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حجتاالسالم محسن عباسی ولدی در برنامه «بدون توقف»
با اشــاره به اینکه اصلیترین مانعی که جوانان در بحث
فرزندآوری مطرح میکنند ،عموما ًمسائل اقتصادی است،
اظهار کرد :اما این افراد فراموش میکنند اغلب خودشان هم
از خانوادههای ثروتمندی نبودند .این تغییر نگرشها سبب
شده امروز اینطور فکر کنند که الزمه فرزنددار شدن ،رفاه
اقتصادی است ،چراکه ما با مفهوم برکت غریبه شدیم و با

این نگاه که تو تالشت را بکن آن کسی که کلیدهای زمین و
آسمان در دست او است رزقت را گسترده میکند به زندگی
نگاه نمیکنیم ،در حالی که ما به عنوان یک مخلوق و مرزوق
موظف به تالش و بندگی هستیم.وی در ادامه گفت :ما تا
نگاهمان را به داشتهها متمرکز نکنیم نمیتوانیم خوشبختی
را احساس کنیم حتی در روانشناسی مادیگرا هم میگویند
راز عدم رضایت از زندگی ،بیتوجهی به داشتهها و تمرکز روی
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آیتاهلل مظاهری

نیم نگاه
نگاهی به زندگی و زمانه مرحوم چایچیان

شاعری که در حرم امام حسین
روسفید شد
حبیبهللا فرزند محمدحسین ،در سال  ۱۳۰۲در
تبریز زاده شد 6 .ساله بود که همراه خانوادهاش به
تهران مهاجرت کرد .خودش یک بار در گفتوگو
با عقیق درباره قریحه شعرش گفت« :لطف خدا
شامل حال من شد .پس از آن هرچه امروز دارم،
از پدر و مــادر مرحومم است که هر دو بزرگوار از
عاشقان اهلبیت(ع) بودند .مــادرم بهویژه نقش
تعیینکنندهای در هــدایــت مــن بــه ســوی اشعار
آیینی داش ــت ۱5 .ـ  ۱4ســالــه ب ــودم کــه ش ــروع به
شعر گفتن کــردم .آن زمــان پــدر و مــادرم که قاری
قــرآن بودند ،تشویقم کردند که به ســرودن شعر
ادامه بدهم .پس از فوت آن بزرگواران هم راهم را
ادامه دادم.
در نخستین سفرم به كربال ،از خدا و سیدالشهدا(ع)
خواستم كمكم كنند اشعارم در مدح یا مرثیه خاندان
رســول خ ــدا(ص) باشد كه تا امــروز هم همینگونه
بوده است .پس از زیارت حرم سیدالشهدا(ع) عهد
كــردم دیگر همه اشعارم در مــدح یا مرثیه خاندان
اهـلب ـیــت(ع) و در ح ــوزه تربیت جــوانــان باشد كه
حاصلش«گلهایپرپر»،نخستینمجموعهشعری
من شد .سیدالشهدا(ع) و شعر گفتن برای آن بزرگوار
را دوست دارم .مدح امیرالمؤمنین(ع) نیز در بخش
زیادی از اشعارم دیده میشود .اما همه اهلبیت(ع)
یک نور واحد هستند و همه اشعار من نیز حاصل
لطف ایشان است».

◾

◾اگر رو سفیدم نشانم بده
آیت هللا فاطمی نیا دربــاره این شاعر فقید این طور
میگوید :این شاعر بزرگ گردن همه ما حق دارد .بنده
با ایشان خیلی مأنوس بودم .اوال ًشاعر توانمندی بود،
با من که صحبت میکرد میگفت :من عهد کردهام
در مسیر شاعری از راه اهل بیت(ع) خارج نشوم و این

گون ه هم بود .خیلی هم اهل شوخی و مزاح بود .یادم
هست خاطرهای نقل میکرد ،میگفت :سوم شعبان
رفتم کربال ،به سیدالشهدا گفتم :یا سیدالشهدا(ع)
اگر من در میان اهل بیت(ع) روسفیدم ،با نشانهای
برایممعلومکن.میگفت:آنایامعدهایدرحالبنایی
داخل حرم بودند ،همین طور که در حرم راه میرفتم
یک استانبولی گچ چپ شد و برگشت روی سر و
لباسم و اینگونه رو سفید شدم.

◾

◾شعر «حسان» بوی اهلبیت(ع) میدهد
استاد غالمرضا سازگار (میثم) شاعر پیشکسوت
آیینی درباره مرحوم حبیبهللا چایچیان میگوید:
آی ـتهللا امینی به ایشان عالقه بسیاری داشــت و
نمیدانم کدام شعر مرحوم «حسان» را دیده بود که
پیغام داده بود آقای «حسان» بیاید من ببینمش.
آقــای «حسان» هم اهمال کــرده و به دیــدن مرحوم
عالمهامینینرفتهبودوفکرمیکنمناشیازشناخت
نداشتن بوده ولی آیتهللا امینی (ره) گفته بود اگر
«حسان» نمیآید من به دیدن او میروم .وقتی مرحوم
«حسان» به دیدار مرحوم عالمه امینی رفته بود به
عظمت این مرد پی برده بود ،ولی با وجود این عظمت،
مرحوم آیتهللا امینی فرموده اگر او نمیآید من به
دیدن «حسان» میروم.
حبیب هللا چایچیان متخلص به حسان در نهم
آذر 96در سن 94سالگی دعوت حق را لبیک گفت.
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آگهی مفقودی

هیات حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده
های تش��کیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء
ذیل تایید نموده اند.
- 1رأی ش��ماره  140060330001006976مربوط به پرونده کالس��ه  1399114430001000937آقای سعید
راس��تی فرزند عباس در شش��دانگ یک باب ساختمان به مس��احت  184/50مترمربع پالک شماره  10455اصلی
واق��ع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم س��ند قطعی  39445م��ورخ  1399/09/25دفترخانه  33قم.
(م الف )11802
 -2رأی ش��ماره  140060330001007118مرب��وط ب��ه پرون��ده کالس��ه  1400114430001000425آقای
محمد رفیعی میاندشتی فرزند میرزاحسین در ششدانگ یک باب انبار به مساحت  596/88مترمربع پالک شماره
 1/538/3105اصلی واقع درقم بخش  4حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر  93صفحه
 267به موجب سند قطعی  54026مورخ  1400/04/14دفترخانه  47قم(.م الف )11803
 -3رأی ش��ماره  140060330001007098مربوط به پرونده کالسه  1399114430001000767آقای حسین
میرزاجانی فرزند اس��داله در شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت  241/72مترمربع پالک شماره  19فرعی از
 11038اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر الکترونیکی
 140020330001011810بهموجبسندقطعیشماره 199020مورخ  1400/05/05دفترخانه 3قم(.مالف)11804
 -4رأی ش��ماره  140060330001007206مرب��وط به پرونده کالس��ه  1400114430001000432خانم بنت
الهدی جالل پور فرزند حمیدرضا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  100مترمربع پالک شماره 11521
اصل��ی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم س��ند قطعی  21061م��ورخ  99/11/15دفترخانه 113
قم(.م الف )11805
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی
صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی تا چنانچه اشخاص
ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد
منطقه 1قم تس��لیم و رس��ید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند
بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود( .گویه و قدس) آ1408324-
تاریخ انتشار اول1400/09/09 :
تاریخ انتشار دوم 1400/09/24 :
رضا حسینخانی  -رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی

هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پروندههای
تش��کیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل
تایید نمودهاند.
 �1رأی ش��ماره  140060330002011606مرب��وط به پرونده کالس��ه  1400114430002000412آقای علی
حبیبی بدرآبادی فرزند علی اکبر در قس��متی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 72/50
مترمربع پالک شماره  18فرعی از  2279اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه
از خلیل اله شاطریان صفحه  523دفتر (.102م الف )11806
 �2رأی ش��ماره  140060330002011687مرب��وط به پرونده کالس��ه  1400114430002000903آقای علی
ش��اهواروقی فرزند اس��داله در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت  132مترمربع
پالک ش��ماره فرعی از  1772اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی س��ند قطعی شماره 136297
مورخ  1389/11/6دفترخانه  12قم(.م الف )11807
 -3رأی شماره  140060330002004562مربوط به پرونده کالسه  1399114430002000571آقای مصطفی
بهاری فرزند داود در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت  50مترمربع پالک شماره
فرعی از  2272/2/8اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواس��طه از رحمت ا ...بیک
محمدی طی سند قطعی شماره  47499مورخ  1392/1/24دفترخانه  28قم(.م الف )11808
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی
صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی تا چنانچه اشخاص
ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد
منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند
بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود( .گویه و قدس)آ1408325-
تاریخ انتشارنوبت اول 1400/09/09 :تاریخ انتشارنوبت دوم1400/09/24 :
عباس پور حسنی حجت آبادی � رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی برابر رأی شماره  1400/09/06 – 1400 – 3683هیأت به کالسه پرونده شماره  1400-294موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو
بجنوردتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یونس نوروزی فرزند بیگ مراد بشماره شناسنامه 1صادره از بجنورد
درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  208.50متر مربع از پالک 155اصلی واقع در اراضی کهنه کند بخش دو
بجنورد خریداری از مالک رسمی شهرداری بجنورد محرزگردیده 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 ازتاریخ تس��لیم اعتراض ،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اس��ت درصورت
انقضای مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .آ1408322-
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/09/24 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/09/09 :
احمد اصغری شیروان  -رئیس ثبت اسناد و امالک

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد
سند رسمی برابر رأی شماره  1400/08/19 -1400 – 3435و رأی شماره 1400/08/19 – 1400 -3433هیأت

,ف

آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی

آگهی مفقودی

نظر به دستور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20
و برابر رای شماره  140060306005006891مورخ  1400/09/04هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر
در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بال معارض آقای محمود فراهی فرزند عباسعلی نسبت به ششدانگ یک باب
س��اختمان به مس��احت  66/20مترمربع از پالک شماره  203اصلی واقع در اراضی سبز پوشان بخش  2حوزه ثبت
ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای محمدتقی تاجی شرق فرزند محمدحسین محرز گردیده است .لذا به
موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آیین نامه مربوطه

این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها
رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذی نفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ
نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 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 مینماید و صدور سند مالکیت مانع از
مراجعه متضرر به دادگاه نیست (م.الف  )790آ1408330-
تاریخ انتشار نوبت اول1400/09/09 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/09/24 :
علی امینی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نیشابور

سند کمپانی خودروی پیکان مدل  1381رنگ سفید-
روغنی به شماره انتظامی 674ه 28ایران  42شماره
موتور  11158140434و شماره شاسی 0081541633
به مالکیت سید جواد آقایی خبوشان مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

برگ س���بز و س���ند کمپانی موتور سیکلت پاک سیما
 125س���ی سی مدل  1390به رنگ مشکی به شماره
پ���الک  773/64324ب���ه ش���ماره موت���ور 1076143
و ش���ماره شاس���ی  056642به مالکیت محمد متین
نژاد مفقود گردیده و از درجه اعتبارس���اقط می گردد.

1408343ح

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

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
م���درک ف���ارغ التحصیل���ی اینجان���ب امی���ن
فدائی فرزند هوش���مند به شماره شناسنامه
 0640281680ص���ادره از بیرجن���د مقط���ع
کارشناس���ی پیوس���ته رش���ته عمران عمران
صادره از واحد دانش���گاهی بیرجند با شماره
 3386240مفق���ود گردی���ده اس���ت و فاق���د
اعتب���ار می باش���د از یابنده تقاضا می ش���ود
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد
بیرجن���د به نش���انی بیرجند -انته���ای خیابان
آیت هللا غفاری ارسال نمایید.

برگ سبز و سند کمپانی خودروی ام وی ام  X33مدل
 1391رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی 872ن56
ایران  74ش���ماره موتور  MVM484FAFA009866و
شماره شاسی  NATGBAXK9A1011748به مالکیت
مهری محرابی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
میباشد.

س���ند کمپانی یکدس���تگاه تراکتور  285تک
دیفرانس���یل م���دل  89ب���ه ش���ماره س���ریال
 H06568A1و ش���ماره موتور LFW01926W
ب���ه مالکیت آقای خلی���ل مغانلو مفقود و از
درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ س���بز ،سند مالکیت و کارت سواری سیستم
پژوتی���پ  206م���دل  1381به رنگ س���فید صدفی
روغنی به ش���ماره موت���ور  10FSE33905485و
شماره شاس���ی  81612888به ش���ماره پالک -68
 128ج  49مفقود گردیده و از درجه اعتبارس���اقط
می گردد.

سه برگ سند موتورسیکلت سحر  125رنگ
آبی مدل  95به شماره پالک  74453ایران
 781و ش���ماره تنه  9510136و شماره موتور
 423107مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.

به کالس��ه پرون��ده های ش��ماره  1399-307و  1399 - 294موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنوردتصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای حسین کچرانلوئی فرزند حسن بشماره شناسنامه 19202صادره از بجنورد و خانم زهرا مهری فرزند
صیف علی به ش��ماره شناس��نامه  22به السویه هر کدام سه دانگ مشاع ازششدانگ در یک باب منزل مسکونی به
مساحت  242.70متر مربع از پالک 155اصلی واقع در اراضی کهنه کند بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی
آقای رحمانقلی باغچقی فرزند ناظر محرزگردیده اس��ت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک
ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت
مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .آ1408323-
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/09/24 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/09/09 :
احمد اصغری شیروان  -رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای رس��ول اکبری پارس��ا با تسلیم دوبرگ استش��هاد محلی مصدق به مهردفترخانه  8همدان برابروارده شماره
 -35303/1400م��ورخ  1400/9/8مدعی اس��ت که س��ند مالکیت شش��دانگ پ��الک  1/22524/28969واقع
درحومه بخش س��ه همدان به ش��ماره مسلس��ل  984479س��ری الف  97ش��ماره دفترامالک الکترونیک شماره
 139720326001015074بنام رس��ول اکبری پارس��ا به علت جابجایی منزل مفقود گردیده وبرابر اس��ناد رهنی
ش��ماره  106227مورخ  1393/7/2و106443مورخ  1393/9/16و 104816مورخ  1392/2/8تنظیمی دفتر خانه
 7همدان نزد بانک مسکن وسند رهنی شماره  43004مورخ  1397/11/1تنظیمی دفتر خانه 72همدان نزد بانک
قرض الحس��نه مهر ایران در رهن می باش��د،و برابر نامه های  139905826033004066مورخ  1399/11/27و
 139905826033004011مورخ  1399/11/23اداره اجرای اسناد رسمی همدان بازداشت می باشد  .لذا به استناد
تبصره الحاقی به ماده  120آیین نامه قانون ثبت بدین وسیله آگهی می شود تا هر کسی مدعی انجام معامله ویا وجود
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشاراین آگهی طی مدت  10روز به اداره ثبت اسناد وامالک مراجعه و ضمن
ارائه اصل سند مالکیت ویا سند معامله،اعتراض خود را کتباً تسلیم نماید.درصورت انقضاء مدت واخواهی و نرسیدن
اعتراض ویا درصورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه نگردد سند مالکیت المثنی به نام متقاضی صادروتسلیم
خواهد شد .مراتب براساس آخرین اطالعات سیستم جامع امالک تهیه و گزارش شده است .
(م الف  )1268آ1408321-
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان -بهرام زارع زادگان

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 محمد نظری به شناسنامه شماره  0740213806کدملی  0740213806صادره تایباد فرزند محمدعلی در
شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت  137/50مترمربع پالک شماره  251اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14
مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت سهماالرثی غالمحسین علمی از مالکیت عبدالحکیم علمی
و قسمتی از پالک** کالسه 1400-166
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

آگهی مفقودی

نظر به دستور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20
و برابر رای شماره  140060306005006881مورخ  1400/09/03هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر
سید مرتضی نسبت
در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بال معارض آقای سید احمد حسینی فرزند
به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  113/70مترمربع از پالک شماره  109فرعی از  36اصلی واقع در اراضی
محمد صادق صابرانی فرزند
گذر بوجخکی بخش  12حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای
محمد محرز گردیده است لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی و ماده  13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیر االنتشار
در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذی نفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته
باشد باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل
وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت را 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
مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست (م.الف  )797آ1408328
تاریخ انتشار نوبت اول1400/09/09 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/09/24 :
علی امینی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نیشابور

◾

◾گاهی در تاریخ ادبیات ما یک شعر و حتی یک بیت
میتواند یک شاعر را ماندگار کند و حتی روی تاریخ
تشیع و زیست شیعیان تأثیر بگذارد .بعضی شعرهای

آقای چایچیان نیز چنین حالتی دارد .چه میشود که
شعر یک شاعر ماندگار میشود و در میان مردم رسوخ
پیدا میکند؟ این فقط وابسته به معیارهای شعری و

,1408311ح

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

گزيده

اســتاد چایچیان درباره شــعر «آمدمای شــاه پناهم بده»
میگفتند مادرم بیماری سختی داشت ،به حرم امام رضا(ع)
مشرف شدیم و تا چشمم به حرم و بارگاه امام رضا(ع) افتاد،
ناخودآگاه این شعر بر زبانم جاری شد.

خاطره آن مجلس ایــن بــود که من در برنامهای از
برنامههای «شبهای شاعر» که آقای قرایی برگزار
میکرد مجری بودم ،همین مراسم بزرگداشت آقای
چایچیان بود .دوستان اجرای برنامه را به من محول
کرده بودند که توفیقی برای من بود و موجب شد به
خاطر اجرای برنامه دوباره مرور عمیقتری بر زندگی
ایشان داشته باشم .یادم است خدمتشان رسیدم و
دو ساعت با هم صحبت کردیم .در آن برنامه هم که
ایشان به خاطر کهولت با سختی زیاد در آن حاضر
شدند ،یک بار دیگر از نزدیک ایشان را دیدم و برایم
حضور دلچسبی بود .وقتی مجری چنین برنامهای
با شخصیتی روبـهرو میشود یک ارتباط بیشتر و

◾

◾صحبت دیگری هست که بخواهید بیان کنید؟
نه ،فقط میخواهم بگویم عواملی دست به دست
هم داد و سبب شد کسی مثل آقای چایچیان بروز
کند .کسی که پیش از انقالب شاعر مطرح آیینی بود،
با فضای انقالب همراستا شد و حوزه نفوذ کالمش را
گسترش داد .ایشان از نوادر شاعرانی بود که با بزرگان
دینی و اندیشمند ما مرتبط بود و این موجب شده بود
شعر آیینی ایشان شعری با پشتوانه و ارجمند باشد.
ای کاش این شرایط برای شاعران جوانی که در حوزه
شعر آیینی کار میکنند هم فراهم شود تا بتوانند با
پشتوانهها و لــوازم و اسباب کامل شعر آیینی این
مسیررابپیمایند.

آگهی مفقودی

موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آیین نامه مربوطه
این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها
رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذی نفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ
نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 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 مینماید و صدور سند مالکیت مانع از
مراجعه متضرر به دادگاه نیست (م.الف  )805آ1408326-
تاریخ انتشار نوبت اول1400/09/09 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/09/24 :
علی امینی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نیشابور

این خاطره را در همان مراسمی که برای بزرگداشت
ایشان بــرگــزار شــده بــود از زبــان مرحوم چایچیان
شنیدم که بیان کردنش خالی از لطف نیست .استاد
چایچیان برخی اوقــات درب ــاره چگونگی ســرودن
شعرهایش سخن میگفت که یک بار درباره شعر
«آمدمای شاه پناهم بده» میگفتند مادرم بیماری
سختی داشت ،به حرم امام رضا(ع) مشرف شدیم
و تــا چشمم بــه حــرم و بــارگــاه امــام رض ــا(ع) افتاد،
ناخودآگاه این شعر بر زبانم جاری شد و در مدتی
که مشغول زیارت بودم آن را به پایان رساندم و این
شعر زبــان حــال م ــادرم در روزه ــای پایانی عمرش
است .خوب است کسانی که این شعر را میشنوند
یا میخوانند از شرایط و حال و هوای سرودن آن هم
خبر داشته باشند.

, 1408354ح

نظر به دستور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20
و برابر رای شماره  140060306005006913مورخ  1400/09/05هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر
در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بال معارض آقای علیرضا فاضلی فرزند محمدعلی نسبت به ششدانگ یک
باب ساختمان به مساحت  468/90مترمربع از پالک شماره  210فرعی از  52اصلی واقع در اراضی زین آباد بخش
 12حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی شمس جهان رافعی فرزند حسین محرز گردیده است .لذا به

م���درک موق���ت فارغالتحصیل���ی فاطم���ه
فریمانی���ان فرزند غالمعلی صادره از فریمان
شماره شناسنامه  10539در مقطع کارشناسی
ارش���د ناپیوسته رش���ته روانشناس���ی عمومی
صادره از تربت جام با شماره مدرک 481703
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشد.
از یابن���ده تقاض���ا میش���ود اصل م���درک را به
دانش���گاه آزاد اس���المی تربت جام به نش���انی:
تربت جام کیلومتر  5جاده فریمان  ،س���ازمان
مرکزی دانش���گاه آزاد اسالمی تربت جام اداره
امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید.

◾

◾یک خاطره از شعر «آمــدم ای شــاه پناهم بده»
داشتید که اگر اینجا آن را بیان کنید ممنون میشویم.

◾

◾یادمان است سالها پیش بزرگداشتی در مؤسسه
اوج برای استاد چایچیان برگزار شد که شاعران مختلف
حضور پیدا کرده و درباره ایشان صحبت کردند .اگر از
آن شب خاطرهای دارید ممنون میشویم بیان کنید.
چقدر الزم است بزرگانی مثل آقای چایچیان به جوانان
معرفی شوند؟

زینب اصغریان دقیقا ًدر ســالــروز میالد امام
رضا(ع) یعنی  11ذیالقعده سال  ۳۳۶هجری بود که
محمد به دنیا آمد .والدتش در زمانی بود که حدود
هفتسالیاززمانغیبتکبریمیگذشت،حکومت
آلبویه مستقر وبهتازگی فضایاختناق تمامشدهبود
و دیگر از سکوت و تاریکی و تبعید خبری نبود .برخی
علما از جمله «شیخ کلینی» و «شیخ صدوق» نیز به
پایتخت جهان اسالم یعنی بغداد آمدند.
اما کسی نمیدانست جوانی که شاگرد شیخ صدوق
است قــرار است نور چشمی امــام زمــان(عــج) شود.
شخصی الغــرانــدام ،میانقامت و گندمگون به نام
محمد بر سر زبانها افتاده بود .برخی از علمای اهل
سنت به او لقب «ابنمعلم» داده بودند اما همه او را به
یکناممیشناسند«شیخمفید»؛همانکسیکهدر
مسجد معروف «براثا» تدریس میکرد.
ابنشهرآشوب در مورد لقبش مینویسد :حضرت
ولی عصر او را به «شیخ مفید» ملقب فرمود .شیخ
محمد هم استاد کالم شیعه و هم فقیه بود و نزدیک
 200ا ثــر تألیف نـمــود .شبی شیخ مفید حضرت
زهرا(س) را در خواب دید که در مسجد کرخ آمده و از
شیخ میخواهد به امام حسن(ع) و امام حسین(ع)
علم کالم آمــوزش دهد .شیخ از خواب بیدار شده و
تعجب کرد که این چه خوابی بود و من کسی نیستم
که به دو امام بزرگوار علم دین را آموزش دهم .صبح،
شیخ محمد بــه سمت مسجد کــرخ بــه راه افـتــاد و
دید مادر شیخ مرتضی علمالهدی و شیخ رضی به
همان مسجد آمدند و از او خواستند علم کــام را
به فرزندانش آمــوزش دهــد و خــواب شیخ اینگونه
تعبیرشد.
ازجملهفضائلوامتيازاتشيخمفيدچندنامهاست
که از ناحيه مقدسه حضرت ولی عصر(عج) برایش
ارسال شده و امام زمان واژگانی مانند «برادر با ایمان و

گواهینامه رانندگی اینجانب امیرمحمد
نیکنام بایگی فرزند محمدرضا با شماره
مل���ی  0924950846مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی

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

آقای چایچیان حاصل یک زیست عمیق در حوزه
دین است .ایشان با این مفاهیم بزرگ شده ،زندگی
کرده ،آرزوها ،حسرتها ،آمال و شادیها و غمهایش
ارتباط تنگاتنگی با مفاهیم دینی و مذهبی داشته
است .درنهایت چنین آدمی است که در همراهی
با اندیشمندان حوزه دین ،مطالعات دینی و زندگی
دینی که در آن رشد کــرده و پــرورش پیدا کــرده ،به
چنین سطحی از شعر دینی م ـیرســد .مجموع
این داراییها ایشان را به مدار و معیاری رسانده که
کالمش کامال ًبرخاسته و برآمده از جان این مفاهیم
باشد و وقتی آقــای چایچیان حرف میزند و شعر
میگوید و سخن میگوید ،همراه با ذات و هویت
مفاهیم دینی اســت .این فرق میکند با کسی که
میخواهد صرفا ًبا نام بــردن از چهرههای دینی و
شخصیتهای مذهبی و به کار بردن اصطالحات
آیینی در کالم خودش شعر آیینی بگوید .این تفاوتی
اســت کــه بین آق ــای چایچیان و بعضی شــاعــران
وجود دارد و متأسفانه همین هم سبب شده برخی
شاعران آیینی روزگــار باوجود فضاهای رسانهای و
تبلیغاتی که برایشان فراهم است و چند صباحی سر
زبانها میافتند و شهرتی پیدا میکنند ،درنهایت رو
به افول و خاموشی بگذارند و یا خودشان خاموش
و یا شعرشان خاموش شود و در جان مردم و زبان
مردم ماندگار نشوند.

«برادر گرامی و استوار؛
شیخ مفید»

ب���رگ س���بز خودرو س���واری پ���ژو تی���پ  405جی ال
ایک���س  1800آی رن���گ ب���ژ متالیک س���ال  1384به
ش���ماره ش���هربانی  21د  582ایران  12و ش���ماره بدنه
 13218057وشماره موتور 12484245216به مالکیت
مجی���د س���عادتمند مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار
ساقط می گردد.

1408341ح

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین
آگهی تحدید حدود اختصاصی
حوزه ثبتی قاینات
پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده  14قانون ثبت منتشر گردیده ،اینکه
حس��ب درخواست واصله مس��تند به ماده مذکور و ماده  61آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود
قسمتی از امالک واقع در بخش  11حوزه ثبتی این واحد به شرح ذیل:
بخش  11قاینات
قطعات مفروزه مزرعه زبر پالک  1583اصلی
 302فرعی از  15فرعی سید سجاد صدیقی ششدانگ یکقطعه باغ مشتمل بر ساختمان در روز
 1400/10/6انجام خواهد شد .لذا به موجب ماده  14قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین
شماره فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار میگردد؛ که در موعد مشخص شده فوق ساعت  8الی

آگهی تحدید حدود اختصاصی

پیرو آگهی قبلی که به موجب ماده  14قانون ثبت منتشر گردیده اینک برحسب درخواست واصله مستند به ماده
مذکور و ماده  61آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود یک قسمت از امالک واقع در قطعه  3درگز بخش  7قوچان در
ساعت اداری در تاریخ مندرج در متن آگهی انجام و به شرح ذیل آگهی می گردد:
پالک  -19اصلی واقع در دستجرد قطعه  3درگز بخش 7قوچان
پالک  369فرعی مجزی شده از  -19اصلی آقای حجت اله دولت پور ششدانگ اعیان یک باب منزل واقع در شهر
درگز بلوار امام خمینی(ره) نبش ( 1خیابان شهید کالنتری)که متقاضی عرصه آن را بموجب سند رسمی از آستان
قدس رضوی اجاره نموده است.
تاریخ تحدید1400/10/06:
لذا به موجب ماده  14قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق به وسیله این آگهی اخطار میگردد
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رسانند و چنانچه هر یک از صاحبان امالک و یا نماینده
قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده  15قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف
مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالکی که در موقع
مقرر حاضر نبوده اند مطابق تبصره  2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین میبایست
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم
و گواهی الزم را از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند .آ1408332-
تاریخ انتشار1400/09/09:
ناصر حسن زاده
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک درگز

بد ی���ن و س���یله ب���ه ا ط���الع عم���و م
می رس���اند که برگ سبز و سند کمپانی
خودرو اینجانب محمد حدادزاده شکیبا
به شماره ملی  2994081989مربوط به
اتومبیل سواری پژو تیپ  206آریان رنگ
نقره ای  -متالیک مدل س���ال  1386به
شماره پالک  45ایران  233س  28به
شماره موتور  13385009605و شماره
شاس���ی  18909188مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط می باشد.

◾

◾در یک گفتوگو بیان کرده بودید شعر وقتی آیینی
است که از تفکر آیینی برخاسته باشد .آقای چایچیان
از شاعرانی بودند که هم اهل مطالعه و اندیشه بودند
و هم با بعضی اندیشمندان دینی مثل عالمه امینی
ارتباط داشتند .تفکر آیینی در شعر آقای چایچیان را
چطور میبینید و این مسئله را چقدر نیاز امروز شعر
آیینی میدانید؟

به مناسبت سالروز بزرگداشت فقیه و متکلم بزرگ شیعه

آگهی مفقودی

رونوشت آگهی حصر وراثت

نظر به اینکه آقای حسین حیدری دارای شناسنامه شماره  1050058577به شرح دادخواست به کالسه 374
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حیدر حیدری به شناسنامه
 5749688526در تاریخ  1400/9/2در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم
منحصر است به
 .1محبوبه حیدری فرزند حیدر کد ملی  1064103911ت.ت  1367/5/15نسبت فرزند مرحوم
 .2مجید حیدری فرزند حیدر کد ملی  5740043050ت.ت  1372/7/1نسبت فرزند مرحوم
 .3حسین حیدری فرزند حیدر کد ملی  1050058577ت.ت  1368/5/18نسبت فرزند مرحوم
 .4محمد حیدری فرزند حیدر کد ملی  5740103215ت..ت  1377/6/6نسبت فرزند مرحوم
 . 5معصومه مرشدلو فرزند جعفر کد ملی  1063481503ت.ت  1347/4/5نسبت همسر مرحوم
 .6سوسن مرشدلو فرزند ابراهیم کد ملی 5749165671ت.ت  1314/11/1نسبت مادر مرحوم
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده  362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و
1408334
اال گواهی صادر خواهد شد.
سید حسن سامغانی قاضی شورا شعبه هفتم دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان

یکی از حلقههای مفقوده در حوزه شعر آیینی همین
نکتهای است که شما اشاره کردید .آنهایی که شعر
را به قاعده و سامان میگویند مردم با شعرشان ارتباط
برقرار نمیکنند و آنهایی که مردم با شعرشان ارتباط
برقرار میکنند نمیتوانند شعر به قاعده و بهسامانی
بگویند .دلیلش هم ایــن اســت که شــاعــران آیینی
میخواهند به خاطر ارتباط با طیف وسیع مخاطب
کهعموممردمهستند،گفتاروسبکشعروبیانشان
در حد شاعران مرثیهسرا و مداحان نوحهسرا بماند.
ولــی خوشبختانه پس از انقالب اتفاقاتی افتاد و
چهرههایی پیدا شدند که توانستند در شعر آیینی
و هیئتی میدانداری کنند؛ یعنی هم بهگونهای شعر
بگویند که مردم با آنها ارتباط برقرار کنند و هم حد
نصابی از اصول شعر و ادبیات را در شعرشان رعایت
کنند .از جمله این شاعران یکی آقای آغاسی بود که
میدانید ایشان یکی از میداندارهای این عرصه
بود و توانست این خأل را تا حد زیادی پر کند .یا مثال ً
آقای ژولیده نیشابوری که ایشان هم در دوران انقالب
توانست خیلی مــیــدانداری کند .دیگر شاعری که
ایشان هم از پیشکسوتان و بزرگان این حوزه است

میداندار شعر آیینی

عمیقتر با آن فرد برقرار میکند .من هم میتوانم
بگویم در همان ارتباطها به شناخت عمیقتری از
مرحوم چایچیان و ابعاد معرفتی و اخالقی ایشان
رسیدم .وقتی انسان از دور این اسمهای مشهور
را میشنود ،بر اساس همان دیدارهای نه چندان
نزدیک قضاوت میکند ولی وقتی این آدمهــا را از
نزدیک میبینی و برخوردهای معرفتی و اثر کرامت
و مناعت طبع آنها را از نزدیک مشاهده میکنی،
شناخت عمیقتری پیدا میکنی .من همینقدر
میتوانم بگویم دیــدار ایشان در آن شب موجب
شد ارادت من به آقای چایچیان صدچندان شود.
نــوع بــرخــوردهــا ،خــویــشــتـنداری و فروتنیها که
از جــان ایــشــان بــرمـیآمــد ارادت مــن بــه ایــشــان را
صدچندان کرد.

,1408300ح

رونوشت آگهی حصر وراثت

نظر به اینکه خانم زهرا مرش��دلو دارای شناس��نامه شماره  5749203212به ش��رح دادخ.است به کالسه  373از
این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان علیرضا رحمانی به شناسنامه
 5749192881در تاری��خ 1399/7/17در اقامتگاه دائم��ی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم
منحصر است به :
.1زهرا مرشدلو فرزند خلیل کد ملی  5749203212ت.ت  1354/2/10نسبت همسر مرحوم
.2سارا رحمانی فرزند علیرضا کد ملی  5740253551ت.ت  1391/11/13نسبت فرزند مرحوم
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را باستناد ماده  362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا
هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال
گواهی صادر خواهد شد  .آ1408333-
سید حسن سامغانی قاضی شورا شعبه هفتم شورای حل اختالف زبرخان

 10صبح در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند ،چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده
قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند؛ مطابق ماده  45قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود
اظهار ش��ده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود وحقوق
ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده  20قانون ثبت فقط تا
 30روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد .و برابر ماده  86آیین نامه اصالحی قانون ثبت
 ،معترضین می بایس��ت؛ از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف
یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور
أخذ و به این اداره تسلیم نمایند ،در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه
و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به
اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد .آ1408331-
تاریخ انتشار1400/09/09 :
علی صفائی فر  -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک قاینات

◾

◾یکی از نکاتی که دربــاره شعر آقای چایچیان مورد
توجه است قدرت و قوت شعری و ادبی آن است .این در
صورتی است که بعضا ًشاعران پیشکسوت شعر آیینی
و هیئتی به خاطر نزدیک شدن به زبان مردم از بعضی
معیارهای شعری عدول میکنند .شما درباره ویژگیهای
شعری استاد چایچیان چه تحلیلی دارید؟

روایت مصطفی محدثی خراسانی
از مرحوم حبیباهلل چایچیان در چهارمین سالگرد درگذشتش

تقویم تاریخ

ثالثه اشیاء
یحتاج
الناس
طرا الیها:
االمن و
العدل و
اخلصب

سه چيز است كه
همه مردم به آنها
نياز دارند :امن ّيت،
عدالت و آسايش.

دوست رشید ما» برای وی بهکار بردهاند.
در طول  30سال 30 ،نامه از سوی دوازدهمین امام
بــرای شیخ مفید نوشته شــده اســت کــه در عنوان
بسیاری از آنها این جمله دیده میشود« :برادر گرامی
و استوار؛ شیخ مفید».

◾

◾مرثیهای برای خورشید

شیخ مفید در پایین پای امام موسی بن جعفر و نوه
عالیقدرش امام محمد تقی(ع) یعنی در كاظمین
جنب آرامگاه استادش جعفربن محمد قولویه قمی
به خاک سپرده شد و خواجه نصیرالدین طوسی نیز
در كنار آنها مدفون است.
در شأن و مقام بلند شیخ مفید همین بس که وجود
مبارک حضرت مهدی(عج) در سوگ از دست دادن
وی مرثیهای ســرود که روی سنگ مــزار شیخ مفید
نوشته شده است:
«ال صوت الناعی بفقدک انه
یوم علی آل الرسول عظیم
ان کنت قد غیبت فی جدث الثری
فالعلموالتوحیدفیکمقیم
فالحجةالمهدییفرحکلما
تُلیَت علیک من الدورس علوم»

سند موتورسیکلت پرواز مدل  1393رنگ مشکی
ب���ه ش���ماره موت���ور  156FMI0262302و ش���ماره
شناس���ایی  N2N***125R9310750و ش���ماره
انتظام���ی  83963ای���ران  771ب���ه مالکی���ت رضا
یعقوبی مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

آگهی مفقودی

شناسنامه مالکیت خودروی چری تيگو  ٥اف ال مدل
 1396رنگ سفید -روغنی به شماره انتظامی 673س45
ایران  36ش���ماره موت���ور  MVM484FTAH021010و
ش���ماره شاسی  NATGBATL5H1017992به مالکیت
محسن امینیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
میباشد.

جواد شیخاالسالمی
امـ ــروز چهارمین سالگرد
رحلت شاعر پیشکسوت
شعر آیینی کشورمان است.
مرحوم حبیبهللا چایچیان
متولد سال  ۱۳۰۲و متخلص به «حسان» که بیشتر
سرودههایش در مدح و مرثیه اهل بیت(ع) بود .او به
تأثیرپذیری از اندیشههای عالمه امینی بارها اشاره
کرده و بارها از سوی عالمه امینی و رهبر معظم انقالب
مــورد تحسین و تشویق قــرار گرفته بــود« .امشب
«آمدم ای شاه

شهادتنامه عشاق امضا میشود» و
پناهم بــده» از سرودههای معروف این شاعر فقید
و خوشطبع بــوده اســت .به بهانه سالروز فوت این
شاعر پیشکسوت گفتوگویی با استاد مصطفی
محدثیخراسانیداشتیمودربارهشعرآیینیوزوایای
مختلف شعر و شخصیت این شاعر پیشکسوت
صحبت کردیم .این گفتوگو را میخوانید.

آقــای حبیبهللا چایچیان اســت .ایشان هم زبان
مردم را پیدا کرده و میشناخت و به زبان آنها سخن
میگفت و هم شعرش حدنصاب قابل قبولی از نظر
ادبی داشت .از طرفی نیز شعر ایشان برآمده از جان
بود ،ساختگی نبود و شعری نبود که ایشان نشسته
باشد و تنها بر اساس توانمندیهای ادبی و سخنوری
خودش آن را نوشته باشد .این سه خصیصه وقتی با
همجمعمیشوند،یعنیشاعرانگیوجوششیبودن
شعر و از طرفی قابل فهم بودن برای تودهها ،منجر به
این مقبولیت عام میشود که آقای چایچیان هم به آن
دست یافت و من فکر میکنم به این راحتی کسی به
سطح ایشان نمیرسد.

ادبی است یا چیزهای دیگری هم وجود دارد؟
تحلیل دقیق ایــن نکته به نحوی که بتوانیم همه
جوانب قضیه را بسنجیم و فرمولی ارائه دهیم که
اگر شعری اینگونه نوشته شود مثال ًتبدیل به کالمی
میشود که زمزمه مــردم میشود ،مثل شعرهای
«آمد م ای شاه پناهم بده» یا «امشب شهادتنامه
عــشــاق امــضــا م ـیشــود» ســخــت اس ــت و شدنی
نیست .قطعا ًنمیشود این اتفاق را کامال ًفرمولیزه
و سازوکار آن را مشخص کرد .مسائل زیادی باید
دست به دست هم بدهند تا چنین اتفاقی بیفتد.
کما اینکه شعر «ی ــاران چه غریبانه رفتند از این
خانه» از آقای بیگی نیز چنین حالتی دارد .وقتی آدم
به الیههای زیرین این شعر نگاه میکند میبیند این
آهنگ و قافیه و وزن در ادبیات ما بارها تکرار شده و
جدید نبوده ،مثال ًشعر «من مست و تو دیوانه ما را
که برد خانه» با همین وزن و قافیه قبال ًگفته شده،
همچنین وقتی ایــن شعر را تحلیل فرمی و زبانی
میکنیم هم میبینیم آنچنان آش دهــا نســوزی
نیست و خالقیت چندانی هــم ن ــدارد ،ولــی یک
چیزهایی دست به دست هم داده و این اتفاق برای
این شعر افتاده است .با اینهمه میتوان به یک
نکته مهم اشاره کرد؛ شعر وقتی از جان شاعر برآمده
باشد ،از متن هویت ،زیست ،حب ،تولی و تبرای
شاعر برآمده باشد ،این اقبال را پیدا میکند که مورد
توجه مردم قرار بگیرد و ماندگار شود.

دفعه دوم اين آيات سوره مزمل بر پیامبر نازل شد كه در آغازش
ل اال َقلي ً
ص ِمنْهُ
ص َفهُ ا ِوانْ ُق ْ 
م ال َّل ْي َ
ل ُق ِ
میفرمايد« :يا ايُّهَ ا ال ْ ُم َّز ِم ُ
ال ن ِ ْ
ّل ال ْ ُق ْرآنً ت َْرتي ً
َقلي ً
ال» (مزمل)4-1 /ای پيغمبر،
يه َو َرتِ ِ
ال ا ْو ِز ْد عَ ْل ِ
ای كسی كه عبای نبوت به دوش گرفتی ،به پاخيز شب را جز
اندكی ،نصفش را يا كمتر از آن اندكی را ،يا افزون بر آن و به

ترتيل بخوان قرآن را .بار سنگينی بر دوش تو آمده است ،اگر
میخواهی اين بار به منزل برسد بايد به اندازه ممكن شب را
بيدار باشی.
هرچقدر میشود و میتوانی بيدار خوابی داشته باشی .برای
طلبه ،نيم ساعت ،يک ساعت قبل از طلوع فجر.

ب���رگ س���بز ،کارت ماش���ین ،بیم���ه پرای���د ن���ام
مالك:اقای سید علی فکری بایگی شماره موتور:
 01074406شماره شاس���یS1412284448831 :
شماره پالك12 :ایران261ب99مدل  1384مفقود
گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.

, .1408355ح

برگ س���بز خودرو س���واری پراید م���دل  1391رنگ
سفید روغنی به شماره موتور  4602514و شماره
شاسی  S1412291092139و شماره انتظامی 958
س  74ای���ران  12به مالکیت حس���ن خالقی واثق
مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

م���درک تحصیل���ی اینجان���ب فهیمه منش���اد گل
ختمی فرزنداحمد به شماره شناسنامه 3330
ص���ادره از ح���وزه  4مش���هد در مقط���ع تحصیلی
کارشناس���ی رش���ته مهندسی ش���یمی  -صنایع
غذای���ی ص���ادره از دانش���گاه آزاد اس���المی واح���د
قوچ���ان ب���ا ش���ماره ثب���ت  792065163مفق���ود
گردی���ده و فاقد اعتبار می باش���د .از یابنده تقاضا
می ش���ود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی
واحد قوچان به نش���انی  :اس���تان خراسان رضوی
 ،شهرستان قوچان 4 ،کیلومتری قوچان سازمان
مرکزی دانش���گاه آزاد اس���المی قوچان اداره امور
فارغ التحصیالن ارسال نمایید.

مغرب و عشا را اول وقت و نماز صبح را اول وقت بخوان و نماز
شب هم فراموش نشود .اين آيه هم میفرمايد :معلم اخالقی
كه همه وقت و همه جا هست نماز و اهميتدادن به نماز است.
به شما عزيزان ،معقول نيست بگويم نماز بخوانيد ،چنانکه
خوب هم نيست بگويم نماز اول وقت بخوانيد؛ معلوم است نماز

میخوانيد و نماز را اول وقت هم میخوانيد و نماز را در مسجد
با جماعت میخوانيد .در وقت نماز حتم ًا تالطم درونی برای شما
پيدا میشود برای اينكه شما مروج نمازيد .اما بايد در زندگی
شما نمازشب باشد .اگر میخواهيد مهذب شويد بايد نيم ساعت
پیش از طلوع فجر ،نيم ساعت پس از طلوع فجر بيدار باشيد و

با راز و نياز با خدا و با نماز شب ،زمينه درست كنيد برای اينكه
پروردگار عالم شما را مهذب كند .معمو ً
ال نمیشود ،نديديم و
نشنيديم يک كسی به نماز بیاعتنا باشد اما مهذب هم شده
باشد .نشنيديم و نديديم كسی نماز شب در زندگياش نباشد ،اما
مهذب هم شده باشد .اگر میخواهيد مهذب شويد حتم ًا بايد اين

نمازشب ،اين طلوع فجر و بيداری پیش از طلوع فجر در زندگی
شما باشد.
سوره مزمل سورهای است كه در دومين نزول وحی ،بر پيغمبر
نازل شده است ،يعنی در دفعه اول چند آيه اول سوره علق در
كوه حرا بر پيغمبر نازل و ایشان به رسالت مبعوث شد ،سپس در

 ۱۰ساله داشته و مشاهده کردم بسیاری از این افراد حتی
پول برقشان از هزینههای یک فرزند بیشتر است .گاهی این
طور نگاه میکنیم که الزمه موفقیت این است که تمام شرایط
الزم فراهم باشد آن موقع من تیر خالص موفقیت را بزنم ،در
حالی که دین و کل دنیا میگوید اصال ًدنیا در سختی است،
پس از سختی فــرار نکن.این محقق و پژوهشگر در حوزه
سبک زندگی در پایان نیز یادآور شد :بسیاری از افرادی که

به جایی رسیدند و موفق شدند به دلیل مبارزه با سختیها
بوده و رشدشان از دل همین سختیها بیرون آمده ،یعنی
همین سختی و فقر میتواند یک فرصت بزرگ برای رشد
باشد .حتی اگر نگاهی به زندگی ثروتمندان در ایــران هم
بکنید خیلی از آنها از دامن فقر به این جایگاه رسیدند ،اما ما
متأسفانه یاد گرفتیم به جای حل مسئله ،صورت مسئلهها
را پاک کنیم.

1408340ح

برگ سبز،س���ندکمپانی،کارت س���وخت و کارت موتور
سیکلت تیزتک مدل  1390رنگ آبی به شماره انتظامی
 73739 / 779ش���ماره موت���ور NCR15032041609
و ش���ماره تن���ه  NCR***150T9039539به مالکیت
جمش���ید خان���زاده مفقود گردی���ده و از درج���ه اعتبار
ساقط میباشد.

j

نداشتههاست .بنابراین ما باید نوع نگاهمان را به بسیاری از
مسائل زندگی تغییر دهیم .در کشور ما استانی که باالترین
درآمد سرانه خانوار را دارد در فرزندآوری رتبه  ۳۱را داراست،
االن پولدارترها بیشتر بچه دارند یا کم درآمدترها؟ من بسیار
به این نکته اعتقاد دارم که فضای تبلیغاتی ،ما را به سویی
میبرد که عوامل را اشتباه تشخیص میدهیم در نتیجه
تحلیلمان هم اشتباه میشود.

این کارشناس و پژوهشگر در حوزه خانواده همچنین تصریح
کرد :در جمعیتشناسی میگویند نسبت بین توانمندی
اقتصادی و فــرزنــدآوری نسبت عکس اســت و در صورتی
توانمندی اقتصادی را در نسبت با فرزندآوری میبینید که
نگرش به فرزندآوری عوض شود .اگر این نگرش عوض شده و
فرزند از حاشیه به متن بیاید آن موقع است که رفاه اقتصادی
هم میتواند منجر به فــرزنــدآوری شــود .در دنیا کمترین

فرزندآوری به ژاپن ،نروژ و سوئیس اختصاص دارد و هر قدر
هم مشوق میگذارند باز هم این مشکل حل نمیشود؛ پس
این موضوع نشان میدهد صرفا ًرفاه اقتصادی نمیتواند
عاملی ب ــرای ف ــرزن ــدآوری باشد.عباسی ول ــدی خــطــاب به
مسئوالن عنوان کرد :در این  ۱۰سالی که در مورد فرزندآوری
صحبت میکنم بسیاری از کنایهها و طعنههایی که باید به
شما میزدند را به من زدنــد .در مورد اینکه در جامعه فقر

وجود دارد هیچ شکی ندارم و این مسئله قابل انکار نیست،
اما قبول کنید احساس فقر در جامعه ما از خود فقر بیشتر
بوده و این موضوع به مراتب خطرناکتر از خود فقر است.
وی ادامه داد :امروز اگر در خانهای مبلمان نباشد برای عدهای
احساس فقر و کمبود ایجاد میکند اما واقعا ًاین مسئله
دلیل بر فقر است؟ واقعا ًچند درصد از این افرادی که بچه
نمیآورند محتاج نان شب هستند؟ من تحقیقات میدانی

شماره 9684

آگهی مفقودی

سه برگ سند موتورس���یکلت دلتا  125رنگ
سبز مدل  95به شماره پالک  68493ایران
 775و شماره تنه  9541968و شماره موتور
 073636مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.
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نماز شب فراموش نشود...

موعظه

آن كس كه گمان
خود را نيكو نسازد
(و بدبين باشد) از
هر كسى وحشت
مى كند.

 30نوامبر۲۰۲۱

سال سی و چهارم

شماره 9684

سهشنبه  9آذر 1400

 24ربیعالثانی 1443

 30نوامبر۲۰۲۱

سال سی و چهارم
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برگ س���بز خودرو وانت زامی���اد تیپ  Z24NIBرنگ
سفید سال  1392به شماره شهربانی  82و  277ایران
 42و شماره بدنه NAZPL140BD0369685وشماره
موتور  659221به مالکیت حسن صفاریان مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.

ب���رگ س���بز و ب���رگ کمپان���ی خودرو س���واری س���مند
م���دل  1384رن���گ نقره ای متالیک به ش���ماره موتور
 12484068810و ش���ماره شاسی  14517818و شماره
انتظام���ی  629م  62ای���ران  12ب���ه مالکی���ت س���کینه
اکب���رزاده خرآس���تانه مفقود و از درجه اعتبار س���اقط
میباشد.

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 .آ1408336-
تاریخ انتشار نوبت اول1400/9/9:
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/9/24 :
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد -غالمرضا آقازاده  -رئیس ثبت باخرز -هادی رضائی

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیه خانم گلنساء افضلی گروه فرزند حسن رضا بشماره شناسنامه  1341صادره از
راین در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  250مترمربع تحت پالک  2فرعی از  1107اصلی بخش  28کرمان واقع
در راین خیابان طالقانی کوچه شهید قریه میرزایی خریداری مع الواسطه از مالک رسمی خانم صغری پور ابراهیمی
محرز گردیده اس��ت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می ش��ود 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
خ��ود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اس��ت در صورت انقضای م��دت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 1096.م/الف آ1407799-
تاریخ انتشار نوبت دوم :سه شنبه 1400/9/9
تاریخ انتشار نوبت اول :سه شنبه 1400/8/25
محمود مهدی زاده
رییس ثبت اسناد و امالک

برابر راي ش��ماره  98/10/23 – 139860327001000742هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي
اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضي آقاي/خانم عیسي توکلي فرزند حمید بشماره شناسنامه  672صادره از زنجان در یک باب خانه/
یک قطعه زمین مزروعي/یک قعطه باغ به مساحت  38.25مترمربع پالک  42اصلي مفروز و مجزي شده از پالک
 12فرعي از  42اصلي واقع دربخش  7خریداري از مالک رسمي آقاي اصغر عبدي محرز گردیده است.لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضي اعتراضي داش��ته باش��ند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 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 قضایي تقدیم
نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
شد .آ1408346-
تاریخ انتشار نوبت اول  1400/09/09 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/09/23:
محمد رضا حسینی  -رییس ثبت اسناد و امالک

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

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره  1398/10/23 – 139860327001000741هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي
اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضي آقاي کامران سلطاني فرزند سلطانعلي بشماره شناسنامه  2482صادره از آب بر دراعیان یک باب
خانه به مساحت  38.25مترمربع پالک فرعي از  42اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 12فرعي از 42اصلي واقع
در بخش  7زنجان خریداري از آقاي اصغر عبدي محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 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 قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .آ1408346-
تاریخ انتشار نوبت اول  1400/09/09 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/09/23:
محمد رضا حسینی  -رییس ثبت اسناد و امالک

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

براب��ر رأی اصالحی ش��ماره  1400/02/29 - 140060319078002050هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

برابر رای ش��ماره  140060319078007603هیات دوم مورخ  1400/8/13موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای محسن عنایتی فرزند علی بشماره شناسنامه  3180003571صادره از گلباف در ششدانگ
یک باب خانه به مساحت  225مترمربع تحت پالک  16732فرعی از  3968اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 223
فرعی از  3968اصلی بخش  2کرمان واقع در کرمان سرآسیاب فرسنگی خیابان شهید احمدی جنوبی  2شرقی 3
بعد از س��ه راه س��مت چپ درب دوم خریداری از مالک رسمی آقای علی اکبر اشرف پور 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 1213 1408337-م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول :سشنبه  1400/09/9تاریخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 1400/09/24
محمود مهدی زاده  -رییس ثبت اسناد و امالک

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

برابر رای شماره  140060319005000405مورخ  1400/07/04هیات 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 آقای مهدی اشرفی رودخانه فرزند محمد بشماره شناسنامه  34صادره از شهداد در ششدانگ یک باب خانه
به مساحت  354/80مترمربع پالک  6فرعی از  -918اصلی بخش  23کرمان به آدرس شهداد -خیابان امام خمینی
کوچه تکیه خضریها خریداری از مالک رسمی آقای علی امان اللهی 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 .آ1408335-
تاریخ انتشار نوبت اول :سشنبه  1223 1400/09/9م/الف
تاریخ انتشار نوبت دوم :سشنبه 1400/09/23
ابراهیم سیدی  -رییس ثبت اسناد و امالک

