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الهه ارجمندیراد هر روز کمی پیش از اذان صبح بلند
میشد ،به حیاط خانه قدیمیاش میرفت ،سر حوض
وضــو میگرفت و هما نجا روی تخت حیاط ،نمازش را
بهجا م ـیآورد .برای حاج بابا فاتحه و دو صفحهای قرآن
میخواند .به رسم پدر ،صدقه آن روز را زیر قالیچه تخت
میگذاشت تا انیس آن را در صندوق صدقاتش بیندازد.
تا انیس بیدار شود و نمازش را بخواند او هم پیاد هروی

میکرد و سر راه ،نان سنگک میخرید تا با انیس صبحانه
بخورد و مثل هر روز ساعت  7به سمت مغازه قدیمی
پدریاش راه برود.
هنر قلمزنی نقره را از حــاج بابا داشــت .تمام سا لهای
جــوانــی را کنار دســت پــدر ،انگشتر قلم زده بــود و حاال
انگشترهای عقیق و فیروزه زیبایی از کار درمیآورد .پس از
این همه سال هنوز هم انگار با حاج بابا ،راه مغازه را از میان

گناهكاری كه قصد توبه دارد بايد شرايط توبه را رعايت كند تا آن
توبه هم بتواند گناهكار را نجات دهد و هم خود توبه مورد قبول
وجود مقدس پروردگار قرار بگيرد .در ابتدای سوره مباركه مؤمن،
وقتی حضرت حق خودش را معرفی میكند ،میفرمايدَ « :و قاب ِ ِل

شیخ حسین انصاریان

یادداشت

در تبلیغ دین
اصالت با رفتار است نه گفتار
حجتاالسالم احمدحسین شریفی ،استاد فلسفه
و سرپرست مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه
ایران ،در یادداشتی که در اختیار تسنیم قرار داده به
مؤثرترین شیوههای تبلیغی از منظر قرآن و پیشوایان
دین پرداخته که در ادامه گزیدهای از آن را میخوانیم.
اصوال ًاثرگذارترین شیوه تبلیغی ،تبلیغ عملی است؛
تبلیغ با کردار و رفتار .به همین دلیل خدای متعال،
مؤمنانی را که گفتارشان مطابق رفتارشان نیست
بهشدت سرزنش میکند و در بیانی عتابآلود به
ن آمَنُوا ل ِ َم تَقُولُو َن ما
آنها نهیب میزند«:یا أَیُّهَا الَّذی َ
ُ
ُ
ُ
ال تَفْعَلُونَ؛ كَبُرَمَقْتا ًعِن ْ َد اللَّه ِأَن ْتَقولوا ما ال تَفْعَلونَ».
این آیات گویای آن است که در امر تبلیغ و اصالح
جامعه ،اصالت با رفتار است نه گفتار .گفتاری که
مؤید عملی و رفتاری نداشته باشد ،نه تنها ارزش
ندارد که خشم شدید خدای متعال را نیز به دنبال
دارد زیرا اثر معکوس بر جا میگذارد.شاید کمترین
پیامدرفتارموعظهگرانبیعمل،آموزشنفاقگفتاری
و رفتاری در جامعه باشد .چنین افــرادی میتوانند
این سم مهلک را در حیات اجتماعی بپراکنند که
م ـیتــوان ذهنیت و زبــانــی اخــاقــی داشــت و از آن
بهرههای اجتماعی برد؛ اما عمل و رفتاری متناسب با
آن زبان اخالقی نداشت! ایجاد شکافی عمیق میان
زبــان و عمل اخالقی از کمترین پیامدهای چنین
افرادی است.
امام صادق(ع) در حدیثی مشهور خطاب به پیروان
اهــل بیت(ع) میفرماید :مــردم را با غیر گفتارتان
دعوت کنید تا پرهیزکاری ،تالش و مجاهدت ،نماز و
نیکوکاریراازشماببینند؛بهدرستیکهدعوتکننده
(واقعی) همین است.این سخن نشان میدهد نقش
سبک زندگی در ترویج ارزشه ــا و دعــوت دیگران
به سوی حق به مراتب بیشتر و اثرگذارتر از نقش
دعــوتهــای گفتاری و حتی تبلیغات اندیشهای و
فکری است.
ام ــام ص ــادق (ع) نـمــایــش و ظ ـهــور سـبــک زنــدگــی
اسالمی و اخالق اجتماعی را دعوتکننده حقیقی
میداند .دعوت رفتاری را میتوان سبک زندگی خود
اهل بیت(ع) در تبلیغ دین دانست.
آنان پیش از آنکه دستور به انجام کاری دهند ،خود در
عمل به آن پیشگام میشدند و جلودار بقیه مردم در
عمل به دستورات دین بودند .امام علی(ع) در این باره
به صراحت میفرماید :ای مردم ،به خدا من شما را به
طاعتی برنمیانگیزم ،جز آنکه خود پیش از شما به
گزاردن آن برمیخیزم و شما را از معصیتی باز نمیدارم
جز آنکه خود پیش از شما آن را فرو میگذارم.

رونوشت آگهی حصر وراثت

نظر به اینکه آقای جواد الئی دارای شناس��نامه شماره  2761به شرح دادخواست به کالسه  0000362از این شورا
درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان اسماعیل الئی به شناسنامه  19در تاریخ
 98.12.24در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
.1ج��واد الئی متولد  58.6.1به ش مل��ی  0748872582فرزند متوفی .2معصومه الئی متولد  70.3.7به ش ملی
 0740108239فرزند متوفی .3سکینه الئی متولد  60.6.10به ش ملی  0749712899فرزند متوفی .4رقیه الئی
متولد  63.1.1به ش ملی  0749894962فرزند متوفی .5خدیجه الئی متولد  64.1.1به ش ملی 0749894970
فرزند متوفی .6رضا محسنی متولد  56.5.20به ش ملی  0748868313فرزند متوفی می باشد
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به استناد ماده  362امورحسبی یک نوبت آگهی مینماید تا
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و
االگواهی صادر خواهد شد.آ1408215
دبیر شورا -شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستلن باخرز
خدادادی

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

برابر آراء هئیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی اس��فراین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اس��ت  .لذا مشخصات متقاضیان و
امالک مورد تقاضا به ش��رح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز در دو نش��ریه آگهی های
ثبتی(کثیر االنتشار و محلی) به شرح ذیل آگهی می شود.
بخش5
پالک  -1اصلی روئین :
.1کالس��ه  1399114407116000039آقای احس��ان فرامرزی فرزند قاسم ش��ش دانگ منزل به مساحت
 106/11متر از پالک  564فرعی از محل مالکیت احمد رضا مجرمی برابر رای1400/3606
پالک  -21اصلی سارمران :
.2کالس��ه  1399114407116000277آقای براتعلی گریوانی فرزند غالمحسین شش دانگ باغ به مساحت
 36448/53متر از پالک  71فرعی از محل مالکیت غالمحسین گریوانی و 69فرعی از محل مالکیت محمد
سارمرانی و 133فرعی از محل مالکیت فاقد ثبت و 0فرعی از محل مالکیت ورثه محمد سارمرانی (امان اله)
و 72فرعی از محل مالکیت حسن براتی و 142فرعی از محل مالکیت حسن براتی برابر رای1400/3715
پالک  -30اصلی زاری :
.3کالسه  1400114407116000172آقای سجاد براتی تویی فرزند عزیز خان شش دانگ مزرعه به مساحت
 60723/2متر از پالک  0فرعی از محل مالکیت ورثه عزیز براتی توی برابر رای1400/3351
پالک  -49اصلی سینان :
.4کالس��ه  1400114407116000270خانم شمس��ی دهقان فرزند براتعلی شش دانگ منزل به مساحت
 590/45متر از پالک  154فرعی از محل مالکیت ورثه عبدالغفور پرنده آور برابر رای1400/3727
پالک  -63اصلی قلعه کریم :
.5کالس��ه  1400114407116000078آقای علیرضا فیاض فرزند نور محمد ش��ش دانگ آش��یانه ماشین
آالت کش��اورزی به مس��احت  1205/45متر از پالک  0فرعی از محل مالکیت مش��اعی علیرضا فیاض برابر
رای1400/3630
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اگر بخواهی توبه كنی...

موعظه

بهترین شما
کسانى اند که با
مردم نرم ترند و
زنان خویش را
بیشتر گرامى
مىدارند.
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کوچه پسکوچههای پایین خیابان میگرفت و اول همان
کوچه باریکی که میشد اولین بار گنبد حرم امام را دید،
سالم میداد و به احترام خم میشد .سپس از کنار حرم،
راهــی دکانش در خیابان امــام رضــا(ع) میشد .حاج بابا
تسبیح میچرخاند و ذکر میگفت .لبخندش را هنوز هم
به یاد داشت .میگفت« :پسرجان روزت را با ذکر شروع
کن و همیشه لبخند بزن تا دنیا به رویت بخندد »...و او

الت َّْو ِب» خدای شما خدايی است كه توبه را میپذيرد .ولی اين توبه
مورد پذيرش ،بايد با شرايط باشد .تشبيهی برای توبه پیش از اينكه
خشکشويیهای مدرن به وجود بيايد ،گروهی بودند كه از آن گروهها
به عنوان «غسال» ياد میكردند .غسال به معنای شخص رختشوی
است كه به فارسی «گازر» میگفتند .غسالها از خانههای متمكن و

در نشست پیشهمایش
بـــــزرگـــــداشـــــت آیـــــتهللا
حــاج سید ج ــواد حسینی
خــامــنـهای کــه صبح دیــروز
ب ــه هــمــت ســتــاد ب ــرگ ــزاری
بزرگداشت این عالم ربانی در مشهد برگزار شد،
شخصیت این فقیه وارسته با حضور استادان و
پژوهشگران مورد تبیین و بررسی قرار گرفت.
درایننشستکهباحضوراستادانسطوحعالیحوزه
علمیه خراسان ،پژوهشگران حوزه و دانشگاه و برخی از
بستگان نزدیک آیتهللا سید جواد خامنهای در محل
تاالر موزه قرآن حرم مطهر رضوی برگزار شد ،برخی از
پژوهشگران و اساتید دانشگاه به بیان ضرورت بررسی
سیرهوسلوکشخصیتهایبرجستهوعالمانیچون
آیتهللاحاجسیدجوادحسینیخامنهایونیزتبیین
ابعاد گوناگون شخصیت ایشان پرداختند.

لبخند میزد و روح پدر را میدید که هنوز جلوتر از او راه
میرود .خودش همیشه پا کند میکرد تا پدر جلوتر برود،
این طور تربیت شده بود .خودش بارها احترام حاج بابا را به
پدربزرگش دیده بود .حاج بابا میگفت«:پسرجان ،روزت
را از صبح زود شروع کن تا عمرت برکت کنه .خدا روزی آدما
رو قبل طلوع آفتاب پخش میکنه ...زرنگ باش که حق اون
روزت رو بگیری ،هر روز هم حضرت رو زیارت کن تا روزی

ثروتمند ،اشيای قابل شستن و سنگين مانند تشک ،لحاف ،پرده و...
را جمع میكردند و كنار رودها و رودخانهها میبردند و دو چيز را هم
با خودشان میبردند .يکی صابون بود و وسیله دیگر هم ِ
«مغسل»؛
چوب تراشيده شدهای كه يکتكه بود .سر اين چوب يک مقدار پهن
بود و لباسها را مدتی در آب میگذاشتند ،بعد به اندازهای صابون به

هم که از زائر حضرت بهت میرسه ،بیشتر بشه.»...
از همان موقع ،عادتش شده بود صبح زود ،کار و زندگی را
شروع کند و مهمتر آنکه برکت روزش با سالم به امام رضا(ع)
باشد .پشت میز کارگاهش بنشیند و قلمزنی را شروع کند.
عقیق یا فیروزه را سرجای خود جای دهد ،تسبیحهای رنگی
را منظم کنار هم به نخ بکشد و با مشتریهایش که اغلب از
زائران حرماند ،حرف بزند یا قیمت بگوید ،گاهی تنها برایشان

خوردلباسها میدادند كه بتواند تمام آلودگیها و چرکها را برطرف
كند .بعد لباس صابونی شده را روی يک تخته سنگ میگذاشتند و
با ِمغسل روی آن لباس میكوبيدند تا صابون و آب با كوبيدن كام ً
ال
به خورد لباس برود و جايی را نگذارد كه آلوده بماند .بعد هم آب
میكشيدند و پهن میكردند .لباس شسته و شفاف را پس از خشک

در نشست پیشهمایش بزرگداشت عالم وارسته آیتاهلل سید جواد خامنهای eمطرح شد

ضرورت توجه به حیات اجتماعی
شخصیتهایتاریخی

◾

◾از میراث معنوی غفلت نکنیم

یکی از مهمترین دالیــل کــارآمــدی کارنامه تبلیغی
پیامبران و اولیای الهی همین مسئله بوده است .آنها
بیشازآنکهبگویندوپیشازآنکهدیگرانرانصیحت
وموعظهنمایند،خودشانعملمیکردند.همیننوع
سبک رفتاری بود که موجب میشد رفتار و سخنان
آنان تا اعماق وجود مخاطبان نفوذ کند و ذهنها و
قلبها را به تسخیر خود درآورد.
مردم بیش از آنکه از گفتهها و نوشتهها تأثیر بگیرند،
از کردهها و رفتارها متأثر میشوند.

◾

◾سبکزندگی،شاخصیبرایسنجشسطحاخالق

امامصادق(ع)میفرماید:آلودگیظاهرمعلولآلودگی
باطن است و کسی که درون خود را پاک کند ،خداوند
بیرون او را پاک میکند و کسی که در نهان پروای خدا را
داشته باشد ،خداوند در آشکار او را رسوا نمیکند؛ اما
کسی که در نهان به خدا خیانت کند خدای متعال در
آشکار او را رسوا و بیآبرو میکند.
بــر ایــن اس ــاس ،اگــر دیــدیــم سبک زنــدگــی افـ ـراد یا
شهــای اخالقی و اظهار
گروههایی برخالف ابـراز ارز 
گفتاری و زبانی اخالقیات ،تناسبی با ارزشهایشان
ندارد ،این خود میتواند نشانه سطحی یا جاهالنه
بودن دینداری آنان باشد .چنین افرادی در بزنگاهها
باطن خود را نشان میدهند.
زمانی پیامبر اکرم(ص) فردی را دید که در حال نماز،
مرتب با ریش خود بازی میکرد .آن حضرت این رفتار
بیرونیرامعلولپراکندگیدرونیدانستهوفرمود«:أَمَا
ش َع قَلْبُهُلَخَ َ
إِنَّهُلَو ْخَ َ
ت جَوَارِحُهُ؛ اگر این فرد قلبی
ش َع ْ
خاشع داشت ،جوارح و اعضای بیرونی او نیز خشوع
میداشت» .کسی که بداند و باور داشته باشد که در
مقابل خدایی بزرگ و با عظمت ایستاده و مشغول
گفتوگوباآفرینندههستیاست،بالطبعتماموجود
او مدهوش حضرت حق خواهد شد و ادب ظاهری
نماز را نیز رعایت خواهد کرد .خالصه آنکه ادب ظاهر،
معلول و محصول ادب باطن است .کسی که در دل
ادب حضرت حق را داشته باشد ،در اعمال و رفتارهای
بیرونی او نیز ادب نمایان خواهد شد.

پالک  -64اصلی خرینان :
.6کالسه  1399114407116000246آقای عظیم عاشوری فرزند محمد شش دانگ منزل به مساحت 94/61
متر از پالک  1566فرعی از محل مالکیت محمد عاشوری برابر رای1400/3184
.7کالسه  1399114407116000278خانم ثریا قربانی هروی فرزند سیف اله شش دانگ منزل به مساحت
 99/77متر از پالک  0فرعی از محل مالکیت براتعلی و محمد حسین لعل صبوری برابر رای1400/2905
.8کالسه  1399114407116000602آقای جواد رضازاده فرزند حسن شش دانگ منزل به مساحت 120/9
متر از پالک  365فرعی از محل مالکیت خانم بهجت رضایی برابر رای1400/2337
.9کالس��ه  1399114407116000683آق��ای اس��ماعیل رحیمی نصر آباد فرزند محمد علی ش��ش دانگ
زمی��ن متصل به منزل به مس��احت  8متر از پالک  136فرعی از محل مالکی��ت رقیه و فاطمه خانزاده برابر
رای1400/3729
.10کالس��ه  1400114407116000003آق��ای به��رام اس��ماعیلی فرزن��د پروی��ز  3دان��گ وکالس��ه
 1400114407116000004آقای بهزاد اسماعیلی فرزند براتعلی  3دانگ منزل به مساحت  196/22متر از
پالک  5447فرعی از محل مالکیت بهزاد وبهرام ویلدا وپروین اسماعیلی برابر رای1400/3733
.11کالس��ه  1400114407116000090آق��ای معی��ن لع��ل عارف��ی فرزن��د محم��د عل��ی  1.5دان��گ
وکالس��ه  1400114407116000091آق��ای ش��اهین لع��ل عارف��ی فرزن��د محم��د عل��ی  1.5دان��گ
وکالس��ه  1400114407116000092خان��م فاطم��ه لع��ل عارفی فرزن��د محمد علی  1.5دانگ وکالس��ه
 1400114407116000093آقای سعید لعل عارفی فرزند محمد علی  1.5دانگ منزل مخروبه به مساحت
 1343/93متر از پالک  547فرعی از محل مالکیت مشاعی معین ،سعید  ،شاهین و فاطمه لعل عارفی برابر
رای1400/3619
.12کالس��ه  1400114407116000287آقای حس��ین لعل قادری فرزند عباس��علی ش��ش دانگ منزل به
مساحت  173/16متر از پالک  19فرعی از محل مالکیت صفرعلی لعل قادری و 20فرعی از محل مالکیت
مشاعی حسین لعل قادری برابر رای1400/3731
پالک  -65اصلی حسن آباد قصبه :
.13کالس��ه  1399114407116000792آقای محمد تقی روح پرور فرزند اس��ماعیل شش دانگ منزل به
مساحت  131/75متر از پالک  76فرعی از محل مالکیت عید محمد جعفر زاده برابر رای1400/2798
.14کالسه  1400114407116000057آقای حسین امینی فرزند غالمحسین شش دانگ منزل به مساحت
 227/71متر از پالک  9فرعی از محل مالکیت حسن ناظرحسن آباد برابر رای1400/3173
.15کالسه  1400114407116000220آقای محمد نامدار فرزند برات محمد شش دانگ منزل به مساحت
 131/3متر از پالک  444فرعی از محل مالکیت معصومه چکاک فرزند عیسی برابر رای1400/3537
پالک  -67اصلی قریه قصبه :
.16کالس��ه  1400114407116000265آقای رحمت اله حس��ین زاده فرزند احمد ش��ش دانگ منزل به
مساحت  220متر از پالک  23فرعی از محل مالکیت ورثه بهادر محمدی کوشکی برابر رای1400/3725
پالک  -69اصلی قریه کشتان :
.17کالسه  1400114407116000070آقای حسین کاملی فرزند علی محمد شش دانگ منزل به مساحت
 83/95مت��ر از پ��الک  1444فرعی از محل مالکیت مصطفی ابراهیم��ی مجرد و 73فرعی از محل مالکیت
گلدسته سروری برابر رای اصالحی
پالک  -71اصلی میان آباد :
.18کالس��ه  1400114407116000352آقای سیدمرتضی شریفیان فرزند سیدهاشم شش دانگ مغازه به
مساحت  35/7متر از پالک  2564فرعی از محل مالکیت سید هاشم شریفیان برابر رای1400/3850

حــج ـتاالســام سید امــیــد مــؤذنــی ،دبــیــر اجـرایــی
بــزرگــداشــت آیـ ـتهللا ح ــاج ســیــد ج ــواد حسینی
خامنهای بهعنوان نخستین سخنران این جلسه به
بیان اهداف برگزاری این پیشهمایش و تبیین فرایند
برگزاری بزرگداشت در ماههای آینده پرداخت.
وی با اشاره به ضرورت برگزاری چنین همایشهایی
گفت :یکی از بزرگترین آسیبهای فرهنگی این
اس ــت کــه پیشینه و ریــش ـههــای فرهنگ جامعه
بهخوبی معرفی نشود و نسبت به داشتهها و میراث
معنویمان دچار غفلت شویم؛ ازاینرو برای جلوگیری
از این آسیب ضــرورت دارد برای شناخت و معرفی
عالمان ربانی که هر یک حلقهای از سلسله مبارک
عمل به سنت و معارف اهلبیت(ع) بودهاند ،بهطور
ویژهعملکنیم.دبیراجراییبزرگداشتآیتهللاسید
جواد خامنهای با اشاره به برخی از جلوههای اخالقی
و جایگاه علمی واالی آیتهللا سید جواد خامنهای
افــزود :چنین شخصیتی که تجسمی از علمورزی،
زهد و تقواست میتواند الگویی بسیار مناسب برای
نسل امروز و بهویژه حوزههای علمیه و طالب باشد.
حجتاالسال م مؤذنی در ادامه درباره فرایند برگزاری
این بزرگداشت گفت :این ستاد از سال گذشته به
همت مؤسسه پژوهشیفرهنگی انقالب اسالمی
در مشهد و با همکاری کتابخانه و بنیاد پژوهشهای
آستان قدس رضوی ،علمای حوزه علمیه خراسان،
نمایندگی ولــی فقیه در خراسان و تبریز ،تشکیل
و از همان ابتدا فعالیتهای پژوهشی آن آغاز شد
که تاکنون حاصل کار این ستاد انجام بیش از 100

خبر

انتشار دانشنامه
امام خمینی e

از خاصیت مفید سنگها تعریف کند و یا از نوع قلمزنی
نقره بگوید .کتابخانه کوچکی هم در انتهای مغازه داشت
که قفسههایش از کتابهای دینی و تاریخی پر شده بود و
فراغتهای کوتاهش در مغازه را با آنها میگذراند.
خواست زنجیرهای جدیدی را که دیروز برایش رسیده بود
سرو سامان دهد که اولین مشتری از راه رسید .پیرمردی
بود که شال سبزی داشت و بقچهای به بغل چسبانده بود.

شدن به صاحبانش برمیگرداندند و آنها هم خيلی شاد میشدند.
آيا اگر غسال لباس را كنار رودخانه نمیبرد ،صابون و مغسل به كار
نمیگرفت ،آب هم نمیكشيد ،فقط با لفظ شستن ،حتی 10بار هم
تكرار میكرد ،لباس شسته میشد؟ آيات و روايات باب توبه میگويند
اگر بخواهی توبه كنی ،كار غسال را بايد انجام دهی .با «استغفر ّ
الل ربی

در دورههای مختلف تاریخی گفت :گذشته از همه
ویژگیهای اخالقی و علمی و اجتماعی آیتهللا
سید جواد خامنهای در حقیقت ما وامدار حیات
ایشان هستیم؛ چراکه فرزندی چون رهبر معظم
انقالب آی ـتهللا سید علی خامنهای را در دامــان
خود پرورش دادند.

◾

◾کنشگر سیاسی به وقت ضرورت
دکــتــر مــوســی حــقــانــی؛ اســتــاد دانــشــگــاه و معاون
پــژوهــشــی مــؤســســه مــطــالــعــات ت ــاری ــخ ای ـ ــران از
دیگر میهمانان ایــن نشست بــود کــه بــا موضوع
«سبکشناسی علمای معاصر شیعه در فعالیت
سیاسی» بــه ای ــراد سخنرانی پــرداخــت و بــا بیان
اینکه باید از منظری دیگر به بررسی شخصیت
اجتماعی اف ــرادی نظیر آی ـتهللا حــاج سید جواد
حسینی خامنهای پرداخت ،گفت :اینکه ایشان
تــارک دنیا بودند به ایــن معنا که زاهــد و بیرغبت
به دنیا بــودنــد ،صحیح اســت ،امــا بهمعنای ترک
حیات اجتماعی نیست .متأسفانه پس از انقالب
در میزان توجه به شخصیتهای دینی براساس
فعالیتهای خــاص سیاسی ایــشــان اق ــدام شد
که ایــن به دلیل آدرس اشتباهی بــود که پیش از
انقالب به مردم داده شد و این آدرس غلط نگاهها را
محدود کرد و متأسفانه موجب غفلت از بسیاری از
شخصیتهای دینی شد.
دکتر حقانی در ادامــه با تأکید بر پیشینه حیات
اجتماعیسیاسی آی ـتهللا سید جــواد خامنهای
و حــوادثــی که ایشان شاهد بــوده اســت به تبیین
سلوک اجتماعیسیاسی ایشان پرداخت و افزود:
آیتهللا سید جواد خامنهای با تجربههای تلخی
که از وضعیت سیاسی در تبریز و نجف به چشم
دیــده بود آگاهانه تصمیم به این گرفته بود که در
ارتباط با مردم به جنبه تقویت دینی بپردازد و البته
در مواقع ضرورت نیز کنشهای سیاسی الزم را بروز
دهد؛ مانند امضای برخی بیانیهها یا تعطیلی نماز
جماعت در زمان تبعید امام خمینی (ره).

مصاحبه و گردآوری بیش از  300قطعه سند درباره
ایشان است که از جمله اسناد مهم میتوان به برخی
آثــار علمی و اج ــازات اجتهاد آی ـتهللا سید جواد
خامنهای و علمای خاندان ایشان اشاره کرد.
وی در پــایــان بــا تــأکــیــد بــر ایــنــکــه هــمــایــش اصلی
بزرگداشت آیتهللا سید جواد خامنهای در ماههای
آینده و پس از تکمیل آثار علمی برگزار خواهد شد،
گفت :پژوهشگران و اساتیدی که مایلند در عرصه
پژوهش و گردآوری اسناد یا نگارش مقاالت به ستاد
بزرگداشتیاریبرسانند،میتوانندازطریقدبیرخانه
این ستاد اعالم آمادگی کنند.

پژوهشگر تاریخ شفاهی علمای خراسان گفت :برای
پاسداشت یک عالم از چند منظر باید به بررسی
پرداخت که در این میان بافت زمانی و مکانی که آن
شخصیت در آن قرار داشته ،اهمیت ویژهای دارد.
وی تبارشناسی علمی ،اخالقی و محلی در بررسی
شخصیتهای اثــرگــذار تاریخی را یکی از راههــای
شناخت هرچهبیشتر شخصیت برشمرد و نماز
جماعت 50ســالــه آیــتهللا سید ج ــواد حسینی
خــامــن ـهای(ره) در یکی از مساجد و محالت مهم
مشهدرایکیازمصادیقتبارشناسیمحلیذکرکرد.
ای ــن پــژوهــشــگــر تــاریــخ شــفــاهــی عــلــمــای مشهد
ضمن اشاره به ویژگیهای فرایند تاریخ شفاهی به
بررسیهای اخیر در مجموعه نسخ خطی آستان
قدس رضوی اشاره کرد و گفت :بهتازگی منابع خوبی
از کتابخانه ایشان پیدا شده که حدود  10نسخه از

◾ وامدار حیات آیتهللا سید جواد خامنهای هستیم
اس ــت ــاد غــامــرضــا ج ــال ــی ،عــضــو هــیــئــت علمی
پژوهشکده اسالم تمدنی دفتر تبلیغات اسالمی از
دیگر مدعوین این همایش در سخنرانی با موضوع
«مــقــاطــع حــیــات اجتماعی آیـ ـتهللا سید جــواد
حسینی خامنهای(ره)» گفت :اگر بخواهیم چنین
شخصیتهای مهم و اثرگذار تاریخی را بهدرستی
بــررســی کنیم باید بــه شــرایــط حیات اجتماعی و
محیط فرهنگی توجه دقیق داشته باشیم.
مدیر گروه انساب بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان
قدس رضوی با بیان زوایای مختلف زندگی ایشان

حجتاالسالموالمسلمین رضا مختاری ،رئیس
مؤسسه کتا بشناسی شیعه بهعنوان آخرین
سخنران علمی ایــن برنامه با موضوع «جایگاه
علمی آیتهللا سیدجوادحسینی خامنهای(ره)»
به بیان روشهــای درک و دریافت جایگاه علمی
شخصیتهای حــوزوی پرداخت و با بیان اینکه

دانشنامه امام خمینی(ره) در ۱۰جلد رحلی دو ستونه
با چینش الفبایی و بیش از ٨۶مدخل اصلی بهتازگی
روانه بازار نشر شده است.
به گــزارش تسنیم ،دانشنامه امــام خمینی(ره) در
 10جلد تــوســط مؤسسه تنظیم و نشر آث ــار امــام
خمینی(ره) تنظیم شده و حاصل تالش  260نفر از
عالمان ،پژوهشگران ،نویسندگان ،مدیران و مجریان

در بخشهای مختلف مدیریت علمی و اجرایی،
یهای
نگارش ،ارزیابی ،بازنویسی ،بررسیها و بازبین 
فــردی و گــروهــیِ چندباره و ویــرایــش علمی و فنی و
خدمات حروفزنی و تصاویر است.
این دانشنامه بیش از  860مدخل اصلی ،از جمله
مدخل گسترده و جامع ویژه امام خمینی(ره) و بیش
از  500مدخل ارجاعی دارد.

اف ــزون بر مجموعه تصاویر پایانی که شامل 264
صفحه برگزیده است ،بیش از یک سوم مقالههای آن
مصور است و با بیش از 3میلیون و 370هزار کلمه در
6هزار و 800صفحه تالش دارد ابعاد مختلف زندگی
شخصی،ویژگیهایشخصیتی،دیدگاههاوعملکرد
امام راحل و مسائل پیرامونی و افراد مرتبط با ایشان
را در حوزههای مختلف به شکل مستند و با تکیه بر

منابع فراوان نشان دهد.
این مجموعه برای آنکه تصویر درستتر
و کاملتری از زندگی ،زمانه و کارنامه امام
خمینی ترسیم کند ،در کنار محورهای
مختلف اندیشه ،زندگی و ابعاد مختلف
شخصیتی ایشان و نیز عالوه بر معرفی
برنامهها و آثاری که تاکنون برای شناخت

◾

◾پیدا شدن  10نسخه خطی در کتابخانه آیتهللا
سید جواد خامنهای

در ادامه این نشست دکتر ابوالفضل حسنآبادی،

پالک  -72اصلی کالته کاهی :
.19کالسه  1400114407116000094آقای رضا نوری فرزند عبداله شش دانگ منزل به مساحت 144/36
متر از پالک  143فرعی از محل مالکیت محمدتقی مسلمی و 1222فرعی از محل مالکیت سند رسمی خود
متقاضی برابر رای1400/3628
پالک  -73اصلی قریه حسین :
.20کالس��ه  1399114407116000216آقای علیرضا کش��تانی نژاد فرزند محمد علی شش دانگ مغازه به
مساحت  23/73متر از پالک  262فرعی از محل مالکیت محمود توکلی اردغان برابر رای1400/3737
.21کالس��ه  1400114407116000161آقای محس��ن ایزدی راد فرزند عبدالحسین شش دانگ منزل به
مساحت  130/33متر از پالک  1773فرعی از محل مالکیت ویدا  ،فرانک و رویا حاتمی و 136فرعی از محل
مالکیت غالمرضا حاتمی برابر رای1400/3359
.22کالسه  1400114407116000285خانم صغری نیکخواه فرزند غالمحسین شش دانگ منزل به مساحت
 130/66متر از پالک  0فرعی از محل مالکیت ورثه بابا محمد حاتمی (رضا حاتمی) برابر رای1400/3147
پالک  -74اصلی قریه خواجه ها :
.23کالس��ه  1399114407116000779آقای رضا ش��رقی فرزند علی اصغر ش��ش دانگ منزل به مساحت
 214/98متر از پالک  4فرعی از محل مالکیت سکینه سرخوشی برابر رای1400/3266
.24کالس��ه  1400114407116000200آقای ابراهیم عباس آبادی فرزند علی اصغر ش��ش دانگ مغازه به
مس��احت  107/6متر از پالک  68فرعی از محل مالکیت مش��اعی ابراهیم عباس آبادی و 45فرعی از محل
مالکیت غالمحسین کالنتریان برابر رای1400/3413
.25کالس��ه  1400114407116000201آقای ابراهیم عباس آبادی فرزند علی اصغر ش��ش دانگ مغازه به
مساحت  35/69متر از پالک  45فرعی از محل مالکیت غالمحسین کالنتریان برابر رای1400/3415
.26کالس��ه  1400114407116000202آقای ابراهیم عباس آبادی فرزند علی اصغر ش��ش دانگ مغازه به
مساحت  17/6متر از پالک  45فرعی از محل مالکیت غالمحسین کالنتریان برابر رای1400/3411
پالک  -124اصلی قاسم خان :
.27کالس��ه  1400114407116000329آقای علی حاتمی فرزند براتمحمد ش��ش دانگ منزل به مساحت
 487/55متر از پالک  30فرعی از محل مالکیت حاجی عیسی حاتمی و قاسم حاتمی وزینب خانم ابراهیم
زاده وخدیجه خانم ابراهیم زاده و قربان بگی دشتی و فاطمه خانم دشتی برابر رای1400/3719
پالک  -176اصلی قزاقی :
.28کالس��ه  1400114407116000075آق��ای رمضانعل��ی امی��ری فرزن��د ابراهی��م  3دان��گ وکالس��ه
 1400114407116000076آقای جواد امیری فرزند ابراهیم  3دانگ باغ به مساحت  3500/13متر از پالک
 150فرعی از محل مالکیت اسماعیل امیری برابر رای1400/3355
بخش13
پالک  -31اصلی بکر آباد :
.29کالس��ه  1400114407116000045خانم حیات بهجتی فرزند علی اکبر شش دانگ منزل به مساحت
 1227متر از پالک  0فرعی از محل مالکیت محمدعلی بهجتی فرزند حسین برابر رای1400/3587
پالک  -129اصلی صفی آباد :
.30کالس��ه  1399114407116000545آقای غالمحس��ین خوش مش��رب فرزند عباس��علی ش��ش دانگ
ب��اغ به مس��احت  29807/94مت��ر از پالک  0فرعی از محل مالکیت رضا ش��رفخانی فرزند ش��رفخان برابر
رای1400/3539
.31کالس��ه  1399114407116000546آق��ای حس��ن خ��وش مش��رب فرزند غالمحس��ین ش��ش دانگ

ب��اغ به مس��احت  32809/46مت��ر از پالک  0فرعی از محل مالکیت رضا ش��رفخانی فرزند ش��رفخان برابر
رای1400/3541
پالک  -143اصلی الست :
.32کالسه  1400114407116000143آقای علی قره قاشلو فرزند زبردست شش دانگ باغ پسته به مساحت
 34986/51متر از پالک  0فرعی از محل مالکیت محمدرحیم قرقاشلو برابر رای1400/3721
.33کالسه  1400114407116000144آقای جمشید قره قاشلو فرزند زبردست شش دانگ باغ به مساحت
 40685/88متر از پالک  0فرعی از محل مالکیت محمدرحیم قره باشلو برابر رای1400/3723
.34کالس��ه  1400114407116000145آقای محمد قره قاش��لو فرزند زبردس��ت شش دانگ باغ پسته به
مساحت  35961/97متر از پالک  0فرعی از محل مالکیت محمدرحیم قرقاشلو برابر رای1400/3717
لذا به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ میگردد چنانچه
اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشاراولین اگهی و در روستاها از تاریخ الحاق درمحل تا  2ماه اعتراض خود را به
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض
مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل
تحویل دهند در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه
عمومی محل ارایه ننماید اداره ثبت محل برابر مقررات مبادرت به صدور سند خواهد نمود .ضمن اینکه صدور
سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد  .آ1408210-
تاریخ انتشار نوبت اول  :شنبه 1400/09/06
تاریخ انتشار نوبت دوم  :دو شنبه 1400/09/22
اردالن محمدی کوشکی -رییس اداره ثبت اسناد و امالک اسفراین
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت

هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060318001002074مورخ  1400/08/11موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت  ،تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی خانم لیال فرقانی لزرجانی به شماره شناسنامه  2کد ملی  2691393615صادره ازرودسر فرزند ابوالقاسم
درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت  802/64مترمربع به شماره پالک فرعی  26از
پالک شماره  3فرعی از اصلی  26واقع درچوکده بخش  9گیالن حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت به نام مالک
رسمی اولیه ذکریا تقی پور یوسفی ،احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی
به متقاضی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد .م الف  2385آ1408195-
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/09/06 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/09/21 :
سید محمد فرزانه شال  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت

آنهــا خطی است و در برخی از آنهــا از دستخط
رهبر معظم انقالب متوجه شدیم این آثار مربوط به
افراد خاندان ایشان است.

◾

◾

◾تعابیر عالمان بزرگ شیعه ،نشان از سطح باالی
علمی ایشان است

آگهی فقدان سند مالکیت

خانم آس��یه کرد تمندانی باس��تناد یک برگ استش��هادیه ای سند مالکیت المثنی حد نگاری که به امضا شهود و
به گواهی دفتر اس��ناد رسمی  ۱۰۱خاش رس��یده است مدعی است که سند مالکیت دفترچه ای به شماره چاپی
 ۰۰۱۰۶۳۷مرب��وط به شش��دانگ یکباب مغازه پالک  ۴۷۹فرع��ی از  - ۲۹۴۸اصلی که ذیل ثبت  ۱۶۷۹۲صفحه
 ۲۶۹دفتر  -۱۰۸امالک – به نامش ثبت گردیده بعلت جابجایی مفقود و درخواست سند مالکیت المثنی نموده که
ششدانگ پالک مذکور در رهن و بازداشت نمی باشد لذا مراتب باستناد ماده  ۱۲۰آیین نامه قانون ثبت در یکنوبت
آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود معامله سند مالکیت مذکور نزد
خود می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت  ۱۰روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت یا سند معامله باین
اداره اعالم و رسید دریافت نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و یا
در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد .
تاریخ انتشار ۱۴۰۰/۹/۶ :آ ۱۴۰۸۲۱۶-م الف۱۱۶ :
مجید جمشیدی فر -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خاش

آگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه)

بستانکار :معصومه قاسمی تبار نام پدر:علی ساکن سبزوار
بدهکار :حسن عطائی فضل آباد نام پدر :شکراله ساکن سبزوار
مورد مزایده و محل آن :سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان پالک یک صدوهفده فرعی جدا شده از
س��ی و دو فرعی از س��یزده اصلی بخش سه سبزوار به مساحت  ۲۰۰متر مربع که ذیل صفحه  ۱۸۲دفتر ۳۱۶
به ش��ماره ثبت 5۴۹۰۱و شماره سند چاپی ۶۲۸۰۶۱به نام آقای حسن عطائی فضل آباد ثبت و سند مالکیت
صادر شده است وششدانگ محدودبه حدود ذیل است :شماالبه طول ده متر پی دیواریست به کوچه شرقابطول
بیست متر پی دیوار به دیوار باقیمانده .جنوبا بطول ده متر پی دیواریست به کوچه.غربا به طول بیست مترپی
دیواربه پی دیوارباقیمانده.که برابر نظریه کارش��ناس رسمی دادگستری ششدانگ به مبلغ سه میلیارد ونهصد
میلیون ریال وسه دانگ مشاع از ششدانگ به مبلغ یک میلیاردونهصدوپنجاه میلیون ریال ارزیابی قطعی گردیده
و به صورت یک ساختمان مسکونی با زیربنای حدودهفتاد متر مربع یک خوابه با نشیمن ،کف ها موزائیک و
دیوار و سقف سفیدکاری ،سرویس های بهداشتی،آشپزخانه دارای کابینت فلزی دیوارهاکاشی وکف موزائیک
اس��ت پنجره ها آهنی ودراتاق چوبی اس��ت سیستم سرمایشی کولر آبی و گرمایشی بخاری گازی است دارای
انبار داخل حیاط وسرویس بهداشتی مجموعا با زیربنای حدوددوازده متر مربع در سمت جنوب حیاط ،نمای
خارجی ساختمان اندود سیمان طوسی ،دیوار باربر به صورت نیمه اسکلت و سقف طاق ضربی میباشد قدمت
بنا حدود ده سال و یک طبقه می باشد دارای امتیاز آب و برق وگاز واقع در سبزوار روستای خسروجرد شهرک
شهدای هویزه خیابان بهار -بهار ۳قطعه سوم جنوبی که در تصرف مالک است میباشد که در قبال قسمتی از
طلب بستانکار در پرونده اجرایی کالسه ۱۴۰۰۰۰۲۴۷در روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۲۴از ساعت  ۹صبح
الی  ۱۲ظهر در محل شعبه اجرای ثبت اسناد سبزوار از طریق مزایده حضوری نقدا بفروش میرسد مزایده از
مبلغ یک میلیاردونهصدوپنجاه میلیون ریال شروع و به باالترین رقمی که خریدار داشته باشد فروخته میشود
و هزینههای سند انتقال اعم ازعوارض شهرداری مالیات دارایی و دیگر ادارات ذی ربط مشخص نبوده و به عهده
برنده مزایده و تنظیم س��ند انتقال منوط به ارائه مفاصا حساب می باشد و اجرای ثبت تکلیفی درتخلیه ملک
مشاع نداشته وضمناهزینه های قانونی و اجرایی مطابق مقررات وصول می گردد چنانچه روز مزایده مصادف با
تعطیل رسمی گردد جلسه مزایده روز بعد از آن در همان ساعت و مکان تشکیل می گردد(.م الف )۱۴۰۰/5۱5
آ ۱۴۰۸۲۱۷-تاریخ انتشار:شنبه۱۴۰۰/۰۹/۰۶
علی آب باریکی -رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار
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سال سی و چهارم

«تو پسر حاج کریمی؟»«حاج بابام را میشناختین؟»«خدا رحمتش کنه ...تمام این سالها بدهکارش بودم .اینانگشترش یک روز تمام زندگیام رو نجات داد .دستم امانت
بود .نشد به دست خودش برسونم.»...
پیش از آنکه بداند منظور پیرمرد چیست ،او از در خارج
شد .به انگشتری که روی میز جا گذاشته بود زل زد و به

و اتوب اليه» و الفاظ توبه ،آلودگیها از دل برطرف نمیشود و خدا توبه
را قبول نخواهد كرد .همان طور كه لباسدهندگان ،از غسال لباسی
را قبول میكردند كه در عمل شسته شده باشد .در نهجالبالغه آمده:
اس َت ْغ ِف ُر َّ
«قال عليه السالم لِقائ ِ ٍلَ ،
َ
ْك ا ُّم َ
اللَ ،ث َك َلت َ
قال ب ِ َح ْ
ك» وقتی
ض َرتِ ِهْ ،
شخصی در محضر امام(ع) گفت« :استغفر اهلل» ،حضرت رنجيده خاطر

بــررســی اســتــادان هــر فــرد یکی از راهه ــای تعیین
سطح علمی او است ،افــزود :آیتهللا سید جواد
خامنهای هم در مشهد و هم در نجف در زمانی
حــضــور داشتند کــه بــزرگتــریــن شخصیتهای
علمی در ایــن دو شهر تــدریــس مـیکــردنــد ،مثال ً
ایشان در مشهد از محضر حاجآقاحسین قمی و
میرزامحمد آقازاده و در نجف از بزرگانی چون سید
ابوالحسن اصفهانی ،میرزای نائینی و آقاضیاء
عراقی بهره برده است که از برترین شخصیتهای
علمی تاریخ شیعه هستند.
نویسنده کتاب «سیمای فرزانگان» در ادامه با بیان
جایگاه اجازات علمی در شناخت شخصیتهای
علمی به موضوع تعابیر موجود در اجازات آیتهللا
سید جواد خامنهای پرداخت و گفت :در تعابیر
عالمان بزرگی همچون میرزای نائینی و آیتهللا
شیخ عبدالکریم حــائــری تعابیر وی ــژهای دربــاره
ایشان وجود دارد که نشان از سطح باالی علمی
ایشان است.

◾

◾نخبگان در بــرگــزاری شایستهتر ایــن نشست
مشارکت کنند

در ابتدای این جلسه حجتاالسالموالمسلمین
سید جالل حسینی ،رئیس سازمان کتابخانهها،
موزهها و مرکز اسناد آستان قــدس رضــوی ضمن
خیرمقدم به میهمانان همایش به ضرورت برگزاری
همایشهای اینچنینی برای حفظ و تعالی فرهنگ
کشور اشــاره کــرد و اف ــزود :کتابخانه آستانقدس
خود را تنها میراثدار آثار مکتوب نمیداند و برای
حفظ گنجینه معنوی کشور کــه همین عالمان
و شخصیتهای برجسته معنوی هستند نیز
احــســاس تکلیف میکند و همکاری در بــرگــزاری
بزرگداشت آیتهللا سید جواد خامنهای نیز بر پایه
همین ضرورت و تکلیف است.
در پایان این نشست آقای رضا خوراکیان؛ مسئول
نمایندگی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتهللا
العظمی خامنهای (مدظلهالعالی) در مشهد ضمن
تشکر از حضور اساتید و علمای برجسته در این
نشست از همه نخبگان در گ ــردآوری اطالعات،
اســنــاد و مــقــاالت مرتبط بــا آیـ ـتهللا سید جــواد
خامنهای دعوت به همکاری کرد.
وی همچنین بــا اش ــاره بــه رســالــت ایــن مجموعه
در ترویج فرهنگ ناب انقالب اسالمی ،در زمینه
همکاری در فعالیتهای فرهنگیآموزشی برای
طــاب و دانشجویان مبتنی بــر اندیشه امامین
انقالب اعالم آمادگی کرد.
امــام خمینی و انـقــاب اســامــی تولید
شــده اســت ،روایــت رویــدادهــای مربوط
به نهضت اسالمی ایران ،تأسیس نظام
جمهوری اسالمی و حــوادث پس از آن،
همچنین معرفی نـهــادهــا و گــروههــای
سیاسیوشخصیتهایعلمی،سیاسی
و مبارز را نیز از نظر دور نداشته است.

اگهی موضوع ماده  ۴قانون و ماده  ۱۲ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ر رای ش��ماره  ۱۴۰۰۶۰۳۲۶۰۰۲۰۰۰۶۴۸هی��ات موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهاي فاقدسند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کبو درآهنگ تصرفات مالکانه باالمعارض
متقاضی آقای فرش��ید علی پور فرزند نادعلی بش��ماره شناسنامه  ۹۹در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت
 ۲5۴۰5۳/۶۲متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک  ۳اصلی واقع در روس��تای اوج تپه بخش  ۴حوزه ثبت
ملک کبودراهنگ خریداری از مالک رسمی آقای جمشید علی پورو کمیته امداد امام خمینی (ره) محرز گردیده
است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱5روز آگهی می شود در صورتی که ااشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضي داشته باشند ،می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��یده ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضا ی مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد(.م الف  )۳5۴آ۱۴۰۸۲۱۹-
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰/۹/۶ :
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۰/۹/۲۱ :
محمد صادق بهرامی  -اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کبودراهنگ

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی ش��ماره  ۱۴۰۰۶۰۳۱۳۰۱۰۰۰۱۰۳۱هی��أت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و س��اختمان های فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی خانم نسرین کریم زاده فرزند حسن بشماره شناسنامه  ۱۳۳۱صادره از سقز در ششدانگ یک باب خانه
به مساحت  ۹۷/۱5مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک از  – ۱۳۱اصلی واقع در بخش  ۱۷شهرستان بوکان
 ،گلتپه خیابان شورا  ،کوچه نور  ۴خریداري از خانم ها فاطمه و عایشه حسین زاده آحادی از مالکان مشاعی
در پالک مذکور مع الواسطه محرز گردیده که براي آن پالک  ۴۷۲۸فرعي از  – ۱۳۱اصلي تعیین و اختصاص
یافته است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱5روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص
نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد  .آ۱۴۰۸۲۲۳-
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ :
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ :
خالد خانه بیگی– رئیس ثبت اسناد و امالک بوکان

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۲۶۰۰۱۰۰۱۰۴۰مورخ  ۱۴۰۰/۸/۳۰هیات اول  /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان-ناحیه یک
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیمراد گوهری انصاف فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه ۱۲۲۰
صادره از همدان در شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت  ۲۴۲/۳۰متر مربع قسمتی از پالک ثبتی باقیمانده
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خاطرات بچگیهایش برگشت .یادش از انگشترعقیقی
آمــد کــه همیشه دســت حــاج بابا بــود و از زمــانــی بــه بعد
دیگر آن را نــدیــده بــود .بــاز صــدای حــاج بابا در گوشش
زنگ زد«:دســت بده داشته باش تا بیشتر دستت بیاد»
شک نداشت این انگشتر هم داستان خوشی داشت که
پیرمرد نخواسته بود تعریف کند که به این سرعت از مغازه
رفته بود.

و ناراحت شدند ،چرا كه اين گناهكار معنی توبه را نفهميده است .از
جهل ،بیخبری و ناآگاهی او ناراحت شد و فرمود :مادرت به عزايت
بنشيند ،اين توبهای كه تو دنبال آن میگردی ،اين نيست كه انجام
دادی .بلكه حروفی بود كه بر زبان تو جاری شد و تو را پاک نمیكند.
خداوند متعال توبه را برای پاک شدن آلودگان مقرر كرده است.

گزارش

من عمل
مبا افرتض
اهلل علیه
فهو من
خیرالناس

کسی که به آنچه
خداوند بر او واجب
ساخته عمل کند
از بهترین مردمان
است.

«کتاب سال هیئت» جایزهای
برای شناخت ظرفیت تشکلهای دینی
مدیر بخش کتاب عاشورای مهرواره «هوای نو» گفت:
جایزه کتاب سال هیئت میتواند بهانهای باشد برای
اینکه تولیدکنندگان محتوا در حــوزه هیئتهای
مذهبی و تشکلهای دینی ،ظرفیت محتوای تولیدی
خود را بهتر بشناسند و تا جایی که امکان دارد به
سمت شکل دادن آنهــا به عنوان خروجی کتاب
بروند.
مهران عباسی ،مدیر بخش کتاب عاشورای مهرواره
«هوای نو» در گفتوگو با خبرگزاری کتاب ایران گفت:
مهرواره «هوای نو» سه بخش دارد که شامل تجلیل
ازستایشگران،تجلیلازهیئتهاوتشکلهایدینی
و بخش کتاب است که ذیل بخش کتاب ،دو محور
تعیین شده است.
وی با بیان اینکه جایزه کتاب سال عاشورا ،چهارمین
دوره خود را پشت سر میگذارد ،اظهار کرد :این جایزه
بهعنوان زیرمجموعه سازمان تبلیغات اسالمی از
سوی بنیاد دعبل در ادوار گذشته برگزار شده که در
این دوره ذیل مهرواره «هوای نو» تعریف شده و محور
دیگر آن جایزه ،کتاب سال هیئت است.
عباسی عنوان کــرد :در زمینه کتاب ســال عاشورا،
کـتــابهــای ســال  1398و  1399را در هفت رشته
داوری خواهیم کرد و هر بخش بهطور مجزا هیئت
داوران دارد .بـخـشهــا شــامــل بـخــش پــژوهــش،
ادبیات داستانی ،ادبیات نمایشی ،شعر و نوحه،
مستندنگاری ،آثار مکتوب هنری و کودک و نوجوان
است .کتاب سال عاشورا قبال ًدوساالنه بــوده؛ ولی
احتماال ًاگر مهرواره «هــوای نو» ساالنه برگزار شود
این جایزه هم ساالنه برگزار خواهد شد و اینکه آثار
مربوط به سالهای  1398و  1399داوری میشوند ،به
این دلیل است که کتابهای مربوط به ادوار گذشته
در سال  1397داوری شدهاند.
وی با بیان اینکه در جایزه کتاب سال هیئت ،محتوای
کاربردی هیئت ،مستندنگاری ،متون و کتب آموزشی
هیئت مدنظر ق ــرار دارد ،اف ــزود :هــدف از طراحی
جایزه کتاب سال هیئت ،تقویت محتوای کاربردی
با زیرشاخههای مربوط در زیستبوم هیئت است
که از سمت و ســوی تجربهنگاری ،مستندنگاری
یا جنبههای تاریخ شفاهی و خاطرات شفاهی در
فضای هیئتها میتواند شکل بگیرد و وجود دارد،
اما مکتوب نشده است .نمونهها هم موجود است؛
یعنی در بحث محتوای کاربردی کتب ادعیه ،ارتقای
کیفیت محتوایی و حتی فرمی این زیرشاخهها در
خروجیهایی مثل کتاب ،هدفگیری بخش جایزه

کتاب سال هیئت است.
مدیر بخش کتاب عاشورای مهرواره «هوای نو» بیان
کرد :همه تولیدکنندههای محتوا شامل نویسنده،
مؤلف ،مترجم یا نــاشــران ،گــروه هــدف ما هستند
برای اینکه آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال
کنند .البته ما مسیر احصای ا یــن محصوالت و
محتواها را از طریق جمعآوری آنها به صورت کتاب
منتشرشده ،کتاب الکترونیک و صوتی یا پروندهای
در قالب ویژهنامه مد نظر داریم .هدف این است این
محتواها را جمعآوری کنیم و آنها که قابلیت این را
دارند که تقویت شوند ،مورد حمایت قرار گیرند.
وی عنوان کرد :این جایزه میتواند بهانهای باشد
برای اینکه تولیدکنندگان محتوا در حوزه هیئتهای
مذهبی و تشکلهای د ی ـنــی ،ظرفیت محتوای
تولیدی خود را بهتر بشناسند و تا جایی که امکان
دارد به سمت شکلدادن آنها بهعنوان خروجی
کتاب بــرونــد .در ایــن راسـتــا م ـهــرواره «ه ــوای نو»
سعی میکند تدابیری از قبیل جایزههای حمایتی
و تسهیالت برای هیئتها بیندیشد که بر اساس
پــروپــوزال ارســالــی ب ــرای دبیرخانه جـشـنــواره و یا
نمایشگاهی که در اختتامیه بــرگــزار مـیشــود ،از
هیئتها و تشکلهای دینی دعوت میشود آنجا
حضور داشته باشند .همچنین با برگزاری کارگاههای
آموزش تحقیق در حوزه تاریخ شفاهی سعی داریم
این حــوزه را تقویت کنیم و زمینه الزم بــرای تولید
محتوای کاربردی هیئت از سمت و سوی جهاتی که
عنوان شد در سه رشته ایجاد شود.
وی تـصــریــح کـ ــرد :دب ـیــرخــانــه مـ ـه ــرواره هـ ــوای نو
انش ــاءهللا یک دبیرخانه دائمی خواهد بــود و از
پیشنهادهای نویسندگان استقبال میکند و بنا
دارد با تولیدکنندگان محتوا و پیشنهاددهندهها
همافزایی داشته باشد؛ یعنی پس از ارائه پروپوزال
و طرحهای توجیهی بــرای تولید محتوا و گامهای
بعدی از جمله انتشار آثــار حمایتهای الزم را به
عمل میآورد.

 ۱۰/۶۴۲اصلی واقع در حومه بخش یک همدان  ،به نشانی خیابان  ۱۲متری نظام  ۱۸ ،متری کارگر خریداری
از وراث مالک رسمی مرحوم محمد خداکرمی ،محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  ۱5روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد (.م
الف )۱۲۴۷آ۱۴۰۸۲۲۱-
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰/۹/۶ :
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۰/۹/۲۲ :
رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه یک همدان – رضا شیر خانی خرم

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ررای ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۱۰۰۶۰۰۱۷۰۶هیات اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی
خانم فاطمه اسالمی مهدی آبادی فرزند علی اصغربشماره شناسنامه  ۶۸۰صادره ازیزد دریک باب خانه و باغچه
به مس��احت  ۳۷۲/5مترمربع بطور مفروزقس��متی از  ۲۷۷۱فرعی از  ۲۴اصلی بخش ۱۶یزد واقع درس��انیج
خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای شهاب الدین قانعی محرزگردیده است
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله  ۱5روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند ،می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت دوم:یک شنبه  ۱۴۰۰/۰۹/۲۱آ۱۴۰۸۲۱۸-
تاریخ انتشارنوبت اول:شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۶
امیرحسین جعفری ندوشن
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تفت  -از طرف علی محمد شبانیان تفتی

رونوشت اگهی انحصاروراثت

اقای میربیک ناروئی بشماره ملی  ۳5۹۱۱۹۳5۴۲شرح دادخواست به کالسه  ۱۴۰۰/5۴۶از این شورا درخواست
نموده چنین توضیح داده شادروان نوربخش ناروئی بشماره ملی  ۳5۹۱۷۹5۲۹۱در تاریخ  ۱۴۰۰/۰۸/۱۷بر اثر
تصادف بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -۱ :متقاضی با مشخصات فوق پدر
متوفی  -۲نازیال ناروئی بش��ماره ملی  -۳ ۳5۹۱۹۹۲۴۷۱نازنین زینب ناروئی بشماره ملی ۷۳۷۰۱۴5۹۴۸
فرزندان اناث متوفی  -۴نسرین ناروئی بشماره ملی  ۳5۸۰۶۰۲۹۰۱همسر متوفی  -5لیلی ناروئی بشماره ملی
 ۳5۹۱۸۲۰۷۶۸مادر متوفی  .متوفی ورثه دیگری ندارد .
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد
و یا وصیت نامه نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخستین اگهی ظرف یکماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر
خواهد شد  .آ۱۴۰۸۲۲۴-
رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان
عظیم بامری

رونوشت اگهی انحصاروراثت

خانم تاج خاتون ناروئی بهار بش��ماره ملی  ۳5۹۰۸۸۰۶۶۱به ش��رح دادخواست به کالسه  ۱۴۰۰/۴۸۹از این شورا
درخواس��ت نموده چنین توضیح داده ش��ادروان خدابخش جهانگیری نژاد بشماره ملی  ۳۱5۰۲۰5۸۳۲در تاریخ
 ۱۳۹۹/۰۹/۰۳دراقامت��گاه دائم��ی خوی��ش بدرود حیات گفت��ه و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به :
 -۱متقاضی با مشخصات فوق همسر متوفی  -۲محمد جهانگیری نژاد بشماره ملی  -۳ ۶۹۸۰۰۱۷۹۳۴یونس
جهانگی��ری نژاد بش��ماره مل��ی  ۶۹۸۰۲5۲۳۴۸فرزندان ذکور متوفی  -۴روح انگیز جهانگیری نژاد بش��ماره ملی
 -5 ۳۱5۰۲۰۷۲۲۳سکینه جهانگیری نژاد بشماره ملی  -۶ ۳۱5۰۲۹۹۱۲۳۲کوثر جهانگیری نژاد بشماره ملی
 -۷ ۷۳۷۰۰۲5۳۸۱انس��یه جهانگیری نژاد بش��ماره ملی  -۸ ۶۹۸۰۲۲۶۳۰۴مهدیس جهانگیری نژاد بشماره
ملی  ۶۹۸۰۳۴۰۴۷۶فرزندان اناث متوفی  -۹مریم ناروئی زاده بشماره ملی  ۳۱5۰۴۹۱۹۹۱همسر متوفی  .متوفی
ورثه دیگری ندارد  .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی
صادر خواهد شد  .آ۱۴۰۸۲۲5-
رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان
عظیم بامری

رونوشت اگهی انحصاروراثت

خانم پری خاتون شاه ولی بر فرزند نقدی به شماره ملی  ۳5۹۰۹۹۹۸۷۱به شرح دادخواست کالسه پرونده شماره
 ۱۱۴/۱/۱۴۰۰در این شورا درخواست گواهی انحصاروراثت نموده و چنین توضیح داده است که شادروان الهیار شهلی
بر نیا فرزند مزار به شماره ملی  ۳5۹۱۸۱۲۹۴۳در تاریخ  ۱۴۰۰/۷/۲۱در زادگاهش بزمان بعلت اصابت جسم سخت
(تصادف) فوت نموده اس��ت و ورثه حین الفوت وی عبارتند از  -۱ :متقاضی با مش��خصات فوق مادر متوفی  -۲مزار
شهلی بر نیا فرزند اللهی به شماره ملی  ۳5۹۱۰۰5۰۱۰پدر متوفی  .متوفی ورثه دیگری ندارد .
اینک با اتمام تش��ریفات قانونی درخواس��ت مزبور در یک نوبت اگهی نمائید تا هرکس اعتراض یا وصیت نامه ای از
متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر اگهی ظرف مدت یکماه (۳۰روز ) به دادگاه عمومی بخش بزمان تقدیم دارد و اال
گواهی صادر خواهد شد ۱۴۰۸۲۲۶ .
رئیس شورای حل اختالف بزمان
اکبر گلشن

رونوشت اگهی انحصاروراثت

خانم پری خاتون شاه ولی بر فرزند نقدی به شماره ملی  ۳5۹۰۹۹۹۸۷۱به شرح دادخواست کالسه پرونده شماره
 ۱۱5/۱/۱۴۰۰در این شورا درخواست گواهی انحصاروراثت نموده و چنین توضیح داده است که شادروان هلما شهلی
بر نیا فرزند الهیار به شماره ملی  ۳5۹۲۰۷۴555در تاریخ  ۱۴۰۰/۷/۲۱در زادگاهش بزمان بعلت تصادف فوت نموده
است و ورثه حین الفوت وی عبارتند از  -۱ :متقاضی با مشخصات فوق مادربزرگ متوفی  -۲مزار شهلی بر نیا فرزند
اللهی به شماره ملی  ۳5۹۱۰۰5۰۱۰پدربزرگ متوفی  .متوفی ورثه دیگری ندارد .
اینک با اتمام تش��ریفات قانونی درخواست مزبور در یک نوبت اگهی نمائید تا هرکسی اعتراض یا وصیت نامه ای از
متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر اگهی ظرف مدت یکماه (۳۰روز ) به دادگاه عمومی بخش بزمان تقدیم دارد و اال
گواهی صادر خواهد شد ۱۴۰۸۲۲۷ .
رئیس شورای حل اختالف بزمان
اکبر گلشن

