
»ثنا خوان«
خدا را شكر مواليم حسين است

براي فاطمه نور دوعين است
بخود بالم كه در عالم بگويم

كه ساالر سرافرازان حسين است
بگويم تا همه عالم بدانند

طبيب قلب بيماران حسين است
سزد در هر دو عالم فاش گردد

كليد قفل مشكلها حسين است
دمادم مرغ سرگردان صحرا

به روز شب ثنا خوان حسين است
ابوفاضل گل ام البنين است

ولي در كربال يار حسين است
تسالي دل غمگين زينب

نگاه مهر افزاي حسين است
به روز وشب به لبهاي فقيران

نواي يا حسين و يا حسين است
بريز اشك از غم موال شب و روز

خريدارش خود موال حسين است
بخوانيد و بدانيد، ساكنان اهل دنيا

شفاعت در قيامت با حسين است
كه »سيرنگ« تا دم مرگش بگويد

ارادتمند دربار حسين است
شاعر: کربالیی سیرنگ احمدزاده

 پرچم متبرک حرم سیدالشهدا )ع( 
در میدان امام حسین برافراشته شد

معاون ســازمان فرهنگی هنری شــهرداری تهران 
با اشــاره به اهتراز پرچم متبرک حرم حسينی در 
ميدان آيينی امام حســين )ع(، از اعطای بن خريد 

اقالم خوراكی به 8 هزار هيأت مذهبی خبر داد.
ســيدعليرضا فاطميان پور گفت: توفيق داشتيم در 
ميدان آيينی امام حســين، ميزبان پرچم متبرک 
حرم سيدالشهدا باشيم. حال و هوای بسيار خوبی 
در اينجا حاكم بود و شهروندان عزيز دورتادور اين 
پرچم زيبا را گرفته و همراه با اشــك های خود، آن 
را به شيوه ای باشكوه به اهتزاز درآوردند. در نهايت، 
با مشــاركت خود مردم، اين پرچم در ميدان امام 
حسين نصب شــد تا گرمابخش اين ميدان آيينی 
شــهرمان باشــد. وی همچنين گفت: برای 8 هزار 
هيأت عزاداری امام حســين )ع( در تهران، حواله 

خريد چهار قلم خوراكی تدارک ديده شده است.

ترنم احساس گزارش

مرتضی نجفی قدســی  هجمه يكپارچه و سراســری 
دشــمنان به مسئله حجاب نشــان داد كه آنان  همچنان 
ايمان مردم را نشانه گرفته اند و پيوسته با تمام توان در پی 
زدودن ايمان و مظاهر اســالمی از جامعه و مردم مسلمان 
ايران هســتند،  بنابراين در چنين شــرايطی سكوت جايز 
نيست و همانطور كه رهبری معظم فرمودند بايد با متانت 
و منطق قوی به شبهاتی كه آنان در فضای مجازی و جنگ 
نرم منتشــر می كنند پاسخ داد و اين وظيفه مختص ائمه 
جمعه و روحانيون نيست بلكه همه دينداران و دوستداران 

انقالب اسالمی را شامل می شود.
شرح جنايات رضا خان در كشور ما كتاب قطوری است كه 
متأســفانه از بس بازگويی نشده است عده ای ناآگاه برای 
ابــراز مخالفت خود به روح اين بزرگترين ظالم و ســتمگر 

پادشاهان ايرانی درود می فرستند!
حفظ حجاب مربوط به دين اســت، اّما بی كفايتی و سوء 
استفاده مسئوالن ربطی به دين ندارد و ما نبايد برای دفاع 

از مسئوالن خاطی و بی كفايت از دين هزينه كنيم!
در پی بيانات مهم و روشنگرانه رهبر معظم انقالب اسالمی 
با ائمه جمعه سراســر كشــور، مرتضی نجفی قدســی در 

يادداشتی تحليلی چنين آورده است:
روز چهارشنبه گذشــته رهبری معظم انقالب اسالمی در 
ديدار ائمه جمعه سراســر كشور ســخنان بسيار مهمی در 
رابطــه با جايگاه نماز جمعه و الزامــات رفتار و منش ائمه 

جمعه  و محتوای خطبه های آنها بيان فرمودند.
حضرت آيت اهلل خامنه ای در بيانات خود به حضور ميليونی 
مردم در جشن غدير تهران اشاره كردند و فرمودند: در اين 
جشــن غدير كه خيلی چيز عجيبی بود در تهران، ديديد 
در اين جشن ميليونی همه جور آدمی شركت كردند، اينها 

طرفدار دين اند، دوست دارند دين را، معتقدند به دين.
 مبحــث پيوند  دينی مردم ايران، ســابقه ای ديرينه دارد 
و يكی از داليلــی كه اميرالمؤمنين علی )ع( مركز خالفت 
را از مدينــه به كوفه آورد برای اين بــود كه ديدند مردم 
تازه مسلمان ايران عالقمند تشيع و اهل بيت )ع( هستند، 
شهر مدائن مركز حكومت ساسانيان با كوفه فاصله چندانی 
نداشــت و خالصه مقر حكومت علــوی در كنار مرزهای 
ايرانيان شكل گرفت و حتی در همان هنگام هم محله ای 

از كوفه اختصاص به فارس ها و ايرانيان داشت.
حمايت ايرانيان از قيام مختار در انتقام از خون شــهدای 
كربالء و حضرت امام حســين )ع( نيز ريشه در عشق آنان 
به اميرالمؤمنين و خاندان مطهر پيامبر اكرم )ص( داشــت 
و پس از آن نيز تمام ســرزمين پهناور ايران مأمن علويون 
و شــيعيان بود و حتی در مناطقی سادات و ذريه پيامبر با 
كمك ها و حمايت های مردم موفق می شدند حكومت هايی 
در طبرستان،  خراسان و يا قم تشكيل دهند و هجرت امام 

رضا )ع( به ايران و درخواست مأمون عباسی برای پذيرش 
واليتعهدی وی به دليل شناخت از نفوذ عميق اهل بيت در 
جامعه ايرانی بود و  عباســيان می خواستند خود را محّب 

خاندان پيامبر نشان دهند تا حكومتشان دوام بياورد.
اســتقبال های عظيم و با شكوه مردم ايران آن روز از اهواز 
تا خراسان از امام رضا )ع( و حضور آن حضرت در اجتماع 
ميليونی مردم در نيشــابور آن زمان كه بزرگترين شــهر 
خراســان بود، بخوبی نمايشــگر پيوند دينی مردم ايران و 

عشق زايد الوصفشان به اهل بيت )ع( بوده است.
اگر تاريخ را مرور كنيم اين عشــق و دلدادگی ملت ايران 
بــا اميرالمؤمنين علی )ع( و فرزندان پاک و مطهر ايشــان 
در تمام قرنها در پهنه ايران ســاری و جاری بوده اســت و 
نمادهای زيادی داشته است كه فرصت پردازش آن نيست 

و مطلب به درازا می كشد.

 برنامه غربی ها و انگلیسی ها 
برای دین زدایی از جوامع اسالمی 

اّما آنچه كه مهم اســت دشمنان اسالم مخصوصاً غربی ها و 
در رأس آنها حكومت اســتعمارگر انگليس از دويست سال 
پيش در پی دين زدايی از جوامع اســالمی بر آمدند. آنها 
كه غالب ممالك اسالمی را در سيطره خود داشتند، ديدند 
ايمان مردمی همواره يكی از موانع اصلی حاكميت آنهاست 
و هرگاه تصميمی اســتعماری برای ملت ها و كشــورهای 
اسالمی گرفتند با مقاومت مردم مسلمان روبرو می شدند، 
لذا برنامه درينه آنها سعی و تالش بر دين زدايی از جوامع 

اسالمی شد.
انگليسـی ها مقاومت مردم شـمال آفريقا با اسـتعمارگران و 
فتواهـای جهـاد علمای بزرگ نجـف را بر عليه اشـغالگران 
انگليسـی در عـراق ديـده بودنـد و تأثيـر فتـوای تحريـم 
روز  آن  ايـران  پهنـه  در  را  شـيرازی  ميـرزای  تنباكـوی 
ديـده بودنـد كـه حتـی در آبـدار خانـه ناصـر الديـن شـاه 
هـم خدمتـكاران قليان هـا را شكسـتند و حكـم ميـرزای 
شـيرازی را ماننـد حكـم امام زمـان )عج( بر چشـم نهادند 
و حكومـت قاجـار متزلـزل شـد و بـه دسـت و پـای ميـرزا 

افتادنـد و قـرار داد رژی را باطـل كردنـد.
انگليسی ها بارها تأثيرات و قدرت دين در جامعه را ديده اند 
و از زمــان رضاخان قلدر برنامه ريــزی كردند تا همزمان 
در ايران و تركيه به اســم تجدد و پيشرفت به جنگ دين 
بروند. آنها با روی كار آوردن آتاتورک در تركيه تا توانستند 
اســالم زدايی كردند و آثار آن تا اآلن هم هنوز باقی است 
بطوری كــه يك امام جماعت در آن كشــور حق ندارد با 
لباس روحانيت خود در جامعه ظاهر شود!  آن امام جماعت 
مســجد هر گاه وارد مســجد شــد لباس هايش را عوض 
می كند و لباس روحانيت می پوشــد و نماز را می خواند و 

هنگام خروج از مســجد دوباره با كت و شلوار و كراوات از 
مسجد خارج می شــود، اين يك نمونه ای است كه حتی 

ظواهر اسالمی را هم بر نمی تابند.

دشمنی رضاخان قلدر با حجاب زنان و عزاداری 
امام حسین )ع( به دستور انگلیس 

اما در ايران، رضا خان در ابتدای به ســلطنت رسيدن برای 
اينكه خود را در دل مردم جا كند شــب های عاشورا شمع 
به دســت در جلوی دســتجات عزاداری حركت می كرد 
ولی بالفاصله با اســتقرار در حكومت، دستورات ضد دينی 

انگليسی ها را يك به يك و مو به مو اجراء می كرد.
دشــمنی رضا خان با حجاب زنان و ممنوعيت شديد چادر 
بر سر زنان ايرانی دستور انگليس به رضا خان بود و او هم 
در اجــرای فرمان آنها خيلی جدی و ســختگير بود. مادر 
بزرگم مرحومه »عصمت آغا« كدبانويی از ســادات و بسيار 
متدين و حافظ قرآن بــود برايم نقل كرد كه در آن زمان 
به مدت ۶ ســال از خانه بيرون نيامد چون اگر پاســبان ها 
خانمی را در كوچه و خيابان با چادر می ديدند چادر از سر 
او بر می داشــتند و شايد ميليونها نفر از زنان ايران بخاطر 
حفظ حجاب سالها از خانه بيرون نيامدند تا اين ممنوعيت 

برداشته شد! 
دشـمنی رضـا خـان بـا مراسـم عـزاداری سـاالر شـهيدان 
حضرت ابا عبداهلل الحسـين )ع( و شـهدای دشـت كربال و 
ممنوعيـت هرگونه مراسـم سـوگواری حتـی در خانه ها باز 
از دسـتورات انگليسـی ها بـه رضا خان برای ديـن زدايی از 
جامعـه ايرانـی بود اّما آنها پس از ۱۶ سـال خفقان شـديد 
رضا خانی و كشـتارهای وحشـيانه او كه فقـط در يك روز 
در مسـجد گوهرشـاد مشـهد هـزاران نفـر از مردمی كه به 
دعـوت علمـاء بـرای مخالفت با كشـف حجاب رضـا خانی 
تجمع كرده بودند را وحشـيانه به گلوله بسـتند و كشـتند 
و شـبانه اجسـاد آنهـا را بـا دههـا كاميون به بيابـان بيرون 
مشـهد بردنـد و دسـت جمعـی دفـن كردنـد! باالخـره بـا 
مشـاهده نفـرت عمومـی از رضاخان و برای دوام سـلطنت 

جـای او را بـا فرزندش عـوض كردند. 
شرح جنايات رضا خان در كشور ما كتاب قطوری است كه 
متأســفانه از بس بازگويی نشده است عده ای ناآگاه برای 
ابــراز مخالفت خود به روح اين بزرگترين ظالم و ســتمگر 

پادشاهان ايرانی درود می فرستند!

لزوم مقابله با جنگ نرم دشمنان اسالم 
رهبری معظم انقالب بارها اشــاره به جنگ نرم دشــمنان 
داشته اند و ليكن متأسفانه بسياری از مذهبيون و خودی ها 
اين هشــدارها را جدی نمی گيرند و به مصاف جنگ نرم 
دشــمن نمی روند و نتيجه اين می شــود كه دشمن تمام 

سرمايه گذاری رسانه ای خود را بكار می بندد تا بلكه چند 
نفر دختر بــی حجاب به خيابانها بيايند و وانمود كنند كه 

دوره دينداری تمام شده است!
اّما خدا را شــاكريم كه هر از چند گاهی با حضور ميليونی 
مردم مانند تشيع جنازه دهها ميليونی مردم از شهيد قاسم 
سليمانی در شهرهای مختلف ايران و عراق و اخيراً حضور 
ميليونی مردم در جشن غدير ده كيلومتری در تهران نشان 
داد، مــردم ايران عموماً به دين عالقمند هســتند و تالش 

دشمنان الحمدهلل كارگر نيفتاده است.
اّما هجمه يكپارچه و سراسـری دشـمنان به مسئله حجاب 
نشـان داد كـه آنـان همچنان ايمـان مردم را نشـانه گرفته 
انـد و پيوسـته بـا تمام تـوان در پی زدودن ايمـان و مظاهر 
اسـالمی از جامعه و مردم مسـلمان ايران هسـتند، بنابراين 
در چنيـن شـرايطی سـكوت جايـز نيسـت و همانطـور كه 
رهبـری معظـم فرمودنـد بايـد با متانـت و منطـق قوی به 
شـبهاتی كـه آنـان در فضای مجـازی و جنگ نرم منتشـر 
مـی كننـد پاسـخ داد و ايـن وظيفـه مختـص ائمـه جمعه 
و روحانيـون نيسـت بلكـه همـه دينـداران و دوسـتداران 

انقالب اسـالمی را شـامل می شـود.

لزوم بازگشت ارزش پول ملی 
بــه هر حال پيوند دينی مردم ايــران در طول تاريخ حتی 
در ســخت ترين شــرايط مانند دوره رضا خان برقرار بوده 
و انشــاء اهلل تا ظهور مواليمان حضرت حجت )عج( ادامه 
خواهد داشت و ليكن اين دلدادگی موجب تأييد مسئوالنی 
كه خطا كارند نمی شــود! ملت ايــران كاهش ارزش پول 
ملی خود را بر نمی تابد! ســوء استفاده از اعتقادات دينی 
مردم و عشــق آنان به اهل بيت )ع( و سكوت نجيبانه آنان 
صحيح نيست، منشأ گرانی ها كاهش ارزش پول ملی است 
و تمامی مســئوالن بايد تالش خــود را متمركز بر تقويت 

ارزش پول مان كنند. 
ارزش پول ملی ما بايد به دهه شــصت و هفتاد برگردد كه 
در آن زمان بنده با يكصد هزار تومان به ســفر حج مشرف 
شــدم، ســفری هوايی و يك ماه در هتلهای مكه و مدينه 
اقامت داشــتم و با پذيرايی كامل و نقل و انتقاالت روزانه 
جمعــاً يكصد هزار تومان بود كه تــازه ما می گفتيم گران 
شده اســت اّما اآلن بعد از گذشت ۳۰ سال با يكصد هزار 
تومان يك شــانه تخم مرغ و يا يك ســاندويج می دهند!  
مســئول اين كاهش ارزش پول ملی مسئوالن بی كفايتی 
هســتند كه در تمامی دولتها دخيل بودند و مديون مردم 
هستند هر چند آنان نجابت كنند. حفظ حجاب مربوط به 
دين اســت، اّما بی كفايتی و سوء استفاده مسئوالن ربطی 
بــه دين ندارد و ما نبايد برای دفاع از مســئوالن خاطی و 

بی كفايت از دين هزينه كنيم!
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حجاب زنان و پيوند دينى مردم ايران

آگهی قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
سند رسمی 

نظــر به دســتور مواد 1و3 قانــون تعیین تکلیف وضعیــت اراضی و 
ســاختمان های فاقد ســند رســمی مصوب 1390/09/20 و برابر رای 
شــماره 140160310013004607 مــورخ 1401/03/25  هیــات 
قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی 
چمســتان مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض  متقاضی آقای/ 
خانم حســین شــعائی فرزند غالم عباس  نسبت به ششدانگ   یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 300.38 مترمربع  به شماره پالک 304 
فرعی از 8 اصلی واقع در قریه ســالده علیا  بخش 11 خریداری شــده 
از آقای/ خانم عمران قاســمی مالک رســمی محرز گردیده است. لذا به 
موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شهرها منتشر 
و در روســتاها ،  رأی هیــأت الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به 
آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در 
روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد 
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است 
و در صورتــی کــه اعتراض در مهلــت قانونی واصل نگــردد یا معترض، 
گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســندمالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/04/25 نوبت دوم 1401/05/08

شناسه آگهی: 1350143 
عین اله تیموری - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان

آگهی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رســمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:  امالک متقاضیان واقع در قریه   علی آباد 
میر   پالک 33 اصلی بخش 2 قشــالقی 2673 فرعی آقا/ خانم  مهین فخریلو  
فرزنــد غالمعلی نســبت به ششــدانگ  یک قطعــه زمین با بنــای احداثی به 
مساحت 526.88  مترمربع  خریداری بدون واسطه/با واسطه از  مظفر کرمی

 لــذا بــه موجب مــاده 3 قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شهرها 
منتشــر و در روســتاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشند از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامــات ثبــت موکول بــه ارائه حکم قطعــی دادگاه اســت 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 ســند مالکیت 
مــی نماید و صدور ســندمالکیت مانــع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . 
بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که 
قبــال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی بــا رأی هیأت پس از تنظیم 
اظهارنامــه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
بــه صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت به امــالک در جریان ثبت 
و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـی آگهی تحـــدید حـدود را به صورت 

اختصـاصی منتشـر می نماید .
شناسه آگهی: 1350470

 تاریخ انتشار نوبت اول 1401/04/25 نوبت دوم 1401/05/08  
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

متن آگهی
نظر به دســتور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمان 
های فاقد ســند رســمی مصــوب 1390/9/20 امالک متقاضیانــی که در هیأت 
موضــوع مــاده یک قانــون مذکور مســتقر در واحد ثبتی آمل مورد رســیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنــان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شــرح ذیــل آگهی می گردد: امــالک متقاضیان واقــع در بخش دو ثبت 

آمل-دهستان دابو 110- اصلی )قریه شانه بند سفلی( 
40 فرعی  دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی مازندران خانه بهداشت روستای شانه بند سفلی  در 
ششدانگ یک قطعه زمین با  ساختمان احداثی با کاربری بهداشتی که هجده سیر 
مشاع از دویست و چهل سیر عرصه موقوفه است  به مساحت 2753   متر مربع  

خریداری شده بالواسطه از  ابراهیم فالحیان و روح اله رمضانی
 لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان 
های فاقد ســند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه ایــن آگهی در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در 
روســتاها ،  رأی هیــأت الصــاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع بــه آرای اعالم 
شــده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و 
رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواســت 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 دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره 
ثبــت مبادرت به صدور ســند مالکیت مــی نماید و صدور ســندمالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیســت .بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور 
در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده،واحد ثبتی با 
رأی هیــأت پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی 
نوبتی و تحدید حدود به صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نسبت به امالک 
در جریان ثبت و فاقد ســابقه تحدید حدود،واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به 

صورت اختصاصی منتشر می نماید .
شناســه آگهی: 1347973 تاریخ انتشــار نوبت اول 1401/04/25 نوبت 

دوم 1401/05/08 
فیض اله ذبیحی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

آگهی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رســمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی 
و تصرفــات مالکانــه و بالمعارض آنــان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت 
اطالع عموم به شــرح ذیل آگهــی می گردد:  امالک متقاضیــان واقع در قریه   
حــوض کتــی   پالک 11 اصلی بخش 3 قشــالقی 802 فرعی آقــا/ خانم  رضا 
فاضل  فرزند مهدی نســبت به ششــدانگ  یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مســاحت 238.45  مترمربع  خریداری بدون واسطه/با واسطه از  حمیدرضا 

بالی مقدس
 لــذا بــه موجب مــاده 3 قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شهرها 
منتشــر و در روســتاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشند از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامــات ثبــت موکول بــه ارائه حکم قطعــی دادگاه اســت 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 ســند مالکیت 
مــی نماید و صدور ســندمالکیت مانــع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . 
بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که 
قبــال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی بــا رأی هیأت پس از تنظیم 
اظهارنامــه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
بــه صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت به امــالک در جریان ثبت 
و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـی آگهی تحـــدید حـدود را به صورت 

اختصـاصی منتشـر می نماید . 
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/04/25 نوبت دوم 1401/05/08 

شناسه آگهی: 1346328
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهــی  قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دســتور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمان 
های فاقد ســند رســمی مصــوب 1390/9/20 امالک متقاضیانــی که در هیأت 
موضــوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشــهر  مورد رســیدگی 
و تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:  امالک متقاضیان واقع در قریه   کدیر   پالک 
15 اصلــی بخــش 5 ییالقی 163 فرعی آقا/ خانم  شــاهین موســی زاده  فرزند 
گداعلی نســبت به ششــدانگ  یک قطعه زمین با بنــای احداثی)کاربری زراعی( 
به مســاحت 708  مترمربع  خریداری بدون واسطه/با واسطه از  محمد ابراهیم 

درویش
 لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان 
های فاقد ســند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه ایــن آگهی در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در 
روســتاها ،  رأی هیــأت الصــاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع بــه آرای اعالم 
شــده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و 
رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواســت 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 دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره 
ثبــت مبادرت به صدور ســند مالکیت مــی نماید و صدور ســندمالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . بدیهی است برابر ماده 13 آیین نامه مذکور 
در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده،واحد ثبتی با 
رأی هیــأت پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی 
نوبتی و تحدید حدود به صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نسبت به امالک 
در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـی آگهی تحـدید حـدود را 

به صورت اختصـاصی منتشـر می نماید .
 تاریخ انتشار نوبت اول 1401/04/25 نوبت دوم 1401/05/08 

شناسه آگهی: 1345510
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

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

برابر رای شماره 140160329012002614مورخ  1401/5/2 هیات  اول 
/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمســار تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای جمشــید علِی بیگی به شماره شناسنامه  8 کد ملی 4609652439 
صادره از گرمســار فرزند ابوالقاســم در  ششدانگ یک واحد دامدارّی با باغچه به 
مساحت 1138.41متر مربع از پالک شماره 13 فرعی از 1 اصلی واقع در  حسین 
آباد  حاج تقی بخش حوزه ثبت ملک گرمســار با حقوق ارتفاقی با حق  اســتفاده از 
قانــون مقررات آب بر طبق نحوه ملی شــدن آن ،خریداری  از احدی از وراث مالک 
رسمی آقای اکبر  قاسمی  محرز گردیده است. 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 باشد می تواند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ  رســید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم  
نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول 1401/5/8

تاریخ انتشار نوبت دوم  1401/5/24
شناسه آگهی 1355180

حسین چلوئی 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار

آگهی تحدیدحدود اختصاصی
چون تحدید ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مســاحت 56/75 
مترمربع که مقدار 17/48 مترمربع آن بَر اصالحی می باشد به پالک 451 فرعی از سنگ 
68 اصلی قریه روح افزا که بنام خانم محبوبه رحیمی فرزند رجبعلی میباشــد در جریان 
ثبت اســت بعلت عدم حضور مالک تاکنون انجام نگردیده از طرفی مطابق ماده 15 قانون 
ثبــت نیز نمیتوان عمل نمود لذا بنا بــه تقاضای کتبی نامبرده تحدید پالک مذکور در روز 
چهار شــنبه مــورخ 1401/06/16 ســاعت 10 صبح در محل وقوع ملــک انجام میگردد 
بدینوسیله به اطالع اهالی و خصوصا بمالکین مجاور و یا نماینده قانونی آنها اعالم میدارد 
کــه در روز و ســاعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رســانند ، مهلــت اعتراض از تاریخ 
تنظیــم صورتمجلس بمدت یکماه خواهد بود و اعتراضــات مجاورین طبق ماده 20 قانون 

ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد - تاریخ انتشار 1401/05/08- 7425
ابراهیم غفاری- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی تحدیدحدود اختصاصی
چــون تحدید ششــدانگ یک بــاب خانه بــه پــالک 224 فرعی از ســنگ 59 اصلی 
قریــه احمدآبــاد که بنام ورثه علی اکبــر هداوندی حصروراثت به شــماره دادنامه 28- 
36/3/18 دادگاه بخــش دماونــد عبارتنــد از: لیلی حســینی همســر متوفــی و خانم ها 
نصرت-بتول-حوری-مریم-مرضیــه و آقایــان ابوالقاســم – محمدحســین-حبیب اله و 
محمود شهرت همگی هداوندی و احمد نیک جو همگی فرزندان متوفی والغیر میباشد در 
جریان ثبت است بعلت عدم حضور مالک تاکنون انجام نگردیده از طرفی مطابق ماده 15 
قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده تحدید پالک مذکور در 
روز ســه شنبه مورخ 1401/06/15 ساعت 10 صبح در محل وقوع ملک انجام میگردد 
بدینوسیله به اطالع اهالی و خصوصا بمالکین مجاور و یا نماینده قانونی آنها اعالم میدارد 
کــه در روز و ســاعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رســانند ، مهلــت اعتراض از تاریخ 
تنظیــم صورتمجلس بمدت یکماه خواهد بود و اعتراضــات مجاورین طبق ماده 20 قانون 

ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد - تاریخ انتشار 1401/05/08- 7426/1
ابراهیم غفاری- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی تحدیدحدود اختصاصی
چــون تحدید ششــدانگ یک بــاب خرابه به پــالک 220 فرعی از ســنگ 59 اصلی 
قریــه احمدآبــاد که بنام ورثه علی اکبــر هداوندی حصروراثت به شــماره دادنامه 28- 
36/3/18 دادگاه بخــش دماونــد عبارتنــد از: لیلی حســینی همســر متوفــی و خانم ها 
نصرت-بتول-حوری-مریم-مرضیــه و آقایــان ابوالقاســم – محمدحســین-حبیب اله و 
محمود شهرت همگی هداوندی و احمد نیک جو همگی فرزندان متوفی والغیر میباشد در 
جریان ثبت است بعلت عدم حضور مالک تاکنون انجام نگردیده از طرفی مطابق ماده 15 
قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده تحدید پالک مذکور در 
روز ســه شنبه مورخ 1401/06/15 ساعت 10 صبح در محل وقوع ملک انجام میگردد 
بدینوسیله به اطالع اهالی و خصوصا بمالکین مجاور و یا نماینده قانونی آنها اعالم میدارد 
کــه در روز و ســاعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رســانند ، مهلــت اعتراض از تاریخ 
تنظیــم صورتمجلس بمدت یکماه خواهد بود و اعتراضــات مجاورین طبق ماده 20 قانون 

ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد - تاریخ انتشار 1401/05/08- 7426/2
ابراهیم غفاری- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی تحدیدحدود اختصاصی
چــون تحدید ششــدانگ یک قطعه زمین مشــجر به پالک 86 فرعی از ســنگ 120 
اصلــی قریه آبســرد که بنــام ورثه مرحــوم ابراهیــم خونســاری برابر دادنامه شــماره 
9309970920700044 شــعبه 8 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهر تهران 
عبارتنــد از: احمد- محمود- آذر- مســعود شــهرت همگی خونســاری فرزندان متوفی و 
خانم نیره الســادات میرشریفی همسر متوفی و الغیر میباشد در جریان ثبت است بعلت 
عدم حضور مالک تاکنون انجام نگردیده از طرفی مطابق ماده 15 قانون ثبت نیز نمیتوان 
عمــل نمود لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده تحدید پالک مذکور در روز چهار شــنبه مورخ 
1401/06/16 ســاعت 10 صبح در محل وقوع ملک انجام میگردد بدینوسیله به اطالع 
اهالی و خصوصا بمالکین مجاور و یا نماینده قانونی آنها اعالم میدارد که در روز و ساعت 
مقــرر در محل مذکور حضور بهم رســانند ، مهلت اعتراض از تاریــخ تنظیم صورتمجلس 
بمــدت یکمــاه خواهد بــود و اعتراضات مجاورین طبــق ماده 20 قانون ثبــت پذیرفته و 

رسیدگی خواهد شد - تاریخ انتشار 1401/05/08- 7428
ابراهیم غفاری- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آبادان تصرفات مالکانه وبالمعارض متاقضی محرز 
گردیده است لذا مشخصات متقاضی امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
دردونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتکیه اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایید

))ســهیال بــاری فرزنــد زبــاری ششــدانگ یکباب ســاختمان مســکونی به نشــانی 
ســلیج غربــی  کوچه نواصر پشــت حســینه سیدالشــهداء بــه مســاحت 184/84  متر 
مربــع خریــداری شــده از مالــک رســمی هاشــم و خدیجــه محمــودی طبق رأی شــماره 
بخــش  پــالک 6/375 و 6/376 واقــع در  از  140160317003000026قســمتی 
10آبــادان  (( بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکــور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م-الف:1/175
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/5/8-تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/5/23

 مردانی - سرپرست ثبت اسناد وامالک آبادان

آگهــی دعــوت مجمع عمومی عــادی بطور فوق العاده شــرکت 
فناوران آبیدر ساریز - با مسئولیت محدود

شماره ثبت : 1699
شناســه ملی :14005541132 بدینوسیله مطابق ماده 
7 اساســنامه از کلیه شــرکاء شــرکت فناوران آبیدر ساریز 
به شــماره ثبت : 1699 و شناســه ملی :14005541132 
دعــوت بعمل می آید تا در جلســه مجمع عمومــی عادی بطور 
فوق العاده شــرکت که در روز شــنبه مــورخ 1401/5/22 
ســاعت 10 صبح در محل قانونی شــرکت واقع در شهرستان 
سقز ،سیلو، کوچه رز، خیابان تلگراف ، طبقه اول تشکیل می 
گردد حضور بهم رســانند، الزم بذکر اســت عدم حضور مانع 
اتخاذ تصمیم مطابق قانون تجارت و اساســنامه نخواهد بود. 

دستور جلسه انتخاب اعضای هیات مدیره
مقــام دعــوت کننده رئیــس هیات مدیــره و نایب رئیس 
هیات مدیره

خبــــر


