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دوشنبه  8آذر 1400

خاطرات شفاهی

احمد ابوالقاسمی ،قاری بینالمللی و پیشکسوت قرآن در
محفل انس با قرآن مجمع قرآنیان اسالمشهر پیش از اینکه
به تالوت آیاتی از کالمهللا مجید بپردازد با اشاره به خاطرهای
از دیدار با رهبر معظم انقالب در سالهای گذشته ،به ارائه
توضیحاتی در خصوص اهمیت تــاوت قــرآن پرداخت و
همچنین از یک قاری مصری سخن گفت که حرف او در یک
محفل انس با قرآن موجب شد به تالوت قرآن با اهمیت

رهبری گفتند
«تالوت را
رها نکن»

قلیل
تدوم
علیه
ارجی من
کثیر مملول
منه

 23ربیعالثانی 1443

یکی از كارهایی كه مرحوم آيتاهلل بروجردی انجام میداد ساختن
بناهای مختلف در قم ،نجف ،سامرا ،آمريكا و اروپا بود .ايشان يک
هفته پيش از رحلتشان نامهای برای وكيل خود در نجف نوشتند
كه يک هفته پس از رحلتشان به دست وكيل رسید.در آن نامه چنين

آیتا 
هللالعظمیبروجردی

حج و زیارت
وضعیت مبهم حج در پی بروز سویه جدید کرونا

میلیونها زائر
منتظرند

با وجــود اینکه روزهــای پایانی ربیعالثانی را سپری
یهــا بـ ـرای وضـعـیــت حــج تمتع
یکـنـیــم ،س ـعــود 
مـ 
تصمیمگیری نکرده و اعالم رسمی را به دلیل وجود
گون ههای جدید کرونا امکانپذیر نمیدانند .بنابراین،
میلیونها زائر در جهان همچنان منتظر هستند.
به گزارش فارس ،حج تمتع یکی از مناسکی است که
با توجه به استقبال باالی ایرانیان و کمبود سهمیه
کشورمان شاید تشرف به این سفر معنوی در طول
عمر هر فرد یک بار محقق شود .بنابراین ،سفر حج
تمتع یکیاز سفرهایبه یادماندنی والبتهبرایافرادی
که مستطیع هستند ،واجب است.
امسال در حالی که ماه ربیعالثانی هم رو به پایان
است ،هنوز سعودیها از هیچ کشوری برای انعقاد
تفاهمنامهحجتمتعدعوتنکردهاندوبهنظرمیرسد
مسئوالن سعودی با توجه به ادامه روند شیوع کرونا
در جهان ،قرار است باز هم محدودیتهایی را برای
پذیرش زائران خارجی در ایام حج تمتع اعمال کنند.

◾

◾گونههای کرونا تصمیمگیری برای حج  ۱۴۴۳را با
مشکل روبهرو کرد

به گفته یک منبع آگاه ،مسئوالن سعودی همچنان
جلساتی بــرای بــرگــزاری حج تمتع با حضور زائــران
خارجی،تشکیلمیدهنداماهنوزنتیجهقابلقبولی
از این جلسات خــارج نشده و مقامات سعودی در
دو راهــی پذیرفتن یا نپذیرفتن زائــر خارجی در حج
 ۱۴۴۳هستند .با وجود این ،بسیاری از مسئوالن حج
عربستان معتقدند با توجه به اینکه ویــروس کرونا
یکویروسناشناختهوالبتهپیشبینینشدهاست،
نمیتوان برای حج تمتع از حاال تصمیمگیری کرد.

◾

◾زائران حج کشورمان آسترازنکا میزنند

البته اکنون زائران خارجی با رعایت نکات بهداشتی
به عمره مفرده مشرف میشوند و عربستان هم
برای پذیرش زائران خارجی به کشورش محدودیت
تزریق واکسن را اعمال میکند .آن هم واکسنی که
مورد تأیید خودشان است؛ یعنی واکسنهای فایزر،
آسترازنکا ،جانسون اند جانسون و همچنین مدرنا.
واکسن سینوفارم هم در ماههای گذشته مورد تأیید
عربستان بود که پس از مدتی سعودیها نسبت به
اثرگذاری این واکسن تردید داشته و آن را از لیست
واکسنهای مورد تأیید حذف کردند.
اکبر رضایی ،معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت

با وجود این ،برخی از منابع مطلع معتقدند امسال
در صورتی که سعودیها برای حج تمتع زائر خارجی
پذیرش کنند ،محدودیتهای سختگیرانهای اعمال
خواهند کرد و حتی تعداد سهمیهها را به کمتر از ۱۰
درصد کاهش میدهند.
حتیبرخیمعتقدندامسالمسئوالنحجعربستان
حداکثر ۵۰۰هزار زائر را پذیرش میکنند که این تعداد
بیشتر به خارجیهای ساکن عربستان تخصیص
مییابدوسهمیهکشورهایخارجیهممحدودبودهو
فقط از برخی کشورها خواهد بود .درباره ایران اسالمی
همباید منتظر مذاکراتایرانو عربستاندراینزمینه
باشیم؛ به طوری که اگر کنسولگری ایران در عربستان
راهانــدازی شود ،احتمال تشرف زائران ایرانی در حج
تمتع افزایش مییابد.
البته در سالهای گذشته یعنی از سال  ۹۴تا  ۹۸که
روابط دیپلماتیک بین ایران و عربستان قطع بود ،با
تفاهمنامه مسئوالن حج دو کشور ،زائران ایرانی در ایام
حج تمتع به سرزمین وحی مشرف شدند تا جایی که
سال  ۹۸که آخرین اعزام زائران ایرانی بود ۸۸ ،هزار و
 ۵۵۰زائر ایرانی حاجی شدند.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد

براب��ر رأی ش��ماره  140060308001004203مورخ  1400 /08/26هی��ات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای /خانم فاطمه فوالدی فرزند علی جان بش��ماره شناسنامه  48217صادره از در ششدانگ
قسمتی از یکباب منزل (حیاط خلوت) که با ششدانگ پالک -84فرعی تشکیل یکباب منزل را می دهد به مساحت
 20مترمربع قس��متی از پالک  – 1396اصلی واقع در خراس��ان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل
مالکیت اسداله مهرجوفرد محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می ش��ود در صورتی که اشخاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد1408280.
تاریخ انتشار نوبت اول :دوشنبه  1400/09/08تاریخ انتشار نوبت دوم  :چهارشنبه 1400/09/ 24
حسین براتی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

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

نظر به دس��تور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب
 1390/09/20و برابر رای ش��ماره  140060306006003982هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای موسی الرضا خداپرست فرزند
مختار بشماره شناسنامه  7صادره از تربت حیدریه و برابر رای شماره  140060306006003981هیات اول موضوع
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی
خانم مرضیه نامجو فرزند محمد بشماره شناسنامه  30483صادره تربت حیدریه هرکدام نسبت به سه دانگ مشاع
از ش��ش دانگ یک باب س��اختمان به مساحت  75متر مربع (هفتاد و پنج متر مربع ) قسمتی از پالک  262فرعی
از اراضی اغویه پالک  228اصلی دهستان اربعه واقع در خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه
خریداری از مالک رسمی مختار خداپرست محرز گردیده است  .لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله  15روز
از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهر ها منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید
اخذ نمایند  .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل
نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم
قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض  ،گواهی تقدیم دادخواست به
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از
مراجعه متضرر به دادگاه نیست 1408257.
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/09/24 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/09/08 :
سید امین موسوی  -رئیس اسناد و امالک تربت حیدریه

آگهی مفقودی

براب��ر رأی ش��ماره  140060308001003805م��ورخ  1400 /08/29هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا هزاری فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه  2صادره از بیرجند در ششدانگ
یکباب منزل به مساحت  118/16مترمربع قسمتی از پالک -1554اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه
ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت علیجان کورگزی محرز گردیده اس��ت .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 میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،

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

,1408297ح

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

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 شد1408279.
تاریخ انتشار نوبت اول :دوشنبه 1400/09/08
تاریخ انتشار نوبت دوم  :چهارشنبه 1400/09/ 24
حسین براتی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

برگ سبز خودروی پراید مدل  1386رنگ نوک مدادی
به شماره انتظامی 517ج 22ایران  85شماره موتور
 2088486و شماره شاس���ی  S1412286366725به
مالکی���ت پروانه حس���ینی مفقود گردی���ده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.

ب���رگ س���بز و س���ند محض���ری خ���ودرو س���واری پژو
تی���پ پ���ارس رنگ س���فید روغنی س���ال  1387به
ش���ماره ش���هربانی  38ق  579ای���ران  36و ش���ماره
بدنه  50348805وش���ماره موتور 12486238661به
مالکی���ت مجتبی نیک نژاد مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می گردد.

آگهی موضوع ماده3قانون و ماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره 1400/08/27-140060306339000220هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سندرس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خوش��اب تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای حامدشیرخانی فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه102صادره از سبزوار دریک قطعه زمین
مزروعی به مس��احت 3300/02مترمربع قس��متی از پالک 302فرعی از 101اصلی واقع در اراضی شیرخان بخش
 5خوش��اب خریداری از مالک رسمی آقای/غالمرضاش��یرخانی فرزند نوروزمحرز گردیده است.لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و
پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد(.م
الف /1421خ )1400/آ1408253-
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/09/23:
تاریخ انتشار نوبت اول1400/09/08:
علیرضا میرزائی-رئیس ثبت اسنادوامالک خوشاب

«آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی»
براب��ر رای ش��ماره  22/07/1400 -140060308002000852هی��ات اول موض��وع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی
قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی قاس��م مردافکن به ش��ماره شناسنامه  335کد ملی
 0889056269صادره از قاین فرزند محمدعلی در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 84/58
مترمربع در تمامی پالک از  848فرعی از  800فرعی از  -1268اصلی واقع در اراضی جعفر آباد
بخش  11قاینات از محل مالکیت حسین مردافکن محرز گردیده است.
ل��ذا ب��ه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می ش��ود و در صورتیکه
اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1408245
تاریخ انتشار نوبت اول1400/09/08 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/09/23 :
علی صفائی فر-رئیس اداره ثبت اسناد وامالک قاینات

◾

در سبک زندگی ،لطمههایی از سبک زندگی غربی
خوردهایم؛ بهعنوان نمونه بهکارگیری نسخههایی
مــثــل  2030و نــســخـههــای غــربــی عــلــوم انسانی
دروس دانشگاهی و حتی حــضــور بــرخــی افــراد
داخلی سست عنصر غــربزده در آسیبدیدگی
ملت بیتأثیر نبوده اســت ،اما باید دانست این
آسیبها قابل التیام اســت .آسیبها با تحقق
دولت انقالبی کوشا و مجاهد که بتواند ساختارها
را اصــاح کند و الــگــوی مطلوبی ارائ ــه دهــد قابل
اصالح است .همچنین با فعالیت حلقههای مردم
پایه و حلقههای مدنی و توسعه فرهنگ صحیح
در جامعه میتوان بخشی از آسیب وارده را درمان
نمود.

امروز سبک زندگی حضرت امام در قامت سبک
زندگی رهبر معظم انقالب متجلی است .جوانان
وقتی سیره علمی ،عملی ،سیاسی و اجتماعی
ایشان را در توجه به نخبگان ،استقالل ،هویت و
توجه به مستضعفان عالم میبینند میتوانند از
ایشان الگوبرداری کنند.
ام ــام ــی ک ــه ب ــا دسـ ــت خ ــال ــی در مــقــابــل همه
ابرقدرتهای عالم بایستد و انقالب ایجاد کند
بهترین الگو است .امام به ما فهماند «و تحسب
أنک جرم صغیر و فیک انطوی العالم األکبر» شما

آگهی مفقودی

براب��ر رأی ش��ماره  140060308001004082م��ورخ  1400 /08/20هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای حسن دهقانی فرزند علی قربان بشماره شناسنامه  10در ششدانگ یکباب منزل به مساحت
 102.56مترمربع قسمتی از پالک  -1396اصلی واقع در خرسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل
مالکیت لیال دستیگردی 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 میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .آ1408278-
تاریخ انتشار نوبت اول :دوشنبه 1400/09/08
تاریخ انتشار نوبت دوم  :چهارشنبه 1400/09/ 24
حسین براتی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

گزيده

◾

◾چگونه دعا کنیم که مستجاب شود؟
چگونه میشود کاری بدون مقدمات و شرایط انجام
گیرد؟ اگر میخواهید دعا کنید و واقعا ًدعا و خواستن
از خدا باشد ،دعا تشریفاتی دارد .اگر میخواهید از
ناحیه دعا به جایی برسید ،زبان حالتان این باشد:
«تسلیمخداهستیم،هرچهبخواهدبکند.بناداریم
عمل به وظیفه بندگی کنیم».
آیا با این حال خدا ما را به دست گرگ میدهد؟ او
میتواند تمام مصیبتهای اهل ایمان را تــدارک و
جبران کند ،هرچند خــراش و خدشهای باشد .در
صورت روشنایی (راه و تکلیف) راه بروید و اگر روشن
نبود عصا را به زمین بکوبید و احتیاط کنید.

◾

◾

امامی که با دست خالی در مقابل همه ابرقدرتهای عالم بایستد و انقالب ایجاد کند
بهترین الگو است .امام به ما فهماند «و تحسب أنک جرم صغیر و فیک انطوی العالم
األکبر»شمافکرمیکنیدموجودضعیفیهستیددرصورتیکهقدرتعظیمیدارید.
شما میتوانید معادالت دنیا را بههم بزنید ،میتوانید قوانین الیتغیر دنیا را به هم
بریزید؛ نمونه چنین الگویی قاسم سلیمانی است که توانست معادالت دنیا را عوض
کند و ما را متوجه این مسئله میکند که انسان تا این تراز میتواند رشد کند.

آیتهللابهجت(ره)میفرمود:استجابتدعاشرطش
توبهاست،بنابراینمالئکهمیگویند:چرااینمشروط
(دعا) را با شرطش (توبه) بهجا نمیآورید تا مستجاب
شود و چرا دعای تائب و دعای با توبه نمیکنید؟
خــدای متعال در قــرآن کریم میفرماید« :أدعونی
إستجب لکم»؛ درواقــع استجابت دعا را تضمین
فرموده است .اما این سؤال برای ما مطرح است چرا
برخی از دعاهایمان به اجابت نمیرسد و چه گره و
مشکلی در راه استجابت وجود دارد که این وعده الهی
محققنمیشود.
خبرگزاری تسنیم ،با مــرور بخشهایی از سخنان
گهربار آیتهللا العظمی محمدتقی بهجت(ره) در
خصوص شرایط استجابت دعا ،درصدد یافتن پاسخ
برای این پرسش برآمده است .الزم به توضیح است
این بخش از سخنان آن عالم وارسته و عبد صالح
خدا ،به تأیید دفتر معظمله رسیده است.

◾مــه ـمتــریــن شــاخــصــه ســبــک زن ــدگ ــی غــربــی،
مصرفگرایی اســت .آیــا بــا توجه بــه ایــن شاخص،
میتوان گفت سبک زندگی مردم ایران غربی است؟

◾الــگــوگــیــری از ســبــک زن ــدگ ــی ســیــاســی ام ــام
خمینی(ره) باید به چه صورت باشد؟

, 1408303ح

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

◾

آگهی مفقودی

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد

نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20

امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش  14مش��هد واحد ثبتی شهرستان
تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح
ذیل آگهی میگردد:
آقای عبدالرحمن زراعت دوس��ت به شناس��نامه ش��ماره  4کدملی  0749481307صادره تایباد فرزند رمضان در
شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت  130مترمربع پالک شماره  552فرعی از  250اصلی واقع در خراسان رضوی
بخش  14مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت رسمی و مشاعی آقای عبدالرحمن زراعت دوست
(متقاضی) و قسمتی از پالک ** کالسه 1400 -349
لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آئیننامه
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و رس��ید اخذ نمایند .معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .آ1408283-
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/9/23 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/9/8 :
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد -غالمرضا آقازاده

همان علتی که در انقالب اسالمی موجب حرکت
شــده میتواند مــا را بــه نتیجه مطلوب برساند.
باید توجه داشت دشمن بیشتر از اینکه در بعد
نظامی و اقــتــصــادی ابــرقــدرت باشد در مباحث
رس ــانـ ـهای اب ــرق ــدرت اسـ ــت .آن چــیــزی کــه االن
وجــود دارد ایــن اســت که دشمن دارد مشکالت
را برجسته میکند و موفقیتها را کــم اهمیت
جلوه میدهد.
بــا تــوجــه بــه سلطه رســان ـهای خــود بــا تــصــرف در
افــکــار عمومی و ایــجــاد گفتما نهای غیرواقعی
و ایــجــاد دال مــرکــزی در گفتما نهای مرتبط با
فرهنگ خــود توانستهاند ذهنیتها را تغییر
دهند و فضایی کامال ًمتفاوت از واقعیت ترسیم
کنند .آنهــا تــاش میکنند بــا جنگ رســانـهای،
سرخوردگی در ملتها بـهوجــود بیاورند ،سعی
میکنند عزت و هویت ملتها را بشکنند ،بهویژه
نسل ج ــوان احــســاس ســرخــوردگــی کند امــا اگر
واقــع بینانهتر و دقیقتر نگاه کنیم و با بصیرت
تحلیل دقیقتری از حقایق داشته باشیم میبینیم
قــدرت پوشالی آنهــا در شرایط حقیقی ،خــود را
نشان میدهد.
وقتی میگوییم طیف وسیعی از دســتــاوردهــای
ان ــق ــاب اس ــام ــی وجـ ــود دارد ب ــه مــعــنــای نفی
مشکالت نیست .بخش قابل توجهی از مشکالت
و کاستیها درونی است یعنی اگر روی انتخابها
و مبانی و اصالتها بیشتر متمرکز شویم به نتایج
بهتری دست خواهیم یافت.

,1408295ف

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد

نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش  14مش��هد واحد ثبتی شهرستان
تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح
ذیل آگهی میگردد:
آقای احمد زراعت دوس��ت به شناس��نامه ش��ماره  0740254952کدمل��ی  0740254952ص��ادره تایباد فرزند
عبدالرحمن در شش��دانگ یک قطعه زمین محصور مش��تمل بر انباری به مساحت  64مترمربع پالک شماره 552
فرعی از  250اصلی واقع در خراسان رضوی بخش  14مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل تمامت مالکیت رسمی
و مشاعی آقای عبدالرحمن زراعت دوست و قسمتی از پالک** کالسه 99 -465
لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آئیننامه
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و رس��ید اخذ نمایند .معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .آ1408282-
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/9/23 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/9/8 :
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد -غالمرضا آقازاده

امــروز اصل بنیان خانواده در جهان تهدید شده
و به مــرور زمــان خــانــواده در حــال از دســت دادن
کــارکــردهــای خــود اســت و بــه سمت فــروپــاشــی و
بـیهــویــتــی حــرکــت م ـیکــنــد .یــکــی از مهمترین
ارزشه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا و
ک ــارک ــرده ــای
اص ـ ـ ـ ـ ــل ـ ـ ـ ـ ــی
ان ـ ـ ـ ــق ـ ـ ـ ــاب
اسـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــی،
استحکام بنیان
خ ـ ـ ــان ـ ـ ــواده
اس ـ ـ ــت.
ایـ ـ ـ ــن

◾

انــقــاب اســامــی در گــام اول 40 ،ســال نخست
خود را پشت سر گذاشته است .در این مسیر با
مشکالت و موانع بسیار زیادی از ابتدای انقالب
تــا ام ــروز مــواجــه بــوده کــه بــه اذع ــان عقالی عالم
شــایــد هــر کــشــور دیــگــری بــه ج ــای ایـ ــران مـیبــود
نمیتوانست دوام بیاورد .این بقا و ماندگاری ،این
مبارزهها ،تحمل سختیها و مشکالت و در کنارش
ارائــه مد لها و الگوهای توسعهای و پیشرفتی،
نشاندهنده این است که توانستهایم الگوی قابل
قبولی در سطح دنیا داشته باشیم.
بــا وج ــود اینکه بــا مطلو بها و آرمــا نهــا فاصله
زیادی داریم اما توانستهایم بازیابی هویتی کنیم
و به استقالل حقیقی برسیم .اینکه کشوری با
شعار «ما میتوانیم» و بدون وابستگی به «شرق
و غ ــرب» و ابــرقــدرتهــا نــظــام مستقلی داشــتــه
باشد و نظام حکومتیاش را خودش انتخاب کند
در دنیا به سادگی اتفاق نمیافتد و هزینههای
زیادی دارد.
ام ــروز الــگــوی انــقــاب اســامــی ب ــرای جــوانــی که
دنــبــال هــویــت انسانی اس ــت ،هویتی بــر اســاس
ارزشمندی علم ،حقیقت انسانی استقالل ،آزادی،
ظلمستیزی و باطلستیزی دارد و این برای انقالب
اسالمی ارزش است که بهطور آرمانی از مظلومان
سراسر جهان دفــاع کند و از این دفــاع خود هیچ

◾

نــشــانــه آرمـ ــانگـ ــرایـ ــی« ،م ــج ــاه ــدت و تـ ــاش و
کــوشــش» و نشانه واقـعبــیــنــی« ،تــدبــیــر» اســت.
«آرمــانگــرای واقـعبــیــن» همان «مجاهد مدبر»
است .آرمانگرایی قید واقعبینی دارد؛ آرمانگرایی
را درس ــت تحلیل کنیم .تــوجــه بــه آرمــانگــرایــی،
حــرکــت ایــجــاد مـیکــنــد یعنی وض ــع مــطــلــوب را
ببینیم و تسلیم وضع موجود نشویم و به سمت
وض ــع مــطــلــوب حــرکــت کــنــیــم؛ یعنی مجاهدت
خستگیناپذیر داشته باشیم و بــرای رسیدن به
آرمانها تالش کنیم.
در ضربالمثل معروفی آمــده :کسی که به یک
دلیل زندگی میکند بهخاطر یک دلیل هم میمیرد
اما کسی که به هــزار دلیل زندگی میکند با یک
دلیل نمیمیرد .آرمانها باید اینقدر وسیع دیده
شوند تــا انــســان بهسادگی در مقابل مشکالت
و سختیها تسلیم نــشــود .آرم ــا نه ــای انقالب
اسالمی بر مبانی اسالمی مطابقت دارد اما وضع
موجود ما با آرمانهایمان فاصله دارد.
زمـ ــان ص ــدر اسـ ــام هــم هــمــیــن وضــعــیــت وجــود
داشته؛ یعنی وضع موجود با آرمان فاصله بسیار
داشته و حتی مشکالت بیشتری از ما داشتند
و بــا اینکه در زمــان حــضــرات معصومین(ع) هم
بــودنــد و زم ــان ن ــزول ق ــرآن هــم بــود امــا فاصله با
آرمانها زیاد بود .مهم این است آرمان و هدف و
غایت را گم نکنیم.

◾پــس از گــذشــت  40ســال از انــقــاب اســامــی،
امروز میشود گفت انقالب ما کجا ایستاده و در چه
وضعی است؟

شرایط استجابت قطعی دعا
چیست؟

◾سبک زنــدگــی انقالبی راه حــل اســت یــا درمــان
دردهای بازگو نشده؟

◾اینکه رهبر معظم انقالب میفرمایند باید در
نگاه به مسائل «نگاه آرمانگرایی واقعبینانه» داشته
باشیم آیا بدین معنا نیست بیش از حد به مسائل
نگاه آرمانی داشتهایم؟

اصل س���ند کمپانی و برگ س���بز س���واری س���مند
ال ایک���س ب���ه رنگ س���فیدروغنی م���دل  1390به
ش���ماره موت���ور  12490099451و ش���ماره شاس���ی
 NAAC91CC2BF870360به ش���ماره پالک ایران
 337 – 93ه  33به مالکیت رضا عابدی فراشبندی
مفق���ود گردیده و از درجه اعتبارس���اقط می گردد.

آگهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده  120آئین نامه قانون ثبت

خانم نگار رحیمی و آقای اسماعیل علیزاده متعاملین پالک  3407فرعی از  155اصلی بخش دو با تسلیم دو برگ
استشهادیه که صحت امضاء شهود مذکور در آن در دفتر اسناد رسمی شماره  9شهرستان بجنورد گواهی شده است
مدعی شده اند که سند مالکیت  3407فرعی از  155اصلی واقع در بخش  2بجنورد به شماره چاپی  784333ذیل
ثبت  46915مالکیت آقای خداداد علیزاده به شماره شناسنامه  106به علت نامعلومی مفقود شده است درخواست
صدور س��ند المثنی نوبت اول نموده .لذا طبق ماده  120آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت اگهی می ش��ود تا
هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور بوده و یامدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت
 10روز پس از انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم
نماید .بدیهی است چنانچه در ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد اداره ثبت اسناد و امالک طبق مقررات نسبت به صدور
سند مالکیت المثنی اقدام خواهد نمود.م الف  3577آ1408242-
احمد اصغری شیروان
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو بجنورد

آگهی موضوع ماده3قانون و ماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره  1400/08/01-140060306339000182هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سندرس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خوش��اب تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای/خانم یحیی بهش��تی پورفرزندمحمدعلی بشماره شناس��نامه733صادره از سبزوار در یک
قطعه باغ انگور به مساحت 22022/56مترمربع قسمتی از پالک 127فرعی از95اصلی واقع در اراضی شم آباد بخش
 5خوشاب خریداری از مالک رسمی آقای محمدحجی پور ورثه مالک رسمی مشاعی آقای قربانعلی رشیدی محرز
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض
خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 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 خواهدشد(.م الف /1416خ )1400/آ1407687
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/09/08:
تاریخ انتشار نوبت اول1400/08/23:
علیرضا میرزائی-رئیس ثبت اسنادوامالک خوشاب

آگهی موضوع ماده3قانون و ماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره  1400/08/01-140060306339000181هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سندرس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خوش��اب تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای/خانم یحیی بهش��تی پورفرزندمحمدعلی بشماره شناس��نامه733صادره از سبزوار در یک
قطعه باغ انگور به مساحت 10059/75مترمربع قسمتی از پالک 127فرعی از95اصلی واقع در اراضی شم آباد بخش
 5خوشاب خریداری از مالک رسمی آقای محمدحجی پور ورثه مالک رسمی مشاعی آقای قربانعلی رشیدی محرز

برای دنیایت چنان
کار کن که گویا برای
همیشه (در این دنیا)
خواهی بود .و برای
آخرتت (نیز چنان)
سعی و تالش کن که
گویا فردا از این دنیا
خواهی رفت.

توصیه آیتاهلل بهجت(ره) درباره نحوه دعا کردن

◾دعا مشروط به توبه است یا نه؟

سـ ــؤال :چ ــرا ای ــن همه دع ــا میکنیم و مستجاب
نمیشود و مالئکه باز میگویند چرا دعا نمیکنید؟
جواب :زیرا شرط استجابت دعا توبه است ،بنابراین
مالئکه میگویند :چرا این مشروط (دعا) را با شرطش
(توبه) بهجا نمیآورید تا مستجاب شود و چرا دعای
تائب و دعای با توبه نمیکنید؟!

دوم ،اقرار به گناهان و اظهار ندامت از آن که تقریبا ًبه
منزله توبه یا مالزم آن است.
سوم ،صلوات بر محمد و آل محمد(ع) که وسیله و
واسطهفیضهستند.
چ ـهــارم ،بـکــا و گــر یــه و اگــر نشد تباکی ولــو خیلی
مختصر.
و پس از اینها درخواست حاجت که در این صورت،
ب ــرآورده شــدن حاجت بــرو و برگرد ن ــدارد .البته اگر
این مطالب (ثنا و تعظیم و تمجید ،اقرار به گناهان،
صلوات و بکا و تباکی) در سجده باشد ،مناسبتر
است و تأثیر بکا در این میان به جایی میرسد که در
ل امداود و نیز در قنوت وتر آمده است« :فان ذلک
عم 
عالمة االجابة؛ این نشانه مستجاب شدن [دعا]
است» و در اذن دخول ائمه اطهار(ع) نیز وارد شده
است« :فهو عالمة [القبول و] االذن؛ این عالمت اذن
[دخول و قبولی] است» یعنی راه تکوینی به خدا و
ارتباط با غیب است ،البته برای کسی که این مطالب
را باور کند.

◾

◾اگر نعمت فراوان نیست قطعا ًبدانیم...

اگر نعمت فراوان نیست قطعا ًبدانیم شکر نکردهایم.
این همه ابتالئات و گرفتاریهای ما در اثر ناشکری
و کفران نعمتهای ماست؛ ز یــرا خداوند سبحان
میفرماید« :لئن شکرتم الزیدنکم و لئن کفرتم ان
عذابی لشدید» اگر سپاسگزاری کنید ،قطعا ًنعمت
خود را برای شما زیاد میکنم و اگر ناسپاسی کنید،
ب هراستی که عذاب من سخت و شدید است.یعنی
شکر ،موجب ازدی ــاد نعمتهاست و اگ ــر شکر
نکردید خبری از ازدیــاد
نیست .بنابراین اگر
دیدیم ازدیاد نیست،
شک نکنیم و بدانیم
شکرنیست.

◾

◾شرایط استجابت قطعی دعا

برای دعا این امور الزم است:
اول ،ثنا و تعظیم و تمجید ساحت مقدس حضرت
حق تبارک و تعالی

آگهی مفقودی

نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش  14مش��هد واحد ثبتی شهرستان
تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح
ذیل آگهی میگردد:
آقای فضل احمد درمحمدی به شناس��نامه ش��ماره  2537کدملی  0748698647صادره تایباد فرزند علی محمد
در شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت  235/75مترمربع پالک شماره  287فرعی از  276اصلی واقع در خراسان
رضوی بخش  14مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت شادروان علیمردان عطائی و قسمتی از
پالک** کالسه 98-530
لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آئیننامه
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و رس��ید اخذ نمایند .معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .آ1408281-
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/9/23 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/9/8 :
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد -غالمرضا آقازاده

◾

◾راهــکــارهــای واقــعــی ،عینی و مصداقی تربیت
اجتماعی در راستای سبک زندگی انقالبی چیست؟

آرمانگرایی
حرکت آفرین است

ابایی ن ــدارد .حتی ممکن اســت هیچ اشتراکات
دینی هم با انقالب اسالمی نداشته باشند اما ما
از بــاب انسانیت از آن مظلومان دفــاع میکنیم.
شاید برخی فکر میکنند این ارزشها آرمانهای
دست نیافتنی است و میپندارند انسان باید در
دنیای پرتالطم محو شود و رنگ و بوی نظام سلطه
به خود بگیرد تا بتواند به حیات خود ادامه دهد
اما میبینیم انقالب اسالمی با هویت جدید خود
توانست زنده بماند .البته گفتم ما مشکالتی هم
داریم و هزینه زیادی برای استقاللطلبی خودمان
پرداخت میکنیم.

,1408169ح

آگهی وقت اجرای قرار تحریر ترکه

بدینوسیله اعالم مینماید بموجب درخواست زهرا محمدزاده فرزند احمد طرفیت  -1عبداالحد  -2عایشه  -3کبری
 -4اسما  -5سیما  -6صمد  -7حمید  -8مجید  -9همگی به فامیل محمدزاده فرزند احمد و فاطمه یارمحمدی فرزند
فیض محمد قرار تحریر ترکه مرحوم احمد محمدزاده فرزند جهانگیر شماره شناسنامه 0749481447متولد1331/6/3
شماره صادره تایباد به شماره پرونده  140025920004612927به شماره بایگانی  0000392در شعبه اول شورای
حل اختالف تایباد صادر وقت اجرای قرار ساعت  17مورخه  1400/11/30یک تا سه ماه) تعیین گردیده است لذا از
ورثه و نمایندگان قانونی آنها ،بستانکاران ،و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ماترک دارند دعوت میشود
در محل مذکور در این شورا واقع در شهرستان تایباد با آدرس تایباد خ شریعتی چهارراه پست ساختمان انجمن حمایت
از زندانیان مجتمع شوراهای حل اختالف حاضر شوند عدم حضور مدعوین مانع اجرای قرار نخواهد بود.آ1408286-
قاضی شعبه یک شورای حل اختالف دادگستری تایباد -قنبر مرزانی

◾

◾احــتــمــال کــاهــش سهمیه زائ ـــران کــشــورهــا به
 ۱۰درصد

ایــن مــوضــوعــی بسیار اســاســی و مهم اســت که
ریشه در خــانــواده دارد .ابتدا بهتر اســت قدری
دربــاره اهمیت و جایگاه خانواده صحبت کنیم.
خانواده بهعنوان نخستین واحد جامعهپردازی
از اهمیت فــوقالــعــادهای بــرخــورداراســت .اینکه
خــانــواده را با کوچکترین واحــد جامعه معرفی
کنیم شاید قــدری تقلیل جایگاه خانواده باشد.
بنابراین بهتر است بگوییم خانواده نخستین واحد
جامعهسازی و جامعهپردازی اســت؛ نخستین
خشت و سنگ بنای جامعه آرمانی و مطلوب است
که زیرساخت تمدن اسالمی را فراهم میکند؛
هسته بسیار مستحکم و نفوذ ناپذیری کــه از
تجمیع این هستهها یک مجموعه و بنیان عظیمی
بناگذاری میشود .خانواده یک نظام درونی و یک
نظام بیرونی دارد و به لحاظ هرکدام از این نظامها،
کــارکــردهــای مختلفی از جمله کــارکــرد تربیتی،
اقتصادی ،فرهنگی و ...دارد.

سبک زندگی انقالبی درگفتوگو با طراح حلقه صالحین بسیج

سبک زندگی

فکر میکنید موجود ضعیفی هستید درصورتی
که قدرت عظیمی دارید .شما میتوانید معادالت
دنیا را بههم بزنید؛ میتوانید قوانین الیتغیر دنیا را
به هم بریزید .نمونه چنین الگویی قاسم سلیمانی
است که توانست معادالت دنیا را عوض کند و ما
را متوجه این مسئله میکند که انسان تا این تراز
میتواند رشد نماید.

ب���رگ س���بز و کارت خودروی س���مند ال ایکس مدل
 1390رنگ سفید -روغنی به شماره انتظامی 799و24
ای���ران  12ش���ماره موت���ور  12489297390و ش���ماره
شاسی  NAAC91CCXBF847960به مالکیت مجید
احسانیان پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
میباشد.

آگهی مفقودی

برابر رأی شماره  140060319078007594هیات دوم مورخه  1400/08/14موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه سلطان ابراهیم پوربلبلوئی فرزند علی بشماره شناسنامه  9صادره از کرمان
در شش��دانگ یک باب خانه مش��تمل بر طبقه فوقانی به مساحت  172/85مترمربع تحت پالک  16760فرعی از
 3968اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  899فرعی از  3968اصلی بخش  2کرمان واقع در کرمان توکل آباد بین
کوچه  11و  13سمت راست منزل دوم خریداری از مالک رسمی آقای رضا رشید فرخی 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 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 1204.م/الف آ1408289-
تاریخ انتشار نوبت دوم :دوشنبه 1400/9/22
تاریخ انتشار نوبت اول :دو شنبه 1400/9/8
محمود مهدی زاده  -رییس ثبت اسناد و امالک

◾

استحکام به چند امر مربوط میشود.
یک بعد ناظر به کارکرد تربیتی خــانــواده است.
کارکرد تربیتی خانواده بدین معناست خانواده
مهمترین کانون و جایگاه تربیت اجتماعی است؛
یعنی اساس تربیت اجتماعی در منظومه تربیت
انقالبی ،اخالقی ،رفتاری ،عقالنی و نفسانی در
خانواده رقم میخورد .در خانواده است که تربیت
و تقویت ابعاد «غیرت» جوانان و عفت دختران
شکل میگیرد و هویت مؤمنانه زن انقالبی رقم
م ـیخــورد .در خــانــواده اســت کــه «والیــتــمــداری»
و تبعیت از «جــریــان حــق» تمرین مـیشــود .در
خانواده است که «احترام به ولینعمت» و جایگاه
و منزلت بزرگترها و ذ یحــقــان مــورد توجه قرار
مـیگــیــرد .در خــانــواده اســت کــه تمرین اخــوت و
ب ــرادری در یــک واحــد کوچک اجتماعی تبیین
میشود.
ع ــاوه بــر مــبــاحــث تــربــیــتــی ،مــبــاحــث اقــتــصــادی
هــم در خــانــواده مــورد توجه قــرار مـیگــیــرد؛ مثال ً
اینکه «خ ــان ــواده» مهمترین کــارگــاه «اقتصاد
مقاومتی» اســت؛ اقتصاد مقاومتی که مبتنی
بــر استحکام اقتصادی بــا مصرف کــاالی درونــی
و خ ــودی اســت و «فــرهــنــگ قناعتپیشگی» و
اســتــفــاده صحیح از زیــرســاخ ـتهــا و امــکــانــات
در خ ــان ــواده نــشــر و نــمــو پــیــدا م ـیکــنــد .یعنی
مهمترین کــارگــاه تحقق اقــتــصــاد مقاومتی در
جامعه ،خانواده است.

◾

◾خاطره دوم

شهيد شيخ مرتضی بروجردی-كه در عراق به شهادت رسيد -به

(شکوه فقاهت :یادنامه مرحوم آیتهللا حاج آقا حسین بروجردی ،ص)509

,1408171ح

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

زیــنــب اصــغــریــان
سبک زندگی از مهمترین
م ــب ــاح ــث ــی اس ـ ــت کـ ــه در
م ــس ــائ ــل تــربــیــتــی مـ ــورد
توجه قرار میگیرد و بهطور
مستقیم بر سالمت روحی و روانــی فرد و جامعه
تأثیر میگذارد.
برای بررسی بیشتر سبک زندگی اسالمی و بهطور
دقیقتر ،سبک زندگی انقالبی بـهویــژه از حیث
تربیتی سراغ حجتاالسالم والمسلمین سعید
دسمی ،تولیت حوزه علمیه حضرت بقیههللا(عج)
تــهــران رفتیم کــه پیش از ایـنهــا مــعــاون تعلیم و
تربیت سازمان بسیج مستضعفین کل کشور و
طراح اصلی حلقههای صالحین بوده است.

شد 35:تن آهن كم داريم ،ايشان با آنكه در آن زمان دستشان تنگ
بوده ،به يكی از دوستان به نام حاج احمد فرمود :اين آهن را تهيه
كنيد.حاج احمد برای خريد آهن به تهران رفت و پس از كم و زياد
كردن قيمت و چانه زدن ،آهن را به مبلغ 110هزار تومان خريداری
كرد .وقتی نزد آقای بروجردی آمد ،ايشان فرمودند :االن نقد ندارم.

اين 10هزار تومان را بگير ،بقيه را هم بعداًمیدهم .وقتی حاج احمد
پول را برای تحويل برد ،آهنفروش گفت :من اين آهنها را برای پول
ندادم بلكه دادم برای خانه خدا.حاج احمد كه از اين رفتار آهنفروش
متعجب شده بود،گفت :شما ابتدا آن قدر سختگيری كرديد و حاال
میگوييد پول نمیخواهم .آهنفروش گفت :سختگيری كردم

میخواستم چيزی كه برای خدای متعال دادم در حسابم باشد و
سهم امام يا وجوه شرعی ديگری هم بدهكار نيستم.

نقل از آيتاهلل بروجردی ،برايم نقل میكرد:در بروجرد كه بودم
بعضیها با من مبارزه میكردند و اگر میخواستم مقابله به
مثل كنم میتوانستم ولی نكردم و هر وقت به قلبم فشار میآمد،
میگفتم :خدا! كه همانها بعدها از ارادتمندان آقا شدند.بنده با
گوشهای خودم شنيدم ايشان(آيتاهلل بروجردی) میفرمود :از

و اعمل
لدنياك
كأّنك
تعيش أبدا
و اعمل
آلخرتك
كأّنك متوت
غدا

وقتی خودم را شناختم يک آن از درس غافل نبودهام و فرمود :من
كتاب را بیوضو مطالعه نكردهام؛ كسی خيال نكند اوقاتش را اين
طرف و آن طرف بگذراند و شبانهروز هم يک ساعت مطالعه كند به
جايی میرسد.

برگ سبز نوع سواری سیستم پرایدتیپ  132نام
مالك:اقای حس���ین رضائی رضوان ش���ماره موتور
 4459017:ش���ماره شاس���ی S5420090080436
شماره پالك 42:ایران852ه 62مدل  1390مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض
خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 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 خواهدشد(.م الف /1417خ )1400/آ1407690
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/09/08:
تاریخ انتشار نوبت اول1400/08/23:
علیرضا میرزائی-رئیس ثبت اسنادوامالک خوشاب

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

برابر رای شماره 140060318603006747مورخ  1400/07/07هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه  2رشت  ،تصرفات مالکانه بالمعارض
خانم فرناز س��دهیان فرزند ایرج به ش��ماره شناسنامه  4204صادره از تهران در قریه کویخ در ششدانگ یک قطعه
زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت  465/07متر مربع پالک فرعی  185از اصلی  85مفروز مجزی از پالک
 28باقیمانده از اصلی  85واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رسمی آقای رمضان امیدی 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  2261آ1407675
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/8 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/08/23
سعید بدوی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقدسند رسمی

برابررای شماره 14060306022000591هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقدسندرس��می مس��تقردرواحدثبتی ح��وزه ثبت ملک فریمان تصرف��ات مالکانه بالمع��ارض متقاضی آقای علی
محمداکبری فرزنددرویش بشماره شناسنامه 11صادره از فریمان در یک قطعه زمین مزروعی بمساحت 45196،3
مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروزو مجری شده ازپالک1247فرعی از 289اصلی واقع در بخش13ازمحل مالکیت
رس��می متقاضی محرزگردیده اس��ت.لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روزآگهی می ش��وددر
صورتیکه اشخاص نسبت بصدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت
دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذرسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادرخواهدشد .آ1407738

تاریخ انتشارنوبت اول1400،8،24:

آگهی مفقودی

برابر رای شماره  140060319005000451مورخ  1400/07/17هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهداد تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی خانم مهناز نجاتی فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه  0صادره از شهداد در ششدانگ یکبابخانه به مساحت
 112مترمربع پالک  10فرعی مفروز و مجزی شده از  9فرعی از  - 2648اصلی واقع در بخش  23کرمان به آدرس
شهداد  -خیابان طالقانی نبش کوچه  21خریداری از مالک رسمی آقای ماشااهلل شیرمحمدی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد .آ 1209 1408290-م/الف
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/09/22 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/9/8 :
ابراهیم سیدی  -رییس ثبت اسناد و امالک

آمده بود :شنيدهام در نجف حمام درستی وجود ندارد ،شما زحمتی
بكشيد ،فعاليتی بكنيد تا يک حمام مناسب در آنجا تأسيس شود.
همچنين شنيدهام شيعهها در بغداد مسجد مناسبی ندارند ،در يک
جای خوب بغداد مسجدی تهيه كنيد .وقتی كار برای خدا باشد،خدا
مابقی را فراهم میكند.برای ساختن مسجد اعظم به ايشان عرض

◾کارکردهای سبک زندگی مطلوب انقالب اسالمی
چیست؟

با توجه به ضــرورت تبعیت از کشور میزبان در ایام
حج تمتع ،میگوید :فقط واکسن آسترازنکا در سبد
واکسیناسیون عمومی کشورمان وجود دارد .بنابراین،
زائران حج تمتع باید واکسن آسترازنکا تزریق کنند و
به این ترتیب برنامهریزی شده افرادی که قرار است
به حج تمتع مشرف شوند ،حداقل دز یادآور را از این
واکسنبزنند.البتههنوزعربستانتصمیمنهاییبرای
حج تمتع را اعالم نکرده و وضعیت این سفر معنوی
برای زائران کشورمان مشخص نیست.

با من بود تا اینکه در اوایل دهه  80برای تالوت قرآن خدمت
رهبری رسیدم .در ذهنم دو سؤال داشتم؛ یکی اینکه چقدر
تالوت من معنامحور است و دیگر اینکه مقامات را چطور
استفاده میکنم .پس از تــاوت قــرآن خدمت آقــا رسیدم
و پیش از اینکه این دو پرسش را مطرح کنم ،گویی ایشان
ذهن من را خواند و پاسخ داد و فرمود :خیلی خوب و بامعنا
میخوانی و از مقامات هم خوب استفاده میکنی.

اینهمگذشتتااینکهیکباردیگرخدمترهبرمعظمانقالب
رسیدیم و پس از اینکه تالوت کردم و همچنان با آن شک روبهرو
بودم ،آقا به من فرمودند :آقای ابوالقاسمی ،مبادا که تالوت قرآن
را رها کنی .این را هم بد نیست بگویم من دوست داشتم از
ایشان انگشتر بگیرم .وقتی ایشان داشت به من نکاتی در مورد
تالوت میگفت ،انگشترها هم در دست ایشان به شدت توجه
من را جلب کرده بود .باالخره ایشان به من توصیه کردند تالوت

را رها نکنم و فرمودند :تالوت شما سه برابر جای بهتر شدن دارد
و من هم گفتم :آقا شما از ما تعریف میکنید اما صلهای چیزی
به ما نمیدهید که ایشان گفتند :یک انگشتر به شما میدهم.
البتهدرآنجلسهانگشترراندادندوپسازیکهفتهانگشتری
که سالها با آن نماز خوانده بودند را برای من ارسال کردند.این
فرمایش رهبر معظم انقالب که به من گفت تالوت را رها نکن
ب بود .در همان جلسه یکی از
و تا آخر برو برای من خیلی جال 

قاریان کشور ما هم تالوت کرد و یک قاری مصری هم در جلسه
بود .این قاری مصری حرفی به من زد که هم انرژی مضاعفی به
من داد و هم اصطالحا ًجگر من را آتش زد .به من گفت :شما باال
بروید یا پایین بیایید و خیلی هم که خوب بخوانید در تصورتان
ایننباشدکهمیتوانیدمانندمصریهاقرآنبخوانید.منازاین
حرف هم ناراحت شدم و هم انرژی بیشتری گرفتم.
یک زمانی این تصور دربــاره ما وجود داشــت ،اما امــروزه بنده

اطــاع دارم صــدای قاریان کشور ما در کشور مصر پیچیده
است .یکی از دوستانم که به مصر رفته میگفت در مسجد
رأسالحسین تعدادی از قاریان بودند که به اسم ،قاریان ایرانی
را میشناختند و از چهار قاری نام بردند که تالوتشان را پیگیری
میکنند .یکی از آنهــا آقــای شاکرنژاد بــود و دیگر هم آقای
منصوری.بنابراینمیخواهمبگویمپیشرفتمابرایمصریها
خیلی سخت است اما این اتفاق افتاده است.

/1408243ر

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

دوشنبه  8آذر 1400

بیشتری بها دهد.
به گزارش تسنیم ،ابوالقاسمی ماجرای شک در تالوت قرآن
و حل آن توسط رهبری را اینگونه روایت میکند :چند سال
پیش در تالوت قرآن و اینکه چرا باید تا این اندازه قرآن بخوانم
شک کردم .تصور میکردم اگر به آن دنیا رفتم و به من گفتند
چــرا مثال ًبه مسائلی نظیر مفاهیم و غیره نپرداختی چه
بگویم .آن زمان کمی بیش از  30سال سن داشتم .این شک

من كتاب را بیوضو مطالعه نكردهام

خاطراتعلما

کار (خیر) اندک
که بر آن
مداومت ورزی
از کار بسیار که
از آن خسته شوی
امیدوار کنندهتر
است.
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برگ موقت س���هام شرکت تعاونی تاکسیرانی مشهد
و حوم���ه ب���ا مش���خصات ش���ماره مسلس���ل  2069و
ش���ماره عضوی���ت ،4774تاری���خ ص���دور 1400/8/19
ب���ه ن���ام محمد ج���واد صال���ح ف���ر فرزن���د محمدرضا
ش���ماره شناس���نامه  1202مح���ل ص���دور مش���هد
مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبارس���اقط می باش���د.

تاریخ انتشارنوبت دوم1400،9،8:
محمدرضارجایی مقدم
رئیس ثبت اسنادوامالک

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقدسند رسمی

براب��ررای ش��ماره140060306022000397هیات اول موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی
وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای سیدحسین آقایی مقدم فرزند سیدجعفر به شماره شناسنامه12صادره ازفریمان دریک باب ساختمان وانباری
ومحوطه به مس��احت 1567،8متر مربع پالک 3394فرعی از276اصلی واقع دربخش 13خریداری ازمالک رس��می
آقای ابوالقاسم توکلو و علیرضا پور حاج رضایی محرز گردیده است .لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت بفاصله
15روز آگهی میشوددرصورتی که اشخاص نسبت بصدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می تواننداز
تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید،ظرف مدت یکماه ازتاریخ
تس��لیم اعتراض ،دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد.آ1407741
تاریخ انتشارنوبت اول1400،8،24:
تاریخ انتشارنوبت دوم1400،9،8:
محمدرضا رجایی مقدم
رئیس ثبت اسناد وامالک فریمان

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

براب��ر رای ش��ماره  140060326009000616مورخه  1400/8/6هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فامنین تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای داود سهرابی فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه  40صادره از فامنین دریک باب خانه به مساحت
 210مترمربع قسمتی از پالک  104اصلی واقع در بخش پنج همدان اراضی فامنین خریداری از مالک رسمی تعاونی
مسکن فرهنگیان محرزگردیده است .لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود
درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ 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 ستت مالکیت صادر خواهد شد( .م الف  )214آ1407729-
تاریخ انتشارنوبت اول1400/8/24 :
تاریخ انتشارنوبت دوم1400/9/8 :
رضا بیات  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین

