
بر  ــروری  ــ م نیکبخت: 
تاریخ حرم رضوی نشان 
مـــی دهـــد ارادتـــمـــنـــدان 
به  ــوار،  ــ ــزرگ ــ ب امــــام  آن 
شــهــر یـــا حــتــی کــشــور 
ــدود  ــ ــحــ ــ ــ خـــــــاصـــــــی م
همین  در  هـــم  پــیــشــتــر  ــد.  ــمــی شــدن ن
یا  اهــالــی هند  ــاره حــضــور  ــ صفحه درب
و فعالیت های عمرانی  از مصر  زائرانی 
و امور خیریه آن ها در مشهد، مطالبی 
که  اســت  آن  واقعیت  خــوانــده ایــد.  را 
نمی شناسد.  مرز  اهل بیت)ع(  محبت 
گزارش های متعددی از فعالیت وکالی 
ائمه)ع( در سراسر قلمرو جهان اسالم، 
از شــمــال آفــریــقــا تــا مــرزهــای چین را 
می توان در متون تاریخی و روایی شیعه 
پهناور  گستره  از  نشان  ایــن  و  یافت 
دارد.  اهــل بــیــت)ع(  آمــوزه هــای  انتشار 
کنیم  فــرامــوش  نباید  گذشته،  ایــن  از 
عالقه به خاندان رسالت علیهم السالم، 
در  و  نیست  تشیع  جهان  به  محدود 
ــارغ  مــیــان دیــگــر مــذاهــب اســـالمـــی، ف
ــد،  از نــوع نــگــاه و اعــتــقــاداتــی کــه دارنـ
ارادتمندان به اهل بیت)ع( کم نیستند 
بــرادران  و حرم رضوی همیشه میزبان 
و  دور  راه هـــای  از  که  اســت  اهل سنتی 
نزدیک برای زیارت و اقامه نماز، به آن 
اگر  به همین دلیل،  مشرف می شوند. 
بگویيم یکی از نخستین خادمان حرم 
مطهر و شاید نخستین مدیر عمرانی 
اماکن متبرکه، مسلمانی از دیار اندلس 
بوده  است، نباید تعجب کنید. اندلس 
بخشی از اسپانیای امروزی بود که در 
اواخر قرن نخست هجری، اسالم وارد 
آن شد و به تدریج، تمدنی طالیی در 
که  فــردی  و  گرفت  منطقه شکل  ایــن 
می خواهیم از او صحبت کنیم، یعنی 

»فائق خاصه«، از اهالی این دیار بود.

2 سند برای آشکار شدن یک راز ◾
ــیــهــقــی، دبـــیـــر نـــامـــدار  ابـــوالـــفـــضـــل ب
دوره  معروف  دیوانساالر  و  خراسانی 
غــزنــوی، در کــتــاب مــعــروفــش »تــاریــخ 
مختصر  شــرحــی  از  پــس  بــیــهــقــی«، 
عــادالنــه  نــه چــنــدان  حکمرانی  ــاره  ــ درب
ــوی در  ــن مــعــتــز، حــاکــم غــزن ــوری ب ســ
با  »]ســـوری[  می نویسد:  تــوس،  خطه 

نیکوصدقه  ــردی  مـ ســتــمــکــاری،  هــمــه 
به  را  وی  آثارهای خوش  و  بود  نماز  و 
توس هست، از آن جمله آنکه مشهد 
علی بن موسی الرضا علیه السالم، که 
الخادم  فائق  کدخدای  بوبکر شهمرد، 
خــاصــه، آبـــادان کــرده بــود؛ ســوری در 
بــود و  فــرمــوده  ــادت هــای بسیار  زی آن 
مناره ای کرد و دیهی خرید فاخر و بر 
آن وقف کرد«. گزارش بیهقی، هرچند 
نخستین  مــی دهــد  نــشــان  مختصر، 
فعالیت های عمرانی در حرم رضوی و 
اطراف آن، توسط فردی به نام »بوبکر 
»فــائــق  از  نمایندگی  بــه  و  شــهــمــرد« 

الخادم خاصه« انجام گرفت. 
ــاره، طی قرن  گــزارش بیهقی در ایــن ب
پــنــجــم هــجــری تــنــظــیــم شـــده  اســـت، 
از  کــه خبر  نیست  گــزارشــی  تنها  امــا 
فعالیت »فائق الخادم خاصه« در حرم 

رضوی می دهد.
جغرافیدان  ــقـْـدســی،  مَ شــمــس الــدیــن 
نامدار قرن چهارم هجری هم در کتاب 
مشهورش »احسن التقاسیم«، به این 
می نویسد:  و  می کند  اشـــاره  مــوضــوع 
»قبر علی  الرضا ]علیه السالم[ در توس 
است و دژی برای آن ساخته شده که 
خانه و بازار دارد. عمیدالدوله فائق نیز 
همه  در  که  ساخت  برایش  مسجدی 
خراسان بِهْ از آن نیست«. حال که این 
موضوع را فهمیدیم و متوجه شدیم که 
نخستین فعالیت های عُمرانی در حرم 

مطهر، کار آقای »فائق الخادم خاصه« 
و  می آید  پیش  دیگر  پرسشی  اســت، 
و  کجاست  اهل  کیست،  او  اینکه  آن 
چگونه به حکومت خراسان رسیده و 
و ساز در حرم  به ساخت  چرا دست 

مطهر و اطراف آن زده است؟

شناسنامه فائق خاصه ◾
عمیدالدوله، فائق بن عبدهللا، مشهور 
ــه«، شــخــصــیــتــی  ــ ــاصـ ــ ــق خـ ــ ــائ ــ ــه »ف ــ ب
و  تــاریــخ دوره ســامــانــی  تــأثــیــرگــذار در 
اوایـــل عصر غــزنــوی اســـت. بــراســاس 
از  اصالتاً  فائق  تاریخی،  گــزارش هــای 
و  دزدان  یعنی  بـــود؛  ــدلــس  ان ــی  اهــال
برده داران، او را در اندلس دزدیده و به 
شرق اسالمی منتقل کرده  بودند. وی 
ابتدا در شام به یک تاجر برده فروخته 
شد و در نهایت، سر از خراسان درآورد 
و جزو غالمان دربار امیر نوح سامانی 

قرار گرفت. 
ورزیده  بدنی  با  باهوش  فردی  را  فائق 
کــرده انــد؛  توصیف  درایـــت  صاحب  و 
از  استفاده  با  می توانست  که  آدمــی 
رشد  زمینه  مختلف،  موقعیت های 
آن  در  کند.  فراهم  را  خــودش  ترقی  و 
زمان، قدرت نظامیان تُرک نژاد در دربار 
البته،  و  ــود  یافته  ب افــزایــش  سامانی 
بعدها غزنویان از میان همین نظامیان 

تُرک به قدرت رسیدند. 
بازی های سیاسی،  دار  و  گیر  در  فائق 

گاهی به ترکان نزدیک می شد و گاهی 
می گرفت.  را  سامانی  درباریان  جانب 
عنوان  بــه  را  وی  کــه  نگذشت  مــدتــی 
حاکم خراسان و توس تعیین کردند و 
به این ترتیب، او توانست بر قدرتش 
گرفتن  قــدرت  با  بعدها  فائق  بیفزاید. 
تا  و  پیوست  وی  بــه  غــزنــوی،  محمود 
سال 380 هجری قمری که درگذشت، 

قدرت خود را حفظ کرد. 

 فعالیت های عمرانی ◾
 در خراسان و مشهد

حکومتش  زمــان  در  عبدهللا  بن  فائق 
این  به  غزنویان  حمله  تا  که  تــوس  بر 
منطقه ادامه یافت، دست به آبادانی 
و فعالیت های عمرانی متعدد زد و به 
ویژه، حرم مطهر رضوی را مورد توجه 
قرار داد. با توجه به اینکه از اعتقادات 
دینی فائق چیزی نمی دانیم، می توانیم 
دو احتمال برای دلیل اقدامات وی در 

مشهد فرض کنیم. 
ــکــه فـــائـــق بـــا مــشــاهــده  ــن نــخــســت ای
ــردم خــراســان و دیگر  رغــبــت عــمــوم مـ
سرزمین های اسالمی به زیارت مضجع 
شریف ثامن الحجج)ع( و در واقع برای 
جــلــب نــظــر عـــامـــه، دســـت بـــه چنین 
سر  از  او،  اینکه  دوم  و  زد  اقــدامــاتــی 
ارادتی که داشت و همچنین عالقه اش 
به فعالیت های عام المنفعه، این کار را 
انجام داد. به نظر می رسد دلیل دوم به 
آنجا  از  چــرا؟  باشد؛  نزدیک تر  درستی 
خراسان  مناطق  برخی  در  می توان  که 
قدیم که امــروزه از ایــران جدا شده اند، 
رد و نشانی از فعالیت های عام المنفعه 
و خیریه فائق پیدا کرد؛ مثالً کاروانسرای 
ــه در  ــیـــرکـــی« کـ ــای »مـ ــ ــت ــای روســ ــبـ زیـ
نــزدیــکــی شهر تــاریــخــی »اشــروســنــه« 
در تاجیکستان امــروزی قــرار دارد و از 
موقوفات فائق الخادم خاصه است. به 
همین دلیل باید بگوییم خادم اندلسی 
حرم رضوی، اقداماتش را عموماً نه برای 
جلب نظر مردم، بلکه با هدف انجام کار 
خیر و با ارادتی که نسبت به صاحب 
حرم داشت، انجام داده  است؛ هرچند 
توانا  و  کارکشته  سیاستمداری  فائق، 
بود و شاید اقداماتش به مذاق برخی 

تاریخ نویسان خوش نیاید! 

نخستین بار كه امام خمینی واژه »دفاع مقدس« را به كار بردند در 22 بهمن سال 
1360 مصادف با سالگرد پیروزی انقالب اسالمی بود. ایشان فرمودند: »بحمدهللا 
تعالی سه سال از پیروزی انقالب اسالمی سپری شد و در آستانه سال چهارم 
ــران، باید  ای هستیم. با پیشگویی های قشرهای غیرآشنا به اســالم و مــردم دلیر 

جمهوری اسالمی بیش از دو سال از شكست خود را پشت سر گذاشته باشد! 
خواب های شیرینی كه مخالفان داخلی و پشتوانه های خارجی آنان دیده بودند و 
رؤیاهای امیدبخشی كه كاخ های طالیی برایشان بنا نموده بودند یكی پس از دیگری 
با همت واالی ملت عظیم الشأن و جوانان برومند اسالم فرو ریخت... هیچ قدرتی 
به فضل خداوند متعال نمی تواند آنان را از این دفاع مقدس بازدارد و به دولت ها 
نصیحت می كنم دست از كینه توزی و زورآزمایی بردارند و با دولت و ملت ایران 
دست برادری دهند تا اسرائیل غاصب را از كشورهای اسالمی و زمین های مغصوب 
بیرون رانند و نژاد پرستی و زبان ساالری را كه در اسالم محكوم و مردود است، كنار 

زنند تا سعادت دین را در آغوش گیرند و هیچ قدرتی نتواند با 
آنان مقابله كند«. به مناسبت فرارسیدن هفته گرامیداشت دفاع 
مقدس الزم دیدیم در خصوص مؤلفه های هویتی هشت سال 

مقاومت مردم ایران با آیت هللا محمدباقر تحریری...

دفاع با منطق 
حق طلبی عاشورا

بانی فعالیت های عمرانی اماکن متبرکه در قرن چهارم که بود؟

خادم اندلسی حرم رضوی
منبر مجازی 

نیمکت زندگی

دنیا خواب است
رقیه توسلی   خواب دیدم. خوابی کوتاه و دلچسب. نه 
از آن ها که نصفه شروع می شود و سروسامان ندارد. نه. 

از آن به دردبخورها. از آن ها که راه و چاه تویشان است.
حوالی ظهر چشم روی هم که می گذارم به خواب می روم و 
می بینم توی ایوان خانه مادربزرگ هستیم. من و مادربزرگ 
خدابیامرزم. به سبک همیشه ایشان پشت داده انــد به 
مخدّه و مشغول اند. مشغول شکستن گردوهای خیس. 
مثل همان وقت ها عینک به چشم گذاشته اند و دارند از 
مغز گردوها تعریف می کنند. سیده خانم رسم و سلوکش 
بود که خیلی صلوات و دعا نثار کند. مثالً نثار فروشنده 
گردوها، خالق گردوها، یا من که میهمانش بودم. حرکاتش 
را زیرنظر دارم یک آن نگاهمان که به هم گره می خورد، 
من  و  مــغــزدار؟  یا  پوکی  گـــردوی  شما  جانکم!  می پرسد: 

می مانم و سؤالی که می دانم بی فلسفه نیست. 
به جای جواب، آه می کشم. خودم را می شناسم.

که صدای مهربانش دوبــاره می آید؛ تصدّق آهت. گوشه 
قالی را بده باال و کاغذ تا شده را بردار.

بی معطلی گوشه قالی قرمز را می چسبم و کج می کنم، 
برگه خودنمایی می کند. هنوز بازش نکرده ام که مادربزرگ 
با قربان صدقه می گوید: سفید است. تویش چیزی مرقوم 
ُــرش کنی. می خواهم  پ امــروز  نشده. گفتم شما بگیری و 
مباهات کنم. بیدار که می شوم بی اختیار دست می کشم 
و آن طرف. دنبال کاغذ می گردم. دنبال همان  این طرف 
زنــگ مــی خــورد. جــواب نمی دهم.  تلفنم  کاغذ سفید که 
می خواهم گردوی پوک نباشم، می خواهم ببینم با خودم 
و خوابم چندچندم و چه باید بکنم که به گوشی ام پیامک 
می آید. پیام را که باز می کنم و می خوانم کم مانده شاخ 
دربیاورم. دیگر باورم می شود رفتگان آن قدرها هم که فکر 
می کنیم از ما دور نشده اند. آن ها ما را می بینند. اصالً توی 

اتاق بغلی یا روی ایوانند انگار.
فرهنگی  اقــالم  بسته  شــد  مقرر  خــدا  بــه  امید  پیامک: 
آمادگی  اگر  بزرگوار  است  دیر  کمی  فــردا.  کنیم  توزیع  را 

مساعدت دارید دست بجنبانید. یاعلی مدد
پی نوشت: پیامبراکرم)ص( می فرمایند: رفتگانتان را از یاد 
نبرید. آن ها امید احسان شما را دارند. آنان زندانی هستند 

و چشم به راه کارهای نیک اند.

امید، ریشه تحول است
یک بحث کلیدی را می خواهم مطرح کنم 
که می تواند عامل تحول باشد. با این نگاه 
وارد بحث کربال بشوم و آن »امید« است... 
ــشــه هــای تــحــول،  یــکــی از عــمــده تــریــن ری
ــت. امــیــد مــوتــور محرکه اســت،  امــیــد اسـ
قطب نماست. خیلی اهمیت دارد من دلم 
این  تحقیقی  یک  کسی  یک  می خواست 
طوری انجام بدهد، یعنی از مدینه تا کربال، 
چند ماه بیشتر نیست، مجموعه  اتفاقات 
با عینک امید نگاه کند.  را  مــاه  ایــن چند 
اگر شما در تاریخ کربال یک جا یک حرف 

ناامید کننده پیدا کردید جایزه دارید. 
شروع  امید  با  را  عاشورا  ابی عبدهللا صبح 
َّهُمَّ أَنَْت ثِقَتِی فِی کُلِّ کَرٍْب وَ أَنَْت  کرد، »اَلل
رَجَائِی فِی کُلِّ ِشدَّةٍ«. آقایی که سه روز است 
آدم  هــزار  نیست. 30  آب  در خیمه هایش 
محاصره اش کرده اند و... می گوید خدایا امید 

من به توست. 
پایان عاشورا هم همین است... هنگام وداع 
با زن و بچه فرمود: آماده آزمون الهی باشید، 
این  با  بدانید خــدا حافظ شماست... چــرا 
اطمینان امام حسین)ع( صحبت می کند؟ به 
این دلیل: »خداوند عاقبت و فرجام کار شما 
را خیر قرار می دهد و خدا تمام این دشمن ها 

را عذاب می کند«.
ایجاد  را در  نانشان  عــده ای  متأسفانه یک 
ناامیدی می  دانند ... مدام به نقاط ضعف 
اشاره می کنند... شما شروع کنی به انتقاد 
هم  را  شما  پست های  دارد.  طرفدار  کــردن 
بیشتر دنبال می کنند در فضای مجازی. اگر 
قرار بود ناامیدی داشته باشیم دهه  60 باید 
این حرف ها را می  زدیم. بمباران بودیم، تحریم 
شدید بودیم، جنگ بود، امکانات نداشتیم. 
اما امام در آن دوران چقدر به مردم امید و 

روحیه می دادند. 
امیدآفرینی  عامل  پنج  به  بفرمایید  اجــازه 
اشاره کنم... اول توکل و حسن ظن به خدا که 
امید می آورد... دوم توجه به وعده های الهی 
امیدوارکننده ترین  که  داریــم  روایاتی  است. 
آیات در قرآن را بیان می کند... عامل سوم 
توجه به نقاط قوت است. در زندگی تان مدام 

به نقاط ضعف نگاه نکنید. 
را داری، شما در  این اشکال جسمی  شما 
ً  دیگر  این قصه شکست خوردی، یعنی واقعا
هیچ نقطه  مثبتی در زندگی شما نیست؟ ... 
چهارم نقاط ضعف دشمن است. نمی دانم 
چرا بعضی ها این طورند، دلشان می خواهد 
ــزرگ کنند، خــودشــان را  همیشه غــرب را ب
در  نگاه کوچک انگاری  اصالً  کنند.  کوچک 
خود و بزرگ انگاری در دشمن دارند... نکته   
آیات  و  تاریخی  نمونه های  به  آخر مراجعه  
قرآن است. کنار نیل، دشمن پشت سر، آب 
در مقابل، حضرت موسی می گوید نترسید 
خدا با ماست. کف چاه به یوسف می گویند 

نترس خدا با ماست... .

ماه صفر  با  همزمان 
اجرای  راستای  و در 
ــت مــــوقــــوفــــه  ــ ــیـ ــ نـ
قـــدیـــمـــی مـــرحـــوم 
ــی   ــ ــلـ ــ ــدی قـ ــ ــهـ ــ »مـ
ــی«،  ــ ــرائـ ــ خــــــان قـ

مجلس سوگواری حضرت 
سیدالشهدا)ع( در حرم مطهر رضوی در حال 

برگزاری است.
آستان قدس رضوی به عنوان بزرگ ترین نهاد 
موقوفاتی جهان، همواره عمل به نیات واقف 
و صیانت از آن را وظیفه خود می داند، چراکه 
عالوه بر عمل به تکلیف شرعی، زمینه ساز 

اعتماد عمومی  ترویج 
فــرهــنــگ  تـــوســـعـــه  و 

وقف خواهد شد.
ــات ایــن  ــوف ــوق ــرخــی م ب
آستان، موقوفاتی است 
که طبق نیت واقف باید 
از عواید آن ها برای تعمیق 
ارزش هـــــــای  گـــســـتـــرش  و 
ــیــت)ع( و تعظیم  اســالمــی، مــعــارف اهـــل ب
شعائر اسالمی به خصوص برگزاری مجالس 
تــعــزیــه حــضــرت ابــاعــبــدهللا الــحــســیــن)ع(، 
موقوفه  برای  که  نیتی  استفاده شود؛ همان 
چشم  به  هم  قرائی  مهدی قلی  خان  مرحوم 

می خورد. این واقف خیراندیش در سال 1289 
واقــع  محمدآباد  مــزرعــه  ششدانگ  قــمــری، 
انضمام  به  را  حيدريه  تربت  شهرستان  در 
یک باب آسیاب دو تنوره، وقف حرم مطهر 

حضرت رضا)ع( کرده است. 
عواید و درآمد این موقوفه طبق نیات مرحوم 
قــرائــی در وقــف نــامــه صــرف مــی شــود کــه در 
هرساله  »برگزاری  به  آن  مهم ترین  بین  این 
گلگون  عبا،  آل  خامس  تعزيه داری  مجلس 
كفن صحرای كربال حضرت سیدالشهدا)ع( 
ماه  های محرم  از  یکی  در  به مدت 10 شب 
اماکن متبرکه حضرت رضــا)ع(«  و صفر در 
اختصاص دارد. براساس سند این وقف نامه، 

پذیرایی  این مجلس عزا هم  از حاضران در 
از  از 154 سال  بیش  می آید. حاال  به عمل 
زمان این وقف و اجرای هر ساله آن طبق نیت 

واقف می گذرد.
بــــرگــــزاری مـــراســـم ســــوگــــواری ابــاعــبــدهللا 
الحسین)ع( موقوفه قرائی، امسال با حضور 
ــران و هیئت مذهبی و رعایت  زائ از  جمعی 
با  مقابله  بهداشتی  دستورالعمل های  کامل 
کرونا، از 25 شهریور 1400 آغاز شده است. 
اربعین حسینی، هر  آستانه  در  مراسم  این 
در  عشا  و  مغرب  نماز  اقامه  از  پس  شــب، 
مطهر  حــرم  مجتبی)ع(  حسن  امــام  صحن 

رضوی برگزار می شود.

وقف و نذروقف و نذر

 قصه  وقف
  »مهدی  قلی خان قرائی« 

 موقوفه
 154 ساله 

عمیدالدوله، فائق بن عبداهلل، مشهور به »فائق خاصه«، شخصیتی 
تأثیرگذار در تاریخ دوره سامانی و اوایل عصر غزنوی است. براساس 
گزارش های تاریخی، فائق اصالتًا از اهالی اندلس بود؛ یعنی دزدان و 
برده داران، او را در اندلس دزدیده و به شرق اسالمی منتقل کرده  بودند.

گزيدهگزيده

 نگاهي به جنگ تحميلي 
درگفت وگوبا آیت اهلل تحریری 
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 سلبریتی شدن و برندسازی
 آفتی برای مداحی 

 ماجرای خروج برخی اتوبوس ها
  از مرز مهران چه بود؟

موعظه

  انسان متقی
  هيچ گاه 
ذليل نمی شود
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 هم اندیشی ذاکران 
و شاعران اهل بیت)ع(
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ویژه فرهنگ و معارف رضوی



الهه ارجمندی: وارد کوپه که شد ســام کــرده و شماره 
صــنــدلــی اش را چــک کـــرد. نــشــســت، نفسی تـــازه کـــرد و 
چمدانش را جلو پایش گذاشت. نگران به نظر می رسید. کاه 
سیاه رنگ لبه دارش را برداشت و روی تخت باال گذاشت. 
سیگاری برداشت و خواست روشن کند که سرفه ای کردم. 
همیشه از بوی سیگار سردرد می شدم. انگار متوجه شد و 
زود کبریتش را خاموش کرد. عذرخواهی کرد و بعد انگار 

دوست داشت درددل کند، گفت:
- آقا آخه مگه میشه توی روز روشن، ماشین آدم رو از جلو در 

خونه ببرن. اصاً کاشان کجا، مشهد کجا؟
سکوت کــردم و سر تکان دادم. جوابی نمی خواست، فقط 
گوش شنوایی می خواست که خود را سبک کند. از لهجه 
اصفهانی اش خوشم آمد. سیگار خاموشش را بین انگشتانش 

فشار داد و ادامه داد: شما مشهدی هستی؟ مجاور آقا؟

به شوخی گفتم: ها... مال مشد امام رضام.
 اصاً کبوتر حرم خود آقام، خانه مانم چفت حرمه... .

خنده اش گرفت و گفت: خوش به حالت جوون، آقا رو داری 
چی غم داری... همین آقــا، سرمایه زندگی ما رو بهمون 
برگردوند. سال ها توی کارخونه فرش کار کــردم. ساعت ها 
اضافه کاری موندم. عمرمو گذاشتم، وقتی کارخونه اونجوری 
بسته شد و کارگرها بیکار شدند، ما موندیم و یه ماشین 

قدیمی که باید خرج پنج نفرمون رو می داد. خدا خواست و 
دستم توی یه آژانس بند شد. درآمدم بد نبود ولی بعدش 
که این تاکسی های اینترنتی راه افتاد، اونجا هم ثبت نام کردم 
تا بیشتر کار کنم. می دونی پسرم! آدم دنبال روزی حال 
باشه خدا هم کمکش می کنه، خدا میگه از تو حرکت از من 
برکت. همین جورم شد و چرخ زندگیمون خوب می چرخید. 

تا اون روز صبح...

اومدم دم در خونه و دیدم ماشین نیست. تازه آخرین قسط 
وامش رو داده بودم... چه روزی بود.. وقتی همه سرمایه ات 

یه ماشین باشه و ببرنش.
سکوت کرد. دلم برایش سوخت. برای یک مرد سخت است 
سفره دلش را پیش کسی باز کند. خدا خدا می کردم پایان 
داستانش خوش باشد و ماشین پیدا شده باشد. خواستم 
بپرسم آخرش چه شده که خودش باز ادامه داد: امام رضا)ع( 

کمکمون کرد... قربون لطف حضرت برم. خانمم که بنده خدا 
داشت سکته می کرد. تا حالش جا اومد، چادرش رو سرش 
انداخت و رفت امامزاده مشهد اردهال. اونجا برای ضریح امام 
رضا)ع( نذر کرده و آقا را قسم داده بود. به دو روز نکشید که از 
کانتری خبرمون کردن ماشین پیدا شده. حاال کجا؟ مشهد!

ــدارو شکر. پــس االن میرین مشهد ماشینو تحویل  -خـ
بگیرین؟

-بله دیگه اینجوری آقا ما رو طلبید، زیارت هم بریم. خدا کنه 
حاال ماشین سالم باشه. 

-ان شاء هللا که سالمه و بازم چرخش براتون میچرخه.
ان شاء اللهی گفت و راه راهرو قطار را گرفت. از در کوپه که 
بیرون می رفت، سنگینی بار یک زندگی را می دیدم که روی 
دوش مرد میانسال سنگینی می کرد. مرد زحمتکشی که 

تاش می کرد روزی حال درآورد و به قسمتش راضی بود.

قطارنوشت
از کاشان تا 
مشهد

موعظه
آیت اهلل حاج آقا مجتبی تهرانی

   انسان متقي هيچ گاه ذليل نمي شود

ِق اهلَل  اِس َفْلَيتَّ پيغمبر اکرم)ص( فرمود: »َمْن أََراَد أَْن َیُکوَن أََعزَّ النَّ
«؛ هر کس می خواهد عزیزترین مردم شود، تقوای  َعزَّ َو َجلَّ

الهی پيشه کند. امام علی)ع( در جمالتی که به زیبایی پشت سر 

هم ردیف شده است، به همين مطلب اشاره می کند که من یک 
ْقَوی«؛ این روایت چون  جمله آن را می خوانم: »َل ِعزَّ أََعزُّ ِمَن التَّ

بسيار زیباست بقيه آن را هم می خوانم.
 حضرت فرمودند: »َو َل َمْعِقَل أَْحَسُن ِمَن الَْوَرِع«؛ هيچ دژی 
ْوبَِه«؛  استوارتر از پارسایی نيست؛ »َو َل َشِفيَع أَنَْجُح ِمَن التَّ

هيچ شفيعی رهاننده تر از بازگشت به سوی خدا نيست؛ »َو 
َل َکْنَز أَْغَنی ِمَن الَْقَناَعِۀ«؛ هيچ گنجی سرشارتر از قناعت 
َضی بِالُْقوِت«؛ و هيچ  نيست؛ »َو َل َماَل أَْذَهُب لِْلَفاَقِه ِمَن الرِّ

مالی بی نيازکننده تر از رضا به آنچه خدا داده است، نيست.
واقعًا آدم وقتی این عبارات را می خواند حظ می کند. ما این 

همه معارف دقيق و زیبا داریم و افرادی خبيث می خواستند 
این ها به دست ما نرسد و جلو خيلی هایش را هم گرفته اند؛ این 
مقدار، بخشی از معارف ماست که به دست ما رسيده است.هيچ 
عزتی ارجمندتر از تقوا نيست. در روایت دیگری امام باقر)ع( 
ْقَوی«؛ هيچ کرامتی، عزتمندتر از  فرمودند: »َل َکَرَم أََعزُّ ِمَن التَّ

تقوا نيست؛ یعنی تقوا هم کرامت و بزرگی است و هم عزت.
ما می بينيم روایات این دو عامل را در یک ظرف ریخته و یک عنوان 
ریشه ای به آن داده اند. این دو عامل درونی و بيرونی؛ یعنی ایمان 

و عمل، تشکيل دهنده ملکه تقواست؛ بنابراین می توان در یک کالم 
گفت تقوا عامل ایجاد عزت است. شخص متقی هيچ گاه ذليل 

نخواهد شد؛ یعنی هيچ وقت قلب های مسخ نشده از او متنفر 
نمی شوند. حتی اگر کسی اسير شهوت یا غضبش باشد، ولی مسخ 

نشده باشد، وقتی یک انسان متقی را می بيند، در دلش از او متنفر 
نخواهد شد. مثالً خوِد دزد، اگر بخواهد چيزی را نزد کسی امانت 

بگذارد، آیا پيش یک دزد دیگر می رود یا می گردد یک امين پيدا کند؟ 

همان مال دزدی را دست دزد نمی دهد و آن قدر می گردد تا یک امين 
پيدا کند و نزد او بسپارد. دزد هم از امانتداری خوشش می آید. 

خودش هم که لاُبالی باشد، از شخص متقی، متنفر نخواهد بود؛ 
البته اگر مسخ نشده باشد که درغير این صورت بحث دیگری 

خواهد بود؛ پس تقوا، علت اصلی عزت است.

ــدارت،  حــجــت االســــام مــحــمــد صــ
رئــیــس اداره تــبــلــیــغــات اســامــی 
شهرستان مــهــران در گــفــت وگــو با 
خبرنگار مهر، بــا اشـــاره بــه شرایط 
کنونی مرز مهران و شایعات فضای 
مجازی مبنی بر باز شدن این مرز در 
ساعاتی از روز گفت: مشکلی که 
وجــود دارد این است که در فضای 
مجازی شایعه هایی در خصوص 
بــاز شــدن مــرزهــا حتی بــه صــورت 
ساعتی در روز منتشر می شود، این 

گونه شایعه ها سبب می شود برخی از مردم 
فریب خــورده و به سمت مــرز حرکت کنند و 
یا شایعه می کنند با هماهنگی عــراق از فردا 
مرز باز می شود، با اینکه مسیر بسته است 
و پلیس مانع ورود مــردم به شهرهای مرزی 
می شود، باز هم این شایعات مردم را به سمت 

مرز می کشاند.
صــدارت با بیان اینکه تجمع مردم نسبت به 
سال گذشته کمتر است، گفت: مشکل دیگری 
که وجــود دارد ایــن اســت در شهرهای مرزی 
زیرساخت های الزم برای زائران فراهم نیست، 
مساجد به خاطر کرونا بسته هستند و فضایی 
برای زائران تدارک دیده نشده و مردم باید به این 

نکته توجه کنند.
حجت االسام صدارت ادامه داد: مشکل دیگر 
اینکه وقتی در اخبار اعام می کنند مرز بسته 
است از استثنائات این مسئله چیزی نمی گویند. 
مرز زمینی ایران از سال ۹۸ به خاطر کرونا بسته 
است و تنها به صورت موردی و در موارد استثنا 
باز می شود. استثناهای عبور از مرز زمینی شامل 
افراد دو تابعیتی، افرادی که برای تحصیل یا کار در 
کشور عراق اقامت دارند و افرادی که موافقت نامه 

عراقی در دست دارند، می شود.
رئیس اداره تبلیغات اسامی شهرستان مهران 
ادامه داد: مشکل اینجاست در اخبار، قانون کلی 
بیان شده و صحبتی از استثناها نمی شود، به 
همین خاطر وقتی مردم خود را به مرز می رسانند 
و می بینند عده ای از مرز عبور می کنند ناراحت 
می شوند و گمان می کنند در این قضیه تبعیض 
ــن زمینه،  وجـــود دارد؛ بنابراین مشکل در ای

اطاع رسانی است.

نخستین فراخوان   ◾ 
»نوجوان اربعینی« اعالم شد

روح هللا عــبــدالــهــی، مــدیــر روابـــط عمومی 
اداره کــل تبلیغات اســامــی اســتــان تهران 
ــرا رســـیـــدن اربــعــیــن  ــ گــفــت: در آســتــانــه ف
حسینی و در راستای تأکیدات رهبر معظم 
انــقــاب در خــصــوص انــعــکــاس بــزرگ تــریــن 
گــردهــمــایــی عــالــم و حــرکــت عــشــق و ایــمــان 
همراه با بصیرت و زنده نگه داشتن فرهنگ 
ارزشمند اربعین، این اداره کل با همکاری 
کمیته فرهنگی و آمــوزشــی ســتــاد مرکزی 
اربعین حسینی اقدام به برگزاری نخستین 

فراخوان »نوجوان اربعینی« نموده است.
ــوجــوان  ــه مــنــدان ن ــرد: عــاق ــ وی تــصــریــح ک
بــرای کسب اطــاعــات بیشتر در خصوص 
ــال  ــوان و ارســ ــراخــ ــ ــخــش هــای مــخــتــلــف ف ب
ــار مــی تــوانــنــد تــا پــانــزدهــم مــهــرمــاه ســال  آثـ
جــاری آثــار خود از قبیل تولیدات صوتی و 
تصویری،عکس، دلنوشته، خاطره، مداحی، 
ــرود را بــه آدرس نــغــمــات عــاشــورایــی و ســ

arbaeen.nojavan  در شبکه اجتماعی 
اینستاگرام ارسال و در این رویداد فرهنگی 

مشارکت کنند.
وی در پایان گفت: به آثار برگزیده به رسم 
یــادبــود جــوایــز ارزشــمــنــدی همچون هشت 
یــارت حضرت علی بن  کمک هزینه سفر ز
موسی الرضا)ع( به مشهد مقدس هر کدام 
به ارزش ۱۰ میلیون ریــال و بــرای ۴۰ نفر از 
شرکت کنندگان نگین انگشتری از سنگ 
حــرم مطهر امــام حسین)ع( در نظر گرفته 

شده است.

فرهنگ مدح و مداحی یکی از عوامل مهم در 
ترویج اندیشه اسامی شیعی و تثبیت آن در 
طــول تاریخ ایــران اسامی به شمار مــی رود و 
در طول تاریخ، مداحان و شاعران فراوانی با 
استفاده از اشعار، سیره و رفتار اهل بیت)ع( را 
با اسلوب های هنری و قالب های جذاب پایدار و 
تأثیرگذار توصیف و به مخاطبان انتقال دادند. 
آنچه می خوانید خــاصــه ای از دیدگاه های 
جواد حیدری، مدیر عامل مجمع شاعران اهل 
بیت)ع( و نایب رئیس کانون مداحان کشور در 
گفت وگو با مهر با انگیزه واکاوی نقش تربیتی 

هیئت های مذهبی است.

هیئت اگر بخواهد تربیت کند باید   ◾
منبری های ثابت و مجتهد داشته باشد

ــال پــیــش تــحــقــیــقــی در زمــیــنــه  بــنــده ۲۶ ســ
هیئت های قدیمی تهران انجام دادم تا بدانم 
چـــرا هــیــئــت هــای قــدیــمــی از اســتــخــوان بــنــدی 
ــوده و کسانی که در این  محکمی بــرخــوردار ب
هیئت ها تربیت می شوند انسان هایی ثابت قدم 
و محکمی هستند. به این نتیجه رسیدم این 
هیئت ها مــنــبــری هــای ثــابــت و در عین حال 
مجتهد داشتند؛ مجتهدی که عــاوه بر عالم 
بــودن عامل نیز بــود؛ بنابراین این سبک غلط 
است که هیئت ها در هر جلسه ای یک سخنران 
و یا در هر دهه ای از سخنران های مختلف دعوت 
به عمل می آورند. قطعاً در این اقــدام، تربیتی 
اتــفــاق نمی افتد چــرا کــه اخــتــاف سلیقه ها و 
نظرات سخنرانان سبب تشتت شده و موجب 
می شود در هیئت آن اتفاق تربیتی مطلوب 

رخ ندهد.

بخشی از دالیل اقبال مردم به مداحان،   ◾
دلی است

در جریان مداحی نباید برندسازی صورت 
می گرفت که برندسازی به سلبریتی شدن 
تبدیل شــود؛ چــه کسانی ایــن کــار را کردند؟ 
افــرادی که میکروفن و تریبون ملی داشتند؛ 
این افراد به سمت برندسازی رفتند. آن ها اکثراً 
کلماتی مثل مــداح ملی، قــاری بین المللی را 
مطرح کردند که این ها اشتباه است. مداح نوکر 
امام حسین)ع( است؛ این واژه ها برای کسانی 

که ظرفیت ندارند تأثیر بد داشته است.

اینکه مردم اقبالشان به مداح امام حسین)ع( 
بیشتر شده مقداری نیز دلی است. در گذشته 
روضه خوان ها علما بودند، در گذشته روضه خوان 
روضــه دلی می خواند و اکنون روحانی مداحی 
می کند؛ علما باید مثل قدیم روضــه عالمانه 
بخوانند، اگر این روضه عالمانه بیشتر و جایگاه ها 
حفظ شود آفتی وارد نمی شود؛ اگر هر چیزی سر 
جای خودش باشد، یعنی همین ارکان شناسی 
مذهبی روحــانــی باید سخنرانی داشته باشد 
و مــداح کــار مــداحــی خــود را انــجــام دهــد.مــردم 
اقبالشان به منبر کم شده؛ این مقداری به خود 
مــردم برمی گردد، مقداری دیــن مــردم سطحی 
شــده اســت. نیاز به فرهنگ سازی اســت باید 
تبیین شود اگر سخنرانی را خوب گوش بدهند 
از روضه بیشتر لذت می برند؛ این موضوع نیاز 
به کار دارد، دستگاه های فرهنگی باید کارهای 

فرهنگی انجام دهند.

مداح اگر در خانه باتقوا باشد  ◾ 
 در هیئت نیز مؤثر خواهد بود

هر مداحی اگر در خانه اهل تقوا باشد، حتماً 
در هیئت نیز مؤثر خواهد بــود. مــردم خیلی 
باهوش هستند و وقتی به هیئت می آیند کاماً 
متوجه می شوند فرد به راستی اهل تقواست یا 
ظاهرسازی می کند.مداح باید برای همه به ویژه 
جوانان الگو باشد، الگوی به عاوه یک؛ یعنی 
باید همه شرایط مؤمن را داشته باشد و یک 
چیزی اضافه تر. انتخاب شعر در مداحی از 
اهمیت باالیی برخوردار است، انتخاب شعر 
مؤثرترین عامل در بحث تربیت و اخاق است 

و از نظر روان شناسی اهمیت زیادی دارد.

مردم به شایعه های فضاي مجازي توجه نکنند

ماجرای خروج برخی اتوبوس ها  
از مرز مهران چه بود؟

جواد حیدری، مدیر عامل مجمع شاعران اهل بیت)ع( مطرح کرد

 سلبریتی شدن و برندسازی
 آفتی برای مداحی

ادب هیئتاخبار اربعین مستقيمی:  ــه  ــن آم
ــام  ــه امــ نــخــســتــیــن بــــار كــ
ژه »دفــــــاع  خـــمـــیـــنـــی وا
ــار بردند  مــقــدس« را بــه ك
در ۲۲ بهمن ســال ۱3۶۰ 
مصادف با سالگرد پیروزی انقاب اسامی بود. 
ایشان فرمودند: »بحمدهللا تعالی سه سال از 
پیروزی انقاب اسامی سپری شد و در آستانه 
سال چهارم هستیم. با پیشگویی های قشرهای 
ــران، بــایــد  ــ ــیــر ایـ ــه اســـام و مـــردم دل غــیــرآشــنــا ب
جمهوری اسامی بیش از دو ســال از شكست 

خود را پشت سر گذاشته باشد! 
خـــواب هـــای شــیــریــنــی كـــه مــخــالــفــان داخـــلـــی و 
پشتوانه های خارجی آنان دیده بودند و رؤیاهای 
امیدبخشی كه كاخ های طایی برایشان بنا نموده 
بــودنــد یكی پــس از دیــگــری بــا همت واالی ملت 
عظیم الشأن و جوانان برومند اسام فرو ریخت... 
هیچ قدرتی به فضل خــداونــد متعال نمی تواند 
ــازدارد و به دولت ها  آنــان را از این دفــاع مقدس ب
نصیحت می كنم دست از كینه توزی و زورآزمایی 
ــران دســت بـــرادری  ــد و بــا دولـــت و ملت ایـ ــردارن ب
دهند تا اسرائیل غاصب را از كشورهای اسامی 
و زمین های مغصوب بیرون رانند و نژاد پرستی و 
زبان ساالری را كه در اسام محكوم و مردود است، 
كنار زنند تا سعادت دین را در آغوش گیرند و هیچ 
قدرتی نتواند با آنــان مقابله كند«. به مناسبت 
فرارسیدن هفته گرامیداشت دفــاع مقدس الزم 
دیــدیــم در خــصــوص مــؤلــفــه هــای هــویــتــی هشت 
سال مقاومت مــردم ایــران با آیــت هللا محمدباقر 
تحریری، تولیت مدرسه علمیه مــروی گفت وگو 

کنیم که در ادامه می خوانید.

◾ جهاد در آموزه های دینی ما به چه معناست و 
وجوب آن از چه ابواب و جهاتی است؟ 

جهاد از نظر لغوی به معنای تاش است. انسان 
در این عالم برای دستیابی به امور مختلف تاش 
می کند و قطعاً برای رسیدن به منافع و سعادت 
پیش روی خود نیز با موانعی روبه رو می شود که 
برای رفع آن ها ناگزیر به تاش و کوشش است، از 
این رو، جهاد هم برای رسیدن به اموری که الزم 
و مناسب حیات آدمی است به کار می رود و هم 
برای برطرف کردن موانع رسیدن به سعادت؛ با 
ایــن وصــف، دفــاع از حــق امــری فطری و طبیعی 
است که نوعی از آن حتی در حیوانات هم وجود 
ــه ای از حــق را کــه انــســان درک  دارد امــا آن درجـ
می کند و در پی رسیدن به آن اســت قطعاً هیچ 

موجودی جز انسان دارا نیست. 
معنای ابتدایی جهاد، مبارزه با کسانی است که 
در برابر جبهه دین و خداگرایی و بندگی خدای 
یــن رسالت  متعال موضع می گیرند و نــه تنها ا
نورانی انبیا را نمی پذیرند بلکه مقابل آن جبهه 
گرفته و مقاومت می کنند و می کوشند منطق حق 

را از بین ببرند و آن را کور کنند.
 از ایــن منظر، در آمــوزه هــا و دســتــورات دینی بر 
ایــن وظــیــفــه بـــرای مسلمین تــأکــیــد و بــر وجــوب 
آن تصریح شده اســت. ادیــان الهی می خواهند 

ــا حــضــور در  ــه حقیقت فــطــری خـــود ب ــســان ب ان
محضر الهی و تبعیت از دستورات او دست یابد 
امــا در ایــن مسیر مقابله بــا دشمنانی کــه مــا را 
منع می کنند و مانع کمال واقعی مان می شوند 
نیز ضــرورت دارد. از این رو قــرآن کریم در آیات 
متعددی مسلمانان و مؤمنان را به جهاد در راه 
خدا امر می کند؛ در فرهنگ و ادبیات دینی به ما 
نیز سفارش شده اسباب دفاعی را در هر زمان، به 
هر گونه که الزم است فراهم کرده و به کار بگیریم 
و در دفــاع از ارزش هــای الهی و دینی و انسانی، 

صبر و تقوا پیشه کنیم تا پیروز میدان شویم.

◾ چرا جهاد ما در پیوند با جنگ تحمیلی بر 
ایران اسالمی که هشت سال به طول انجامید 

عنوان دفاع مقدس به خود گرفته است؟
بر اساس چنین معنا و تعبیری است که خدای 
ــران اســامــی عــنــایــت کـــرد و  ــ ــه امـــت ای مــتــعــال ب
ــا تــوفــیــق داد در پــرتــوی تعالیم اســـام،  بــه آن هـ
آمــوزه هــای اهل بیت)ع(، تبلیغات ژرف سالیان 
طوالنی علمای دین و دفاعیات ایشان از معارف 
نورانی ائمه)ع( و حضور در میدانِ مردم متدین، 
ــنــی را بــه واســطــه فــقــیــه و عــارفــی  حــاکــمــیــت دی
مجاهد از شاگردان برجسته ائمه)ع( یعنی امام 
خمینی)قدس سره الشریف( در سال 57 محقق 
و حاکمیت طاغوت را سرنگون کنند و در ادامه 

این تحوالت، نظام جمهوری اسامی برپا شد. 
این جمهوری به تاش و مجاهدت در عرصه های 
ز  اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیا
داشــت تــا مــعــارف دیــن قـــوام، تحقق، تثبیت و 
یــن ممکن نمی شد مگر بــا جهاد؛  دوام یابد و ا
ــژه آنــکــه دشــمــنــان اســـام کــه بــا جمهوری  ــه وی ب
اسامی ضربه خوردند و منافعی را که سالیان 
سال در این کشور به واسطه مزدورانشان محقق 
می شد در خطر دیــدنــد، درصــدد بــرانــدازی این 
نظام با نقشه های مختلف )کودتا و نفوذ خاص( 
برآمدند و چون موفق نشدند، صدام را تحریک 
کردند تا جنگ را بر میهن اسامی ما تحمیل 
ــدام از طــاغــوت هــایــی بـــود کــه به  کــنــد؛ چـــون صـ
سرکوب کردن مخالفانش و کشورگشایی عاقه 
داشت و برای اجرای نقشه آن ها مناسب به نظر 
می رسید؛ چنان که درصدد تصرف بخش هایی از 
خاک ایران اسامی برآمد و حتی برنامه داشت 
حاکمیت دینی ما را سرنگون کند اما به فرمان 
امــام خمینی)ره( ملت غیور به دفــاع از نظام و 
اســام برخاستند بــرای همین هــم ایــن دوران، 
دفاع مقدس نام گرفت، چون در آن دوران دفاع 

از اسام ناب، پاکی ها و خوبی ها هدف بود.
 اگــرچــه بعضی از کشورها نیز عــنــوان اسامی 
داشتند اما اسامشان آمریکایی بود چنان که 
پیش از انقاب، حاکمان و پادشاهان کشور ما 
نیز اسم اسام را یدک می کشیدند! از این جهت 
ــاع مــا در جنگ تحمیلی هشت ساله، دفــاع  دف
مقدس شد که عده ای از جوانان و مردم ایثارگر 
جان خود را برای حفظ کیان اسام ناب در طبق 
اخــاص گذاشتند و مقابل دشمن ایستادند و 

دشمن را بیرون راندند.

 

آن ها در طول این هشت سال اجازه ندادند حتی 
یک وجب از خاک کشور از دست برود در حالی 
یـــران بــا یــک حمله  کــه در حاکمیت های قبلی ا

کوچک بخش هایی بــزرگ از کشور مثل کشور 
آذربایجان و... را از دست دادنــد و تحت سلطه 

دشمنان این سرزمین کردند.

مسئله ایثار و شهادت در مقدس شدن دفاع   ◾
ما در جنگ تحمیلی چه تأثیری داشت و جاافتادن 
این فرهنگ در جامعه ای که به تازگی نهضت امام 

خمینی)ره( و انقالب اسالمی را تجربه کرده بود، چقدر 
در توفیقات ما در جنگ مؤثر واقع شد؟

در آمـــوزه هـــای اســـام مسئله ایــثــار مــال و جــان 
ــا تبعیت از  ــران ب ــ ــی بــســیــار دارد؛ مــلــت ای ارزشــ
دستورات قرآن و ائمه)ع( به ویژه سیدالشهدا)ع( 
به عنوان الگوی ایثار ناب و شهدای در راه خدا 
جان خود را بذل کردند و اجازه ندادند توطئه های 
دشمن برای از بین رفتن مکتب نجات بخش اهل 
بیت)ع( و تجزیه خاک ایران اسامی عملی شود.

 در بیان فضائل شهادت و شهدا، آیات و روایات 
بسیاری وجــود دارد، چنان که رســول خــدا)ص( 
فــرمــودنــد: بــاالتــر از هــر نیکی، نیکی ای اســت تا 
جایی که انسان در راه خدا کشته شود که برتر از 

آن نیکی ای وجود ندارد.
ــرم)ص( همچنین فــرمــودنــد: برترین  ــ  پیامبر اک
مرگ ها شهادت است و نیز از امیرالمؤمنین)ع( 
در بسیاری از مواضع طلب شهادت مطرح شده 
است. آن حضرات)ع( اینچنین فرهنگ شهادت 

و برکات آن را نهادینه کردند.
 استمرار همین فرهنگ بود که سبب شد انقاب 
و نظام اسامی ما استحکام یابد و این خون های 
پاک، نهال نوپای انقاب را آبیاری و تنومند کند. 
روحیه ایثار و شهادت مردم شهیدپرور در هشت 
سال دفاع مقدس و مقاومت رزمندگان و خانواده 
ــردن انــقــاب مأیوس  آن هــا دشمن را در از بین ب
کرد اگرچه توطئه هایشان ادامه دارد و هر روز در 

شکلی نو ظاهر می شود.
دفاع مقدس مانند واقعه عاشورای حسینی دو 
رکن داشت؛ یکی شهادت و دیگری اسارت که هر 
یک جایگاه خود را در تثبیت مکتب اسام ایفا 

کرده اند. 
در دفــاع مقدس نیز چه شهادت رزمندگان چه 
اسارت آن ها در زندان های صدام و رشادت هایی 
که خلق کردند زمینه صدور و اباغ منطق اسام 
به دنیا را فراهم کــرد. ایــن خــون هــای پــاک سبب 
شــد جمهوری اســامــی تثبیت شــود از ایــن رو، 
گرامیداشت ایام دفاع مقدس همه ساله ضرورت 
دارد تا برکات و فضائلی که خداوند با این دفاع به 

ما عنایت کرد، یادآوری و حفظ شود.
 شهدا با این معنویت به نوعی امام و پیشوای ما 
شدند از این رو، بزرگداشت دفــاع مقدس نظیر 
گــرامــیــداشــت عــاشــورای حسینی ضـــرورت دارد 
یعنی همان طور که عزای حسینی اقامه می شود 
باید رشادت ها و حماسه آفرینی های رزمندگان، 
شهدا و جانبازان و ایثارگران دفاع مقدس هم زنده 

نگه داشته شود.
شیوع کرونا و مشکات ناشی از آن دوباره منطقِ 
مکتب ایــثــار را زنــده کــرد و رزمــایــش عمومی در 
رسیدگی به مستضعفان به نوعی الهام از دفاع 
مقدس و ایثارهای آن دوران محسوب می شود؛ 
ــادر درمـــان در خط  ــاری کــه کـ همچنین اســـت کـ
مقدم دفاع از سامت مردم انجام می دهند که به 
نوعی استمرار ایثارهای دفاع مقدس است که در 

جبهه ای دیگر بروز و ظهور یافته است.
 امــروز که با هدایت و ارشادهای توأم با بصیرت 
رهبری معظم انقاب )دامت توفیقاته( از مواضع 
سخت عبور کرده ایم باید ماهیت دفاع مقدس 
را که همراهی امام و امت و اتحاد آن ها در جهت 
توجه به خدای متعال و حاکمیت اسام حقیقی 

است، حفظ کنیم.

معنویت و انس با اهل بیت)ع( به ویژه الهام از   ◾
فرهنگ عاشورای حسینی در توفیق رزمندگان در 

جبهه های جنگ چه تأثیری داشت؟ 
رمــز موفقیت ما در جبهه های جنگ تحمیلی، 
الــهــام گرفتن از مکتب عــاشــوراســت. مــا از این 
فرمایش حضرت سیدالشهدا)ع( که فرمودند: 
یــر بــار بیعت با طاغوت نمی روم،  من لحظه ای ز
درس گرفتیم چنان که در ابتدای انقاب شعار 
ــا حــســیــنــیــه رهـــبـــر ما  ــهــضــت مـ مــــی دادیــــم: »ن

خمینیه«. 
ــود. اگـــر ایــن  ــی بــر جبهه ها حــاکــم بـ ــاط والیـ ــب ارت
ماهیت نبود انقاب ما هم نظیر انقاب فرانسه و 
دیگر انقاب ها می بود و به سرنوشت آن ها دچار 

می شد.
 آنچه در جبهه ها رقــم خــورد برگرفته از منطق 
حق طلبی ســیــدالــشــهــدا)ع( بــود کــه هــرگــز باطل 
را نمی پذیرفت و با آن بیعت نمی کرد. با همین 
ــود کـــه رزمـــنـــدگـــان مـــا در جــبــهــه هــا آن  مــنــطــق بـ

افتخارات را آفریدند.

◾ شهدا و رزمندگان ما در چه ویژگی ها و اوصافی 
شبیه به یاران باوفای حضرت سیدالشهدا)ع( 

هستند؟
ویژگی یاران با وفای امام حسین)ع( عبارت بود 
ز: نــخــســت، مــعــرفــت بــه مکتب نجات بخش  ا
اسام و امام حق که انسان را به کمال و سعادت 

حقیقی می رساند.
 دوم، هــدف عالی از زنــدگــی داشــتــن و حقیقت 

زندگی را درک کردن. 
سوم، توکل قوی که با اتکا به حق تعالی در برابر 
جلوه گری های دنیا و دشمنان و تطمیع و تهدید 

آن ها شیفته نشدند و نهراسیدند.
 چـــهـــارم، بــصــیــرت مــنــاســب در انــتــخــاب راه و 
روش صحیح زندگی و پشت پا زدن به زندگی 
پـــوچ دنــیــاطــلــبــان و ســتــمــگــران زمـــان خــویــش و 
ز حاکمیت های  عبرت و تجربه خــوب گرفتن ا
مــام حق و  ز ا طاغوتی گذشته و پنجم تبعیت ا
سیدالشهدا)ع( کــه لحظه ای ایــشــان را بــا دنیا 

برابر نکردند.
 شــهــدا و رزمــنــدگــان راستین مــا نیز هــر یــک به 
اندازه خود این ویژگی ها را داشته و به پای آن تا 
آخرین نفس ایستاده و می ایستند و در پایان 
یــن زمینه عنایت ویــژه حق تعالی و  با داشتن ا
اولــیــایــشــان شــامــل حالشان شــده و تــأیــیــدات و 
نــصــرت هــای معنوی بــر آنـــان ســرازیــر مــی شــود. 
ــایـــی اســت  ایـــن خــصــائــص، عــبــرت هــا و درس هـ
کــه مــعــاصــران و افـــراد در طــول تــاریــخ از ایشان 

می گیرند.

نگاهي به جنگ تحمیلي درگفت وگو   با  آیت اهلل تحریری 

دفاع مقدس مانند واقعه عاشورای حسينی دو رکن داشت؛ یکی 
شهادت و دیگری اسارت که هر یک جایگاه خود را در تثبيت مکتب 
اسالم ایفا کرده اند. در دفاع مقدس نيز چه شهادت رزمندگان چه 
اسارت آن ها زمينه صدور و ابالغ منطق اسالم به دنيا را فراهم کرد. 

گزيدهگزيده

دفاع با منطق 
حق طلبی عاشورا
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ال یعابُ 
امَلرءُ ِبَتاخیِر 
حَقهِ ِامنا 
یعاُب مَن 
َاخََذ ما 
َلیسَ َلهُ؛
برای انسان عيب 
نيست که حقش 
تأخير افتد، عيب آن 
است چيزی را که 
حقش نيست بگيرد.
 نهج البالغه
)صبحی صالح( ص 500

مَن َكُثرَ 
مِزاحُهُ 
اسُتجِهَل؛

هر کس زیاد 
شوخی کند، نادان 
شمرده می شود.

غررالحکم و درر الکلم 
ج5، ص183، ح7883
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

 براب��ر رای 140060308004000047-1400/06/03 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
ولی جعفری فرزند غالم حسین به شماره شناسنامه 651 صادره شوسف به شماره ملی 5639594055 در پرونده 
کالسه 1400114408004000005 نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ محصور به مساحت 864/7 متر مربع پالک 
64 فرعی از 63-اصلی مزرعه شوسف بخش 5 نهبندان بصورت انتقالی )قولنامه عادی( مع الواسطه از مالک رسمی 

)خانم زینب نخعی نژاد( به آدرس مزرعه شوسف بخش5 نهبندان محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع  به رای 
اعالم ش��ده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دوماه اعتراض کتبی خویش رابه این اداره تسلیم و 
رسید دریافت نمایند. معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم  قطعی دادگاه است . در صورتیکه اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد 

نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ1405165
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/15                                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/31

سید مهدی پروین محبی -رئیس سازمان ثبت اسنادو امالک شهرستان نهبندان 

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

 براب��ر رای 140060308004000044-1400/05/11 و رای اصالح��ی ش��ماره 140060308004000046- 
1400/05/17 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر 
در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فاطمه قاضی فرزند علی به شماره 
شناسنامه 37 صادره نهبندان به شماره ملی 5639701668 در پرونده کالسه 1399114408004000017 نسبت 
به ششدانگ یک قطعه باب محوطه مشتمل بر اعیان احداثی به مساحت 384/08 متر مربع قسمتی از پالک 123 
فرعی از 2-اصلی مزرعه همری بخش 5 نهبندان بصورت انتقالی )قولنامه عادی( از مالک رسمی )فاطمه کاظمی( به 

آدرس مزرعه همری بخش5 نهبندان محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع  به رای 
اعالم ش��ده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دوماه اعتراض کتبی خویش رابه این اداره تسلیم و 
رسید دریافت نمایند. معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم  قطعی دادگاه است . در صورتیکه اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد 

نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ1405166
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/15                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/31

سید مهدی پروین محبی -رئیس سازمان ثبت اسنادو امالک شهرستان نهبندان

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد 
مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی 
می گردد:خانم زهرا غالمی بیدکی به شناسنامه شماره 410 کدملی 0748721134 صادره تایباد فرزند حسینا در 

ششدانگ یکباب منزل به مساحت 67/30 مترمربع پالک شماره 251 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد 
حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت مرحوم غالم موال کریمدادی و قسمتی از پالک ** کالسه 99-308 
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 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 یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت مح��ل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1405212
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/6/16                                 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/6/31

کفیل ثبت اسناد و امالک تایباد- مهدی حسین زاده

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 2459-1400 مورخه 1400/06/07 هیئت به شماره کالسه 39-1400موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زینب رنجبر نجف آباد فرزند براتعلی بش��ماره شناسنامه 1658 صادره از 
بجنورد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 152متر مربع از پالک907 فرعی از  163اصلی واقع در اراضی 
پنبه زار خراس��ان ش��مالی بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی ش��هرداری بجنوردمحرز گردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید 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.م الف 3234 آ1405208
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/06/16                                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/31

احمد اصغری شیروان-رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد 
مورد رس��یدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به ش��رح ذیل 
آگهی می گردد: آقای سعید داودی به شناسنامه شماره 319 کدملی 0748671420 صادره تایباد فرزند عبدالغفور 
در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 145/59 مترمربع پالک شماره 51 فرعی از 251 اصلی واقع در خراسان رضوی 
بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت مرحوم رحمت باغچگی )سهم االرثی غالمحیدر 

باغچگی( و قسمتی از پالک** کالسه 1400-24
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 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 یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت مح��ل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موک��ول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتیکه اعت��راض 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.آ1405172

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/6/16                                تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/6/31
کفیل ثبت اسناد و امالک تایباد- مهدی حسین زاده

آگهی قانون تعین 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 مجید رسولی به شناسنامه شماره 238 کدملی 0749416947 صادره تایباد فرزند محمد 
در شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 141/26 مترمربع پالک شماره 251 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 
14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت مرحوم غالم حسن میرزائی )سهم االرثی خلیل علی 
میرزائی( و قسمتی از پالک** کالسه 495- 97    لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های 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 یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 

سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1405183
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/6/16                            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/6/31

کفیل ثبت اسناد و امالک تایباد- مهدی حسین زاده

آگهی آراء هیئت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعی ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یادشده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک فاروج مورد رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به 

فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی)کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش سه قوچان پالک 3 اصلی-اراضی تیول

ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک ... فرعی از 3 اصلی فوق به مساحت 28571/99 متر مربع ابتیاعی 
آق��ای محمد حاجی پورمقدم فاروجی فرزند عباس از محل مالکیت رس��می مش��اعی متقاضی برابر رای ش��ماره 

140060307003000778 -1400/05/13 کالسه 77-1400 هیئت
بخش سه قوچان پالک 12 اصلی-اراضی مفرنقاه

ششدانگ یک قطعه باغ دارای پالک ... فرعی از204فرعی از 12 اصلی فوق به مساحت  9622/77 متر مربع ابتیاعی 
آقای موس��ی الرضا ندائی فاروجی فرزندغالم از محل مالکیت رس��می آقای غالم ندائی فاروجی برابر رای ش��ماره 

140060307003000772 -1400/05/12 کالسه 109 -1399هیئت
شش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک ...فرعی از383فرعی از12اصلی فوق به مساحت 4259/75مترمربع 
ابتیاعی آقای غالمرضا برازنده مفرنقاه فرزند علی اصغر از محل مالکیت رسمی آقای روح اله رضوانی برابر رأی شماره 

140060307003000811- 1400/05/24کالسه 113-1397هیئت
بخش سه قوچان پالک 18 اصلی-اراضی کالته نوروزعلی

ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک 100 فرعی از18 اصلی فوق به مساحت 1959/59 متر مربع ابتیاعی 
آقای حبیب اله ایزدپناه کالته جعفرآبادفرزندحشمت اله  از محل مالکیت رسمی خانم فاطمه عصمتی برابر رای شماره  

140060307003000809 -1400/05/24 کالسه 113-1397 هیئت
بخش سه قوچان پالک 25 اصلی-اراضی جعفرآباد

س��ه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک ... فرعی از25اصلی به مساحت 35677/77متر 
مربع ابتیاعی آقای قربانعلی زارعی فرزند محمدحسین از محل مالکیت رسمی آقای غالمعلی غالمی برابر رأی شماره 

140060307003000775 -1400/05/13 کالسه 37-1400 هیئت
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک ... فرعی از25 اصلی فوق به مساحت35677/77متر 
مربع ابتیاعی آقای علی اکبرباغدار فاروجی فرزند علی از محل مالکیت رسمی آقای غالمعلی غالمی برابر رای شماره 

140060307003000776 -1400/05/13 کالسه34-1400 هیئت
شش��دانگ ی��ک قطعه زمین مزروع��ی دارای پالک ... فرع��ی از25 اصلی فوق به مس��احت 14244/99 متر مربع 
ابتیاع��ی آقای محم��د قنبری فرزند محمدحس��ین از محل مالکیت رس��می آقای صفدرواقعی برابر رای ش��ماره 

140060307003000773 -1400/05/12 کالسه 15-1400 هیئت
بخش سه قوچان پالک 34 اصلی-اراضی میرفضل اله

شش��دانگ یک قطعه زمی��ن مزروع��ی دارای پالک....فرعی از 34 اصل��ی فوق به مس��احت 76193/83متر مربع 
ابتیاع��ی آق��ای رضامحمدیان فرزند محمود از محل مالکیت رس��می آق��ای رمضان محمدیان  برابر رای ش��ماره 

140060307003000810 -1400/05/24 کالسه48-1400 هیئت
بخش سه قوچان پالک 35 اصلی-اراضی حاجی تقی

شش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی  دارای پالک .. فرعی از 35 اصلی فوق به مساحت 10880/04متر مربع ابتیاعی 
آقای احمداس��دی فرزند محمدرضا از محل مالکیت رس��می آقای  غالمرضا غالمی حاجی تقی برابر رای ش��ماره  

140060307003000813 -1400/05/24 کالسه105-1399 هیئت
شش��دانگ یکقطع��ه زمی��ن مزروع��ی دارای پ��الک ....فرعی از35اصل��ی فوق ب��ه مس��احت 7458/32مترمربع 
ابتیاع��ی آقای احمداس��دی فرزند محمدرضا ازمحل مالکی��ت آقای غالمرضا غالمی حاجی تقی برابررأی ش��ماره 

140060307003000814-1400/05/24کالسه 104-1399هیئت
بخش سه قوچان پالک 86 اصلی-اراضی دربند اسفجیر

ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک ....فرعی از 121فرعی از86اصلی فوق به مساحت 3195/08مترمربع که 
مقدار411مترمربع درحریم رودخانه واقع شده است  ابتیاعی خانم پری چوبک زن فرزند برات ازمحل مالکیت رسمی 

آقای محمداسالمی قره جقه برابررأی شماره 140060307003000817- 1400/05/24کالسه23-1400هیئت
بخش سه قوچان پالک 123 اصلی-اراضی استاد

شش��دانگ یک قطعه باغ دارای پالک .. فرعی از630فرعی وکل پالک 112فرعی از 123 اصلی فوق به مس��احت 
2647/64مت��ر مرب��ع که مقدار 403مترمربع درحریم رودخانه واقع ش��ده اس��ت  ابتیاعی آقای ابراهیم ش��اکری 
اس��تاد فرزند غالمعلی از محل مالکیت رس��می آقای غالمعلی ش��اکری وغالمحس��ن نجف زاده برابر رای ش��ماره 

140060307003000808 -1400/05/24 کالسه100-1399 هیئت
بخش سه قوچان پالک 182 اصلی-اراضی شیرین دره خرق 

ششدانگ یک قطعه باغ  دارای پالک .. فرعی از 17فرعی از 182 اصلی فوق به مساحت 1874/67 متر مربع ابتیاعی 
آقای سیدعلیرضا منصوریان فرزند سیدابوطالب از محل مالکیت رسمی آقای سید امین منصوریان برابر رای شماره 

140060307003000812 -1400/05/24 کالسه8-1400 هیئت
لذا بدینوسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند.معترضین باید ةرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 
به صدور سند خواهد نمود.ضمناً صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه عمومی نخواهد بود.آ1405232

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/06/16                              تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/31
محمداسماعیل فرهمند-رئیس اداره ثبت اسناد وامالک فاروج

س���ند کمپان���ی وان���ت م���زدا 2000  به رن���گ آبی - 
متالیک م���دل 1379 به  ش���ماره موتور 344200 
و ش���ماره شاس���ی 7920000366 به شماره پالک 
32 – 187 ل 25 ب���ه مالکی���ت ش���رکت س���نگاه 
مفق���ود گردیده و از درجه اعتبارس���اقط می گردد.

ف
,1
40
58
30

دی
قو

مف
هی 

آگ

ب���رگ س���بز پژو پ���ارس م���دل 1392 رنگ مش���کی  
متالی���ک ب���ه ش���ماره انتظامی 84ای���ران759 ص 
83ش���ماره موتور 124K0298178  شماره شاسی 
715185 ب���ه نام مهدی فلک نازی  مفقود گردیده 

و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

ف
14
05
83
4

دی
قو

مف
هی 

آگ

ب���رگ س���بز خ���ودروی  پرای���د م���دل 1390 رن���گ نوک 
مدادی- متالیک به ش���ماره انتظام���ی 481و99 ایران 
74  ش���ماره موت���ور 3927747 و ش���ماره شاس���ی 
S5430089045034 به مالکیت س���یدعلی موسوی 
میرعم���ادی مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ح
14
05
75
2

دی
قو

مف
هی 

آگ

برگ سبز خودرو  سواری  ام وی ام تیپ SQR7111 - S11 .11  رنگ 
سفید روغنی مدل 1392 به  شماره موتور MVM472FGD032211و 
ش����ماره شاس����ی NATEBAFB9D1011570 ب����ه ش����ماره پ����الک84  
ایران491س23 مالکیت حمید پری زاده  مفقود گردیده و از درجه 

اعتبارساقط می گردد.

ک
/1
40
58
29

دی
قو

مف
هی 

آگ

روح   اینجان���ب  التحصیل���ی  ف���ارغ  م���درک 
االمی���ن چاوش���ی فرزن���د محمد اس���معیل 
صادره از زاهدان در مقطع کاردانی پیوسته  
صادره از واحد دانش���گاهی آزاد مش���هد به 
ش���ماره 148911107218 تاریخ 1399/03/08 
مفق���ود گردی���ده و فاق���د اعتبار می باش���د. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اصل م���درک را 
به آدرس: مش���هد،  دانش���گاه آزاد اسالمی 
- قاس���م آب���اد- بل���وار امامیه 42- س���ازمان 
مرک���زی دانش���گاه آزاد اس���المی مش���هد - 
اداره امور فارغ التحصیالن ارس���ال نمایید. 

,ح
14
04
62
1

لی
صی

تح
ک 

در
ن م

قدا
ی ف

آگه

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره م��ورخ 1400.04.02 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د :
 - آق��ای مصطف��ی فیض��ی ب��ه ش��ماره مل��ی 0942664485 ب��ه عن��وان رئی��س هیئت 
مدی��ره - آق��ای رضا س��رآبیار ب��ه ش��ماره مل��ی 0939751348 به عن��وان نایب رئیس 
هیئ��ت مدی��ره - آق��ای مهدی فرقان��ی به ش��ماره مل��ی 0938897251 به عن��وان عضو 
هیئ��ت مدیره برای م��دت باقیمانده تصدی تا تاری��خ 1402.5.15 انتخاب ش��دند -کلیه 
چکه��ا، اس��ناد و اوراق تعه��دآور بانک��ی با امض��اء ثابت مدیرعام��ل و یک��ی از دو امضاء 
رئی��س هیئ��ت مدیره و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر موسس��ه معتبر می باش��د.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1196319(

آگهی تغییرات بازرسی حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی 
موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 190 و شناسه ملی 10380033834 

,ر
14
05
80
0

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی 
س��الیانه م��ورخ 1400.04.05 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد :
 1 - صورت های مالی منتهی به1399.12.30به 
حسابرس��ی  موسس��ه   -2 رس��ید.  تصوی��ب 
مفیدراهبر به شماره ملی 10861836531 به 
عنوان حس��ابرس وبازرس شرکت برای سال 
منتهی به1400.12.29انتخاب شد 3-روزنامه 
قدس به عنوان روزنامه کثیراالنتش��ار جهت 

درج آگهی های شرکت انتخاب شد
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )1196320( 

آگهی تغییرات شرکت صنایع پیشرفته 
رضوی شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 628 و شناسه ملی 10380079861

,ر
14
05
79
8

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی بطور 
ف��وق الع��اده م��ورخ 1400.04.01 تصمیم��ات ذی��ل 
اتخ��اذ ش��د : -با توج��ه به خ��روج آقایان موس��ی 
مه��دوی و مرتض��ی فیروز آب��ادی و محم��د مهدی 
ابراهیمی از ترکی��ب هیئت مدیره ، اعضای هیئت 
مدی��ره ب��رای م��دت باقیمان��ده تص��دی ت��ا تاریخ 
1402.5.15 ب��ه ش��رح ذی��ل میباش��د : آق��ای رضا 
س��رآبیار با ش��ماره ملی 0939751348 -مصطفی 
فیض��ی ب��ه ش��ماره مل��ی 0942664485 -آق��ای 
مه��دی فرقان��ی ب��ه ش��ماره مل��ی 0938897251 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری مشهد )1196322(

آگهی تغییرات بازرسی حسابرسی      و خدمات 
مدیریت آستان قدس رضوی موسسه غیر تجاری به 

ش�ماره ثبت 190 و شناسه ملی 10380033834

,ر
14
05
80
5



ــک ســــال و نیم  در یـ
گــذشــتــه و در دوران 
شیوع کــرونــا، همه ما 
بیش از گذشته به مرگ 
فکر کرده ایم. اتفاقی که 
اگرچه یک واقعیت و 
بخشی از زندگی همگان بــوده، اما هنوز 
هم فکر کــردن و تصور آن، چندان ساده 
نیست. در ماه های گذشته بارها و بارها 
تصاویر آرامستان ها و غسالخانه های 
کشور، مقابل چشمانمان نقش بسته 
و شاید همین دلیل بــوده که حــاال دیگر 
همگی، بیش از پیش بــه ایــن حقیقت 
زنــدگــی فکر می کنیم. امــا ایــن اتــفــاق و 
مواجهه با آن، بــرای برخی انسان ها کار 
هــر شــب و روز اســـت و خدمتشان در 
ایــن مسیر تعیین شــده اســـت. افـــرادی 
کــه سختی ایــن کــار را پذیرفته اند تــا در 
سخت ترین روزهــای زندگی بازماندگان 
یک متوفی، همدرد او باشند و شرایط 
تدفین و خاکسپاری عزیزان آن ها را فراهم 
کنند. دفتر آرامستان های حــرم مطهر 
رضــوی نیز یکی از آن جاهایی اســت که 
همواره تالش کرده همراهی شایسته ای 
با خــانــواد ه هــای متوفیانی داشته باشد 
کــه پیکر عــزیــزانــشــان را بـــرای طـــواف و 

خاکسپاری به این بارگاه منور می آورند.

11 سال سابقه کار در دفتر  ◾
آرامستان های حرم

شنیدن سخنان »مــرتــضــی بخشی« 
کارشناس مسئول دفتر آرامستان های 
ــوی خـــالـــی از لطف  ــ ــرم مــطــهــر رضـ حــ

نیست. وی 42 ســالــه و دارای مــدرک 
ــریــت امــاکــن  ــد مــدی کــارشــنــاســی ارشــ
مذهبی بــوده و 22 ســال سابقه کــار در 
مجموعه حرم منور امام رضا)ع( را دارد 
و از 11 سال پیش در دفتر آرامستان های 
حــرم مطهر رضـــوی مشغول خدمت 
ــت. بـــرش هـــایـــی از گـــفـــت و گـــوی  ــ اســ
صمیمانه خبرنگار ما با وی را در ادامه 

می خوانید. 

خدماتی برای متوفیان و بازماندگان ◾
کارشناس مسئول دفتر آرامستان های 
ــاره خدماتی که در  حرم مطهر رضــوی درب
این دفتر ارائه می شود می گوید:وظيفه این 
دفتر ارائــه خدمات به بازماندگانی است 
کــه قصد تدفین پیکر متوفی خــود را در 
آرامستان های حــرم مطهر امــام رضــا)ع( 
یا آرامستان خواجه ربیع مشهد دارنــد. 
این خدمات شامل: اعــالم شرایط فروش 

ــذاری محل دفــن کــه بــه اصــطــالح به  ــ و واگ
آن »قبرجا« می گویند، تدفین متوفی و 
انــجــام دســتــورات و آداب و رســوم شرعی 
مــخــصــوص دفـــن امـــــوات، نــصــب سنگ 
ــرای تدفین پیکر امــوات  قبر و... اســت. ب
ــا)ع( یا  در مجموعه حــرم مطهر امــام رضـ
آرامستان خواجه ربیع مشهد، از قدیم االیام 
ضوابط و دستورالعمل هایی وجود داشته  
است. مطابق شرایط و ضوابط اعالم شده 

به ایــن دفتر، ارائـــه گواهی دفــن صـــادره از 
سوی سازمان بهشت رضا)ع( مشهد برای 
دفن امــوات در حرم مطهر امــام رضــا)ع( و 
آرامگاه خواجه ربیع مشهد ضروری است. 
پس از ارائـــه گواهی دفــن صـــادره از سوی 
سازمان بهشت رضـــا)ع( مشهد مراحل 
بررسی محل دفن، اعالم امکان انجام دفن، 
دریافت مجوز دفن و سپس بررسی و تأیید 
آن، تعیین بلوک محل دفــن و در نهایت 
دستور به شخص حفار برای آماده سازی 
قبر انجام می شود.بخشی یادآور می شود: 
دفتر آرامستان های حرم مطهر رضوی 
در حال حاضر در اتاق شماره 116 صحن 
کوثر در بارگاه ملکوتی امــام هشتم)ع( 
واقع شده و همه روزه از ساعت 7 تا 18، 
حتی در روزهای تعطیل رسمی و جمعه ها 
آماده خدمت رسانی به مراجعه کنندگان 
اســت. شاید این پرسش به ذهن برسد 
کــه آیــا امــکــان تهیه محل دفــن و قبرجا 
به صورت پیش فروش وجود دارد یا نه؟ 
بخشی در پاسخ به این پرسش می گوید: 
مطابق شرایط و ضوابط اعالم شده به این 
دفتر، در حال حاضر به هیچ عنوان امکان 
پیش فروش محل دفن در آرامستان های 
ــا)ع( و آرامـــگـــاه  ــ حـــرم مــطــهــر امــــام رضــ

خواجه ربیع تا اطالع ثانوی وجود ندارد.

محدودیت های طواف در دوره کرونا ◾
ــایـــت  ــلـــت رعـ ــر بــــه عـ ــاضــ ــال حــ ــ در حــ
شــیــوه نــامــه هــای بهداشتی و جلوگیری 
از شیوع بیماری کرونا و پرهیز از ازدحــام 
ــرای طواف  جمعیت، ورود پیکر امـــوات ب
وداع و تبرک و تیمن به داخل حرم مطهر 

رضوی ممنوع بوده و مراسم اقامه نماز میت 
هم فعالً فقط بر پیکر امواتی که براساس 
درخواست بازماندگان آنان قرار است در 
آرامستان های حرم مطهر رضوی و با رعایت 
شرایط و دستورالعمل های موجود دفن 
شوند، در صحن کوثر حرم مطهر و با رعایت 

شیوه نامه های بهداشتی انجام می شود.

مأنوس با واژه مرگ ◾
از بخشی درباره احساسش از روزی که قرار 
شد در این دفتر کار کند می پرسم، او پاسخ 
می دهد: اصــوالً کار کردن در حرم مطهر 
رضوی توفیق بزرگ و عنایت الهی است و 
فرق نمی کند در کدام صحن و سرا، رواق یا 
اداره و بخش کار کنیم. مرگ در ابتدا برای 
هر انسانی شاید یادآور یک واقعه سخت 
در مسیر زندگی باشد، البته بستگی دارد 
که به این مقوله از چه زاویه ای نگاه کنیم. 
من وقتی اســم مــرگ را می شنوم یــاد پل 
ارتباطی می افتم ضمناً یاد یک ســؤال و 
جواب بی برگشت که باید جواب ها را آماده 
کنم.از وی درباره اینکه مراسم تدفین کدام 
مرحوم و متوفی در ذهنش باقی مانده 
اســت می پرسم که در جــواب می گوید: 
ــان« مـــداح اهل  ــصــاری »مــرحــوم رضـــا ان
بیت)ع(، »مرحوم احمد قوام شکوهی« 
قــدیــمــی تــریــن نــقــاره  نــواز حـــرم مطهر و 
»مرحوم استاد اسدهللا زرین مهر« حفار 
حرم و شوینده باسابقه گنبد طالی حرم 
مطهر. هر سه این عزیزان در دستگاه  امام 
رضا)ع( با خلوص نیت خدمت می کردند 
و به نظر من پس از مرگشان هم، از آن ها به 

نیکی یاد می شود.

روایتی خواندنی از خدمت در دفتر آرامستان های حرم  

آرامش در جوار خورشید 

خبرخبر
امروزامروز

bهم اندیشی ذاکران و شاعران اهل بیت
نشست هم اندیشی ذاکــران و شاعران اهل بیت)ع( و 
مراسم رونمایی از بسته محتوایی شعر و سبک ویژه ایام 

پایانی ماه صفر، در حرم مطهر رضوی برگزار شد.
در این مراسم که در رواق کوثر حرم مطهر رضوی برگزار 
شد، آیت هللا ابوالحسن مهدوی؛ نماینده مردم اصفهان 

در مجلس خبرگان رهبری گفت: شاعران باید پاداش 
شعر و هنر خود را از خداوند متعال بخواهند همان گونه 
که اهل بیت)ع( با خداوند معامله می کردند و به فکر 

خشنودی خداوند بودند.
در ادامه این مراسم با حضور آیت هللا مهدوی، جعفر 

ماهرخسار و علی خوش چهره از پیرغالمان و مداحان 
اهل بیت)ع( بسته محتوایی شعر و سبک ویژه ماه صفر 
رونمایی شد.سپس علیرضا خاکساری از شاعران آیینی 
ضمن ارائه گزارشی از نحوه تدوین بسته محتوایی شعر 
و سبک گفت: این بسته شامل ٢٨٩ صفحه و ١٩٢ اثر با 

موضوعات اربعین، شهادت پیامبر)ص(، امام حسن)ع( 
و امــام رضــا)ع( و هفته دفــاع مقدس ارائــه شده است. 
تالش شده در این مجموعه از قالب های شعری همچون 
غزل، ترجیع بند، رباعی و تصنیف از همه شاعران بومی 

و غیربومی و از همه سالیق استفاده شود.

نشست علمی 
   گفت وگو و مدارا 

سلسله نشست های همگرایی، برادری 
و پیشرفت با موضوع »گفت وگو و مدارا 

در اندیشه امام موسی صدر« با همکاری 
مؤسسه فرهنگی و تحقیقاتی امام موسی 

صدر برگزار می شود.به گزارش مهر، برای 
برگزاری این نشست دارالعلوم حاجی آباد 
سیستان و بلوچستان و مؤسسه فرهنگی 

و تحقیقاتی امام موسی صدر همکاری 
می کنند.این نشست ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰ 

امروز به صورت مجازی و از طریق لینک 
online.dmsonnat.ir/neshast پخش 

خواهد شد.دبیری این نشست بر عهده 
خالد عزیزی است و سیده رباب صدر؛ 

مدیر مؤسسات امام موسی صدر در لبنان، 

شیخ ماهر الحمود؛ رئیس تجمع بین المللی 
علمای مقاومت و شریف لک زایی؛ دانشیار 

پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 

سخنرانی خواهند کرد.
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السیاسه 
ان ترعی 
حقوق اهلل 
و حقوق 
االحیا و 
حقوق 
االموات 
مفهوم و معنای 
سیاست آن است 
که حقوق خداوند 
و حقوق موجودات 
زنده و حقوق 
مردگان را رعایت 
کنی.

H

)آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی (
حس��ب تکالیف مقرر در ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/09/20 آراء صادره از هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی سبزوارتصرفات مالکانه و بال 

معارض اشخاص محرزو جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :
بخش یک سبزوار

-آقای معین لندرانی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 271/84 متر مربع قسمتي ازپالك 24  فرعی 
از 1630 اصلی بخش یک سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي خودش

بخش 2 سبزوار
-آقای مهدی کاشانی ثانی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 29/71 متر مربع قسمتي ازپالك باقی 

مانده  400  اصلی بخش 2 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي محمدرضا کاشانی ثانی
-آقای حمید علی آبادی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 203/55 متر مربع قسمتي ازپالك های 
886 اصلی بخش 2 سبزوار  و یک فرعی از 887 اصلی بخش 2 سبزوار و یک فرعی از 886 اصلی بخش 2 سبزوار که 
نسبت به پالکهای 886 اصلی بخش 2 سبزوار و یک فرعی از 887 اصلی بخش 2 سبزوار بالواسطه از محل مالکیت 
مالکین رسمي حسین علی محمدی و امیر رضا شمس آبادی  و نسبت به پالك یک فرعی از 886 اصلی بخش 2 

سبزوار بال واسطه از محل مالکیت رسمی خودش
بخش 3 سبزوار

پالك 5 اصلی اراضی قلعه نو
-خانم عصمت مس��کنی نسبت به ششدانگ یکباب س��اختمان به مساحت 155/05 متر مربع قسمتي ازپالك 33  

فرعي از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي محمد حسین قلعه نوی  و محمد قلعه نوی
-آقای هادی رباط سرپوشی  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 102/40 متر مربع 

قسمتي ازپالك  85  فرعي از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي فیروزان ناوی
-خانم مریم قزی نس��بت به س��ه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 102/40 متر مربع قسمتي 

ازپالك  85  فرعي از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي فیروزان ناوی
-خانم زهرا کجی دری  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 96 متر مربع قسمتي ازپالك  336  مجزی 

شده از 150 فرعي از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي عباس میر حسینی
-آقای محمود دولت آبادی نس��بت به شش��دانگ یکباب ساختمان به مساحت 107/49 متر مربع قسمتي ازپالك  

4798  فرعي از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي محمد رضا قلعه نوی
-آقای وهب فخری علی آّباد نس��بت به ششدانگ یکباب س��اختمان به مساحت 47/76 متر مربع قسمتي ازپالك  

3179  فرعي از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي خودش
پالك 6 اصلی اراضی کلوت

-خانم زهرا کسکنی نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 129/28 متر مربع قسمتي 
ازپالك 152 فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي محمد مهرآبادی و ابراهیم مسکنی

-آقای س��ید علی اکبر قزی نس��بت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 129/28 متر مربع 
قسمتي ازپالك 152 فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي محمد مهرآبادی و ابراهیم مسکنی
-خانم زهرا سادات باغانی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 112/05 متر مربع قسمتي ازپالك 4589 

فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي نرگس خانم غالم دانایی
-آقای عباسعلی برزوئی نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 68/46 متر مربع قسمتي 

ازپالك 2/71  فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي سید محمد علی علوی
-آقای ش��عبانعلی نصرآبادی نسبت به سه دانگ مشاع ازشش��دانگ یکباب ساختمان به مساحت 68/46 متر مربع 

قسمتي ازپالك 2/71  فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي سید محمد علی علوی
-آقای محمد کوشکی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 116/45 متر مربع قسمتي ازپالك 4362 
فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي زهره ، صدیقه ، اکرم ، ناهید ، لیلی ، ژیال و پری دخت 

شهرت همگی علوی ) ورثه مهدی علوی ( 
-آقای محمدرضا بازقندی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 95/71 متر مربع قسمتي ازپالك یک  

فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي علی اکبر هراتی
-آقای مهدی ترابی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 101/30 متر مربع قسمتي ازپالك 92  فرعي 

از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي هادی کوشکی
-آقای امید شمعی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 81/89 متر مربع قسمتي ازپالك 150  فرعي 

از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي حسن مهرآرا
-آقای ابوالقاسم افچنگی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 100/32 متر مربع قسمتي ازپالك 15749  

فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي سید حسین کوشکی
-خانم زهرا فرزانه نس��بت به دو دانگ مش��اع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 110/70 متر مربع قسمتي 

ازپالك باقی مانده 15 فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي  سیمین محزون
پالك 7 اصلی اراضی کالته آقازاده

-آقای حس��ین مهدوی نسبت به ششدانگ  یکباب س��اختمان به مساحت 50/22 متر مربع قسمتي ازپالك 233  
فرعي از 7 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي زهرا مرادی

پالك 8 اصلی اراضی ابارش
-شرکت امین صنعت بتن بیهق ) به شناسه ملی 10861238010( نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 

19430 متر مربع قسمتي ازپالك 2 فرعي از 8 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي قدرت ابارشی
پالك 162 اصلی اراضی ایزی

-خانم ام البنین افچنگی نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 159/06 متر مربع قسمتي ازپالك 1231 
فرعي از 162 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي حسین نامنی

پالك 206 اصلی اراضی دولت آباد
-آقای محمد دولت آبادی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 14217/27 متر مربع قسمتي 

ازپالك 406 فرعي از 206 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي سلیمان دولت آبادی
-آقای محمد دولت آبادی نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 6051/74 متر مربع قسمتي 

ازپالك 406 فرعي از 206 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي سلیمان دولت آبادی
-آقای محسن چاه ستاره نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان مرغداری و زمین متصل به آن به مساحت 13361/61 

متر مربع قسمتي ازپالك 526 فرعي از 206 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي علی دولت آبادی
پالك 209 اصلی اراضی حارث آباد

-خانم ملیحه کاشکی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین کشاورزی ) پسته کاری(  به مساحت 48175/08 متر 
مربع قسمتي ازپالك 620 فرعي از 209 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي احمد نوروزی زاده 

بخش 8 سبزوار ناحیه یک
پالك 30 اصلی اراضی طزرق

-آقای علیرضا شبانی  نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 253/76 متر مربع قسمتي ازپالك 70  فرعي 
از 30 اصلی بخش 8  ناحیه یک سبزواراز محل مالکیت مالکین رسمي فاطمه طزرقی و صاحب طزرقی  ونسبت به 

70/04 متر مربع از پالك 71 فرعی که فاقد ثبت و مجهول است  
بخش 12 سبزوار

پالك یک اصلی اراضی عمیدآباد
-آقاي علی فس��نقری نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 44/75 متر مربع قسمتي ازپالك 14070  

فرعي از یک اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي خودش
-مریم پیروانی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 155/40 متر مربع قسمتي ازپالك 

11482 فرعي از یک اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي محمد شیرخانی
-آقای احسان عبادی منش نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 155/40 متر مربع 

قسمتي ازپالك 11482 فرعي از یک اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي محمد شیرخانی
-آقای محمد ایزی نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 38/25 متر مربع قسمتي ازپالك 8302  فرعي 

از یک اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي سید محسن راستی ثانی
-خانم زهره کسکنی  نسبت به ششدانگ  یکباب منزل به مساحت 133/90 متر مربع قسمتي ازپالك 5920  فرعي 

از یک اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي محمود و مسعود شهرت هر دو گلزاریان
-خانم نازنین زینب دولت آبادی  نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 169/18 متر مربع قسمتي ازپالك 

4291 فرعي از 170 فرعی از  یک اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي خودش 
-آقای علی یزدی نژاد نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 99/55 متر مربع قسمتي ازپالك 241  فرعي 

از یک اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي فاطمه امیری
پالك 2 اصلی اراضی عبدالرحمن

-آقاي معصومه دادگر نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 94 متر مربع قسمتي ازپالك 802  فرعي از 
2 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي خودش

-آقاي سید قاسم توانائی کاسب نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 179/33 متر مربع تمامت  پالك 
3760 مجزی شده از 269 فرعي از 2 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي غالمحسین کوشکی

-آقاي حسین قزی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 287/98 متر مربع تمامت  
پالك 2489 مجزی شده از 269 فرعي از 2 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي مراد علی خسروجردی

-خانم راضیه مهدی فر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 287/98 متر مربع تمامت  
پالك 2489 مجزی شده از 269 فرعي از 2 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي مراد علی خسروجردی

پالك 5 اصلی اراضی فتح آباد
-آقاي مهدی اسماعیلی نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 105/57 متر مربع قسمتی از  پالك 644 

از 5 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي علی اصغر شیرخانی
-خانم فاطمه صانعی  نس��بت به شش��دانگ یکباب ساختمان به مس��احت 54/66 متر مربع قسمتي ازپالك  442  

جداشده  از 5 اصلی بخش 12 سبزوار از محل مالکیت مالک رسمي حسن کارگری
لذا به استناد مفاد ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این 
روزنامه منتش��ر میگردد در صورتی که اش��خاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند در شهرها باید از 
تاریخ انتشار اولین آگهی در روزنامه و در روستاها از تاریخ الصاق رای در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند .معترض باید  ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت محل تحویل نماید . 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 محل مبادرت به صدور سند مالکیت 
می نماید.صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیس��ت .برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد آن 
قسمت از امالکی که قبال نسبت به آن ها اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی طبق رای هیات پس از تنظیم 
اظهار نامه ثبتی حاوی تحدید حدود ملک ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع 
عموم میرس��اند و نس��بت به امالك در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به 

صورت اختصاصی منتشر می نماید .آ1405776         )م الف 1400/956(
تاریخ انتشار نوبت اول :   31، 06 ،1400                                    تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400،07،15  

 علي آب باریکي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك سبزوار

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای علی نورائی گش��نی به استناد وکالت نامه ش��ماره 7843 مورخ1400/06/04 دفتر اسناد رسمی 
شماره 27صالح آباد که به استناد دو برگه استشهادیه گواهی شده منظم به تقاضای کتبی و گواهی انحصار وراثت و 
فرم واریز مالیات بر ارث اصالتا از جانب خود و وکالتا از جانب سایر ورثه بجز بی بی گل برسند جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت شش دانگ دارای پالك 89 فرعی 
از 5- اصلی بخش 15 مشهد که متعلق به مرحوم تاج محمد نورائی گشنی می باشد؛ به علت سهل انگاری مفقود 
گردیده و برابر ثبت دفتر امالك تمامت سهم مورد نظر ذیل دفتر 52 صفحه 292 ذیل 7055 به نام تاج محمد نورائی 
گشنی ثبت و سند مالکیت به شماره 459497 سری ب 91 صادر گردیده است . دفتر امالك بیش از این حکایتی 
ندارد. لذا به اس��تناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد. هر کس نس��بت به 
ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود می باش��د؛ باید ظرف مدت ده روز از 
انتشار آگهی ؛ اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند یا سند معامله سند رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی 
است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی . تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.آ1405762
علی حیدری دشت بیاض-رئیس اداره ثبت اسناد و امالك صالح آباد

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

برابر رای شماره 140060318002001433مورخ 1400/05/04 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بندر انزلی تصرفات مالکانه و بال معارض 
متقاضی منصوره جواد پس��ند نرگس��ی فرزند عزت ا... به شماره شناسنامه 1 کد ملی 2679216830 در ششدانگ 

زمین مشتمل بر خانه به مساحت 362/92 متر مربع با کاربری مسکونی در قسمتی از پالك 199 فرعی از 15 
اصلی بخش 7 گیالن حوزه ثبت ملک انزلی که شماره پالك فرعی 20289 برای آن در نظر گرفته شده است محرز 

گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف 1748 آ1405763
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/06/31                                   تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/14 

عباس نوروزی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بندر انزلی 

اصالحیه
در آگه��ی ش��ماره آ -1402860 تاری��خ 1400/4/1 صفحه 4 ویژه نامه رواق روزنامه قدس ش��ماره روزنامه 9558 

متقاضی خانم زهرا همتی نیا فرزند علی اکبر پالك 413 صحیح است.  آ1405774       انتشار: 1400/6/31
سید حسن پور موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالك زبرخان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمد علی شه بخش  باستناد دو برگ استشهاد محلی که به امضا شهود و به گواهی دفتر اسناد رسمی شماره 11 
زاهدان رسیده است مدعی است که سند مالکیت 158352الف 95 ششدانگ زمین نیمه تمام    پالك22709/4912 
- اصلی  واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان بلوار شهید فاضلی شهرك کارگاهی )مصالح فروشان (مورد ثبت 
ذیل دفتر الکترونیکی139620322001007354   بعلت اسبابکش��ی  از بین رفته درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی نموده لذا مراتب باستناد تبصره یک ماده 120 آیین نامه ثبت در یکنوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی 
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود یا انجام معامله نسبت به ملک مرقوم می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 10 روز 
اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت یا سند معامله باین اداره اعالم و رسید دریافت نمایند تا مورد رسیدگی 
قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. آ1405765 م الف: 471           تاریخ انتشار:1400/06/31

                               حسینعلی مالیی- رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان زاهدان

رونوشت اگهی حصروراثت
اقای خالد خالدی به شماره ملی 3580160567 به شرح دادخواست به کالسه 457/1400  از این شورا درخواست 
نموده چنین توضیح داده اس��ت شادروان قنبر خالدی به شماره ملی 59797441720 در تاریخ 1385/07/06 در 

اقامتگاه دائمی خویش بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است : 
1- متقاضی با مشخصات فوق فرزند ذکور متوفی                    

2- حامد خالدی بشماره ملی 3580398474   
3- حمید خالدی بشماره ملی 3580522124                        

4- امید خالدی بشماره ملی 3580713191   
5- ابراهیم خالدی بشماره ملی 3581004208                                                   

6- ابوذر خالدی بشماره ملی 3581165600 فرزندان ذکور متوفی 
7- مریم خالدی بشماره ملی 3591850731                         

8- راضیه خالدی بشماره ملی 3580854471  
9- نسیمه خالدی بشماره ملی 3581040883 فرزندان اناث متوفی

10- اللی جنگوزهی بشماره ملی 3591051217   
11- زیور عبدالهی بشماره ملی 3591161179 همسران متوفی

12- خدیجه عبدالهی بشماره ملی 7370106322 مادر متوفی . متوفی ورثه دیگری ندارد . 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیت 

نامه نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد . آ1405771
رئیس شورای حل اختالف شعبه یک دلگان – عظیم بامری 

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم نسرین خادم زاده دارای شناسنامه شماره 110 به شرح دادخواست به کالسه 3/0000317ح از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه شایسته به شناسنامه 193 در 

تاریخ 1400/5/5 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- موسی خادم زاده فرزند جالل الدین ش ش 19 متولد 1316/9/5 صادره از تایباد همسر متوفی فوت شده 1400/5/15

2- احمد خادم زاده فرزند موسی ش ش 1303 متولد 1357/6/30 صادره از تربت جام فرزند متوفی
3- سبحان خادم زاده فرزند موسی ش ش 1302 متولد 1355/1/1 صادره از تربت جام فرزند متوفی

4- عباس خادم زاده فرزند موسی ش ش 944 متولد 1346/5/5 صادره از تربت جام فرزند متوفی
5- محمد خادم زاده فرزند موسی ش ش 14 متولد 1362/3/20 صادره از تربت جام فرزند متوفی
6- حیدر خادم زاده فرزند موسی ش ش 942 متولد 1348/4/3 صادره از تربت جام فرزند متوفی

7- نسرین خادم زاده فرزند موسی ش ش 110 متولد 1364/10/20 صادره از تربت جام فرزند متوفی
8- خدیجه خادم زاده فرزند موسی ش ش 294 متولد 1360/4/20 صادره از تربت جام فرزند متوفی

9- آرزو خادم زاده فرزند موسی ش ش 0740057677 متولد 1369/4/6 صادره از تایباد فرزند متوفی
10- ظریفه خادم زاده فرزند موسی ش ش 072026296 متولد 1354/7/1 صادره از تربت جام فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ1405772
قاضی شورای حل اختالف شعبه سه تایباد- محمد باری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم نسرین خادم زاده دارای شناسنامه شماره 110 به شرح دادخواست به کالسه 3/0000316ح از این 
ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان موسی خادم زاده به شناسنامه 19 در 

تاریخ 1400/5/15 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- احمد خادم زاده فرزند موسی ش ش 1303 متولد 1357/6/30 صادره از تربت جام فرزند متوفی
2- سبحان خادم زاده فرزند موسی ش ش 1302 متولد 1355/1/1 صادره از تربت جام فرزند متوفی

3- عباس خادم زاده فرزند موسی ش ش 944 متولد 1346/5/5 صادره از تربت جام فرزند متوفی

4- محمد خادم زاده فرزند موسی ش ش 14 متولد 1362/3/20 صادره از تربت جام فرزند متوفی
5- حیدر خادم زاده فرزند موسی ش ش 942 متولد 1348/4/3 صادره از تربت جام فرزند متوفی

6- نسرین خادم زاده فرزند موسی ش ش 110 متولد 1364/10/20 صادره از تربت جام فرزند متوفی
7- خدیجه خادم زاده فرزند موسی ش ش 294 متولد 1360/4/20 صادره از تربت جام فرزند متوفی

8- آرزو خادم زاده فرزند موسی ش ش 0740057677 متولد 1369/4/6 صادره از تایباد فرزند متوفی
9- ظریفه خادم زاده فرزند موسی ش ش 072026296 متولد 1354/7/1 صادره از تربت جام فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ1405773
قاضی شورای حل اختالف شعبه سه تایباد- محمد باری

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه خانم بی بی منصوره س��یدنژاد گل خطمی باس��تناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت 
دریافت س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت سند مالکیت ششدانگ یک باب 
آپارتمان به ش��ماره پالك 2000 فرعی از 1823 فرعی از 228 اصلی بخش 9 مشهد که متعلق به نامبرده میباشد 
به علت س��هل انگاری مفقود گردیده است. با بررس��ی دفتر امالك، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره دفتر 
الکترونیک 139520306003034629 بنام خانم بی بی منصوره سید نژاد گل خطمی ثبت و سند به شماره چاپی 

086934 د 94 صادر گردیده است. دفتر امالك بیش از این حکایتی ندارد......
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف 832 آ1405751
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه خانم ملیحه نجات حسینی و به استناد 2 برگه استشهادیه گواهی امضاء شده توسط دفتر اسناد رسمی 
4 مشهد نسبت به ششدانگ اعیان پالك ثبتی 17449 فرعی از 232- اصلی بخش 9 مشهد که بعلت سهل انگاری 
مفقود گردیده است تقاضای صدور سند المثنی نموده است ششدانگ اعیان پالك فوق ذیل شماره دفتر الکترونیکی 
140020306003000546 بنام نامبرده ثبت و یک جلد به ش��ماره 219659 الف 99 صادر ش��ده، لذا مراتب یک 
نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت 
یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول 
اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی 

اقدام خواهد شد. م.الف 833 آ1405753
رئیس ثبت اسناد و امالك منطقه یک مشهد- محمدجواد غالمی

آگهی دعوت از مجاورین
نظر به درخواست ورثه علی پورحسین با وکالت آقای حسین فیض خواه مالکین ششدانگ پالك 32 فرعی از 157- 
اصلی بخش 6 مشهد مبنی بر صدور سند مالکیت کاداستری پالك مذکور در اجرای کد 914 مجموعه بخشنامه های 
ثبتی و باستناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی 
سازمان ثبت اسناد و امالك کشور، نماینده و نقشه بردار این اداره در روز سه شنبه تاریخ 1400/7/20 ساعت 10 صبح 
جهت معاینه محل ملک مورد تقاضا در محل وقوع ملک حضور خواهند یافت لذا بموجب این آگهی از مجاورین پالك 
فوق الذکر دعوت بعمل می آید به جهت حفظ حقوق مالکانه و عدم تضییع حق احتمالی در موعد مقرر در این آگهی 
در محل وقوع ملک مورد تقاضا حضور یابند. بدیهی است عدم حضور در موعد تعیین شده فوق مانع ادامه عملیات 

ثبتی نخواهد شد. م.الف 834 آ1405754
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی-از طرف محمد ایرانی

آگهی دعوت از مجاورین
نظر به درخواست کاظم الستی و غیره مالکین ششدانگ پالك 101 فرعی از 21- اصلی بخش 6 مشهد مبنی بر صدور 
سند مالکیت کاداستری پالك مذکور در اجرای کد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی و باستناد ماده 18 آئین نامه 
اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و امالك کشور، 
نماینده و نقشه بردار این اداره در روز یکشنبه تاریخ 1400/7/18 ساعت 10 صبح جهت معاینه محل ملک مورد تقاضا 
در محل وقوع ملک حضور خواهند یافت لذا بموجب این آگهی از مجاورین پالك فوق الذکر دعوت بعمل می آید به جهت 
حفظ حقوق مالکانه و عدم تضییع حق احتمالی در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک مورد تقاضا حضور 
یابند. بدیهی است عدم حضور در موعد تعیین شده فوق مانع ادامه عملیات ثبتی نخواهد شد. م.الف 835   آ1405755

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

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

براب��ررای ش��ماره 140060321006000867هیئ��ت اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
خانم اشرف السادات حسینی حسین آباد فرزند سید عباس بشماره شناسنامه 22 صادره از دریک باب خانه باغچه به 
مساحت 645مترمربع  پالك 1 فرعی  از 731 – اصلی بخش 7 یزد واقع درروستای طزرجان تفت خریداری عادی 
مع الواس��طه از مالک رس��می آقای سید کاظم کامران را محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می 
توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1405209
امیرحسین جعفری ندوشن-رئیس ثبت اسناد و امالك 
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