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آیتهللا سیدمحمدتقی مدرسی خواستار محافظت
همگانی از محیط زیست و اسراف نکردن نعمتهای
الهی شد و عنوان کرد :اسراف دلیل اصلی و نامحسوس
نابودی محیط زیست در طوالنیمدت است.
وی تأکید کرد :مسئولیت محافظت از محیط زیست بر

عهده همگان است .بحرانهای زیست محیطی همچون
گرمایش زمین به خوبی این مسئله را نشان میدهد.
آنچه ما از ناکارآمدی و فساد در جهان میبینیم ،مانند
رقابت تسلیحاتی دیوانهوار و استفاده بیهوده از سوخت،
همه در زیرمجموعه اسراف قرار میگیرند .هر فردی الزم

است نقش خود را در اصالح آنچه در اثر جهل و طمع
به فساد کشیده شده با استناد به متون دینی از قرآن و
سنت با تأکید بر احیای زمین و دفع ضرر و زیان با حفظ
محیط زیست ،ایفا کند.
آیتهللا مدرسی تأکید کرد :وظیفه علمای دین در همه

صوتیواتصالبهتلفنهمراه،الکترودیکپارچهگیره
بینالمللی امام رضا(ع) و سپاه امام رضا(ع) برپا شده
رونمایی از 20دستاورد و فناوری نوین
اندامیدرثبتسیگنالالکتریکیقلب،پروتززانومجهزبه
است و شامل طرحهای پژوهشی استادان و پروژههای
همزمانباهفتهبسیجنمایشگاهیازدستاوردهاو
تقاضامحوردانشجویانمیشود.صفحهشطرنجیلیزری تعدیلکنندهالکترومغناطیسی،دستگاهاندازهگیریضربان
فناوریهای نوین در حوزه سالمت به صورت مشترک از
باقابلیتغربالگریکیفیناهنجاریهایاسکنی،دستگاه قلب spo2،و دمای بدن نوزادان و ...برخی از دستاوردهایی
سوی دانشگاه بینالمللی امام رضا(ع) و سپاه امام رضا(ع)
است که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.
برپاشد.ایننمایشگاهدرراستایگسترشتعامالتدانشگاه تحریکگرمایی،قوزبندطبیهوشمندبافناوریهشدار

ع
لم وفناوری

گفتوگو با خادمیار هنری حرم مطهر رضوی

خبر

افتخار خدمت را مدیون اُنس با قرآن هستم
نخســـتین فرزنـــد خانواده
بود و پدرش میخواســـت
همچـــون او دنبـــال هنـــر
معماری برود امـــا او عالقه
خـــود را در خوشنویســـی
میدید .در ســـن 11سالگی با تشـــویق و همت دبیر
قـــرآن مدرســـهاش به ســـمت قـــرآن رفـــت .انس با
کالموحی زمینه آشـــناییاش را با یکی از اســـتادان
خوشنویســـی در جلســـه قرآن فراهـــم کرد.
سختیهای زیادی را در مسیر عالقهاش به
خوشنویسی متحمل شد .استعدادش را تا
مرحلهای پیش برد که به مدت 30سال در کسوت
مدرسدرانجمنخوشنویسانمشهدانجاموظیفه
میکند .آثار او در نمایشگاههای متعدد به نمایش
درآمده و اکنون چهار سال هم میشود که به عنوان
خادمیارهنریآستانقدسرضویمشغولخدمت
به زائران و مجاوران جد بزرگوار خود است.
خبرگزاری رضوی با سیدجالل رضوی سیسآباد،
خادمیار هنری حرم مطهر امام رضا(ع) به گفتوگو
نشسته است که مشروح آن را در ادامه میخوانید.

◾

◾شاهد حضور ســادات رضــوی در آستان قدس
رضــوی از دوره صفویه تاکنون هستیم که در مقام
تولیت حرم مطهر تا ردههای پایین به جدّ بزرگوار خود
خدمت کردهاند .این سعادت برای سیدجالل رضوی
سیسآباد چگونه اتفاق افتاده است؟

پیشینه این سعادت به اُنس با قرآن برمیگردد که
به همت و تشویق دبیر قرآن مدرسهام اتفاق افتاد.
استاد هاشم مجتهدزاده برای دانشآموزانش
جلسه قرآنی ترتیب داده بود و بسیار میکوشید
عالوه بر آموزش قرآن ،با ترجمه و مفاهیم آن ،ما
را با کالموحی مأنوس کند .اگر بگویم اُنس با قرآن
برایم خیر و برکات بسیاری داشته ،گزافه نگفتم؛
در همین جلسات قرآن با حسین هادیزاده ،استاد
خوشنویسی آشنا شدم و به دنبال عالقهام به
خوشنویسی رفتم .اما توفیق خدمت به جدّبزرگوارم
را زمانی بدست آوردم که سامانه خادمیاری در حرم
مطهر راه افتاد و خادمیاران بسیاری در عرصههای

مختلف برای امام رضا(ع) به خدمت مشغول شدند
و من هم با توصیه یکی از دوستان ،خادمیار هنری
آستان قدس رضوی شدم.

◾

◾استعداد خوشنویسی در شما ذاتــی بــود یا با
عالقه ،به یک امر اکتسابی جامه عمل پوشاندید؟

پدربزرگ و پدرم هر دو خط خوبی داشتند و تا
حدودی عالقه به خوشنویسی ذاتی بود ،اما پدرم
موافق نبود این هنر را به صورت حرفهای دنبال کنم و
امر میکرد مثل خودش به معماری رو بیاورم.
حتی به یاد دارم به من گفت« :هزینه کالس
خوشنویسی را به تو میدهم اما هزینه رفت و
برگشتت با من نیست» .در واقع با این حرفش،
سنگ جلو پای من انداخت که دنبال عالقهام نباشم
اما من که استعداد خودم را در این هنر میدیدم،
سختیهای زیادی در راه آموزش خوشنویسی
متحملشدم.
برایآموزشخوشنویسیبهچهارراهلشکرمیرفتم.
از منزلمان واقع در سیسآباد تا محل کالس را دو
ساعت پیاده طی میکردم ،دو ساعت زمان کالس و
دو ساعت هم دوباره زمان برگشتم بود .در واقع من
برای دو جلسه آموزش خوشنویسی در هفته باید
12ساعت وقت میگذاشتم.

◾

◾هنر خوشنویسی را تا چه مرحلهای پیش بردید؟

خوشنویســـی را از دوران کودکی آغاز کـــردم و دوران
دفـــاع مقـــدس در کوچـــه و خیابـــان دیوارنویســـی
میکـــردم .حتـــی در دوران دفـــاع مقـــدس روی
تابلوهایـــی که قـــرار بـــود رزمنـــدگان با خـــود حمل
کنند با خط نستعلیق شـــعارهایی مانند «رزمنده
صفحه 12
خسته نباشید»« ،تنها ره سعادت :ايمان ،جهاد،
شهادت»« ،رزمندگان :اســـام پيروز است ،شرق و
غرب نابود است» مینوشتم .پس از مجروحیت،
تابلونویســـی در دوران دفاع مقدس جرقهای شد تا
به صورت رســـمی هنر خوشنویســـی را آغـــاز کنم.

◾

◾پس با هنر خود به صحنه مبارزه هم رفتهاید؟

بله .دیوارنویسی میکردم و همچنین همراه پدرم

◾

حدود چهار سال است که خادمیار این بخش
هستم؛ ابتدا به موزه قرآن ،سپس مؤسسه
آفرینشهای هنری رفتم و نزدیک به دو ماه هم
است که در بخش مخطوطات کتابخانه مرکزی حرم
مطهربهخدمتمشغولم.
شروع خدمتم در موزه قرآن با خوشنویسی قرآن به
صورت دستهجمعی بود .البته در همین زمان هم به
خادمیاران آموزش خط میدادم و هم آیات قرآن را به
صورت قطعات خوشنویسی روی کاغذ مینوشتم.
با شیوع ویروس کرونا از موزه قرآن به مؤسسه
آفرینشهای هنری منتقل شدم و ادامه خدمتم
را در این مؤسسه دنبال کردم .به مدت یکسال
هم اینجا بودم و کار تدریس به خادمیاران را انجام
میدادم .برخی از خادمیاران در امتحانات انجمن
خوشنویسان شرکت کردند و مدرک فوق ممتاز
گرفتند.
چون هم خطاطی و هم نقاشیخط میکنم ،از این
لحاظ بخش مخطوطات حرم جایی بود که خیلی به
من کمک کرد .اینجا منبعی برای تحقیق و مطالعه
است .خوشحالم برای خدمت به این بخش آمدم
و در کنار خدمت از این منبع عظیم بهرهها خواهم
برد .در بخش مخطوطات ابزارهایی الزم داریم تا
انشاءهللا نسخهشناسی را نیز شروع کنیم.

◾

◾در معماری حــرم مطهر رضــوی کتیبهنویسی
را داریــم .آیا ایدههای شما در کتیبههای حرم مورد
استفاده قرار گرفته است؟

خیر .تخصص من در خوشنویسی خط نستعلیق
است و چندین مورد سنگنوشتههایی را برای مراکز
وابسته به آستان قدس رضوی داشتم که یکی از
آنها نوشتن سنگ یادبود مجتمع امام خمینی(ره)
در خواجهربیع است.

قطعا ًهمینطور اســـت .وقتی یکی از شاگردانم که
خادم حضرت اســـت یـــک روز از من خواســـت در
جلســـه تجلیل از خادمان به جای او حاضر شـــوم
حـــس خوبی به من دســـت داد و دوســـت داشـــتم
من هم خادم حضرت میبودم که ایـــن اتفاق افتاد
و اســـتاد هادی ذوالریاســـتین به من گفت :بخش
خادمیاری هنـــری در حرم مطهـــر راه افتاده ،شـــما
نمیخواهی خادمیار هنری شـــوی؟ این پیشنهاد
برایم بسیار خوشـــایند بود و از سال  1398خدمت
در این مضجع شـــریف را آغـــاز کردم.

آگهی مزایده مال منقول خودرو  -سند (ذمه موضوع پرونده اجرایی کالسه 140100238
مستند به مواد  121و  122آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء تمامی یک دستگاه
خودروی سواری پژو  206هاچ بک به شماره شاسی  10826767و شماره موتور 13084022539
مدل  1385به شماره انتظامی ایران  572 -52ص  28که متعلق به آقای مهدی عبداللهی میباشد
به موجب پرونده اجرائی  140100238این اجرا مس��تند به س��ند رسمی ازدواج شماره سند :
 ، 7888تاریخ س��ند  ، 1400،05،20 :تنظیمی دفترخانه صادر کننده  :دفترخانه ازدواج شماره
 11و طالق شماره  9شهر قائن استان خراسان جنوبی بنا به درخواست زوجه و برابر صورتجلسه
بازداش��ت اموال منقول به ش��ماره ه��ای وارده  1401،07،23-140105008283002513و
 1401،08،18 - 140105008283002965در پارکینگ اتحاد قائن در قبال تعداد پنجاه عدد
سکه طالی تمام بهار آزادی طرح جدید به انضمام مبلغ دو میلیارد و یکصد و پانزده میلیون ریال
وجه نقد و دو عشر اضافه بازداشت گردیده است و برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده

انتخاب درست و آگاهانه

◾آقای رضوی به عنوان خادمیار هنری چه خدمتی
به زائران و مجاوران حضرت رضا(ع) ارائه میدهد؟

◾

رونوشت آگهی حصر وراثت

دیدار تولیت آستان قدس رضوی با خانوادههای دو دانشجوی بسیجی
که در جریان اغتشاشهای مشهدبه شهادت رسیدند

در جبههها حضور داشتم و هر دو ما هم جانباز
 25درصد شدیم .پدرم شیمیایی شد و من هم در
عملیات والفجر  8از ناحیه چشم ،گوش و کتف
صدمه دیدم.

◾آقای رضوی که از نسل امام رضا(ع) است ،خدمت
به حضرت برایش با بقیه خادمان فرقی هم دارد؟

نظر به اینکه آقای/خانم محمد رمضانی دارای شناس��نامه ش��ماره  1به ش��رح دادخواس��ت به کالسه
 1401/154ح از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
اسماعیل رمضانی به شناسنامه  18در تاریخ  1374/3/19در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و
ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1محمد رمضانی فرزند اسماعیل شش  1متولد  1334/1/1صادره از گناباد فرزند متوفی
 -2عباس رمضانی فرزند اسماعیل شش  140متولد  1343/2/15صادره از گناباد فرزند متوفی
 -3خدیجه رمضانی فرزند اسماعیل شش  1متولد  1356/1/3صادره از گناباد فرزند متوفی
 -4صغری رمضانی فرزند اسماعیل شش  5متولد  1352/8/20صادره از گناباد فرزند متوفی
 -5حسین رمضانی فرزند اسماعیل شش  5471متولد  1349/2/5صادره از گناباد فرزند متوفی
 -6عذرا رمضانی ایدو فرزند اسماعیل شش  4متولد  1343/6/15صادره از گناباد فرزند متوفی
 -7فاطمه رمضانی ایدو فرزند اسماعیل شش  2متولد  1337/1/2صادره از گناباد فرزند متوفی
 -8زهرا یوسفیمقدم فرزند محمدعلی شش  4782متولد  1313/7/1صادره از گناباد همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده  362ق امور حسبی یک نوبت آگهی
مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.آ40111467
قاضی شورا -شعبه  4شورای حل اختالف شهرستان گناباد

جا هشدار دادن نسبت به سهلانگاری در مسئولیت
حفظ محیط زیست به دلیل تأثیر بسیار آن بر زندگی
انــســان اســت .بــا توجه بــه اینکه راهح ـلهــای جزئی و
مقطعی برای مقابله با بحران اقلیمی کافی نیست ،باید
علت اصلی را ریشهیابی و حل کرد.

به شماره  1401،08،22 -140105008283003022خودرو به شماره پالک :انتظامی ایران 52
572ص ، 28نوع سیستم و :تیپ سواری پژو  – 206هاچ بک شماره شاسی  10826767شماره
موتور  ، 13084022539،مدل و رنگ  - 1385بژ ، -متالیک تعداد :چرخ  4تعداد محور  2تعداد
س��یلندر  4نوع سوخت بنزین وضعیت فک رهن خودرو خودرو در رهن نمی باشد اطاق (:بدنه)
گلگیر جلو چپ و کاپوت تعویض  -خط و خش در دور تا دور اتاق آفتاب سوختگی در سقف و
صندوق عقب و درب جلو ،چپ داش��برد س��الم ،صندلی و تودوزی صندلی سالم و دارای روکش
صندلی معیوب دارای کف پوش نقایص ظاهری ندارد تجهیزات استاندارد کارخانه نصب بر روی
خودرو  +رادیو ،پخش موتور ،سالم :گیربکس سالم دیفرانسیل سالم تایرها جلو فاقد عاج و عقب
دارای حدود  ٪ 50عاج ،توضیحات بیمه تا تاریخ 1402/05/04به قیمت  1/050/000/000ریال
یک میلیارد و پنجاه میلیون ریال معادل صد و پنج میلیون تومان ارزیابی گردیده و ارزیابی قطعیت
یافته است و بنا به درخواست بستانکار از ساعت نه الی دوازده روز شنبه مورخ نوزدهم آذر ماه سال
یکهزار و چهار صد و یک شمسی در اداره ثبت اسناد و امالک قاین به نشانی قائن ،خیابان شهید
رجائی اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قائن واحد اجرا مفاد اسناد رسمی الزم االجرا شهرستان
قائن از طریق مزایده به فروش خواهد رسید مزایده حضوری و از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و
به باالترین قیمت پیش��نهادی واگذار می گردد .شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و
اشخاص با تودیع ده درصد مبلغ پایه به شماره شبا  IR 700100004080013207955749با
شناس��ه واریز  938108500100000000003021401201حق شرکت در مزایده را خواهند
و خریدار یا نماینده قانونی وی مکلف اس��ت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از
تاریخ مزایده به حساب سپرده اجرایی تودیع نماید ،در غیراینصورت مبلغ ده درصد مذکور قابل
استرداد نبوده و به حساب خزانه دولت منظور خواهد شد عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و
مزایده تجدید می گردد فروش به نسیه فقط راجع به طلب بستانکار و با موافقت بستانکار جایز
است .هزینه های دولتی به شرح ماده  40آئین نامه اجرا نقدا ً وصول  ،همچنین الزم به ذکر است
کلیه بدهی های احتمالی خودرو از جمله خالفی  ،عوارض  ،مالیات پارکینگ و  ...اعم از اینکه رقم
قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است با توجه به تقاضای بستانکار مبنی
بر تسعیر مجدد نرخ سکه مستند به ماده  29آئین نامه اجرا و رای دیوان عدالت اداری و با توجه به

محمدجواد مشهدی -عکس رضوی

اى فرزند آدم!
توخواهى ُمرد و
سپس محشور
مى شوى و در
پیشگاه خداوند متعال
برای سؤال و جواب
احضار می شوی،
پس جوابى قانع کننده
وکامل آماده کن.
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به گزارش آستاننیوز ،حجتاالسالموالمسلمین احمد مروی شامگاه سهشنبه اول
آذر ماه با حضور در منزل شهیدان رضازاده و زینالزاده ،دو دانشجوی بسیجی که در
اغتشاشهای 26آبان مشهد به شهادت رسیدند ،ضمن دلجویی از خانواده آنان ،یاد
و خاطره این دو شهید گرانقدر را گرامی داشت.

◾

◾از قافله شهدا عقب ماندیم
تولیت آستان قدس رضوی در دیدار با خانواده شهید «حسین زینالزاده» ضمن عرض تبریک و
تسلیت به خانواده این شهید ،گفت :فرزند بزرگوار شما خودش این راه را به صورت آگاهانه انتخاب
کرد و این گونه نبوده است که بر اساس تکلیفی اداری و سازمانی در این مسیر قدم گذاشته باشد،
بلکه عمل به وظیفه و تکلیف دینی و انقالبی موجب شد به مقام رفیع شهادت نائل شود.
وی با اشاره به اجر و منزلت شهادت در راه حق ،گفت :خداوند متعال ،خود پاداش شهدا را میدهد
و بنا بر وعده صادق الهی ،صلوات و رحمت پروردگار شامل حالشان میشود.
حجتاالسال م والمسلمین مروی در این ارتباط به سنت الهی فانی بودن دنیا ،اشاره کرد و ادامه داد:
بیشک همه ما رفتنی هستیم اما این مهم است که چگونه با این دنیای فانی وداع کنیم؛ شهدا به
واسطه انتخاب درست و آگاهانهشان ،با افتخار از این دنیا میروند چنانچه این شهید عزیز نیز با
شهادت ،پاداش انتخاب آگاهانهاش را از خداوند متعال گرفته است.
09 /2
تاریخ
1401هر کدام از این جوانان باایمان و بااخالص برای جامعه آسیب
دست/دادن
اگرچه از
آگهیکرد:
وی تصریح
است ،اما خوشا به حال کسانی که به درجات و مقاماتی که خداوند حکیم به آنان وعده داده نائل
میشوند.
وی گفت :ما از قافله شهدا عقب ماندیم و در آن دنیا افسوس و حسرت میخوریم و باید همواره از
خداوند متعال بخواهیم که شهدا ما را در آن دنیا مورد شفاعت خودشان قرار دهند.
تولیت آستان قدس رضوی در بخش پایانی ســـخنانش ضمن دلجویی از مادر بزرگوار و خانواده
شهید «حسین زینالزاده» به مضمون حدیثی از پیامبر مکرم اســـام(ص) اشاره و عنوان کرد:
مادرانی که داغ جوان ببینند و در برابر این مصیبت صبر پیشـــه کنند ،خداوند متعال به عنوان
پاداش و در عوض آن مصیبـــت ،به آنان درود و رحمت و مغفـــرت و رضوان ،مرحمت میفرماید.

◾

◾باید به شما دستمریزاد گفت
تولیت آستان قدس رضوی همچنین در دیدار با خانواده معظم شهید دانیال رضازاده با اشاره به
اهمیت تربیت صحیح و اینکه شهدا در دامان مادران پرورش مییابند ،گفت :بهشت زیر پای
مادران است و این تربیت و روش پرورشی مادر است که یک فرزند را بهشتی و یا جهنمی میکند.
تولیت آستان قدس رضوی خطاب به مادر بزرگوار این شهید گفت :حضرت قمر بنی هاشم(ع)
تحت تربیت مادری همچون حضرت امالبنین(س) بود که در کربال آن گونه درخشید؛ شما نیز این
شهید عزیز را دلسوخته اسالم و انقالب تربیت کردید و الحق که بایدبه شما دست مریزاد گفت.
وی ادامه داد :خوشـــحال باشـــید کـــه نزد خداونـــد و حضرت اباعبدهللا الحســـین(ع) ســـربلند
هستید؛ داغ فرزند سخت اســـت اما شما ســـرمایه بزرگی را برای آن دنیا فرســـتادید ،قطعا ًاو به
وقت الزم از شـــما دســـتگیری خواهـــد کرد.
تولیت آســـتان قدس رضوی همچنین با ذکر دعا برای خانواده شهید دانیال رضازاده ،خطاب به
آنان گفت :شما یک فرزند داشتید و در واقع همه ســـرمایه خود را به محضر الهی هدیه کردید و
به طور قطع ،خداوند متعال به همان میزان نیز به شـــما پاداش و اجر اخـــروی عطا خواهد کرد.

نرخ تورم و نوسانات قیمت سکه و به جهت جلوگیری از تضییع حقوق بستانکار و بدهکار همزمان
با روز مزایده قیمت س��که مجددا ً تس��عیر خواهد شد هرگاه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه
مزایده اقدام به پرداخت یا تودیع بدهی یا جلب رضایت بستانکار ،نماید از انجام مزایده خودداری
می.گردد ضمنا این آگهی پس از تائید نهایی در س��ایت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور قرار
خواهد گرفت و به منزله انتشار اگهی در روزنامه کثیر االنتشار محلی است.آ40111384
شناسه آگهی1415400:
تاریخ انتشار 1401/9/3 :
غالمرضا صادقیان -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان قاین
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت اسناد و امالک منطقه  1اورمیه
« آگهی فقدان سند مالکیت »

آق��ای س��جاد نج��ات پور آش��ناآباد با تس��لیم دو برگ استش��هاد محلی مصدق مدعی اس��ت که س��ند مالکیت
ت��ک برگ شش��دانگ پ��الک  7434فرعی از  6اصلی واقع در بخ��ش  5اورمیه را که به ش��ماره دفتر الکترونیکی
 139820313001021296و به ش��ماره چاپی  094612ب  98 /به نام ایش��ان صادر و تسلیم گردیده است را به
علت نامعلوم مفقود نموده است  .مراتب برابر تبصره یک ماده  120آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود
تا هر کس مدعی مالکیت و یا وجود س��ند مالکیت مذکور در نزد خود می باش��د از تاریخ انتشار این آگهی به مدت
 10روز اعتراض کتبی خود را به اداره ثبت شهرستان اورمیه تسلیم نماید در صورت سپری شدن مدت مقرر و عدم
دریافت اعتراض برابر مقررات سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد  .آ40111468
تاریخ انتشار روز پنجشنبه مورخ 1401/09/03
رونوشت  :ستاد اجرایی فرمان امام ( ره )
علی عبدل زاد اوصالو
رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک اورمیه
از طرف زینال زاده

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت اسناد و امالک منطقه  1اورمیه
« آگهی اعالن عدم افراز »

به موجب تصمیم اداری ش��ماره  1401/07/23 – 109 / 1 / 1400 / 5905اداره ثبت اس��ناد و امالک منطقه یک
اورمیه  ،تصمیم به غیر قابل افراز بودن ششدانگ پالک ثبتی  5585فرعی از  6اصلی واقع در بخش  5اورمیه اتخاذ
گردیده است لذابدینوسیله و به استناد ماده  6آیین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع  ،به آقای رضا رخشی مالک
مشاعی پالک مذکور  ،ابالغ تا چنانچه نسبت به نظریه و تصمیم ابرازی ثبت اعتراضی داشته باشند وفق مقررات ماده
 2قانون مذکور اعتراض خود را مدت  10روز پس از ابالغ به دادگاه شهرس��تان تقدیم و گواهی الزم دایر بر تقدیم

دادخواس��ت اعتراض اخذ و جهت ضبط در پرونده به این اداره تس��لیم دارند و اال پس از انقضاء مدت ده روز و عدم
وصول اعتراض این تصمیم قطعی بوده و برای طرفین الزم االجراست  .صادقیان آ40111469
علی عبدل زاد اوصالو
رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک اورمیه

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

نظر به دستور مواد  1و  3موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
 1390/9/20مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی حسین ایروانی فرزند
علی به شماره شناسنامه  1071صادره از قدمگاه در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  2222مترمربع در قسمتی
از پالک  3فرعی از  38اصلی بخش  4زبرخان واقع در اراضی اردوغش از محل مالکیت علی ایروانی فرزند یوسف 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 انتشاراولین 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 .آ40110630-
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/9/3 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/8/18 :
سید حسن پور موسوی
رئیس ثبت اسناد و امالک زبرخان

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

نظر به دستور مواد  1و  3موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
 1390/9/20مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی حسین ایروانی
فرزند علی به شماره شناسنامه  1071صادره از قدمگاه در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  2778مترمربع در
قسمتی از پالک  3فرعی از  38اصلی بخش  4زبرخان واقع در اراضی اردوغش از محل مالکیت علی ایروانی فرزند
یوسف 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 انتشاراولین 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 .آ40110631-
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/9/3 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/8/18 :
سید حسن پور موسوی
رئیس ثبت اسناد و امالک زبرخان

