000125  ,140160306237000132

140160306237000107 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك صالح آباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضيان محمدرضا 
و مبين و فرزاد و عليرضا و رشيد و بنيامين شهرت همگى شير محمدى فرزندان عزيز هر كدام نسبت 
ــمت از شش قسمت ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى زار به مساحت 826408.44  به يك قس
متر مربع قسمتى از پالك 130 - اصلى بخش 15 مشهد واقع در اراضى كالته محمد حاجى خريدارى 
از مالكين رسمى آقايان شيرخان شير محمدى و شير محمد يعقوب خانى و از محل مالكيت مشاعى 
خودشان 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 متقاضيان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 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. آ-40116494

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/12/14                تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/28
غالمرضا آقازاده 

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان صالح آباد

آگهى فقدان سندمالكيت 
ــتناد دوبرگ استشهاديه گواهى شده منظم به تقاضاى كتبى جهت دريافت  ــماعيل جوان باس نظربه اينكه آقاى اس
سندمالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه كرده ومدعى است سندمالكيت ششدانگ يك باب دكان مشتمل 
بر فوقانى پالك شماره 6073 فرعى از6اصلى واقع دربخش3 سبزواركه متعلق به وى  ميباشد بعلت نقل مكان مفقود 
شده است با بررسى دفتر امالك معلوم شد مالكيت فوق الذكر ذيل صفحه204دفتر74باشماره سند 102088 به نام 
نامبرده ثبت وسندصادروتسليم شده است و دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد.لذا باستنادماده120آئينامه قانون 
ثبت مراتب يك نوبت آگهى ومتذكر مى گردد هركس نسبت به ملك موردآگهى معامله اى انجام داده يامدعى وجود 
سندمالكيت نزدخود باشدبايستى ظرف مدت ده روز ازتاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خودرا به پيوست اصل 
سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت 
مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سندمالكيت ياسندمعامله رسمى نسبت به صدور سندمالكيت المثنى و تسليم آن 

به متقاضى اقدام خواهد شد.(م الف 401/629)    آ40117017
 تاريخ انتشار:1401/12/28

على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

((آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى حوزه ثبت 
تايباد))

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/9/20 
ــهد واحد ثبتى شهرستان  ــتقر در بخش 14 مش امالك متقاضيان كه در هيئت موضوع ماده يك قانون مذكور مس
تايباد مورد رسيدگى و تصرفات مالكانه و بالمعارض آن محرز و رأى الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح 

ذيل آگهى مى گردد:
ــماره 245 كدملى 0749910534 صادره تايباد فرزند عبدالعزيز در  ــنامه ش آقاى عبدالغفور رجبعلى زاده به شناس
ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى غيرمحصور به مساحت 99183/00 مترمربع پالك شماره 3 فرعى از 253 اصلى 
ــهد حوزه ثبت ملك تايباد و از محل تمامى مالكيت عبدالغفور رجبعلى زاده  ــان رضوى بخش 14 مش واقع در خراس
ــدار 25097/78 مترمربع از محل  ــدار 74085/22 مترمربع از مالكيت عبدالغفور رجبعلى زاده (متقاضى) و مق (مق

قسمتى از مالكيت عبدالعزيز رجبعلى زاده) و قسمتى از پالك 3 فرعى از 253 اصلى** كالسه 1400-616
لذا بموجب 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 كثيراالنتشار منتشر تا در صورتى كه اشخاص ذينفع 
به آراى اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهى تا دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
ــليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به  ــيد اخذ نمايند. معترضين بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس و رس
ــت به اداره ثبت محل تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات  دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواس
ثبت موكول به ارايه حكم قطعى دادگاه است و در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى 
تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مينمايد و صدور سند 

مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست. آ 40117003
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/12/28                                   تاريخ انتشار نوبت دوم: 1402/01/14

سرپرست ثبت اسناد و امالك تايباد
 مهدى حسين زاده

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك رشتخوار

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 برابر راى شماره 140160306365000803 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك رشتخوار تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى 
آقاى نعمت اله منفرد حسن آبادى فرزند فرج اله بشماره شناسنامه 1 صادره از در يك قطعه باغ مشجر به مساحت 
114090،82 متر مربع از پالك يك اصلى واقع در اراضى سنگان بخش سه تربت حيدريه خريدارى از مالك رسمى 
ورثه محمد عارفى 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 ميتوانند از تاريخ انتشار اولين 
ــيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم  ــليم و پس از اخذ ،رس آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
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. آ40116962
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401،12،28                                  

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1402،01،14 
جواد خزايى- رييس ثبت اسناد و امالك رشتخوار

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك رشتخوار

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
ــماره 140160306365000807 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــند رسمى برابر راى ش س
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك رشتخوار تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى نعمت اله منفرد حسن آبادى فرزند فرج اله بشماره شناسنامه 1 صادره از در يك قطعه زمين مزروعى 
به مساحت 242789،45 متر مربع از پالك يك اصلى واقع در اراضى سنگان بخش سه تربت حيدريه خريدارى از 

مالك رسمى آقاى غالمرضا شيبانى محرز گرديده است.
ــبت به  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش صدور س
ــيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم ،اعتراض دادخواست خود را به  ــليم و پس از اخذ ،رس خود را به اين اداره تس
مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401،12،28                              تاريخ انتشار نوبت دوم : 1402،01،14 

جواد خزايى- رييس ثبت اسناد و امالك رشتخوار

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك رشتخوار

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 برابر راى شماره 140160306365000805 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك رشتخوار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى نعمت اهللا منفرد حسن آبادى فرزند فرج اهللا بشماره شناسنامه 1 صادره از مشهد در يك قطعه زمين مزروعى 
به مساحت 149349،22 متر مربع از پالك يك اصلى واقع در اراضى سنگان بخش سه تربت حيدريه خريدارى از 
مالك رسمى ورثه محمد عارفى 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 متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ ،رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ 

تسليم ،اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.
ــند مالكيت صادر خواهد شد.  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س بديهى اس

آ40116968
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401،12،28                                      تاريخ انتشار نوبت دوم : 1402،01،14

جواد خزايى رييس ثبت اسناد و امالك رشتخوار

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك رشتخوار 

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
ــماره 140160306365000800 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــند رسمى برابر راى ش س
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك رشتخوار تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى نعمت اله منفرد حسن آبادى فرزند فرج اله بشماره شناسنامه 1 صادره از در يك قطعه زمين مزروعى 
به مساحت 144922،91 مترمربع از پالك يك اصلى واقع در اراضى سنگان بخش سه تربت حيدريه خريدارى از 
مالك رسمى ورثه محمد عارفى 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 متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ ،رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 

،اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. 
ــند مالكيت صادر خواهد شد.  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س بديهى اس

آ40116973
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401،12،28                          تاريخ انتشار نوبت دوم 1402،01،14

جواد خزايى
 رييس ثبت اسناد و امالك رشتخوار

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك رشتخوار

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 برابر راى شماره 140160306365000798 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت تبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك رشتخوار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى نعمت اله منفرد حسن آبادى فرزند فرج اله بشماره شناسنامه 1 صادره از در يك قطعه باغ مشجر به مساحت 
87352،59 متر مربع از پالك يك اصلى واقع در اراضى سنگان بخش سه تربت حيدريه خريدارى از مالك رسمى 
ورثه محمد عارفى محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 اگهى مى شود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره 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. آ40116978
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401،12،28                              تاريخ انتشار نوبت دوم 1402،01،14 

جواد خزايى
 رييس ثبت اسناد و امالك رشتخوار

سازمان ثبت استاد و امالك كشور 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك رشتخوار

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
ــماره 140160306365000790 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــند رسمى برابر راى ش س
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك رشتخوار تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى نعمت اله منفرد حسن آبادى فرزند فرج اله بشماره شناسنامه 1 صادره از در يك قطعه زمين مزروعى 
به مساحت 204254،72 متر مربع از پالك يك اصلى واقع در اراضى سنگان بخش سه تربت حيدريه خريدارى از 
مالك رسمى ورثه محمد عارفى 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 متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 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. آ40116985
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401،12،28                                  تاريخ انتشار نوبت دوم : 1402،01،14 

جواد خزايى
 رييس ثبت اسناد و امالك رشتخوار

سازمان ثبت استاد و امالك كشور 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك رشتخوار

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 برابر راى شماره 140160306365000794 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك رشتخوار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى نعمت اله منفرد حسن آبادى فرزند فرج اله بشماره شناسنامه 1 صادره از در يك قطعه باغ مشجر به مساحت 
ــه تربت حيدريه خريدارى از مالك رسمى  ــنگان بخش س 92137،3 متر مربع از پالك يك اصلى واقع در اراضى س
ورثه محمد عارفى 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 ميتوانند از تاريخ انتشار اولين 
ــيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم  ــليم و پس از اخذ ،رس آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
،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. آ40116986
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401،12،28                          تاريخ انتشار نوبت دوم 1402،01،14

جواد خزايى
 رييس ثبت اسناد و امالك رشتخوار

سازمان ثبت استاد و امالك كشور 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك رشتخوار 

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 برابر راى شماره 140160306365000792 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك رشتخوار تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى 
آقاى نعمت اله منفرد حسن آبادى فرزند فرج اله بشماره شناسنامه 1 صادره از در يك قطعه باغ مشجر به مساحت 
124313،85 متر مربع از پالك يك اصلى واقع در اراضى سنگان بخش سه تربت حيدريه خريدارى از مالك رسمى 
ورثه محمد عارفى 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 ميتوانند از تاريخ انتشار اولين 
ــيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم  ــليم و پس از اخذ ،رس آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
،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. آ40116987
تاريخ انتشار نوبت اول :1401،12،28                        تاريخ انتشار نوبت دوم : 1402،01،14

جواد خزايى
 رييس ثبت اسناد و امالك رشتخوار

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك  رشتخوار 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــتخوار آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين  ــناد و امالك حوزه ثبت ملك رش اداره ثبت اس
تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 140160306365000796 هيات 
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه 
ــن آبادى فرزند فرج اله بشمار  ــتخوار تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى نعمت اله منفرد حس ثبت ملك رش
ــجر به مساحت 92774،6 متر مربع از پالك يك اصلى واقع در اراضى  ــنامه 1 صادره از در يك قطعه باغ مش شناس
سنگان بخش سه تربت حيدريه خريدارى از مالك رسمى ورثه محمد عارفى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
ــبت به صدور سند مالكيت  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
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. آ40116988
تاريخ انتشار نوبت اول 1401،12،28                         تاريخ انتشار نوبت دوم : 1402،01،14 

جواد خزايى
 رييس ثبت اسناد و امالك رشتخوار

زینوا 
اعیادکم 
بالتکبیر

اعیاد خود را با یاد 
و ذکر عظمت خدا 
زینت دهید.

صلة 
االرحام 

تزکی 
االعمال 

و تنمی 
االموال و 

تدفع البلوی 
و تنسی ء 

االجل 
ارتباط با خویشان 

اعمال را پاکیزه 
می کند، دارایی ها را 

افزایش می دهد و 
بالها را دور می کند 
و مرگ آدمی را به 

تأخیر می اندازد.

L



ــا پـــایـــان  ــ ــان بـ ــ ــزم ــمــ هــ
ــازی و  ــ ــاده سـ ــ ــروژه آمـ ــ ــ پ
مجتمع های  تــجــهــیــز 
ــی، ظــرفــیــت  ــن راهــ ــ ــی ــ ب
اقــامــتــی آســتــان قــدس 
رضوی برای استقبال و پذیرش مسافران نوروزی 

مشهدالرضا)ع( آماده شده است.
به گزارش آستان نیوز، با یک حساب سرانگشتی 
می توان دریافت از پیش بینی ورود 10 میلیون 
ــام نـــوروز به مشهدالرضا)ع(، حدود  ــر در ای  زائ
9 میلیون نفر از مسیر جاده ها و به  صورت زمینی 
به مشهد مشرف می شوند. این را سیدهاشم 
حسینی، سرپرست مؤسسه موقوفه خدمات 
زائر اعالم کرد و گفت: تخمین زده می شود حدود 
90 درصــد زائـــران بــه صــورت زمینی بــه مشهد 
بیایند. بر همین اســاس، تالش داریــم ظرفیت 
زائرسراها و مجتمع های بین راهی به  گونه ای در 
خدمت زائران قرار بگیرد که اقامتگاه امنی برای 

همه مسافران باشد.

تجهیزوتوسعهمجتمعهایبینراهی◾
سیدهاشم حسینی در تشریح جزئیات برنامه 
آماده سازی مجتمع های بین راهی برای مسافران 
نــــوروزی، اخــبــار امــیــدوارکــنــنــده ای داشـــت و از 
آمادگی کامل 21 مجتمع در هفت استان کشور 

گفت.
وی افزود: از مدت ها پیش روند بازسازی، تعمیر، 
تجهیز و توسعه مجتمع های بین راهی با ارتقای 
سیستم های روشنایی، رنگ آمیزی بناها، غرس 
نهال و کاشت بوته های گل در دستور کار قرار 
گرفته و در یک نمونه، بیش از هزار اصله نهال 
در این مجموعه ها از جمله مجتمع سبزوار و 
میرجاوه و همچنین زائرشهر و زائرسرای رضوی 

کاشته شده است.
به گفته مدیرعامل مؤسسه موقوفه خدمات 
زائـــر، به  صــورت مستمر تــالش شــده تا فضای 
مفرحی در مجتمع های بین راهی ایجاد شود و 
بر اساس همین خدمات متنوع است که مردم، 
سابقه آشنایی خوشایندی با امکانات پذیرش 
و اسکان آستان قدس دارند. وی یادآور شد: در 
نــوروز امسال، به دلیل حذف محدودیت های 
کرونایی و پایان یافتن سرمای طاقت فرسای 
زمستانی، پیش بینی می شود مسافرت بیشتری 
به مقصد مشهدالرضا)ع( انجام شود و بر این 

اســاس، عــالوه بر پذیرایی از مسافران با چای، 
ایستگاه های صلواتی و موکب های امام رضا)ع( 
هم در واحدهای اقامتی جاده ها برپا خواهد شد.

پیوستفرهنگیدرمجتمعهایبینراهی◾
هاشم حسینی تأکید کرد: تشکیل کارگروه های 
استانی و ملی همچون قرارگاه عملیاتی خدمات 
سفر در خراسان رضوی با حضور نمایندگان بنیاد 
کرامت رضوی، راه را برای تعامل میان سازمان ها 
بسیار هموار کرده و بر پایه تفاهم بنیاد کرامت 
رضوی با سازمان تبلیغات اسالمی، بسیج طالب، 

اداره کل اوقــاف و اداره کل راهــداری مقرر شده 
پیوست فرهنگی دقیقی هم برای برنامه اسکان و 

پذیرایی تعریف شود.
وی ادامـــه داد: برپایـــی غرفه های کـــودک، اقامه 
یکپارچـــه نمـــاز جماعـــت در همـــه مجتمع ها، 
مشـــاوره مذهبـــی و پاســـخ گویی بـــه مســـائل 
شـــرعی تنها بخشـــی از خدمـــات مجتمع های 
بین راهی در اســـتان خراســـان رضـــوی خواهند 
بود و به  مـــوازات این، در پویـــش ملی »همراهان 
ســـفر ایمن« هم که بـــه میزبانـــی مجتمع های 
بین راهی آستان قدس در اســـتان های خراسان 
شمالی، خراسان جنوبی، سمنان و کرمان برگزار 
می شود، پلیس راه و اداره کل راهداری، میداندار 
برگـــزاری برنامه هـــای فرهنگـــی، کالس هـــای 
توجیهی قوانین راهنمایی و رانندگی و طرح های 

فرهنگی دیگر هســـتند.

غذایمتبرکدرمجتمعهایبینراهی◾
فرارسیدن پیک سفرهای نـــوروزی و تقارن آن 
با مــاه مبارک رمــضــان، نویدبخش پهن شدن 
سفره هایی است که مسافران را به غذای متبرک 
رضوی متنعم خواهد کرد. توضیح جزئیات این 
موضوع، محور دیگر سخنان مدیرعامل مؤسسه 
ــر بـــود و هــاشــم حسینی  مــوقــوفــه خــدمــات زائـ
گفت: تــالش شــده در راســتــای سنت حسنه 
افطاری ساده، از ظرفیت خیران استفاده شود تا 
همچون سال های گذشته که در چناران و برخی 
مجتمع های بین راهی شاهد برپایی سفره های 
اطعام بودیم، امسال هم این آمادگی برقرار باشد 
تا با مشارکت معاونت اماکن متبرکه از پنجم تا 
پانزدهم فروردین  ماه و به مدت 10 شب، رایحه 
دلپذیر غذای متبرک در مجتمع های بین راهی 

استان به مشام برسد.

مدیرعامل مؤسسه موقوفه خدمات زائر تشریح کرد

مجتمع های  بین راهی آستان قدس 
رضوی پذیرای زائران نوروزی 

خبرخبر
امروزامروز

عالم برجسته بحرینی پس از 40سال به زیارت آمد 
شیخ عادل آل عصفور از علمای کشور بحرین پس از 

40سال، به زیارت بارگاه منور رضوی مشرف شد. 
این عالم برجسته بحرینی به همراه شماری از علمای 
شیعه کشور بحرین پس از زیــارت بارگاه منور رضوی، 
از بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی نیز 

بازدید کرد. 
وی از نوادگان یوسف بن احمد بحرانی )1186- 1107 
قمری(، مشهور به محقق بحرانی، صاحب حدائق و 
محدث بحرانی، از علمای شیعه امامیه در قرن دوازدهم 
هــجــری قــمــری اســـت. شیخ یــوســف، فقیه، مــحــدث و 

اخباری میانه  رو است و حــدود ۵0 تألیف در حدیث، 
کالم، فقه و... به وی منسوب است که الحدائق الناضره و 
لؤلؤه البحرین از آن جمله اند. وی در قطیف نزد حسین 
ماحوزی و در شیراز نــزد شیخ عبدهللا بــالدی بحرانی 
شاگردی کــرد. میرزای قمی و ابوعلی حائری از جمله 

شاگردان او هستند.
در این بازدید حسن آرام، معاون ترویج و اجتماعی سازی 
بنیاد پژوهش های اسالمی بر چاپ مشترک آثار، برپایی 
نمایشگاه های فصلی در کشور بحرین و همکاری های 

علمی با مؤسسه های فرهنگی این کشور تأکید کرد.

خادمانه
   استقبال از زائران نوروزی با اجرای زنده 

سرودهای رضوی  
مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی با 

اجراهای زنده سرودهای رضوی در مشهد مقدس به 
استقبال زائران نوروزی رفت.

به گزارش آستان نیوز، اجرای زنده سرودهای رضوی 
با هدف ترویج فرهنگ و معارف رضوی و انتقال شور و 
نشاط معنوی به زائران نوروزی از پنجشنبه 25 اسفند 

1401 در مشهد مقدس آغاز شد و تا شامگاه سوم 
فروردین 1402 ادامه خواهد داشت.

این اجراها با مشارکت چهار گروه سرود منتخب در نوبت 
صبح از ساعت 9 تا 13 در فرودگاه و راه آهن مشهد و در 

نوبت بعدازظهر از ساعت 18:30 تا 22 در مکان جانمایی 
شده در حدفاصل باب الجواد)ع( و باب الرضا)ع( در جوار 

حرم مطهر رضوی انجام می شود.
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آگهى تاريخ 12/27 / 1401       صفحه 4 رواق

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى حوزه ثبتى شهرستان فردوس

ــه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى  ــتور مواد يك و س نظر به دس
فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه قانون فوق الذكر امالكى كه در هياَت مندرج در قانون 
مذكور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فردوس مورد رسيدگى و راى آن صادر 

گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد:
1  - آقاى محمد رضا فياضيان فرزند جعفر  نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى ، به 
مساحت867 متر مربع،از پالك 3218 فرعى از يك  اصلى بخش يك  فردوس، خريدارى مع 
الواسطه از مالكيت رسمى احمد حسامى  - - محل وقوع ملك: فردوس – بلوار مدبر عزيزى                  
ــاع ازكل  ــهم (مترمربع)مش ــبت به 300س ــه جاويد فر فرزند كاظم  نس ــم فاطم 2 – خان
10733سهم(متر مربع)ششدانگ يك قطعه باغ پسته اى، پالك 5398 فرعى از يك  اصلى 
ــطه ازمحل مالكيت رسمى على اكبر جوان - محل  بخش يك  فردوس، خريدارى مع الواس

وقوع ملك: فردوس – حاشيه جاده كانون                  
3  - آقاى على قاينى  فرزند حسن  نسبت به 300سهم (مترمربع)مشاع ازكل 10733سهم(متر 
مربع)ششدانگ يك قطعه باغ ، پالك 5398 فرعى از يك  اصلى بخش يك  فردوس، خريدارى 
بالواسطه ازمحل مالكيت رسمى على اكبر جوان    - - محل وقوع ملك: فردوس – حاشيه جاده كانون                  
4 - آقاى سيد شرف الدين اختر فرزند حسن   نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى  ، 
به مساحت61 /2285 متر مربع، ازپالك 97 فرعى از يك اصلى  بخش يك  فردوس، خريدارى 
بالواسطه ازمحل مالكيت رسمى ذبيح حسينى فردوس  - - محل وقوع ملك: باغستان عليا -گون

5 - آقاى عليرضا عنبريان فرزند محمد على   نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى  
ــى از يك اصلى  بخش يك  فردوس،  ــاحت69 /5361 متر مربع، پالك 2980 فرع ، به مس
خريدارى بالواسطه از مالكيت رسمى حسن و حسين و تاج آغا شهرت همگى فتحعلى زاده 

سهرابى  - - محل وقوع ملك: فردوس – انتهاى خيابان سرافرازان
6 - آقاى عليرضا عنبريان فرزند محمد على   نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى  
ــى از يك اصلى  بخش يك  فردوس،  ــاحت26 /2605 متر مربع، پالك 2977 فرع ، به مس
خريدارى بالواسطه از مالكيت رسمى حسن و حسين و تاج آغا شهرت همگى فتحعلى زاده 

سهرابى  - - محل وقوع ملك: فردوس – انتهاى خيابان  سرافرازان
ــدانگ يك قطعه زمين  ــن   نسبت به شش ــف زاده قصاب فرزند حس 7 - خانم راضيه يوس
ــى از يك اصلى  بخش يك   ــاحت30 /888 متر مربع، ازپالك 983 فرع ــى  ، به مس مزروع
فردوس، خريدارى مع الواسطه از مالكيت رسمى عباسعلى ميرزايى مقدم - - محل وقوع ملك: 

فردوس – اسالميه –خيابان امام خمينى(ره)18
ــت فرزند سيد ابراهيم   نسبت به ششدانگ يك قطعه باغ، به  ــيد اصغر عليپرس 8 - آقاى س
ــردوس، خريدارى  مع  ــع، پالك 1497 - اصلى  بخش يك  ف ــاحت96 /1223 متر مرب مس
الواسطه از مالك رسمى غالمعلى دباغ و خانم فاطمه ظريفى   - - محل وقوع ملك: فردوس 

–ميدان گلشن –جاده قبرستان چنجه
9 - آقاى غالمرضا عاملى فرزند حسين   نسبت به ششدانگ يك قطعه محوطه مسكونى  ، به 
مساحت40 /175 متر مربع، ازپالك 3182 فرعى از يك اصلى  بخش يك  فردوس، خريدارى مع 
الواسطه از مالكيت رسمى اسماعيل حيدرزاده  - - محل وقوع ملك: فردوس – حاشيه ميدان 22بهمن 
10 - آقاى محمد باقر خليليان فرزند غالمرضا  نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى 
ــى از يك  اصلى بخش يك  فردوس،  ــاحت73 /1746 متر مربع، پالك 3139 فرع ، به مس
خريدارى به صورت قهرى و مع الواسطه از مالكيت رسمى شكوفه حسن زاده  يكتا - محل 

وقوع ملك: فردوس– بلوارسرداران شهيد -حاشيه كمربندى
11 - خانم معصومه شفيعى فرزند غالمرضا  نسبت به ششدانگ يكباب باغمنزل مسكونى، 
ــاحت60 /1465  متر مربع، ازپالك 1038 فرعى از يك  اصلى بخش يك  فردوس،  به مس
ازمحل مالكيت مشاعى خود متقاضى و خريدارى بالواسطه از محل مالكيت رسمى محمد 

تقى معصومى    - - محل وقوع ملك: فردوس - اسالميه –خيابان شهيد يمنى

12 -  خانم زهرا مهماندوست فرزند محمدرضا  نسبت به ششدانگ يكباب باغمنزل مسكونى، 
ــك اصلى بخش يك  فردوس،  ــر مربع، ازپالك 1038فرعى از ي ــاحت27 /1271 مت به مس
ــطه از محل مالكيت رسمى محمد حسين معصومى  - - محل وقوع ملك:  خريدارى بالواس

فردوس – اسالميه -خيابان شهيد يمنى                
13 - خانم ها فاطمه - زينب  - سكينه شهرت همگى مدبر محبى فرزندان محمدرضا هركدام  
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى  ، به مساحت كل 07 /3182 متر 
مربع، پالك 2313 فرعى از يك اصلى  بخش يك  فردوس، خريدارى مع الواسطه از مالكيت رسمى 
محمد باقر مدبر محبى  - - محل وقوع ملك: فردوس – اراضى بلده - معروف به خيابان سنجدى                           
14 - خانمها ليلى و ام البنين شهرت معتمد رضائى فرزندان محمد حسين هركدام  نسبت 
به  سه دانگ مشاع ازششدانگ يك قطعه باغ  ، به مساحت كل 98 /4960 متر مربع، پالك 
ــى بخش يك  فردوس، انتقال ملك به صورت قهرى از محل مالكيت  ــى از 9 - اصل 39 فرع
رسمى خانم مقدسه رضائى وخريدارى بالواسطه از محل مالكيت ابوالفضل معتمد رضائى و 
خريدارى مع الواسطه از محل مالكيت رسمى غالمحسين و خانمها فروغ و صديقه شهرت 

همگى رضائى  - - محل وقوع ملك:فردوس – روستاى برون                    
15  - خانمها ليلى و ام البنين شهرت معتمد رضائى فرزندان محمد حسين هركدام  نسبت 
به  سه دانگ مشاع ازششدانگ يك قطعه باغ  ، به مساحت كل 84 /5658 متر مربع، پالك 
ــطه از  40 فرعى از 9 - اصلى بخش يك  فردوس، انتقال ملك به صورت قهرى و مع الواس
مالكيت خانم ايران رضائى برون وخريدارى بالواسطه از محل مالكيت ابوالفضل معتمد رضائى  

 - - محل وقوع ملك:فردوس – روستاى برون         
ــدانگ يكباب باغمنزل  ،  ــبت به شش ــاى محمد دهقان بردبار  فرزند غالمرضا  نس 16 - آق
ــالك 1482فرعى از يك اصلى بخش يك  فردوس،  ــاحت 42 /1426 متر مربع، از پ به مس
خريدارى مع الواسطه از مالكيت رسمى سيدخليل اله امام جمعه قدسى نيا  - - محل وقوع 

ملك:فردوس – اسالميه –خيابان شهيد مطهرى       
17 - خانم حورا حوروى باغستان  فرزند ميرزا حسين  نسبت به ششدانگ يكباب انبارى  ، 
به مساحت 10 /30 متر مربع، ازباقيمانده پالك 15فرعى از 500 - اصلى بخش يك  فردوس، 
ــمى محمد باقر زال حسينى  - - محل  ــطه از مالكيت رس انتقال به صورت قهرى و مع الواس

وقوع ملك:فردوس – حاشيه ميدان صاحب الزمان(عج)       
ــبت به ششدانگ يك قطعه زمين  ــمعيل كمال فرزند محمد رضا  نس 18 - خانم طاهره اس
مزروعى  ، به مساحت 58 /5258 متر مربع، از پالكهاى 4444فرعى و از پالك 4445 فرعى  
از يك اصلى بخش يك  فردوس، خريدارى مع الواسطه ازمحل مالكيت رسمى محمد باقر 

شجاع  - - محل وقوع ملك:فردوس – اسالميه –  اراضى چاه موتور اميد      
19 - آقاى حميد رضا آبره  فرزند حسن  نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى  ، به 
مساحت 96 /2383 متر مربع، پالك 4186 فرعى از يك اصلى بخش يك  فردوس، خريدارى 
ــين طاقتى  - - محل وقوع ملك:فردوس – منطقه  ــطه از مالكيت رسمى غالمحس مع الواس

مشهور به اراضى سركويرو خيابان بادامى       
20 - خانم رقيه رحيم زاده  فرزند على  نسبت به ششدانگ يك قطعه محوطه  ، به مساحت 
90 /217 متر مربع، از پالك 686فرعى از 3 - اصلى بخش يك  فردوس، خريدارى بالواسطه 
ــردوس – منطقه جواد  ــپانبر  - - محل وقوع ملك:ف ــمى خانم اعظم اس ازمحل مالكيت رس

االئمه - خيابان شهيد عاشورى1
21 -   خانم خديجه فرزانه مقدم  فرزند ابراهيم  نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى  
، به مساحت 14 /14666 متر مربع، از پالك 3987فرعى از يك اصلى بخش يك  فردوس، 
ــم فرزانه مقدم  - - محل وقوع  ــمى ميرزا ابراهي انتقال به صورت قهرى ازمحل مالكيت رس

ملك:فردوس – باغستان عليا
22 - آقاى على جوان  فرزند غالمحسن  نسبت به ششدانگ يكباب منزل، به مساحت 300 متر 
مربع، از پالك 4500 فرعى از يك اصلى بخش يك  فردوس، خريدارى بالواسطه ازمحل مالكيت 
رسمى خانم مرضيه نصيرى هوشمند  - - محل وقوع ملك:فردوس –  خيابان وحدت - وحدت 3
23 - آقاى ابوالقاسم برمكى   فرزند محمد على  نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى، 
ــى بخش يك  فردوس،  ــع، از پالك 97 فرعى از يك اصل ــاحت 07 /3086 متر مرب ــه مس ب
خريدارى مع الواسطه ازمحل مالكيت رسمى ذبيح حسينى فردوس و على بلورى باغستانى 

 - - محل وقوع ملك:باغستان عليا -گون
24 - آقاى ابوالقاسم برمكى   فرزند محمد على  نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى، 
ــى بخش يك  فردوس،  ــع، از پالك 97 فرعى از يك اصل ــاحت 61 /6451 متر مرب ــه مس ب
خريدارى مع الواسطه ازمحل مالكيت رسمى ذبيح حسينى فردوس و على بلورى باغستانى 

 - - محل وقوع ملك:باغستان عليا -گون
25 - آقاى ابوالقاسم برمكى   فرزند محمد على  نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى، 

ــى بخش يك  فردوس،  ــع، از پالك 97 فرعى از يك اصل ــاحت 74 /1979 متر مرب ــه مس ب
خريدارى مع الواسطه ازمحل مالكيت رسمى ذبيح حسينى فردوس و على بلورى باغستانى 

 - - محل وقوع ملك:باغستان عليا -گون
26 - آقاى ابوالقاسم برمكى   فرزند محمد على  نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى 
مشتمل بر ساختمان دامدارى، به مساحت 45 /3918 متر مربع، از پالك 97 فرعى از يك 
ــينى  ــمى ذبيح حس ــطه ازمحل مالكيت رس اصلى بخش يك  فردوس، خريدارى مع الواس

فردوس و على بلورى باغستانى  - - محل وقوع ملك:باغستان عليا -گون
به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
اين آگهى نسبت به امالك فوق الذكر به فاصله 15 روز از طريق روزنامه كثيراالنتشار و محلى 
ــته باشند بايد از تاريخ  ــخاص ذى نفع به آراء صادره اعتراضى داش آگهى و درصورتى كه اش
ــتا ها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود  ــار نوبت اول اين آگهى و در روس انتش
ــناد وامالك فردوس تحويل دهند و رسيد اخذ نمايد، معترضين از تاريخ  را به اداره ثبت اس
ــليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت يك ماه بايد دادخواست اعتراض خودرا به مرجع  تس
ذيصالح قضائى تقديم وگواهى الزم ازمرجع مذكور اخذ و به اداره ثبت اسناد وامالك تسليم 
نمايند، در اينصورت اقدامات ثبت، موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه مى باشد، در صورتى 
كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردديا معترض،گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت 
اسنادوامالك ارائه نكند، اداره ثبت  مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور سند 

مالكيت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضائى نيست. آ-40116405
تاريخ انتشار نوبت اول: 13 /12 /1401               

تاريخ انتشار نوبت دوم: : 28 /12 /1401
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فردوس

اسماعيل قامتى زاده

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
ــماره 140160306008002780 مورخ 1401/10/05 هيئت تعيين تكليف موضوع ماده يك قانون  و برابر رأى ش
ــتقر در واحد ثبتى طرقبه شانديز تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى مسعود توكلى صابر فرزند  مذكور مس
نادر شماره ملى 3591272787 شماره شناسنامه 137 مورد تقاضا و انتقال از محل مالكيت خود متقاضى نسبت به 
مالكيت ششدانگ يك باب منزل به مساحت 848/9 مترمربع قسمتى از پالك 4008 فرعى از 93- اصلى واقع در 
خراسان رضوى بخش 6 مشهد حوزه ثبت ملك طرقبه شانديز محرز گرديده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين 
ــمى و ماده 13 آيين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت  ــاختمانهاى فاقد سند رس تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
به فاصله 15 روز از طريق اين روزنامه محلى و كثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأى هيئت الصاق تا در 
صورتى كه اشخاص ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از 
تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد 
ــليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم  ظرف يك ماه از تاريخ تس
ــورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه  ــه اداره ثبت محل تحويل دهد كه در اين ص ــت را ب دادخواس
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-40116378
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/12/13                      

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/28
مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك طرقبه شانديز

 حسن ابوترابى

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  140160306006008353  هيات اول موضوع ماده يك قانون مذكور مستقر در 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تربت حيدريه تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى يحيى باخداى صنوبرى فرزند 
ــنامه 1641 صادره از تربت حيدريه نسبت به ششدانگ  يكقطعه زمين مزروعى به مساحت  ــماره شناس ولى اله بش
2625 متر مربع ( دوهزار و ششصد و بيست و پنج مترمربع قسمتى از اراضى بهارستان پالك 205 اصلى  دهستان 
ــمى بانو كلثوم معصومى صنوبرى محرز  ــطه از مالك رس اربعه واقع در بخش يك تربت حيدريه خريدارى مع الواس
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى و  ــت . لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س گرديده اس
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 و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه  اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملك تسليم و رسيد اخذ 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 دراين صورت اقدامات ثبت 
ــت و در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض، گواهى  موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه اس
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-40116402
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/12/13                       تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/12/28

سيد امين موسوى -رئيس ثبت اسناد و امالك تربت حيدريه 

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 140160306006008418 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 محسن هاشمى آرا فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 0690026481 صادره از تربت حيدريه نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 
30/ 458 مترمربع (چهارصد و پنجاه و هشت و سى صدم متر مربع) قسمتى از پالك 67 فرعى از اراضى ملكى پالك 
5 اصلى دهستان اربعه واقع در خراسان رضوى بخش يك حوزه ثبت ملك تربت حيدريه خريدارى مع الواسطه از 
ورثه مالك رسمى گوهر سيفى 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 شهرها منتشر تا در صورتيكه اشخاص ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از 
تاريخ انتشار اولين آگهى تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ 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 دادگاه است و 
در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواست به دادگاه 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-40116403
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/12/13                            

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/12/28
سيد امين موسوى

رئيس ثبت اسناد و امالك تربت حيدريه

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
ــماره 140160306006008280 هيات اول موضوع ماده يك قانون مذكور مستقر در  1390/09/20 و برابر راى ش
واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تربت حيدريه تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى خانم بى بى عصمت محمدى عريانى 
فرزند سيدمحمد بشماره شناسنامه 31516 صادره از تربت حيدريه نسبت به ششدانگ يكقطعه زمين به مساحت 
492/70 مترمربع (چهارصد و نود و دو و هفتاد صدم متر مربع) قسمتى از پالك 26 فرعى از اراضى محمودآباد پالك 
194 اصلى دهستان اربعه واقع در خراسان رضوى بخش يك حوزه ثبت ملك تربت حيدريه خريدارى مع الواسطه 
از مالك رسمى مهين حيدرى 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 شهرها منتشر تا در صورتيكه اشخاص ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از 
تاريخ انتشار اولين آگهى تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ 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 دادگاه است و 
در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواست به دادگاه 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-40116404
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/12/13                            

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/12/28
سيد امين موسوى

رئيس ثبت اسناد و امالك 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
ــورخ 1401/12/01 هيأت اول موضوع ماده يك  ــماره 140160306013002257 م 1390/09/20 و برابر راى ش
قانون مذكور مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گناباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى خانم آذر قرچه فرزند 
محمد على در ششدانگ يك قطعه محوطه مشتمل بر ساختمان به مساحت 19364/16 متر مربع قسمتى از پالك 
شماره 4 فرعى از 10- اصلى واقع در اراضى كوثر بخش يك حوزه ثبت ملك گناباد خريدارى شده از آقايان احمد 
پهلوان و محمود پهلوان مالكين رسمى 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 
اين روزنامه و محلى/ كثير االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأى هيأت الصاق تا در صورتيكه اشخاص ذينفع به 
آراى اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ 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 دادگاه است و در صورتى كه اعتراض در مهلت 
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آمارهای خواندنی حرم مطهر 
در نوروز 1402

 در شب تحویل سال، 10 هزار خادم رضوی و 40 هزار  ◾
خادمیار در خدمت زائران نوروزی هستند. 

حرم مطهر رضــوی با 1۵3 هــزار بوته و شاخه گل،  ◾
گل آرایی شده است. 

20 تا 24 المان نــوروزی، زیبایی صحن های آزادی،  ◾
انقالب، جمهوری و گوهرشاد را کامل کرده اند.

حرم مطهر با استفاده از 28 هزار متر ریسه، نورآرایی  ◾
شده است.

کتیبه های ویژه سال نو در باالی ایوان  صحن های  ◾
مرکزی حرم مطهر نصب شده است. 

عطرافشانی حرم مطهر رضــوی با 400 لیتر عطر  ◾
مرغوب انجام می شود. 

در ساعت  تحویل سال 230 هــزار مترمربع فرش  ◾
در حرم مطهر پهن خواهد بود به گونه ای که 80 درصد 

صحن های حرم مفروش می شود.
در روزهای نخست نوروز، روزانه 190 هزار استکان  ◾

چای میان زائران توزیع می شود. 
پایگاه های فوریت های پزشکی چند برابر شده و از  ◾

11 به ۵7 پایگاه افزایش یافته است و  38 آمبوالنس در 
حریم حرم مطهر مستقر هستند.

ظرفیت دفاتر امانات حرم مطهر رضوی از 7 هزار به  ◾
22 هزار شیء افزایش یافته است.

 9 دفتر پیداشدگان حرم مطهر رضوی به صورت ◾
 24 ساعته در ایام نوروز فعال خواهند بود.

2هزار و ۵00 صندلی چرخدار و 80 زائربر برقی آماده  ◾
ارائه خدمات به زائران سالمند و کم توان در ایام نوروز 

خواهند بود. 
در شب تحویل سال  80 ون برای جابه جایی زائران در  ◾

خیابان های منتهی به حرم مطهر پیش بینی شده است.

عیدانه


