
مــحــمــدحــســیــن 
نــبــاریــدن  نیکبخت  
باران و کم شدن ذخایر 
ــرای  ــ ــه فـــقـــط ب ــ آبــــــی، ن
زحمتکش،  کـــشـــاورزان 
بلکه برای همه مردم نگران کننده است. 
مــتــأســفــانــه امـــســـال خــشــکــســالــی در 
سرزمین ما بیداد می کند و بارش رحمت 
الهی کم شده  است؛ مراتع و بیابان ها به 
و  سوخته اند  وضعیت،  همین  واسطه 
مسئوالن امر، به مردم هشدار می دهند 
جیره بندی  از  مانع  صرفه جویی،  با  که 
آب شوند. روایت بالی عدم نزول باران، 
حدیث امروز و دیروز نیست. انسان ها 
در برهه های مختلف تاریخی گرفتار این 

بال می شدند.
 در این بین، اولیای الهی برای دفع این 
بــال، دســت استغاثه به ســوی پروردگار 
ــد و رفـــع ایــن  ــردن ــان بــلــنــد مــی ک مــهــرب
مشکل را از او می خواستند. روایت های 
متعددی درباره اعجاز این دعاها وجود 
دارد که یکی از زیباترین و مستندترین 
آن ها، مربوط به ولی نعمت ما، حضرت 

علی بن موسی الرضا)ع( است.
 این اتفاق در زمانی افتاد که آن حضرت 
ــرو بـــه ســـر مـــی بـــرد؛ یــعــنــی بین  در مــ
سال های 201 تا 203 قمری. روایت این 
معجزه آشکار را امام حسن عسکری)ع( 
از پدر بزرگوارشان امام هادی)ع( و ایشان 
از جــواداالئــمــه)ع( نقل فــرمــوده  اســت؛ 
روایــتــی کــه بــه مــا یــــادآوری می کند در 
سایه سار بارگاه چه امام مهربان و رئوفی 
قرار گرفته ایم و تذکرمان می دهد که »با 

کریمان کارها دشوار نیست«. 
جا دارد در این روزها، چه آن ها که توفیق 
تشرف به حرم مطهر را پیدا می کنند و 
چه کسانی که از دور، دل به مهر امام 
خدا  حجت  از  می سپارند،  مهربانی ها 
بخواهند که برای بارش باران رحمت در 
این سرزمین دعا کند، مانند دعایی که آن 
سال در مرو، دل های مسلمانان را شاد 
کرد و ما امروز، به روایت شیخ صدوق در 
کتاب ارجمند »عیون اخبارالرضا)ع(« آن 

را برای شما خوبان نقل می کنیم.

موعد دوشنبه ◾
شیخ صدوق در روایت خود آورده  است 
امــام رضــا)ع(،  آغــاز والیتعهدی  با  که 

بدخواهان  و  بــاران متوقف شد  بــارش 
کنار،  و  گوشه  در  امـــام)ع(  دشمنان  و 
به بدگویی مشغول شدند و آن وجود 
دانستند.  اتفاق  این  را سبب  مقدس 
مأمون و جمعی از اطرافیانش نزد امام 
باران  گفتند: »دیگر  و  آمدند  رضــا)ع( 
حاکم  جــا  همه  بــر  بــی آبــی  و  نمی بارد 
از خدا می خواهی که  آیا  شده  است؛ 
بــاران رحمت  مــردم حاجتمند  این  بر 
که  معتقدند  برخی  بباراند؟«  را  خود 
مأمون، این اقدام را برای آن انجام داد 
بارانی  دعــای حضرت  پــی  در  اگــر  کــه 
به  طعنه  بــرای  بهانه ای  بتواند  نبارد، 

پــیــدا کــنــد، امــا  شخصیت ولـــی خـــدا 
ــا)ع( با  ــ ــاطــل! امـــام رضـ زهـــی خــیــال ب
آرامـــش و صــالبــت فــرمــود: »بــلــه، روز 
روز،  آن  کــرد.«  خواهیم  دعــا  دوشنبه 
دلیل  کــه  هنگامی  بـــود؛  جمعه  روز 
دعای دوشنبه را از امام)ع( پرسیدند، 
رسول خدا)ص(  گذشته  فرمود: »شب 

و امیرمؤمنان)ع( را در خواب دیدم. 
رسول خدا)ص( فرمود: پسرم! تا دوشنبه 
صبر کن و آن گاه با مردم به صحرا برو و 
از خداوند طلب باران کن، به راستی که 
خداوند باران رحمت خود را به مردم عطا 
می کند و آگاهی مردم را نسبت به مقام و 

جایگاه تو، افزایش می دهد«.

آن دعای نافع ◾
صبح روز دوشنبه، مردم به همراه امام)ع( 
از شهر مرو بیرون آمدند. هوا همچنان 
و  بــود. در میانه صحرا  گــرم و خشک 
ثامن الحجج)ع(  برای  بی سایبان،  جایی 
منبری تدارک دیدند. آن حضرت بر فراز 
منبر قرار گرفت، دست های مبارکش را 
به سوی آسمان بلند کرد و پس از حمد 
و ثنای خداوند، چنین دعا فرمود: »ای 
پروردگار من، تو حق ما اهل بیت را عظیم 
قرار دادی و این مردم نیز، چنان که تو امر 
فرمودی به ما متوسل شدند؛ آرزویشان 
فضل و رحمت تو و توقعشان دریافت 

احسان و نعمت توست.
ــا را بـــدون درنـــگ، بــا بــارانــی   پــس آن هـ
جا  همه  که  بــارانــی  فرما؛  سیراب  نافع 
را فرا گیرد، در همه منازل نازل شود و 
ضــرری به کسی نرساند«. هنگامی که 
دعای حجت خدا به پایان رسید، ناگهان 
بادهای تُندی وزیدن گرفت و گرد و خاک 
فضا را پُر کــرد. از دوردســت هــا، ابرهای 
سیاهی ظاهر شدند که برخی از آن ها 
به بــاالی سر مــردم می رسیدند و عبور 
می کردند و امام)ع( می فرمود: »این ابر، 
سهم مردم فالن شهر است«. تا اینکه 
ــوده ابــر،  پــس از رســیــدن یــازدهــمــیــن تـ
ثامن الحجج)ع( رو به مردم کرد و گفت: 

»مـــردم! ایــن ابــر را خــداونــد بـــرای شما 
فرستاد. شکر کنید که فضل و بخشش 
او بر شما بسیار است. به خانه های خود 
بروید تا باران بر شما نازل شود و پیش 
از آنکه به خانه های خود برسید، باران 
نخواهد بارید. سپس به خیر و خوشی، 

باران رحمت نازل خواهد شد«.

شکر نعمت، نعمتت افزون کند ◾
با دستور امــام)ع(، مردم روانه خانه های 
خود شدند. هنوز لحظاتی از ورود آن ها 
بـــاران،  کــه  ــود  ب نگذشته  منازلشان  بــه 
شهر را در بر گرفت و آن قــدر بارید که 

چشمه ها جاری و چاه های آب، پر شد. 
شیخ صدوق می نویسد که مردم یکصدا 
رَســولِ هللا  لِوَلَدِ  »هنیئاً  می زدند:  فریاد 
َّوَجلَّ«؛ گوارا باد بر فرزند  کَراماُت هللاِ عَز
ــدا)ص( کــرامــات و مقامی که  رســول خـ
پــروردگــار به او ارزانـــی کــرد. پس از آن، 
اهالی شهر برای عرض تشکر به خدمت 
ثامن الحجج)ع( شرفیاب شدند. امام)ع( 
با مهربانی، مردم را مورد تفقد قرار داد 
و فــرمــود: »مـــردم! از خــدا بترسید و با 
نافرمانی او، خود را از دریــای رحمتش 
با  را  او  نــعــمــت هــای  و  نکنید  مــحــروم 
اطاعت فرمانش و شکرگزاری نعمت های 

بی شمارش، دائمی و افزون کنید«.

 خـادمـان 
چلچـراغ هـا

یادی از کرامت حضرت ثامن الحججj به روایت شیخ صدوق در این روزهای کم باران

باران کرامت
عدالتخانه

نیمکت زندگی

تجربه ها آموزگارند
بــود، چــه نفسی  آخ اگــر تجربه، فــروشــی  رقیه توسلی   

می کشید دنیا و چه خوشبخت می شدیم ما.
سفره خیال را باز می کنم. می بینم که اگر می شد سر شب می رفتیم 
برای خودمان نیم کیلو تجربه می خریدیم، چه دردها که حل شدنی 
نبود و چه نورعلی نوری که نمی شد زندگی. واقعاً می شدیم خود 

خود بچه محل بهشت. اصالً آب می رفت زیر پوست جهان.
می دید.  را  عاقبتش  موبایل«،  به  »معتاد  مثالً  که  این طوری 
می دید هی روز و شب سر توی گوشی کردن و استوری دیدن 
و الیک کردن و عکس گذاشتن که عایدی ندارد ااّل بر باد دادن 

عمر شریف. پس زودتر به داد افراطش می رسید.
»کرونازده« هم بسته تجربه را که قبل واقعه باز می کرد و خودش 
را در محاصره لوله های آی سی یو و سرفه های مسلسلی و ریه 
درب و داغان می دید عقب نشینی می کرد و عطای میهمانی را 

به لقایش می بخشید و ماسک سوبل می زد.
یا »خسیس جماعت« که ته مه های دلش حتماً خالی می شد 
وقتی تجربه، لیستی از ابرپولدارهای عالم را نشانش می داد 
که بال درنیاورده اند و به میانسالی نرسیده، رفته اند. که زندگی 
دور از طمع، موهبتی است.و حتماً اگر »جیب بر و کیف قاپ« 
گذرش می افتاد به سوپری که تجربه می فروشد، فرداها دوباره 
پا نمی شد اموال خلق هللا را کف برود. چون تجربه حالی اش 
می کرد روزی که دور نیست سر چهارراه مورد عالقه اش ِخفت 
می شود و دستبند خــورده و آش و الش می برندش. آن وقت 
مــی داد. نشانش  هم  هلفدونی  از  ضمیمه حرفش، عکسی 
خونش  فروشگاه،  از  خرید  بعدِ  سرعت«  عشق  »رانــنــده  یا 
می سوخت و می شد آن که باید. چون توی پاکت تجربه اش 
الی ماشاءهللا آدم هایی بودند که گاز و ویراژ، آمالشان بود و قطع 
عضو شده اند و حاال غلط کردیمشان دارد گوش فلک را کر 
می کند. آخ که اگر تجربه، فروشی بود چه گل و بلبلی می شد 
عالم... چه تُرد و خوش طعم می شد زندگی... بی شک آدمیزادی 

هم دیگر نمی توانست اشک تمساح بی خبری بریزد.

می فرمایند:  علی)عليه السالم(  امیرالمؤمنین  نوشت:  پی 
تجربه ها بهترين آموزگارند.

 بازخوانی اندیشه 
رهبر معظم انقالب درباره عدالت )2(

 دولت و ملت 
در مسیر عدالت

گفتمان  جــمــال زاده    حجت االسالم 
انقالب  نهضت  که  روزی  از  عدالت خواهی 
اسالمی توسط امام خمینی)ره( شکل گرفت، 
از  بسط و گسترش یافت و تبدیل به یکی 
ــران شد و عدالت  خواسته های مهم ملت ای
انقالب اسالمی  آرمــان هــای  از  به عنوان یکی 
پیشگام حرکت انقالبی جمهوری اسالمی بوده 
است. اما گفتمان عدالت خواهی در دوره های 

مختلف فرازوفرودهایی داشته است.
اسالمی،  انقالب  پیروزی  ساله  تاریخ 43  در 
دو عامل اساسی در سرعت حرکت به سوی 
عدالت اجتماعی مؤثر بوده است. این دو عامل 

عبارت اند از: دولت و ملت. 
هرگاه دولت هایی بر سرکار بوده اند که به عدالت 
به عنوان آرمان انقالب اسالمی باور داشته اند 
و بــرای تحقق آن تالش کرده اند، هم حرکت 
سریع تری صــورت گرفته هم عمق بیشتری 
پیدا کرده است. رهبر معظم انقالب نیز در 
دوران رهبری شان تالش کرده اند این گفتمان را 
تقویت کنند و دولت و ملت را در مسیر عدالت 
راهنمایی و تقویت کنند. در همین باره در ابالغ 
در  توسعه،  پنجم  برنامه  کلی  سیاست های 
دوره دولت نهم که آرمــان عدالت را پیگیری 
همه  »تنظیم  نوشته اند:  این چنین  می کرد، 
فعالیت های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی 
فاصله  کاهش  و  اجتماعی  عــدالــت  پایه  بــر 
میان  درآمدهای طبقات و رفع محرومیت از 
قشرهای کم درآمد«. همچنین ایشان پیش 
از انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم یکی 
از توقع های مهم از نامزدها را پیگیری تحقق 
محترم  »نامزدهای  می کنند:  عنوان  عدالت 
تصمیم بگیرند که اگر چنانچه پیروز شدند و 
توانستند به مقصود برسند، خودشان را اوالً به 
عدالت اجتماعی با کاهش فاصله فقیر و غنی 
متعهد بدانند«. بیان تعهد به عدالت به عنوان 
نخستین توقع از شخصی که پیروز انتخابات 
می شود، نشان دهنده اهمیت و ضرورت آن و 
نقش تعیین کننده دولت در این مسیر است.

از طرف دیگر رهبر معظم انقالب همواره تالش 
کرده اند، مردم، به خصوص جوانان، میداندار 
رهبر  باشند.  عدالت خواهی  گفتمان  اصلی 
مــردم در  انقالب در خصوص نقش  معظم 
عدالت گستری در جامعه می فرمایند: »همه 
آرمان های این ملت و انقالب از جمله عدالت 
اجتماعی را می شود با پشتیبانی این مردم 
مؤمن و غیور که مثل کوه ایستاده اند، به نتیجه 
رساند«. این بیان، برگرفته از آیه 25 سوره حدید 
است که هدف از ارسال رُُسل و انزال کتب را 
قیام مــردم بــرای تحقق قسط و عدل تعیین 
می کند: ما رســوالن خــود را با دالیــل روشن 
فرستادیم و با آن هــا کتاب آسمانی و میزان 
)شناسایی حق از باطل و قوانین عادالنه( نازل 
کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند. در اندیشه 
رهبر معظم انقالب همراهی و همگامی دولت 
و ملت در تحقق عدالت اجتماعی اهمیت 
و  اســت  عدالت  تحقق  ــت مجری  دول دارد، 
ملت مطالبه گر تحقق عدالت است؛ هرکدام 
از این دو، نقش خود را نشناسند یا وظیفه 
اسالمی  نظام  ندهند، حرکت  انجام  را  خود 
در مسیر عدالت، تحت تأثیر قرار می گیرد.

ــداد  »ســوگــواره ایــل« در واقــع نخستین روی
دوره  کــه  اســت  آیینی  شعر  حـــوزه  در  ملی 
نخست آن آذرماه پارسال به میزبانی استان 
کهگیلویه و بویراحمد به صورت مجازی برگزار 
مسجدی  هنرمندان  خــوب  استقبال  بــا  و 
روبه رو شد. امسال هم گویا ستاد هماهنگی 
کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور این 
سوگواره را به سبک و سیاق سال پیش برگزار 

می کند. 
سعید سعادتی، معاون فرهنگی هنری ستاد 
گفته  ایسنا  به  فهما  کانون های  هماهنگی 
اســت: »دومــیــن ســوگــواره ملی شعر آیینی 

ایـــل بــا هـــدف شــنــاســایــی، تــوانــمــنــدســازی و 
کانون های  هنری  استعدادهای  شبکه سازی 
فرهنگی هنری مساجد در حوزه شعر، ترغیب 
هنرمندان مسجدی به تولید آثار فاخر شعر 
افزایش  با  رقابت سالم  زمینه  ایجاد  آیینی، 
و  کمی  ارتقای  بــرای  کانون ها  اعضای  انگیزه 

کیفی حوزه شعر آیینی برگزار می شود«.
قالب  در  را  آثار خود  می توانند  عالقه مندان 
و  آیینی  آیینی، شعر سپید  شعر کالسیک 
مناجات نامه با موضوع پرداختن به سیره و 
روش اهل بیت و ائمه اطهار)ع( به سوگواره 

ارسال کنند.

 20 ــار  آث ارســـال  و  نام نویسی  مهلت 
مهر و زمان بازبینی و داوری آثار 23 
پذیرفته شدگان  اعــالم  اســت.  مهر 
خواهد  23مــهــر  هــم  اختتامیه  و 
بود و به برگزیدگان جوایز نقدی، 
تندیس سوگواره و لوح تقدیر اهدا 

خواهد شد. 
نـــام کـــانـــون، نـــام اثـــر، مــوضــوع، 

مفاهیم و ارزش های عاشورا و اربعین، ادعیه در 
شعر آیینی، مناجات و مفاهیم قرآن و عترت، 
شعر آیینی و مقاومت و بیداری اسالمی از 
جمله مواردی است که شرکت کنندگان باید 

ــرای  ــ ب
نام نویسی به آن ها توجه 

داشته باشند.

خبر امروزخبر امروز

دومین »سوگواره 
ایل« برگزار می شود

شیخ صدوق در روایت خود آورده  است که با آغاز والیتعهدی امام رضا)ع(، بارش باران متوقف شد و بدخواهان و 
دشمنان امام)ع( در گوشه و کنار، به بدگویی مشغول شدند و آن وجود مقدس را سبب این اتفاق دانستند.  گزيدهگزيده

برش هایی خواندنی از خدمات متنوع 
اداره روشنایی حرم رضوی
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 آشنایی با کتاب » وقعه الطف «

بازساز ی یک مقتل قدیمی

کتاب عاشورایی

»یک دختر بی گوشواره«

گفت وگو درباره پویشی که با استقبال مردم روبه رو شد

یک سالگی »رفیقت حساب کر د«

حجت االسالم والمسلمین پناهیان:

گاهی دعا مستجاب نمی شود 
 تا ایمان و فهم انسان 
امتحان شود
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حجت االسالم قرائتی ازتبلیغ در محرم وصفر می گوید

حال و هوای قرآنی تبلیغ دین
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ِبئسَ 
العَبدُ عَبدٌ 
َیکونُ 
ذاَوجهَیِن و 
ذالِساَنیِن؛
چه بد بنده  ای است 
بنده  ای که دورو و دو 
زبان باشد!

ستحب 
عرامة 

الغالم 
يف صغره 
ليكون 
حليما يف 

كربه
بهتر است پسر را 
در دوران کودکی به 

کارهای مختلف و 
سخت وادار نمایی 

تا در بزرگی حلیم و 
بردبار باشد.

NN

صحیح ترین 
مقتل

أبی مخنف این کتاب 
را تقریباً 70 سال پس 
از واقعه عاشورا یعنی 

در دهه 130 هجری 
نوشته است و از آن 

رو که خود جزو اهالی 
کوفه، مرکز اخبار 

فاجعه عاشورا بوده، 
اغلب حوادث را با یک 
و یا حداکثر دو واسطه 
نقل نموده است، اما 

متأسفانه این کتاب در 
گذر زمان مفقود شده 
و اکنون هیچ نسخه ای 
از آن در دست نیست 
و اهمیت و اعتبار آن 
موجب شد مورخان 
متأخر که به مقتل 

أبی مخنف دسترسی 
داشته اند بسیاری از 

روایات این مقتل را در 
آثار خویش نقل کنند.

 تا قائم ما
 قیام کند...

حمد بن قولویه در 
کتاب کامل الزیارة از 
امام صادق)ع( نقل 
می کند که فرمودند: 
چون وجود مقدس 
امام حسین)ع( کشته 
شد منادی در میان 
زمین و آسمان صدا 
بلند کرد که الیوم نزل 
البالء علی هذه االمة؛ 
امروز بال بر این امت 
نازل شد و پس از این، 
این امت شادمانی 
نخواهد دید تا قائم ما 
قیام کند و سینه های 
سوخته شما را شفا 
بدهد، دشمنان شما را 
از دم تیر خود بگذراند 
و به این وسیله 
قلب های آزرده شما 
التیام پیدا کند.

درحاشیه درحاشیه

حسین ابراهیمی  عصای قــهــوه ای کهنه اش را روی 
اولین پله گذاشت و با کمک آن ســوار قطار شــد. ساک 
دستی کوچکش وزنی نداشت. فقط چادرنماز، کتاب دعا 
و جانمازش در آن بود و ساندویچی مختصر برای شامش. 

باید غذای سبکی می خورد تا خوابش ببرد.
 آن هم امشب که سرجای خود نبود و شاید اصالً به خاطر 
حــرکــت و صـــدای قــطــار خــوابــش هــم نــمــی بــرد. هــنــوز هم 

به خاطر خوشحالی علی و زن و بچه هایش در دلش عروسی 
بود. پیرزن با شادی نوه هایش جان تازه ای گرفته بود. او که 
غیر از آن ها کسی را نداشت. بعد مدت ها به آرزویشان 

رسیده بودند و پدرشان ماشینی خریده بود. 
 علی هم ذوق زیادی داشت؛ باالخره بعد سال ها تالش و 
پس انداز کردن توانسته بود یک پراید بخرد. شاید قدیمی 
بود اما مهم این بود زیر بار قسط و قرض نمی رود و شب ها 

با خیال راحت، سرش را می گذارد. عزیز مدام خدا را شکر 
می کرد و عالیه هم تا چند روز بی بهانه می خندید. علی هم 

از خوشحالی آن ها راضی بود. 
حاال دیگر خــانــواده اش راحــت شده بودند و می توانست 
آن هــا را به تفریح و سفر ببرد. عزیز فقط از او یک چیز 
خواسته بود، زیارت مشهد را. می گفت: اول باید ماشین 
را بیمه آقا کرد و چه بهتر که اولین سفرتان، سفر مشهد 

باشد. عالیه هم دنبال حرف را گرفت و اصرار کرد. دخترها 
هم که از خدایشان بود و دلشان جاده و سفر می خواست. 
6 سالی بود خانواده زائر مشهد نشده بود و این، بهترین 

فرصت بود.
سفر مشهد آن هم با ماشینی که به سختی و بعد سال ها 
خریده بودند، آن قدر لذت بخش بود که علی یک هفته ای 
از مکانیکی مرخصی بگیرد، عالیه زنجیر سبکی که موقع 

به دنیا آمدن حنانه از عزیز هدیه گرفته بود بفروشد و خرج 
سفر را درآورد و بی بی هم جلسات فیزیوتراپی پایش را رها 

کند و با آن ها راهی شود. 
تابستان بــود و دخترها هم مدرسه نداشتند. آن قدرها 
هم بستن بار سفر سخت نبود. سریع وسایل جمع و بار 
ماشین شد امــا درد پــای عزیز بیشتر شــده بــود و او توان 
نشستن طوالنی در ماشین را نداشت. این طور شد که علی 

بلیت قطار کوپه خواهران برای مادرش گرفت و او را تا راه آهن 
آورد. دوست داشت مادر هم کنار زن و بچه هایش طعم 

سفر با ماشینش را بچشد اما راحتی عزیز واجب تر بود. 
پیرزن دست علی را با محبت فشار داد و گفت: ان شاءهللا فردا 
مشهد همو می بینیم... برو پسرجان که بچه هات منتظرن. 

منم تا صبح راحت روی صندلی کوپه دراز می کشم.
ــران دانشجویی  هــمــیــن طــور هــم شـــد. همسفرش دخــت

بودند که از همان اول سفر تخت های کوپه را باز کردند 
و روی تخت ها نشستند. با او کــاری نداشتند و پیرزن 
می توانست به راحتی تا خود صبح روی صندلی راحت 
دراز بکشد. اما هرکار کرد خوابش نبرد. شوق زیارت فردا 
فکرش را رها نمی کرد. بعد 6 سال. تازه حاال که خودشان 
ماشین داشتند می شد خیلی از جاهای دیدنی مشهد را 
هم بروند و سفر خوبی می شد. مثل بچه ها یادش از طرقبه 

و شاندیز و کوهسنگی مشهد آمــد و لبخندی بر لبش 
نشست. یاد زیارت آخرش با حاجی افتاد که دوتایی تمام 
این تفریحگاه ها را رفته بودند... صبح که شد علی که تمام 
شب را رانندگی کرده بود درست جلو قطار بود تا به مادر 
کمک کند. قربان صدقه پسرش رفت و سر او را بوسید. روز 
خوبی بود؛ با زیارت شروع می شد و علی می گفت قرار است 

با گشت وگذار در شهر هم ادامه پیدا کند.

قطارنوشت
همسفران 

شرح حدیث
حضرت آیت اهلل خامنه ای

تربیت فرزندان، تربیت تک تک آن ها نیست 
تربیت محیط خانواده است

]از امام محمد باقر)ع( روایت شده: هر کس فرزندانی را تربیت 
کند که آن ها را برای خدا به حساب بیاورد؛ این فرزندان، به اذن 

خداوند، او را از عذاب آتش مانع می شوند.[

»َیحَتِسُبُهم ِعنَداهلل« یعنی جوری این فرزندان را، این اوالد را 
بار بیاورد که بتواند آن ها را به حساب خدا بگذارد. طبعًا انسان 
فرزندی را می تواند به حساب خدا بگذارد که تربیت الهی پیدا 

کرده باشد؛ متدین باشد؛ اهل فسق و فجور و تضییع اوقات 
و این ها نباشد. این ]فرزند[ را انسان می تواند به حساب خدا 

بگذارد .گاهی اوقات برای درس خواندن و مشق نوشتنش صرف 
وقت می کنیم اما برای نماز خواندنش، برای آشنا شدنش با قرآن، 

با مسائل دینی، نه، هیچ وقتی نمی گذارد.
 این رها کردن بچه است. این ها را نمی شود انسان به حساب خدا 

بگذارد؛ یعنی بگوید خدایا این بچه را من تربیت کردم برای تو، در 

حساب تو؛ نمی شود.آن فرزندی را می شود انسان به حساب خدا 
بگذارد که او را رها نکند و تربیت خوب هم بکند.

 البته توجه داشته باشید و توجه دارید که تربیت فرزندان 
این جور نیست که انسان یک یک بچه ها را بخواهد مثل یک 

شاگرد معینی جلو ]بیایند[، دعوتشان کند، بهشان حرف 

بزند ]و[ تربیتشان کند؛ نه. بعضی ها می گویند شما می گویید 
فرزند زیاد ]داشته باشید[، خب اگر ]فرزندان[ زیاد شدند در 

خانه، تربیتشان نمی توانیم بکنیم؛ این حرف غلط است. تربیت 
فرزندان، تربیت تک تک فرزندان نیست، تربیت محیط خانواده 

است. 

محیط خانواده که خوب بود، چه بچه یکی باشد چه پنج 
تا باشد، فرقی نمی کند، خوب تربیت می شوند. بنابراین 

»َیحَتِسُبُهم ِعنَداهلل« که در این حدیث شریف هست، معنایش 
این است که بچه را جوری تربیت کند که بتواند او را پای خدا 

حساب کند.

َم اَواَلداً َیحَتِسُبُهم ِعنَداهلل« اگر ]انسان[ تقدیم  حاال، اگر »َمن َقدَّ
کند اوالدی را -تقدیم کند یعنی بار بیاورد، پرورش بدهد، ارائه 

بدهد فرزندانی را- که بتواند آن ها را پای خدا حساب بکند،
َوَجل؛ این فرزندان، او را از آتش  اِر بِإِذِن اهلل َعزَّ َحَجُبوُه ِمَن النَّ

الهی، از عذاب الهی دور نگه می دارند، مانع می شوند.

مرتضی قــربــانــی از فــعــاالن رســانــه ای اســت کــه با 
راه اندازی پویش های مردمی در راستای کمک رسانی 
به نیازمندان تالش می کند و شیوه های او در رفع نیاز 

مردم مورد توجه دیگر استان ها نیز قرار گرفته است.
مرتضی قربانی در گفت وگو با مهر، در خصوص اجرای 
پویش های مختلف در راستای کمک رسانی به مردم 
و فعالیت های جهادی خود، اظهار کرد: نخستین 
پویشی که اقدام به راه اندازی آن کردم مربوط به سیل 

خوزستان می شود.
ایــن فعال رســانــه ای ادامـــه داد: بــه دنــبــال وقــوع 

سیل و آب گرفتگی در استان خوزستان 
برای کمک به سیل زدگان در صفحه 

اینستاگرام و توییترم شماره حسابی 
برای جمع آوری کمک های مردمی 
منتشر کردم و سپس با جمع آوری 
مبالغ نقدی، شخصاً به خوزستان 

سفر کــرده و کمک های مردمی را 
به دست سیل زدگان رساندم؛ الزم 

به تأکید است پرداخت این کمک ها با 
ارائه گزارش های مستند به مخاطبان صورت 

می گرفت.وی مردم ایران را ملتی دلسوز و سخاوتمند 
معرفی و بیان کرد: البته ناگفته نماند بنده تمایلی به 
این کار نــدارم و جمع آوری کمک های نقدی توسط 
فعاالن رسانه ای را نمی پسندم اما متأسفانه مردم تا 
حدودی به مراکز مربوطه بی اعتماد شده اند. ملت ایران 
مردمی بسیار مهربان و بخشنده هستند. با اینکه 
شرایط بسیار سخت اقتصادی در کشور حاکم است 
و بسیاری از همین مردم خود در مشکالت مالی روزگار 
سپری می کنند اما برای دست گیری از نیازمندان از 
هیچ کمکی دریغ نمی کنند.وی در خصوص راه اندازی 
پویش »رفیقت حساب کــرد« گفت: سال گذشته 
در بازدیدی که از پایین شهر و حاشیه شهر مشهد 
داشتم متوجه شدم بسیاری از مردم قادر به پرداخت 
حساب های دفتری خــود نیستند، به همین دلیل 

خجالت می کشند برای خرید مایحتاج روزانــه خود 
دوباره به سوپرمارکت محل مراجعه کنند و در تهیه 
اقالم اولیه زندگی درمانده شده اند.این نویسنده و 
فعال رسانه ای اضافه کرد: بر همین اساس این مطلب 
را در صفحه اینستاگرام استوری کرده و موضوع را با 
مردم خیر در میان گذاشتم. با انتشار این خبر اعالم 
کــردم روزهــای چهارشنبه خــود را بــرای صــاف کردن 
حساب دفتری افراد نیازمند اختصاص خواهم داد و 
هر مبلغی که جمع شود در همین راه مصرف می شود. 
بنده این اقــدام را از مشهد آغــاز کــردم و گمان 
نمی کردم این پویش گسترش پیدا کند. 
کم کم دوستان دیگر از شهرهای 
مختلف تماس گرفتند و اعالم 
ــا هــم می خواهند  کــردنــد آن هـ
این پویش را در شهر خودشان 
اجــرایــی کنند. در حــال حاضر 
ــدود 1۲ شهر بــه ایـــن پویش  حـ
پیوسته و به صورت هماهنگ هر 
هفته چهارشنبه ها حساب دفتری 
ــراد نیازمند پرداخت می شود.این فعال  اف
رسانه ای ادامه داد: در صندوق اصلی مشهد مبلغی 
برای شهرهایی که نتوانستند مبلغی جمع آوری کنند، 
کنار گذاشته می شود تا زنجیره کمک رسانی آنان نیز 
قطع نشود. در این یک سال که از اجرای این پویش 
می گذرد نزدیک به 700 میلیون تومان حساب دفتری 

تسویه شده است.
قربانی در خصوص شیوه شناسایی نیازمندان عنوان 
کرد: شیوه کار و شناسایی نیازمندان به این صورت 
است که هر هفته یک سوپرمارکتی مورد اعتماد در 
یکی از محله های پایین شهر را که از طریق معتمدان 
محل شناسایی شده انتخاب می کنیم و چهارشنبه 
به این سوپری سر زده و از صاحب آن می خواهیم 
افرادی که واقعاً نیازمند هستند را به ما معرفی کند تا 

حسابشان را تسویه کنیم. 

حجت االسالم والمسلمین علیرضا پناهیان در 
برنامه زنده تلویزیونی تکیه که به صورت مستقیم از 
کربال پخش زنده داشت، گفت: گاهی دعای انسان 
مستجاب نمی شود تا درک، ایمان و فهم او مورد 
امتحان قــرار گیرد و همین امر سبب سوءتفاهم 

او می شود.
وی افزود: اگر هر کس در هر شرایطی دعا می کرد 
و مستقیم جواب خود را می گرفت شاید این سوء 
تفاهم ها پیش نمی آمد، اما به کسانی که دچار 
سوء تفاهم می شوند باید گفت در درمان بیماری 
همین گونه است و مردم در بسیاری از موارد پاسخ 

نمی گیرند .
ــه  حــجــت االســــالم والــمــســلــمــیــن پــنــاهــیــان ادامـ
داد: دربـــاره کرونا سخنانی که می گویند تقریباً 
احتمالی اســت. ویــروس، آثــار و واکسن  و رعایت 
دستورالعمل های آن همه ناشناخته هستند اما با 
اینکه افراد عزیزترین افراد خود را از دست می دهند 
از رعایت دستورالعمل ها دست برنمی دارند چرا که 
مجبور هستند آن را رعایت کنند، دربــاره دعا نیز 
این گونه است؛ ما قدرت، رحمت و لطف پروردگار 
عــالــم را مــی دانــیــم و یقین داریـــم خــداونــد بــه ما 
عالقه مند است همین امر سبب می شود دست از 
دعا بر نداریم حتی اگر به نتیجه مورد نظر نرسیم.

استاد حــوزه و دانشگاه ابــراز کــرد: بیشتر مردمی 
کــه بــه اهــل بــیــت)ع( متوسل می شوند حاجات 
خود را فوری و عینی نمی گیرند اما بنابر اطالعات، 
یقینیات و آگاهی هایی که از امام خود دارند اعتماد 
خود را از دست نمی دهند و سوء تفاهم برای آن ها 
به وجود نمی آید و می گویند به مصلحت نبوده و به 

شیوه دیگری به ما عنایت خواهد شد.
وی با بیان اینکه ایمان برخورد صحیح با دانایی 
است، عنوان کرد: ایمان تکیه کردن بر دانایی های 
قطعی و یقینی در سطح کــالن اســت که زندگی 

انسان را جهت می دهد.
حجت االســالم والمسلمین پناهیان بیان کرد: 
برای اینکه سوءتفاهم های خود را درباره ایمان کم 
کنیم باید پایه های علمی خود را افزایش دهیم و 
این دانایی ها را مرور کنیم و به یقین برسانیم تا این 
دانایی ها در جان ما رسوخ پیدا کند؛ آن زمان کمتر 
دچار سوءتفاهم می شویم. با این مقدمه، یکی از 

عوامل ایجاد سوءتفاهم دشمنان دانایی است.
استاد حوزه و دانشگاه افزود: همیشه شیاطینی ما را 
وسوسه می کنند تا بین ما و خداوند سوءتفاهم ایجاد 
کنند، برای غلبه بر این سوءتفاهم باید روزانه اقتصاد 
دانایی های خود را مرور کنیم نماز، قرآن، دعا و مناجات 
بخشی از مــرور این دانایی اســت. در دین اســالم به 
قدر کافی این دانایی را داریم که گاهی به آن ها نگاه 
نمی کنیم.وی با بیان اینکه برخی هم دوست دارند 
دانایی های خود را انکار کنند، اظهار کرد: پژوهشگران 
برای رسیدن به نتیجه صحیح نباید عالقه خود را در 
مسیر دانایی دخالت بدهند و نباید تعصب یا عالقه 
خاصی به نتیجه خاص داشته باشند. پژوهشگر 
باید یک عالقه وافر به حقیقت داشته باشد تا نتیجه 
پژوهش درست دربیاید.حجت االسالم والمسلمین 
پناهیان با بیان اینکه همه دین می خواهد ارتباط 
صحیح ما را با دانایی رقم بزند، گفت: یکی از عوامل 
سوءتفاهم، دشمنان ما و شیاطین هستند که دوست 

ندارند ما بر دانایی های کلیدی 
خود استوار بمانیم.

 حضرت آدم)ع( در بهشت 
ــدون هــیــچ مــشــکــلــی از  ــ ــ ب

شیطان فــریــب خـــورد مــا از 
او قدرتمندتر نیستیم 

کــه تــوســط شیطان 
فریب نخوریم.

گفت وگو درباره پویشی که با استقبال مردم روبه رو شد

یک سالگی »رفیقت حساب کر د«
حجت االسالم والمسلمین پناهیان مطرح کرد

 گاهی دعا مستجاب نمی شود
 تا ایمان و فهم انسان امتحان شود

چهرهزیرسایه خورشید

 در بخشی از زیارت عاشورا 
َّهِ لَقَدْ  می خوانیم: »یا اباعَبْدِالل
َّْت وَعَظُمَِت  َّةُ، وَجَل عَظُمَِت الرَّزِی
الْمُصیبَةُ بَِک عَلَیْنا وَعَلی جَمیعِ 

اهْلِ اْلِْسالمِ«.
روایتی در امالی آمده که شیخ صدوق از امام صــادق)ع( 
نقل می کند: روزی امام حسین)ع( بر امام مجتبی)ع( وارد 
شدند. تا چشم امام مجتبی)ع( به ایشان خورد اشک از 

دیدگان امام حسین)ع( جاری شد.
 امام مجتبی)ع( فرمودند: بــرادر چه عاملی موجب شد 
شما اینچنین اشک بریزی؟ حضرت فرمودند: به جهت 
آن بالیی است که بر سر تو می آورند، تو را مسموم زهر 
کین می کنند و تو توسط نزدیک ترین افــراد به شهادت 
می رسی. امام مجتبی)ع( فرمودند: اما  ای برادرم هیچ روزی 
مثل روز تو نیست. 30 هزار نفر به سمت تو می آیند، همه 
ادعا می کنند امت جد تو هستند و بر اسالم مستقرند اما 
همه آن ها جمع می شوند خون تو و اصحاب تو را بریزند 
و خانواده و اصحابت را به اســارت ببرند و همه آن هایی 
که ادعای دینداری می کردند به غارت اموال تو مشغول 
می شوند؛ در آن روز است که از آسمان خون می بارد و هر 

چیزی حتی وحوش بیابان بر تو می گرید.
در روایت دیگری محمد بن قولویه در کتاب کامل الزیارة 
از امــام صــادق)ع( نقل می کند که فرمودند: چون وجود 
مقدس امام حسین)ع( کشته شد منادی در میان زمین و 
آسمان صدا بلند کرد که الیوم نزل البالء علی هذه االمة؛ 
ــازل شد و پس از ایــن، ایــن امت  امــروز بال بر ایــن امــت ن
شادمانی نخواهد دید تا قائم ما قیام کند و سینه های 
سوخته شما را شفا بدهد، دشمنان شما را از دم تیر خود 
بگذراند و به این وسیله قلب های آزرده شما التیام پیدا کند.
در این عبارت نمی فرماید علی جمیع المسلمین، مسلمان 
در عالم زیاد است اما مسلمانی که اهل باشد متأسفانه 

بسیار کم اســت. در زمــان امــام حسین)ع( نیز مسلمان 
زیاد بود حتی لشکریان عمر سعد هم به ظاهر مسلمان 
بودند و روز عاشورا نماز خواندند، آن ها آن قدر بر جهالت 
خــود اصــرار داشتند که نماز امــام حسین)ع( را درست 
نمی دانستند و می گفتند نماز تو باطل است چون زیر 
یوغ انسان پست و پلیدی مثل یزید نیستی و خالفتش 
را قبول نداری؛ آن ها هم مسلمان بودند و خود را منسوب 
به پیامبر)ص( می دانستند اما در حقیقت آن هاهرگز 
اهل اسالم نبودند.اینکه در زیارت آمده علی جمیع اهل 
االســالم بیانگر این مطلب است که اهلیت بسیار مهم 
است؛ همان طور که جناب نوح)ع( وقتی آثار عذاب نازل 
شد به پسرش گفت: این عذاب الهی است که از آسمان و 
زمین جوشش می کند، پسر پاسخ داد: من به باالی کوهی 

می روم تا مرا از سیل در امان دارد. 
حضرت نوح فرمود: امروز بر هیچ کافری پناهگاهی وجود 
ندارد؛ بر توحید اعتقاد داشته باش و همراه سایر مؤمنان 
سوار کشتی شو تا جزو غرق شدگان نباشی. وقتی پسر 
نوح نپذیرفت و حضرت بر هدایت فرزندش ناامید شد 
به خــداونــد عرضه داشــت: پــروردگــارا پسرم از اهــل من 
است وعده تو هم حق است. تا این سخنان را بیان کرد 
خداوند به نوح خطاب کرد: او اهل تو نیست، او هرگز ایمان 
نیاورده و عملش عملی مشرکانه است، هرگز آن چیزی را 
که به آن علم نداری سؤال نکن؛ من تو را موعظه می کنم 
که از مردم جاهل نباشی.وقتی پسر نوح در زمره مؤمنان 
درنیامد دیگر خطاب اهل بودن پسر نوح برای آن حضرت 
خطاب صحیحی نیست، بنابراین اهــل در ایــن فــراز به 
معنای مشفق، همفکر، همراه و همکار است. مصیبت 
حضرت اباعبدهللا)ع( بر مسلمانانی که همفکر و همراه با 
آن حضرت هستند سخت و سنگین است نه هر کسی که 

اسم خود را مسلمان گذاشته است. 
برگرفته از خبرگزاری مهر

یکی از ارزشمندترین آثــار أبــی مخنف 
کتاب مقتل الحسین)ع( اســت که به 
ــرمــوده عــالمــه تستری صحیح ترین  ف
مقتل ابی عبداللّه)ع( به حساب می آید. 
وی این کتاب را تقریباً 70 سال پس از واقعه عاشورا یعنی 
در دهه 130 هجری نوشته است و از آن رو که خود جزو 
اهالی کوفه، مرکز اخبار فاجعه عاشورا بوده، اغلب حوادث 
را با یک و یا حداکثر دو واسطه نقل نموده اســت، اما 
متأسفانه این کتاب در گذر زمان مفقود شده و اکنون هیچ 
نسخه ای از آن در دست نیست و اهمیت و اعتبار آن 
مــوجــب شــد مــورخــان متأخر کــه بــه مقتل أبی مخنف 
دسترسی داشته اند بسیاری از روایات این مقتل را در آثار 

خویش نقل کنند.
طبری بیش از دیگران و سپس شیخ مفید بیش از ابوالفرج 
و ابوالفرج بیشتر از ابن جوزی اخبار أبی مخنف را نقل 
کرده اند، به عالوه تنها طبری و ابوالفرج به ذکر دقیق اسناد 
و واسطه های أبی مخنف در نقل حوادث اهتمام ورزیده و 
شیخ مفید و ابن جوزی اغلب اخبار را بدون ذکر اسناد و 
تنها با درج یک نفر از اعضای سلسله سند نقل نموده اند.
پــس از مفقود شــدن نسخه اصلی مقتل أبی مخنف 
هــرازگــاهــی بعضی از فضال و نویسندگان تالش هایی 
برای جمع آوری روایات آن انجام داده و پاره ای از اخبار 
ــار مــورخــان پــس از او، گزینش کــرده  ایــن مقتل را از آث
و بــه صــورت مستند و ناقص و گــاه تحریف شــده و یا 
آمیخته با گزارش های روایــات دیگر منتشر می کردند، 
ولــی کاستی هایی چــون ذکــر نشدن اســنــاد، آمیختن 
ــار ســایــر روایــــات و یا  ــا اخــب ــای أبــی مــخــنــف ب ــزارش هـ گـ
حتی تحریف و تغییر از اعتبار علمی آن هــا کاست، 
تا اینکه استاد محترم و محقق ارجمند جناب آقای 
حجت االسالم والمسلمین محمدهادی یوسفی غروی 
پس از کوشش فراوان و با روش علمی، ابتدا روایات مقتل 

أبی مخنف را از تاریخ طبری استخراج نموده و سپس 
منقوالت طبری را با آنچه شیخ مفید و ابوالفرج و سبط 
ابن جوزی از مقتل أبی مخنف نقل کرده بودند تطبیق 
نموده و پس از یک مقایسه تطبیقی بین این چهار منبع 
آن را با مقدمه ای محققانه پیرامون معرفی أبی مخنف 
و واسطه هایش در نقل حوادث و با پاورقی های ارزشمند 
و راهگشا با عنوان »وقعه الطف ألبی مخنف« به چاپ 
رسانده و بدین وسیله منبع معتبر و گرانسنگی از منابع 

زندگی امام حسین)ع( را احیا نمود. 
کتاب »بازسازی مقتل الحسین)ع( ابومخنف« برگردان 
ــا رعــایــت امــانــت و  فــارســی مــتــن آن کــتــاب اســـت کــه ب
استفاده از نزدیک ترین واژه های معادل زیر نظر محقق 
ممتاز کتاب به پایان رسیده و تا آنجا که رعایت امانت 
ــی داد مطالب آن بــه فــارســی روان  ــازه مـ در ترجمه اجـ

برگردانیده شده است.

سؤال و جواب
پاسخ سیدمحمدباقر علم الهدی به یک پرسش در خصوص فرازی از زیارت عاشورا

jدلیل بزرگی مصیبت امام حسین

کتابخانه
 آشنایی با کتاب » وقعه الطف «

بازساز ی یک مقتل قدیمی

رواق  پنجمین ویژه برنامه 
ــورا« با  ــاشـ »در مــدرســه عـ
ســخــنــرانــی حــجــج  اســـالم 
والمسلمین محسن قرائتی، 
ناصر رفیعی و محمدمهدی 
ماندگاری برگزار و از شبکه اینترنتی رواق میقات 

پخش شد.
به گزارش شبستان، در این ویژه برنامه که از سوی 
مدیریت آمــوزش بعثه مقام معظم رهبری پخش 
می شود، ابتدا حجت االسالم محسن قرائتی به 
تشریح بهترین روش تبلیغ مباحث دینی پرداخت و 
گفت: تبلیغات ما همیشه چه محرم و چه صفر، چه 
ماه رمضان و چه در سایر مواقع، باید حال و هوای 

قرآنی داشته باشد.
وی تصریح کرد: البته ممکن است مطلبی را بگوییم 
که خود آن کلمه در قرآن نباشد؛ مثالً در قرآن نداریم 
وقتی چراغ قرمز است در چهارراه بایستید و وقتی 
چراغ سبز شد حرکت کنید اما حضرت علی)ع( در 
نهج البالغه می فرمایند کارهایتان منظم باشد و نظم 

شامل رعایت قوانین رانندگی نیز می شود.
حجت االسالم قرائتی ادامه داد: گاهی ممکن است 
یک لفظ یا اسم در قرآن نباشد اما واقعاً قرآنی باشد. 
برای مثال عملکرد حضرت ابوالفضل)ع( قرآنی و 
قابل بحث است. قرآن وقتی از حضرت ابراهیم)ع( 
ــادار بــود. حضرت  تعریف می کند می گوید او وفـ
عباس)ع( نیز وفــادار بودند و حتی وقتی امان نامه 
ــادار ماندند اما خیلی ها وفــادار  آوردنــد، ایشان وف

نیستند.
وی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم در خصوص وفادار 
ــات متعددی در  ــرآن آی نــبــودن انــســان هــا، گفت: ق
مورد وفادار نبودن دارد و می فرماید انسان ها وقتی 
دچار مشکل می شوند خدا را صدا می کنند اما به 
محض اینکه مشکل آن هــا حل مــی شــود، خــدا را 
فراموش می کنند. همین که سوار کشتی می شوند 
و طوفان می شود با اخالص فریاد می کشند و خدا را 
می خوانند اما همین که به ساحل رسیدند، فراموش 

می کنند؛ اما حضرت ابوالفضل)ع( وفادار بود.
حجت االسالم قرائتی ادامه داد: بیاییم اگر قولی به 
خدا می دهیم عمل کنیم. بارها شده که بسیاری 
ــراد از خداوند طلب فرزند کــرده انــد امــا وقتی  از اف
صاحب اوالد می شوند اسم اهل بیت)ع( را برای 
فرزند خود انتخاب نمی کنند. وقتی طالب فرزند 
هستیم به حضرت ابوالفضل)ع( متوسل می شویم 
اما وقتی بچه دار شدیم اسمش را ابوالفضل یا از 
اسامی ائمه)ع( نمی گذاریم؛ این رفتارها بی لطفی 

و کم لطفی است.
وی وفا، پرچمداری، پشیمان نشدن، همراهی مادر 
حضرت ابوالفضل)ع( با انقالب امــام حسین)ع( 
با اینکه در کربال نبود و وقتی خبر کربال را آوردند با 
اینکه چهار پسرش در کربال شهید شده بودند اما 
سراغ امام حسین)ع( را گرفت و نگران ایشان بود 
و... را از ویژگی های وفاداری و عشق خانواده حضرت 
عباس)ع( به امام حسین)ع( دانست و گفت: سعی 
کنیم قدم به قدم حرف هایمان را با قــرآن و روایــات 
معتبر گره بزنیم تا تبلیغاتمان با سخنرانی تمام 
نشود؛ آن هم سخنرانی هایی که برخی خوب و برخی 

ضعیف است؛ خدا کمکمان کند قرآنی شویم.

 قرآن روان گفته تا مردم بفهمند؛ ◾
 ما سنگین می گوییم

وی از مهجوریت قرآن گفت و دعا کرد همگی بتوانیم 
قرآن را از مهجوریت دربیاوریم و افزود: برای تبلیغ 
باید حرف هایمان استداللی، نــرم، رســا و معروف 
باشد؛ یعنی عرف آن را بفهمد و اصطالح جدید خلق 
نکنیم. روان ترین عبارت ها را به کار ببریم. برخی فکر 
می کنند اگر پر از اصطالح حرف بزنند، علمی حرف 
زده اند اما قرآن می فرماید ما قرآن را روان گفتیم تا 
مردم بفهمند اما ما)مبلغان( سنگین می گوییم و 

مردم نمی فهمند.
این معلم قرآن افزود: خود قرآن می گوید روان بگو 
تا مردم بفهمند؛ می توانیم قرآن را از مهجوریت در 
بیاوریم اگر خدا کمک کند و ما بخواهیم. همان طور 
که برای درس های دیگر عنایت داریم، به قرآن نیز 
عنایت داشته باشیم. اگر می خواهیم ۲0 دقیقه 
صحبت کنیم، 10 دقیقه قــرآن باشد، پنج دقیقه 
حدیث باشد و پنج دقیقه تاریخ، تفسیر روضه و... .

 ایجاد تحول و دگرگونی ◾
 از پیام های مهم عاشوراست

حجت االسالم ناصر رفیعی نیز با محوریت جمله 
مــعــروف شهید قــاســم سلیمانی »مــا ملت امــام 
حسینیم« سخنان خود را آغاز کرد و گفت: یکی از 
پیام های مهم نهضت عاشورا و ویژگی مکتب و ملت 
امام حسین)ع(، تحول و دگرگونی است. انسان اگر 
راکد باشد مانند آب راکد، خراب می شود، خدا هم 
در قرآن می فرماید دنبال تغییر باشید و این تغییر با 
َّی  ِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَت َّهَ اَل یُغَی خودتان آغاز می شود؛ »إِنَّ الل
ِّرُوا مَا بِأَنْفُِسهِمْ؛ در حقیقت  خدا حال قومی را  یُغَی
تغییر نمی دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند«.

)آیه 11 سوره رعد(.

وی با اشــاره به آیه ۵3 ســوره انفال که می فرماید: 
ِّرًا نِعْمَةً أَنَْعمَهَا عَلَی قَوْمٍ  ََّه لَمْ یَکُ مُغَی »ذَلَِک بِأَنَّ الل
ََّه َسمِیعٌ عَلِیمٌ؛ این  ِّرُوا مَا بِأَنْفُِسهِمْ وَأَنَّ الل َّی یُغَی حَت

]کیفر[ بدان سبب است که خداوند نعمتی را که 
ــی داشته تغییر نمی  دهد مگر آنکه  بر قومی ارزان
آنان آنچه را در دل دارند تغییر دهند و خدا شنوای 

داناست«، گفت: اگر خدا به قومی نعمتی داد آن 
نعمت سلب نمی شود مگر اینکه خودشان زمینه 

سلب آن نعمت را فراهم کنند.
حجت االسالم رفیعی در ادامــه به بیان تحوالتی 
که در انسان ها رخ داده و قرآن به آن ها اشاره کرده 
است، پرداخت و گفت: یکی از این تحوالت داستان 
جادوگران فرعون است. خداوند در سوره اعراف آیه 
113 به بعد داستان آن ها را ذکر می کند. آن ها آن قدر 
در حمایت از فرعون معتقد بودند که گفتند به 
عزت فرعون ما پیروزیم اما با دیدن معجزه حضرت 
موسی)ع( از مسیرشان بازگشتند و متحول شدند. 
کربال هم از این نوع موارد زیاد دارد. یکی از آن ها حر 
است. حر، نخستین فرماندهی است که راه امام 
حسین)ع( را بسته، اما روز عاشورا یک تحول در او 
موجب شد کارش به جایی برسد که جزو نخستین 
شهدای کربال باشد. تنها ســری که اباعبدهللا بر 
آن دستمال بست، سر حر بود. این دستمال برای 
این نبود که سر حر خوب شود، چون قطعاً شهید 
می شد بلکه برای این است که مدال و عالمت داشته 
باشد. این دستمال مدالی است که ابا عبدهللا)ع( 
به حر داد.وی تصریح کــرد: تحول و دگرگونی نیاز 
به تفکر، اندیشه، باور، عزم و اراده دارد. در جامعه 
افــراد متعددی را می بینیم که می خواهند تغییر 
کنند؛ می گویند اهل فسادیم اما می خواهیم کنار 
بگذاریم، بی حجابیم می خواهیم محجبه شویم 
و... ولی نمی دانیم چه کنیم. عمده مسئله به عزم و 
اراده بازمی گردد. این افراد حتی در حالت احساسی 
مثالً در زیارت، برای ایجاد تحول در خودشان قول 
هم می دهند و چند وقتی به قولشان عمل می کنند 
اما دوباره آن را رها می کنند چراکه برای تغییر نیاز به 

عزم و اراده قوی دارند.
حجت االسالم رفیعی ادامه داد: شاید آن قدری که 
امام حسین)ع( عمربن سعد را نصیحت کرد، حر 
را نصیحت نکرد اما حر اراده داشت اما در عمربن 

سعد، حب دنیا بود که در حر نبود.
وی شـــرط مــهــم دیــگــر تــحــول را تشخیص شیوه 
تحول دانست و گفت: به چه چیزی تحول و تغییر 
می گویند؟ اگــر کسی مؤمن بــود و مشرک شد آیا 
تحول است یا سقوط؟ بسیاری از ما سقوط را صعود 
می دانیم. دومین شرط تحول این است که بدانیم 
تحول و رشد چیست و حق و باطل را تشخیص دهیم.
این خطیب و سخنران دینی افزود: از پیام های مهم 
عاشورا ایجاد تحول و دگرگونی است، اما بدانید گاهی 
تحول دیر می شود؛ قرآن می فرماید عده ای زمانی به 
فکر تحول می افتند که دیگر فایده ای ندارد، مثل زمان 

مرگ که دیگر ممکن نیست و فایده ای ندارد.

اشتباهات تبلیغی ◾
حــجــت االســالم مــانــدگــاری آخــریــن سخنران این 
نشست مجازی بود. وی یکی از پیامدهای زیبای 
قیام امــام حسین)ع( را والیت محوری دانست و 
گفت: والیت محوری یعنی کسی که طالب کمال و 
رشد است، طالب هدایت، خوشبختی و رستگاری 

است و باید به دنبال نشانی، مربی و نقشه باشد.
وی ادامـــه داد: قیام امــام حــســیــن)ع( یــاد داد هر 
کس با ولی خدا یعنی مربی الهی باشد حتماً جزو 
رستگاران، هدایت شدگان، پیروزها و رشدکنندگان 

است. 
انسان وقتی می خواهد به مقصدی برسد دنبال 
کسی می گردد که هیچ عیب و نقصی نداشته باشد. 
آن هایی که در مسیر کربال از امام حسین)ع( جدا 
شدند، زندگیشان به سعادت نرسید اما یاران امام، 
خانم، آقا، غالم، کودک، نوجوان و... که پشت سر 
امــام حرکت کردند، موفق شدند؛ به همین علت 
ــد روزی 10 مرتبه بگوییم  است که به ما یاد داده ان

راطَ المُستَقِیمَ.    اهدِنَا الصِّ
ــاری در خــصــوص صــراط  ــدگ ــان حــجــت االســالم م
مستقیم گفت: صراط مستقیم تنها یک راه است. 
کسانی که می گویند خدا و می خواهند در معاد هم 
بهترین را داشته باشند، صراط مستقیم را انتخاب 
می کنند که صراط هدایت، نصرت و محبوبیت است 
و بن بست ندارد و این صراط است که سعادت دنیا 
و آخرت را به ارمغان می آورد. این وعده امیرمؤمنان 
نیز هست که اگر والیت را قبول کنید سعادت دنیا و 

آخرت را دارید ولو تعدادتان کم باشد.

ترجمه دین به زبان روز ◾
وی تصریح کرد: اگر والیتمدار باشید حتماً دشمن از 
شما ناامید می شود. نقشه شما کامل است، چون 
ولی، دین را در هر زمانی به زبان زمانتان برای شما 
ترجمه می کند. حقیقت دین تغییر نمی کند اما 
قالب آن به زبان زمان شما توسط ولی بیان می شود.
این سخنران دینی با مطرح کردن پرسشِ آیا آن گونه 
که باید با والیت بوده ایم، گفت: این پرسشی است 
که باید از خودمان بپرسیم؛ آیا در این چهار دهه 
انقالب واقعاً مانند یاران امام حسین)ع( والیتمدار 
بوده ایم؟ مثل یاران ایشان در تمام دستورات مطیع 
امر ولی بــوده ایــم؟ اگر امــروز بــرای امــام حسین)ع( 
عزاداری کنیم اما دستورات ولی را اطاعت نکنیم، در 

خط واقعی امام حسین)ع( حرکت نکرده ایم.

افتخار 
موکب داری

 عکس: مرتضی

 امین الرعایایی

الهه ارجمندی راد   آن سال انتخاب عکس نوشت
خادمان موکب امام رضا)ع( با قرعه کشی 

بود. حاج حمید همیشه فکر می کرد 
شانسش کم است و زیاد هم به این 

قرعه کشی امیدی نداشت. می توانست با 
دوستان هیئتی به زیارت پیاده اربعین برود 
و آنجا هم در موکبی خدمت کند. اما اینکه 

با لباس خدمت آقا امام رضا)ع( بروی و 
با آن لباس موکبدار حضرت باشی، خیلی 

فرق می کرد. اسمش را به عنوان داوطلب 
به سرکشیک هفتم دربانان داد و در حد 
توان هم کمک نقدی کرد تا او هم سهم 

خیلی کوچکی در تهیه بسته های تبرکی 
و پذیرایی از زائران امام حسین)ع( داشته 
باشد. هرسال در حد بضاعتش، بیشترین 

صدقه و نذرش را برای طرح کمک به 
آزادی زندانیان کنار می گذاشت. طرحی 
که هر سال دهه کرامت به کمک آستان 

قدس و با نام امام رضا)ع( کلید می خورد 
و به برکت نام آقا، همه پای آزادی 

زندانیان جرایم نقد و غیرعمد بودند. باز 
هم تا جایی که می توانست در تهیه نبات 

و بسته های پذیرایی زائران حرم امام 
رضا)ع( هم شریک می شد. همیشه دستش 

به خیر بود. مرد ثروتمندی نبود اما انگار 
بازنشستگی فرهنگ برایش برکت داشت، 

هرچند هر ماه عایدی هم از مغازه ارث 
پدری، دستش را می گرفت و بیشتر از آن 

می توانست کمک کند.
باالخره اسامی اعالم شد و برخالف 

انتظارش، آن سال نام او هم به عنوان 
موکبدار حضرت در آمد. اول از دوست 

و آشنا حاللیت خواست و التماس 
دعاهایشان را به خاطر سپرد و بعد هم 

بار زیارت بست. ساکی سبک با چند دست 
لباس و یک جفت کفش راحتی... خود را به 

بقیه خادمان حضرت رساند و راه شروع 
شد. تا کرمانشاه با هواپیما رفتند و پس از 

آن تازه شیرینی لحظات خدمت در عراق 
شروع شد. دستش به آشپزی می رفت و در 
هیئت زیاد برنج نذری پخته بود. قرار شد 

یکی از آشپزهای موکب باشد و برنجی 
را بپزد که قرار بود زائر امام حسین)ع( 
بخورد و باز به راه زیارتش ادامه دهد. 

هرچند برایش هیچ فرقی نمی کرد در آن 
موکب چه مسئولیتی برعهده بگیرد. مهم 

افتخار موکب داری اربعین در لباس خدمت 
حرم مطهر رضوی بود.

مــدیــرکــل اداره تــوســعــه مــشــارکــت هــای مــردمــی ســازمــان 
دارالقرآن الکریم در گفت وگو با ایکنا با اشاره به آخرین آمار 
خانه های قرآن و عترت شهری و روستایی گفت: براساس 
آخرین آمار، تا به امروز تعداد خانه های قرآن و عترت شهری 

و روستایی در کل کشور 8 هزار و ۵60 مورد است.
ــزود: خوشبختانه شیب رشــد تعداد  حسین بهبودی افـ
خانه های قرآن و عترت در کشور بسیار تند است و در دوسال 
گذشته که با شیوع بیماری کرونا مقارن بود و محدودیت های 

بسیاری وجود داشت، شاهد افزایش در این حوزه بودیم.
وی عدم بروکراسی اداری و کاغذبازی را یکی از دالیل مهم 

در افزایش تأسیس خانه های قرآن و عترت شهری به نسبت 
مؤسسات قرآنی دانست و افزود: این روند افزایشی به خوبی 
نشان می دهد مردم و عالقه مندان به این حوزه از کاغذبازی و 
بروکراسی های موجود خسته شده اند و تنها به نیت خدمت 

و فعالیت قرآنی رو به تأسیس خانه های قرآن آورده اند.
بهبودی اظــهــار کـــرد: خوشبختانه در ســال گذشته 61۲ 
مــورد تأسیس خانه قــرآن و عترت در کل کشور داشتیم. 
همچنین آمار پنج ماه ونیم سال 1۴00 نشان می دهد حدود 
۴۹0 درخــواســت تأسیس تا به امــروز داشته ایم که بــرآورد 

می شود تا پایان سال این تعداد به هزار مورد برسد.

ــان  ــازمـ ــای مــــردمــــی سـ ــارکـــت هـ ــشـ ــر کــــل تـــوســـعـــه مـ ــدیـ مـ
ــرآن و عترت  ــقــرآن الکریم گفت: تمامی خانه های ق دارال
مشمول خوداظهاری بوده و در مدت زمان تعیین شده در 
این فرایند شرکت خواهند کرد؛ بنابراین بدواً از همراهی و 
قبول مسئولیت و مشارکت همه مسئوالن خانه های قرآن و 

عترت قدردانی می شود.
ــازه زمــانــی 1۵   همچنین فرایند اجــرایــی خــوداظــهــاری در ب
 www.telavat.ir  شهریورماه تا 30 مهرماه در نشانی

انجام می گیرد.

خبر خوب خبر خوب 

افزایش چشمگیر 
تأسیس خانه های 

»قرآن و عترت«

حجت االسالم قرائتی ازتبلیغ در محرم وصفر می گوید

تبلیغات ما همیشه چه محرم و چه صفر، چه ماه رمضان و چه 
در سایر مواقع، باید حال و هوای قرآنی داشته باشد. برای تبلیغ 
باید حرف هایمان استداللی، نرم، رســا و معروف باشد؛ یعنی 

عرف آن را بفهمد و اصطالح جدید خلق نکنیم. 

گزيدهگزيده

حال و هوای قرآنی 
تبلیغ دین
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مستأجر حقیقی  
تأمین روشنایی حرم 
رضــوی از دیــربــاز مورد 
توجه ارادتمندان امام 
رضا)ع( بوده است. چه 
زمانی که شمع ها تنها 
وسیله نورافشانی بودند و چه حاال که انواع 
و اقسام المپ ها، نور اماکن متبرکه را تأمین 

می کنند.

نفیسترینها ◾
مــیــهــمــان »مـــهـــدی حــق طــلــب« رئیس 
اداره روشــنــایــی حـــرم مطهر رضـــوی در 
دفتر کــارش در صحن پیامبر اعظم)ص( 
می  شویم. او مهندس برق و قدرت است و 
18 سال سابقه فعالیت در این اداره را دارد. 
حق طلب دربـــاره وظایف اداره روشنایی 
می گوید: این اداره همان  طور که از نامش 
پیداست فعالیت هایش با نور و چراغانی 
گــره خــورده اســت. اصلی ترین وظیفه ما 
طــراحــی، ســاخــت، نــگــهــداری، تنظیف، 
جابه جایی و تعمیر چلچراغ های بارگاه 
ملکوتی حضرت رضـــا)ع( اســت. بیشتر 
چلچراغ های حرم رضوی از قدیم به یادگار 
مــانــده و عتیقه اســت، امــا از آنجایی که 
فضای حرم مطهر همچون یک موزه است 
بنابراین نفیس ترین آن ها در رواق ها نصب 
شده تا در رؤیت تمامی زائران باشند. البته 
ما چلچراغ های قدیمی را به روزرسانی و 
برقی کرده ایم یعنی اگر در گذشته شمع ها 
روی چلچراغ ها روشنایی می دادند، امروزه 
المپ ها روشنایی بخش آن هاست. شاید 
برایتان جالب باشد که بدانید سنگین ترین 
چلچراغ های حــرم مطهر 2/5 تــن وزن 

دارند!رئیس اداره روشنایی حــرم مطهر 
رضوی اضافه می کند: چلچراغ های مورد 
نیاز مجموعه آستان قدس رضوی به ویژه 
لوسترهای رواق های تازه تأسیس در کارگاه 
تخصصی طراحی حرم ساخته می شوند 
چنان که طراحی چلچراغ های رواق  امام 
خمینی)ره( و رواق دارالــمــرحــمــه توسط 
خادمان اداره روشنایی انجام شده است.

این چلچراغ ها به صورت یکپارچه ساخته 
شده و برای اتصاالت آن ها از زنجیر مقاوم 

با دو برابر ضریب ایمنی استفاده می شود. 
همچنین عــاوه بر پیش بینی اتکای دوم 
بــرای آن هــا به نوع بافت آویزها هم توجه 
می شود. بدین ترتیب ضریب ایمنی در 
ساخت چلچراغ های حرم رضوی افزایش 
ــه هــا، قطعات  یافته و درصـــد سقوط دان
و ریــســه هــای آن هـــا بــه حــداقــل می رسد.
البته در طراحی، عاوه بر ضریب ایمنی، 
ــا بــا مجموعه حرم  مــنــاســب ســازی آن هـ
حضرت رضــا)ع( و توجه به شاخصه های 

فرهنگ و هنر ایرانی – اسامی نیز مد نظر 
قرار می گیرد. 

خدمتآنباالها ◾
ارائه خدمات روشنایی حرم مطهر نیاز به 
تجهیزات الزم همچون باالبر برای کار در 
ارتــفــاع دارد. حق طلب در ایــن خصوص 
مــی گــویــد: خــدمــات بــاالبــر، یکی دیگر از 
خدمات این اداره است. البته سایر ادارات 
آستان قــدس رضــوی هم در صــورت نیاز 

می توانند از خدمات باالبر اداره روشنایی 
بــهــره مــنــد شــونــد.نــگــهــداری، تنظیف و 
غبارروبی هر آنچه روی دیوارها و سقف های 
ــت؛ از آیــنــه  کــاری هــا،  ــ ــوی اسـ ــ ــرم رضـ حــ
معرق کاری ها تا کاشی  کاری ها و در ها توسط 
خادمان اداره روشنایی انجام می شود. 
ــردن هــر آنچه روی دیــوارهــا  حتی تمیز ک
نصب شده مثل ساعت ها و تابلوها هم بر 
عهده خادمان این اداره است. دوره زمانی 
تنظیف ایــن نقاط مرتفع هم با توجه به 
بررسی موقعیت مکانی و نوع جنس آن ها 

تعریف می شود.

ازسیاهپوشیتاچراغانی ◾
ــام شهادت و ســوگــواری هــا همچون  در ای
ماه های محرم و صفر نیز صحن و سرای 
رضــوی بــا کتیبه ها و پــارچــه هــای مشکی 
سیاه پوش می شود. رئیس اداره روشنایی 
ــاره می گوید: خــادمــان ایــن اداره  در ایــن ب
وظیفه سیاه پوشی ایـــوان هـــا، ســردرهــا، 
گلدسته ها، نقاره خانه و... حرم مطهر را 
طبق مناسبت های تقویمی در بازه زمانی 
مشخص بــرعــهــده دارنــــد. صفر تــا صد 
کار کتیبه ها؛ از طراحی و چاپ تا نصب و 
نگهداری آن ها همه با مشارکت خادمان 

اداره روشنایی انجام می شود.
او می گوید: چراغانی و ریسه بندی بارگاه 
مصفای حضرت ثامن الحجج)ع( یکی 
دیگر از فعالیت های گسترده اداره روشنایی 

در اعیاد است. 
هر ساله سعی می کنیم از ایده ها و ابتکارات 
نو برای چراغانی حرم مطهر استفاده کنیم 
تا زائران هم از این زیبایی بصری به بهترین 

شکل بهره مند شوند.

محیطیآرامشبخش ◾
دقایقی را  میهمان خادمان اداره روشنایی 
در جوار باب الهادی)ع( می  شوم؛ مکانی 
کــه چــلــچــراغ هــای متنوعی از سقف آن 
آویزان است و تنی چند از خادمان با دقت 
و ظرافت خاصی در حال کار روی قطعات 
آن ها هستند. به گفته حق طلب، حدود 
850 نیروی افتخاری در شیفت های هشت 
ساعته در دو نوبت صبح و بعدازظهر در 
ارائه خدمات اداره روشنایی حرم رضوی 
مشارکت دارنـــد. البته از آنجایی که کار 
آن ها به طور عمده در ارتفاع و مرتبط با برق 
و چلچراغ های نفیس است، بیشترشان 
نــیــروهــای جـــوان و فنی هستند.سعید 
سهیلی یکی از خادمان این اداره است که 
از سال 1381 افتخار خدمت در بخش های 
مختلف صحن و ســرای رضــوی را داشته 
اســت. او دربـــاره خدمتش در ایــن اداره 
می گوید: حدود 6 سال پیش اداره روشنایی 
نیاز به متخصص کامپیوتر بــرای بخش 
طراحی لوستر داشت، به همین دلیل به 
این بخش منتقل شــدم. در حال حاضر 
هم به عنوان مسئول شیفت چهارم روز 
در این اداره خدمت می کنم.او می افزاید: 
پیش از آنکه به جمع خادمان حرم رضوی 
بپیوندم، مثل دیگران به زیارت می آمدم، 
اما پس از اینکه قسمتم شد لباس خادمی 
این آستان مقدس را بپوشم، حس می کنم 
ارتباط خاصی بین من و حضرت رضا)ع( 
شکل گرفته که بیانش آسان نیست. محیط 
کارمان بسیار آرامش بخش است و هر کس 
در این فضا کار کند دلبسته آن می شود. 
برای همین هر هفته لحظه شماری می کنم 

زودتر روز کشیکم برسد.

برش هایی خواندنی از خدمات متنوع اداره روشنایی حرم رضوی 

خادمانچلچراغها

خبرخبر
امروزامروز

روضه دخترونه   
ــواده بنیاد کــرامــت رضـــوی به  مرکز امـــور بــانــوان و خــان
مناسبت فرا رسیدن شب شهادت حضرت رقیه)س(، 
سوگواره ای ویژه دختران تازه مکلف مشهدی با عنوان 

»روضه دخترونه« در باغ اردوگاه خاتون برگزار کرد.
به گــزارش آستان نیوز، در شامگاه شهادت شهید سه 
ساله نهضت حسینی، مراسم آیینی »روضه دخترونه« 

ویــژه دختران شرکت کننده در طرح فرهنگی دختران 
تازه مکلف با عنوان »دختر مــاه« در محل باغ اردوگاه 

خاتون برپا شد.
در این سوگواره نمادین، 150 نفر از دختران ۹ ساله به 
همراه مادرانشان شرکت داشتند. اجرای پرده خوانی با 
موضوع سفر تاریخی امام حسین)ع( به دشت کربا، 

اجــرای نمایش قرآنی و همچنین بــرگــزاری مسابقه و 
دکلمه خوانی از جمله بخش های این مراسم بود.

برای برگزاری این برنامه تمامی تدابیر بهداشتی الزم 
از جمله الزام بزرگ ترها و کوچک ترها به زدن ماسک، 
رعــایــت فــاصــلــه گــذاری اجتماعی و همچنین حضور 
حــداقــلــی میهمانان در نظر گرفته شــد و بــه منظور 

بهره مندی شمار بیشتری از اعضای زیر پوشش این 
طرح، برنامه به صورت زنده در بستر فضای مجازی نیز 

پخش شد.
اهدای هدایای معنوی و توزیع غذای متبرک رضوی در 

میان تمامی حاضران پایان بخش این مراسم بود.

کتاب عاشورایی
  »یک دختر بی گوشواره«

کتاب »یک دختر بی گوشواره« سروده 
»شاهین رهنما« است که انتشارات آستان 
قدس رضوی، آن را به صورت مجموعه ای 

از اشعار مذهبی نوجوان منتشر کرده 

است. این کتاب وقایع صحرای کربال و 
آنچه بر حضرت رقیه)س( گذشته را 
به زبانی کودکانه بیان می کند. »تکرار 
خورشید«، »تشنه تر«، »پرواز اول«، 

»پرواز دوم « و... از مجموعه عنوان های 

اشعار این مجموعه است که توانسته 
با برقراری ارتباط خوب با تصاویر و 
کشف های جدید، به کارگیری تعابیر 

و تشبیهات زیبا، نگاهی نو به وقایع 
روز عاشورا داشته باشد.  این اثر با 

تصویرگری ملیحه احمدی در سال 
96 به چاپ رسیده و تاکنون در دو نوبت 

منتشر شده و در سال 98 نیز برگزیده 
بخش شعر کودک و نوجوان جشنواره 

کتاب سال عاشورایی شده است. 

 البته ما چلچراغ های قدیمی را به روزرســانی و برقی کرده ایم یعنی اگر در گذشــته شــمع ها روی 
چلچراغ ها روشنایی می دادند، امروزه المپ ها روشنایی بخش آن هاست. شاید برایتان جالب باشد که 

بدانید سنگین ترین چلچراغ های حرم مطهر 2/5 تن وزن دارند!
گزيدهگزيده
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برآورده نشدن 
نیاز نیکوتر از 
خواهش آن از نااهل 
است

Z

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

برابر راي ش��ماره 1400/1139م��ورخ06/01/ 1400هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقای فرزاد احمدی فرزند محمدصادق  به شماره شناسنامه 8 صادره ازاسدآباد درششدانگ يك قطعه زمين مزروعی 
آبی به مس��احت 54758/47 متر مربع در قس��متي از پالك 37 اصلی واقع در اس��دآباد اراضی روس��تای علی آباد 
پيرشمس الدين خريداري از مالك رسمي آقاي مهدی فتوحی محرز گرديده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.) م الف 199( آ1405432

تاريخ انتشار اول  1400/06/22                                        تاريخ انتشار دوم  1400/07/06
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد- سيروس قلی زاده

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

برابر راي شماره 1400/782مورخ04/14/ 1400هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان 
هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای فرزاد 
احمدی فرزند محمدصادق  به شماره شناسنامه 8 صادره ازاسدآباد درششدانگ يك قطعه زمين مزروعی آبی به مساحت 
123057/47 متر مربع در قسمتي از پالك 37 اصلی علی آباد پيرشمس الدين واقع دراسدآباد اراضی روستای علی آباد 
پيرشمس الدين  خريداري از مالك رسمي آقاي مهدی فتوحی محرز گرديده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.) م الف 202(آ1405433

تاريخ انتشار اول  1400/06/22                                     تاريخ انتشار دوم  1400/07/06
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد- سيروس قلی زاده

آگهی موضوع ماده3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابركالسه 1400/119ورأی ش��ماره 140060307114001548هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملك شيروان تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضی آقای مهدی قويدل فرزند رضا بشماره شناسنامه 33صادره ازشيروان درششدانگ يكباب منزل به مساحت 
118/64مترمربع قس��متی ازپالك ش��ماره 2997فرعی از11اصلی خانلق واقع در بخش 5قوچان حوزه ثبت ملك 
شيروان ازمحل مالكيت مشاعی خودمتقاضی محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 
15روز آگهی ميشود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
ازتاريخ انتش��ار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تس��ليم وپس ازاخذرسيد ،ظرف مدت يكماه 
ازتاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خودرابه مراجع قضايی تقديم نمايند بديهی است درصورت انقضای مدت مذكور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادرخواهدشد.آ1405417
تاريخ انتشار نوبت اول:1400/06/02                        تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/06/17

اكبراقبالی-رئيس ثبت اسناد و امالك شيروان

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

 برابر رای شماره  140060308002000654 – 1400/6/09هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاين تصرفات مالكانه 
و بالمعارض متقاضی محمود زرگر به شماره شناسنامه 102 كد ملی 0889027447 صادره از قاين 
فرزند محمد در شش��دانگ يكباب منزل به مساحت  146،20 مترمربع در قسمتی پالك 984 فرعی 
از 1270-اصلی واقع اراضی مزرعه ابوالخيری ش��هر قاين بخش 11 قاين از محل مالكيت برات حسن 

پور محرز گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتيكه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. آ1405418
تاريخ انتشار  نوبت  اول  :  1400/06/22                  تاريخ انتشار  نوبت  دوم  :  1400/07/07

علی  صفائی فر-رئيس  اداره  ثبت  اسناد وامالك قاينات 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
حوزه ثبتی قاینات

پيرو آگهی تحديد حدود قبلی كه به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتشر گرديده، اينك بر حسب 
درخواست واصله مستند به ماده مذكور و ماده 61 آئين نامه قانون ثبت تحديد حدود قسمتی از امالك 

واقع در بخش 11 حوزه ثبتی اين واحد به شرح ذيل:
 قطعات مفروزه مزرعه شاهيك پالك 1269-اصلی    

2995   فرعی از 105 فرعی بتول امين زاده ششدانگ يكقطعه باغ در روز 1400/08/09       انجام خواهد 
ش��د لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورين ش��ماره فوق الذكر به وسيله اين 
آگهی اخطار ميگردد؛ كه در موعد مشخص شده فوق ساعت 8 الی 10 صبح در محل وقوع ملك حضور 
به هم رسانند، چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند؛ 

مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد.و 
اعتراضات مجاورين نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی و نيز صاحبان امالك كه در موقع مقرر حاضر نبوده 
اند؛ مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 30 روز از تاريخ تحديد حدود پذيرفته خواهد شد. و برابر ماده 86 
آيين نامه اصالحی قانون ثبت ، معترضين می بايست؛ از تاريخ تسليم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد 
و امالك قاينات ظرف يك ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضائی تقديم و گواهی الزم 
از مرجع مذكور آخذ و به اين اداره تسليم نمايند، در غير اين صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم و اداره ثبت هم بدون توجه 
به اعتراض عمليات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد. آ1405419   تاريخ انتش��ار:  1400،06،22

علی  صفائی فر-رئيس  اداره  ثبت  اسناد وامالك قاينات 

رونوشت اگهی حصروراثت 
خانم امنه نورائی  بش��ماره ملی 3591232300 به ش��رح دادخواست به كالسه 1400/355 از اين شورا درخواست 
نموده چنين توضيح داده شادروان دادمحمد بامری  بشماره ملی 3591123730 در تاريخ 1400/2/28 در اقامتگاه 

دائمی خويش بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت ان مرحوم منحصر است به : 
1-متقاضی با مشخصات فوق زوجه متوفی               2- يونس بامری بشماره ملی 3580399209   

3- زكريا بامری بشماره ملی 3580800256            4- يحيی بامری بشماره ملی 3580770551    
 5- دانيال بامری  بشماره ملی 3581518831 فرزندان ذكور متوفی

 6- معصومه بامری  بشماره ملی 3580501518      7- زينب بامری  بشماره ملی 3591512168        
8- آسيه بامری  بشماره ملی 3580797247           9- فاطمه بامری  بشماره ملی 3580040812   

10- راضيه بامری بشماره ملی 3591241350        11-گل خاتون بامری بشماره ملی 3591235660  
12-مرضيه بامری بشماره ملی 3591855030        13-مريم بامری بشماره ملی 6820010206   

14-زهرا بامری بشماره ملی 3580886851           15-نرجس بامری بشماره ملی 3581308371    
16-هاجر بامری بشماره ملی 3581214075    

17-خديجه بامری بشماره ملی 3581059517 فرزندان اناث متوفی
 18-روزخاتون قنبری بشماره ملی 3591132489 همسر متوفی  . متوفی ورثه ديگری ندارد .

اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت اگهی می نمايد تا هركسی اعتراضی دارد  و يا وصيت 
نامه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين اگهی ظرف يكماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .آ1405420 

رئيس شورای حل اختالف شماره يك شهرستان دلگان – عظيم بامری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اينكه خانم معصومه مصطفائی دارای شناسنامه شماره 0748545441 به شرح دادخواست به كالسه 0000153 
از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حبيب اهلل تيموری نيا به شناسنامه 
0741052334 در تاريخ 1399/3/10 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- جهان افروز رضايی با كدملی 0749340738 فرزند عبدالرسول صادره از تايباد مادر متوفی
2- معصومه مصطفائی با كدملی 0748545441 فرزند گل محمد صادره از تايباد همسر متوفی

3- نبی تيموری نيا با كدملی   فرزند حبيب الهن تيموری نيا فاقد شناسنامه
4- ذبيح اله تيموری نيا با كدملی   فرزند حبيب الهی تيموری نيا فاقد شناسنامه

5- فرامرز تيموری نيا با كدملی   فرزند حبيب اهلل تيموری نيا فاقد شناسنامه
6- سخی تيموری نيا با كدملی   فرزند حبيب اهلل تيموری نيا فاقد شناسنامه
7- فرزانه تيموری نيا با كدملی   فرزند حبيب اهلل تيموری نيا فاقد شناسنامه

اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی يك نوبت آگهی می نمايد 
تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ1405421
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تايباد- حجت عارفی زاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اينكه خانم مريم محمدپور الجی دارای شناس��نامه ش��ماره 0748698205 به شرح دادخواست به كالسه 
0000139 از اين ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مصطفی رحيمی 
مشهد ريزه ئی به شناسنامه 0749878890 در تاريخ 1387/4/17 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 

حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- مريم محمدپور الجی با كدملی 0748698205 فرزند صفی الدين صادره از تايباد همسر متوفی

2- منظر قادری با كدملی 0749457058 فرزند محمدرضا صادره از تايباد مادر متوفی
3- ماندانا رحيمی مشهد ريزه ئی با كدملی 0740287311 فرزند مصطفی صادره از تايباد فرزند متوفی
4- مارال رحيمی مشهد ريزه ئی با كدملی 0740410237 فرزند مصطفی صادره از تايباد فرزند متوفی

5- سلطنت رحيمی مشهد ريزه ئی با كدملی 0749518030 فرزند عبدالكريم صادره از تايباد خواهر متوفی
6- قاسم رحيمی مشهد ريزه ئی با كدملی 0749502282 فرزند عبدالكريم صادره از تايباد برادر متوفی
7- ناصر رحيمی مشهد ريزه ئی با كدملی 0748412700 فرزند عبدالكريم صادره از تايباد برادر متوفی
8- نادر رحيمی مشهد ريزه ئی با كدملی 0748772480 فرزند عبدالكريم صادره از تايباد برادر متوفی

9- جان محمد رحيمی مشهد ريزه ئی با كدملی 0748775056 فرزند عبدالكريم صادره از تايباد برادر متوفی
10- مجتبی رحيمی مشهد ريزه ئی با كدملی 0748427465 فرزند عبدالكريم صادره از تايباد برادر متوفی

اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی يك نوبت آگهی می نمايد 
تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ1405422
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تايباد- حجت عارفی زاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اينكه خانم كشور قاسمی دارای شناسنامه شماره 0749484950 به شرح دادخواست به كالسه 20000202 
از اين ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حبيب اله قاسمی فرمان آبادی 
به شناسنامه 0749430249 در تاريخ 1391/5/20 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حين الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
1- خيراله قاسمی با كدملی 0738383387 فرزند حبيب اله صادره از تايباد فرزند متوفی

2- سعداله قاسمی با كدملی 0748656669 فرزند حبيب اله صادره از تايباد فرزند متوفی
3- كشور قاسمی با كدملی 0749484950 فرزند حبيب اله صادره از تايباد فرزند متوفی

4- قمر قاسمی با كدملی 0748659064 فرزند حبيب اله صادره از تايباد فرزند متوفی
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی يك نوبت آگهی می نمايد 
تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ1405423
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تايباد- حجت عارفی زاده

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالك متقاضيان كه در هيئت موضوع ماده يك قانون مذكور مستقر در بخش 14 مشهد واحد ثبتی شهرستان تايباد مورد 
رسيدگی و تصرفات مالكانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهی می گردد:

آقای محمد روئين تن به شناسنامه شماره 0 كدملی 0740286552 صادره تايباد فرزند سيف اله در ششدانگ يكباب 
منزل به مساحت 109/24 مترمربع پالك شماره 554 فرعی از 276 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد 
حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتی از مالكيت مرحوم كريم صاحبدادی كاريزی )سهم االرثی مرحوم دين محمد 
ابراهيمی و براتعلی ابراهيمی( و قسمتی از پالك** كالسه 333-98 لذا بموجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئين نامه مربوطه اين آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از 
طريق روزنامه كثيراالنتشار منتشر تا در صورتيكه اشخاص ذينفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ 
انتشار اولين آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترضين بايد ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمايند و گواهی تقديم دادخواست به 
اداره ثبت محل تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعی دادگاه است و در صورتيكه 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد يا معترض گواهی تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نكند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالكيت مينمايد و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست.آ1405427

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/6/22                         تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/7/6
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد- غالمرضا آقازاده

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 ش��ماره 140060327004000096مورخ 1400/06/03هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك ايجرود تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای محمد علی خليفه فرزند ولی اله بشماره شناسنامه 272 و كد ملی 4282002298 صادره 
از ايجرود در شش��دانگ يكباب س��اختمان به مساحت 537/84 مترمربع به پالك 24 فرعی از 219 اصلی بخش 4 
زنجان قريه بهمن محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود 
در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس��ليم 
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند.بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.آ1404874
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/06/07                           تاريخ انتشار نوبت دوم : 1400/06/22

سيد منصور كاظمی - رئيس ثبت اسناد و امالك

آگهی موضوع ماده3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابركالسه 1400/153ورأی ش��ماره 140060307114001780هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملك شيروان تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضی آقای امير راس��تگو فرزند محمدباقر بشماره شناسنامه 1613صادره ازشيروان درششدانگ يكباب منزل به 
مس��احت 103/29مترمربع قس��متی ازپالك ش��ماره 5884فرعی از13اصلی باغات وحومه واقع در بخش 5قوچان 
حوزه ثبت ملك شيروان ازمحل مالكيت مشاعی خودمتقاضی محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
دردونوبت به فاصله 15روز آگهی ميش��ود در صورتی كه اش��خاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند ازتاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم وپس ازاخذرسيد 
،ظرف مدت يكماه ازتاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خودرابه مراجع قضايی تقديم نمايند بديهی است درصورت 

انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادرخواهدشد.آ1404880
تاريخ انتشار نوبت اول:1400/06/07                     تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/06/22

اكبراقبالی-رئيس ثبت اسناد و امالك شيروان

 آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 امالك 
متقاضيان كه در هيئت موضوع ماده يك قانون مذكور مستقر در بخش 14 مشهد واحد ثبتی شهرستان تايباد مورد 
رسيدگی و تصرفات مالكانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهی می گردد:

آقای سعيد خوافی ماكو به شناسنامه شماره 2799 كدملی 0748701389 صادره تايباد فرزند احمدرضا در ششدانگ 
يكباب منزل به مساحت 134/31 مترمربع پالك شماره 931 فرعی از 276 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 
مش��هد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتی از مالكيت غالم يحيی هروی و قسمتی از پالك** كالسه 99-64
لذا بموجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانها ی فاقد سند رسمی و ماده 13 آئين نامه 
مربوطه اين آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه كثيراالنتشار منتشر تا در صورتيكه اشخاص ذينفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و رس��يد اخذ نمايند. معترضين بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمايند و گواهی تقديم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات 
ثبت موكول به ارائه حكم قطعی دادگاه است و در صورتی كه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد يا معترض گواهی 
تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مينمايد و صدور سند 

مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست.آ1404873
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/6/7                                      تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/6/22

رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد- غالمرضا آقازاده

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی 

برابررای شماره 139360301046005913تاريخ1393/6/10هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرس��می مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملك پيش��وا 
تصرف��ات مالكان��ه بالمعارض متقاضی آقای جواديعقوبی فرزند محمدكاظم داد بش��ماره شناس��نامه 
1 صادره ازپيشواصدورسندمش��اعی دريك قطعه زمين مشاعی به مس��احت 974/47مترمربع مشاع 
ازدوسهم از14سهمبه استثناءبهای ثمينه اعيانی ازدوهشتم يكربع دانگ مشاع بصورت باغ درقسمتی 
ازپالك206اصلی واقع دركهنك بخش بهنام عرب حوزه ثبت ملك پيش��واخريداری ازمالك رس��می 
حيدرهژبری احدی ازورثه مصطفی هژبری محرزگرديده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت 
به فاصله15روزآگهی می ش��وددرصورتی كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باش��ندمی توانند ازتاريخ انتش��اراولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم 
پس ازاخذرسيد,ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض,دادخواست خودرابه مراجع قضايی تقديم 
نمايند.بديهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ندمالكيت 

صادرخواهدشد.آ1404775
تاريخ انتشارنوبت اول : 1400/6/7                              تاريخ انتشارنوبت دوم: 1400/6/22

رئيس ثبت اسنادو امالك شهرستان پيشوا

 »آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی وساختمان های  فاقد سندرسمی«  

برابر رای ش��ماره 140060308002000197- 1400،3،17  هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاين تصرفات مالكانه و 
بالمعارض متقاضی حسين عالمی به شماره كد ملی 0880160926 صادره از بيرجند فرزند محمدعلی 
در شش��دانگ يك قطعه زمين به مس��احت 64/83  مترمربع در قس��متی از پالك 805 - اصلی واقع 
اراضی شهر قاين بخش 11 قاين از محل مالكيت رمضان عالمی محرز گرديده است.     لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود و در صورتيكه اش��خاص نس��بت به 
صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.آ1404826 
تاريخ انتشار نوبت اول :   06/07 /1400             تاريخ انتشار نوبت دوم :   1400/06/22   

علی  صفايی  فر- رئيس  اداره ثبت  اسناد وامالك  شهرستان قاين

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

هيئت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مياندوآب بشرح زير تصرفات مفروزی 
و مالكانه اشخاص را تأييد و به جهت عدم دسترسی به مالكين مقرر شده است پس از نشر آگهی سند 
مالكيت رس��می صادر و تس��ليم گردد و عليهذا در اجرای ماده 3 قانون مذكور و آئين نامه اجرائی آن 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالكين مشاعی و ساير صاحبان حقوق آگهی می شود 
و چنانچه اشخاص اعتراض داشته باشند حداكثر ظرف مدت دو ماه از انتشار اولين آگهی اعتراض كتبی 
خود را مستقيماً بع اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مياندوآب تسليم نموده و بايد يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض به اداره ثبت اسناد و امالك مياندوآب ، دادخواست خود را به مراجع ذيصالح قضايی تقديم 
نمايند . بديهی است در غير اينصورت سند مالكيت مورد تقاضای متصرف براساس مدلول رأی صادره در 
حدود و مقررات صادر خواهد شد و صدور سند مالكيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
آق��ای  تقاض��ای   1400/05/07 مورخ��ه   140060313006002247 ش��ماره  رأی   –  1
علي��ار رجب��ی آقب��اش فرزن��د خ��ودی مبنی بر ص��دور س��ند مالكيت شش��دانگ يك ب��اب خانه 
قس��متی از پ��الك 5761 – اصل��ی بخ��ش 14 مراغه ح��وزه ثبتی ميان��دوآب واق��ع در مياندوآب 
خري��داری ش��ده از آق��ای اس��ماعيل جعفرنژاد پرون��ده هي��أت 638 – 99 به مس��احت 65 / 165 
مترمرب��ع ك��ه ب��رای آن پ��الك  29665 فرع��ی تعيين ش��ده اس��ت .  م/ال��ف 12  آ-1404787

تاريخ انتشار نوبت اول : پنجشنبه مورخه 1400/06/04             تاريخ انتشار نوبت دوم : شنبه 1400/06/20 
سعيد سيفی –  سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك مياندوآب

 
آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی                                                 

بدينوس��يله به خانم فرشته خطيب عبدل آبادی فرزند حسن   فعال مجهول المكان ابالغ می شود كه  
آقای محمد علی خس��روی فرزندعباس دادخواس��تی به خواس��ته 1- اثبات عقد بيع 1392/12/12 از 
حيث مبلغ مقوم به يك ميليون و يكصد هزار تومان 2- الزامخواندگان به تنظيم سند و تعويض پالك 
يكدس��تگاه خودرو پرايد بش��ماره 861 ن 49 ايران 44 از حيث مبلغ مقوم ب��ه 18500000تومان به 
احتس��اب كليه خس��ارات دادرسی  به طرفيت شما به شعبه هفتم  شورای حل اختالف خرو ارائه و به 
كالسه 264/1400و7/263 ثبت و برای روز  شنبه  مورخه  1400/7/24 ساعت 11:30  وقت رسيدگی 
تعيين گرديده است لذا به استناد ماده 73 ق- د-م مراتب يك نوبت در روزنامه كثير االنتشار درج می 
گردد شما می توانيد قبل از رسيدگی به دبيرخانه شورای حل اختالف شعبه هفتم  شهرستان زبرخان  
مستقر در مجتمع شماره زبرخان به نشانی شهر خرو پشت كالنتری 12خرو   مراجعه و با ارئه آدرس 
جديد خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رسيدگی در شورا حاضر 

شويد در صورت عدم حضور غيابا رسيدگی خواهد شد / الف آ1405412 
مسئول دبيرخانه شعبه  هفتم  شورای حل اختالف زبرخان        


	Ravagh 1
	Ravagh 2-3 new
	Ravagh 4

