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رونمایی از مجموعه کلیپهای رضوی ،ویژه کودکان

قصه گفتم ،کبوترت بشوم

خبر
امروز

طوبی
للمصلحین
بین الناس،
اولئک هم
املقربون
یوم القیامه

مجموعه کلیپهای کوتاه «قصه گفتم کبوترت بشوم»
بــا حضور جمعی از مسئوالن مؤسسه آفرینشهای
هنری آستان قدس رضوی و کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان خراسان رضوی و کودکان مشهدی در نگارخانه

بازوبند و مدالهای «تختی»
در فهرست آثار ملی

افتخارات

خوشا به حال
اصالح كنندگان بين
مردم ،كه آنها همان
مقربان روز
ّ
قيامت اند.

رضوان این شهر مقدس رونمایی شد.
این مجموعه در بردارنده  ۱۰کلیپ با موضوع امام رضا(ع) و
چهار کلیپ با محوریت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
است که با تکنیک «کلیپ موشن» تولید شده است.

مهدی قیصرینیک ،معاون امور
موزههای آستان قدس رضوی ،گفت:
 36مدال و بازوبند پهلوانی جهان پهلوان

تختی که در گنجینه مدال آستان قدس
رضوی به نمایش درآمده ،در فهرست
آثار ملی ایران ثبت شد.
گنجینه مدال موزه مرکزی آستان قدس
رضوی در اوایل پیروزی شکوهمند

 10جمادیالثانی 1443

 13ژانویه 2022

عاطفه رنگآمیز؛ نویسندگی ،مهدی شریفی؛ کارگردانی،
مهدی عظیما؛ تدوینگری و امیر صحرایی؛ تصویربرداری
مجموعه کلیپهای کوتاه «قصه گفتم کبوترت بشوم» را
برعهده داشتند.
همچنین این مجموعه با نقشآفرینی جمعی از کودکان و
نوجوانان شامل امیرحسین دهقان ،حلما غفوریان ،حلما
حاجی محمدی ،هلیا رستگار ،زهــرا نــواب ،صبا رضوی،
سامان کلیدری ،محمد سام پرکند ،سیده مهرآوا میرعاقل،

انقالب اسالمی با مدالهای اهدایی
مرحوم غالمرضا تختی در طبقه همکف
موزه مرکزی شکل گرفت و با اهدای
مدالهای دیگر توسط ورزشکاران و
نخبگان علمی کشور و نیاز به توسعه

معاون حقوقی بنیاد بهرهوری موقوفات آستان قدس رضوی تشریح کرد

حسین
محمد
مـــروج کاشانی
ی ـکــی از رســال ـتهــای
خطیر آس ـتــان قــدس
رضوی استیفای حقوق
و ت ـث ـب ـیــت مــالـکـیــت
امالک و اموال موقوفه است .رعایت غبطه
وقف و موازین شرعی در برنامهریزی برای
حفظ و صیانت از موقوفات امام هشتم(ع)
نیز از دیگر رسالتهای مهم آستان قدس
رضــوی اســت که بهنوبه خــود مأموریتی
ذاتی ،سنگین و مؤثر بهشمار میآید.
دربـ ــاره ایــن مــوضــوع بــا حـجـتاالســام و
المسلمین دکتر رضا دانشور ثانی ،معاون
حقوقی بنیاد بهرهوری موقوفات آستان
قدس رضوی به گفتوگو نشستهایم که
مشروح آن را در ادامه میخوانید.

◾

با توجه به سند سیاستهای کالن آستان
قــدس رض ــوی ،یکی از وظــایــف ذاتــی این
آستان مقدس تصدی تمامی موقوفات
متعلق به بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) ،حفظ
ونگهداریآنهاوهمچنیناستفادهبهینه
در راستای تأمین مخارج و هزینههای بارگاه
مطهر رضــوی و رسیدگی به امــور زائــران
است ،بهگونهای که بتوان نیازهای زائران را
تأمین کرد تا آنها بتوانند در ایامی که برای
زیــارت بارگاه حضرت رضــا(ع) در مشهد
حضور دارنــد ،بدون دغدغه به امر زیارت
بپردازند.
یگــری آســت ــان قــدس
بـخـشــی از ت ـصــد 

م ـه ـ متــریــن مــأمــوریــت ایــن
معاونتارائهخدماتحقوقی
بـ ــه تـ ـم ــام ــی سـ ــازمـ ــا نهـ ــا،
مؤسسات و بنیادهای زیرمجموعه آستان
قــدس رض ــوی در ســراســر کشور اســت و
برهمیناساس اهــدافــی ازجمله «حفظ
حقوق موقوفات درقـبــال تعدی اف ــراد به
مـ ــوقـ ــوفـ ــات»« ،ع ـ ــدم ایـ ـف ــاد ت ـع ـهــدات
مستأجران» و «بررسی ادعاهای افرادی که
با موقوفات آستان قدس سروکار دارنــد و
استیفای حقوق مــوقــوفــات» را پیگیری
میکنیم.

رضوی مقابله با هرگونه تعدی به موقوفات
است و انجامدادن بخش عظیمی از این
مأموریت ذاتی برعهده معاونت حقوقی
بنیاد ب ـهــرهوری مــوقــوفــات آسـتــان قدس
رضــوی اســت .متأسفانه ،در م ــواردی که
تاکنون مشاهدهشده ،موقوفات آستان
ق ــدس رض ـ ــوی ،ع ــاو هب ــر ای ـن ـکــه توسط
اشخاص حقیقی یا حقوقی مورد تعدی
قــرار میگیرد ،توسط برخی از سازمانها
و نهادها و د یـگــر مجموعههای مشابه
نیز مــورد مزاحمت واقــع میشود ،به این
صورت که با سوءاستفاده از برخی قوانین
و برداشتهای واهی از آنها موقوفات را

پریسا قهرمان ،کیان سهرابیپور ،آریــان عظیمی ،ثمین
استیالیی و مهدیه حسینی ،ضبط شده است.
در مراسم رونمایی این مجموعه ،امیرمهدی حکیمی،
مدیرعامل مؤسسه آفرینشهای هنری آستان قدس
رضـ ــوی گ ـفــت :ام ـ ـیـ ــدوارم تــولـیــد چـنـیــن بــرنــامـ ههــایــی
بــا بهرهگیری از ظرفیتهای قصهگویی و نقاشیهای
ک ــودک ــان و نــوجــوانــان بــا ه ـم ـکــاری ای ــن ن ـهــاد فرهنگی
ادامه یابد.

فضا ،در سال 1392در قالب گنجینه
تخصصی مدال در طبقه دوم موزه
مرکزی با نمایش تعداد قابل توجهی
مدال ،بازوبند ،کاپ ،تندیس و نشان
گشایش یافت.

اراضی موقوفه از حالت تجاری ،مسکونی
یا اقامتی به کاربریهایی مثل فضای سبز
و غیره تبدیل میشود ،درصورتیکه موقوفه
قبال ًسهم عوارض ورود به محدوده شهرها
را به نهادهای مربوط داده است.
یکی دیگر از وظایف معاونت حقوقی بنیاد
بهرهوری موقوفات رسیدگی به تعهدات
مندرج در قــراردادهــای فیمابین آستان
ق ــدس و ا شــخ ــاص حقیقی و حقوقی
است .دراینخصوص ،اوال ًدرمورد انعقاد
قراردادها نظارت حقوقی انجام میشود تا
مفاد قرارداد غیرشرعی و غیرقانونی و علیه
موقوفات آستان قــدس نباشد و ضعف
حقوقی نداشته باشد؛ ثانیا ًدرصورتیکه در
فرایند اجرای قرارداد ،اختالفی بین طرفین
ایجادشود،معاونتحقوقیسعیمیکند،
در قالب داوری یا وساطت ،اختالف را حل یا
ازطریق محاکم قضایی موضوع را پیگیری
میکند.

راهکارهایصیانت
j
از موقوفات حضرت رضا

◾در ابتدای گفتوگو بفرمایید مهمترین
مأموریت معاونت حقوقی بنیاد بهرهوری
موقوفات چیست؟

سال سی و پنجم
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از شرایط وقف خارج میکنند .در چنین
م ــواردی ،وظیفه معاونت حقوقی بنیاد
بهرهوری موقوفات آستان قدس رضوی این
است که ابتدا ،طی مذاکره با چنین افرادی،
رعایت حقوق موقوفات را درخواست کند و
پس از آن ،چنانچه این مذاکرات به نتیجه
نرسید ،ازطریق طــرح مسئله در محاکم
قضایی موضوع را پیگیری کند.
مسئله دیگر اینکه در برخی م ــوارد هم
بعضی از نهادهای عمومی ،بهبهانه تأمین
فضای عمومی موردنیاز شهرها ،به اراضی
مــوقــوفــات آسـتــان قــدس در داخ ــل شهر
بیمهری میکنند و بدینترتیب کاربری

◾

◾اصوال ًتعرض به موقوفات آستان قدس
از کجا ناشی میشود؟

خوشبختانه ،با تشکیل یگان حفاظت
آستان قدس رضوی و تقویت نظارتها ،تا
حد زیادی این معضل حل شده است ،اما
مشکل این حوزه ناشی از اطال ع نداشتن
مردم از موقوفهبودن اراضی است که باعث
یشــود ای ــن مــوقــوفــات تــوســط دالالن،
مـ 
واسطهها و متصرفان به مــردم فروخته
شــود .بــرای جلوگیری از این مشکل ،اگر
دستگاههای مربوط روی برخی مشاوران
معامالت امالک نظارت بیشتری داشته
باشند ،م ـیتــوان قبل از انعقاد هرگونه

ق ــرارداد ،مالکیت ثبتی ملک را استعالم
کرد و درصورتیکه فروشنده مالک واقعی
ملک تشخیص داده نشد ،جلو معامله را
گرفت .با این اقدامات میتوان تا حد زیادی
این مشکل را برطرف کرد.

◾

◾معاونت حقوقی برای استیفای حقوق
موقوفات چه راهکارهای دیگری دارد؟

یکی از راهکارها ایجاد «توافق و سازش»
با طرف مقابل اســت؛ البته این توافق در
راسـتــای حفظ حقوق موقوفات و حفظ
ح ـقــوق احـتـمــالــی ط ــرف مـقــابــل اســت.
برای اجــرای این امر ،هیئتی تحت عنوان
«هیئت توافق» با دستور تولیت آستان
قدس رضوی از دورههای قبل تشکیل شده
که در آن با بررسی همه جوانب جهت
حفظ حقوق موقوفات و حقوق احتمالی
یشــود.
ط ــرف مـقــابــل تـصـمـیـ مگـیــری م ـ 
اعضای هیئت توافق از افــراد معتمد در
شهر مشهد و آسـتــان قــدس هستند و
توافقات صورتگرفته در این هیئت ،پس از
مالحظات قائم مقام تولیت آستان قدس
رضوی ،مالک عمل قرار میگیرد.
ضمناً ،باید یادآوری کنم که در همه ادوار و
مدیریتهای آستان قدس پس از پیروزی
انقالب اسالمی ایران بنای کار بر این بوده
که تا حد امکان استیفای حقوق موقوفات
و رعایت دستورات شرعی و قانونی ازطریق
توافق و سازش با طرفین دعوا انجام شود؛
در همین راستا ،در پنج سال اخیر ،بیش از
 ۵٠٠مورد پرونده مطروحه در هیئت توافق
که به آن اشاره شد ،بررسی شده که افزون
بر۸۰درصد آن به توافق منجر شده است.
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ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ

1393

1399/08/21- 86984

ﺭﺍﻯ ﻫﻴﺎﺕ ﺑﺪﻭﻯ
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1400/03/17-30654

ﺭﺍﻯ ﻫﻴﺎﺕ ﺑﺪﻭﻯ

9

1146

ﻛﻬﻦ ﭘﺨﺶ ﺍﺭﻣﻴﺎ

1393

10

1146

ﻛﻬﻦ ﭘﺨﺶ ﺍﺭﻣﻴﺎ

1395

ﺑﺮگ ﻗﻄﻌﻰ

ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ

196,000,000

11

1146

ﻛﻬﻦ ﭘﺨﺶ ﺍﺭﻣﻴﺎ

1395

ﺑﺮگ ﻗﻄﻌﻰ

ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ

73,061,414

12

1146

ﻛﻬﻦ ﭘﺨﺶ ﺍﺭﻣﻴﺎ

1395

ﺑﺮگ ﻗﻄﻌﻰ

ﺣﻘﻮﻕ

7,250,000

1398

-79619985
1400/07/07
-79605677
1400/07/06
-79605730
1400/07/06
-79605707
1400/07/06
-100000102753419
1400/06/16
-79547406
1400/07/01
-100000104541774
1400/07/07
-79622649
1400/07/07
-100000106172794
1400/07/28
-100000106267622
1400/07/29
-79899492
1400/07/24
-79994107
1400/07/27
-79050134
1400/05/31
-81050924
1400/09/13

ﺑﺮگ ﻗﻄﻌﻰ

ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ

ﺗﺸﺨﻴﺺ

ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ

313,925,834

ﺗﺸﺨﻴﺺ

ﺟﺮﻳﻤﻪ
ﻣﺎﺩﻩ 169
ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ

313,925,834
862,577,025

ﺗﺸﺨﻴﺺ

ﺟﺮﻳﻤﻪ
ﻣﺎﺩﻩ 169

1,354,492,017

13

1358

ﺳﻮﺭﻳﻨﺎ ﮔﺴﺘﺮ ﺻﻤﻴﻢ ﺷﺮﻕ

14

1358

ﺳﻮﺭﻳﻨﺎ ﮔﺴﺘﺮ ﺻﻤﻴﻢ ﺷﺮﻕ

1398

15

2034

ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﻗﻠﻪ ﺳﺒﺰ

1398

16

2034

ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﻗﻠﻪ ﺳﺒﺰ

1398

17

2272

1398

18

1034

ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺑﺮﻛﺖ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺭﺿﻮﻱ

19

2227

20

565

ﮔﻠﺮﻧﮓ ﭘﺨﺶ ﻣﺸﻬﺪ

1398

ﺳﺎﺯﻩ ﮔﺴﺘﺮ ﺍﺑﺰﺍﺭ
ﺩﻗﺖ ﻛﻬﻦ
ﺳﻴﻨﺎ ﺷﺮﻕ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ

1398

21

1579

22

180

ﺩﻧﻴﺎﻯ ﻃﺐ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ
ﺑﺎﺭﺛﺎﻭﺍ

1398

ﻗﻮﺍﻡ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺗﻮﺱ

23

180

ﻗﻮﺍﻡ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺗﻮﺱ

1398

1394
1394

-81050936
1400/09/13

ﺗﺸﺨﻴﺺ

105,000,000

ﺗﺸﺨﻴﺺ

ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ

392,000,000

ﺗﺸﺨﻴﺺ

ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ

125,985,469

ﻗﻄﻌﻰ
ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻗﻄﻌﻰ

ﺟﺮﻳﻤﻪ
ﻣﺎﺩﻩ169
ﺟﺮﻳﻤﻪ
ﻣﺎﺩﻩ169
ﺟﺮﻳﻤﻪ
ﻣﺎﺩﻩ169

273,488,768

ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ

12,806,100,000

ﻗﻄﻌﻰ

ﺟﺮﻳﻤﻪ
ﻣﺎﺩﻩ169

1,273,589,186

ﺗﺸﺨﻴﺺ

208,960,000
179,255,095

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ

ﻣﺤﻞ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ

 20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
 20ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﭼﺎپ ﺁﮔﻬﻰ
 20ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﭼﺎپ ﺁﮔﻬﻰ
 20ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﭼﺎپ ﺁﮔﻬﻰ
 20ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﭼﺎپ ﺁﮔﻬﻰ
 20ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﭼﺎپ ﺁﮔﻬﻰ
 20ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﭼﺎپ ﺁﮔﻬﻰ
 20ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﭼﺎپ ﺁﮔﻬﻰ
 10ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﭼﺎپ ﺁﮔﻬﻰ
 10ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﭼﺎپ ﺁﮔﻬﻰ
 10ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﭼﺎپ ﺁﮔﻬﻰ
 10ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﭼﺎپ ﺁﮔﻬﻰ
 30ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﭼﺎپ ﺁﮔﻬﻰ
 30ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﭼﺎپ ﺁﮔﻬﻰ
 30ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﭼﺎپ ﺁﮔﻬﻰ
 30ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﭼﺎپ ﺁﮔﻬﻰ
 30ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﭼﺎپ ﺁﮔﻬﻰ
 30ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﭼﺎپ ﺁﮔﻬﻰ
 10ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﭼﺎپ ﺁﮔﻬﻰ
 30ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﭼﺎپ ﺁﮔﻬﻰ
 30ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﭼﺎپ ﺁﮔﻬﻰ
 10ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﭼﺎپ ﺁﮔﻬﻰ
 10ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﭼﺎپ ﺁﮔﻬﻰ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ
ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻯ
ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ  -21ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺍﻣﻮﺭﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ 1931
ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ  -21ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺍﻣﻮﺭﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ 1931
ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ  -21ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺍﻣﻮﺭﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ 1931
ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ  -21ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺍﻣﻮﺭﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ 1931
ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ  -21ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺍﻣﻮﺭﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ 1931
ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ  -21ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺍﻣﻮﺭﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ 1931
ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ  -21ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺍﻣﻮﺭﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ 1931
ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ  -21ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺍﻣﻮﺭﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ 1931
ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ  -21ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺍﻣﻮﺭﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ 1931
ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ  -21ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺍﻣﻮﺭﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ 1931
ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ  -21ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺍﻣﻮﺭﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ 1931
ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ  -21ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺍﻣﻮﺭﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ 1931
ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ  -21ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺍﻣﻮﺭﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ 1931
ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ  -21ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺍﻣﻮﺭﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ 1931
ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ  -21ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺍﻣﻮﺭﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ 1931
ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ  -21ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺍﻣﻮﺭﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ 1931
ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ  -21ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺍﻣﻮﺭﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ 1931
ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ  -21ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺍﻣﻮﺭﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ 1931
ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ  -21ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺍﻣﻮﺭﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ 1931
ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ  -21ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺍﻣﻮﺭﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ 1931
ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ  -21ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺍﻣﻮﺭﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ 1931
ﻧﺒﺶ ﺁﺯﺍﺩﻯ  -21ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺍﻣﻮﺭﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ 1931

ﺭﺩﻳﻒ

ﻛﻼﺳﻪ

ﻧﺎﻡ ﻣﻮﺩﻱ

24

ﺳﺎﻝ
ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ

1283

ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺷﺮﻕ ﺍﻫﻮﺭﺍ

1395

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺮگ

ﻧﻮﻉ ﺑﺮگ

-100000034422150
1398/04/01

ﻣﻨﺒﻊ
ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ

ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ
ﺑﻪ ﺭﻳﺎﻝ

ﺭﺍﻯ ﻫﻴﺎﺕ ﺑﺪﻭﻯ

ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ

11,920,000

ﺳﻴﻤﺎ ﺭﻭﻳﺎﻥ ﻧﻴﻚ
ﺍﻧﺪﻳﺸﺎﻥ

1393

1396/01/28-9904

ﺭﺍﻯ ﻫﻴﺎﺕ ﺑﺪﻭﻯ

26

2241/001

ﻛﺮﺍﻣﺖ ﺍﻟﻪ ﻓﺎﺭﺳﺎﻧﻰ

1392

91362

27

2241/001

ﻛﺮﺍﻣﺖ ﺍﻟﻪ ﻓﺎﺭﺳﺎﻧﻰ

1393

91362

28

3004/001

ﺑﺎﺑﻚ ﺑﺎﻗﺮﻯ ﺷﻴﺮﻭﺍﻥ

1393

91346

1394

91346

1393

91391

1394

91391

1392

91375

ﺑﺮگ ﺩﻋﻮﺕ ﻫﻴﺎﺕ
ﺑﺪﻭﻯ
ﺑﺮگ ﺩﻋﻮﺕ ﻫﻴﺎﺕ
ﺑﺪﻭﻯ
ﺑﺮگ ﺩﻋﻮﺕ ﻫﻴﺎﺕ
ﺑﺪﻭﻯ
ﺑﺮگ ﺩﻋﻮﺕ ﻫﻴﺎﺕ
ﺑﺪﻭﻯ
ﺑﺮگ ﺩﻋﻮﺕ ﻫﻴﺎﺕ
ﺑﺪﻭﻯ
ﺑﺮگ ﺩﻋﻮﺕ ﻫﻴﺎﺕ
ﺑﺪﻭﻯ
ﺑﺮگ ﺩﻋﻮﺕ ﻫﻴﺎﺕ
ﺑﺪﻭﻯ
ﺑﺮگ ﺩﻋﻮﺕ ﻫﻴﺎﺕ
ﺑﺪﻭﻯ
ﺑﺮگ ﺩﻋﻮﺕ ﻫﻴﺎﺕ
ﺑﺪﻭﻯ
ﺑﺮگ ﺩﻋﻮﺕ ﻫﻴﺎﺕ
ﺑﺪﻭﻯ
ﺑﺮگ ﺩﻋﻮﺕ ﻫﻴﺎﺕ
ﺑﺪﻭﻯ
ﺑﺮگ ﺩﻋﻮﺕ ﻫﻴﺎﺕ
ﺑﺪﻭﻯ
ﺑﺮگ ﺩﻋﻮﺕ ﻫﻴﺎﺕ
ﺑﺪﻭﻯ
ﺑﺮگ ﺩﻋﻮﺕ ﻫﻴﺎﺕ
ﺑﺪﻭﻯ
ﺑﺮگ ﺩﻋﻮﺕ ﻫﻴﺎﺕ
ﺑﺪﻭﻯ
ﺑﺮگ ﺩﻋﻮﺕ ﻫﻴﺎﺕ
ﺑﺪﻭﻯ
ﺑﺮگ ﺩﻋﻮﺕ ﻫﻴﺎﺕ
ﺑﺪﻭﻯ
ﺑﺮگ ﺩﻋﻮﺕ ﻫﻴﺎﺕ
ﺑﺪﻭﻯ

25

29

1141

3004/001

ﺑﺎﺑﻚ ﺑﺎﻗﺮﻯ ﺷﻴﺮﻭﺍﻥ

30

319/005

31

319/005

ﺍﺻﻐﺮ ﻧﻮﺭﻯ

2244/001

ﻣﻬﺴﺎ ﺳﻴﺮﻩ

32

ﺍﺻﻐﺮ ﻧﻮﺭﻯ

33

3005/001

ﻗﺎﺳﻢ ﻳﻮﺳﻒ ﺯﺍﺩﻩ

1393

91374

34

01003/330

ﻫﺎﺩﻯ ﺧﻨﺪﺍﻥ

1393

35

01003/330

ﻣﺤﻤﺪﻫﺎﺩﻯ ﺣﺴﻦ
ﺯﺍﺩﻩ

91299

1393

91298

36

227/002

ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺻﺪﻳﻘﻰ

1391

91293

1003/297

ﻋﻠﻰ ﻃﻪ

1395

91294

37
38
39

1003/900
1003/437

ﻣﻬﺪﻯ ﻧﻌﻴﻤﻰ ﭘﻮﺭ
ﺍﺻﻐﺮ ﻋﺴﮕﺮﻯ

1394
1393

91342
91376

40

312/455

ﻣﻬﺪﻯ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ

1393

91300

41

312/460

ﻛﻴﻮﺍﻥ ﺭﺳﺘﻤﻰ

1392

91378

42

597/009

ﻧﺎﺻﺮ ﺳﻠﻤﺎﻧﻰ ﺯﺍﺭﭼﻰ

1394

91304

43

597/009

ﻧﺎﺻﺮ ﺳﻠﻤﺎﻧﻰ ﺯﺍﺭﭼﻰ

1395

91304

44

001/3061

ﻣﻮﺳﻰ ﺧﻮﺭﺷﺒﺮﻯ

1393

91449

ﺑﺮگ ﺩﻋﻮﺕ ﻫﻴﺎﺕ

45

001/3066

ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﻯ

1392

91450

ﺑﺮگ ﺩﻋﻮﺕ ﻫﻴﺎﺕ

بدینوسیله به آقای عباسعلی زاهدی نام پدر :رجبعلی متولد  1330/12/20با شماره ملی  0919276687و شماره
شناسنامه 120؛ اعالم میگردد چون برابر گزارش مأمور اجرای ثبت مشهد آدرس شما به شرح متن سند شناسایی
نگردیده لذا بدینوس��یله در خصوص کالس��ههای اجرایی  9102361له بانک اقتصاد نوین و علیه عباسعلی زاهدی
و حمیدرضا زاهدی مطروحه در اداره اجرای اس��ناد رهنی و ش��رطی مشهد به شما ابالغ میگردد ،برابر درخواست
بستانکار ،مورد وثیقه شامل ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی دارای پالک ثبتی باقیمانده  3فرعی مجزی شده
از  5623اصلی بخش  1مش��هد که بمبلغ  7/200/000/000ریال در مورخه  97/03/09ارزیابی گردیده اس��ت با
همان قیمت در شرف مزایده میباشد که جهت اطالع به شما اعالم گردید .لذا میتوانید بمنظور جلوگیری از تضییع
حقوق خود در اسرع وقت با مراجعه به این شعبه مراتب اعتراض خود را تا قبل از انتشار آگهی مزایده به این شعبه
اعالم نمایید .م.الف  990آ1410176
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد
محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه140003031 :
بدینوسیله به صاحبه فاضل نام پدر :علی تاریخ تولد 1335/08/18 :شماره ملی 2249584788 :شماره شناسنامه:
 113بدهکار پرونده کالس��ه  140003031که برابر گزارش مأمور پس��ت به آدرس متن سند شناخته نگردیدهاید
ابالغ میگردد که برابر س��ند ازدواج شماره  1380/04/28 - ،16162بین شما و مرحوم علیرضا اعلم یزدیان تعداد
دویست و چهارده ( )214عدد سکه طالی تمام بهار آزادی بدهکار میباشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار
درخواس��ت صدور اجرائیه نموده پس از تش��ریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح میباشد
لذا طبق ماده  18/19آئیننامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ میگردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ
ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر میگردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت
بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتش��ار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه ش��ما تعقیب
خواهد شد .م.الف  992آ1410178
رئیس اداره اجرای اسناد ذمه مشهد -محمدرضا اجتهادی عرب
از طرف مریم ستوده

بدین وس��یله به ش��رکت کیمیا نگین پالست شرق با شناس��ه ملی  10380520541و شماره ثبت  36523ابالغ
میگردد:
در خصوص پروندههای اجرایی کالسه 9603713 :و  9603716له بانک سامان ،علیه شرکت کیمیا پالست نگین
شرق و غیره و نظر به شناسایی نشدن ابالغ ماده  101در نشانی متن سند رهنی به اطالع میرساند:
پالک ثبتی  2842فرعی از  2387فرعی از  7اصلی بخش  9مشهد به مبلغ 5/800/000/000 :ریال ارزیابی شده
است.
پالک ثبتی صفر فرعی از  6139اصلی بخش  4مشهد به مبلغ 3 :میلیارد ریال ارزیابی شده است.
لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض میباشید ،ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه
فیش بانکی دستمزد هیئت کارشناسان به مبلغ  15میلیون ریال (بابت هر پالک به طور جداگانه) علی الحساب به
دفتر این اجرا تسلیم نمایید .ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر
باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد .م.الف  991آ1410177
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد
محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای س��یدمهدی حسینی خواه منش��ادی با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 1400/8051
مورخ  1400/03/08تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان ششدانگ پالک  2171فرعی از  18فرعی از یک-
اصلی واقع در بخش شش طرقبه شاندیز که در صفحه  251دفتر  256ثبت گردیده و دارای چندین فقره بازداشتی
میباشد حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر بیاحتیاطی مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120
اصالحی آئیننامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند
مالکیت نزد خود میباش��ند ظرف  10روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند
معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد .چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت
المثنی به نام مالک خواهد نمود .م.الف  988آ1410180
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز -حسن ابوترابی
از طرف محمد ایرانی

آگهی تحدید حدود عمومی قسمتی از امالک باخرز واقع در بخش  14باخرز

آگهی اخطاریه ماده  101اموال غیرمنقول کالسههای  9603713و 9603716
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آگهی فقدان سند مالکیت

اخطاریه گذشت شش ماه از ارزیابی کالسه اجرایی 9102361

ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ

21,000,000

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ

ﻣﺤﻞ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ

خانم زهرا فیض بخش با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 1400/10/18 -1400/34778
تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی میزان مالکیت دو سهم از چهارصد سهم ششدانگ پالک  618فرعی از 227
اصلی بخش  10مشهد را نموده که پالک فوقالذکر به نام زهرا فیض بخش برابر سند قطعی 1393/3/10 -13584
دفتر  192مشهد انتقال قطعی گردید و ذیل دفتر  1877صفحه  382ثبت  295000ثبت و سند به شماره 853854
ه  91و حس��ب اعالم متقاضی سند مالکیت المثنی در اثر س��هلانگاری مفقود شده در اجرای ماده  120اصالحی
آئیننامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت
نزد خود میباش��ند ظرف  10روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به
اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد .چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به
نام مالک خواهد نمود .م.الف  989آ1410181
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز -حسن ابوترابی
از طرف محمد ایرانی
حوزه ثبتی باخرز سال 1400
پیرو آگهیهای قبلی و بموجب ماده  14قانون ثبت تحدید حدود شمارههای زیر بخش چهارده مشهد شهرستان باخرز
پالک  -18اصلی مزرعه چشمه اسدآباد
شش��دانگ مزرعه چشمه اسدآباد بمدار دوازده س��هم بنام ورثه مرحوم سیدحسین سیدالحسینی فرزند آقا بزرگ
برابر گواهی انحصار وراثت ش��ماره  1400/7/20 -140025390007593806صادره از شورای حل اختالف شعبه
 146مشهد و غیره
روز یکشنبه مورخ  1400/11/17قبل از ظهر در محل انجام خواهد شد.
لذا بموجب ماده  14قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین ش��ماره فوقالذکر بوس��یله این آگهی اخطار
میگردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانید ،چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی
آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده  15قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین
تحدید حدود خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع
مقرر حاضر نبودهاند مطابق ماده  20قانون ثبت فقط سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و در اجرای

تبصره  2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پروندههای معترضین میبایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد
تایباد ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به
تاریخ انتشار :روز پنج شنبه مورخ 1400/10/23
این اداره تسلیم نمایند.آ1410145
رئیس ثبت اسناد و امالک باخرز -هادی رضائی

آگهي فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای مهدی نهتانی فرزند یعقوب با ارائه دو برگ استشهادیه منضم به درخواست کتبي
جهت دریافت س��ند مالکیت المثني نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعي گردیده که س��ند
مالکیت ششدانگ پالک ثبتي 247فرعي از -49اصلي بخش  14زیرکوه را بعلت نامعلوم مفقود نموده
که با بررسي دفتر امالک و پرونده ثبتي معلوم گردیدکه پالک مذکور ذیل ثبت  67صفحه  215دفتر
امالک جلد  1بنام آقای عباس زهانی اول فرزندعلی به شماره شناسنامه  12صادره از حوزه قاینات
ثبت وسند مالکیت به شماره سند 572902صادر و تسلیم گردیده است طبق برگ خالصه معامله
امالک ثبت ش��ده دفتر اسناد رسمی شماره  6قاین به شماره  42836مورخه  78/12/09بنام محمد
اسماعیل غالمی مقدم فرزند عباس به شماره شناسنامه  2صادر ه از حوزه  4قاینات منتقل گردیده و
طبق برگ خالصه معامله به شماره  54118مورخه  82/08/12دفتر  6قاین بنام مهدی نهتانی فرزند
یعقوب به شماره شناسنامه 387صادر از حوزه  4قاینات منتقل گردیده و سابقه اي بیش از این ندارد.
لذا مراتب به استناد ماده  120آئین نامه اصالحي قانون ثبت ،یک نوبت آگهي و متذکر مي گردد که
هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي انجام داده که در این آگهي ذکر نشده یا مدعي وجود
سند مالکیت نزد خود مي باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهي به این اداره مراجعه و اعتراض خود
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود سند مالکیت المثني نوبت اول صادر و
به متقاضي تسلیم خواهد شد.آ1410141
تاریخ انتشار 1400/10/23:
غالمرضا صادقیان
رئیس ثبت اسناد وامالک زیرکوه

