
مــحــمــدحــســیــن 
راه  کـــاروان،  نیکبخت: 
بــود.  پــیــمــوده  را  درازی 
نخست از کربال تا کوفه 
و حـــاال هــم از کــوفــه تا 
شام. دروازه های دمشق 
پیش رو بود. در این راه طوالنی چه بر 
گریه های  از  بماند؛  گذشت،  کاروانیان 
بگیر  یتیمان  بی تابی  و  کودکان  شبانه 
تا تب و بیماری یگانه یادگار برادر. رنج 
زیــنــب)س( دختر  بــر دوش  ایــن همه، 
علی)ع( بود. صبری می خواست بار این 
مسئولیت سنگین را به دوش کشیدن. 
بی دلیل نبود که او، پس از آن روزهای 
سخت، زیاد در قید حیات نماند و دو 
سال پس از واقعه عاشورا، رحلت کرد. 
از  ماتم  فقط  شــام،  تــا  کوفه  مسیر  در 
بر  عــزیــزان و سرهایی که  دســت دادن 
بودند،  داده  سر  عــزت  فریاد  نیزه،  سر 
نمی کرد.  آشفته  را  کربال  بانوی  خیال 
کافی است مسیر حرکت کاروان اسرا را 
دنبال کنید تا به منازلی مانند »بالس« 
فــرات  در حاشیه  ــرح«  »طـُـ زیــارتــگــاه  و 
برسید؛ »طُرح« یعنی نوزادی که زودتر 
از موعد به دنیا بیاید و آنجا، مدفن یکی 
از افـــراد کــاروانــی اســت کــه بــه ســاالری 
نام  می رفت؛  شام  سوی  به  زینب)س( 
زیارتگاه خود یک کتاب روضه است و 
نیازی به توصیف بیشتر ندارد. عبیدهللا 
بن زیاد مسئولیت تحویل دادن کاروان 
ــرا بــه یــزیــد را، بــرعــهــده دژخــیــمــان  ــ اُس
دیده  نور  که  بود  گذاشته  خون آشامی 
پیامبر)ص( را به شهادت رسانده بودند؛ 
شمر بن ذی الجوشن یکی از آن ها بود. 
دانستن همین موارد معدود کافی است 
تا بدانید بر آن کاروان عزت و سربلندی، 

پیش از ورود به دمشق چه گذشت.

مارامیشناسی؟ ◾
شامیانی  بــودنــد؛  بسته  ــن  آذی را  شهر 
روز سه شنبه  در  را  آن هـــا  مــعــاویــه  کــه 
بود،  واداشــتــه  نماز جمعه  به خــوانــدن 
مــی خــواســتــنــد پـــیـــروزی پــســر مــعــاویــه 
پــیــروزی؟  کـــدام  امــا  بگیرند،  جشن  را 
پلکان مسجدی  بــر  را  اســیــران  ــاروان  کـ
فرود آوردنــد. مردم، کاروانیان را احاطه 
می نگریستند.  آن هــا  به  و  کــرده  بودند 
شکافت  را  جمعیت  پیرمردی  ناگهان، 
و پیش آمد. او رو به علی بن حسین)ع( 

مردان  که  را سپاس  و گفت: خدا  کرد 
شورشی شما را کشت و خروج کنندگان 
ناسزا  سپس،  کــرد!  نابود  را  خلیفه  بر 
درشت گویی  وقتی  نــمــود؛  آغـــاز  گفتن 
امام  رسید،  پایان  به  پیرمرد شامی  آن 
ــرد و فــرمــود: آیا  ســجــاد)ع( رو بــه او ک
ــوراً پاسخ  ــ ــده ای؟ پــیــرمــرد ف ــوانـ ــرآن خـ قـ
آیه  ایــن  آیــا  فرمود:  ــام)ع(  امـ آری!  داد: 
عَلَیْهِ  أَْسئَلُکُمْ  ال  ُــلْ  »ق که  را خوانده ای 
َّةَ فِی الْقُرْبی« )]ای پیامبر[  َّ الْمَوَد أَجْراً إاِل
بگو: پاداشی از شما خواستار نیستم، 
ــاره خــویــشــاونــدانــم  ؟(  ــ مگر دوســتــی درب

پیرمرد گفت: بله، این آیه را خوانده ام.  
زین العابدین)ع( با مهربانی به او فرمود: 
ما، همان خویشاوندان پیامبریم؛ حال 
بگو بدانم، آیا این آیه را هم خوانده ای 
لِیُذْهَِب  َّهُ  الل یُریدُ  َّما  :»إِن که می فرماید 
یُطَهِّرَکُمْ  وَ  الْبَیِْت  أَهـْـَل  الرِّجَْس  عَنْکُمُ 
آلودگی  تَطْهیرا« )خدا فقط می خواهد 
را از شما خاندان ]پیامبر[ بزداید و شما 
را پاک و پاکیزه گرداند؟( پیرمرد با تحیر 
پاسخ داد: آری! این آیه را هم خوانده ام.  
امــام)ع( فرمود: ما همان اهل بیتیم که 
خداوند هرگونه پلیدی را از ما دور کرده 
بر  در  را  بُهت آلود فضا   است. سکوتی 
به سوی  را  خود  پیرمرد دست  گرفت؛ 
آسمان بلند کرد و در حالی که صدایش 
می لرزید گفت: خدایا! از گناهم درگذر 
که قرآن را بارها خواندم و معنای آن را 
نبود،  راه  پایان  کربال  آری،  درنیافتم... 

آغازی بود برای تداوم نبرد با طاغوت و 
حاال، پس از کوفه و دربار عبیدهللا، این 
به عرصه جهاد  بود که  شام و دمشق 
مقدس تبدیل می شد. نخستین ضربه 
را امام سجاد)ع(، بالفاصله بعد از ورود 
بر  مسجد،  آن  پلکان  روی  دمشق،  به 

پیکر حکومت جور وارد کرد.

کاشاللبودی! ◾
تَشتی  بــه  قـــدرت  بـــاده  از  یزید مست 
که مقابلش بود و َسری که در آن قرار 
داده بودند، می نگریست. شمر گزارش 

مختصری داد، اما یزید، چوب خیزران 
ــواده  در دســت بــر دنــدان هــای مطهر ن
و شعری  مــی کــوفــت  ــدا)ص(  ــول خــ رســ
قریش  مشهور  شــاعــر  ــعــری،  ــن زب اب از 
ــدا)ص(  ــول خـ و دشــمــن ســرســخــت رسـ
خــوانــد:  پــایــان  در  مــی کــرد؛  نشخوار  را 
مِنْ  أَنْتَقِمْ/  لَمْ  إِنْ  ِخنْدَفَ  مِنْ  »لَْسُت 
بَنی أَحْمَدَ، ما کانَ فََعلْ« )من از فرزندان 
قریش نیستم / اگر از فرزندان احمد 
انتقام نستانم(. برخی از حاضران تاب 
ابــوبــرزه اسلمی و یحیی بن  نــیــاوردنــد؛ 
امــویــان،  بــه  وابستگی  وجــود  بــا  حکم، 
اعــتــراض کــردنــد و بــه دســتــور یــزیــد، از 
ــد؛ امــا  ــرون انــداخــتــه شــدن ــی مجلس ب
که  بود  زبان علی)ع(  این  بعد،  دقایقی 
ــبــری)س( بــه چرخش  ــام زیــنــب ک در ک
درآمد و آواری سهمگین را بر سر یزید 
و وابستگانش ریخت: »پدران و نیاکان 

که  داری  گمان  و  می دهی  نــدا  را  خــود 
که  بــاشــد  زود  می شنوند؟  را  تــو  نـــدای 
آرزو کنی کاش  و  آنــان ملحق شوی  به 
َشل و الل بودی و نمی گفتی آنچه را که 
گفتی و نمی کردی آنچه را کردی ... ای 
یزید! هر کید و مکر که داری بکن، هر 
کوشش که خواهی انجام بده، هر جهد 
کــه داری بــه کــار گیر؛ بــه خــدا سوگند 
هرگز نتوانی نام و یاد ما را محو کنی ... 
نتوانی  از خود  را  این ستم  ننگ  هرگز 
زدود، رأی تو، سست و روزهــای قدرت 
تو اندک و جمعیت تو رو به پراکندگی 
است؛ در روزی که منادی حق ندا کند 
که لعنت خدا بر ستمکاران باد«. کاخ 
همهمه  از  تــاالر  فضای  لرزید،  طاغوت 
حــاضــران پـُـر شــد و یــزیــد، دستپاچه و 
را  مرجانه  پسر  »خداوند  گفت:  نگران 
لعنت کند، ما راضی به کشتن حسین 
دختر  خطبه  بــا  سبز  قصر  نــبــودیــم!« 
تبدیل شد؛  یزید  دوزخ  به  کــرّار  حیدر 
چند روز بعد، در مسجد جامع شهر، 
این بار زین العابدین)ع( بود که گفتنی ها 
را بر زبان راند و آن خطبه آتشین، ارکان 

قدرت سلسله ستم را به لرزه درآورد.

محنتیبزرگکهزدودهنمیشود ◾
هرچند پیام آوران کربال، مأموریت خود را 
به انجام رساندند؛ هر چند هدف واالی 
کاخ  ــردن  ک ــون  واژگـ کــه  قیام حسین)ع( 
کجروی  و  بدعت  کــردن  آشکار  و  بیداد 
بود، تحقق یافت؛ اما این پیروزی آشکار، 
در خود غمی سنگین را نهان کرده  است. 
از امام سجاد)ع( درباره  می گویند وقتی 
پرسیدند،  سفرش  مرحله  سخت ترین 
است  »الشام«؛ سخت  فرمود:  بار  سه 
بــا خــانــدانــت، بــا کــودکــان خردسالی که 
خسته و زخمی راهند، در میان هزاران 
چشم خیره دشمن، فریاد عدالت خواهی 
سر دهی؛ سخت است که ببینی خواهر 
دُردانه و سه ساله ات، از داغ دوری پدر و 
آسیب های راه، در مقابل تو پَرپَر می شود 
ــر مــی بــنــدد؛ سخت  و از عــالــم رخـــت ب
است... ورود کاروان اُسرای کربال به شام، 
افتاد،  اتفاق  صفر  مــاه  نخست  روز  در 
ورودی که نتیجه اش پیروزی کاروان عزت 
و سربلندی شد، اما با داغ های ماندگاری 
که پشت سر مانده بود و رنج های جانکاه 
پیش رو، چه باید می کردند؛ »َسالمٌ عَلی 

بور«. قَلبِ زِینَبِ الصَّ

دقیقاً روز 29 اردیبهشت همین امسال بود که تولیت آستان قدس رضوی در 
محل اجرای طرح ها و فعالیت های عمرانی حرم مطهر رضوی حاضر شد و از 
عملیات ساخت رواق زیرسطحی شیخ بهایی دیدن کرد. فعالیت های عمرانی در 
حرم مطهر هنوز در بخش های مختلف ادامه دارد. با فاصله سه ماه از بازدید 
قبلی، حجت االسالم والمسلمین احمد مروی، بار دیگر از روند اجرای پروژه های 
عمرانی و طرح های توسعه رواق های زیرسطحی حرم مطهر و البته از بخش های 
مختلف اماکن متبرکه رضوی بازدید کرده و از نزدیک در جریان روند اقدام های 
بازدیدها  این  جریان  در  رضــوی  قدس  آستان  تولیت  گرفت.  قــرار  انجام شده 
دستوراتی نیز برای تسریع انجام پروژه ها و اقدام های عمرانی در راستای تسهیل 

زیارت زائران بارگاه منور امام علی بن موسی الرضا)ع( صادر کرد.

بازدید میدانی 
های  از فعالیت 

عمرانی

به مناسبت اول صفر، روز ورود کاروان اسیران کربال به شام

فریاد آزادگی در کاخ بیداد
خطبه

دوردستها

قُل دیگر »مسجد کبود«

اسم مسجد کبود تبریز را البد بارها شنیده اید. اما شاید 
خبر نداشته باشید این مسجد یک برادر دوقلو هم دارد. 
کرده اند  سفر  ارمنستان  به  جهانگردی  بــرای  که  آن هایی 
قطعاً به دیدن مسجد کبود شهر ایروان هم رفته اند. اهل 
فن می گویند با الهام از مسجد کبود تبریز ساخته شده و 
مربوط به زمانی است که این منطقه بخشی از ایران بوده 
است. گویا حدود هشت مسجد این شکلی در ارمنستان 
وجود داشته که بعدها تخریب شده و فقط همین یک 
مــورد باقی مانده اســت. همین یک مسجد که از جمله 
می شود  ــروان محسوب  ای اسالمی   - ایرانی  تاریخی  آثــار 
سال هاست بهانه روابــط محکم فرهنگی میان دو کشور 
است و ارمنی ها هم از آن به عنوان میراث مشترک فرهنگی 
یاد می کنند. یعنی همان طور که ما ایرانی ها بناهای تاریخی 
مثل کلیساها و صومعه ها را حفظ کرده و مراقبت می کنیم، 
ارامنه هم در ایروان حسابی مراقب مسجد کبود هستند. 
حاال رایزن فرهنگی کشورمان در ارمنستان به ایکنا گفته 
برنامه هایی برای شناسایی و مستندسازی میراث ایرانی - 
اسالمی در ارمنستان در دست اجراست و برای این کار 
از دانش و تجربه »گاگیگ گئورجیان« رئیس کمیته ملی 

ارمنستان )ایکومونوس ارمنستان( کمک گرفته می شود.
این  در  کشورش  داده  قــول  هم  ارمنستانی  مسئول  ایــن 
ماجرا، تمام تالش خود را خواهد کرد و از ایران هم خواسته 
در برنامه احیا و مرمت منطقه تاریخی »کوند ایروان« که 

بافت و تاریخچه ای ایرانی دارد، همکاری کند.

 
 شرح سخنرانی امام حسین)ع( 

در منا)15(

خدمت و نصرت
حجت االسالم جمال زاده  مراتب قبول 
دارد:  پله  ترتیب 6  به  اهل بیت)ع(  والیــت 
محبت، مــودت، معرفت، معیّت، خدمت، 
نصرت. یاری رساندن و نصرت به اهل بیت)ع( 
باالترین مرحله والیتمداری و مهم ترین رکن 
قبول والیت آن هاست. ازاین رو اهل بیت)ع(، 
در رشد و تکامل اصحابشان تالش می کردند 
آن ها را به باالترین مرتبه که نصرت و یاری 
است برسانند. برخی توصیفات که درباره 
همچون  اهل بیت)ع(  مخصوص  اصحاب 
اشتر،  مالک  یاسر،  عمار  فــارســی،  سلمان 
ائمه  زبــان  از  امثالهم  و  حبیب بن مظاهر 
مطرح شده است، نشان دهنده این است که 

این افراد به مرحله نصرت و یاری رسیده اند.
اگر کسی خود را آماده نصرت و یاری حق و 
محور حق کرده باشد، تمام مراحل و مراتب 
والیتمداری اهل بیت)ع( را نیز طی کرده است. 
محبت اهل بیت)ع( سرمایه ارزشمندی است 
ولی باید مزین به مودت آن ها شود. مودت 
گوهر گرانقدری است که باید با معرفت همراه 
باشد. معرفت درجه ای بزرگ است ولی اگر 
معیت و همراهی با ولــی نــیــاورد، بــی ارزش 
می شود. معیّت مهم است اما باید منجر به 
خدمت هم بشود و خدمت زمانی ارزشمند 

است که نصرت در آن نهفته باشد.
ــاران خــود و مـــردم را به  اهل بیت هــمــواره یـ
بــاالتــریــن مرحله والیـــت یعنی »نــصــرت و 
یاری« دعوت می کرده اند و اگر اعالم وفاداری 
می کردند آن هــا را بــرای سایر مراحل آمــاده 
می کردند. هم محبت و مــودت را در وجود 
و  هــم معرفت  و  مــی کــردنــد  تقویت  آن هـــا 
معیت و خدمت را در وجــود آن هــا افزایش 
می دادند. امام حسین)ع( نهضت خود را از 
پایان سخنرانی اش در سرزمین منا با دعوت 
مخاطبان به نصرت و یــاری خود این چنین 
آغاز می کند: »ای مردم! اگر ما را ]در این راه 
مقدس[ یاری نرسانید و در خدمت ما نباشید، 
ستمگران ]بیش ازپیش[ بر شما نیرو گیرند و 
در خاموش کردن نور پیامبر شما بکوشند«.
پس ازاین هم امام حسین)ع( افراد متعددی 
را به نصرت خود دعــوت می کند تا آن هــا را 
برای قبول والیت و همراهی با ناصر دین خدا 
بیازماید. افرادی همچون زهیر بن قین در این 
آزمون سربلند بیرون می آیند و افرادی همچون 
عبیدهللا بن حر جعفی مــردود می شوند و 
امام حسین)ع( در پاسخ به استنکافش از 
یــاری رســانــدن، از قــول رســول خـــدا)ص( او را 
این چنین هشدار داد: »هر کس فریاد استغاثه 
اهل بیت مرا بشنود و به یاریشان نشتابد 
خداوند وی را به رو در آتش دوزخ انــدازد«.
دوره ای  هر  در  اهل بیت)ع(  یــاری  و  نصرت 
امــام  دوره  در  دارد؛  را  خــود  خــاص  شکل 
علیه  قیام  بــرای  او  بــا  همراهی  حسین)ع( 
دستگاه ظالمه خالفت بــوده درحالی که در 
ــای بعد نصرت اهــل بــیــت)ع( شکل  ــ دوره ه
دیگری به خود گرفته است. همان گونه که 
نصرت اهل بیت)ع( در دوران غیبت نیز شکل 
خاص خود را دارد. آنچه مهم است درک این 
نکته است که شیعه اهل بیت)ع( همواره باید 
برای یاری رساندن به اهل بیت)ع( آماده باشد 
و این تکلیفی است که بر عهده اوست و باید 

ادا کند.

محمدرضا انصافی  مرحوم آیت هللا شیخ 
محمد کفعمی، عالم مبارز و منادی وحدت، 
ــاره او  ــ از جمله بــزرگــانــی اســت کــه کمتر درب
گفته یا شنیده ایم. شاید کسی نداند این مرد 
بزرگ، از سال 1319 خورشیدی و در بحبوحه 
دیکتاتوری رضاخانی، برای تبلیغ دین و کمک 
به محرومان، راه سیستان و بلوچستان را پیش 
گرفت و در زابل و مناطق اطراف آن، به فعالیت 
ســال 1289  در  کفعمی  آیـــت هللا  پــرداخــت. 
و در محله عیدگاه مشهد به دنیا آمد و در 
این شهر مقدس و نجف اشرف، تحصیالت 
حوزوی خود را تا رسیدن به درجه اجتهاد پی 

گرفت. او از شاگردان آیت هللا سیدابوالحسن 
اصفهانی و آقا ضیاءالدین عراقی بود. مرحوم 
کفعمی نگاهی عمیق و جامع به مسائل جهان 
اسالم داشت. او تفرقه و اختالفات مذهبی را 
یکی از مهم ترین عوامل بروز مشکالت حاد در 
جهان اسالم می دانست و به صورت جدی، 
دنبال راهکاری برای رفع این مشکل بود. سال 
1325 که به زاهدان رفت، باب رفاقت و روابط 
دوستانه با اهل سنت را باز کرد و شاید برای 
را  از وحــدت اسالمی  بــار، جلوه ای  نخستین 
در آن منطقه به نمایش گذاشت. این روابط 
مورد استقبال علمای اهل سنت هم قرار گرفت 

ــط آن هـــا گــرم تــر شـــد. آیــت هللا  ــ و رواب
کفعمی در کنار فعالیت های تبلیغی 
با  بلوچستان،  و  سیستان  در  خــود 
کمک خیران منطقه، دست به ایجاد 
بناهای عام المنفعه زیــادی زد و با 
همت او، مساجد، حمام ها، مدارس 

و کتابخانه های متعددی در این منطقه و 
جنوب خراسان ساخته شد. آیت هللا کفعمی 
با آغاز نهضت امام خمینی)ره(، نقش مهمی 
در معرفی این نهضت و رهبری آن در منطقه 
سیستان و بلوچستان داشت و در حمایت از 
محرومان و تبعیدی هایی که به دلیل مبارزه 

بـــا طـــاغـــوت در ســیــســتــان و 
بلوچستان به سر می بردند، از 

هیچ کاری فروگذار نکرد. 
اسالمی،  انقالب  پیروزی  با  وی 
به عنوان نخستین امــام جمعه 
. آیت هللا  زاهـــدان منصوب شد 
تیرماه  در  کفعمی  محمد  شیخ 
1362، به دلیل کسالت قلبی در بیمارستان 
قائم مشهد بستری شد و در 30 تیر همان 
سال، دار فانی را وداع گفت. پیکر او را پس از 
تشییع، در حرم مطهر رضوی، مقابل آرامگاه 

شیخ بهایی به خاک سپردند.

آنروزهاآنروزها

درباره آیت اهلل کفعمی، منادی 
وحدت و مدفون در حرم رضوی

محبوب سیستان

یزید مست از باده قدرت به َتشتی که مقابلش بود و َسری که در آن قرار داده بودند، 
می نگریست. شمر گزارش مختصری داد، اما یزید، چوب خیزران در دست بر 
دندان های مطهر نواده رسول خدا)ص( می کوفت و شعری از ابن زبعری، شاعر 

مشهور قریش و دشمن سرسخت رسول خدا)ص( را نشخوار می کرد.

گزيدهگزيده

 تولیت آستان قدس رضوی
 از طرح های توسعه  حرم مطهردیدن کرد
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 چند ساعت در کنار استادکاران و تکنسین هایی
 که خادمیار حرم رضوی هستند

خادمان  آچاربه دست

قطارنوشت

آن خواب تعبیر می شد؟

 اسناد گنجینه رضوی درباره
 روزهای 16 و 17 شهریور 1357 چه می گویند؟

جمعه خونین به روایت اسناد

 در گفت وگوی قدس
 با یک استاد تاریخ اسالم بررسی شد

 نحوست ماه صفر 
از شهرت تا واقعیت
2

3

4

2

4

ادبیات آیینی

 هراسانم که نشناسم
 تو را بر نیزه ها فردا...
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إنّ 
الغضب من 
الشّيطان 
و إنّ 
الشّيطان 
خلق من 
النّار و إّنما 
تطفا النّار باملاء 
فإذا غضب 
أحدكم 
فليتوّضأ

خشم از شيطان 
و شيطان از آتش 
آفريده شده است و 
آتش با آب خاموش 
مى شود، پس هرگاه 
يكى از شما به خشم 
آمد، وضو بگيرد.
 نهج الفصاحه
 ص 286، ح 660

امِنُ  َأَنا الضَّ
لِمَنْ َلمْ 

يَهْجُسْ فِي 
َقْلِبهِ ِإلَّ 

الرَِّضا  َأنْ 
هَ  ْعُوَ اللَّ يَد

َفيُسَْتجَابَ 
َلهُ

كسى كه در دلش 
هوايى جز خشنودى 
خدا خطور نكند، من 

ضمانت مى كنم كه 
خداوند دعايش را 

مستجاب كند.
 كافى)ط-االسالميه(
 ج 2، ص 62، ح 11

DH
الهه ارجمندى راد- نامش راضیه بود. دختر ساکت و 
مظلومی که مانند نامش از زندگی توقع زیادی نداشت. حتی 
وقتی بزرگ تر شد و فهمید هیچ خانواده ای ندارد؛ حتی وقتی 
خود را متفاوت از دیگر بچه های بهزيستی دید، باز گله ای 
نکرد. پاهایش جان راه رفتن نداشت و با پیگیری هایی که 
بعداً مسئوالن بهزیستی کردند، متوجه شدند بیماری اش 
مادرزادی است و امکان راه رفتنش غیرممکن. دلش مهربان 

بود و نقصش سبب نشد به خاطر حسادت، افسردگی یا 
هرچیز دیگر از جمع فاصله بگیرد. مثل خواهر بزرگ تر کنار 
دخترهای بهزیستی ماند و همیشه مراقب همه بود؛ حتی 

از روی ویلچر.
سال ها تمرین کرد تا توانست با دو عصا هم راه برود، کمی 
سختش می شد ولــی دنیا را ایستاده دیــدن هم شیرینی 
خودش را داشت. این را با همه وجود حس می کرد و ترجیح 

مــی داد گاهی از پایین به آدم هــا نگاه نکند و ایستاده قدم 
بردارد. کاش خدا به او هم پاهایی سالم می داد تا بتواند بدود 
و با نگین کوچک که حاال جای دخترش شده بود، لی لی بازی 
کند. با آنکه 28 سال بیشتر نداشت دیگر مادر دخترهای 
مرکز شده بود و »مامان راضی« صدایش می کردند. چقدر 
دوست داشت در این سفر همراه همه دخترهایش باشد. اما 
گفته بودند امکانش نیست و فقط نام تعدادی از مددجوها 

برای کــاروان زیــارت اولی ها اعالم شده است. به سختی از 
نگین 6 ساله دل کند و با بقیه دخترها خداحافظی کرد. با 
کمک مددکاران سوار قطار شد و در صندلی اش آرام گرفت. 
از این لحظه تا 8 صبح که به راه آهن مشهد می رسیدند، وقت 
داشت برای تصاویر صحن های حرم در ذهنش خیال پردازی 
کند و زائر آقا شود. دو خانم مددجوی دیگر که چندسالی از او 
بزرگ تر بودند، همسفرش بودند. خانم امیری، مربی دلسوز 

بهزیستی هم که از 10 سالگی تا امروز کنارش بود، بعد سوار 
شدن بقیه کنارش نشست.

راضیه پاهایش را ماساژ داد و روی صندلی گذاشت تا دراز 
کند. عینک مطالعه اش را زد تا زیارتش را با امین هللا شروع 
کند. صدای نگین توی گوشش پیچید: »مامان راضی حاال 
که من رو مشهد نمی بری، جای من به کبوترهای آقا دونه 
می دی؟ از طرف من به امام می گی پاهات رو خوب کنه، بتونیم 

بازی کنیم؟« خودش مدت ها می شد راه رفتن حاجتش نبود. 
آخرین باری که به خوب شدن فکر کرد، هشت سالگی بود. 
بعد آنکه با هماهنگی مددکاران، خیری پیدا شد تا هزینه 
درمانش را پرداخت کند ولی دکترها ناامیدشان کردند. حاال 
سال ها بود تمرین می کرد چطور به زندگی بدون پا عادت کند 
و فقط نگین بود که آرزوی سالمتش را داشت و مدام با لهجه 

کودکانه ، آن را از خدا می خواست. 

با صدای قطار و حرکت گهواره وارش چشم ها را برای چند 
لحظه بست. خواب دیده بود... عجب خوابی. داشت سمت 
سقاخانه می دوید. دست نگین هم در دستش بود. هر دو 
آب خوردند و باز شروع کردند به دویدن در صحنی که پر از 
نور شده بود. اولین بار بود که ایستادن روی پاهایش را تجربه 
می کرد و چه حس عجیب و خوبی داشت. چشم هایش را 
باز کرد و نگاهش با نگاه خانم امیری گره خــورد. خواست 

چیزی از خوابش بگوید. ولی منصرف شد. آن خواب را باید 
مثل رازی در گنجینه سینه اش حفظ می کرد. کسی چه 
می دانست؟ شاید در این سفر که اولین سفرش به مشهد 
بود معجزه ای رخ مــی داد. همان معجزه که 20 سال پیش 
منتظرش بود. امید مثل شمعی کوچک قلبش را روشن کرده 

بود. یعنی آن خواب تعبیر می شد؟

قطارنوشت
 آن خواب 
تعبير مى شد؟

هاله رضايى  اســتــاد سجادی 
درس را تمام کرد. بچه ها مثل هر 
روز دورش را گرفتند و شــروع به 
ســؤال کردند. با حوصله جواب 

می داد، اما در این بین چشمش به 
فرهاد صداقت افتاد که با کالفگی به او خیره شده 
بود. مدتی بود که دانشجویش را پریشان می دید. 
ــرای دانــشــجــوی ســاعــی و درســخــوانــش  اســتــاد بـ
نــاراحــت بـــود. مــی دانــســت صــداقــت فــوق الــعــاده 
خــجــالــتــی و مــحــجــوب اســــت. الــبــتــه ایـــن بـــرای 
دانشجویان ترم اول عادی بود. فکر کرد کاش بتواند 
برایش کاری کند. با این نیت از بچه ها عذرخواهی 
کرد و بلند شد طرف صندلی او رفت. اما پیش از 
اینکه به نیمکت برسد، صداقت با یک حرکت 
تند جزوه اش را برداشت زیر لب خداحافظی کرد 
و با صورتی ســرخ، از کــالس خــارج شــد. سجادی 
سرجایش وا رفت، ولی برای اینکه دیگران متوجه 
نشوند، سراغ نزدیک ترین نیمکت رفت و با یکی 

دیگر از دانشجویان احوالپرسی کرد. 
فرهاد خانه رسید. از دست خودش ناراحت بود. 
از اینکه چرا وقتی استاد طرفش آمد، سؤالش را 
نپرسید؟ اما مگر می شد جلو جمع آن مسئله را 
پرسید؟ بقیه در مــوردش چطور فکر می کردند؟ 
نمی گفتند شاگرد به این زرنگی کالس از پس یک 
مشکل کوچک برنمی آید؟ بدبختی اینکه همیشه 
دور استاد شلوغ بود و او شماره اش را هم نداشت... 
فرهاد پس از شام سراغ پروژه استاد رفت، ولی هر 
کار کرد نتوانست اشکالش را حل کند. آخر ترم 
نزدیک بود و او هنوز نتوانسته بود پروژه اش را آماده 
کند. با ناراحتی به رختخواب رفــت. باید این بار 
حتماً از استادش در حل اشکال پیش آمده کمک 

می گرفت.هفته بعد همین که 
ماشین استاد در حیاط دانشکده 
ایستاد، دستی به شیشه سمت 
شـــاگـــرد زد. فـــرهـــاد صـــداقـــت با 
خجالت داخل ماشین نشست و 
سالم کرد. صداقت  به خاطر رفتار 
آن روزش و مزاحمت امروزش معذرت خواهی کرد 
و مشکلش را با استاد در میان گذاشت. استاد با 
لبخندی به صورت برافروخته او نگاه کرد و پاسخ 
داد: »چرا فکر می کنی مزاحم شدی و این قدر برای 
طرح سؤالت ناراحتی پسرم؟ تو اینجا آمدی تا یاد 
بگیری و من اینجا هستم تا به تو بیاموزم«. بعد 
در حالی که دست او را می گرفت گفت: »بیا با هم 
به کالس برویم، آنجا جوابت را می دهم شاید این 

سؤال خیلی دیگر از بچه ها هم باشد «.
اســتــاد ســجــادی، نگاهش را بــه چهره های جــوان 
و امــیــدوار دانشجویانش چــرخــانــد. سپس روی 
ــرد. بعد با لبخند  چهره فرهاد صداقت توقف ک
همیشگی اش گفت: »دانشجویان خوبم، یکی 
از دوستان شما سؤال کوچک، اما مهمی پرسیده 
که شاید سؤال خیلی از شما باشد. ولی شجاعت 
پرسیدنش را مثل دوســتــتــان نداشته باشید«. 
سپس ادامه داد: »قبل از پاسخ اجازه بدهید یک 
ــزرگــوارمــان حضرت  ــدر از مـــوالی ب ــران ق حــدیــث گ
رضـــا)ع( در مــورد ارزش دانــش و ســؤال نقل کنم. 
امام هشتم)ع( در کتاب عیون اخبارالرضا جلد ۷ 
صفحه 1۴ می فرمایند: دانش گنجینه ای است که 
کلید آن پرسیدن است، پس بپرسید، خدا رحمتتان 
کند. زیرا در این کار چهار گروه اجر و سود می برند: 
کسی که می پرسد؛ آن کس که می آموزد؛ آن کس 
که می شنود و آن کــس که به او پاسخ می دهد«.

پس بپرسید
خدا رحمتتان کند

 هراسانم که نشناسم
 تو را بر نیزه ها فردا...

ادبیات آیینییک جرعه نور مــاه  مستقيمى   آمنه 
صفر در میان برخی از عوام 
به نحوست و شومی شهرت 
دارد؛ مسئله ای کــه سبب 
ترس و دلهره در آن ها شده 
و گاه کار را تا جایی پیش می برد که آن ها دست از 
کارهای خود می کشند تا این ماه بگذرد و نحوستش 
دامنگیر آن ها نشود! از این رو، در آغازین روز از ماه 
ــاوری و  صفر و به منظور بررسی واقعیت چنین ب
چرایی شهرت صفر به نحوست با حجت االسالم 
قاسم خانجانی، استاد تاریخ اسالم و عضو هیئت 
علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت وگویی ترتیب 
داده ایــم که در ادامــه مشروح آن تقدیم حضورتان 

می شود.

اعتقادبهنحوستماهصفرازکجاریشهمیگیرد؟ ◾
برخی از باورها و اعتقادات یا تصورات منتسب به 
دین و معارف دینی در میان مردم وجود دارد که فاقد 
ریشه و مبنای درستی است، مثل برخی حرزهایی 
که شهرت یافته اند )البته حرزهایی همچون حرز 
امام جواد)ع( در روایات آمده است( یا خاصیت هایی 
که برای برخی نگین ها و سنگ ها در ساعات و روز 
خاص گفته می شود. یکی از همین اعتقادات بدون 
ریشه و اساس هم، باور به نحوست ماه صفر است 
که مبتنی بر روایــات صحیح السند و مبنای دینی 
اصیل و متقن نیست. به عبارت دیگر، درمجموعه 
روایــات و کتب دینی ما فقط اشــاره شده نحوست 
ماه صفر مشهور است اما اینکه منشأ این شهرت 
چیست و از چه زمانی باب شده و علت این شهرت 
چه می تواند باشد، بررسی نشده و فقط احتماالتی 

در این باره وجود دارد.

مستندآنهاکهبرنحوستماهصفرتصریحو ◾
تأکیددارند،چیستوآیااینمستندمتقنوقابل

اتکاست؟
برخی با استناد به آیاتی از قرآن که تعبیر به نحوست 
دارد مثل ایام نحسات و یَوْمِ نَحْسٍ، بر نحوست ماه 
صفر تأکید کرده و می گویند در قرآن چنین تعابیری 
وجــود دارد؛ اوالً بله، ما اشــاره به ایــام نحس را رد 
نمی کنیم بلکه می گوییم نحوست ماه صفر مبنای 
صحیح دینی نـــدارد. دوم تعابیر قــرآن به معنای 

نحوست ثابت و دائمی نیست که ما بگوییم این 
ایام خاص برای همیشه نحس هستند و سوم آنکه 
نحوست آن ایــام درخصوص لحظات و ساعات و 
روز نیست بلکه بیشتر بر حــوادث رخ داده در آن 
ایام اطالق می شود و چون معموالً این تعبیر درباره 
عذاب قوم عاد به کار رفته بنابراین به عذاب آن ها 

اشاره  می کند. 

منابعمعتبرشیعیدراینبارهچهمیگویند؟ ◾
عالمه مجلسی)ره( در کتاب »زادالمعاد« به این 
مهم اشاره و تصریح می کند ماه صفر به نحوست 
مشهور است و به تبع ایشان شیخ عباس قمی هم 
در »مفاتیح الجنان« این تعبیر را آورده است، هر 
دو این بزرگواران فقط از شهرت این ماه به نحوست 
می گویند و دنبال یافتن مستند هستند. آن ها البته 
راهکارهای مقابله با این نحوست را نیز بیان کرده اند؛ 
مرحوم شیخ عباس قمی دعاهایی را از دیگر منابع 
ذکر کرده است، از جمله دعای مشهور برای روزهای 
این ماه که در اواخر آن تصریح می شود اگر قرار است 
اتفاق تلخی رخ دهد خدایا این را از من دور کن و 
من در سالمت باشم: »یا َشدیَد الْقُوی  وَ یا َشدیَد 
َّتْ بَِعظَمَتِکَ جَمیُع  الْمِحالِ یا عَزیزُ یا عَزیزُ یا عَزیزُ ذَل
خَلْقَِک فَاکْفِنی  َشرَّ خَلْقَِک یا مُحِْسنُ یا مُجْمِلُ 
ْــَت ُسبْحانََک اِنّی   یا مُنْعِمُ یا مُفِْضلُ یا ال اِلــَه ااِلّ اَن
َّالِمیَن فَاْستَجَبْنا لَهُ وَنَجَّیْناهُ مَِن الْغَمِّ  کُنُْت مَِن الظ
  ِ َّهُ عَلی  مُحَمَّدٍ وَ الِه َّی الل وَکَذلِکَ نُنِْجی الْمُؤْمِنینَ وََصل

َّاهِرینَ«. ِّبینَ الط َّی الط

هنوزنفرمودیدچهزمینههاوعواملیسببشده ◾
ماهصفربهماهینحسواصطالحاًماهیشومدر

میانمردمشناختهشود؟
درباره این شهرت دو سه احتمال داده شده است؛ 
نخست آنــکــه در ایــن مــاه بیشتر از هــر زمــانــی با 
مصیبت هایی که بر اهل بیت)ع( وارد شده، مواجه 
می شویم؛ در درجــه اول رحلت پیامبر اکــرم)ص( 
در اواخر این ماه که مصیبت عظمای عالم خلقت 
اســت، چون با درگذشت رســول خدا )ص( ارتباط 
زمین و آسمان که به واسطه وحی برقرار بود، قطع 
شد! یعنی کانون ارتباطی انسان با خدا که به واسطه 
انبیا تا زمان پیامبر اکــرم)ص( برقرار بود، از دست 
می رود و با این قطعِ اتصال و ارتباط، انسان دچار 

خسران و مصیبتی بزرگ می شود تا جایی که شاید 
بتوان گفت مصیبتی بــزرگ تــر از ایــن نیست! در 
انتهای ماه صفر نیز شهادت امام مجتبی)ع( و امام 
رضا)ع( را داریم. همچنین است منزل به منزل بردن 

کاروان اسرای کربال در این ماه و مورد ظلم واقع شدن 
اهل بیت رسالت و امامت و برخوردهای ناشایستی 
کــه بــه ویــژه نسبت بــه حضرت زیــنــب)س( و امــام 

سجاد)ع( روا داشته شد.

اگر این مصائب را در نظر بگیریم، می بینیم هیچ ماه 
و زمانی را در سال نداریم که این حجم از مصیبت 
بــر اهــل بیت رســالــت وارد شــده بــاشــد، اگــرچــه در 
محرم حسینی شهادت حضرت سیدالشهدا)ع( 
رخ داده اما آن فجایع و ظلم ها در حق یک معصوم 
اعمال شده نه همچون ماه صفر که چند معصوم 
در آن مظلوم واقع شده اند. از این رو، در کنار انقطاع 
ارتباط زمین و آسمان و کوتاه شدن دست بشر از 
وحی تا قیامت، شهادت دو تن از ائمه)ع( و اسارت 
خاندان رسالت موجب شده ماه صفر ماهی نحس 

به شمار آید.

آیااتفاقاتووقایعتاریخیدرسالهایبعد، ◾
مثلجنگودرگیرینیزبراینشهرتاثرداشته

است؟
یکی از دالیــل دیگر این است که ماه صفر پس از 
ماه های حرام یعنی پس از ذی القعده، ذی الحجه 
و محرم قرار گرفته و این شهرت می تواند با توجه 
به آنکه حرمت این ماه ها حتی در دوران جاهلیت 
حفظ می شد و اعــراب در آن هــا جنگ نمی کردند 
بلکه بالفاصله پس از آن اقدام به جنگ داشتند، رخ 
داده باشد. چرا که این حرمت سبب می شد قبایل 
عرب دست از جنگ بکشند و سپس در ماه صفر 
با شدت و حدّت بیشتر و تجدید قوای مضاعف به 
جنگ مشغول شوند که تلفات و مصائب بیشتری 
را سبب می شد، همین جنگ افروزی و آسیب ها و 
کشتارهای پس از آن موجب می شد عرب ماه صفر 

را نحس و بدیُمن بداند. 
بــایــد تــوجــه داشـــت یــکــی از مــبــاحــث مــهــم عصر 
جاهلیت، جنگ های آن دوران است که بخشی از آن 
جنگ ها به »فِجار )برگرفته از فسق و فجور(« مشهور 
شد، گویی آن ها نیز به نامطلوب بودن این جنگ ها 
تصریح داشته اند.باید توجه داشت این شهرت و 
دالیلی که بیان شد عمدتاً بر اساس برداشت های 
شخصی افراد است اما اینکه در آیه و روایتی نص 
و تصریح به این نحوست شده باشد، خیر! چنین 
نیست که بگوییم یک روایت صحیح از نظر سند یا 
محتوا و داللت روایت در اختیار داریــم، بنابر این، 
از نظر مبانی دینی، نحوست ماه صفر قابل اثبات 
نیست اما شهرت به این نحوست می تواند بنابر 

دالیلی که ذکر شد، باشد.

تعبیریازپیامبراکرم)ص(شهرتداردکه ◾
ایشاندرخواستدارندپایانیافتنماهصفررابه

آنحضرت)ص(بشارتدهند،پاسخبهاینمطلب
چیستوچگونهعدمنحوستصفرباآنقابل

توجیهاست؟
نخست این موضوع دربــاره ماه صفر نیست، دوم 
مربوط به همان زمان خاص است و قابل تعمیم به 
دیگر زمان ها نیست، بنابراین اینکه برخی به منظور 
بشارت گفتن به حضرت رســول)ص( در پایان ماه 
صفر به در مساجد رفته و دق الباب می کنند نه تنها 
در آموزه های دینی درخواست نشده بلکه موردتأیید 

هم نیست و بزرگان آن را انجام نمی داده اند.
 اگر قرار باشد این عمل مستند به آموزه ها و معارف 
شود نه به شکل عمل عبادی دینی توصیه شده و نه 

در قالب عمل عرفی می توان آن را انجام داد.
 این اعمال منسوب به دین، اهل بیت)ع( و ماه های 
قمری می شود و صرفاً یک رســم اجتماعی مثل 
چهارشنبه ســوری نیست که بگوییم یک رسم 
غلط اجتماعی اســت بلکه چــه بخواهیم و چه 
نخواهیم رنگ دینی به خود می گیرد و مضرات و 
آسیب دارد، از این رو، این تعابیر و نقل قول ها نیز 
نباید به معنای عمل دینی و تأیید نحوست ماه 

صفر معنا شود.

ممکناستسؤالشوداگربخواهیمدرمقابل ◾
همینمقداروتصوریکهازنحوستماهصفرشده

خودرابیمهکنیم،چهبایدکرد؟
با راهکار عمومی در معارف دینی که برای همه طول 
سال و در مواجهه با مشکالت و مصائب و بالیا و 
اتفاقات تلخ تصریح شده، بهترین راه مقابله و در 
امــان ماندن از تبعات نحوست و بدیمنی، دادن 
صدقه و انجام کار خیر است. البته برخی دعاها هم 
توصیه شده ازجمله ادعیه صحیفه سجادیه به ویژه 
دعای هفتم که رهبر معظم انقالب نیز به مداومت 
بر آن در دوران شیوع کرونا تأکید کردند تا اگر قرار 
اســت اتفاق سوئی رخ دهــد یا مبتال نشویم یا به 

کمترین جزء تأثیر بپذیریم.
ــاره تأکید می شود نه آن نحوست و نه این راه   دوب
مقابله، هیچ یک بر مبنای روایت مشخص و تصریح 
شده ای نیست تا فکرمان را درگیر این قسم مسائل 

بی اهمیت نکنیم.

در گفت وگوی قدس با یک استاد تاریخ اسالم بررسی شد

برخى از باورها و اعتقادات يا تصورات منتســب به دين 
و معارف دينى در ميــان مردم وجود دارد كه فاقد ريشــه 
و مبناى درستى اســت، مثل برخى حرزهايى كه شهرت 

يافته اند.
گزيدهگزيده

 نحوست ماه صفر 
از شهرت تا واقعیت
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معين اصغرى  امــروز می خواهیم دربــاره 
یکی از غزل های عاشورایی میالد عرفان پور 
ــرای شعر  صحبت کنیم. ردیــف انتخابی ب
ــوار اســت و شــاعــر مجبور است  کمی دشــ
این جور وقت ها مضامینی انتخاب کند که 
حتماً انتهای بیت کلمه ردیف در محتوا مؤثر 
باشد. البته چون شعر مشخصاً دربــاره روز 
عاشوراست کمی کار ساده تر شده و می بینیم 
شاعر در همه ابیات از پس ردیــف برآمده. 
مثالً در بیت سوم ظاهراً معنا ناقص است 
اما این معنا در ذهن ما ادامــه پیدا می کند، 
انگار از اینجا به بعد این ما هستیم که شعر 
را می سراییم و همین خودش لطیف است.
البته در بیت بعد شاعر همین کار را تکرار 

کرده ولی به قوت بیت قبل نیست، چرا؟ چون 
ما در بیت قبل دقیقاً می دانیم ادامــه شعر 
می خواهد بگوید چــرا فــردا قــرآن هــا به نیزه 
می شود. امــا در ایــن بیت نمی دانیم دقیقاً 
فــردا در منا چه اتفاقی می خواهد بیفتد و 
همین گنگ بودن بیت، معنا را نیز مخدوش 
می کند؛ اگر چه بدیهی است در کلیت غزل 
همه می دانند فردا در منا چه اتفاقی می افتد.
در بیت ششم نیز شاعر بازی خوبی با کلمات 
دست و پا دارد که در مصراع اول از آن یک 
استفاده کرده و در مصراع دوم استفاده ای 

دیگر. البته رایی که در پایان مصراع اول به 
کار برده شده کمی بیت را سنگین می  کند و 
به نوعی حشو است و فکر می کنم می شود 
با کمی بیشتر وقت گذاشتن مشکل بیت 
به راحتی برطرف شــود.در کل این یک غزل 
قــوی اســت، فضای احساسی دارد و شاعر 
ما به زیبایی حال و هوای شب عاشورا را به 
تصویر کشیده و ما را خوب به آن فضا می برد. 
ضمن اینکه کامالً می تواند یک شعر هیئتی 
نیز محسوب شود و بــرای مستمع آزاد هم 

شنیدنی است.
چنان اسفند مــی ســوزد بــه صحرا ریگ ها 
فردا/ چه خواهد شد مگر در سرزمین کربال 
فردا/تمام دشت را زینب، به خون آغشته 
می بیند /مگر بــاران خون می بارد از عرش 
خدا فردا/ برادر! دل گواهی می دهد امشب 
شب قدر است /اگر امشب شب قدر است، 
ــردا…/ همه در جامه احــرام  قــرآن هــا چــرا فـ
دست از خویشتن شستند /شگفتا عید 
قربان است گویا در منا فردا… / ببین شش 
ماهه ات بی تاب در گهواره می گرید/علی از 
تشنگی جان می دهد امروز یا فردا/ ببوسم 
کاش دست و پای اکبر را و قاسم را /همانانی 
که می افتند زیر دست و پا فردا/برادر! وقت 
جان افشانی عباس نزدیک است/قیامت 
می شود وقتی بگوید یا اخا فردا/ برادر! خوب 
می خواهم ببینم روی ماهت را/هراسانم که 
نشناسم تو را بر نیزه ها فردا/ به مادر گفته 
بودم تا قیامت با تو می مانم /تمام هستی 

من، می روی بی من کجا فردا؟

متن آگهی مزایده اموال منقول)خودرو(
به استنادمواد121و122آئین نامه اجرای مفاداسنادرسمی الزم االجرا وبموجب پرونده اجرائی 140000008تمامی 
شش��دانگ یک دستگاه خودرو س��واری پژو تیپ405جی ال مدل1388به شماره انتظامی ایران74-795ل13رنگ 
نقره ای متالیک متعلق به آقای س��یدمهدی حس��ینی فرزندس��یدعلی اکبربش��ماره ملی 0795147066درقبال 
طلب)مهریه( خانم نسرین جمشیدپور فرزنداسماعیل از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد،برابرنظرکارشناس 
رسمی دادگستری به مبلغ600.000.000ریال)ششصد میلیون ریال(ارزیابی وبه دلیل عدم وصول اعتراض ارزیابی 
قطعیت یافته وبنابه درخواس��ت بستانکار)زوجه( گردیده است،مزایده روز شنبه مورخ1400/07/03 ازساعت9صبح 
الی 12ظهردرمحل واحد اجرای اسنادرسمی خوشاب واقع دراداره ثبت اسنادوامالک شهرستان خوشاب شهرسلطان 
آبادبلوارسجادس��جاد2برگزار میگرددکه مزایده از مبلغ ارزیابی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذاروپس از 
تودیع کامل وجه مزایده تحویل خواهدشدومطابق ماده136آیین نامه اجرای مفادرسمی الزم االجرا شرکت درمزایده 
منوط به پرداخت 10درصداز مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت وحضورخریداریانماینده قانونی درجلسه 
مزایده می باشد.ضمنا پرداخت هزینه تنظیم وانتقال سندونیز بدهی های مالیاتی،جریمه ها وعوارض شهرداری وغیره 
که مبلغ آن فعال مشخص نیست به عهده برنده مزایده می باشد حقوق دولتی نیم عشراجرائی وحق مزایده نقدا وصول 
می گرددوهرگاه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت دین یا جلب رضایت بستانکار نمایداز 

انجام مزایده خودداری میگردد.)م الف 1400/941( آ1405279               تاریخ چاپ:1400/06/17
علیرضامیرزایی-مدیرواحداجرای اسنادرسمی خوشاب

آگهی فقدان سندمالکیت 
نظربه اینکه آقای اسماعیل تاج آبادی فرزند حجی باستناد دوبرگ استشهادیه گواهی شده منظم به تقاضای کتبی جهت 
دریافت سندمالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت پانصدسهم مشاع ازهفتادوپنج 
هزارسهم ششدانگ پالک4فرعی جداشده از6-اصلی واقع در بخش 3شهرستان سبزوار که متعلق به وی می باشدبعلت 
نقل مکان مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم مالکیت فوق الذکر ذیل صفحه320دفتر298وسندبشماره 
چاپی 211880ثبت وسندصادر وتسلیم شده است ودفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.لذا باستنادماده120آئینامه 
قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر می گردد هرکس نسبت به ملک موردآگهی معامله ای انجام داده یامدعی 
وجود سندمالکیت نزدخود باشدبایستی ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خودرا به پیوست 
اصل س��ندمالکیت یاسندمعامله رس��می به این اداره تسلیم نماید.بدیهی اس��ت در صورت عدم وصول اعتراض در 
مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه س��ندمالکیت یاس��ندمعامله رسمی نسبت به صدور سندمالکیت المثنی 
و تس��لیم آن ب��ه متقاضی اقدام خواهد ش��د.)م ال��ف1400/945( آ1405264         تاریخ انتش��ار:1400/06/17

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

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

 برابر رای شماره 140060327004000090مورخ 1400/05/03 و رای اصالحی 140060327004000107مورخ 
1400/06/15 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ایجرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت با مسئولیت محدود تولیدی مرغ 
کندیمیز بشماره ثبت 212 و شناسه ملی 14009699257 در یک ششدانگ عرصه و اعیان یکباب مرغداری گوشتی 
به مس��احت 6892/11 مترمربع واقع در پالک 343 فرعی از 68 اصلی بخش 5 زنجان از مالک رس��می ش��رکت با 
مسئولیت محدود تولیدی مرغ کندیمیز محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ1405248
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/06/17                                   تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/03

علی غالمی – کفیل ثبت اسناد و امالک ایجرود

آگهی تحدید حدود عمومی ثبت امالك یك قسمت از بخش سیزده مشهد شهرستان تربت جام 
بموجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک تحدید حدود امالک   شماره های زیر :

1- ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ششصد متر مربع )600 متر مربع( به شماره پالک هشت  فرعی از 
یکهزار و هفتاد و دو  اصلی ) 8-فرعی از 1072-اصلی ( واقع در بخش 13 مشهد مورد تقاضای آقای محمد عباد عسکری 
2- شش��دانگ قس��متی از یک باب منزل به مس��احت دویس��ت متر و پنجاه و پنج صدم  متر مربع )200/55 متر 
مربع( به ش��ماره پالک یکهزار و یکصد و س��ی و پنج اصلی )1135–اصلی ( واقع در بخش 13 مشهد مورد تقاضای 

خانم  فرح تخاوی
در  روز شنبه مورخ 1400/07/10 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 

 لذابموجب ماده14 قانون ثبت امالک  به صاحبان امالک وحقوق ارتفاقی ومجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله 
این آگهی اخطار می گردد که در روز وساعت مقرر باالدر محل حضور به هم رسانندچنانچه  هر یک از صاحبان امالک 
یا نماینده  قانونی  آنها  در محل حاضرنباشند مطابق ماده15قانون مزبورملک موردآگهی با حدود اظهار شد ه از طرف 
مجاورین تحدید  حدود خواهد شد  و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق  ارتفاقی و نیز صاحبان امالک  و 

حقوق  ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده20قانون ثبت اعتراض فقط تا 30 روز ازتاریخ تحدید 
حدود پذیرفته خواهد شد ودر اجرای تبصره 2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی ، معترضین 
می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی 

تقدیم وگواهی الزم از مرجع مذکوراخذ و به این اداره تسلیم نمایند.آ1405263 
تاریخ انتشار :  روز چهارشنبه 1400/06/17

هادی نیکو فکر
رئیس  اداره  ثبت اسناد  و امالک تربت جام

آگهی عدم قابلیت افراز
خواهان آقای محمد حسنی فرزند داود به آدرس تهران خیابان پیروزی نرسیده به چهارراه کوکالوال خیابان جعفرنژاد 

کوچه اصالن بیگ پالک 60 طبقه دوم
خوانده 1- خانم افسرحسین میخچی فرزند حسین به آدرس تهران انتهای همت غرب شهرک امید دژبان خیابان 

پارسا سرقی پروژه روغن نباتی خیابان محمد غزالی بلوک آ6 ورودی غربی طبقه دوم واحد 6
2- خانم اکرم حس��ین میخچی فرزند حسین به آدرس تهران انتهای همت غرب شهرک امید دژبان خیابان پارسا 

سرقی پروژه روغن نباتی خیابان محمد غزالی بلوک آ6 ورودی غربی طبقه دوم واحد 6
صورتمجلس عدم قابلیت افراز پالک 6662 فرعی از 149 اصلی     تاریخ رسیدگی:1400/02/25 مرجع رسیدگی: 

اداره ثبت اسناد وامالک ناحیه سه کرج
شش��دانگ یک دستگاه آپارتمان به ش��ماره 6662 فرعی از 149 اصلی مفروز ومجزا شده از 21934 فرعی از اصلی 
مذکور قطعه 3 واقع در بخش 00 ناحیه 01 حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه 3 استان البرزبه مساحت 119 مترمربع 
به حدود:شماال:دیوار وپنجره است به فضای محوطه باز مشاعی که ماورای آن فضای خیابان 12 متری شرقا: دیواری 
است به فضای قطعه 350 تفکیکی سابق جنوبا:اول دیوار وپنجره است به نورگیر سمت شرقی دوم به خط مستقمی 
سوم که غربی است چهارم به خط مستقیم هر سه قسما اخیر دیوار و درب ورود است به راه پله مشاعی طبقات پنجم 
غربی است ششم به خط مستقیم هر دو قسمت اخیر دیوار وپنجره است به نورگیر سمت غربی غربا: دیواری است 
به فضای قطعه 1 تفکیکی سابق مشخصات منضمات ملک:انباری به مساحت 5 به حدود اربعه:شماال:دیوارمشترک با 
انباری شماره 2 شرقا:دیواری است به دیوار قطعه 350 تفکیکی سابق جنوبا: دیواری است مشترک با انباری شماره 
4 غربا: درب و دیواری اس��ت به محوطه پیلوت پارکینگ به مس��احت 12.5 به حدود اربعه: ش��ماال: خط مفروض 
اس��ت به محوطه پیلوت شرقا:دیواری است به دیوار قطعه 350 تفکیکی سابق جنوبا:خط مفروض است به محوطه 
پیلوت غربا: خط مفروض اس��ت به محوطه پیلوت مش��خصات مالکیت، مالکیت محمد/ حسنی فرزند داود شماره 
شناس��نامه 12657621 تاریخ تولد 1369/08/12 صادره از تهران دارای ش��ماره ملی 0012657621 با جز سهم 
4 از کل س��هم 6 بعنوان مالک چهاردانگ مش��اع از ش��ش دانگ عرصه واعیان ،موضوع سند مالکیت اصلی بشماره 
چاپی 154363 سری ب سال 97 با شماره دفتر الکترونیکی الکترونیک 139720331011047362 ثبت گردیده 
است. مالکیت محمد/ حس��نی فرزند داود شماره شناسنامه 12657621 تاریخ تولد 1369/08/12 صادره از تهران 
دارای ش��ماره ملی 0012657621 با جز س��هم 1 از کل سهم 6 بعنوان مالک یک دانگ مشاع از شش دانگ عرصه 
واعیان ،موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 164159 سری ب سال 97 با شماره دفتر الکترونیکی الکترونیک 

139720331011050116 ثبت گردیده است.
مالکیت افسر/ حسین میخچی فرزند حسین شماره شناسنامه 3869 تاریخ تولد 1349/01/01 صادره از تهران دارای 
شماره ملی 0054258820 با جز سهم 0.5 از کل سهم 6 بعنوان مالک پنج دهم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه 
واعیان،موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی751973 سری ب سال 98 با شماره دفتر الکترونیکی الکترونیک 
139920331011003434 ثبت گردیده است مالکیت اکرم حسین میخچی فرزند حسین شماره شناسنامه 3870 
تاریخ تولد 1349/01/01 صادره از تهران دارای شماره ملی 0054258839 با جز سهم 0.5 از کل سهم 6 بعنوان 
مالک پنج دهم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه واعیان،موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی751972 سری 
ب سال 98 با شماره دفتر الکترونیکی الکترونیک 139920331011003433 ثبت گردیده است حالیه آقای محمد 
حس��نی احدی از مالکین مشاعی برابر درخواست وارده به شماره 477 مورخ 1399/10/15درخواست افراز سهمی 
خود به طرفیت دیگر مالک مش��اعی را از این اداره نموده اس��ت که انجام آن برابر مقررات به نماینده ثبت محول 
گردید که مطابق ماده دو آیین نامه قانون افراز  وفروش امالک مش��اع نماینده ثبت گواهی نموده اس��ت که جریان 
ثبتی ملک معنونه خاتمه یافته و ثبت دفتر امالک ش��ده وسند مالکیت معارض صادر نگردیده ومطابق نامه شماره 
140085631011001618 مورخه 1400/02/01 موضوع افراز پالک فوق به اطالع ش��هرداری کرج رسانیده شد 
و بموجب نامه ش��ماره 67/3/16596 مورخ 1400/02/12 شهرداری کرج با افراز پالک فوق مخلفت نموده  وپالک 

فوق را غیرقابل افراز اعالم نموده است.
خواهان.......محمد حسنی نماینده ....... شکوهی نقشه بردار.......فرهنگ

تصمیم مس��ئول واحد ثبتی: با مطالعه پرونده ثبتی وگزارش مامورین افراز وبا عنایت به نامه ش��ماره 67/3/16596 
مورخه 1400/02/12 ش��هرداری کرج شش��دانگ پالک فوق االشعار غیرقابل افراز تشخیص می گردد.مراتب طبق 
ماده 18 قانوان و مفاد اس��ناد رس��می در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی تا در صورت اعتراض مطابق ماده 
دوم قانون افراز و فروش امالک مش��اع از تاریخ رویت ظرف مدت ده روز به دادگاه صالحه محل وقوع ملک مراجعه 

واعتراض نمایند.آ1405261
محمد شکری رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 3 کرج

 از طرف حسین رضا نوری شاد

اگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه به پالک 938 اصلی واقع در بخش مرکزی اشتهارد جزء حوزه 
ثبتی شهرس��تان اشتهارد به مالکیت آقای مهدی صدری برابر وکالت نامه شماره 34147 مورخه 1390/07/25 را 
طبق ماده 15 قانون ثبت نمی توان عمل نمود لذا تحدید حدود پالک فوق در روز یکش��نبه مورخ 07/11/ 1400 
راس ساعت 10 صبح در محل وقوع ملک شروع  وبه عمل خواهد آمد.بدینوسیله به اطالع کلیه مالکین امالک مجاور 
می رساند که در روز وساعت مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک حاضر وچنانچه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی 
اعتراض دارند اعتراض خود و یا تصدیق مرجع قضایی مبنی بر طرح دعوی را از تاریخ تحدید حدود به مدت س��ی 
روز کتبا به اداره ثبت اشتهارد تسلیم ورسید دریافت دارند.معترضین مکلفند در اجرای ماده 86 آیین نامه قانون ثبت 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست خود را به مراجع قضایی ذیصالح تقدیم و گواهی 
مربوطه را به اداره ثبت مذکور تسلیم و رسید دریافت دارند بدیهی است در غیراینصورت حق واخواهی از آنان ساقط 

خواهد شد.آ1405262                                       تاریخ انتشار آگهی 1400/06/17 
حمید شهدوست رییس اداره ثبت اسناد وامالک اشتهارد

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکقطعه زمین دیمه زار به مساحت 221307/70 مترمربع پالک 4 فرعی از 400 اصلی 
بنام خانم زهرا امینی فرزند محمد مبنی بر درخواست متقاضی ثبت و با رعایت مواد 14 و 15 قانون ثبت عملیات 
تحدید حدود آن در س��اعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخه 1400/07/14 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا 
بدین وسیله با انتشار این آگهی از متقاضی و صاحبان امالک مجاور دعوت می شود تا در روز و ساعت مقرر فوق در 
محل حضور به هم رسانند و هر ادعایی نسبت به حدود مرقوم یا حقوق ارتفاقی آن دارند به نماینده مجدد اظهار و ابراز 
دارند و چنانچه کسانی به علت عدم حضور در محل نسبت به عملیات تحدید حدود اعتراض داشته باشند می توانند 
طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز دادخواست خود را به مراجع ذیصالح قضائی 
ارائه و گواهی آن را به این اداره تسلیم نمایند. م.الف 811 آ1405286         تاریخ انتشار چهارشنبه 1400/6/17

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز
 حسن ابوترابی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین واقع در اراضی گچ کنه پالک 35 فرعی از 397- اصلی بخش شش 
مشهد به نام محمد علی محمودی نقندر فرزند محمود تمامت شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 88198/23 
مترمربع مبنی بر درخواست متقاضی ثبت و با رعایت مواد 14 و 15 قانون ثبت عملیات تحدید حدود آن در ساعت 
9 صبح روز دوشنبه مورخه 1400/07/12 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بدین وسیله با انتشار این آگهی 
از متقاضی و صاحبان امالک مجاور دعوت می شود تا در روز و ساعت مقرر فوق در محل حضور به هم رسانند و هر 
ادعایی نس��بت به حدود مرقوم یا حقوق ارتفاقی آن دارند به نماینده محدد اظهار و ابراز دارند و چنانچه کس��انی به 
علت عدم حضور در محل نسبت به عملیات تحدید حدود اعتراض داشته باشند می توانند طبق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز دادخواست خود را به مراجع ذیصالح قضائی ارائه و گواهی آن را به 

این اداره تسلیم نمایند. م.الف 812  آ1405287               تاریخ انتشار چهارشنبه 1400/6/17
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز

 حسن ابوترابی

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 می گردد:آقای سعید مومنی به شناسنامه شماره 647 کدملی 0748600140 صادره تایباد فرزند رمضان 
در شش��دانگ یکباب منزل به مساحت 256/55 مترمربع )مساحت 238 مترمربع از محل تمامت مالکیت مشاعی 
متقاضی از قسمتی از پالک شماره 232 فرعی از 283 اصلی و مساحت 18/55 مترمربع از محل قسمتی از مالکیت 
رمضان مومنی و قسمتی از پالک 283 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد ** 
کالسه 118-99      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 رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید 

و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1404713 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/6/2                                               تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/6/17

کفیل ثبت اسناد و امالک تایباد- مهدی حسین زاده

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابررای شماره140060306022000256هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدحسین 
ملک نژادفرزندغالمرس��ول به ش��ماره شناس��نامه666صادره ازترب��ت جام دریک قطعه زمین مزروعی بمس��احت 
24605،85مترمربع پالک فرعی از341اصلی واقع در بخش5خریداری ازمالک رسمی آقای سیدحسن حسین زاده 
محرز گردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض 
خود رابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست  خودرابه مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهدشد.آ1404755
تاریخ انتشارنوبت اول:1400،6،3                                       تاریخ انتشارنوبت دوم:1400،6،17

محمدرضارجایی مقدم
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ررای ش��ماره 140060306022000250 هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمدحسین ملک نژادفرزندغالمرسول به شماره شناسنامه666صادره ازتربت جام دریک قطعه زمین مزروعی 
بمساحت 30665،00مترمربع پالک فرعی از341اصلی واقع در بخش5خریداری ازمالک رسمی آقای حیدربیک داد 
محرز گردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض 
خود رابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست  خودرابه مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهدشد.آ1404756                                       
تاریخ انتشارنوبت اول:1400،6،3                                        تاریخ انتشارنوبت دوم:1400،6،17

محمدرضارجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ررای ش��ماره 140060306022000249هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمدحسین ملک نژادفرزندغالمرسول به شماره شناسنامه666صادره ازتربت جام دریک قطعه زمین مزروعی 
بمس��احت55615مترمربع پالک فرعی از341اصلی واقع دربخش5خریداری از مالک رسمی آقای علیرضا کرمانی 
محرز گردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض 
خود رابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست  خودرابه مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهدشد. آ1404757                                      
تاریخ انتشارنوبت اول:1400،6،3                                تاریخ انتشارنوبت دوم:1400،6،17

محمدرضارجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ررای ش��ماره 140060306022000253 هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمدحسین ملک نژادفرزندغالمرسول به شماره شناسنامه666صادره ازتربت جام دریک قطعه زمین مزروعی 
بمساحت41660مترمربع پالک فرعی از341 اصلی واقع دربخش5خریداری از مالک رسمی آقای سیدحسن صفری 
محرز گردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض 
خود رابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست  خودرابه مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهدشد. آ1404758                                     
 تاریخ انتشارنوبت اول:1400،6،3                                         تاریخ انتشارنوبت دوم:1400،6،17

محمدرضارجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

تی����پ  پ����ژو  س����واری  خ����ودروی  کارت  و  س����بز  ب����رگ 
ب����ه  روغن����ی  س����فید  رن����گ   1399 م����دل   405  SLX
شاس����ی  ش����ماره  و   139B0176069 موت����ور  ش����ماره 
NAAM31FEILK610329 و ش����ماره انتظام����ی 998 ج 
58 ای����ران32 مفق����ود گردیده و از درجه اعتبار س����اقط 

می باشد. 

س
14
05
27
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بزوبرگ کمپانی نوع موتورس���یکلت تیپ 
سوپرایرناتیپ 125ccCDIنام مالك:حامد رضاجو

ش���ماره موتور : 157FMIN3G*803030 شماره 
شاس���ي N3G***125B9112472 شماره پالك: 
767-43689م���دل 1391مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

ف
,1
40
52
53

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شناس���نامه)برگ س���بز(  خودرو س���واری پژو تیپ 
پ���ارس ای ال ایکس مدل1384 ب���ه رنگ نقره ای 
متالیک به شماره موتور 12684004678 به شماره 
شاسی 11305021 به شماره پالک 448ج58ایران 
95 بن���ام س���میرا ایزدنیا مفقود گردی���ده و ازدرجه 

اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1
40
52
59

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت شناس���ایی و کارت س���وخت خ���ودرو س���واری 
رن���و ل���وگان 90 بش���ماره انتظام���ی 99 - 217 ط 34 
به رن���گ س���فید-روغنی ،مدل1397  وش���ماره موتور 
شاس���ی ش���ماره  و   K4MA690-W189803

NAPLSRALDJ1348884 متعلق به آقای قدرت اله 
شیخ طاهری مفقود و از درجه اعتبارساقط می باشد.

ف
,1
40
52
55

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز )شناس���نامه( خ���ودرو س���واری پ���ژو 
تیپ405GLX-XU7مدل1396ب���ه رن���گ نق���ره ای 
متالیک به شماره موتور 124K0996052به شماره 
شاس���ی NAAM01CE5HK572463 به ش���ماره 
پالک 385ج96-ایران95 بنام یسنا دشتی مفقود 

گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1
40
52
60

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اینجان���ب  تحصی���الت  پای���ان  موق���ت  گواهینام���ه 
مری���م حیدرزه���ی فرزن���د آس���ا دارن���ده ش���ماره ملی  
واح���د  اس���المی  آزاد  دانش���گاه  از   3591851639
ایرانش���هر رش���ته آم���وزش و پ���رورش ابتدایی مقطع 
کارشناس���ی ناپیوسته مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ف
, 1
40
47
43

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

مهر آموزش���گاه امام خمینی )ره( پشامگ 
زی���ر مجموعه مدیریت آم���وزش و پرورش 
شهرستان راسک مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

س
14
05
27
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبزوکارت سوخت خودرووانت پیکان بشماره 
انتظامی 21 ایران 678 م53 به رنگ سفید-روغنی 
،مدل1388  وشماره موتور11488008698وشماره 
ب���ه  متعل���ق   NAAA36AA19G841544شاس���ی
ش���رکت پیش���گامان نیروطاهر مفق���ود و از درجه 

اعتبارساقط می باشد.

ف
,1
40
52
54

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

سند مالکیت و برگ سبز و کلیه مدارک خودروی زانتیا 
مدل 1384 رنگ نقره ای به ش����ماره موتور 00430058 
و ش����ماره شاس����ی 1512284126086 و شماره انتظامی 
894 ن 26 ای����ران36 به مالکیت محمد فتاحی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

س
14
05
27
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خ���ودروی  تیب���ا 2 مدل 1400 رنگ س���فید 
روغن���ی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 198ی44 ای���ران 74  
ش���ماره موت���ور M15/9254706 و ش���ماره شاس���ی 
NAS821100M1329306 به مالکیت هاشم سلیمی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ر
14
05
26
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

جلس��ه مجم��ع عموم��ی س��اعت 12 دوش��نبه 
1400/06/29 در مح��ل قانون��ی ش��رکت واق��ع 
در مش��هد کیلومتر 15 جاده مشهد به فریمان 
برگزار می گردد. از سهامداران ارجمند تقاضا 

دارد در زمان مقرر حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:

- استماع گزارش بازرس
- استماع گزارش هیئت مدیره

- رس��یدگی و تصویب صورتهای مالی عملکرد 
سال 1399

- تقسیم سود سالیانه
- تعیین روزنامه کثیراالنتشار

- انتخاب بازرسان
- س��ایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی 

عادی می باشد.
هیئت مدیره شرکت

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
 بطور فوق العاده شرکت آرد سفید توس
 سهامی خاص به شماره ثبت 6935  و

 شناسه ملی: 10380227456

,ر
14
05
24
2

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 
1400،04،12 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : ترازنامه 
وحساب سود وزیان مالی منتهی به 1399،12،29به 
تصویب رس��ید. آقای کاظ��م عاقل��ی فرباکدملی 
0859893243 ب��ه س��مت بازرس اصل��ی و خانم 
الناز پور زمانی با کد ملی0944702783 به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب 
ش��دند. روزنامه کثیر االنتش��ار قدس جهت نشر 

آگهی های شرکت تعیین گردید. 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )1186758(

آگهی تغییرات شرکت فرش سیرمان 
خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

12042 و شناسه ملی 10380277366 

ک
/1
40
52
46

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 
1399،12،06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه 
کثیراالنتش��ار ق��دس جهت نش��ر آگه��ی های 
موسس��ه انتخاب گردید. موسس��ه حسابرسی 
مفی��د راهبر با شناس��ه مل��ی 10861836531 
بعنوان حسابرس��ی مس��تقل و بازرس قانونی 

برای سال مالی 1399،12،29 انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )1186754(

آگهی تغییرات موسسه دانشگاه علوم 
اسالمی رضوی موسسه غیر تجاری به شماره 

ثبت 220 و شناسه ملی 10380038216

ک
/1
40
52
44

ک
/1
40
53
02

س���ند کمپان���ی خودرو س���واری پژو پ���ارس ، مدل 
1388 رنگ سفید - روغنی شماره پالک 87 ایران 
228 س 65 ب���ه ش���ماره موت���ور12488087491 و 
ش���ماره شاس���ی NAAN01CA69E841349  ب���ه 
مالکی���ت اکب���ر عب���دی به ک���د مل���ی 6149966100 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1
40
52
38

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

سالنام موديكالسهرديف
منبع نوع برگشماره  وتاريخ برگعملكرد

مالياتى
مبلغ مالياتى

محل مراجعهتاريخ مراجعهبه ريال

محمدعنايتى1400808
پاييز 

 89الى 
زمستان 

95

 1401140000197555232
الى238  

مورخ01 /1400/06 
ارزش قطعى 

هاشمى نژاد 3020/1 روزاز تاريخ ابالغ123,805,000افزوده 

2483382
مريم رسولى 

سرخ آبادى
بهار 91 الى 

زمستان 
95

 1401140000197471127
الى 1131

 مورخ 1400/05/04
ارزش قطعى 

هاشمى نژاد 3020/1 روز ازتاريخ ابالغ 12,787,890افزوده 

3546833
صادق 
جالئيان 

شانديزى 

بهار 92 الى 
زمستان 

95

 1401140000197554664
الى 4667 

مورخ 1400/06/01 
ارزش قطعى 

افزوده 
هاشمى نژاد 3020/1 روز ازتاريخ ابالغ 178,084,000

4297270
ناصرحكيم 

زاده 
حريرباف

پاييز 
89 الى 
زمستان 

95

 1401140000197472859
الى 2865

قطعى  مورخ 1400/05/04 
ارزش 
هاشمى نژاد 3020/1 روز ازتاريخ ابالغ 162,430,000افزوده 

احمدكوهى5238689
بهار 89 الى 

زمستان 
95

 1401140000197428456
ارزش قطعى الى 8464

هاشمى نژاد 3020/1 روز ازتاريخ ابالغ 62,194,418افزوده 

احمدفرهنگ6561650
پاييز 

89 الى 
زمستان 

95

 1401140000197426381
الى 6388 

مورخ 1400/04/22 
ارزش قطعى 

افزوده 
هاشمى نژاد 3020/1 روز ازتاريخ ابالغ 106,940,000

7171858
طاهره 

خسروى 

پاييز 
88 الى 
زمستان 

95

 1401140000197425838
ارزش قطعى مورخ 1400/04/22

هاشمى نژاد 3020/1 روز ازتاريخ ابالغ 57,121,082افزوده 

8172745
محمدتقى 

ساعديوسفى 

پاييز 
88 الى 
زمستان 

95

 1401140000197427866
الى 7873

 مورخ 1400/04/22 
ارزش قطعى 

هاشمى نژاد 3020/1 روز ازتاريخ ابالغ 7,385,394افزوده 

91001/001
حسن 

كرمانى 
مقدم

1394
59300

1400/06/09
برگ دعوت 

به هيات 
بدوى

خ.پاسداران اداره كل 203,101,4401400/07/28مشاغل
امور مالياتى

محمدرضا 101521/001
139459302حيدرى

1400/06/09
برگ دعوت 

به هيات 
بدوى

خ.پاسداران اداره كل 187,236,1601400/07/28مشاغل
امور مالياتى

حسين 11151212/001
139459311ميرزايى

1400/06/09
برگ دعوت 

به هيات 
بدوى

خ.پاسداران اداره كل 40,758,7701400/07/28مشاغل
امور مالياتى

احمد 12152101/001
139459320شريعتى

1400/06/09
برگ دعوت 

به هيات 
بدوى

خ.پاسداران اداره كل 49,528,2401400/07/28مشاغل
امور مالياتى

على اكبر 1315212/001
139459325راحتى

1400/06/09
برگ دعوت 

به هيات 
بدوى

خ.پاسداران اداره كل 44,955,0001400/07/28مشاغل
امور مالياتى

139459399وحيد دالور14191521/001
1400/06/09

برگ دعوت 
به هيات 

بدوى
خ.پاسداران اداره كل 142,357,1101400/07/28مشاغل

امور مالياتى

139459403ثريا بهادرى15191521/001
1400/06/09

برگ دعوت 
به هيات 

بدوى
خ.پاسداران اداره كل 142,357,1101400/07/28مشاغل

امور مالياتى

حسين 162610/001
1394زارعى

59406
1400/06/09

برگ دعوت 
به هيات 

بدوى
خ.پاسداران اداره كل 147,655,2601400/07/28مشاغل

امور مالياتى

1727163982/000
مصطفى 
رستمى 

ثانى
139459407

1400/06/09
برگ دعوت 

به هيات 
بدوى

خ.پاسداران اداره كل 333,834,5801400/07/28مشاغل
امور مالياتى

سعيد 184320/001
139459412عزيزى

1400/06/09
برگ دعوت 

به هيات 
بدوى

خ.پاسداران اداره كل 78,398,0001400/07/28مشاغل
امور مالياتى

196000/273
هاشم 

داوطلب 
قوى

139459452
1400/06/09

برگ دعوت 
به هيات 

بدوى
خ.پاسداران اداره كل 674,250,0001400/07/28مشاغل

امور مالياتى

207720/001
غالمحسين 

پاينده 
شريف

139459460
1400/06/09

برگ دعوت 
به هيات 

بدوى
631,280,5101400/07/28مشاغل

خ.پاسداران اداره كل 
امور مالياتى

211418
موسى 

الرضا آزاد 
منجيرى

اداره امور مالياتى 10 روز ازتاريخ ابالغ23080050مشاغلتشخيص13942484
شهرستان بردسكن

زين الدين 221421
اداره امور مالياتى 10 روز ازتاريخ ابالغ9449240مشاغلتشخيص13943131صديقى

شهرستان بردسكن

اداره امور مالياتى 10 روز ازتاريخ ابالغ6984360مشاغلتشخيص13943121على فروتن231423
شهرستان بردسكن

اداره امور مالياتى 10 روز ازتاريخ ابالغ8670860مشاغلتشخيص 13942123رضا امينى241422
شهرستان بردسكن

اداره امور مالياتى 10 روز ازتاريخ ابالغ9980240مشاغلتشخيص13943129يعقوب صفار251420
شهرستان بردسكن

پرويز 26847132
جمشيد پور

پاييز 
 1389
لغايت 

زمستان 
1395پ2

58208
1400/06/04

برگ 
دعوت به 
هيئت حل 

اختالف

ارزش 
افزوده

121,320,000
ساعت 10:00صبح

 مورخ 
1400/06/29

خ.امام خمينى- سه 
راه جم- اداره كل 

امور مالياتى- ساختمان 
هياتهاى حل اختالف 

مالياتى

ابوالفضل 27827600
ابدى

بهار1393 
لغايت 

زمستان 
1395

58228
1400/06/04 

برگ 
دعوت به 
هيئت حل 

اختالف

ارزش 
افزوده

103,876,000
ساعت 09:00صبح 

 مورخ 
1400/06/29

خ.امام خمينى- سه 
راه جم- اداره كل 

امور مالياتى- ساختمان 
هياتهاى حل اختالف 

مالياتى

آگهي ابالغ اوراق مالياتي
دراجراي مادة 208 قانون مالياتهـاي مستقيم مصوب اسفندماه  1366 بدينوسيله آگهى اوراق مالياتى با مشخصـات زيربه 
مؤديان نامبرده ابالغ مي گردد تا در زمان و مكان تعيين شده مراجعه و نسبت به رفع اختالف احتمالي برابر مقررات اقدام 

نمايند ، بديهي است در صورت عدم مراجعه طبق موازين قانوني رفتار خواهد شد .

روابط عمـومى اداره كل امور مالـياتى خراسـان رضوى ( سامانه ارتباطات مردمى 1526 )



از نــجــار، جــوشــکــار و 
ــه تا  ــت ــرف ــار گ تـــراشـــکـ
تعمیرکار و سیم پیچ 
و مــکــانــیــک؛ همگی 
ــا  خـــــــادم زائـــــــــران آقـ
هــســتــنــد و بـــه شــوق 
ــه خدمات فنی به کــارگــاه می آیند.  ارائ
کارگاه هایی در زیرگذر حرم که هر چند 
زائـــران امکان حضور در آن را ندارند، 
اما نتیجه خدمات این خادمیاران را در 

گوشه و کنار حرم مشاهده می کنند.
اداره خدمات فنی حــرم مطهر رضوی 
که در یکی از پارکینگ های زیرگذر حرم 
مطهر قــرار دارد، مکانی با کارگاه های 
متنوع اســت و هر روز میزبان جمعی 
از خادمیاران باتجربه ای اســت که هر 
کدام در یک رشته فنی تبحر و تخصص 
دارنـــد و در شرایطی متفاوت از دیگر 
خــادمــیــاران رضـــوی در راســتــای حفظ 
ایــمــنــی و آرامــــش زائـــــران و مــجــاوران 
فعالیت می کنند. در ادامه به کارگاه های 
این اداره زیرمجموعه معاونت خدمات 
ــران حــرم مطهر رضــوی سر می زنیم  زائ
و پای صحبت تنی چند از خادمیاران 

پرتالش می نشینیم.

 خدمت هزار و 100 خادمیار  ◾
در ۲1 کارگاه فنی

وقتی وارد مجموعه کــارگــاه هــای اداره 
خـــدمـــات فــنــی حــــرم مــطــهــر رضـــوی 
می شوم، همچون پارکینگ، هوا سنگین 
است و صداهایی گوشخراش و متفاوت 
شنیده می شود. به هر طرف نگاه می کنم 
خادمیاران را می بینم که لباس کارهای 
سرمه ای رنگ بر تن و ماسک بر صورت 
دارند. در این بین، سیدعلی موسوی با 
خوش رویی میزبانم می شود. او حدود 
10 سال است که به عنوان سرپرست در 
این مجموعه فعالیت می کند. دقایقی 
پـــای صحبت هایش می نشینم تــا با 

خدمات این اداره بیشتر آشنا شوم.
آقای موسوی می گوید: در حال حاضر 
21 کارگاه مختلف در این مجموعه وجود 
دارد که کارشان انجام تعمیرات سطحی 
هر وسیله قابل حمل و نقلی است که 

در آسایشگاه ها، ادارات و داخل اماکن 
ــود دارد؛ از مــیــز و  ــوی وجـ متبرکه رضـ
سیستم های صوتی و تصویری کوچک 

تا صندلی چرخدار و زائربر برقی.
او می افزاید: این خدمات در کارگاه هایی 
هــمــچــون نـــجـــاری، نــقــاشــی، خــیــاطــی، 
جوشکاری، تراشکاری، سیستم های 
بــرودتــی، الکترونیک، تعمیر صندلی 
چرخدار، تعمیر لوازم برقی، تابلوسازی 
)تعمیر تابلوهای راهنما(، سیم پیچی، 

مکانیک و... انجام می شود.
ــه مــی دهــد: در مجموع  مــوســوی ادامــ
ــار فنی  ــیـ ــادمـ حـــــدود هـــــزار و 100 خـ
ــتـــرای  افـــتـــخـــاری؛ از مــهــنــدس و دکـ
الکترونیک تــا اســتــادکــار و کــارگــر، در 
هشت کشیک مختلف از ساعت ۷ تا 
1۹ در مجموعه کارگاه های اداره خدمات 

فنی مشغول خدمت هستند. اگرچه در 
حال حاضر به دلیل شیوع بیماری کرونا 
فقط خادمیاران مشهدی در کارگاه ها 
حضور دارنــد، اما هستند خادمیارانی 
که از شهرهایی مثل زاهــدان، سمنان، 
ــه اینجا  ــهــران و یـــزد بـــرای خــدمــت ب ت

می آیند.

نعمت همسایگی ◾
ســراغ خادمیاری مــی روم که کــاله سبز 
سیدی بر سر دارد و دانه  های ریز عرق 
از سر و رویش سر می خورند. سیداکبر 
سیدی علیرضایی در حوزه تهیه و نصب 
شیشه  زائربرهای حرم خدمت می کند 
و تازه تعمیر آینه یکی از زائربرها را به 

پایان رسانده است.
او با اشــاره به سابقه خدمت سه ساله 

خــود در اداره خدمات فنی می گوید: 
نعمت همسایگی آقــا علی بن موسی 
الـــرضـــا)ع( یکی از نعمت های بزرگی 
است که خدا نصیبمان کرده است. در 
این میان، نعمت بزرگ تری هم نصیب 
ــران  مــا شــده و آن اجـــازه خدمت بــه زائ
آقاست؛ چنان که هفته ای یک روز، این 

سعادت نصیبمان می شود.
ــال خــــودش  ــ او دربــــــــاره حــــس و حـ
می گوید: شبی که قرار است فردای 
ــرم مطهر  ــرای خــدمــت بــه حـ ــ آن ب
بیایم، از شــوق نمی توانم درســت 
بخوابم. در واقع این حس درونی 
را نمی توان با کلمات توضیح داد. 
امیدوارم خدا نوکری امام رضا)ع( 

و زائرانشان را از ما نگیرد.

به اذن حضرت رضا)ع( ◾
ــد. وارد  ــی آیـ صــــدای قــیــژ قــیــژ چـــرخ مـ
کارگاه خیاطی می شوم و به استادکاران 
خــداقــوت می گویم. تــعــدادی خادمیار 
پشت میزها نشسته اند و سرگرم دوخت 
و دوزند. دو خادمیار دیگر هم وسط کارگاه 
در حــال اتمام دوختن روکــش صندلی 
زائربر هستند. حمیدرضا استیری از 
دیگر خــادمــیــاران ایــن کــارگــاه اســت که 
دقایقی برایم از حال و هوای خدمتش 
مــی گــویــد: از آنجایی کــه تخصصم در 
حوزه تزئینات داخلی ساختمان است، 
ــار پـــرده در کــارگــاه خیاطی  در زمینه ک

مشغول به فعالیت هستم.
او از سابقه خــدمــت هشت ســالــه اش 
می گوید و اضافه می کند: به نظرم این امر 
فقط به اذن خود حضرت رضا)ع( انجام 
می شود یعنی اگر آقا به فرد نظر کنند، 
امکان خدمت هم برایش فراهم می شود. 
خدمت در این مجموعه با هیچ شغلی 
قابل مقایسه نیست و ناشی از عشقی 
اســت که در وجــود آدمــی قــرار گرفته. ما 
ــا حتی در ایــن شرایط  بسیاری از روزهـ
کرونایی، وقتی کشیکمان تمام می شود، 
تمام فکر و ذهنمان این است که چه زمانی 

نوبت کشیک بعدی می رسد.

انتظاری طوالنی ◾
ــزارآالت اداره  دو زائربر در کنار انبار ابـ
خــدمــات فــنــی بــه چــشــم مــی خــورد که 
خــادمــیــاران بخش مکانیک در حال 
بـــررســـی و تــعــمــیــر آن هـــا 

هستند. با علی سیاح الئین، یکی از این 
خادمیاران رضوی همکالم می شوم که به 
گفته خودش در ارائه خدماتی همچون 
بازدید ترمز، گیربکس و تعمیر زائربرها 
فعالیت می کند. او با اشــاره به اینکه 
کارشناس فنی یکی از نمایندگی های 
خودرو است، می گوید: 20 سال بود که 
آرزوی خادمی بارگاه حضرت رضا)ع( را 
داشتم تا اینکه آستان قدس حدود پنج 
سال پیش برای مصاحبه دعوتم کرد و 
سرانجام توفیق خادمیاری نصیبم شد. 
پس از این همه سال هنوز هم می شود 
برق و شوق خوشحالی و خدمت را مثل 
روز اول در چشمهایش دید. او با تأکید 
بر اینکه به عشق خدمت به اهل بیت)ع( 
خادمیار شده است، می افزاید: روزهایی 
که قرار است برای خدمت به حرم مطهر 
رضوی بیایم، شور و حال خاصی دارم؛ 
چرا که طبق احادیث و روایت ها، اینجا 
مــکــان رفـــت و آمـــد فــرشــتــگــان اســـت. 
پس باید نــوع لباس پوشیدن و رفتار و 
گفتارمان هم متناسب با این مکان خاص 
بــاشــد. لحظات پایانی خدمتم هــم که 
فرا می رسد، دلم حسابی می گیرد. این 
خادمیار می گوید: ما هر روز خالصانه و 
با افتخار چرخ، ترمز، موتور و... تمامی 
زائربرها را بررسی می کنیم تا زائـــران با 
ایمنی کامل از ایــن خــودروهــا استفاده 
کرده و به زیارت مشرف شوند. کار ما، کار 
دلی است و سختی در آن معنا نــدارد. 
همین که زائــری ســوار زائربر می شود و 
زمــان پیاده شــدن تشکر می کند، مایه 

قوت قلب  و آرامشمان است.

جمعه خونین؛ ایــن نــام روزی اســت که 
هیچ گاه از تاریخ ایران اسالمی فراموش 
نمی شود. تظاهرات کنندگان روز هفدهم 
شهریور سال 5۷ شاید نمی دانستند که 
حضورشان در کوچه ها و خیابان های 
شهرهای مختلف، طلیعه انقالبی است 
که میوه اش را در بهمن ماه خواهند چید.
به گزارش آستان نیوز، طبق اطالعاتی که 
در اداره مطبوعات سازمان کتابخانه ها، 
ــان قــدس  ــاد آســت مـــوزه هـــا و مــرکــز اســن
 رضــــوی آرشـــیـــو و طــبــقــه بــنــدی شـــده، 
ــور 5۷ مــانــنــد ســراســر  روز 16 شــهــری
کشور مشهد نیز صحنه راهپیمایی و 
درگیری های خیابانی اســت. به  دنبال 
ــت هللا قــمــی به  ــ ــتــشــار خــبــر ورود آی ان
مشهد، مــردم این شهر بــرای استقبال 
به خیابان می آیند و این در حالی است 
کــه در شهر حکومت نظامی وضـــع و 
تجمع بیش از سه نفر قدغن اعالم شده 
است. روزنامه های خراسان و اطالعات 
گزارش هایی از تجمعات مردم در مشهد 

چاپ کرده اند.
ــور 5۷  ــامـــه خـــراســـان در 1۹شــهــری روزنـ
می نویسد: »در سومین روز حکومت 
ــی داشــت.  نظامی، مشهد چهره آرامـ
مــغــازه هــا اکــثــراً بسته بـــود. سینماها 
اکثراً تعطیل بودند«.به گفته ابراهیم 
حافظی، رئیس اداره مطبوعات سازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان 
ــول ســـه روز اول  ــوی در طــ ــ ــــدس رضـ ق
حکومت نظامی مشهد تــعــداد هفت 
اعــالمــیــه از ســـوی فــرمــانــداری نظامی 
ــامــه خــراســان  منتشر مــی شــود کــه روزن

آن ها را روایت می کند.
ــرای کنترل اوضـــاع اقــدام  ــت وقــت ب دول
ــراد مــی کــنــد.  ــ ــرخــی افـ بـــه دســتــگــیــری ب
روزنامه کیهان می نویسد: »وزیر سابق 
بهداری و معاونان او دستگیر و عده ای از 
مقامات دولتی و افراد بخش خصوصی 

ممنوع الخروج شدند«.
ــه اطـــالعـــات هــم خــبــر مــی دهــد  ــامـ روزنـ
دادستان های تهران و دیوان کیفر برکنار 

شده اند.
ساعت حرکت قطار ها و اتوبوس ها تغییر 
می کند. اجتماع بیش از دو نفر ممنوع 
می شود. سازمان هواپیمایی با توجه به 
دستور حکومت نظامی استقبال و بدرقه 
مسافران را در مهرآباد ممنوع و دولت 
 در 12 شهر بزرگ ایران حکومت نظامی 

6 ماهه برقرار می کند.
در اطالعیه فرماندار نظامی که روزنامه 
کیهان آن را چاپ کرده آمده است: »... 

ناگزیر حکومت نظامی را بــرای مدت 6 
ماه در شهرهای تهران، کرج، قزوین، قم، 
مشهد، تبریز، اهواز، آبــادان، اصفهان، 
شیراز، کازرون و جهرم اعالم می نماید«.

تهران 17 شهریور57 به روایت مطبوعات ◾
به  گزارش  روزنامه کیهان ، تهران  تعطیل  
اســت. صدها هــزار تظاهرات کننده  در 
خیابان های  تــهــران  راهپیمایی  و بــرای  

سربازان  گل  پرتاب  می کردند.
ــزارش  مــی دهــد:  ــ ــه  اطـــالعـــات  گـ ــامـ روزنـ
»جمعیت  راهپیمایی  به  صدها هزار نفر 
می رسید. مردم  بر سر راهپیمایان  گالب  

می ریختند. ابتدا مأموران  کوشش  کردند 
جلو راهپیمایی  را بگیرند، اما بعد راه  را 
باز کردند و به  دنبال  جمعیت  به  حرکت  
درآمدند«.حافظی همچنین به مطالب 
روزنــامــه جمهوری اسالمی اشــاره دارد 
که یک سال پس از وقایع 1۷ شهریور در 
سالگرد ماجرا، به استناد مأموران ساواک 
ثانیه به ثانیه این رویــداد تلخ را گزارش 

کرده است.
ــه  ــامـ ــن روزنـ ــ ــزارش ای ــ ــ در بــخــشــی از گ
آمـــــده اســـــت: »در ســـاعـــت 12 و 15 
دقیقه در مــیــدان ژالـــه زد و خـــورد بین 
تــظــاهــرات کــنــنــدگــان و مـــأمـــوران ادامـــه 

داشته و گفته می شود تاکنون 150 نفر 
کشته شده اند«.این روزنامه در ادامه از 
خودکشی یک سرباز وظیفه در میدان 
ــه خبر مــی دهــد. در قسمتی دیگر  ژالـ
آمـــده اســـت: »ســاعــت 11 صبح مأمور 
دژبــان کالنتری۹ جهت بررسی تعداد 
مجروحین به بیمارستان شماره 5 بیمه 
اعـــزام شــده و در مراجعت گـــزارش داد 
تعدادی در حدود 400 تا 500 کشته به 
بیمارستان فوق حمل نمودند. در حالی 
که فرمانداری نظامی رقم کشته ها را کمتر 

از 110 نفر اعالم کرده است«.
ــیــون بــــدون تــوجــه بـــه مــقــررات  ــقــالب ان
همانند روزهــای پیش از آن، در میدان 
امــام حسین)ع( و خیابان های جنوبی 
آن تا میدان شهدا اجتماع و دست به 
تظاهرات زده بودند، واحدهای فرمانداری 
نظامی آنــان را در میدان ژالــه )شهدای 

فعلی( محاصره و به گلوله بستند.

انعکاس اخبار از زاویه دید حکومت ◾
حافظی همچنین به مطالب روزنامه های 
اطالعات، کیهان و رستاخیز که یک روز 
پس از ماجرا گــزارش هــایــی را منعکس 
کردند اشاره دارد که تمام اتفاق ها در آن ها 
دیده نشده است.وی می گوید: »عکاس 
روزنــامــه کیهان در خاطراتی که بعدها 
نقل می کند از حضورش در تمام لحظات 
این رویداد می گوید و اینکه عکس ها را با 
تمام جو وحشتناکی که بوده تهیه کرده و 
پس از تحویل به روزنامه کیهان به دلیل 
عدم اجازه چاپ، به بایگانی سپرده شده 

است«.
حافظی با توجه به کمرنگ بودن انعکاس 
واقعه در مطبوعات به سانسور اطالعاتی 
روزنامه ها به دلیل حضور ساواک و جو 
سانسور آن روزها اشاره دارد که موجب 
می شد کمترین عکس و مطلب در این 
زمینه منتشر شود.بسیاری از مطالب 

دیــــــــــد خبری روزنامه ها از زاویه 
حکومت بــه جمعه سیاه اشـــاره دارد. 
ــامــه رستاخیز از زبــان  اطــالعــات و روزن
فرماندار نظامی تعداد کشته ها را 5۸ و 
مجروحان این حادثه را 205 نفر اعالم 
می کند.انقالبیون ولی می گویند که در 
این روز بیش از 4هزار نفر کشته شده اند. 
روزنامه کیهان عکس هایی از آتش سوزی 
خودروها که در هیاهوی تظاهرات اتفاق 
افتاده و آن ها را به مردم مرتبط می داند 
چاپ کــرده است و از آتش سوزی چند 

شعبه بانک و فروشگاه خبر می دهد.

 تأیید حرکت مردمی  ◾
از سوی رهبر کبیر انقالب)ره(

امام خمینی)ره( در تأیید حرکت مردم 
در 1۷ شهریور 135۷ می گوید: »کاش 
خمینی در میان شما بود و با شما کشته 

می شد«.
ــامــه هــای کــشــور یــک ســال پــس از  روزن
ماجرا در سال 5۸ سخنان رهبر انقالب 
را چاپ می کنند. در بخش دیگری از پیام 
امام آمده است که شما با پایمردی خود 
دشمن را چنان از میدان بیرون کردید که 
مجبور به اعالم حکومت نظامی در اکثر 

شهرستان ها و در تهران شد.
پس از پــیــروزی انقالب اسالمی ایــران، 
دادگاه های انقالب در شهرهای مختلف 
ایران برپا و 6 افسر ارتش به دلیل شرکت 
مستقیم در کــشــتــار 1۷ شــهــریــور در 
2۹ فــروردیــن 5۸ با حکم اعــدام روبــه رو 
می شوند.آنچه در این مجال آمده است 
مستند بر مطبوعات موجود در گنجینه 
رضوی است و عالقه مندان به پژوهش 
در ایــن عرصه می توانند با مراجعه به 
مدیریت اســنــاد و مطبوعات سازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان 
قدس رضوی از اسناد و نشریات موجود 

بهره مند شوند.

چند ساعت  در کنار استادکاران و تکنسین هایی که  خادمیار حرم رضوی هستند

خادمان  آچاربه دست

اسناد گنجینه رضوی درباره روزهای 16 و 17 شهریور1357 چه می گویند؟

جمعه خونین به روایت اسناد

خبرخبر
امروزامروز

» jکالس    درس »مدرسه حسین
همزمان بــا مــاه هــای محرم و صفر معاونت تبلیغات 
ــان قــــدس رضـــــوی ویـــژه بـــرنـــامـــه هـــای  ــتـ ـــی آسـ اســـالم
فرهنگی متعددی در حوزه کودک و نوجوان با رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی در حرم مطهر رضوی برگزار 

می کند.
کــالس هــای معارفی »مــدرســه حــســیــن)ع(« از جمله 

برنامه هایی است که استاد به سبک کالس های درس 
و روی تخته به بیان معارف حسینی می پردازد و ابعاد 
واقعه کربال و قیام حضرت سیدالشهدا)ع( را تبیین 

می کند.
این برنامه هر روز عصر از ساعت 1۷ در صحن پیامبر 
اعظم)ص( برگزار می شود و با استقبال خوب مخاطبان 

کودک و نوجوان مواجه شده است.
تبلیغ چهره به چهره با عنوان طرح »طبیب دوار« از 
دیگر برنامه هایی است که مربی و استاد به مخاطب خود 
مراجعه و با او همکالم می شود و به مسائل و مشکالت 
دینی زائران در حوزه های احکام، اعتقادات و اخالقیات 

پاسخ می دهد.

»پرواز پروانه« یکی دیگر از این برنامه هاست که به خاطر 
شرایط کرونایی  با حضور 4 یا 6 نفر از نوجوانانی که به 
سن تکلیف رسیده اند و با رعایت کامل دستورات ستاد 

ملی مقابله با کرونا برگزار می شود.

کتابخانه 
 رونمایی از»قانون مسعودی« 

ابوریحان بیرونی
از قدیمی ترین نسخه خطی کتاب »قانون 

مسعودی« که از جمله نخستین نسخه های 
خطی موجود در کتابخانه های ایران به 

شمار می رود رونمایی شد. در مرکز نسخ 
خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس 

رضوی 15 نسخه خطی از آثار ابوریحان 
بیرونی نگهداری می شود که یکی از 

نفیس ترین و کهن ترین نسخه های خطی 

این گنجینه، کتاب »قانون مسعودی« است. 
»قانون مسعودی«؛ یک دایره المعارف 

بزرگ نجومی اثر ابوریحان بیرونی است 
که روز گذشته در نود و چهارمین برنامه 

سه شنبه های علمی - فرهنگی آستان 

قدس رضوی معرفی شد. نسخه موجود 
در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی؛ 

مجلد دوم کتاب قانون مسعودی و از 
قدیمی ترین و جزو نخستین نسخه های 

خطی موجود در ایران به شمار می رود.

در مجموع حدود هزار و 100 خادمیار فنی افتخاری؛ از مهندس و دکترای الکترونیک تا استادکار و 
کارگر، در هشت کشیک مختلف از ساعت ۷ تا 1۹ در مجموعه کارگاه های اداره خدمات فنی مشغول 

خدمت هستند.  خادمیارانی هم هستند که از شهرهای دیگر برای خدمت به مشهد می آیند.
گزيدهگزيده

WWW.QUDSONLINE.IR چهارشنبه 17 شهریور 14۰۰   1صفر 1443  8 سپتامبر ۲۰۲1   سال سی و چهارم   شماره 9617   ویژه نامه 145

صل 
رمحک و 
لو بشربه 
من ماء . 
و افضل ما 
توصل به 
الرحم کف 
االذی عنه 
پیوند 
خویشاوندی را 
برقرار کنید گرچه 
با جرعه آبی باشد، 
و بهترین پیوند 
خویشاوندی، 
خودداری از آزار 
خویشاوندان است.

C

عکس هایی که 
آرشیو شد!

عکاس روزنامه کیهان 
در خاطراتی که 
بعدها نقل می کند 
از حضورش در تمام 
لحظات این رویداد 
می گوید و اینکه 
عکس ها را با تمام 
جو وحشتناکی که 
بوده تهیه کرده و پس 
از تحویل به روزنامه 
کیهان به دلیل عدم 
اجازه چاپ، به بایگانی 
سپرده شده است.

حواشی
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