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حضور آستان قدس رضوی در کنفرانس علمی امام باقر(ع)
آستان قدس رضوی در کنفرانس علمی بینالمللی امام
باقر(ع) که به همت عتبه عباسیه برگزار میشود ،حضور
فعالی خواهد داشــت .کنفرانس علمی بینالمللی امام
باقر(ع) از رویدادهای مهمی است که همه ساله به همت
عتبهعباسیهمزمانبامیالدباسعادتاماممحمدباقر(ع)

شعرآیینی

◾

◾ارتباط ناگسستنی دو ملت
ایران و افغانستان

عبدالحمید طالبی ،رئیس سازمان علمی
و فرهنگی آستان قدس رضوی در مراسم

گویاکنگرهملیشعرفاطمیبهایستگاه
پایانی رسیده است« .مهر» خبر داده آیین
پایانینهمینکنگرهملیشعرفاطمیبا
عنوان «هجده سال نوری؛ شعر فارسی

و آذری» با شعرخوانی و معرفی شاعران
برگزیده برگزار میشود .این مراسم با
حضورشاعرانیچونعسکرشاهی
اردبیلی،مرتضیامیریاسفندقه،
سیدرضاجعفری،علیرضاقزوه،عباس

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

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 اکرم ش��یردل ماکو به شناسنامه شماره  291کدملی  0748784985صادره تایباد فرزند حاتم در ششدانگ
یکباب منزل به مساحت  165/92مترمربع پالک شماره  551فرعی از  250اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14
مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت رسمی و مشاعی عبدالحمید نیکخواه نشتیفانی و قسمتی
از پالک**کالسه 1400 -17
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 صورتیکه 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 رسید اخذ نمایند .معترضین باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 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 اس��ت 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.آ1410107
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/7 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/22 :
کفیل ثبت اسناد و امالک تایباد -مهدی حسینزاده

رونوشت اگهی انحصاروراثت

اقای ملک محمد داوودی بش��ماره ملی  3590608234به ش��رح دادخواس��ت به کالسه  1400/586از این شورا
درخواست نموده چنین توضیح داده شادروان عبدالحمید بامری بشماره ملی  359183175در تاریخ 1388/5/12
ب��درود حی��ات گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر اس��ت به  -1متقاضی با مش��خصات فوق پدر متوفی
 -2نسرین داودی به شماره ملی  3580295871همسر متوفی  -3مهناز داودی بشماره ملی 3590643676مادر
متوفی  .متوفی ورثه دیگری ندارد .
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت
نامه نزد او باش��د از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .آ1410100
رئیس شورای حل اختالف شعبه یک دلگان – عظیم بامری

رونوشت اگهی انحصاروراثت

خانم فاطمه چاکری بشماره ملی  3580811088به شرح دادخواست به کالسه  1400/587از این شورا درخواست
نموده چنین توضیح داده ش��ادروان عبدالقادر چاکری بشماره ملی  3580352067در تاریخ  1400/10/8بدرود
حیات گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به  -1متقاضی با مشخصات فوق همسر متوفی  -2یاسین
چاکری به شماره ملی  3592210424فرزند ذکور متوفی  -3زیرگ چاکری به شماره ملی  5979599819پدر
متوفی  -4مدینه ناروئی بشماره ملی  3591075371مادر متوفی  .متوفی ورثه دیگری ندارد .
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت
نامه نزد او باش��د از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .آ1410101
رئیس شورای حل اختالف شعبه یک دلگان – عظیم بامری

رونوشت اگهی انحصاروراثت

خانم سمیه عبدالهی بشماره ملی  3580428561به شرح دادخواست به کالسه  1400/588از این شورا درخواست
نموده چنین توضیح داده ش��ادروان محمد عبدالهی بش��ماره ملی  3591816779در تاریخ  1400/9/30بدرود
حیات گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر اس��ت به  -1متقاضی با مش��خصات فوق همسر متوفی  -2رضا
عبدالهی به شماره ملی  -3 7370146448امیر هادی عبدالهی به شماره ملی  -4 7370017370امیر عباس
عبدالهی بشماره ملی  7370067203فرزندان ذکور متوفی -5تلی خاتون عبدالهی به شماره ملی 3591015350
مادر متوفی  .متوفی ورثه دیگری ندارد .
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت
نامه نزد او باش��د از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .آ1410102
رئیس شورای حل اختالف شعبه یک دلگان
عظیم بامری

شاهزیدی و جواد حیدری با اجرای
سیدمحمدجوادشرافتبرگزارخواهد
شد.
زمان برگزاری مراسم جمعه ۲۴دی
 ۱۴۰۰ساعت ۱۸خواهد بود.

عرض ارادت با «قول و قبول»

رونمایی از این آلبوم گفت :ارتباط کهن بین
دو ملت ایــران و افغانستان ناگسستنی
است و این حس همدلی در برخی حوزهها
از جمله عــرض ارادت به ائمه اطـهــار(ع)
بیشتر جلوهگر بوده است .پیش از این ما
قوالی را فقط در مــدح رســول اک ــرم(ص) و
میالد امیرالمؤمنین علی(ع) میشنیدیم،
ام ـ ــا بـ ــا ابـ ـتـ ـک ــار و خ ــاقــی ــت مــؤسـســه
آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی
و جمعی از هنرمندان ،قوالی رضــوی نیز

تولید شد .آلبوم «قــول و قبول» عــاوه بر
جنبه هنری از نظر پیام ،معنویت و مفهوم
آثار اهمیت دارد ،چنان که اشعار آن از آثار
زیبا و ارزشمند بهترین شاعران انتخاب
شده است .اگر افــراد از اقصی نقاط دنیا
توفیق تشرف به مشهد را نداشته باشند
با شنیدن این نوا ارتباطشان با امام رضا(ع)
و بهواسطه آن ارتباطشان با خدا برقرار و
تقویت میشود که این امر یکی از نتایج
خلق یک اثــر هنری با محتوای اسالمی

رو نوشت آگهی حصر وراثت

نظر به اینکه آقای داود الهیاری دارای شناس��نامه ش��ماره  6به شرح دادخواس��ت به کالسه 0000194از این شورا
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبداهلل الهیاری به شناسنامه  18در تاریخ
 1400.01.24در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به
 -1محمد الهیاری متولد  1353.03.02به شماره ملی  0748841997فرزند متوفی
 -2داود الهیاری متولد  1351.06.03به شماره ملی  0749696257فرزند متوفی
 -3رضا الهیاری متولد  1370.04.01به شماره ملی  0740108621فرزند متوفی
 -4ابوالفضل الهیاری متولد  1363.03.03به شماره ملی  1219438065فرزند متوفی
 -5فاطمه الهیاری متولد  1356.06.01به شماره ملی  0748843027فزند متوفی
 -6حسن الهیاری متولد  1363.08.18به شماره ملی  0749743913فرزند متوفی
 -7روح اله الهیاری  1358.07.01به شماره ملی  0749706228فرزند متوفی
 -8آمنه الهیاری متولد  1367.05.15به شماره ملی  0749892706فرزند متوفی می باشد.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را به استناد ماده  362امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.آ1410096
دبیر شورای دوم شورای حل اختالف شهرستان باخرز

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

برابر راي ش��ماره 1400/1886مورخ1400 /09/24هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي
آقای داود عسگری فرزند علیار به شماره شناسنامه  90صادره ازاسدآباد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
 79/27متر مربع در قسمتی از پالک  11فرعی از  1832اصلی واقع دراسدآباد بلور جانبازان کوچه  13آبان خریداري
از مالکان رسمی وراث مرحوم علی یار عسگری محرز گردیده است .لذا به منظوراطالع 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 (.م الف )399آ1410098
تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/11/07 :
تاریخ انتشارنوبت اول 1400/10/22 :
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد -سیروس قلی زاده

رونوشت آگهی حصر وراثت

نظر به اینکه آقای محس��ن جواهری نیا دارای شناسنامه ش��ماره  0054454689به شرح دادخواست به کالسه
 425از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد رضا جواهری نیا
به شناسنامه  1208در تاریخ  1400/10/13در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن
مرحوم منحصر است به
 .1محسن جواهری نیا فرزند محمدرضا کد ملی  0054454689ت.ت  1347/6/28نسبت فرزند مرحوم
 .2حسین جواهری نیا فرزند محمد رضا کد ملی  0041854462ت.ت  1344/11/8نسبت فرزند مرحوم
 .3مهدی جواهری نیا فرزند محمدرضا کدملی  0059282593ت.ت  1351/7/1نسبت فرزند مرحوم
 .4آمنه باقریه ئی فرزند رمضانعلی کد ملی  0490224385ت..ت  1350/1/2نسبت همسر 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 اال گواهی صادر خواهد شد .آ1410095
سید حسن سامغانی قاضی شورا شعبه هفتم دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان

آگهی ابالغ واحضار

آقای مصطفی عباس بنیاد فرزند علی مجهول المکان همسر شما برابر دادنامه شماره 140001390003725601
شعبه  1دادگاه عمومی چهارباغ تقاضای طالق نموده لذا الزم است ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهی در
دفترخانه به آدرس کرج مهرشهر کیانمهر بلوار امیرکبیر نیستان  3پ 1حاضر در غیر اینصورت طبق مقررات اقدام
به ثبت خواهد شد واعتراض بعدی مسموع نخواهد شد.آ1410091
محمدحسین شریعتی -سردفتر طالق شماره  19کرج

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  140060306006004330هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حس��ین س��االری فرزند
رجبعلی بشماره شناسنامه  24صادره از دولت آباد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  144/10متر
مربع ( یکصدو چهل و چهار و ده صدم متر مربع ) قسمتی از پالک  393فرعی از اراضی دیزقند پالک  231اصلی
دهس��تان اربعه واقع در خراس��ان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری از ورثه مالک رسمی
فاطمه آهنگر محرز گردیده است  .لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد س��ند رس��می و ماده  13آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق روزنامه محلی و
کثیراالنتش��ار در شهرهای منتشر تا در صورتیکه اش��خاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از
تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند  .معترض
باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت 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 .آ1409433
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/22 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/10/06 :
سید امین موسوی-رئیس اسناد و امالک تربت حیدریه

است .وی با تأکید بر نقش هنر در جهان
سیاست و جهان ارتباطات افزود :مؤسسه
آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی
باید ارتقا یابد و به یک حوزه هنری رضوی،
فراتر از مؤسسه کنونی تبدیل شود؛ چرا
کــه مــا نیاز دار ی ــم در رشتههای مختلف
هنری اثــر خلق کنیم و ام ـیــدوارم در این
سیر ارتقایی ،شاهد تولید آثار برتر از این
مؤسسه با خالقیتها و ابتکارات بیشتر
باشیم.

این کنفرانس ،به معرفی آثار تولید شده مجموعه آستان
قــدس رضــوی با محوریت امــام محمد بــاقــر(ع) ،برقراری
ارتباط با استادان و رئیسان دانشگاههای عراق ،حضور در
نشستهای مختلف ،ارائه مقاالت مختلف با محوریت
سبک زندگی امام باقر(ع) و ...خواهد پرداخت.

محل برگزاری این مراسم بزرگراه فتح،
تقاطعشیرپاستوریزه،بولوارالغدیر،
میدانجانبازان،معاونتفرهنگی
شهرداریمنطقه،۱۸سالنمختار
سلیمانیاست.

◾

آلبوم مناقب خوانی رضوی هنرمندان افغانستانی رونمایی شد

صفحه 12
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 عبدالجمیل دلشاد به شناسنامه شماره  32کدملی  0769633226صادره خواف فرزند عبدالجبار در ششدانگ
یکباب منزل به مس��احت  175/28مترمربع پالک شماره  205فرعی از  251اصلی واقع در خراسان رضوی بخش
 14مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت عبدالجبار دلشاد الجی و قسمتی از پالک** کالسه
1400 -122
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 صورتیکه 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 رسید اخذ نمایند .معترضین باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 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 اس��ت 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.آ1410106
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/7 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/22 :
کفیل ثبت اسناد و امالک تایباد -مهدی حسینزاده

خیاط؛ رئیس دانشگاه علوم اسالمی رضــوی به عنوان
سخنران در این رویداد حضور دارد.
یکی از اهداف این حضور افزایش ارتباط علمی بین این
دانشگاه با دانشگاه الکفیل حضرت عباس(ع) است.
رئیس دانشگاه علوم اسالمی رضوی عالوه بر سخنرانی در

عکس رضوی  -مهدی جهانگیری

بـ ــه هـ ـم ــت مــؤس ـســه
آفــر ی ـن ـشهــای هنری
آسـتــان قــدس رضــوی،
آل ـبــوم «ق ــول و قبول»
شـ ـ ــامـ ـ ــل ق ـ ـ ــوال ـ ـ ــی و
یهــای
بخــوان ـ 
م ـنــاق ـ 
رضــوی هنرمندان افغانستان با حضور
جمعی از هنرمندان و مسئوالن فرهنگی
و هنری در نگارخانه رضوان رونمایی شد.
بــه گ ــزارش آسـتــا ننـیــوز ،مجموعه «قــول
و ق ـبــول» شــامــل  9اثــر قــوالــی بــا نــا مهــای
«قبولم کــن»« ،سجدهگاه ارادت»« ،باد
زانو میزند»« ،چه حالی داریــم»« ،یانور
و یاقدوس»« ،توتیا»« ،مــور میرقصد»،
«ملک سلیمانی» و «قبولم میکنی؟»
و  6اث ـ ــر مـ ـن ــاقـ ـبخ ــوان ــی بـ ــا ع ـنــاویــن
«میچرخد»« ،یــک قطعه از بهشت»،
«آهــوی کیست؟»« ،یا ضامن آهــو»« ،با
دســت خالی آمــدم» و «رسـیــدم دوبــاره»
است.
ج ـ ــواد ت ــاب ــش ،ع ـبــدال ـخــالــق رض ــای ــی و
ع ـبــدال ـقــادر ع ــزی ــزی خــوان ـنــدگــان ایــن
آث ــار هستند و هوشنگ جــاویــد تنظیم
گهــا ،مـهــدی طیبی ص ــداب ــرداری،
آه ـن ـ 
مهدی کیانمنش میکس و مسترینگ،
محمود جمالی ناظر اجرایی و عبدالخالق
عزیزی سرپرست گروه تولید آثار را بر عهده
داشتهاند.

 18سال نوری

در آستانه اول رجب برگزار میشود .این کنفرانس امسال
در هشتمین دوره از برگزاری ،با هدف ترویج سبک و سیره
امام باقر(ع) در محورهای «نقش امام باقر(ع) در زدودن
انحرافات اخالقی» و «انحرافات اقتصادی و فکری» تدارک
دیده شده است و حجتاالسالم والمسلمین دکتر علی

 9جمادیالثانی 1443

 12ژانویه 2022
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◾نشر فرهنگ رضوی به وسیله هنر
همچنین امیرمهدی حکیمی ،مدیرعامل
مؤسسه آفرینشهای هنری آستان قدس
رضــوی در ایــن مراسم گفت :هنرمندان
بـسـیــاری در طــول قــرنهــا ،ارادت و هنر
خــودشــان بــه حضرت رض ــا(ع) را بــا زبــان
هنر بیان کردهاند و مؤسسه آفرینشهای
هنری آسـتــان قــدس رض ــوی هــم وظیفه
دارد از ظرفیت زبان هنر که بهترین ابزار
برای نشر مفاهیم و فرهنگ رضوی است،
استفاده کند .وی با اشــاره به گفتوگوی
چ ـنــدمــاهــه ایـ ــن مــؤس ـســه ب ــا اســت ــادان
مختلف بــرای استفاده از فضای قوالی و
مناقبخوانی اف ــزود :با همکاری استاد
هوشنگ جاوید و جمعی از هنرمندان
اه ــل افغانستان تولید ای ــن آل ـبــوم رقم
خــورد و انتخاب غــز لهــای رضــوی آلبوم
نیز با مشارکت سعید بیابانکی و سپس
استاد جاوید انجام شده است .این آلبوم،
مجموعهای از عرض ارادتهای هنرمندان
افغانستانی به حضرت رضــا(ع) است و
ام ـیــدوارم مــورد رضایت ایــن امــام همام و
تمامی پارسیزبانان قرار گیرد.

◾

◾اثری در ستایش کریم اهل بیت(ع)

در ادام ــه هوشنگ جــاویــد ،پژوهشگر و
نویسنده حوزه هنرهای آیینی نیز گفت:
هنر چون بر پایه باورهای هستیشناختی،
ارزششـنــاخـتــی و زیباشناختی استوار
است ،بستر مناسبی برای تبلیغ و تأثیر در
میان سایر جوامع را فراهم میآورد.
هنر و دیــن اهمیتشان در ایــن اســت که
دو عنصر بــدون مــرز هستند و در هر دو

هیچ مــرز جغرافیایی و سیاسی تعریف
نمییابد؛ چرا که با اندیشه و روح انسانها
ارتباط دارند .حال اگر هنر با اندیشههای
پاک آمیخته شود میتواند مسخرکننده
مخاطبان شــود .در مبحث هنر ،کجایی
بودن هنرمند مهم نیست بلکه هنری که
براساس یقین او تولید میشود اهمیت
مییابد و بدین ترتیب هنرمند در جایگاه
یگـیــرد کــه وظیفهاش
پ ــاس ــداری ق ــرار مـ 
تلطیف نگرش و اندیشههای بشری است.
تولید آلبوم «قول و قبول» نیز در راستای
رسیدن به این هدف انجام شد.

◾

◾وحدت عملی هنرمندان شیعه و اهل
سنت ایران و افغانستان

این پژوهشگر افــزود :هنرمندان شیعه و
اهل سنت دو کشور ایران و افغانستان در
یک وحــدت عملی دســت به تولید اثری
زد ن ــد کــه متن و مضمونش در خدمت
تبلیغ و سـتــایــش کــر یــم اه ــل ب ـیــت(ع)
اســت و به آن یقین داشتند .وی با بیان
توضیحاتی درباره تاریخچه قوالی و شیوه
تولید ایــن آلبوم خاطرنشان کــرد :آنچه
در این مجموعه هدف تولید قــرار گرفت،
بـهــرهوری از تمام ظرفیتهای موسیقی
عبادی نحلههای فلسفی حوزه اقیانوس
هند است که به لحاظ ساختاری و ترکیبی
در آن بــه ن ــوآوری نیز دســت یافتهایم تا
بتواند بر روند تولیدات و آثار هنر دیرین
موسیقایی سرزمینهای اسالمی در حوزه
آسیای مرکزی و غربی یعنی هنر قوالی و
مناقبخوانی مؤثر شــود و به چارچوبی
نوین در قالبهای روایی مناقبی برسیم.

تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/22 :
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
 1390/09/20مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی علی اصغر عربی
فرزند حسن بشماره شناسنامه  419و کد ملی  5749393739صادره از زبرخان در -1یک قطعه زمین مزروعی به
مساحت 13499/85متر مربع در قسمتی از پالک شماره  0فرعی از ا اصلی واقع در خراسان رضوی بخش  14حوزه
ثبت ملک زبرخان از محل مالکیت حس��ن عربی  -2یک قطعه زمین مزروعی به مس��احت  7939/90مترمربع در
قسمتی پالک شماره  0فرعی از  1اصلی واقع در خراسان رضوی بخش  14حوزه ثبت ملک زبرخان از محل مالکیت
حسن عربی  -3یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  11161/76مترمربع در قسمتی از پالک شماره  0فرعی از 1
اصلی واقع در خراسان رضوی بخش  14حوزه ثبت ملک زبرخان از محل مالکیت حسن عربی  -4یک قطعه زمین
مزروعی به مس��احت  11060/21مترمربع در قس��متی از پالک شماره  0فرعی از  1اصلی واقع در خراسان رضوی
بخش  14حوزه ثبت ملک زبرخان از محل مالکیت حسن عربی همگی واقع در اراضی فخرآباد محرز گردیده است
 .لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آیین
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق روزنامه محلی  /کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در
روستاها رأی هیأت الصاق تا 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 و در این صورت اقدامات
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد برابر ماده
 13آیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود
بصورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی
آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید  .آ1410078
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/07 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/10/22 :
سید حسن پور موسوی
رئیس ثبت اسناد و امالک

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

برابر راي شماره  140060319078009536هیات دوم مورخه 1400/10/7موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضي آقاي حسین باغگلي فرزند حسن بشماره شناسنامه  692صادره از بم درششدانگ یک باب خانه
به مس��احت  284/07مترمربع تحت پالک  16776فرعي از  3968اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 899فرعي
از  3968اصلي بخش2کرمان واقع در کرمان بزرگراه امام(ره) شهرک صنعتی بعدازطورطناب کوچه  8سمت چپ
خریداري از مالک رسمي خانم رخشنده اهورایی 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 تس��لیم اعتراض ،دادخواس��ت 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.
آ 1410056شناسه آگهی 1257232
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/06:
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/10/22 :

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

برابر رای شماره  140060326009000885مورخه 1400/9/24هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فامنین تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای مجید نقوی فرزند محمود بش��ماره شناسنامه  8220صادره از فامنین در یک باب خانه به مساحت
234/75متر مربع قسمتی از پالک  104اصلی واقع در بخش پنج همدان حوزه ثبت ملک فامنین خریداری از مالک
رس��می آقای حیدر علی نقوی 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 می توانند از
تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم 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 (.م الف  )260آ1409490
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/22:
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/10/7 :
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین
رضا بیات

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

برابر رای شماره 140060326002000850هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کب��ودر آهنگ تصرفات مالکان��ه بالمعارض متقاضی
آقای حمیدرضا عباس��ی فرزند حس��ن بش��ماره شناس��نامه 23صادره از در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت
229567/71متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک  9اصلی واقع در روستای کوریجان خریداری از مالک رسمی
آقایان تراب ولد خانی و حمداله جمشیدی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند
از تاریخ انتشار اولین اگهی 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 (.م الف  )403آ1408598
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/22:
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/10/7:
رئیس ثبت اسناد و امالک کبودراهنگ
محمد صادق بهرامی

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

برابر رای شماره 140060318603009895مورخ  1400/09/02هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه  2رشت  ،تصرفات مالکانه بالمعارض
آقای مصطفی زبده شالکوهی فرزند صادق به شماره شناسنامه  4533صادره ازرشت در قریه شالکو در ششدانگ یک
قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت  122.13مترمربع پالک فرعی 40940از اصلی  77مفروز مجزی از
پالک  322از اصلی  77واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای صاق زبده 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  2745آ1409503
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/22 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/10/07 :
سعید بدوی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

((آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیحوزهثبتتایباد))

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 عبدالحکیم دلدار سردابی به شناسنامه شماره  2کدملی  0749537418صادره تایباد فرزند نوراله در ششدانگ
یکباب منزل و محوطه متصل به آن به مساحت  4535مترمربع پالک شماره  283اصلی واقع در خراسان رضوی
بخش  14مش��هد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قس��متی از مالکیت علی اکبر قاس��می س��عدآبادی و قسمتی از
پالک** کالسه 98 -512
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 صورتیکه 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 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 ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .آ1409481
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/10/22 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/7 :
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد -غالمرضا آقازاده

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

برابر رای شماره  140060319078008396هیات دوم مورخه  1400/9/8موضوع 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 حسین صدقیانی فرزند قربان محمد بشماره شناسنامه  578صادره از فاروج در ششدانگ
یک باب خانه به مس��احت  254مترمربع تحت پالک  16702فرعی از  3968اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک
 899فرعی از  3968اصلی بخش  2کرمان واقع در شهرک صنعتی کوچه جنب کوره خریداری از مالک رسمی آقای
ماش��ااهلل صادقی نژاد 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 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 1430 .م/الف آ1409505
تاریخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 1400/10/22
تاریخ انتشار نوبت اول :چهارشنبه 1400/10/8
محمود مهدی زاده  -رییس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین 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  140060306006004429هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علیرضا جهانشیری فرزند
غالمحسین بشماره شناسنامه  23صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 145/65
مترمربع (یکصد و چهل و پنج و ش��صت و پنج صدم مترمربع) قس��متی از پالک  386فرعی از اراضی آغویه پالک
 228اصلی دهس��تان اربعه واقع در خراس��ان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری از مالک
رسمی سیدعلی اکبر نقیبی محرز گردیده است .لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق روزنامه
محلی و کثیراالنتش��ار در شهرها منتشر تا در صورتیکه اش��خاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند
باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند.
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت 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 قانون واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه
عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه
متضرر به دادگاه نیست.آ1409432
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/10/22 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/06 :
سیدامین موسوی
رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

