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توسط معاونت تبلیغات آستان قدس رضوی  

کنگره بین المللی شعر رضوی 
برگزار می شود

مسجد، محل توانمندسازی خانوار 
در تولید و اقتصاد
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درنگ

فلسفه انتخابات ایجاد قسط و عدل است
حجت االسالم دکتر نجف لکزایی در نشست »فلسفه سیاسی امام خمینی و 
انتخابات« گفت: فلســفه انتخابات ایجاد دولت اســالمی برای برپایی قسط و 

عدل است. این نشست علمی از سوی ...

امیرالمؤمنین )ع( : 
كسى كه 

آرزوهايش طوالنى 
است كردارش نیز 

ناپسند است .

ویژه فرهنگ و معارف رضوی

محمدحسین نیکبخت: طی ســه دهــه گذشته 
آن قــدر در مشــهد بازار هــای رنگارنــگ و متنــوع 
ســاخته اند کــه ایــن شــهر از نظــر حجــم مراکــز 
خریــد، هــم اشــباع شــده و هم در حــال انفجار 
اســت! مراکز خرید فاصله زیادی با هم دارند و 
در هر گوشــه ای از مشــهد می توان یکی از آن ها 
را یافــت. امــا در روزگاری نــه چنــدان دور، بــازار، 
همســایه حرم رضوی بود؛ یعنی همســایه دیوار 
به دیوار آن. در مشــهد برخالف همه شــهرهای 
ایران، بازار قلب تپنده شــهر نیســت، همه چیز 
در کنار حرم مطهر هویت پیدا می کند؛ این حرم 
رضــوی اســت کــه به هــر چیزی معنــا می دهد و 
بازار به عنوان مرکز اقتصادی شــهر، شلوغ ترین 
جــای مشــهد، محلــی کــه در آن رفت وآمدهــا 
فــراوان اســت و بــازار بــده بســتان ها گســترده، 
درســت در مجاورت حرم قرار داشــت، در ضلع 
غربــی مضجع شــریف امام رضــا)ع(. میان بازار 
کهنســال مشــهد که امروز فقط بخش کوچکی 
از آن باقی مانده، با حرم رضوی ارتباط تاریخی 

گسترده ای برقرار است.
 این ارتباط به ویژه از منظر موقوفات و نیز ادغام 
امــروزی بخش مهمــی از بازار در اماکن متبرکه، 
قابــل بررســی اســت. در صفحــه رواق امــروز و 
طبق معمول همیشه، در تاریخ چرخی می زنیم 
و از داســتان بازار بزرگ و کهنســال مشــهد که 
را  متبرکــه  اماکــن  افتخــار همســایگی  روزگاری 
داشــت و پیوســتگی های تاریخی و معماری اش 
با حرم رضوی، بیشــتر خواهیم گفت؛ همراه ما 

باشید.

موقعیت بازار در حرم امروز»
و  گســترده  شــکل  بــه  مشــهد  قدیمــی  بــازار 
پیوســته، در دوره تیمــوری و در ســمت غربــی 
حــرم مطهــر ســاخته شــد؛ یعنــی چیــزی حدود 
محلــه  کنــار  از  آن  امتــداد  پیــش.  ســال   600
اعیان نشــین چهاربــاغ می گذشــت، البتــه امروز 
ایــن مســیر را بایــد در کوچــه و بــازار سرشــور 
جســت وجو کنیــم، چــون دیگــر محلــه ای به نام 
چهارباغ چندان شــهرت نــدارد و فقط کوچه ای 
را در محــدوده میــدان شــهدای مشــهد بــه این 
نــام می شناســند. بگذریم؛ بازار قدیمی مشــهد 
زمانی ســاخته شــد و رونق گرفت که گوهرشــاد 
را  خاتــون دســتور ســاخت مســجد گوهرشــاد 
داد. مشــهور اســت کــه وی فرمــان داد این بازار 
را در کمــال زیبایــی بســازند و تعــداد زیــادی از 
دکان هــای موجــود در بــازار بزرگ مشــهد، وقف 
مســجد گوهرشــاد شــد. مدتی بعد مدارســی را 
هم در راســته همین بازار ساختند مثل مدرسه 
»پریــزاد« و »دو در« کــه امــروزه در قلــب اماکن 
متبرکــه قــرار گرفته اند  و هر کــدام کاربری خاص 
خودشــان را دارند. اگــر بخواهیم تصویر دقیقی 

از موقعیــت بــازار بــزرگ ارائه کنیــم باید بگوییم 
این بازار از حدود باب الجواد)ع( فعلی تا ابتدای 
بســت شــیخ بهایــی امتــداد داشــت و از آنجــا، 
از کنــار دیوار مســجد گوهرشــاد می گذشــت، از 
دروازه فعلی کفشــداری شــماره 13 عبور می کرد 
و ادامــه آن بــه صحــن عتیق می رســید و پس از 
گذشــتن از ضلــع غربــی ایــن صحن، به ســمت 
شــمال می رفت و در حدود بازارچه حاج آقاجان 
فعلی، جایی که سنگتراشان مشغول کار بودند، 

به پایان می رسید. 
بنابرایــن بخــش مهمی از بازار مشــهد طی 400 
ســال گذشــته، در اماکــن متبرکــه ادغــام شــده 
 است. کاالهایی که در این بازار عرضه می شدند 
مطهــر،  حــرم  بــه  مغازه هــا  شــدن  نزدیــک  بــا 
رویکــردی زائر محور پیــدا می کردند. خانیکوف، 
جغرافیدان و دیپلمات روس که در قرن نوزدهم 
میالدی به مشــهد آمده  اســت، به این مســئله 

اشاره می کند. 

ارتباطات فرهنگی»
بــه  بــازار نســبت  امــا از موقعیــت جغرافیایــی 
اماکــن متبرکه کــه بگذریم، این مکان کهنســال 
ارتبــاط فرهنگی و مذهبی ویژه ای با حرم رضوی 
داشــت؛ افزون بر فضــای مذهبی بازار که تحت 

تأثیــر مجــاورت بــا حرم رضــوی قرار داشــت، در 
گذشــته های نــه چنــدان دور رســم بــر ایــن بــود 
تمــام دســته های عــزاداری مشــهد که از ســمت 
محالت غرب حرم مطهر مانند ســراب، سرشور 
و حتــی باالخیابــان بــه ســمت حــرم می آمدنــد، 
خودشــان را بــه راســته بــازار می رســاندند و در 
میدان مقابل حمام مهدیقلی بیگ، در مجاورت 
مسجد 72 تن امروزی جمع می شدند و پس از 
توقــف و گرفتــن نوبــت، اذن ورود به حرم رضوی 
را می خواندنــد و آن وقــت بــرای عــزاداری وارد 
صحــن عتیق می شــدند. اما با تخریب بخشــی 
از بــازار مشــهد در جریان ایجــاد فلکه حضرتی 
)دهه1310 شمسی(، محل جمع شدن هیئت ها 
از بــازار بــه فلکــه منتقل شــد؛ البتــه معنای این 
تغییــر آن نبــود که عزاداران از راســته بازار عبور 
نمی کردند، مراســم عبور از بازار همچنان برقرار 
بود. در سال 1335ش. ایجاد خیابان خسروی نو 
)اندرزگوی فعلی( که امروزه از جنوب حرم مطهر 
و صحــن پیامبــر اعظم)ص( عبــور می کند، بازار 
کهنســال مشــهد را بــه دو بخــش تقســیم کرد؛ 
بخش شمالی که به فلکه حضرتی و حرم مطهر 
می رســید، بــازار بــزرگ نامیده شــد و بخشــی را 
که به ســمت قلب محله سرشــور می رفت، بازار 

سرشور نامیدند. 
بــا توســعه اماکــن متبرکه در دهــه 1360، بخش 
مهمــی از بــازار بــزرگ مشــهد در صحــن پیامبر 
اعظــم)ص( ادغــام شــد و امــروزه تنهــا چیــزی 
حــدود 120 متــر از آن، در قالــب بــازار فــرش بــه 
حیــات خود ادامه می دهد. ســقف بــازار مجاور 
حــرم رضــوی با آجــر و به ســبک بازارهای بزرگ 
ایــران، مانند بازار قیصریه قزوین ســاخته شــده 
 بود، اما در دهه 1340ش. یک آتش سوزی بزرگ 
موجــب از بیــن رفتــن بخــش مهمی از آن شــد. 
امــروزه بــازار فرش مشــهد، ســقفی حلبی دارد، 
امــا هنــوز هم می شــود شــکوه دوران رونــق را در 

شکل و شمایل آن جست وجو کرد.

بازار قدیمی مشهد به 
شکل گسترده و پیوسته، 

در دوره تیموری و در 
سمت غربی حرم مطهر 
ساخته شد؛ یعنی چیزی 

حدود 600 سال پیش

 درباره سرگذشت بازار بزرگ مشهد
 که امروزه بخش مهمی از آن در اماکن متبرکه ادغام شده است

66 قرن افتخار همجواری قرن افتخار همجواری
 با حرم رضوی با حرم رضوی

داوطلب تزریق واکسن برکت
حامــد همایــون، خواننــده محبوب 
در  پســتی  انتشــار  بــا  کشــورمان 
صفحــه اینســتاگرامش اعالم کرد 
ایرانــی  واکســن  نخســت  دُز  کــه 
برکــت را دریافت کرده اســت. این 
هنرمنــد ضمن تشــکر از پزشــکان 
کشورمان در صفحه اینستاگرامی 
خود نوشت: من هم واکسن برکت 
زدم. گذاشتم زمان بگذره تا با اطمینان کامل بهتون بگم که حالم خوبه و 
جای هیچ نگرانی نیست. با تشکر از جامعه پزشکان و محققان سرزمین 

مادری که بهترینند. من داوطلب تزریق واکسن شدم و کامالً خوبم.

تصور کنید ماجرا برعکس بود
در  مجــازی  فضــای  کاربــر  یــک 
واکنــش به اقــدام تروریســتی یک 
یــک  قتل عــام  و  کانادایــی  جــوان 
خانــواده مســلمان در ایــن کشــور، 
جــوان  »یــه  نوشــت:  توییتــی  در 
کانادایــی، با برنامــه  قبلی، اعضای 
یه خانواده  مســلمون رو با کامیون 
زیــر گرفــت و کُشــت. یــه دختر 15 

ساله هم جزو قربانیانه. تصور کنید این ماجرا برعکس بود...«.

وظیفه مان چیست؟
بــه نقــل از صفحــه اینســتاگرامی 
محمدحســین پویانفــر، این مداح 
بــه  دوشــنبه  روز  بیــت)ع(  اهــل 
عیادت عالمه محمدرضا حکیمی 
حکیمــی،  محمدرضــا  رفــت. 
صاحــب کتــاب الحیــات در یکــی 
از بیمارســتان های تهــران بســتری 
شده اســت. حکیمی متولد 1314 
شمســی در مشــهد مقدس اســت. او پس از گذراندن دروس مقدمات و 
ســطح، خارج، فلســفه، ادبیات، نجوم، تقویم و سایر علوم دینی در سال 
١٣4٨ اجــازه اجتهــاد خــود را از آقــا بــزرگ تهرانــی دریافت کــرد. پویانفر 
دربــاره دیــدارش بــا عالمــه حکیمی نوشــت: بخت یارم شــد و به عیادت 
عالمــه محمدرضــا حکیمــی رفتــم و زندگــی را در کنارش نفس کشــیدم. 
افســوس کــه اهالــی علــم و کمــال گوشــه گیر شــده اند! و ســراغی از آنــان 

گرفته نمی شود.
پ.ن: عــرض کردم: حاال وظیفه مان چیســت؟! گفت: رســیدگی به فقرا. 
دو دســته فقیــر داریــم: فقیــر اعتقــادی و فقیر مــادی، رســیدگی به آنان 
را فرامــوش نکنیــد کــه رضایت امام زمان در این اســت. پرســیدم: چگونه 

ببینمش؟! گفت: از کریم هرچه بخواهی... نصیبَت می کند!

مجازآباد

 مشروطه خواهی که بانی کتابخانه 
مسجد گوهرشاد شد

محمدرضا انصافی: حرم رضوی مجموعه ای از بناها با کاربری های متنوع است؛ 
اماکنی که در حوزه های مختلف به زائران و مجاوران حرم رضوی خدمات ارائه 
می دهند. این مجموعه طی قرن ها و با همت مردان و زنانی ساخته شده  است 
که می خواستند بانی خیر باشند و از برکات باقیات الصالحات خود، در سرای 
باقی بهره مند شوند. یکی از افرادی که در عرصه ایجاد و توسعه اماکن فرهنگی 
حرم رضوی گام مؤثر و مثبتی برداشت و اقدام های او زمینه ساز ایجاد کتابخانه 
مسجد گوهرشاد شد، مرحوم سیدسعید طباطبایی نایینی است. وی در سال 
1250ش. یعنی حدود 150 سال پیش در شهر نایین متولد شد. پدرش میرزا 
نصرهللا خان نایینی از سادات حسنی این شهر بود و در زمره بزرگان و معاریف 
آن خطه به حســاب می آمد. مرحوم سیدســعید مقدمات علوم را در مدارس 
قدیمی اصفهان آموخت. حدود 35 ســال داشــت که نهضت مشروطیت در 
ایران اوج گرفت و او به عنوان یکی از نخبگان و تحصیلکردگان جامعه آن روز، 
به این نهضت پیوست و برای استقرار آن تالش فراوانی کرد. مرحوم نایینی با 
آغاز جنگ جهانی اول در زمره مدافعان ایران به فعالیت پرداخت. او در زمان 
استقرار دولت در تبعید نظام السلطنه مافی که با پشتیبانی شهید مدرس در 
کرمانشــاه تأســیس شــده بود، در کنار وطن دوستان ماند و برای دفاع از کشور 
از بــذل جــان نیز دریغ نداشــت. سیدســعید طباطبایی بعدهــا و در پی وقایع 
غمباری که به از بین رفتن اســاس مشــروطیت و به قدرت رســیدن رضاخان 
انجامید، سیاست را رها کرد و به امور فرهنگی رو آورد. او با سرمایه پدری اش، 
10 مدرســه و یک کتابخانه و چاپخانه در اصفهان تأســیس کرد. از اقدام های 
او در این دوره، تألیف 18 عنوان کتاب درسی برای مدارس جدید و تصحیح و 
چاپ 27 عنوان کتاب در حوزه های مختلف بود. مرحوم سیدســعید در ســال 
1308ش. تصمیم گرفت به مشهد مقدس مهاجرت کند و مجاور شود. به این 
ترتیب در 58 سالگی راهی مشهد شد و در این شهر نیز دست از اقدام های 
خیرخواهانه برنداشــت. او که در امر چاپ و نشــر کتاب و نیز ایجاد کتابخانه 
فــردی متبحــر و توانمنــد بود، در ســال 1332ش. کتابخانــه ای را با 5 هزار جلد 
کتاب در اتاق باالی کفشداری مسجد گوهرشاد تأسیس کرد و برای اداره آن، 
موقوفاتــی را وقــف نمــود. این کتابخانه بعدها و در پی توســعه ای که در اماکن 
متبرکه اتفاق افتاد، مبدل به کتابخانه بزرگ مســجد گوهرشــاد شــد و امروزه 
میزبان طالبان علم و عالقه مندان به کتاب خوانی است. سیدسعید طباطبایی 
نایینی، بانی کتابخانه مسجد گوهرشاد، در سال 1337ش. درگذشت. پیکر او 
را پس از تشییع در طبقه پایین محل سابق کتابخانه مسجد گوهرشاد، شمال 

صحن قدس فعلی دفن کردند.

 بررسی سیره امام رضا )ع( در گفت وگو 
با حجت االسالم ادیب یزدی

 گره گشایی از کار مردم
  با مشارکت سیاسی و اجتماعی  

 با هدف اعالم برنامه های روزانه حرم 
و امکان ارزیابی فعالیت های فرهنگی و تبلیغی

 سامانه »کوثر« 
حرم مطهر رضوی 

رونمایی شد
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برنامه هــای دهــه کرامــت 1400 بــا شــعار 
اصلی »خدمت کریمانه؛ گره گشــایی 
به رســم اهــل بیت علیهم الســالم« 
اجــرا می شــود. ایــن شــعار کلــی کــه 
اســامی روزهــای دهــه کرامــت نیــز 
بــا الهــام از آن انتخاب شــده اســت، 

فرصت بهره گیــری از ظرفیت های 
ایــن دهــه بــرای گره گشــایی از 

مردم به ویژه آسیب دیدگان 
اقتصادی کرونا را فراهم 

کرده است...

آن روزها 

2
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روزنامـه صبـح ایـرانروزنامـه صبـح ایـران 23 کتاب »فلسفه کالم« با تأکید بر اندیشه های آیت اهلل سبحانی منتشر شد   به همت »پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی« کتاب فلسفه کالم با تأکید بر اندیشه های آیت اهلل سبحانی منتشر شد. این پژوهش با عنوان »فلسفه کالم« حاصل کار علمی جمعی از دین پژوهان فعال 
است که تالش می کنند ضمن تبیین چیستی و جایگاه فلسفه کالم، از منظر این دانش، اندیشه های کالمی فقیه متکلم معاصر آیت اهلل سبحانی را بررسی نمایند که حاصل این کار به کوشش حجت االسالم محمدصفر جبرئیلی توسط انتشارات توحید منتشر شد. آیت اهلل جعفر سبحانی بیش از 75 

سال در حوزه علمیه قم مشغول تدریس بوده است. استاد ایشان حضرت امام در تقریظ تهذیب االصول وی را »صاحب فکر الثاقب« می دانند و مرحوم عالمه طباطبایی تفسیر موضوعی ایشان، »منشور جاوید« را کتابی مفید و سودمند معرفی می کنند.

 
عصر امام صادق)ع( از جنبه سیاسی یکی از دوره های 
مهم تاریخ اســام به شــمار می رود. در آن دوره وقایع 
مهمی به وقوع پیوست که از مهم ترین آن ها می توان 
به انتقال حکومت و قدرت از بنی امیه به بنی عباس 
اشاره کرد. عباسیان که از گذشته با امویان در جنگ 
و مبارزه بودند، به واسطه سیاست های فریبنده خود 
موفق به کســب قدرت شدند. آنان شعار نهضتشان 
را »الرّضــا مــن آل محمــد« قــرار دادنــد و خــود را از 
عاقه منــدان و نزدیــکان خاندان پیامبــر)ص( معرفی 
کردنــد و در مــدت کوتاهــی، مخالفان خــود را از میان 
برده، به خافت سلسله اموی پایان دادند. گرچه در 
ابتدا تصور می شد شیعیان از فشارها و شکنجه های 
امویــان نجــات یافته انــد، اما خیلی زود چهــره واقعی 
عباســیان آشــکار شــد. آنــان کــه وعــده بازگردانــدن 
خافــت بــه علویــان و اهــل بیــت)ع( را داده بودنــد، 
پــس از رســیدن به قــدرت نه تنها بــه وعده های خود 
عمــل نکردنــد، بلکه خانــدان پیامبر اکــرم)ص( را زیر 
فشــارهای شــدید قرار دادند و بدین ترتیب در آزار و 

اذیت علویان، از بنی امیه هم پیشی گرفتند.

روی کار آمدن منصور دوانیقی »
بــا روی کار آمدن منصور دوانیقی، نخســتین خلیفه 
عباسی اوضاع شیعیان به کلی دگرگون شد. منصور، 
خلیفــه ای ظالم و ســفاک بود که خطــر قدرت خود را 
تنهــا از ناحیــه علویــان و به خصــوص امام صــادق)ع( 
می دانســت، از این رو شــدیدترین فشــارها را بر امام 
و شــیعیان ایشــان وارد ســاخت. اواخر دوران امامت 
ایشــان یکی از ســخت ترین دوره های شیعه در تاریخ 
اســام بــود و رابطــه میــان امام و یاران ایشــان بســیار 
ســخت شــد بــه گونــه ای کــه گاه اصحاب، خــود را به 
لبــاس فروشــنده دوره گــرد درمی آوردنــد تــا بتواننــد 
مخفیانه به منزل امام راه یافته و پاســخ پرســش های 

خود را از محضر آن حضرت دریافت کنند.
امــام)ع( بیــش از همــه بــه شــرایط موجــود آگاه بود و 
می دانســت زمینــه فرهنگــی مناســب و نیــروی کافی 
بــرای قیــام در میــان شــیعیان وجــود نــدارد، از این رو 
سیاســت کلــی خــود را در مبــارزه  غیــر مســتقیم بــا 

دستگاه خافت قرار داد. 

دوره تضارب آرا و عقاید»
دوره امــام صــادق)ع( بــه عصــر تضــارب آرا و عقایــد 
و دســته های  فرقه هــا  زمــان  آن  اســت. در  مشــهور 
متعدد به وجود آمد و آشوب های فکری، اندیشه های 
انحرافــی و عقایــد گوناگــون ظاهــر شــد. بــه همیــن 
دلیل بســیاری از طبقات مســلمین، در معرفت ذات 
و صفــات خداونــد و دیگــر اصــول اعتقــادی و احکام 
عملی دین و همچنین مســائلی از قبیل قضا و قدر، 
جبــر و تفویــض، مبــدأ و معــاد و ثــواب و عقاب دچار 

شبهه و اختاف شدند. 
وجــود انحراف هــای عقیدتــی از یــک ســو و فراهــم 
شــدن فضای مناســب برای بیان معارف دینی، دوران 
مناســبی برای شــکوفایی علوم توسط حضرت فراهم 
کــرد. امــام صــادق)ع( حرکتــی عظیــم را بــرای اعتای 
معنوی و دینی مســلمانان آغاز کرد و با بیان و شــرح 
اصــول اعتقــادی صحیح و شــناخت و درک عمیق از 
مســئله توحیــد و صفــات و افعــال الهــی، تاش های 
زنادقــه و ماحــده و افکار الحادی که در آن زمان رواج 

فراوان یافته بود را خنثی نمود.
مناظرات علمی امام جعفر صادق)ع( نقش بســزایی 
در پیرایــش و اصــاح اعتقــادات و مبــارزه بــا عقایــد 
دعــوت  از  همــواره  حضــرت  آن  داشــت.  انحرافــی 
متفکران و سران فرقه ها و ادیان مختلف برای مناظره 
استقبال می کرد، چرا که بدین وسیله نه تنها بطان 
عقایــد و آرای منحــرف آشــکار می شــد، بلکــه ثبت و 
ضبط مناظره ها و دسترسی دیگران را به این مطالب 
آســان می نمــود و بدیــن وســیله ســایر مســلمانان در 
نقــاط دیگــر از آن بهره منــد شــدند. این گونــه بود که 
فــن گفت وگــو و مناظره در میان مســلمانان به شــیوه  
صحیــح و مطلــوب شــکل گرفــت و جایــگاه ویژه خود 

را بازیافت.
شــیوه امام صادق)ع( در مناظرات علمی بسیار حائز 
اهمیت اســت. دقــت، متانت و ادب امــام به گونه ای 
بود که حتی تحســین مخالفان را برمی انگیخت. آن 
بزرگوار براساس امور مورد قبول طرف مقابل استدالل 
می نمود و چنان قاطعانه دالیل خود را بازگو می فرمود 
کــه طــرف گفت وگــو جز اعتــراف به بطــان رأی و نظر 
خود و تسلیم در برابر امام)ع( راه دیگری نداشت. آن 
حضــرت در مناظره بــا گروه های ملحد، بطان عقاید 
آن ها را به اثبات می رساند و درک و شناخت صحیح 
از توحیــد و صفــات الهــی را ارائــه می فرمــود کــه ایــن 

مطلب می تواند الگوی سیاسیون امروز باشد.
بیش از ۳۴ سال تاش بی وقفه امام جعفر صادق)ع( 
در راه بیــان حقایــق و معــارف دینــی، حقیقت دین را 
که دچار انحراف های بسیاری شده بود بار دیگر زنده 
نمود و اصول اعتقادی صحیح دین اســام و مذهب 
تشــیع تبییــن شــد. ایــن حرکت عظیم علمی ســبب 
شد هرگونه شک و شبهه درباره مسائل دینی رخت 
بســته و در پی پاســخ های روشــن و کافی، به حاشــیه 

رانده شود.
 برگرفته از گفت وگوی مهر 
با حجت االسالم خدایی زنجانی

مسجد، محل توانمندسازی 
خانوار در تولید و اقتصاد

فرهنــگ ایرانیــان در طــول تاریــخ بــا نوع دوســتی و 
دســت گیری از محرومــان عجیــن بــوده اســت. ایــن 
روحیــه کمــک بــه همنــوع بــا گرایش مــردم ایــران به 
اســام، گســترش و سرعت مضاعفی گرفت و اکنون 
شاهدیم در هر کوی و برزن، عده ای در تاش هستند 
تا غمی از دلی زدوده و اشکی از چشمی پاک کنند. 
مســاجد در ایــن راه، نقــش محــوری را ایفا می کنند.
مســجدهایی کــه ســتون خیمــه محله هــای شــهری 
شــده اند و نمازگزارانــی کــه یکدیگــر را به تــاش برای 
خدمت به محرومان توصیه می کنند و گوی سبقت 
از یکدیگــر می رباینــد. امــا آنچــه موجــب بی نیــازی 
بســیاری از خانواده های نیازمند از کمک های خیریه 
می شــود، ایجــاد اشــتغال و توانمندســازی آن هــا در 
چرخــه تولیــد کشــور اســت.یکی از مســاجدی کــه 
اقــدام بــه ایجــاد اشــتغال کرده اســت، مســجد امام 
محمدتقــی)ع( در خیابــان امامــزاده ابراهیــم)ع( قــم 
اســت. حجــت االســام شــوندی، امــام جماعت این 
مســجد در قالــب کمک هــای مؤمنانه بــه حمایت از 
خانواده های کم بضاعت پرداخته و سپس با همکاری 
پایــگاه بســیج، مرکز نیکوکاری امــام محمدتقی)ع( را 
راه اندازی کرده است.به گفته وی، این مرکز نیکوکاری 
حدود ۷۰ خانواده را زیرپوشش دارد و در چند زمینه 
 بــه حمایــت از خانواده هــای کم بضاعــت می پــردازد.
 در ایــن مســجد، خانواده هــای نیازمند با کمک های 
معتمــدان محــل و نمازگــزاران شناســایی می شــوند 
و گاهــی نیازمنــدان بــا مراجعــه حضــوری تقاضــای 
کمــک می کننــد و پــس از ثبــت مشــخصات ایــن 
خانواده ها، ناظران مرکز خیریه، به صورت میدانی به 
وضعیت ســنجی آن ها می پردازند و براســاس همین 
وضعیت ســنجی، خانواده ها اولویت بندی می شوند؛ 
ســپس بــا کمک خیــران محل، بــه تهیه بســته های 

معیشتی و توزیع آن بین خانوارها می پردازند.

کمک های معیشتی مسجد امام محمدتقی)ع(»
اهالــی مســجد امــام محمدتقــی)ع( بــا ایجــاد یــک 
صندوق قرض الحســنه، به خانواده های نیازمند برای 
حــل مشــکات زندگــی یــا ایجــاد اشــتغال وام هــای 
قرض الحسنه می پردازند. در بعضی موارد، ساختمان 
محــل زندگــی خانواده ها با خرابی هایی مواجه شــده 
اســت کــه اهالــی مســجد، اعضــای مرکز نیکــوکاری 
و پایــگاه بســیج بــه صــورت جهــادی بــه تعمیــرات 
بــه  می پردازند.حجــت االســام شــوندی می گویــد: 
خانواده هایی که دارای بیماری موقت یا دائم هستند، 
هزینــه دارو و درمــان پرداخــت می شــود و در بعضی 
مــوارد هــم افــراد بیمــار بــا نامه نــگاری مرکــز خیریــه 
مســجد، بــه بخش هــای درمانی معرفی می شــوند تا 
مساعدت الزم صورت گیرد، همچنین وسایلی مانند 
یخچــال، کولــر، بخــاری و ســایر وســایل الزم با کمک 
خیــران بــرای خانواده های نیازمند تهیــه و در مواردی 
نیــز هزینــه جهیزیــه تأمیــن می شــود.امام جماعت 
مســجد امــام محمدتقــی)ع( ادامه می دهــد: پس از 
برداشتن گام های یاد شده برای حمایت از نیازمندان 
در ایــن مســجد و مرکــز خیریــه، کارگــروه اشــتغال با 
هــدف بی نیازســازی خانواده هــا از کمک هــای خیریه 
تشکیل و طرح های مختلفی برای راه اندازی مشاغل 
خانگی به ویژه برای زنان سرپرست خانوار مطرح شد. 
سرانجام در زیرزمین مسجد، کارگاه کوچک خیاطی 

برای زنان سرپرست خانوار تأسیس شد.

کارگاه خیاطی در زیرزمین مسجد»
در همین زمینه مسئول کارگاه خیاطی مسجد امام 
محمدتقــی)ع( می گویــد: ایــن کارگاه در حــدود ســه 
ماه پیش با یک خانم خیاط سرپرست خانوار دایر 
شد و اکنون چهار نفر در این کارگاه مشغول به کار 
هســتند. مــا اکنــون در ابتــدای راه هســتیم؛ فعاً از 
یک تولیدکننده ســفارش می گیریم و بانوان در این 
کارگاه به آماده ســازی این سفارش ها می پردازند. در 
گام هــای بعدی به دنبال مســتقل شــدن این کارگاه 
هستیم.طاووســی می گویــد: میــزان حقــوق بانــوان 
براســاس میزان فعالیت و ســرعت، متفاوت اســت 
و ماهیانــه از یــک میلیــون و ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان درآمد دارند. وی همچنین مهم ترین 
بعد کارآفرینی برای زنان سرپرســت خانوار را ایجاد 
اعتماد به نفس و امید به توانایی های خانوادگی در 
آن ها بیان می کند.یکی از کارکنان کارگاه خیاطی نیز 
در همیــن زمینــه می گویــد: زمانــی که به ایــن کارگاه 
آمــدم، آشــنایی چندانــی بــا خیاطــی نداشــتم و بــه 
کمــک همــکارم کــه در خیاطــی ماهــر بــود، این هنر 
را یــاد گرفتــم. حاال ماهیانه حــدود ۲ میلیون تومان 
درآمــد دارم ولی اگر ســرعت و زمــان خود را افزایش 
دهــم، درآمد بیشــتری خواهم داشــت. اشــتغال به 
ایــن کار ســبب شــد بــرای حــل مشــکات خانــواده 
خــود تــا حدود زیادی بی نیاز از مرکز خیریه شــوم و 
همچنین عزت نفس و آبروی من حفظ شد؛ اعتماد 

به نفس پیدا کردم و به آینده امیدوارم.
برگرفته از گزارش خبرگزاری مهر

الهه ارجمندی راد: نامش مشهدی جواد نبود اما در روستا معروف 
بــه ایــن شــده بود. نام شناســنامه اش خــداداد بود امــا از وقتی حرم 
امام رضا)ع( رفته بود و پایش دیگر نمی لنگید، نام را هم عوض کرد. 

اعتقاد داشت شفایافته موالست.
 از همــان روز شــد مشــهدی جــواد و نیمــی از باغ گیاســش را وقف 
آســتان قدس کرده بود. اگر بگوییم برکت و حاصلخیزی باغ دوبرابر 

شد اغراق نیست. اصاً شاید خاکش فرق کرد. 
حتــی دیگــر مشــهدی جواد از نیامــدن باران و ســرمازدگی درخت ها 
نیز نمی ترسید و روزی خود را سپرده بود به خدا. این را همیشه به 

اهالی ده هم می گفت. 
می گفت: »هدیه کردم به آقام، آقا هم منت گذاشت و خاکم را طا 
کرد«. سواد چندانی نداشت اما به پسرش که برای خود مهندسی 
شده بود و حاال در شهر ساختمان سازی می کرد گفته بود چه نیتی 
دارد و او هــم وقف نامــه ای تنظیــم کرد و با هم به دفتر موقوفات امام 
رضا)ع( در شهرشان رفتند. نیتش این بود هرسال نیمی از پول باغ 
برای مجاوران نیازمند امام در مشــهد خرج شــود و همان هم شــد. 
هر سال با کمک پسرش حساب و کتاب می کرد و پول را به حساب 

می ریخت.
 بــا بقیــه پول هم زندگــی می گذراند. هرچند حقوق بازنشســتگی از 
بیمه می گرفت اما پول باغ گیاس چیز دیگری بود. پس از آن، بلیت 
می گرفــت و بــا رعناخانم راهی مشــهد می شــدند. انگار مســئولیت 
هرســاله اش همیــن بــود. اول نــذرش را بدهــد و بعد هم برای تشــکر 

بیاید پابوس آقا.  

روابط همسران با یکدیگر در سیره و سخنان امام رضا)ع(- بخش اول

شریکان در غم وشادی
امــروزه حجــم انبوهــی از چالش هــا و تهدیدهــا، کانون خانــواده را در معرض 
تضعیــف و اضمحــال قــرار داده اســت. آموزه هــای رضــوی از یــک طــرف به 
آسیب شناســی روابــط زوجین می پــردازد و از طرف دیگــر راهکارهای تقویت 
روابــط طرفیــن را بــرای دســتیابی به ســعادت بیــان می کند. از آنجــا که زن و 
شــوهر رکن اصلی خانواده را تشــکیل می دهند بهبود این دو، سبب تقویت 
شالوده خانواده می شود. امام رضا)ع( در ضمن روایتی در خصوص ضرورت 
ازدواج می فرمایند: »اگر درباره ازدواج دستوری از خدا و پیامبر صادر نشده 
بود، همان فواید اجتماعی که خدا در آن نهاده بود، از قبیل نیکی با خویشان 
و پیونــد بــا بیگانــگان کافی بود که خردمند صاحــب دل را بدان ترغیب کند 
و عاقل درســت اندیش به آن بشــتابد«. با بررســی آموزه های رضوی می توان 
وظایــف همســران نســبت بــه یکدیگــر در خانــواده را بــه دو دســته »وظایف 
متقابل همســران« و »وظایف اختصاصی همســران« تقســیم کرد. دســته 
نخســت یعنی وظایف متقابل همســران 1۵ شــاخصه را دربرمی گیرد که در 
سلســله نوشــتارهایی قصد داریم تک تک آن ها را مورد بررســی قرار دهیم. 
نخستین شاخصه »حسن معاشرت« به عنوان یک وظیفه متقابل بین زن 
و شوهر است. »حسن معاشرت« الزمه کمال و کمال خواهی انسان است. 
انســان در اجتماع ارتباط دارد و الزمه ارتباط دینی ســالم، حســن معاشــرت 
است. امام رضا)ع( در این باره اصلی کلی را بیان می کنند: الزم است با تمام 

اطفال و بزرگساالن مؤدب و با احترام معاشرت نمایی. 
آن حضــرت در حدیثــی دربــاره خوش برخوردی با همه مــردم می فرمایند: با 
ســلطان و زمامــدار بــا تــرس و احتیــاط همراهی کن و با دوســت بــا تواضع و 

فروتنی و با دشمن با احتیاط و اجتناب و با مردم با روی خوش. 
ایــن اصــل در حفــظ و دوام کانــون خانواده نیز نیازی ضروری اســت. برخورد 
خوب و حسن معاشرت، یکی از اساسی ترین عوامل در حفظ نشاط خانواده 
است. آن حضرت گشاده رویی و حسن برخورد را مایه تألیف قلوب و رضایت 
می داند. ایشــان می فرمایند: »شــما هرگز نمی توانید به وسیله ثروت و مالی 
که در دست دارید، مردم را به خود متوجه سازید، بلکه آنان را با گشاده رویی 
و حسن برخورد با خود نزدیک کنید«. بنابراین برای ایجاد محبت و مهربانی 

فقط داشتن پول و مادیات راهگشا نیست. 
در زندگــی خانوادگــی، زن و شــوهر باید در غم و شــادی هم شــریک باشــند 
و رفتارهــای آن هــا مســالمت آمیز و بــر اســاس خوشــرویی و مهربانی باشــد. 
بداخاقی، نقطه مقابل حسن معاشرت است؛ یکی از بزرگ ترین معضاتی 
کــه ســبب تزلــزل و تضعیف بنیــان خانواده می شــود. از آنجا کــه بداخاقی 
ســبب تباهی و افســردگی می شــود و آثار روحی فراوانی به دنبال دارد امام 
رضا)ع( سفارش می کنند خانواده ها دختران خود را به ازدواج افراد بداخاق 

در نیاورند. 
برگرفته از فصلنامه علمی -ترویجی » اخالق«

توصیه های اخالقی حاج سید احمد کربالیی به شاگردانش چه بود؟

 یک توصیه اخالقی
 از استاِد میرزاعلی آقا قاضی

ســیداحمد کربایــی از چهره هــای معــروف اخــاق اســت کــه در محضــر 
اســتادانی چون آخوند ماکاظم خراســانی و ماحســینقلی همدانی بهره 
گرفته اســت. از شــاگردان مبرز و شــناخته شــده او نیز می توان میرزا علی 
آقــا قاضی طباطبایی تبریزی و مجاهد شــهید شــیخ محمدتقــی بافقی را 
نام برد. به بهانه ســالروز درگذشــت ایشــان، در ادامه خاصه ای از توصیه 

اخاقی از ایشان به یکی از شاگردانش را آورده ایم.
ان شــاءهللا تعالــی تمــام مواظبــت بــر ادای واجبــات و تــرک محرمــات بــه 
کمــال دقــت و تأمــل، اول صبــح مشارطه)شــرط گذاشــتن( کنــد و بــر خود 
سفارش های الزم را بکند؛ دوم، در تمام روز مراقبت کامل از اعضا و جوارح 
نمایــد؛ ســوم، بــه هنــگام خــواب محاســبه کرده و به حســاب خود برســد؛ 
چهارم، اگر مخالفتی مشاهده کرد خود را تنبیه کرده و تدارک غفلت روز 
را بکند و هر کار خافی که نموده، با ضدش خود را مجازات کند، به همان 

تفصیلی که در کتاب های اخاق گفته شده است.
ساعتی را با خدای تعالی جل جاله خلوت نموده و مناجات و تضرع کند 
و صورت به خاک بمالد و خضوع و خشوع نماید. سزاوار است این خلوت 
در هر شب میان مغرب و عشا و یا پس از خواندن نماز عشا باشد. پس 
ســجده معهــود را به جــا آورده و پس از ســجده هر مقدار کــه توفیق یارش 
بود، با کمال حضور قلب و اقبال به خدا با همه وجودش و اعراض از همه 

آنچه  غیر از خداست مشغول به ذکر شود.
چون از ذکر مانده و خســته شــود، ســر به گریبان تفکر فرو برده، فکر کند 
که من که ام  و کجایم؟ از کجا آمده ام و به کجا می روم؟ و چنان در خود فرو 
رود که خود را یافت نماید که گویا در عالم وجود کسی نیست و از حضور 
باری جل جاله مســئلت نماید: خداوندا، خودم را به خودم بشناســان که 
فضاحت و شــناعتی فوق آن نیســت که شــخص، خود را نشناخته باشد. 
ان شــاءهللا تعالی مواظب به تهجد و برخاســتن ســحر و اشــتغال به نافله 
لیــل بــا کمــال حضور و اقبال و اشــتغال به تعقیب و قرائــت قرآن تا طلوع 

آفتاب کند.
ان شــاءهللا تعالــی تمــام مواظبــت بــر دوام توجــه و توســل بــه حضــرت 
حجت)عــج( کــه واســطه فیــض زمــان اســت، ملحــوظ داشــته، پــس از هر 
نمازی، دعای غیبت )اللهم عرفنی نفســنک فانک ان لم تعرفنی نفســک 
لم اعرف...( و سه سوره توحید هدیه به آن بزرگوار و دعای فرج )اللهم عظم 

الباء الی آخر( را ترک ننماید.
و ان شاء هللا تمام مواظبت را در دوام طهارت نماید و تا می تواند همیشه 
بــا وضــو باشــد و بــا وضو به بســتر رود؛ تســبیح حضرت زهــرا)س( را وقت 
خــواب و پــس از هــر نماز واجب، قرائت آیه الکرســی، مواظبت بر ســجده 
شــکر پــس از بیــداری، خوانــدن آیــات معهــوده )ان معهــوده ان فــی خلــق 
الســموات و االرض الی آخر( پس از بیدار شــدن برای نافله شــب با کمال 
توجــه بــه معنــی و تفکــر در آن، نظر در آســمان و ســتارگان و آفاق و دعای 

صحیفه)۷۴( را پس از هر نماز شب ترک ننماید.

آخرین خداحافظی
محمد رضا حسینی: 18 ســال پیش بود. روی صندلــی کنار پنجره آخرین 
کوپــه قطــار نشســته بــودم. مقصد، مشــهد بــود. مثل هربار که به ســختی 
از مــادر و اکــرم جــدا می شــدم و خــود را به حرکت ســریع قطار می ســپردم 
تا خود را به دانشــگاه و بیمارســتان برســانم. ســختی لحظات خداحافظی 
همیشــه بــه آخریــن نگاه هــای مــادر ختم می شــد. وقتی اشــک هایش را با 
گوشــه چــادر مشــکی اش پــاک می کــرد و برایم دســت تکان مــی داد. هربار 
چندقدمی با قطار حرکت می کرد و بوســه هایش را به ســمتم می فرستاد... 
جگــرم آتــش می گرفــت. چرا هربار حس دردناکی بود؟ هربار که از بم راهی 
مشــهد می شــدم، چیزی ته ذهنم می گفت انگار بار آخری بود که آن ها را 
می دیــدم. فکــرم آن بــود شــاید قرار اســت اصاً این قطار، مــن را به مقصد 

نرساند یا اصاً در مشهد و در غربت اتفاقی برایم بیفتد.
 صــدای اکــرم در گوشــم مانــده، وقتــی از ایســتگاه و پشــت پنجــره بلنــد 
می گفت:»آبجی! یادت نره برام کتاب تست ها رو بیاری...«. شیشه را پایین 
می کشــم تــا صدایــش را خوب بشــنوم. اشــکم درآمده، با بغــض می گویم: 
»باشــه آبجی! ... چشــم حتماً. اصاً واســت پســت می کنم زودتر درســتو 
شــروع کنــی«. هنــوز نرفته دلم بدجور برایش تنگ می شــود. مــادر این بار 
جلوتر نمی آید. از بلندگوی ایســتگاه، حرکت قطار مشــهد اعام می شــود. 

اما مادر از همان دورتر دستش را باال نگه داشته بود. 
ســرعت قطــار کــه بیشــتر شــد اکــرم ایســتاد و تــازه مــادر را دیــدم که چند 
قدمی جلوتر آمد و گریه اش سر گرفت. این بار شاید نمی شد به این زودی 
پیششان برگردم. شیفت های بیمارستان بیشتر شده بود و بعد از آن هم 
امتحانات دانشگاه شروع می شد.شیشه را باال می کشم و پیشانی ام را به 
پنجره می چسبانم. چشمانم را باز می کنم. به روزی برمی گردم که سراسیمه 
و آشــفته خــود را جــزو نیروهــای داوطلــب در قطــار بــم جــا دادم. به عنــوان 
پزشــک، وظیفــه ام بــود بــه زلزله زده هــای همشــهری ام کمک کنم امــا تمام 
حواسم آن روز به کسانی بود که از زیر آوار در می آمدند، به خانه ای که االن 
دقیقاً نمی دانستم کجای این شهر مخروبه است. خرابه ها و آجرها را کنار 
زده و باز مادر و اکرم را صدا زدم. صدایم گرفته بود و دیگر اشکی نداشتم. 
با همین قطار، راهی بم شدم. این بار مادر، اکرم، خاله ها و دایی هایم را در 
این شــهر نداشــتم.برای تصمیمی که آن روز گرفتم، به خاطر قولی که یک 
روز دانشجوی سال پنجمی پزشکی به خود داد و امسال یکی از دانشیاران 
و متخصصان مطرح  مغز و اعصاب می خواهد عملی کند شاید دیر شده 
اما حســابی دســتش پر اســت. فکر و ایده و سرمایه اش را جمع کرده تا در 
شهرش یک درمانگاه کوچک راه بیندازد تا هم مادر از او راضی باشد و هم 
بــه او افتخــار کند. »معصومه ســادات رضوانی«... نامش همین باشــد. به 
یاد بی بی معصومه)س( که مادر هم عاشقش بود. به ایستگاه بم می رسم. 
مــادر را می بینــم. مثــل هربــار خــودش بــه اســتقبالم آمــده اســت. لبخند 
می زنــد: »مادرجــان اعظــم! بــه شــهرت خــوش آمدی خانــم دکتر مــن...«.  

قطار تهران _ مشهد

گزارشانتخاب اصلح

عکس نوشت 
باغ گیالس    عکس: محسن رحیمی عنبران

حجت االسام دکتر نجف لکزایی در نشست »فلسفه سیاسی امام 
خمینی و انتخابات« گفت: فلســفه انتخابات ایجاد دولت اســامی 
برای برپایی قسط و عدل است. این نشست علمی از سوی مجمع 
عالی حکمت اسامی با حضور حجج اسام نجف لکزایی، محسن 
مهاجرنیــا، مجتبــی ســپاهی و محمدعلی ســوادی برگزار شــد که در 
ادامه سخنان حجت االسام لکزایی را  به نقل از ایکنا می خوانید.
حجت االســام لکزایــی در ایــن نشســت، در ســخنانی بــا موضــوع 

»فلسفه انتخابات در اندیشه امام خمینی)ره(« بیان کرد: 
امــام بحثــی در مــورد رســالت انبیا به خصــوص پیامبر 

دارند و فرموده اند رسالت پیامبر همان مطلبی است 
که در نخستین سوره نازل شده بر ایشان یعنی آیه 
۵ علق بیان شده است؛ یعنی موضوع رسالت انبیا، 

ََّم اْلِنَْساَن َما لَمْ يَعْلَمْ( انسان است. )َعل
وی افــزود: در انســان بحــث تربیــت و ارتقــای 

وجــود او از عالــم ملک و طبیعت به عالم 
ملکــوت و جبــروت و مافــوق آن مطــرح 
اســت؛ وقتی انبیا تربیت خود را آغاز 
کردنــد پــس از مدتــی امــت شــکل 
امــت  کمــک  بــا  انبیــا  و  می گیــرد 
بــرای اجــرای دین، دولت تشــکیل 

می دهند. 
همان کاری که پیامبر انجام داد؛ 
ابتــدا رهبــری ایشــان را داریم و 
بــا وحــی، دیــن شــکل گرفت و 

ســپس بــا گرویــدن مــردم، امــت و پس از 1۳ ســال در مدینــه، دولت 
اسامی تشکیل شد.

اســتاد دانشــگاه باقرالعلــوم)ع( با اشــاره به فلســفه انتخابات گفت: 
فلســفه انتخابــات هــم ایجــاد دولــت اســامی از یک ســو و اســتمرار 
دولت اسامی از سوی دیگر است و این کار در تداوم فلسفه ارسال 
پیامبــران و اجــرای قســط و عــدل اســت، چرا کــه قرآن کریــم فرموده 
هدف از ارسال رسل ایجاد قسط و عدل با حضور خود مردم است.
رئیــس پژوهشــگاه علــوم و فرهنگ اســامی تصریح کــرد: وقتی 
مــردم در دولت ســازی مشــارکت کننــد حضــور مردم ســبب 
می شود رهبر الهی وظایفی را که بر دوش او است اجرا کند. 
انتخابــات زمینــه ارتقای مــردم از طریق مســئولیت پذیری 
آن هاســت. یکــی از صحنه هایــی کــه مســئولیت مــردم در 

قبال خدا و خود نشان داده می شود انتخابات است.
وی اضافه کرد: امام فرمودند انتخابات ســبب می شــود 
محبت میان دولت و مردم ایجاد شود و ارتقا یابد؛ 
وقتی مردم با حضورشــان در صحنه انتخابات، 
مسئوالن را انتخاب می کنند موجب می شود 
از  دولــت  و  مــردم  بیــن  شــکاف  و  فاصلــه 
بیــن بــرود و مــردم فــرد اصلــح را انتخــاب 
کنند.لکزایــی بیــان کــرد: امــام همچنیــن 
فرموده اند: فلســفه انتخابات دســتیابی 
به آتیه بهتر با حضور ملت و همچنین 
مقابله با توطئه ها و حفظ نظام اســت.

فلسفه انتخابات ایجاد قسط و عدل است

آمنه مســتقیمی: برنامه هــای دهــه کرامــت 1۴۰۰ با شــعار 
اصلــی »خدمــت کریمانــه؛ گره گشــایی بــه رســم اهــل بیــت 
علیهم الســام« اجــرا می شــود. ایــن شــعار کلــی کــه اســامی 
روزهــای دهــه کرامــت نیز با الهام از آن انتخاب شــده اســت، 
فرصــت بهره گیــری از ظرفیت هــای این دهه برای گره گشــایی 
از مــردم به ویژه آســیب دیدگان اقتصادی کرونــا را فراهم کرده 
است. به منظور توجه به گره گشایی هایی که این روزها بیش 
از هــر زمــان دیگــری ضــرورت دارد با حجت االســام مرتضی 
ادیب یزدی، کارشناس مذهبی گفت وگویی ترتیب داده ایم که 

در ادامه مشروح آن تقدیم حضورتان می شود.
حجت االســام ادیب یزدی با تبریک فرا رسیدن دهه کرامت 
کــه از اول تــا 11 ذی القعــده اســت، می گوید: یکــم ذی القعده 
والدت حضرت فاطمه معصومه)س( و یازدهم این ماه والدت 
حضرت علی بن موسی الرضا)ع( و میانه این دهه یعنی ششم 
ذی القعده، سالروز والدت حضرت احمد بن موسی)ع( است. 
در تشــبیه، ایشــان همچون علمــدار کربا برای امــام رضا)ع( 
بوده اند و شهادتشان نیز اینچنین بوده یعنی دو دستشان را 

قطع کردند و بر سر مبارکشان عمود آهنین زدند.
این کارشناس مذهبی با بیان اینکه این دهه یادآور خاطرات 
شــیرین والدت فرزندان حضرت موســی بن جعفر)ع( اســت، 
تصریح می کند: از نظر شــمار فرزندان معصومان)ع( مدفون 
در ایــران، تعــداد فرزنــدان امــام کاظم)ع( بیشــتر اســت و این 
حضور سبب برکات بسیار برای ایران و ایرانیان در طول تاریخ 

شده است.

برکات گرامیداشت دهه کرامت»
وی با اشــاره به برکات و آثار بزرگداشــت دهه کرامت، اضافه 
می کنــد: دربــاره بــرکات برگرفتــه از اقامه دهــه کرامت هر چه 
ســخن بگوییــم بــاز هم جــای کار دارد، چنان که تحقق شــعار 
»خدمــت کریمانــه، گره گشــایی بــه رســم اهــل بیــت)ع(« را 

می توان از این برکات دانست.
حجت االسام ادیب یزدی تأکید می کند: امروز در کشور بیش 
از هر امر دیگری نیازمند احیای سنت های رسول خدا)ص( و 
حضرات معصومین)ع( هستیم به ویژه در شرایطی که فضای 
مجازی واقعیت را تحت تأثیر قرار داده و جای اشاعه رفتارها، 
ســبک زندگی و ســیره ائمه)ع( در آن به شــدت خالی است و 
اشارات معدود و محدودی که می شود، کافی و مؤثر نیست. 
از این رو، ضرورت دارد برای احیای این سنت ها بیش از این ها 
کار شــود و جامعــه جایگاه معصومین)ع( بــه عنوان معلمان 
قطعــی و اصلــی آحــاد بشــر را بشناســد. باید توجه داشــت 
جایی که پیامبر)ص( و امیرمؤمنان)ع( و فرزندانشان هستند 
کفران نعمت اســت به دیگران و مکاتب دیگر رجوع شــود و 
این بی توجهی و ناسپاسی، موجب سقوط و ظلمت می شود.

گره گشایی از مردم در صدر فعالیت های اهل بیت)ع(»
این کارشــناس مذهبی در ادامه می گوید: در میان رفتارهایی 
کــه ائمــه)ع( در زندگانــی نورانــی خویــش داشــته اند مســئله 
گره گشایی از مردم در صدر اولویت بوده است، چنان که نقل 
اســت امــام صــادق)ع( با یکی از اصحاب ســرّ خود مشــغول 
طواف بودند و آن صحابی مشغول ذکر و ثنا بود. در فرصتی 
از طواف، شخصی در کنار گوش آن صحابی نکته ای گفت و 
رفت. امام صادق)ع( از چیستی سخن و خواسته او پرسیدند، 
آن صحابــی عرضــه کرد: حاجتی داشــت بعد از طواف انجام 
می دهــم، امــام صادق)ع( فرمودند: نه! طواف را رها کن و برای 

رفع مشکل او برو. این تأکید نشان از اهتمام به رفع دغدغه 
و مشکات مردم در سیره ائمه)ع( دارد.

وی در ادامه می گوید: در این عالم باالتر و برتر از دست های 
گره گشــا نیســت، چنان که دســتان قمــر بنی هاشــم، علمدار 
کربا)ع( گره گشــا بود و دســت خدا در دســتان ایشــان تبلور 
یافت و به خاطر همین گره گشایی ها خداوند پرچم ایشان را تا 
قیامت باال نگه داشته است: »رفع هللا رایت العباس«. تا این 
پرچم باال بود کســی جرئت جســارت به خیمه های حضرت 

سیدالشهدا)ع( را نداشت.
این کارشناس مذهبی با بیان اینکه انسان از نظر جسمی و 
روحی ضعیف اســت، ابراز می کند: انســان در آماج خطرات 

و ابتائــات قــرار دارد و همیشــه خــوف و 
گره های فکری در او هست، در این میان، 
موفق کسی است که بتواند روحیه واال و 
باالیــی را به جامعه انتقــال دهد تا مردم 
بــه برکت این روحیه که رجــا و امیدواری 
نام دارد مشکاتشــان برطرف شود. باید 
توجه داشت اینکه بخواهیم به جزء جزء 
مشکات دیگران بپردازیم و درصدد رفع 
آن هــا بربیاییــم ممکن نیســت، چون هر 
مشــکلی کــه برطــرف می شــود مشــکلی 
دیگر رخ می نمایاند. راه نجات آن اســت 
روحیه امیــدواری، صابت و عزت مداری 
به افراد و آحاد مردم تفهیم شود تا همه 

برای خود چنان جایگاهی 

قائل باشند که مشکات را بزرگ نشمارند و درصدد دریافتن 
جوهره وجودی خویش به عنوان انسان برآیند.

به جامعه امید و نشاط معنوی بدهیم»
وی با بیان اینکه اگر بتوان با گره گشایی به سیره اهل بیت)ع( 
بــه مــردم امید اجتماعی و نشــاط معنوی بدهیــم در واقع به 
آن ها ماهیگیری یاد داده ایم، می گوید: خدای متعال در سوره 
مبارکه قیامت از سرانگشتان دست صحبت کرده است؛ این 
سرانگشــتان قصه ها دارد و کارهای بســیار از آن ها برمی آید. 
چند روز دیگر در کشــور انتخابات برگزار می شــود و دشمنان 
درصدد هســتند مردم را از حضور و تأثیر این حضور ناامید 
کنند، اما خداوند سرانگشت مشکل گشا 
را در اختیــار همــه قــرار داده تا برای عزت و 
استقال کشور در عرصه انتخابات حضور 

بیابند.
حجت االسام ادیب یزدی با اشاره به برخی 
نظــرات و اقوال مبنــی بر حضور نیافتن در 
انتخابات به دلیل پاره ای از مشکات که در 
کشور وجود دارد، می افزاید: تعجب است 

از آنان که از حضور در انتخابات سر باز 
می زننــد! نظام و انقــاب و رهبری به 
جــای خود، امــا این نعمت رأی دهی 
پس از قرن ها به برکت انقاب برای 

ایرانیان ایجاد شده است.

 

اگــر ایــن اقتــدار مبتنــی بــر والیــت سرســوزنی کاهــش یابــد 
دشــمنان تاریــخ و تمــدن ایــران بــه احدی مهلــت نمی دهند؛ 
چنان که همه توطئه های چنددهه اخیر آن ها در منطقه برای 
ضربه زدن به ایران اسامی بوده است اما همان سرانگشتان 

مشکل گشا دشمن را در همه ادوار ناامید کرده است.
انتخابــات در عرصــه  بــرکات حضــور مــردم در  وی دربــاره 
ایــن  از مشــکات مختلــف کشــور، می گویــد:  گره گشــایی 
انگشــت هایی که پای برگه های رأی می خورد مشکل گشایی 
از کشور است؛ آن هایی که به این وظیفه عمل نمی کنند نه 
فقط به خود بلکه به دیگران هم ضربه می زنند، برای همین 
هم شــرکت در انتخابات فرض و واجب اســت. آن ها هم که 
به بهانه احراز صاحیت نشــدن خود در انتخابات شــرکت 
نکنند به جای خداپرستی، دچار خودپرستی شده اند، حتی 
اگر در حق آن ها ظلم شده باشد نباید چنین رویه ای داشته 
باشــند. ایــن نظــام با خون حاج قاســم ها رشــد کــرده و بارور 
شــده و باید حفظ شــود؛ باید در مقابل مشکات صبور بود 
و اگر نگاه و هدف ما خدمت به مردم و کشور است، جایگاه 
دیگــری برای خدمت یافــت. قهر کردن با نظام و صندوق ها، 

ظلم مسلم و آشکار به کشور 
و شهداست.

اگر قرار بود کسی قهر کند، امام رضا)ع( باید چنین می کرد
این کارشناس مذهبی با اشاره به پذیرش والیتعهدی مأمون 
از ســوی امــام رضــا)ع( و تــاش آن حضــرت)ع( برای رشــد و 
اعتای شیعه از این مسیر، اظهار می کند: اگر قرار بود کسی 
از حضور در عرصه سیاست و مشارکت های اجتماعی قهر 
کنــد، بایــد امــام رضــا)ع( بــه عنوان امــام معصــوم)ع( چنین 
می کردنــد، به ویــژه آنکــه می دانســتند چــرا مأمون از ایشــان 
برای حضور در مرو دعوت کرده اســت؛ باوجود این آمدند و 
شــرایط به گونه ای شــد که این حضور و هجرت نام شیعه را 
در پرتوی عالم آل رســول)ص( عالمگیر کرد و همه دریافتند 

شیعه زنده و در تکاپو و تأثیرگذار است.
حضــرت  اگرچــه  می کنــد:  خاطرنشــان  پایــان  در  وی 
ثامن الحجــج)ع( اصــل نظام جائر عباســی را قبول نداشــتند 
اما با فعالیت های سیاســی و حضور در عرصه اجتماع قهر 
نکردنــد و ایــن حضور در میدان حضــرت رضا)ع(، در دفاع از 
حقانیت شــیعه ولو در دربار مأمون تأثیری شــگرف در تاریخ 

بر جای داشت.
 از این رو، باید از ایشان حضور در صحنه به خصوص مواضع 
سرنوشت ساز را آموخت و اینچنین از کیان مذهب و 

مکتب دفاع کرد.

 این انگشت هایی که پای 
برگه های رأی می خورد 
مشکل گشایی از کشور 
است؛ آن هایی که به این 
وظیفه عمل نمی کنند 
نه فقط به خود بلکه به 
دیگران هم ضربه می زنند

بررسی سیره امام رضا )ع( در گفت وگو با حجت االسالم ادیب یزدی

 گره گشایی از کار مردم با مشارکت سیاسی و اجتماعی  

سبک زندگی

درنگ

 الگوی سیاسیون
 امروز در مناظره ها



w w w . q u d s o n l i n e . i r

 چشم انداز جشنواره رسانه ای امام رضا)ع(؛ برگزاری در گستره جهانی  حسن خجسته، رئیس پژوهشکده ارتباطات با اشاره به روزنامـه صبـح ایـران
ظرفیت های کم نظیر نخستین جشنواره رسانه ای امام رضا)ع(، این جشنواره را بستری برای تولید محتوای مورد نیاز همه محبان امام هشتم)ع( در اقصی 

نقاط جهان ارزیابی کرد و گفت: باید به میزان گستردگی این محبان، ظرفیت رسانه ای جشنواره نیز توسعه یابد و در سطح بین المللی برگزار شود.

توسط معاونت تبلیغات آستان قدس رضوی  

کنگره بین المللی شعر رضوی 
برگزار می شود

معاونت تبلیغات اســامی آســتان قدس رضوی در 
آســتانه دهه کرامت، کنگره بین المللی شعر رضوی 

با نام »رسم دعبل« را برگزار می کند. 
بــه گــزارش آســتان نیوز، ایــن نخســتین جشــنواره 
بین المللی شعر رضوی است که به پنج زبان فارسی، 
عربــی، ترکــی، اردو و انگلیســی برگــزار می شــود و 
 محوریت آن مدح، منقبت و میاد حضرت رضا)ع( 

خواهد بود. 
موضوعــات ایــن جشــنواره شــامل »تبییــن جایگاه 
بــا محوریــت هجــرت  امــام هشــتم)ع(  تمدن ســاز 
تاریخــی ایشــان بــه خراســان«، »تبییــن و تعمیــق 
حریــم  گســترش  محوریــت  بــا  زیــارت   فرهنــگ 
امام هشتم)ع( و زیارت از بعید« و »اهمیت توسل و 
 ضرورت دعا در گره گشایی از امر ظهور و مصلح کل« 

می شود. 
همچنیــن عاقه منــدان به شــرکت در بخش جنبی 
جشــنواره می توانند آثار خــود با موضوعات »توجه 
بــه ادبیــات مقاومــت و پایــداری )استکبارســتیزی، 
شــهدای جبهــه مقاومــت، فلســطین مظلــوم، مــرد 
و...(« و همچنیــن »ضــرورت گره گشــایی،  میــدان 
مواســات، همدلــی، کمــک مؤمنانــه و حمایــت از 
کادر درمان« را به دبیرخانه جشــنواره ارســال کنند. 
مهلــت ارســال آثــار تــا 31 خــرداد مــاه، همزمــان بــا 
ســالروز والدت حضــرت رضــا)ع( پیش بینی شــده و 
اختتامیه آن نیز 13 تیرماه مصادف با 23 ذی القعده 
و روز زیارتی آن امام همام برگزار خواهد شد. در روز 
اختتامیه نیز با اهدای هشت کمک هزینه سفر به 
مشــهد مقدس و قم و همچنین جوایز ارزنده دیگر 

از برگزیدگان جشنواره قدردانی می شود.
شایان ذکر است عاقه مندان می توانند آثار خود را به 
نشانی revagh_debel_admin@ در پیام رسان های 

گپ، ایتا، سروش، روبیکا و تلگرام ارسال کنند.

شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی 
به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه بنیاد 
بهــره وری موقوفــات در ســال 1400 عــاوه بــر 
افزایــش میزان تولید محصــوالت فعلی خود، 
تحقیقــات علمــی و دانش بنیــان بــرای تولیــد 
دســت کم پنج محصول جدید با کیفیت باال 

و به نسبت ارزان را نیز در دستور کار دارد.
بــه گــزارش آســتان نیوز، این شــرکت بــا توجه 
بــه نام گــذاری ســال 1400 بــه عنــوان »تولیــد؛ 
پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« اهداف متعددی را 
در حوزه های تولید، بهبود کیفیت محصوالت 
و ارتقــای خدمات خود برنامه ریزی کرده که با 
همــت جهــادی مدیــران بتن و ماشــین قدس 

رضوی در حال انجام است. 
مدیرعامل شــرکت ســاختمانی بتن و ماشین 
قــدس رضوی می گویــد: افزایش میــزان تولید 
نیوجرســی بــه 3 هزار عدد در ســال و تکمیل 
تجهیــزات خط تولیــد این محصول، توســعه 
خط تولید دیوارهای خودایستا و دستیابی به 
تولید ســاالنه 4هزار و 500 عدد، تولید ساالنه 
هبلکس به میزان 125 هزار مترمکعب، تولید 

انبــوه حداقــل یکــی از پروژه هــای تحقیقاتــی 
پوکه هــای  تولیــد  خــط  ایجــاد  همچنیــن  و 
ساختمانی برخی از برنامه های این شرکت در 

سال جاری است.

تعامل چندجانبه برای توسعه تولید »
محصوالت نوین دانش بنیان

حســین حامــد اکبرپــور ادامــه می دهــد: ایــن 
شــرکت در حــال حاضــر عــاوه بــر تعریــف 
بــرای کاهــش بهــای تمــام شــده  پروژه هایــی 
محصــوالت بــا هــدف تولیــد مصالــح نویــن با 
کیفیــت بــاال و قیمــت مناســب، روی حداقل 
پنــج پــروژه تحقیقاتــی از جمله پنل مســلح و 
سرامیک زیســتی تحقیق می کند. همچنین 
شرکت بتن و ماشین قدس رضوی در راستای 
تولید محصوالت نوین و دانش بنیان، توسعه 
همــکاری بــا مجموعه هایــی همچون ســازمان 
تخصصــی  انجمن هــای  مهندســی،  نظــام 
دانشــگاه ها و مراکــز علمــی را در دســت اقدام 

دارد. 
اکبرپــور می گویــد: همــکاری بــا مرکــز آمــوزش 

فنــی و حرفــه ای و تهیــه بســته های آموزشــی 
در  محصــوالت  از  صحیــح  اســتفاده  بــرای 
اجــرای پروژه هــا، اقــدام دیگــری اســت کــه بــا 
رویکــرد افزایــش رضایــت مشــتریان در حــال 

انجام اســت. وی ادامه می دهد: ان شــاءهللا تا 
پایان ســال 1400 شــاهد توسعه خدمات پس 
از فــروش محصوالت و پشــتیبانی تولیدات و 
همچنیــن ارتقــای دســتگاه های شن شــویی و 

سنگ شکن مجتمع تولیدی شرکت خواهیم 
بود.

مانع زدایی در راستای پشتیبانی از تولید»
 صحبت از تولید که مطرح می شود، خود به خود 
پای موانع تولید و ضرورت پشتیبانی از تولید 
هم به میان می آید؛ به همین دلیل اســت که 
کارشناســان، مهم ترین پشــتیبانی از تولید را 

رفع موانع آن می دانند. 
مدیرعامل شــرکت ســاختمانی بتن و ماشین 
قــدس رضوی می گوید: تحقق شــعار »تولید؛ 
پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« در حوزه فعالیت 
کاری ایــن شــرکت، نیازمنــد نقش آفرینــی و 
همکاری بیش از پیش مجموعه هایی همچون 
نهادهــای  سیاســت گذار،  عنــوان  بــه  دولــت 
نظارتی برای اجرای صحیح قوانین، گروه عمران 
و زیرساخت بنیاد بهره وری موقوفات به عنوان 
راهبر شرکت های عمرانی آستان قدس رضوی، 
سازمان نظام مهندسی و همچنین بانک ها و 
مؤسسه های مالی و اعتباری به منظور هدایت 

صحیح منابع مالی به سمت تولید است.

سامانه »کوثر« به عنوان سامانه جامع معاونت 
تبلیغات اســامی آســتان قدس رضوی رونمایی 
شد. به گزارش آستان نیوز، این سامانه به نشانی 
kouthar.razavi.ir عاوه بر اطاع رسانی دقیق 
دربــاره برنامه هــای روزانــه فرهنگــی تبلیغی حرم 
مطهــر رضوی، امــکان ارائه درخواســت فعالیت 
فرهنگی توســط متقاضیان را فراهم ساخته و با 
توسعه آن، فرصت مشارکت افراد و تشکل های 
مردمــی در اجــرای برنامه های حــرم مطهر ایجاد 
خواهد شــد. ســامانه کوثر همچنیــن در فازهای 
ارزیابــی  و  نظــارت  همچــون  خدماتــی  بعــد، 

برنامه های فرهنگی، برنامه ریزی گروه های زیارتی، 
نام نویســی انجــام عقــد زوجیــن در رواق شــیخ 

طوسی و... را به مخاطبان ارائه می دهد. 
محمدمهــدی بــرادران، مدیر عالــی حرم مطهر 
رضوی در مراسم رونمایی این سامانه گفت: در 
شــرایطی که دشــمنان ما همه توان خود را برای 
تهاجــم فرهنگــی بــه کار گرفته انــد، حرم مطهر 
رضــوی در خــط مقــدم جهاد فرهنگی اســت و 
تــاش می کند با ارائــه برنامه های متنوع، زائران 
و مجــاوران حضــرت رضا)ع( را به ســاح دانش 
و ایمــان مجهــز کنــد و بینــش و آگاهــی آن ها را 

ارتقا دهد. وی تصریح کرد: دشمنان ما همواره 
بــرای پیشــبرد اهداف خــود از فناوری های نوین 
اســتفاده می کننــد و اگــر مــا بخواهیــم بــدون 
مجهــز شــدن به ابــزار الزم، به ایــن جنگ تمام 
عیــار برویــم، وظیفــه خــود را بــه درســتی اجــرا 
نکرده ایــم و از همیــن رو اقداماتی از این دســت 
یک ضرورت و اجبار است. برادران تصریح کرد: 
اســتفاده از فناوری اطاعات و ارتباطات و ارائه 
خدمــات در بســتر مجازی از اهمیت بســیاری 
برخــوردار اســت و نبایــد از ایــن فرصت غفلت 
کرد. وی افزود: سامانه »کوثر« یکی از ابتکارات 

خوب در این حوزه اســت که به همت معاونت 
تبلیغات اسامی آستان قدس رضوی راه اندازی 
شده است و می تواند آثار و برکات فراوانی برای 

مجموعــه فعالیــت هــا در حــرم مطهــر رضــوی 
و خدمت رســانی فرهنگــی و تبلیغــی بــه زائران 

داشته باشد.

مدیر عامل شرکت بتن و ماشین قدس رضوی خبر داد

آغازپروژهتولیدمصالحساختمانیبارویکرددانشبنیان

با هدف اعالم برنامه های روزانه حرم و امکان ارزیابی فعالیت های فرهنگی و تبلیغی

سامانه »کوثر« حرم مطهر رضوی رونمایی شد

 چهار شنبه 19 خرداد 1400 28 شوال 1442 9 ژوئن 2021  سال سی و چهارم  شماره 9547  ویژه نامه 75
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی   

براب��ر رای ش��ماره 140060308001000980 مورخ 03/03/ 1400 هی��ات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم زهرا سادات دستگردی فرزند سیدمحمد بشماره شناسنامه 278 صادره از بیرجند و کد ملی 
0650523245 در ششدانگ یکباب اتاق به مساحت 18/80 مترمربع پالک 3359 � اصلی واقع در خراسان جنوبی 
بخش یک حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت میرزا یوسف مصری 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 باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 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.آ1402348
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه  1400/03/19               تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه 1400/04/05                         

علی فضلی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

براب��ر رأی ش��ماره 139960313010003151 هی��أت اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی جعفر 
حسن زاده فرزند عزیز بشماره شناسنامه 263 صادره از بوکان در ششدانگ یک باب کارگاه ) پرورش قارچ خوراکی 
(به مساحت 1200 مترمربع مفروز و مجزا شده از پالک 154 – اصلی واقع در بخش 17 شهرستان بوکان خریداری 
از آقای مصطفی حس��ن زاده احدی از وراث مرحوم عزیز حس��ن زاده احدی از زارعان صاحب نسق در پالک مذکور 
محرز گردیده که برای آن پالک 193 فرعی از 154 – اصلی تعیین و اختصاص یافته 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 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 . بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .آ1402342

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/03/19                     تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/04/03 
هادی حبیبی – رئیس ثبت اسناد و امالک بوکان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به  اینکه آقای جعفر داوریان پوست چی  احدی از ورثه مالک مصطفی داوریان پوست چی که به استناد دو برگه 
استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی و گواهی انحصار وراثت شماره 1-170صادره از شورای حل اختالف 
ش��عبه یک شهرستان صالح آباد و گواهی مالیاتی شماره104234مورخ 1396/10/27اداره کل امور مالیاتی استان 
خراسان رضوی اصالتا از جانب خود و وکالتا از جانب سایر ورثه ) بجز حسین داوریان پوست چی (جهت دریافت سند 
مالیاتی المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده ومدعی است سند مالکیت سه داتگ مشاع از ششدانگ پالک 
3 فرعی از 40- اصلی بخش 15مش��هد که متعلق به مرحوم مصطفی داوریان پوس��ت چی می باشد؛ به علت سهل 
انگاری مفقود شده است وبرابر ثبت دفتر امالک تمامت سهم مورد نظر در دفتر 9صفحه 394 ذیل شماره 1279 به 
نام ذیل ثبت وسند مالکیت به شماره605380صادر وتسلیم گردیده است.دفتر امالک بیش ازاین حکایتی ندارد .لذا 
به اسناد ماده 120آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر می گردد.هرکس نسبت به ملک مورد آگهی 
معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد؛باید ظرف مدت ده روز از انتشار آگهی ؛اعتراض 
کتبی خود را  به پیوست اصل سند یا سند معامله سند رسمی به این اداره تسلیم نماید .بدیهی است در صورت عدم 
وصول اعتراض در مهلت مقرر ویا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند 

مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.آ1402336
علی حیدری دشت بیاض- رییس اداره ثبت اسناد و امالک صالح آباد  

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای منصور خاکپور تربتی بموجب گواهی انحصار وراثت ش��ماره 990975510400922- 1399/12/20 ش��عبه 
11 شورای حل اختالف مجتمع شماره 2 شهرستان زاهدان احدی از ورثه محمد علی خاکپور تربتی و باستناد دو 
برگ استشهاد محلی که به امضا شهود و به گواهی دفتر اسناد رسمی شماره 96 زاهدان رسیده است مدعی است 
که س��ند مالکیت 61435 ششدانگ یکباب منزل  پالک 22413/131 -اصلی واقع در بخش یک بلوچستان شهر 
زاهدان خیابان 10 متری منشعبه از خیابان 16 متری و 40 متری جنوب خیابان امام خمینی شرق جاده ترانزیتی 
مورد ثبت 3000 صفحه 97 دفتر 191 بعلت جابجایی از بین رفته درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا 
مراتب باستناد تبصره یک ماده 120 آیین نامه ثبت در یکنوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود یا انجام معامله نسبت به ملک مرقوم می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 10 روز اعتراض خود را به 
ضمیمه اصل سند مالکیت یا سند معامله باین اداره اعالم و رسید دریافت نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس 
از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.تاریخ انتشار: 1400/03/19 م الف: 225 آ1402352
                               حسینعلی مالیی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم نرجس خمر ثمره باستناد دو برگ استشهاد محلی که به امضا شهود و به گواهی دفتر اسناد رسمی شماره 33 
زاهدان رسیده است مدعی است که سند مالکیت 998336الف 96 ششدانگ یکباب خانه   پالک 10238 -اصلی 
واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان کوچه بن بست منشعبه از خیابان مهتاب دفتر 13972032200105583 
بعلت جابجایی از بین رفته درخواس��ت صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا مراتب باستناد تبصره یک ماده 120 
آیین نامه ثبت در یکنوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود یا انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم می باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل س��ند مالکیت یا سند 
معامله باین اداره اعالم و رسید دریافت نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن 
واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد 

شد.تاریخ انتشار: 1400/03/19 م الف: 230 آ1402354
   حسینعلی مالیی

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی 

امالک واقع دربخش 6 یزد –  تفت و توابع
1فرعی1047 - اصلی – آقای نادر علی حاجی ابراهیمی فراشاه سه دانگ مشاع از  ششدانگ باغچه پالک ثبتی برابربه 
مساحت ششدانگ 240/20 مترمربع برابررای شماره 140060321006000206مورخه1400/02/09واقع درتفت 

خریداری عادی مع الواسطه ازمحمد اسمعیلی یزدی تفت مالک رسمی
1047- اصلی – آقای نادرعلی حاجی ابراهیمی فراش��اه شش��دانگ خانه مخروبه پالک ثبتی برابربه مساحت 500 
مترمربع برابررای شماره 140060321006000165مورخه1400/01/30واقع درتفت خریداری عادی مع الواسطه 
ازمحمد اس��معیلی یزدی تفت مالک رس��می لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
درصورتیکه اش��خاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1402267
تاریخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1400/03/19              تاریخ انتشارنوبت دوم: پنج شنبه 1400/04/03

امیرحسین جعفری ندوشن-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تفت

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی 

امالک واقع دربخش 6 یزد –  تفت و توابع
1808- اصلی – خانم ربابه بقائیان یک سهم مشاع ازسی سهم ششدانگ زمین محصور پالک ثبتی برابربه مساحت 
ششدانگ 5227 مترمربع برابررای شماره 140060321006000132مورخه1400/01/25واقع درتفت خریداری 

عادی از محمد بقائیان مالک رسمی
1808- اصلی – خانم شایس��ته بقائیان یک س��هم مشاع ازسی سهم شش��دانگ زمین محصور پالک ثبتی برابربه 
مساحت ششدانگ 5227 مترمربع برابررای ش��ماره 140060321006000134مورخه1400/01/25واقع درتفت 

خریداری عادی از محمد بقائیان مالک رسمی
1808- اصلی – خانم خدیجه بقائیان یک س��هم مش��اع ازسی سهم شش��دانگ زمین محصور پالک ثبتی برابربه 
مساحت ششدانگ 5227 مترمربع برابررای ش��ماره 140060321006000130مورخه1400/01/25واقع درتفت 

خریداری عادی از محمد بقائیان مالک رسمی
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند 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 یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1402268

تاریخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1400/03/19                    تاریخ انتشارنوبت دوم: پنج شنبه 1400/04/03 
امیر حسین جعفری ندوشن-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تفت

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ررای ش��ماره 140060321006000128هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
آقای علیرضا فالح نژاد تفتی فرزند جواد بشماره شناسنامه 171 صادره از تفت در نیم دانگ مشاع از ششدانگ خانه 
بانضمام ثمنیه اعیانی سه دانگ پالک 2526 اصلی باغ به مساحت ششدانگ 450مترمربع واقع درتفت بخش 6 یزد 

خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی هاجرباغستانی وخدیجه دهقانی محرزگردیده است 
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 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 یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند.بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1402269

تاریخ انتشارنوبت اول: 1400/03/19                      تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/04/03 
امیرحسین جعفری ندوشن-رئیس ثبت اسناد و امالک تفت

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای هادی عمو دارای شناسنامه شماره 8295 به شرح دادخواست به کالسه 4/0000108 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فقیرمحمد عمو به شناسنامه 76 در تاریخ 

1382/2/31 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- ملگی جوان بخت به ش ملی 0748686721 متولد 1319/10/19 همسر متوفی

2- هادی عمو به ش ملی 0748422552 متولد 1357/06/20 فرزند متوفی
3- پروین عمو به ش ملی 0748385916 متولد 1345/06/10 فرزند متوفی
4- افسانه عمو به ش ملی 0749538406 متولد 1351/01/01 فرزند متوفی

5- حمیده عمو به ش ملی 0748432248 متولد 1359/05/20 فرزند متوفی
6- پروانه شادکام به ش ملی 0748390022 متولد 1349/01/10 فرزند متوفی
7- عذرا شادکام به ش ملی 0748404848 متولد 1354/06/05 فرزند متوفی

ام��ور حس��بی  ب��ه اس��تناد م��اده 362 ق  را  انج��ام تش��ریفات مقدمات��ی درخواس��ت مزب��ور  ب��ا  این��ک 
ی��ک نوب��ت آگه��ی می نمای��د ت��ا ه��ر کس��ی اعتراض��ی دارد و ی��ا وصیتنام��ه از متوف��ی ن��زد او باش��د از 
تاری��خ نش��ر آگه��ی ظ��رف ی��ک م��اه ب��ه ش��ورا تقدی��م دارد واال گواه��ی ص��ادر خواه��د ش��د.آ1402257

قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم فهیمه شیرمحمدنیا دارای شناسنامه شماره 2885 به شرح دادخواست به کالسه 4/0000105 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شیراحمد شیرمحمدنیا به شناسنامه 
93 در تاریخ 1400/01/15 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- حسین شیرمحمدنیا به ش ملی 0740220837 متولد 1373/03/03 فرزند متوفی
2- ابوالقاسم شیرمحمدنیا به ش ملی 0749802626 متولد 1366/10/15 فرزند متوفی

3- فاطمه شیرمحمدنیا به ش ملی 0748448314 متولد 1361/01/01 فرزند متوفی
4- مرجان شیرمحمدنیا به ش ملی 0740054651 متولد 1369/01/30 فرزند متوفی
5- فهیمه شیرمحمدنیا به ش ملی 0749786485 متولد 1365/09/21 فرزند متوفی
6- فائزه شیرمحمدنیا به ش ملی 0748428161 متولد 1358/03/01 فرزند متوفی

7- عاطفه شیرمحمدنیا به ش ملی 0748448322 متولد 1362/05/01 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
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.آ1402258
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون 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 14 مش��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 غالم حیدر تازه فرزند هاشم بشماره شناسنامه 1764 صادره از تایباد در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 
254/60 مترمربع پالک 40/161 فرعی از 256- اصلی واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تایباد خریداری از محل 

تمامی مالکیت آقایان غالمحیدر و حسن تازه ** کالسه 94-576
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز 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 ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه 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.آ1402259
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/03/19                          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/03

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 امالک 
متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد:

آقای محمد س��ید محمدی به شناس��نامه ش��ماره 633 کدملی 0749383186 صادره تایباد فرزند عبدالواحد در 
شش��دانگ یکباب منزل به مساحت 148/95 مترمربع پالک شماره 8 فرعی از 251 اصلی واقع در خراسان رضوی 
بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت سهم االرثی آقای نوراحمد کریمدادی از مرحوم 

سرور کریمدادی و قسمتی از پالک** کالسه 13- 97
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز 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 ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه 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.آ1402260
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/03/19                          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/03

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

آگهی مزایده مال منقول نوبت اول
به موجب دادنامه 9909975170001463 صادره از ش��عبه یک دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان تایباد محکوم 
علیه مصطفی نوروزبائی فرزند کریم محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 801/781/748 ریال بابت محکوم به در حق 
سلیمه احمدی نیا و مبلغ 40/089/087 ریال بابت نیم عشر در حق دولت در پرونده اجرایی شماره 9900307 که 
بعلت عدم پرداخت یکدس��تگاه خودروی پراید با شماره انتظامی 32- 231 ه 83 وفق نظریه کارشناس بشرح ذیل 
توقیف و به قیمت 500/000/000 ریال ارزیابی شده است بدینوسیله جهت فروش شروع مزایده ساعت 10 الی 11 
روز 1400/03/30 در محل اجرای احکام مدنی حوزه قضایی تایباد تعیین می گردد مزایده از قیمت کارشناسی شروع 
و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد شد در صورت تمایل متقاضیان می توانند 5 روز قبل 
از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید ایشان از مال داده شود الزم به ذکر است 10 درصد بهای مزایده 
فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده و مابقی ظرف یک ماه از خریدار دریافت خواهد شد در صورتیکه به 
هر دلیل خریدار در زمان مقرر بهای مزایده را نپردازد 10 درصد سپرده وی به نفع دولت ضبط خواهد شد. چنانچه 

تاریخ مزایده مصادف با روز تعطیل باشد اولین روز اداری بعد از تعطیل روز مزایده تلقی خواهد شد. 
مشخصات خودرو:

یکدس��تگاه خودروی سواری پراید صبا با ش��ماره موتور 13/3139448 و شماره شاسی 1412288352772 مدل 
1388 رنگ سفید چهار سیلندر و وضعیت اتاق بدون رنگ، داخل اتاق کامل سوخته )صندلی ها، داشبورت، فرمان، 
بغل دربها، فرش کف، نمد سقف، لور دنده و غیره(، رنگ سقف از بیرون سوخته و وضعیت موتور، دستگاه انتقال نیرو 
و فرمان و سیستم جلوبندی و وضعیت بیمه خودرو نامشخص بوده و وضعیت الستیک خودرو 80 درصد و موتور و 

گیربکس قابل تست نبوده است.آ1402261
دادورز اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تایباد- صادق دادمحمدی سرخسی

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون 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 14 مش��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 حسن تازه به شناسنامه شماره 2217 کدملی 0748695443 صادره تایباد فرزند هاشم در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ دو باب مغازه به انضمام طبقه فوقانی به مساحت 132/2 مترمربع قسمتی از پالک شماره 530 فرعی از 
276 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش حوزه ثبت ملک تایباد و از محل قسمتی از مالکیت مرحوم برات خضرائی 
)سهم االرثی گلزار خضرائی کاریزی( و مرحوم شیرمحمد خضرائی )سهم االرثی یوسف خضرائی( ** کالسه 94-559
آقای غالم حیدر تازه فرزند هاشم بشماره شناسنامه 1764 صادره از تایباد در چهار دانگ مشاع از ششدانگ و باب 
مغازه به انضمام طبقه فوقانی به مس��احت 132/2 مترمربع قس��متی از پالک 530 فرعی از 276 اصلی بخش 14 
مشهد واقع در شهرستان تایباد خریداری از محل قسمتی از مالکیت مرحوم برات خضرایی )سهم االرث گلزار خضرایی 

کاریزی( و شیرمحمد خضرایی )سهم االرث یوسف خضرایی(** کالسه 558- 94
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز 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 ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه 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.آ1402262
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/03/19                          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/03

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون 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 14 مش��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 جان محمد فدائی به شناسنامه شماره 517 کدملی 0748654887 صادره تایباد فرزند نیاز در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ دو دربند مغازه به مساحت 74/29 مترمربع پالک شماره 382 فرعی از 257 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 
14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت جان محمد فدائی و قسمتی از پالک ** کالسه 596- 99
خانم فرخ عبدالهی به شناسنامه شماره 223 کدملی 0749373156 صادره تایباد فرزند ظریف در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ دو دربند مغازه به مساحت 74/29 مترمربع پالک شماره 382 فرعی از 257 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 
14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت جان محمد فدائی و قسمتی از پالک** کالسه 595- 99
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز 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 ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه 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.آ1402264
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/03/19                          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/03

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای علیرضا نورمحمدی دارای شناسنامه شماره 5828 به شرح دادخواست به کالسه 4/0000001 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رمضان نورمحمدی به شناسنامه 117 
در تاریخ 1384/09/23 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- جان افروز معصومی به ش ملی 0749333987 متولد 1328/01/02 همسر متوفی
2- علیرضا نورمحمدی به ش ملی 0748397949 متولد 1353/06/20 فرزند متوفی

3- غالمرضا نورمحمدی به ش ملی 0749390352 متولد 1360/01/20 فرزند متوفی
4- مرضیه نورمحمدی به ش ملی 0748397930 متولد 1348/06/30 فرزند متوفی
5- مژگان نورمحمدی به ش ملی 0740054082 متولد 1369/01/25 فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
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.آ1402265
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای دین محمد یحیائی آبقه ئی دارای شناسنامه شماره 1559 به شرح دادخواست به کالسه 4/9900522 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالم یحیی یحیائی آبقه ئی به شناسنامه 
1 در تاریخ 1399/08/29 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- رعنا سیدمحمدی آبقه ئی به ش ملی 0749484071 متولد 1333/04/01 همسر متوفی
2- دین محمد یحیائی آبقه ئی به ش ملی 0748464085 متولد 1359/06/01 فرزند متوفی
3- عبدالرحیم یحیائی آبقه ئی به ش ملی 0740300131 متولد 1372/09/18 فرزند متوفی
4- نوش آفرین یحیائی آبقه ئی به ش ملی 0748461965 متولد 1354/06/20 فرزند متوفی

5- صابره یحیائی آبقه ئی به ش ملی 0748461973 متولد 1356/06/30 فرزند متوفی
6- مریم یحیائی آبقه ئی به ش ملی 0749545887 متولد 1358/04/20 فرزند متوفی
7- فرح یحیائی آبقه ئی به ش ملی 0749818816 متولد 1365/11/01 فرزند متوفی

8- صنوبر یحیائی آبقه ئی به ش ملی 0740095617 متولد 1369/09/18 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
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.آ1402266
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد
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