
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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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
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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.
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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
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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.
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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. 
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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 
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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
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