
تــولــیــت آســـتـــان قــــدس رضــــوی با 
و  ــزرگــان  ب از  بــســیــاری  اینکه  بــیــان 
ــود را  مــشــاهــیــر مــوفــقــیــت هــای خــ
هستند،  خویش  همسران  مدیون 
تربیت  در  بــانــوان  مــهــم  نــقــش  ــر  ب
نسل آینده و هدایت همسرانشان 
تأکید کرد و »مادری« و »همسری« را رسالت هایی 
جامعه  زنــان  دوش  بر  تاریخ ساز  و  سرنوشت ساز 

اسالمی دانست.

نمونه بانوان با ایمان ◾
به گزارش آستان نیوز، حجت االسالم والمسلمین 
احمد مروی در مراسم اختتامیه فصل اول آموزش 
طرح تعالی خانواده که ویژه کارکنان آستان قدس 
ذکر  به  برگزار شد،  اردوگــاه خاتون  باغ  در  رضوی 
تاریخ  طول  در  که  باایمانی  بانوان  از  نمونه هایی 
همسران خود را به قله های رفیع سعادت، عزت و 
افتخار هدایت کردند، پرداخت و عنوان کرد: یکی 
از بانوانی که موجب سعادتمندی شوهر خود شد، 
حسین)ع(  امــام  یــاران  از  »زهــیــر«  جناب  همسر 
ــا تشویق  ب ــرا »زهــیــر«  و شــهــدای کــربــالســت؛ زیـ
و پس  رفــت  امــام حسین)ع(  دیــدار  به  همسرش 

از آن دیدار به جمع یاران اباعبدهللا)ع( پیوست.
مــشــاهــیــر  و  ــان  ــ ــزرگ ــ ب از  بـــســـیـــاری  افـــــــزود:  وی 
خویش  هــمــســران  مــدیــون  را  خــود  موفقیت های 
هستند، به عنوان نمونه مرحوم عالمه طباطبایی 

نویسنده  و  مفسر  فیلسوف،  عـــارف،  عــالــم،  آن 
را  زندگی ام  »توفیقات  می فرماید:  المیزان  تفسیر 

مدیون همسرم هستم«.

همه چیز از خانواده آغاز می شود ◾
فرزندان  تربیت  در  مــادران  نقش  کرد:  اضافه  وی 
و آیـــنـــده ســـازان جــامــعــه بــســیــار مــهــم و اســاســی 
جوامع  در  غربی  فرهنگ  رسوخ  متأسفانه  است، 
اسالمی در مواردی موجب خدشه به رسالت مهم 
را کسر  ــه داری«  کــه »خــان فرهنگی  مــادری شــده، 
شأن برای یک خانم معرفی می کند، در حالی که 
»شوهرداری«  و  مــادری«  »رسالت  »خــانــه داری«، 
برای یک جامعه و امت سرنوشت ساز و تاریخ ساز 

است.
حجت االسالم والمسلمین مروی در بخش دیگری 
رضــوی  خــانــواده  تعالی  طــرح  بــه  خــود  از سخنان 
اشـــاره و بــا بــیــان ایــنــکــه ایــن بــرنــامــه در راســتــای 
اْلَقْرَبِيَن«  عَِشيرَتََك  ْــذِرْ  »وَأَن شریفه  آیه  به  عمل 
خداوند  گفت:  می شود،  اجرایی  قدس  آستان  در 
می  فرماید  اکــرم)ص(  پیامبر  به  آیه  این  در  متعال 
نقطه کانونی رسالت خود را خویشاوندان نزدیکت 
قرار بده و سپس رسالت خود را امتداد و گسترش 
دستگاهی  هر  بــرای  آمــوزه  یک  نگاه  این  ببخش؛ 
انجام  اثربخش  فرهنگی  کار  می خواهد  که  است 
دهد، یعنی تربیت، تعالی و رشد معنوی و اخالقی 
را ابتدا باید از درون مجموعه آغاز کرد و سپس در 

جامعه تسری بخشید.
کارکنان  داد:  ادامــه  رضــوی  قــدس  آستان  تولیت 
آســـتـــان قــــدس رضـــــوی مــنــتــســب بـــه دســتــگــاه 
امــام  کــه  همان گونه  و  هستند  رضـــا)ع(  حــضــرت 
تَکونوا  ال  وَ  زَیــنــاً  لَنا  »کــونــوا  فرمودند:  صـــادق)ع( 
ــه مایه  عَــلـَـیــنــا َشــیــنــاً؛ بـــرای مــا زیــنــت بــاشــیــد، ن
ــن دســتــگــاه نــورانــی  رنــجــش« کــارکــنــان و خـــدام ای
رضا)ع(  و سربلندی حضرت  زینت  مایه  باید   نیز 

باشند.

در مسیر رشد معنوی ◾
وی با بیان اینکه اگر بخواهیم مسیر رشد اخالقی 
و معنوی را در آستان قدس بپیماییم، نمی توانیم 
از خانواده کارکنان غافل باشیم؛ بیان کرد: رفتار و 
کردار کارکنان و خدام آستان قدس باید متناسب 

با آموزه ها و فرهنگ رضوی باشد.
حجت االسالم والمسلمین مروی تصریح کرد: رفتار، 
سلوک و زندگی خانواده ای که با دستگاه مقدس و 
معنوی حجت خدا در ارتباط است باید با دیگران 
ما  از  رضــا)ع(  امــام  را  توقع  ایــن  و  باشد   متفاوت 

دارند.
تولیت آســتــان قــدس رضــوی بــا طــرح ایــن ســؤال 
ازدواج چیست؟  با  از کامل شدن دین  که منظور 
با  کــه  اســت  آن  جمله  ایــن  معنای  داد:  توضیح 
تشکیل کانون خانواده مسیر رشد و تعالی معنوی 
و  به سوی کمال حقیقی هموارتر می شود  انسان 

در ازدواج زن و مرد دو بال هستند که هر دو با هم 
مسیر کمال و تعالی زندگی را به پیش می برند.

تجلیل از برگزیدگان ◾
بــا حــضــور ۸۸  مــراســمــی  در  ــروز  ــ دی اســـت  گفتنی 
مرحله  برگزیده  خانواده  هشت  از  فعال،  خانواده 
نخست طرح تعالی خانواده قدردانی و مرحله دوم 
رئیس  دژبــرد،  فاطمه  آغــاز شد.  رسمی  به طور  نیز 
مرکز امور بانوان و خانواده بنیاد کرامت رضوی در 
رضوی  خانواده  جایگاه  اینکه  بیان  با  مراسم  این 
طرح  این  گفت:  باشد،  مستحکم  و  الگوساز  باید 
در راستای اهداف طرح »زندگی به سبک رضوی« 
و در  و خــانــواده رضــوی تعریف  بــانــوان  امــور  مرکز 
قالب ایــن طــرح، از مـــرداد ســال جــاری آمــوزش هــا 
کارکنان  خــانــواده  به  مجازی  بــه صــورت  خدماتی  و 

آستان قدس ارائه شد.  
آیــیــن اخــتــتــامــیــه مرحله  ایــنــکــه  ــه  ب ــاره  ــا اشــ ب وی 
خواهد  نیز  دوم  مرحله  آغــاز  طــرح،  ایــن  نخست 
و  به صورت حضوری  ادامه داد: مرحله بعدی  بود، 
گردشگری  و  آموزشی  یــک روزه  دوره هــای  قالب  در 
این  همه جانبه  اجــرای  بــرای  و  می کند  پيدا  ادامــه 
آستان  مختلف  بخش های  با  خانواده محور،  طرح 
ــورت خــواهــد  ــوی هــمــکــاری هــای الزم صـ قـــدس رضـ
گرفت. گفتنی است در پایان این مراسم از هشت 
تجلیل  متبرک  هــدایــای  تقدیم  بــا  بــرتــر  ــواده   خــان

شد.

خبر

 برگزاری اختتامیه سومین دوره آموزشی 
»نقاره چیان افتخاری حرم مطهر رضوی«

افتخار نقاره زنی
مراسم اختتامیه سومین دوره آموزشی »نقاره چیان افتخاری 
حــرم مطهر رضــوی« با حضور خادمان حــرم حضرت امام 

رضا)ع( برگزار شد.
به گزارش آستان نیوز، محمد توکلی، معاون اماکن متبرکه 
در سالن  کــه  مــراســمــی  حــاشــیــه  در  ــوی  رضـ حـــرم مطهر 
رضوی  قــدس  آستان  تربیت بدنی  مؤسسه  همایش های 
برگزار شد، گفت: آیین نقاره نوازی حرم مطهرامام رضا)ع( 
قدمتی 400 ساله دارد و در فهرست میراث فرهنگی کشور 

به ثبت رسیده است.
وی با اشاره به اینکه در گذشته فقط نیروهای خادم توفیق 
نقاره نوازی در حرم مطهر رضوی را داشته اند اما از سال 
93 طبق تدابیر اندیشیده شده شرایط جذب نقاره چیان 
دوره  افـــزود: نخستین  اســت،  فــراهــم شــده  هــم  افتخاری 
آموزشی نقاره نوازی افتخاری در سال 93 و دومین دوره در 
سال 9۸ با حضور جمعی از متقاضیان برگزار شد. سومین 
دوره آموزشی هم امسال با حضور بیش از 50 متقاضی 
بــرگــزار شــد کــه در پــایــان مــراســم اختتامیه دیـــروز آزمــون 
افتخاری  نــقــاره نــوازی  هنرجویان  ارزیــابــی  و  سطح سنجی 
برگزار شد و 32 نفر پس از کسب نمره قبولی به عنوان 

نقاره چی افتخاری حرم مطهر رضوی انتخاب شدند.

در مراسمی که با حضور مالک رحمتی، 
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی و 
کشتی  فدراسیون  رئیس  دبیر،  علیرضا 
قهرمان  زارع،  امیرحسین  شــد،  بــرگــزار 
مــدال  آزاد،  کشتی  کیلوگرم   125 وزن 
طـــالی خـــود را کــه مــهــرمــاه امــســال در 
کسب  آزاد  کشتی  جهانی  مسابقات 
کرده بود به آستان حضرت رضا)ع( اهدا 

کرد.
طـــالی  مــــــدال  کـــســـب  از  پــــس  زارع 
مسابقات جهانی گفته بود »الیق موزه 
ــام رضـــــا)ع( فــقــط طــالســت، مــن در  ــ ام
ــران، مــدال طــالی جهانم  ای بازگشت به 
را به مشهد خواهم برد تا ضمن زیارت 
 امــام رضــا)ع(، این مــدال را تقدیم موزه 

کنم«.
رضوی  قدس  آستان  تولیت  مقام  قائم 
ــم، ضــمــن تــبــریــک ایــن  ــراسـ ــــن مـ در ای

موفقیت جهانی به قهرمان سنگین وزن 
به  مدال  اهــدای  کشورمان،  آزاد  کشتی 
مـــوزه آســتــان قــدس تــوســط ورزشــکــاران 
حضرت  به  آن هــا  ارادت  از  نشانه ای  را 
رضا)ع( دانست و اظهار کرد: بزرگ ترین 
افتخار ما و همه مردم ایران این است که 
زیر سایه امام هشتم)ع( زندگی می کنیم 
و وظیفه داریم به هر شکل و میزانی که 
در توانمان هست، شکرانه این نعمت را 

به جا آوریم.
بزرگ ترین  کــرد:  تصریح  رحمتی  مالک 
افــتــخــار هــمــه مــا نــوکــری اهـــل بــیــت)ع( 
ما  قهرمانان عزیز  و  ورزشکاران  و  است 
اهدای  با  نیز  زارع  امیرحسین  همچون 
مدال های قهرمانی خود به موزه آستان 
تأیید  افتخار مهر  این  بر  قدس رضوی، 
ثــابــت  را  ــنــد و دلــبــســتــگــی خـــود   مــی زن

می کنند.

 پهلوان امیرحسین زارع 
 مدال جهانی خود را  

 به موزه آستان قدس رضوی
 اهدا کرد

زیارت طالیی
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رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه:  

 بخشی از مصالهای کشور 
به مسجد تبدیل می شود

دکتر مهدی خواجه پیری در برنامه سوره »فصل اسالم« مطرح کرد  

روایتی از اعزام سفیران آستان قدس رضوی 
به هند در 700 سال پیش 

ساخت موزه جدید حرم مطهر حسینی 
با همت مهندسان ایرانی

 در گفت وگوی قدس با امام جمعه هرسین 
به مناسبت چهارشنبه های امام رضایی 
مطرح شد

 میانبر  انس 
jبا امام رئوف
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2

3

آستان قدس رضوی در سرخس زمین و تسهیالت مسکن می دهد   

 گره گشایی از 
زندگی زوج های جوان  

    سال اول    ویژه نامه 183    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

رسالت سرنوشت ساز »همسری و مادری« 
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به نقش مهم بانوان در تربیت نسل آینده عنوان کرد
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ما من 
َأحدٍ 
يتيهُ ِإاّل 
ةٍ  من ذِلَّ
جِيُدها فى 
َنفسهِ
هيچ كس نيست 
كه تكبر ورزد، مگر 
بر اثر خوارى و 
حقارتى كه در خود 
مى بيند.

الكافى)ط-االسالميه(، 
ج2، ص312

تِ  ما جفَّ
ُّموعُ  الد

إال لَقسوَةِ 
الُقُلوب وَ 
ما َقستِ 

الُقُلوبُ إال 
لَکثرَةِ 
نوِب. الذُّ
چشم ها خشک 

نمى شود مگر به 
خاطر قساوت قلب 

و دل ها قساوت پيدا 
نمى كند مگر به سبب 

زیادى گناه.
 وسائل الشيعه 

ج16 ، ص45

 شرط 
ارتباط و انس با 

امام رضا)ع(

مهم آن است وقتی 
با امام رضا)ع( انس 
و ارتباط می گیریم 

این ارتباط، خود را در 
زندگی ما نشان دهد. 

اگر ارتباط بگیریم و 
حال و هوای حرم را 

داشته باشیم اما در 
زندگی مان اثر نکند 
آن برکتی را که باید 
از زیارت برداشت 
نخواهیم کرد. به 

عبارت بهتر، زیارت 
امام رضا)ع( باید 

سبک زندگی  ما را 
تغییر دهد و موجب 
شود این سبک رنگ 
و بوی امام رضایی به 

خود بگیرد.

سيره بزرگان

سیره بزرگان مملو 
است از توصیه و 
اهتمام نسبت به 
زیارت امام رضا)ع(؛ 
چنان که شیخ 
حسنعلی نخودکی، 
از عرفای بزرگ 
می گوید: زمانی 
مکاشفه ای برایم 
پیش آمد. در حرم امام 
رضا)ع( دیدم تختی 
باعظمت قرار داده 
شده و حضرت)ع( 
روی آن نشسته اند و 
در باطن عالم حضرت 
ثامن الحجج)ع( بر 
اریکه قدرت هستند و 
بر عالم نظارت دارند، 
صحن ها مملو است از 
صورت های غیرانسانی 
و هر یک از زائران که 
عبور می کند با عنایت 
حضرت رضا)ع( 
صورت انسانی خود 
را می یابد! وی بعدها 
وصیت کرد او را پس 
از مرگ در جایی که 
پایه تخت حضرت 
امام رضا)ع( بوده، دفن 
کنند.

برش برش

کتاب »سنگی که سهم من شد« دربــاره پیشینه تاریخی 
خصومت ها و دشمنی های یهود با اســام است که پیش 
از بعثت در حجاز مستقر شــده و به مخالفت با اسام 
ــر گــوشــه ای از این  ــن اث ــزارش ایبنا در ای پــرداخــتــنــد.  بــه گـ
اتفاقات در قالب داســتــان دخــتــری جــوان پیگیری شده 
است. ماجراهایی رقم می خورد که از سنین طفولیت بغض 
نسبت به اسام در این دختر شکل می گیرد، بزرگ می شود 

و در سنین میانسالی و و پیری ماجراهایی دارد و در آخر 
هم به نحوی عاقبت به خیر مــی شــود. در همین راستا با 
سیدمحسن امامیان، نویسنده اثر به گفت وگو پرداخته ایم.

 شما در این اثر به پیشینه یهود و اختالفات این قوم با  ◾
اسالم پرداخته اید. به نظر شما دین و ملت یهود چه ارتباطی 

با هم دارند؟

این رمان بین قوم یهود و دین یهود تفاوت قائل شده، زیرا 
شخصیت هایی هستند که با تنالیته های مختلف در این 
قوم وجود دارند. در مجموع نظر من این است می شود بین 
دین یهود و قوم یهود تفاوت قائل شد، البته کارشناسان 
ــد و خــود یهودیان حتی خودشان را  نظرات متفاوتی دارن
بیشتر قومیت می دانند تا اینکه تابع یک دین باشند، ولی 
از دین استفاده زیادی برای رسیدن به اهدافشان کرده اند. 

در داستان جنبه دشمنی آن ها با اسام به صورت پررنگ 
مطرح شده است.

آثــاری که در زمینه یهودستیزی نگاشته شده اند ابعاد  ◾
مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و دینی این قوم را مد نظر 
قرار داده اند؛ »سنگی که سهم من شد« بیشتر از کدام وجه به 

این قوم پرداخته است؟

اصاً انگیزه و ادعایی در مورد یهودستیزی ندارم. به هرحال 
دین یهود هم یکی از ادیان ابراهیمی است و در برخی احکام 
وعقاید که دچــار انــحــراف نشده اند به عقاید مسلمانان 
شباهت دارنــد و قابل احترام اســت. در این اثر نیز بحث 
یهودستیزی مطرح نیست، بیشتر به موضوع اسام ستیزی 
یهود اشــاره شــده اســت. در ادامــه اینکه بیشتر از جنبه 
سیاسی به این قضیه نگاه شده، چون بخشی از یهود که با 

این انگیزه آمدند و در نواحی که اکنون قرار دارند، مستقر 
شدند بحث تسلط و حکومت بر جهان برایشان مطرح بوده، 
بنابراین بیشتر جنبه سیاسی مدنظر است که برای استیای 
سیاسی و حکومتی از فرهنگ و دین و سایر مؤلفه ها استفاده 
شــده اســت. مهم ترین مؤلفه ای کــه می خواهم از جنبه 
انسانی در این داستان مطرح کنم، بحث توبه است »هر 
آنچه هستی باز آی« و اینکه درهای رحمت الهی باز است. 

با توجه به اینکه خصومت قوم یهود با اسالم یک پیشینه  ◾
ــی به نظر مــی رســد کمتر  تاریخی غیرقابل حــذف اســـت، ول
مــورد توجه بــوده و به نوعی همواره مــورد غفلت اهالی قلم و 
نویسندگان قرار گرفته است؛ دلیل این غفلت را چه می دانید؟

توجه نکردن به این موضوع، جنبه های متعددی دارد. ولی 
شاید دلیل عمده ایــن باشد نویسندگان ما دغدغه های 
دیگری دارند و موضوعات دیگری را انتخاب کرده اند که روی 

آ ن ها تمرکز داشته باشند و یا اینکه مطالعه ای در این زمینه 
نداشته اند، زیرا این نکته برایشان اهمیت کافی نداشته 
اســت. توجه به این موضوع در کارهای علمی و پژوهشی 
بیشتر به چشم می خورد، اما در جنبه داستانی محدودتر 
است؛ به هر صورت نمی شود اسمش را غفلت گذاشت، 
زیرا بیشتر نویسندگان به این سمت می روند که روی بعضی 

موضوعات تمرکز داشته باشند.

گفت وگو با نویسنده اثری متفاوت

بنيان شناسى 
یهود به سبک 
»سنگى كه سهم 
من شد«

شرح حدیث
آیت اهلل حاج آقا مجتبی تهرانی

   اینجا صحبت كافر نيست، صحبت مؤمنان است
در روایتى از امام هشتم)ع( آمده: اگر كسى عمل نيک انجام دهد 

-كه مى گویم حسنه- ولى مقيد باشد آشكار نشود و مخفى 
بماند، این عمل نيک مخفى او با 70 حسنه كه در آشكار انجام 

دهد برابرى مى كند. حاال مى خواهم نكته اى را عرض كنم. این مال 

آن خلوصى است كه انسان دارد؛ مقيد است كه كسى نفهمد؛ ولى 
آنجایى كه آشكار انجام مى دهد در معرض این است كه خلوصش 
چه بشود؟ چه برسد به اینكه خودش هى مطرح كند، اینكه دیگر 

التماس دعا! حاال من نمى خواهم این را باز كنم چرا كه روایت 
خاص خودش را دارد. روایت داریم اگر آدم كار نيک كند، آن موقع 

ریا نكند ولى بعدش هى شروع كند به گفتن، اگر دفعه اول بگوید آن 
پاک مى شود دفعه دوم و سوم كه تكرار كند مورد لعن خداست. من 

این ها را نمى خواهم بگویم. 
كسى كه آشكارا گناه مى كند و آشكارا مرز الهى را مى شكند، خدا 
او را خوار خواهد كرد. این را بدانيد! صحبت كافر نيست ، اینجا 

صحبت مؤمنان است. آن كه مى گوید خدا را قبول دارم، قيامت را 
قبول دارم، مال آن هاست. خدا خوارش مى كند. حاال بعد باز یک 

اشاره به سِرّ كار مى كنم.
 اما آن كسى كه نعوذباهلل، خطایى از او سر زد و مخفيانه گناهى 
كرد چه؟ مقيد است كه آشكار نشود و كسى نفهمد. این ها مورد 

مغفرت خدا قرار مى گيرند. پس معلوم شد در مقابل آن كه آشكار 
معصيت مى كند، دومى مورد مغفرت خدا قرار مى گيرد. ِسّرش را 
مى گویم. آنجا خلوص بود، اینجا پرده درى نسبت به حریم الهى 
است. خدا از پرده دارى خوشش مى آید و بنابراین چشم پوشى 

مى كند،  اما از پرده درى عبد، بدش مى آید.

اصل حدیث در بحار جلد 70 صفحه 356 ،  بحار جلد 67 صفحه 251:
َضا عليه السالم َقاَل:  اِس بِْن ِهاَلٍل َقاَل َسِمْعُت أَبَا الَْحَسِن الرِّ َعْن َعبَّ

َئِه َمْخُذوٌل َو  يِّ الُْمْسَتِتُر بِالَْحَسَنه َتْعِدلُ  َسْبِعينَ  َحَسَنًه َو الُْمِذیُع بِالسَّ
َئِة َمْغُفوٌر لَه : اگر كسى عمل نيكى انجام دهد و سعى  يِّ الُْمْسَتِتُر بِالسَّ

كند آن عمل خير و حسنه پنهان و مخفى بماند و آشكار نشود، 

ثواب و پاداش آن عمل صالح با 70 حسنه كه در آشكارا انجام 
دهد، برابرى مى كند. آن كسى كه در آشكارا گناه مى كند، خداوند 
او را در دنيا و آخرت خوار و ذليل مى كند؛ ولى كسى كه در پنهان 

و مخفيانه گناه و یا خطایى را مرتكب شود، خداوند او را مورد 
مغفرت و آمرزش خود قرار مى دهد.

دومین قسمت از ویژه برنامه تلویزیونی سوره »فصل 
اسام« به موضوع »تبلیغ اسام؛ بررسی یک تجربه  
تاریخی« اختصاص داشــت. میهمان ایــن برنامه 
مهدی خواجه پیری، فعال بین المللی و رئیس مرکز 

بین المللی میکروفیلم نور در دهلی بود.
خواجه پیری در پاسخ به این پرسش دیانی که اهمیت 
مسلمانان شــرق و جایگاهشان در جهان اســام 
کجاست، گفت: شبه قاره هند هم خاستگاه بسیاری 
از ادیان مثل بودیسم بوده و هم پایگاه رشد و پرورش 
ــان مثل اســام و مسیحیت. در هند جایی هم  ادی
اســت که تاقی دین ها اتفاق افتاده و سیک ها به 
وجــود آمدند. کسانی که به توحید معتقدند ولی 
مراسمشان شبیه هندوهاست. درواقـــع ایــن دین 

تاقی اسام و هندوئیسم است.
هند با سابقه 5-4 هــزار ساله یک کشور کهن بوده 
که از بسیاری از کشورهای دیگر باتمدن تر است، 
از دورانی که اسام وارد آنجا شد شبه قاره به عنوان 
یکی از بزرگ ترین مراکز فرهنگی- اسامی به شمار 
آمده و بسیار هم مهاجرطلب است. در دوران اکبر، 
پادشاه تیموری هند بسیاری از بزرگان از سراسر دنیا و 
جهان اسام جذب هند شدند و در دوران هارون الرشید 
نیز نسبت به سایر کشورها موقعیت بسیار ممتازی 
داشته است. البته امروز آن عظمت و اهمیت وجود 
ندارد چون هند استعمار و پاره پاره شد. هندی که یک 
روز از طایه داران اسام بود امروز به وضعیتی افتاده که 
به سه قسمت تقسیم شده است. در دوران گذشته 
حدود 800 سال زبان فارسی، زبان ادب و دربار و علم 
بود اما پس از استعمار انگلیس، امروز زبان انگلیسی 

به عنوان زبان علم شناخته می شود.
رئیس مرکز بین المللی میکروفیلم نــور در دهلی 
تصریح کرد: اسام به شکل های مختلفی به هند وارد 
شد؛ از طریق علما، تجار و حاکمان سیاسی؛ همگی 
موجب شدند اسام در هند گسترش پیدا کند. پیش 
از اسام رابطه میان هند و حجاز بسیار وسیع بود و 
ادویه و البسه  بسیاری از هند به حجاز برده می شد؛ 
پس از اســام، رفت و آمد مسلمانان و تجار ادامه 
داشت و تغییر رفتار تجاری مسلمانان موجب شد 
تجار هندی کنجکاو شوند چه اتفاقی افتاده که این 
تجار این گونه متحول شدند و فهمیدند آن ها به اسام 
روی آورده اند و به این ترتیب بسیاری از هندی ها هم 

مسلمان شدند.
ورود مسلمانان به شمال هند هم از طریق لشکرکشی 
ــا شمشیر و  ــود. اســامــی کــه ب ــ ــروی نــظــامــی ب ــی و ن
لشکرکشی و جنگ وارد شد خیلی زود هم افول کرد 
ولی اسامی که از طریق علما و عرفا وارد هند شد، یک 
اسام پایدار بوده که امروز هم سراسر شبه قاره هند 
با آن مأنوس است. کشمیر آخرین نقطه ای بود که 

مسلمانان توانستند وارد آن شوند. 
در قرن هشتم یک نهضت بزرگ در منطقه می بینیم. 
میرسید علی همدانی، عارف، عالم، محدث و شاعر 
بزرگ از ایران کشور به کشور حرکت می کند و به هند 
و کشمیر هم مــی رود. مدتی در کشمیر می ماند و با 
نگاه جامعه شناسانه به آن جامعه و مردم می نگرد 
ــاره بــه کشمیر مـــی رود.  ــ و بــرمــی گــردد و سپس دوب
میرسیدعلی همدانی خود را به بابا علی کبروی که یکی 
از عرفای بزرگ منطقه و بومی هند بود متصل می کند 
و کــبــروی، همدانی را جانشین خــود قــرار می دهد. 
همدانی دوباره به ایران برمی گردد و نیازهای جامعه 
برای تبلیغ را سنجیده و حدود 700 نفر را با خود به 
هند می برد. از بنا، خیاط و نوازنده موسیقی گرفته تا 

بافنده و نانوا و عالم.
خواجه پیری ادامــه داد: ایشان برخی از ســادات را 
هم همراه خود به هند برد. سادات هم عالم بودند و 
هم رفتار و کردار اسامی داشتند و افراد جذب آن ها 
می شدند. درواقع همدانی با اخاق عملی توانست 
جامعه کشمیر را تغییر دهد و اسامی کند. او خانقاه 
درســت کــرد چــون در اســام، ورود کفار به مسجد 
ممنوع است و منطقه کشمیر هم غیرمسلمان بود. 
الزم بود جایی درست کند که همه بتوانند وارد آن 
شوند، به همین دلیل خانقاه را درست کرد. بسیاری 
از ساداتی که با خود برد در آنجا ازدواج کردند و نسل 
آن ها با نسل هندی ها درگیر شد. نتیجه اینکه امروز، 

کشمیر به عنوان ایران صغیر شناخته می شود.
وی افزود: عاوه بر این،آستان قدس رضوی که یک 
پایگاه بــزرگ اســت حــدود 700 ســال پیش تصمیم 
گرفت برای تبلیغ اسام مبلغانی به کشورهای مختلف 
اعــزام کند. آن هایی که اعــزام شدند مــردم و جامعه 
را خوب می شناختند و رفتارشان آن قــدر خوب بود 
که مردم جذب آن ها می شدند و از آن ها الگوبرداری 
می کردند. این مبلغان سفیر دائم بودند یعنی دیگر 
برنمی گشتند و همان جا هم ازدواج می کردند. نتیجه 
این ازدواج اینکه تا امروز همه سادات شمال هند از 

اوالد سید حسین قمی هستند.
این فعال بین المللی اضافه کرد: موضوع مهم برای 
مبلغان آن دوره زندگی ساده، بی تکلف و بدون حاشیه 
بــود. حــدود 2هـــزار و700 متر طــول شجره ســادات 
تقوی، نقوی، زیدی، عابدی و... در هند امروز است. 
بنابراین بیشتر سادات جهان امروز از نسل سادات 
هند هستند. در نتیجه یک نوع از روش های تبلیغ، 

فرستادن سفیر بود.
سپس دیانی از خواجه پیری خواست دربــاره دیگر 
روش هـــای تبلیغی هم توضیح دهــد .خواجه پیری 
گفت: مهاجرت علما از دیگر روش هـــای تبلیغ در 
منطقه هند و شبه قــاره هــنــد بـــود. در دوران اکبر 
مسلمانان در اوج قدرت بودند ولی اکبر از تمام مذاهب 
در دستگاه حکومتی استفاده کــرد و دســتــور داد 
کتاب های آیین ها و مذاهب دیگر را ترجمه کنند. 
این آزادی و تساهل  به نفع اسام شد. مسلمانان 
برای هندی ها منشأ خیر بودند و به تازگی یک محقق 
اروپایی از موقوفاتی که مسلمانان برای هندوها انجام 
دادنــد نوشته بــود. ما دربــاره جامعه شبه قــاره هند 
آن طور که باید کار نکردیم و این جامعه برای ما کاماً 

ناآشناست.
وی افــزود: تعدادی از امرا هم از ایــران به هند رفتند 
ــد. ما از این حکومت های  و تشکیل حکومت دادن
محلی بسیار زیاد داریم، مثل حکومت بهمنی ها و 
قطب شاهیان. تمام این حکومت ها هم بدون فتح 
و خون ریزی است. از حدود 400 سال پیش تاکنون 
برخی از هندوها در هشتم، نهم و دهم ماه محرم 
علم کشی و چراغ کشی برای امام حسین)ع( انجام 
می دهند و عــزاداری هــای بسیار زیبایی در این ایام 
برگزار می شود. جالب اینکه افراد بسیاری که مسلمان 

نیستند هم به این مراسم ارادت قلبی دارند.
در دوره ای لکهنو در هند از نظر علمی با نجف برابری 
مــی کــرد. عامه دلـــدار علی و مفتی محمد عباس 
شوشتری از جمله عالمان لکهنو بودند. نظرات این 
عالمان آن قدر باارزش بود که صاحب جواهر پیش از 
انتشار این اثر، »جواهر« را برای عالمان لکهنو فرستاد 
که نظر دهند و پس از آن منتشر کرد. ارتباطی که میان 
علمای نجف، ایران و لکهنو است بسیار اهمیت دارد.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور 
از تبدیل شدن بخشی از مصاهای نماز جمعه 
ــن کار  اســتــان هــا بــه مسجد خبر داد و گــفــت: ای
را از اســتــان قــم آغــاز کــردیــم و امـــروز هــم در شهر 
بیرجند رقم خورد. به گزارش ایرنا، حجت االسام 
و المسلمین محمدجواد حــاج علی اکبری روز 
گذشته در گردهمایی علما و روحــانــیــون مرکز 
خراسان جنوبی که با موضوع »گفتمان مسجد و 
خواندن صیغه مسجد« در مصای المهدی)عج( 
بیرجند برگزار شد، افزود: بنا داریم در مصاهای 
ــان هــا کـــه در اخــتــیــار شـــورای  ــمــاز جــمــعــه اســت ن
ســیــاســت گــذاری ائمه جمعه اســت، قسمتی از 
ــذاری شـــود. وی بیان  ــام گ آن بــه عــنــوان مسجد ن
کــرد: زمین های بزرگی به مصاهای نماز جمعه 
اختصاص یافته که عاوه بر اقامه نماز جمعه برخی 

مراسم دیگر هم در آن مکان ها برگزار می شود.
رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه گفت: 
با توجه به کاربردهای زیــاد مصاها، مقرر شده 
قسمت اصلی و قلب هر مصایی در هر نقطه از 
کشور که ملک آن در اختیار شورای سیاست گذاری 
ائمه جمعه باشد، به عنوان مسجد نام گذاری و 
خطبه مسجد خوانده شــود چــرا که در مساجد 
ارتباط ملکوتی با معبود بیشتر است و مؤمن مورد 
بارش لطف الهی قرار می گیرد؛ به عبارتی دیگر تأثیر 

شگرفی دارد که باید بتوانیم از آن استفاده کنیم.
وی بــا اشـــاره بــه اینکه بخش زیـــادی از نمازهای 
جمعه کشور در مساجد جامع برگزار می شود، 
افـــزود: در حــال حاضر در 8۹0 نقطه کشور نماز 
جمعه اقامه می شود. حجت االسام والمسلمین 
حاج علی اکبری به پروژه های نیمه تمام مصاهای 
کشور اشــاره کــرد و گفت: ساختمان 200 مصا 
در کشور نیمه تمام است که تکمیل آن ها نیاز به 

حمایت جــدی مــردم، مسئوالن و خیران دارد تا 
مؤمنان بتوانند از این اماکن استفاده کنند. وی 
با بیان اینکه در ساخت مساجد و مصاها باید 
آحــاد مــردم حضور داشته باشند، تصریح کرد: 
این مهم باید توسط علما و روحانیون در جامعه 

فرهنگ سازی و به اشتراک گذاشته شود.
رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه گفت: 
ــرای پرداختن به موضوعات مرتبط با مسجد  ب
ــادی الزم اســت بنابراین علما، محققان و  کــار زی
طلبه های جــوان باید در ایــن زمینه همت کــرده 
و موضوع مسجد را از ابعاد گوناگون در دستور 

کارهای علمی، پژوهشی و مطالعات قرار دهند.
حجت االســـام و المسلمین حــاج علی اکبری 
گفت: هویت مسجد با نماینده خــدا مشخص 
مــی شــود و اوســت کــه نسبت بــه مسجد سمت 
مدیریتی دارد منتها مدیریت خاص اســت. وی 
با بیان اینکه سمت ولی خدا در مسجد سمت 
ریاستی نیست بلکه سمت خدمت است، افزود: 

بزرگ ترین عالمان ما کسانی 
که در باالترین سطوح از 

نظر سلوکی قرار دارند 
ــد افــتــخــارشــان  شــای
ــه خــدمــتــگــزاری در  ب

مسجد بوده است.

دکتر مهدی خواجه پیری در برنامه سوره »فصل اسالم« مطرح کرد

روایتی از اعزام سفیران آستان قدس 
رضوی به هند در 700 سال پیش

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه:

 بخشی از مصالهای کشور 
به مسجد تبدیل می شود

خبرگزارش

مــدیــر اجـــرایـــی پــــروژه صــحــن حضرت 
زینب)س( از ساخت مــوزه جدید حرم 
ــیـــران،  مــطــهــر حــســیــنــی بـــا هــمــت خـ
مهندسان، کارگران و استادکاران ایرانی 
خبر داد. به گــزارش مهر، یعقوب حیدری با بیان اینکه 
میزان پیشرفت ساخت موزه جدید آستان مقدس امام 
حسین)ع( به ۳0 درصد رسیده، افزود: این طرح به عنوان 
یکی از زیر پروژه های صحن حضرت زینب)س( در جوار 
حرم مطهر و در چهار طبقه اجرا خواهد شد. وی با بیان 
اینکه عملیات احداث اسکلت ساختمان موزه جدید به 
پایان رسیده، گفت: تولیت آستان قدس حسینی در نظر 
دارد پس از پایان ساختمان جدید، آثار نفیس و با ارزشی 
را که در موزه کنونی حرم است در طبقه اول موزه در معرض 
دید زائران و بازدیدکنندگان قرار دهد. حیدری اظهار کرد: 
سه طبقه دیگر موزه جدید آستان قدس حسینی دارای 
طراحی و دکوراسیون با اشکال مهندسی نو و بدیع خواهد 
ــود. به گفته وی، مــوزه جدید حــرم مطهر حسینی به  ب
ســالــن هــای بـــزرگ بـــرای عــرضــه آثـــار نفیس و پــذیــرش 
بازدیدکنندگان مطابق با دستورالعمل های روز موزه های 
جهان تجهیز خواهد شد. وی ادامه داد: همچنین بخش 
اداری مهمی برای مرمت آثار نفیس و اشیای قدیمی و با 

ارزش به موزه جدید آستان اضافه خواهد شد.
مدیر اجرایی پــروژه صحن حضرت زیــنــب)س( تصریح 
کــرد: تولیت آستان حــرم مطهر حسینی قصد دارد با 
ایجاد مرکز مرمت در موزه جدید، فصل تازه ای از همکاری 
مشترک با متخصصان معروف مرمت اشیای نفیس در 
جهان را آغــاز کند. حیدری گفت: عــاوه بر نمایش آثار 
و اشیای تاریخی، برنامه ریزی شده کل واقعه عاشورا با 
فناوری های نوین در موزه جدید به تصویر کشیده شود. وی 
با بیان اینکه هم اکنون مهندسان و کارگران ایرانی مشغول 
اجـــرای فــاز نخست طــرح توسعه حــرم امــام حسین)ع( 
مزین به نام صحن حضرت زینب)س( هستند، گفت: این 

طرح مجموعه ای از شبستان های زیارتی، فضای روباز، 
کتابخانه، موزه، دارالضیافه )مهمانسرا( و… خواهد بود که 
یکی از ویژگی های آن بازسازی و احیای نمادین تل زینبیه 
به شکل تپه است. وی با بیان اینکه طرح جامع توسعه 
حرم مطهر سیدالشهدا)ع( ٣٨هکتار است، افزود: این 
طرح که پیرامون حرم مطهر امام حسین)ع( و حرم حضرت 
عــبــاس)ع( و فضای بین الحرمین اجــرا مــی شــود، دارای 
سه صحن اصلی شامل صحن امام حسین)ع(، صحن 

حضرت زینب)س( و صحن امام زمان)عج( است.
حیدری با بیان اینکه اکنون مرحله نخست از طرح 
جــامــع در مــحــدوده پنج هکتاری در صحن حضرت 
ــزود: ایــن بخش در  زیــنــب)س( در حــال اجــراســت، افـ
محدوده بین خیابان باب قبله، خیابان شهدا و خیابان 
جــمــهــوری واقـــع شــده کــه بــراســاس شــواهــد تاریخی، 
همان مکان واقعه عــاشــوراســت. مدیر اجــرایــی پــروژه 
ــنــب)س( گــفــت: فــضــاهــای زیــارتــی  صحن حــضــرت زی
صحن شامل شبستان  های روسطحی و زیرسطحی 
به همراه مجموعه های خدماتی اســت که حــدود 45 
هــزار متر مربع را شامل مــی  شــود. وی بــا بیان اینکه 
فضاهای غیرزیارتی نیز با مساحتی حــدود ۱۱8 هزار 
مترمربع شامل ساختمان اداری، ساختمان مضیف، 
موزه و کتابخانه، موتورخانه مرکزی و تونل است، افزود: 
امکانات خدماتی و رفاهی مناسبی برای زائران مانند 
850 چشمه سرویس بهداشتی و ۱20 چشمه دوش در 

حال ساخت است. 
حیدری همچنین به بازگشت برکت نذر خیران حرم ساز 
به چرخه اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: عمده مصالح 
استفاده شده در ساخت صحن حضرت زینب)س( از 
داخــل کشور تأمین می شود که بخشی از آن مربوط به 
مصالحی است که توسط افــراد خیر به ستاد بازسازی 
عتبات اهـــدا و قسمت عــمــده آن هــم در داخـــل کشور 

خریداری و به عراق منتقل می شود.

خبرخوب
ساخت موزه جدید حرم مطهر حسينى 

با همت مهندسان ایرانى

الف. مستقيمى »... اگر 
زائــر امــام رضــا)ع( می شویم 
باید اهل توبه باشیم؛ از آداب 
ــا)ع( توبه  ــ زیــــارت امـــام رضـ
است. وقتی می خواهیم به 
محضر ایشان شرفیاب شویم باید خــود را از گناه 
پاک و طاهر کنیم که راه آن استغفار است. استغفار 
برکات بسیاری برای انسان دارد. انسان اگر لحظه ای 
غفلت کند و از امام)ع( دور شود، مرتکب گناه شده 
ــرای ایــن گناه طلب استغفار کــنــد...«؛ این  و باید ب
جمات بخشی از سخنان حجت االسام والمسلمین 
»محمدحسین اجــرایــی« امــام جمعه شهرستان 
هرسین و مدیرعامل مؤسسه فرهنگی اسوه نخبگان 
است که در چهارشنبه  امام رضایی دیگری و به منظور 
بررسی راه های انس و الفت با امام رئوف)ع( با قدس 
در میان گذاشته است؛ مشروح آن در ادامه تقدیم 

حضورتان می شود.

زیارت امام رضا)ع( ولی نعمت ما ایرانیان در لسان  ◾
روایات چه جایگاه و شأنی دارد و ثواب و اجر در باالترین 
سطح آن از چه طریق برای زائر دست یافتنی خواهد بود؟
زیارت امام رضا)ع( در روایات معصومان)ع( جایگاه 
و فضیلتی کم نظیر دارد؛ پاداش 70 شهید در رکاب 
پیامبر خــدا)ص(، اجر جهاد و ایثار پیش از هجرت 
نبوی، برخورداری از اجر زیارت خدا و رسول هللا)ص(، 
بهره مندی از مقام شهیدان و... از برکات بی مثالی 
اســت که روایـــات در جایگاه و عظمت زیـــارت امام 
رضــا)ع( به آن هــا تصریح کــرده انــد. چنان که پیامبر 
اکرم)ص( در روایتی مشهور می فرمایند: »پاره تن من 
در خراسان دفن خواهد شد، هیچ گرفتار و گنهكاری 
او را زیارت نكند جز اینكه خداوند گرفتاری او را برطرف 
سازد و گناهانش را ببخشاید«. امام رضا)ع( خود نیز 
در روایتی فرمودند: »هر که برای زیارتم بار سفر بندد، 
دعایش مستجاب و گناهانش آمرزیده شود، هر که 
مرا در آن قطعه زمین زیارت کند همانند کسی است 
که رسول خدا)ص( را زیارت کرده باشد و خداوند اجر 
هزار حج مقبول و هزار عمره  مقبول برای او بنویسد و 
من و پدرانم شفاعت کنندگان او در روز قیامت باشیم. 
این قطعه زمین باغی است از باغ های بهشت و محل 
رفت و آمد فرشتگان است و تا ابد گروهی از آسمان 
نازل می شوند و گروهی باال می روند تا آنکه در صور 

بدمند )روز قیامت(«.
همچنین از امــام جــواد)ع( است که فرمودند: »هر 
که قبر پدرم در توس را زیــارت کند، خداوند گناهان 
گذشته و آینده او را بیامرزد و روز قیامت منبری 

روبــه روی منبر رسول خدا)ص( برای او نصب کند تا 
آنکه خداوند از حسابرسی بندگانش فارغ شود«. 
البته جواداالئمه)ع( برای کسب این ثواب و فضائل 
شرطی برمی شمارند و آن عارف به حق امام رضا)ع( 
بودن است. یعنی بهشت را در زیارت امام رضا)ع( 
برای زائری ضمانت می کنند که عارف به حق حضرت 
ثامن الحجج)ع( باشد. از این رو، اگر توقع داریم خدای 
متعال مقامات بزرگی را که برای زائران امام رضا)ع( 
در نظر دارد به ما نیز عنایت کند باید به ایشان عرفان 
داشته باشیم و حق ایشان را بشناسیم. به ویژه آنکه 
ــارت هم آثــار دنیایی و مــادی دارد هم برکات  ایــن زی

اخروی و معنوی.

بزرگان در سیره خود چقدر به زیارت امام رضا)ع( و  ◾
برکات آن توجه دارند؟

سیره بزرگان مملو است از توصیه و اهتمام نسبت به 
این زیارت؛ چنان که شیخ حسنعلی نخودکی، از عرفای 
بزرگ می گوید: زمانی مکاشفه ای برایم پیش آمد. 
در حرم امام رضا)ع( دیدم تختی باعظمت قرار داده 
شده و حضرت)ع( روی آن نشسته اند و در باطن عالم 
حضرت ثامن الحجج)ع( بر اریکه قدرت هستند و بر 
عالم نظارت دارند، صحن ها مملو است از صورت های 
غیرانسانی و هر یک از زائران که عبور می کند با عنایت 
حضرت رضا)ع( صورت انسانی خود را می یابد! وی 
بعدها وصیت کرد او را پس از مرگ در جایی که پایه 

تخت حضرت امام رضا)ع( بوده، دفن کنند.
در روایــات است لطف و عنایت امام رضــا)ع( شامل 
حال همه می شود حتی اگر نگاه زائر در زیارت صرفاً 
حوائج دنیایی و مادی باشد، چه برسد به اینکه با نگاه 

اخروی و معنوی با امام رئوف)ع( ارتباط بگیرد.

ــا)ع( شدن  ◾ ــام رضـ ــرای عــارف بــه حــق ام بی تردید ب
و بهره مندی حداکثری از برکات و آثــار زیــارت ایشان 
ــد؛ از سیره  راه هایی وجــود دارد که حکم میانبر را دارن
کالمی حضرت رضا)ع( چه آموزه ای در این باره می توان 

برداشت کرد؟
روایتی از وجود مقدس امام رضا)ع( است که ایشان 
از امیرالمؤمنین)ع( نقل می کنند: »خود را به واسطه 
استغفار خوشبو کنید تا بوی بد گناه، شما را مفتضح و 
رسوا نکند«. استغفار یکی از توصیه های بسیار مهم 
قرآن است و امام رضا)ع( هم به آن توصیه دارند؛ پس 
چه خوب است هنگام زیارت حضرت ثامن الحجج)ع( 
از راه دور و نزدیک، با آن حضرت)ع( ارتباط بگیریم و بر 

استغفار مداومت داشته باشیم.
به محضر ایشان شرفیاب شویم باید خود را از گناه آداب زیارت امام رضا)ع( توبه است. وقتی می خواهیم اگر زائر امام رضا)ع( می شویم باید اهل توبه باشیم؛ از 

پاک و طاهر کنیم که راه آن استغفار است؛ استغفار 
برکات بسیاری برای انسان دارد. انسان اگر لحظه ای 
غفلت کند و از امام)ع( دور شود، مرتکب گناه شده 
و باید برای این گناه طلب استغفار کند. دنیا محل 
معامله است برای سودای عشق امام رضا)ع( باید از 
خیلی چیزها گذشت. نه تنها ما بندگان ضعیف خدا، 
بلکه انبیای الهی هم اهل استغفار بوده اند؛ چنان که 
وجود مقدس پیامبر اکرم)ص( روزانه استغفار داشتند 
َّهُ  و در قرآن هم به آن توصیه می شود: »وَاستَغفِرهُ إِن
ََّه كَاَن  ََّه إِنَّ الل كاَن تَوّابًا« یا می فرماید: »وَاْستَغْفِرِ الل
غَفُورًا رَِحيمًا« و در بیان حضرت موسی)ع( است که: 
خدایا من و بــرادرم را بیامرز و در رحمت خود داخل 
کن. البته باید توجه داشت استغفار انبیای الهی به 
دلیل عصمت آن حضرات)ع(، طلب بخشش از گناه 
نیست بلکه استغفار آن ها از اشتغال به جنبه های 
مباح بشری است اعم از خورد و خواب و آنچه مانع 
سیر حاالت ملکوتی آن ها می شود. بسیاری از کارها 
برای ابرار و نیکان طاعت است اما برای مقربان و اهل 
بیت)ع( معصیت محسوب می شود، بسیاری از 
نمازهای انسان های معمولی جنبه طاعت دارد اما با 
این شرایطی که ما نماز می خوانیم )بدون حضور قلب 

و توجه( برای بزرگان گناه به شمار می رود.

استغفاری که می تواند موانع بین ما و امام رضا)ع(  ◾
را بـــردارد و زمینه انــس ما با ایشان را فراهم کند، چه 

کیفیتی دارد؟
بهترین بیان برای استغفار آن است که فرد بگوید: 
»استغفر هللا ربــی و اتــوب الیه«. البته زمان هایی 
ــرای استغفار توصیه شــده کــه بهترین آن هــا  هــم ب
سحرگاهان است؛ چنان که قرآن می فرماید: مؤمنان 
در سحرگاهان استغفار می کنند و در روایــات آمده 
از استغفار هنگام سحر غافل نباشیم. برخی ماه ها 
نیز برای استغفار ظرفیت و عظمت بیشتری دارند 
همچون مــاه رجــب که مــاه زیارتی امــام رضــا)ع( هم 
بوده و خوب است در این ماه با استغفار فاصله خود 
را با امام رضــا)ع( کم کنیم. اگر می خواهیم از وجود 
مقدس امام رضا)ع( حاجت بگیریم و مورد عنایت 
حضرت ثامن الحجج)ع( واقع شویم یکی از راه های 
آن، استغفار است؛ اگر استغفار کردیم خدای متعال 
از آسمان برایمان پی در پی باران رحمت می فرستد، 
فرزندانمان را اصــاح می کند و روزیمان را افزایش 
می دهد چنان که در روایات است: زیاد استغفار کنید 
که این سبب کسب روزی می شود و از امام صادق)ع( 
است که فرمودند: درهــای ورود با و مصیبت را با 

استغفار ببندید.

ــان کافی اســت یا  ◾ آیــا صــرف گفتن استغفار به زب
توصیه امــام رضـــا)ع( به خوشبو کــردن خــود از طریق 

استغفار، معنا و کیفیتی دیگر دارد؟
ــا)ع( باید اهــل توبه عملی باشد و در  ــر امــام رضـ زائ
عمل خود استغفار را نشان دهد؛ همچنان که شکر 
نعمت های خدا باید به عمل هم باشد به طوری که 
نعمت ها را در مسیر اطاعت از خدا استفاده کند. 
استغفار و توبه عملی هم آن است که در مسیر رضای 
خدای متعال عمل کنیم و ببینیم امام رضــا)ع( چه 
توصیه هایی دارنــد و آن هــا را در سبک زندگی  خود 
پیاده کنیم. برای مثال حضرت رضــا)ع( به نماز اول 
وقت تأکید دارنــد، چه خوب است این بعد از سیره 
رضــوی را در زندگی  خــود پیاده کنیم و اینچنین با 

استغفار عملی، آثار سوء گناهان را از بین ببریم. 

شرط ارتباط و انس با امام رضا)ع( و گسترش دامنه  ◾
آثار این انس به زندگی  ما چیست؟

مهم آن است وقتی با امــام رضــا)ع( انس و ارتباط 
می گیریم ایــن ارتــبــاط، خــود را در زندگی ما نشان 
دهد. اگر ارتباط بگیریم و حال و هوای حرم را داشته 
باشیم اما در زندگی مان اثر نکند آن برکتی را که باید 
از زیــارت برداشت نخواهیم کــرد. به عبارت بهتر، 
زیارت امام رضا)ع( باید سبک زندگی  ما را تغییر دهد 
و موجب شود این سبک رنگ و بوی امام رضایی به 

خود بگیرد.
ــارت هــای بسیار خوبی بــرای انــس و ارتــبــاط با  زی
امام رضــا)ع( در منابع وجود دارد؛ در میان آن ها 
زیــارت هــای کوتاهی هست که در عین کوتاهی، 
ــد و در عمل سبب اصــاح ما و  معنایی ژرف دارن
سبک زندگی مان می شوند، مثل صلوات خاصه 
حــضــرت)ع( که در عین کوتاهی مضامینی بلند 
ِــيِّ بـْـنِ مـُـوَســی الرَِّضا  َّــهـُـمَّ َصــلِّ عَلَی عـَـل دارد: »الــل
ِ  وَ حُجَّتَِك عَلَی مَنْ  َّقِي َّقِيِّ الن الْمُرْتََضی اْلِمَــامِ الت
هِيدِ  دِّيقِ الشَّ َّرَی الصِّ فـَـوْقَ اْلَرْضِ وَ مَنْ تَحَْت الث
َصاَةً كَثِيرَةً تَامَّةً زَاكِيَةً مُتَوَاِصلَةً مُتَوَاتِرَةً مُتَرَادِفَةً 
َّيَْت عَلَی أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَائِكَ «. در این  كَأَفَْضلِ مَا َصل
صلوات به حضرت)ع( با اوصافی واال سام و درود 
می فرستیم و از ایشان به عنوان امامی یاد می کنیم 
که حجت است بر آنچه روی زمین و زیر آن قرار 
دارد؛ چه خوب است این زیــارت را شرح دهیم و 
َّرَی چه کسانی  بدانیم مَنْ فَوْقَ اْلَرْضِ و مَنْ تَحَْت الث
هستند. این زیارت و اوصاف امام رضا)ع( باید در 
زندگی ما خــود را نشان دهــد، اگــر چنین شد به 
مقام واالی زائــری حضرت ثامن الحجج)ع( نائل 

می شویم.

راز نقش 
دو شير 

آیا مى دانيد تصویر یک انسان و عکسنوشت
دو شيرى كه در حال خوردن او 

هستند، در قسمت انتهایى ایوان 
شرقى صحن انقالب اسالمى، یعنى 

ایوان نقاره نشان دهنده چيست؟
در زمان حضور امام)ع(، در مرو 

قحطى حاكم شد؛ به حدى كه منابع 
آب شرب نيز در حال خشكيدن بود. 
مأمون به مردم پيشنهاد داد از امام 
بخواهند دعا كند. حضرت به مردم 

سفارش سه روز گرفتن روزه را 
كردند و روز چهارم، خارج از شهر، 
نماز باران خواندند. هنوز نماز امام 
پایان نگرفته بود كه ابرهاى بارانى 
پدیدار شدند و همه جا را سيراب 

كردند.
این اتفاق در گرماى تابستان، 

محبوبيت امام را چندین برابر كرد. 

نقل كرده اند: فردى به نام حميد بن 
مهران، در مجلسى كه مأمون ترتيب 
داده بود امام را به عوام فریبى متهم 

و كرامت دیگرى طلب كرد و گفت: 
اگر راستگویى، تصویر این دو شير 
كه بر تخت مأمون است زنده كن و 

به جان من بينداز!
امام به شير ها اشاره كردند و 

فرمودند: »این ملعون را ببلعيد« بى 
درنگ، تصاویر به صورت دو شير 

زنده ظاهر شدند و او را بلعيدند؛ به 
طورى كه حتى قطره خونى باقى 
نماند و دومرتبه، با اشاره امام به 

جاى خود برگشتند.
 

ــه…؟ نکته هایی پــیــرامــون  مــنــبــع: آیـــا مــی دانــیــد کـ
حرم شناسی/حسین مهدوی پارسا؛ آستان قدس 

رضوی

گزارش ها حاکی از آن است الگوریتم های فیس بوک سخنان 
نفرت انگیز و تبلیغات ضدمسلمانان را در هند ترویج می کند. 
به گزارش ایکنا، این غول فناوری به دلیل شکست در مهار 
سخنان نفرت انگیز علیه مسلمانان زیر ذره بین قرار گرفته 
اســت. فیس بوک یکی از بزرگ ترین بسترهایی اســت که 
موجب انتشار اطاعات نادرست می شود. یک گزارش جدید 
که بر اســاس سند داخلی فیس بوک فــاش شــده می گوید 
باوجود شناسایی مــوارد نفرت آمیز علیه مسلمانان هند، 
این الگوریتم چشم خود را بسته و اجازه داده در وب سایت 

باقی بمانند. 
نگرانی هایی در مــورد نقش پلتفرم رسانه های اجتماعی 
در انتشار سخنان نفرت انگیز و دامــن زدن بــه خشونت 
در کشورهای در حال توسعه، مانند قتل اقلیت مسلمان 

ــزارش هــای  ــاس گ ــود دارد. بــر اسـ روهینگیا مــیــانــمــار، وجـ
ــه نــقــل از روزنــامــه هــای داخــلــی،  ــه هــای آمــریــکــایــی ب رســان
فیس بوک بــه خوبی می دانست سخنان نفرت انگیز در 
بستر این شبکه اجتماعی در هند در حال افزایش است که 
این امر ممکن است خشونت های قومی را تشدید کند، اما 

اقدامی برای متوقف کردن آن نکرد.
 تحقیقی کــه در مـــارس امــســال در مـــورد یــادداشــت هــای 
شرکت های مربوط به سال 20۱۹ منتشر شد، بر چالش های 
مـــداوم فــیــس بــوک در حــذف مــحــتــوای توهین آمیز درون 
پلتفرم هایش در بزرگ ترین منطقه رشد این شرکت تأکید 
می کند. ایــن اســنــاد نشان مــی دهــد فیس بوک ســال هــا از 
این نقص ها مطلع بوده است. بر اساس اسناد فاش شده، 
فیس بوک در محدود کردن سخنان نفرت انگیز، اطاعات 

نادرست و پست های تحریک آمیز در هند گزینشی عمل 
ــزارش نــشــان مــی دهــد حتی زمــانــی که  ــن گـ کـــرده اســـت. ای
الگوریتم این شبکه موارد آشکاری از سخنان نفرت انگیز و 
تبلیغات را تشخیص می  دهد که اغلب علیه مسلمانان هند 
است، هیچ کاری انجام نمی دهد. فیس بوک نتایج تحقیقات 
محققان خــود را نــادیــده گرفته و به صفحات و گروه های 
فیس بوکی که سخنان نفرت آمیز پخش می کردند اجازه داد 
به فعالیت خود در این شبکه ادامــه دهند. سال گذشته، 
بیش از 40 سازمان حقوق مدنی هشدار دادند فیس بوک 
تنها در هند نتوانسته اطاعات مضر را مدیریت کند. این 
اسناد همچنین نشان می دهد محتوای تحریک آمیز در 
ماه های پس از خشونت دسامبر 20۱۹ بیش از ۳00 درصد 

در هند افزایش یافته است.

جهان اسالم جهان اسالم 

نفرت پراکنی یک شبکه مجازی علیه اسالم 

فيس بوک عليه 
مسلمانان هند

 در گفت وگوی قدس با امام جمعه هرسین 
به مناسبت چهارشنبه های امام رضایی مطرح شد

 میانبر  انس 
j با امام رئوف
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بــا مــســاعــدت آستان 
قدس رضوی، ساخت 
مسکن برای زوج های 
جـــوان در شهرستان 
ــرزی ســرخــس آغــاز  مـ
ــن  ــری ــزرگ ت ــده تـــا ب شــ
مشکل پیش پای این جوانان برای شروع 

زندگی رفع شود.
بــه گـــزارش آســتــان نــیــوز، آســتــان قدس 
رضوی در ادامه اقدام های حمایتی خود 
ــرای مــحــرومــیــت زدایــی از شهرستان  بـ
ــزار و 500 مــتــرمــربــع از  ــ ســـرخـــس، 2هـ
اراضی موقوفه در این شهرستان را برای 
ساخت مسکن ویژه جوانان اختصاص 
داده اســت تــا بــا کمک خــیــران بتوانند 

صاحب خانه شوند.

خدمتیدرراستایمحرومیتزدایی ◾
توجه به مــردم نیازمند به ویــژه جوانان، 
یکی از رویکردهای اصلی آستان قدس 
رضوی است تا ضمن محرومیت زدایی، 
شرایط زندگی را برای جوانان به ویژه در 

شرایط اقتصادی موجود، آسان تر کند.
محمدرضا برهمند، مدیر امالک و اراضی 
سرخس آستان قدس رضوی می گوید: 
ایــن امــر در راســتــای عینیت بخشیدن 
به منویات رهبر معظم انقالب اسالمی 
و تأکیدات تولیت آستان قدس رضوی 
ــا هـــدف رســیــدگــی بــه مستضعفان و  ب
مــحــرومــان و کمک بــه خـــانـــه دار شدن 

جوانان انجام خواهد شد.
ــی بنیاد بــهــره وری  مدیر امـــالک و اراضـ
موقوفات در شهرستان سرخس ادامه 

می دهد: میزان مساعدت آستان قدس 
در ایــن طــرح حـــدود 25 میلیارد ریــال 

است.

دریافتهزینهدراقساطهشتساله ◾
وی می افزاید: هزینه زمین از متقاضیان 

بــه صــورت اقــســاط ســاالنــه و در هشت 
ســال وصـــول خــواهــد شــد، ضمن آنکه 
ایــن هزینه از جوانانی کــه زیــر پوشش 
نــهــادهــای حمایتی بــاشــنــد، دریــافــت 

نمی شود.
فاز نخست این پروژه، شناسایی اراضی 

مستعد و دارای قابلیت ساخت آپارتمان 
بوده که توسط مدیریت امالک و اراضی 
ــوی در شهرستان  ــدس رضــ آســتــان قـ
ــت. از  ســرخــس بـــه اتـــمـــام رســـیـــده اســ
نیمه شهریور مــاه نیز به همت خیران 
مــســکــن ســاز، نــام نــویــســی متقاضیان 

استفاده از ایــن طــرح آغــاز شــد و افــراد 
دارای صالحیت و شرایط الزم، شناسایی 

شدند.

ــطاســـتـــفـــادهاز ◾ ــرایـ افــــــرادواجـــــدشـ
تسهیالت

برهمند می گوید: با وجود اینکه آستان 
ــروژه تنها متعهد  قــدس رضــوی در ایــن پ
به تحویل زمین بــوده، اما به  دلیل اینکه 
بــتــوانــیــم بـــا حـــداقـــل زمــیــن و از طریق 
بلندمرتبه سازی، تعداد جوانان بیشتری 
را صــاحــب مسکن کنیم، جلساتی با 
شهرداری و شورای شهر سرخس برگزار 
کرده ایم تا تراکم این اراضی افزایش یابد که 
شکر خدا این مهم با نظر مساعد اعضای 

شورای شهر سرخس انجام شده است.
حتماً بــرای شما نیز ایــن پرسش پیش 
آمده که چه افرادی واجد شرایط استفاده 
از ایــن تسهیالت هستند؛ الزم است 
بدانید حسب موافقت تولیت آستان 
قدس رضوی، جوانانی که در بازه زمانی 
پنج سال ابتدایی زندگی مشترک باشند، 
یعنی کسانی که در سال های ۱۳۹5 تا 
۱۴00 ازدواجــشــان ثبت محضری شده 
ــن تسهیالت  بـــاشـــد، مــی تــوانــنــد از ایـ
استفاده کنند. همچنین افـــراد دارای 
فرزند و زوج هایی که دارای سن پایین تری 

باشند، دارای اولویت خواهند بود.
برهمند می گوید: متقاضیان باید ساکن 
و اهل شهرستان سرخس باشند و این 
شــرط در اســتــعــالم از شـــورای اسالمی 
شهرستان سرخس بررسی خواهد شد. 
همچنین متقاضیان نباید مالک زمین 

و منزل مسکونی دیگری باشند و عالوه 
بر آن در صــورت استفاده از تسهیالت 
بانکی مسکن، شرایط استفاده از این 

طرح را نخواهند داشت.

آغازعملیاتعمرانی ◾
برهمند می گوید: پــس از نهایی شدن 
فهرست متقاضیان، عملیات اجرایی 
ســاخــت و ســاز در پاییز امــســال شــروع 
ــچــه مــســئــوالن  خـــواهـــد شـــد و طــبــق آن
گفته اند، در مدت ۱۸ ماه عملیات اجرایی 
به پایان خواهد رسید. در فاز اول این پروژه 
مقرر شــده  50 واحــد آپارتمان احــداث و 
به متقاضیان دارای صالحیت واگــذار 
شــود. ضمن آنکه به  منظور زیر پوشش 
قرار گرفتن سالیق و توان مالی افراد، متراژ 
آپارتمان ها متفاوت در نظر گرفته شده و در 

سه گروه ۹0، ۱۱0 و ۱20 متری خواهد بود.
او ادامه می دهد: آستان قدس رضوی در 
طرح تأمین زمین برای ساخت مسکن 
جوانان در سرخس، صرفاً تحویل زمین 
را بــرعــهــده دارد. پــس از نهایی شدن 
فهرست متقاضیان و معرفی آن هــا از 
طــرف خیران مسکن ساز، اراضــی برای 
ــروع عــمــلــیــات ســاخــتــمــانــی تحویل  شــ
مجموعه خیران خواهد شد و اقدام های 
آستان قدس رضوی پس از این مرحله، 
تنها به نظارت  بر حسن انجام کار خیران 
مسکن ساز محدود خواهد بود. به گفته 
ــــروژه هم  برهمند طبیعتاً پیشرفت پ
بستگی به آورده هــای نقدی متقاضیان 
و همراهی دولت و دستگاه های اجرایی 

خواهد داشت.

آستان قدس رضوی در سرخس زمین و تسهیالت مسکن می دهد   

گره گشایی از زندگی زوج های جوان  

خبرخبر
امروزامروز

تقریب مذاهب از مسیر امامت
چند سالی است که پژوهشگران و فعاالن عرصه تقریب 
مذاهب، درباره نقش »امامت« در تقریب مذاهب و فرق 
اسالمی بحث می کنند و اینکه آیا طرح  مباحث مربوط 
به امامت منجر به پررنگ شــدن اختالف ها می شود یا 
می تواند به تقریب مذاهب کمک کند. بسیاری معتقدند 

چون امامت حول محور اهل بیت)ع( شکل گرفته و اهل 
سنت محبت بسیاری به اهل بیت)ع( دارند، طرح مسئله 
امامت می تواند به تقریب کمک کند. حاال پژوهشکده 
امامت با همکاری بنیاد فرهنگی امامت در نظر دارد سلسله 
نشست های علمی را در قالب »نشست مــاه امامت« 

برگزار کند.نشست نخست با موضوع »بازخوانی نظریه 
وحدت و تقریب بر محور امامت« فردا )۶ آبان ( ساعت ۱0 
صبح برگزار خواهد شد. این نشست به صورت حضوری 
بوده و همچنین از سایت »آپــارات« و اینستاگرام به طور 
مستقیم پخش خواهد شد. در این نشست حجت االسالم 

والمسلمین محمدتقی سبحانی؛ رئیس انجمن کالم حوزه 
و مدیرعامل بنیاد فرهنگی امامت و حجت االسالم محمد 
مسجدجامعی؛ رئیس مؤسسه مطالعات راهبردی اسالم 
معاصر به عنوان ارائه دهنده و حجت االسالم مرتضی 

علیزاده نجار به عنوان دبیر علمی حضور دارند.

تجلیل 
   برگزاری محفل بین المللی 

بانوان قرآنی
 

به همت مدیریت زائران غیرایرانی آستان 
قدس رضوی محفل بین المللی بانوان 

قرآنی »امت واحده« با حضور جمعی از 
فعاالن این حوزه با ملیت های مختلف 

پاکستانی، افغانستانی، هندی، آذربایجانی 
و... در محل مدرسه علمیه خیرات خان 

حرم مطهر رضوی برگزار و از فعاالن این 

حوزه تجلیل شد. »ماه جان حسینی« یکی 
از استادان جامعه المصطفی و کارشناس 

دینی در این مراسم سخنرانی کرد و به بیان 
جایگاه و منزلت رسول اکرم)ص( پرداخت. 

حسن ختام مراسم هم قدردانی از بانوان 

فعال در حوزه قرآن و برگزیدگان مسابقات 
قرآنی جامعه المصطفی و مؤسسه 

فرهنگی فاطمیون با اهدای هدایایی 
متبرک و ارزنده از سوی آستان قدس 

رضوی بود.
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انّ احلق 
معنا و فینا 
الیقول 
ذلک سوانا 
اال کّذاب 
مفرت 
حّق با ما و در 
میان ماست، کسی 
جز ما چنین نگوید، 
مگر آن که دروغگو و 
افترا زننده باشد.

با وجود اینکه آســتان قدس رضوی در این پروژه تنها متعهد به تحویل زمین بوده، اما به  دلیل اینکه 
بتوانیم با حداقل زمین و از طریق بلندمرتبه ســازی، تعداد جوانان بیشتری را صاحب مسکن کنیم، 
جلساتی با شهرداری و شورای شهر سرخس برگزار کرده ایم تا تراکم این اراضی افزایش یابد که شکر 

خدا این مهم با نظر مساعد اعضای شورای شهر سرخس انجام شده است.
گزيدهگزيده

صفحه 12      

رای اصالحی
رای ش��ماره  140060330002000420 پرون��ده کالس��ه 1399114430002002666 مربوط به تقاضای آقای 
ابراهیم عیس��ی آبادی مبنی بر صدور س��ند مالکیت نسبت به ششدانگ پالک شماره فرعی از 1854 اصلی واقع در 

بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم تحت بررسی است. 
پس از مطالعه پرنده و مالحضه سوابق مشخص شد در رای صادره شماره 140060330002000420 اشتباهاتی 

به شرح زیر صورت گرفته است: 
با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل )مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از سید حبیب 
اله حسینی هاشمی صفحه 60 دفتر 377( و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب 20892 - 99/11/29 
و پاسخ وضعیت ثبتی 20380 - 99/11/23 که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال 
ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی 
کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد طی نامه 116/21255/ص - 92/10/8 
اداره راه و شهرسازی مبنی بر عدم موات بودن پالک مورد تقاضا اعالم داشته لذا مالکیت آقای ابراهیم عیسی آبادی 
به شناسنامه شماره 1058 کد ملی 0384640001 صادره قم فرزند حمزه علی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین 
که درآن احداث بنا شده به مساحت 39/86 مترمربع پالک شماره فرعی از 1854 اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت 

ملک اداره دو قم تایید و رای خود را صادر می نماید. 
رای اصالحی

با توجه و با عنایت به اینکه رای هیات تاکنون اجرا نشده لذا مفاد رای رای صادره به شرح ذیل اصالح می گردد: 
با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل )مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از سید احمد 
رضوی برقعی نسبت به 30 مترمربع صفحه 395 دفتر 395 و خریداری عادی مع الواسطه از سید حبیب اله حسینی 
هاشمی نسبت به 9/86 مترمربع صفحه 60 دفتر 377( و مالحظه نقشه ملک وگزارش کارشناس منتخب 20892 
- 99/11/29 و پاسخ وضعیت ثبتی 20380 - 1399/11/23 و 10553 - 1400/7/7 که حکایت از احراز مالکیت 
متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد 
تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد 
طی نامه 116/21255/ص - 92/10/8 اداره راه و شهرسازی مبنی بر عدم موات بودن پالک مورد تقاضا اعالم داشته 
لذا مالکیت آقای ابراهیم عیسی آبادی به شناسنامه شماره 1058 کد ملی 0384640001 صادره قم فرزند حمزه 
علی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که درآن احداث بنا شده  به مساحت 39/86 مترمربع پالک شماره فرعی از 

1854 اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم تایید و رای خود را صادر می نماید. 
رای صادره قبلی با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا میباشد.  )م الف  9841(  آ1407044

عباس پور حسنی حجت آبادی – رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم  

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای ابراهیم میردادیان فر دارای شناسنامه شماره 373 به شرح دادخواست به کالسه 3/0000361ح 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یعقوب میردادیان فر به شناسنامه 
0740545612 در تاری��خ 1400/6/8 در اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفت��ه و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- ابراهیم میردادیان فر فرزند نظرمحمد ش ش 373 متولد 1329/3/3 صادره از تایباد پدر 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.آ1407040
قاضی شورا- شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمد بااراده بهلولی دارای شناس��نامه ش��ماره 07498407867 به شرح دادخواست به کالسه 
0000265 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حمیدرضا بااراده 
به شناسنامه 0748551581 در تاریخ 1399/8/22 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
1- پری شبان با کدملی 0748550763 فرزند ابراهیم صادره از تایباد همسر متوفی

2- روح اله بااراده با کدملی 0748555102 فرزند حمیدرضا صادره از تایباد فرزند متوفی
3- محمد بااراده با کدملی 0749847867 فرزند حمیدرضا صادره از تایباد فرزند متوفی

4- محمود بااراده با کدملی 0749849436 فرزند حمیدرضا صادره از تایباد فرزند متوفی
5- مهدی بااراده با کدملی 0740045687 فرزند حمیدرضا صادره از تایباد فرزند متوفی
6- پروین بااراده با کدملی 0749362650 فرزند حمیدرضا صادره از تایباد فرزند متوفی
7- فاطمه بااراده با کدملی 0748553436 فرزند حمیدرضا صادره از تایباد فرزند متوفی

8- زری بااراده با کدملی 0749564113 فرزند حمیدرضا صادره از تایباد فرزند متوفی
9- الهام بااراده با کدملی 0740236202 فرزند حمیدرضا صادره از تایباد فرزند متوفی

10- عاطفه بااراده با کدملی 0740469829 فرزند حمیدرضا صادره از تایباد 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.آ1407041
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حجت عارفی زاده

آگهی مزایده مال منقول نوبت دوم
به موجب دادنامه 9909975722100685 صادره از شورای حل اختالف شعبه یک تایباد محکوم علیه عباس افراز 
محکوم است به پرداخت مبلغ 182/580/367 ریال بابت اصل خواسته در حق ابوالقاسم اسدی و مبلغ 9/129/018 
ریال بابت نیم عشر در حق دولت در پرونده اجرایی شماره 0000038/ش که بعلت عدم پرداخت یکدستگاه خودروی 
س��واری پژو آردی مدل 1382 به رنگ س��بز یشمی- به ش��ماره انتظامی ایران 32- 495 ه 48 و به شماره موتور: 
22368219841 وضعیت اتاق: گلگیر جلو س��مت شاگرد و بدنه سمت راننده خوردگی دارد و سقف خودرو نیز تو 
رفتگی دارد- وضعیت موتور بدلیل روشن نشدن نامعلوم- وضعیت الستیک خودرو 70 درصد- وضعیت بیمه مشخص 
نیس��ت از آقای عباس توکلی )ضامن پرداخت و با توجه به عدم پرداخت( توقیف و به قیمت 180/000/000 ریال 
ارزیابی ش��ده است بدینوسیله جهت فروش شروع مزایده ساعت 10 الی 11 روز دوشنبه مورخه 1400/08/24 در 
محل اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف حوزه قضایی تایباد تعیین می گردد مزایده از قیمت کارشناسی شروع 

و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد شد در صورت تمایل متقاضیان می توانند 5 روز قبل 
از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید ایشان از مال داده شود الزم به ذکر است 10 درصد بهای مزایده 
فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده و مابقی ظرف یک ماه از خریدار دریافت خواهد شد در صورتیکه به 
هر دلیل خریدار در زمان مقرر بهای مزایده را نپردازد 10 درصد سپرده وی به نفع دولت ضبط خواهد شد. در صورتی 

که تاریخ مزایده مصادف با روز تعطیل باشد روز بعد روز مزایده تلقی خواهد شد.آ1407042
قاضی شعبه اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای عبدالرش��ید اسکندری دارای شناسنامه ش��ماره 0748592415 به شرح دادخواست به کالسه 
0000215 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالم اسکندری به 
شناسنامه 0748590668 در تاریخ 1382/8/28 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
1- ترخ پهلوانی سعدآبادی با کدملی 0748685553 فرزند فقیر صادره از تایباد همسر متوفی

2- عبدالرشید اسکندری با کدملی 0748592415 فرزند غالم صادره از تایباد فرزند متوفی
3- حجی بانو اسکندری با کدملی 0748591168 فرزند غالم صادره از تایباد فرزند متوفی

4- نور بی بی اسکندری با شماره شناسنامه 622 فرزند غالم صادره از تایباد فرزند متوفی
5- ظریفه اسکندری با کدملی 0749501901 فرزند غالم صادره از تایباد فرزند متوفی

6- زرافشان اسکندری با کدملی 0748592024 فرزند غالم صادره از تایباد 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.آ1407043
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حجت عارفی زاده

آگهی دعوت از مجاورین
نظر به درخواست آقای حسن آرزومند مالک یکدانگ مشاع از ششدانگ پالک 1253 فرعی از 103- اصلی بخش 
شش مشهد مبنی بر صدور سند مالکیت کاداستری پالک مذکور در اجرای کد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی 
و باس��تناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می الزم االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، نماینده و نقشه بردار این اداره در روز دوشنبه تاریخ 1400/08/10 ساعت 9/30 
صبح جهت معاینه محل ملک مورد تقاضا در محل وقوع ملک حضور خواهند یافت لذا بموجب این آگهی از مالکین 
مشاعی و مجاورین پالک 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 878  آ1407031
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی-از طرف محمد ایرانی

آگهی دعوت از مالکین مجاورین
احتراماً نظر به اینکه آقای عباسعلی حسن پور بموجب شیوه نامه صدور اسناد تک برگی، تقاضای صدور سند مالکیت از 
این اداره را نموده است و سند مالکیت صادره قبلی به شماره پالک 502 فرعی از 21- اصلی واقع در بخش 6 مشهد 
اراضی عنبران بدون طول ابعاد و مساحت می باشد و مورد تقاضا، حدی از آن به مجاورت شما معرفی شده لذا نماینده 
و نقشه بردار برای روز چهارشنبه مورخ 1400/08/19 جهت تعیین طول و متراژ حسب ماده 68 و 70 آئین نامه قانون 
در محل حاضر چنانچه در مورد حدود و حقوق ارتفاقی ملک حقی برای خود قائل هستید و یا اختالفی با مجاور مزبور 
دارید می توانید در روز مقرر در محل حضور بهم رسانید در غیر اینصورت بعد از گذشت یک هفته برابر مقررات سند 

مالکیت بنام متقاضی پس از سیر تشریفات قانونی صادر و تسلیم خواهد شد. م.الف 879 آ1407032
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی-از طرف محمد ایرانی

آگهی دعوت از مالکین مجاورین
احتراماً نظر به اینکه آقای عباسعلی حسن پور بموجب شیوه نامه صدور اسناد تک برگی، تقاضای صدور سند مالکیت 
از این اداره را نموده است و سند مالکیت صادره قبلی به شماره پالک 63 فرعی از 21- اصلی واقع در بخش 6 مشهد 
اراضی عنبران بدون طول ابعاد و مساحت می باشد و مورد تقاضا، حدی از آن به مجاورت شما معرفی شده لذا نماینده 
و نقشه بردار برای روز چهارشنبه مورخ 1400/08/19 جهت تعیین طول و متراژ حسب ماده 68 و 70 آئین نامه قانون 
در محل حاضر چنانچه در مورد حدود و حقوق ارتفاقی ملک حقی برای خود قائل هستید و یا اختالفی با مجاور مزبور 
دارید می توانید در روز مقرر در محل حضور بهم رسانید در غیر اینصورت بعد از گذشت یک هفته برابر مقررات سند 

مالکیت بنام متقاضی پس از سیر تشریفات قانونی صادر و تسلیم خواهد شد. م.الف 880 آ1407033
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی-از طرف محمد ایرانی

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه9500054علیه عبدالحمیدپازوکی
بموجب پرونده اجرائی کالسه فوق تمامی 111سهم مشاع از9177سهم ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت9177 
مترمرب��ع قطعه178تفکیکی پ��الک ثبتی143.448واقع قریه غیاث آباد بخش بهنام س��وخته ورامین که ذیاثبت 
57738دفتر105صفحه218بنام عبدالحمیدپازوکی ثبت وس��ندمالکین صادرگردیده است وبرابرسندرهنی شماره 
1051دفتر3پیش��وادررهن تعاونی اعتباربازنشستگان نیروهای مسلح قرارگرفته است وطبق نظر کارشناس رسمی 
ملک فوق واقع درپیش��واجلیل آبادخیابان14متری پالک 21که بصورت یکباب س��اختمان مسکونی دریک طبقه 
یک اتاق خواب بعالوه هال وپذیرایی وآش��پزخانه وحمام وسرویس بهداشتی درحیاط قدمت بیش از25سال آیفون 
معمولی سیستم گرمایشی بخاری گازی وسرمایشی کولرآبی وانباری دارای یک ساختمان نیمه کاره درحیاط وآب 
وبرق وگازدارای حیاط ودیوارکش��ی پیرامون حیاط می باش��دکه به مبلغ چهارمیلیاردوپانصدوپنجاه میلیون معادل 
چهارصدوپنجاه وپنج تومان ارزیابی ش��ده وبرابرگزارش کارش��ناس مربوطه درتصرف مالک می باش��د،وطبق نامه    
شماره1400.3405.4380بستانکارفاقدبیمه می باش��دپالک فوق ازساعت9 الی 12روزیکشنبه مورخ 1400.8.16 
دراداره ثبت پیش��وا واقع درپیش��وا خ ش��ریعتی طبقه فوقانی درمانگاه فردوس ازطریق مزایده بفروش می رس��د 
مزایده ازمبلغ پایه چهارمیلیاردوپانصدوپنجاه میلیون ریال ش��روع وبه باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود
شرکت درمزایده منوط به پرداخت ده درصد ازمبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت که پرداخت فوق ازطریق 
دستگاه  pos )پوز(48ساعت اداری قبل ازشروع مزایده وپرداخت ازطریق سیستم بانکی 72ساعت اداری قبل از شروع 
مزایده )الزم به ذکراس��ت استراد وجوه ازدهم ماه بعدقابل اجرامی باشد(وحضور خریدار یانماینده قانونی اودرجلسه 
مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز ازتاریخ مزایده به حساب صندوق 

ثبت تودیع نمایدودرصورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش رابه حساب سپرده ثبت واریز نکندمبلغ مذکورقابل 
استراد نبوده وبه حساب خزانه واریز خواهد شددراین صورت عملیات فروش ازدرجه اعتبارساقط ومزایده تجدید می 
گردد ونیم عش��روحق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری 
بعد ازتعطیلی درهمان ساعت ومکان مقرر برگزار خواهد شد  185/م الف آ1407030   تاریخ انتشارآگهی:1400.8.5

رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا-فرزادمیررضائی

آگهی تعیین متراژ
کلیه مجاورین پالک 4081_اصلی بخش 1 قوچان واقع در اراضی ش��هری در خصوص وقت معاینه و تعیین متراژ 
شش��دانگ یک باب منزل پالک فوق مورد تقاضای وراث  قاس��م ترابی نسبت به ششدانگ پالک به آدرس قوچان 
خیابان شهید چمران ، چمران 15 پالک 115 که به مجاورت ملک شما معرفی شده برای روز دوشنبه1400/8/10 
ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده و در محل انجام خواهد شد چنانچه در مورد حدود و حقوق ارتفاقی ملک مزبور 
حقی برای خود قائل هستید و یا اختالفی با مجاور مزبور دارید میتوانید در روز و ساعت مقرر در محل حضور بهم 
رس��انیده و مطالب خود را اظهار دارید .در صورت عدم حضور و نبودن اختالف نس��بت به تعیین متراژ اقدام و بنام 

متقاضی سند مالکیت صادر خواهد شد. آ1407029
عباس برق شمشیر- رئیس ثبت اسناد و امالک قوچان

رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینکه آقای ناصر زارع دوست سمنگانی دارای شناسنامه شماره 0740193821به شرح دادخواست به کالسه 
3،0000347ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زمرد زارع دوست 
سمنگانی به شناسنامه 0740340255در تاریخ 1400،7،4در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-خالقداد زارع دوست سمنگانی فرزند ظاهر ش ش 310متولد1341،5،20صادره از تایباد پدر متوفی

2-مهناز خالقدادی فرزند عثمان ش ش 369متولد1348،1،8صادره از تایباد مادر متوفی
3-عبدالقادر نظری آبقه ئی فرزند عبداهلل ش ش 0740321765متولد1375،10،10صادره از تایباد همسر 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.آ1407025
قاضی شورا- شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

آگهی مزایده اتومبیل
به موجب پرونده اجرایی کالس��ه 140000174 علیه آقای عبدالرضا جمش��یدی فرزند عبدالحسین، شناسه ملی: 
2228982016 ، به نشانی: نور - خیابان مشیر له خانم زهرا کاویانپور سنگ نو ، فرزند: کریم ، شماره شناسه و ملی 
: 2229153544 ، موضوع مطالبه مهریه س��ند ازدواج شماره 3484 مبلغ معادل4،000،000 ریال وجه رایج سال 
1373 ، یک دستگاه خودرو سواری پراید به شماره پالک ایران 72-935ط33 متعلق به آقای عبدالرضا جمشیدی که 
در پارکینگ یوسفیان نور به شماره 48090 توقیف می باشد الف - مشخصات خودرو : نوع سواری پراید مدل 1384 
رنگ بژ متالیک سوخت بنزین ، به شماره شاسی S1412284528801 شماره موتور 001174450 ب-وضعیت و 
شرایط فعلی خودرو: 1- موتور خودرو روشن گردیده و فاقد عیب و نقص فنی موثر تشخیص داده شد 2- آثار خسارت 
ناشی از تصادف در قسمت های مختلف اتاق بدنه خودرو مشاهده میگردد که شامل: گلگیر جلو چپ ، درب عقب چپ 
، گلگیر عقب چپ ، گلگیر جلو راست ، درب جلو راست میباشد . 3- آثار تعمیر و بازسازی و زنگ زدگی بر روی گلگیر 
عقب راس��ت ، درب موتور )کاپوت( رویت میگردد 4- آثار رنگ پریدگی بر روی س��قف خودرو مشهود است 5- آثار 
پوسیدگی بر روی رکاب سمت راست وجود دارد. 6- چراغ داخل سپر جلو و گوشه سپر جلو راست شکسته است . 
7- رو دری درب های جلو نیاز به تعویض دارند. 8- فاقد باند عقب میباشد . 9-الستیک های چرخ ها دارای آج الزم 
بوده و قابل بهره برداری میباشند. 10-تمامی شیشه ها ، آیینه ها ف صندلی ها جلو داشبرد ، فرمان سالم میباشند. 
11- بیمه نامه شخص ثالث خودرو رویت نگردیده است . ج- تعیین قیمت و ارزش گذاری خودرو : با عنایت به موارد 
یاد شده و با توجه به مدل خودرو )1384( و مقایسه خودرو با خودروهای مشابه در بازار فعلی خودرو ، قیمت خودرو 
سواری پراید با مشخصات فوق به مبلغ400،000،000ریال معادل چهل میلیون تومان می باشد. مزایده حضوری و 
از ساعت 9 تا 12 روز چهار شنبه مورخ 1400،08،19 در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نور واحد اجراء واقع در 
نور خیابان امام از طریق مزایده به فروش میرسد. ضمنا طبق آیین نامه اصالحی اجرای مفاد اسناد رسمی متقاضیان 
میتوان��د با پرداخت 10 درصد قیمت پایه في المجلس در مزایده ش��رکت نم��وده و مورد مزایده به باالترین قیمت 
پیشنهادی از بین خریداران فروخته خواهد شد 90 درصد باقیمانده می بایست ظرف 5 روز به حساب سپرده ثبت 
واریز گردد در صورت عدم واریز باقیمانده مبلغ پیشنهادی ظرف پنج روز مقرر، مبلغ ده درصد پیش پرداخت قابل 
برگشت نخواهد بود و ضبط میگردد به درخواستهای که در غیر از ساعت و تاریخ مقرره در خصوص خرید ارائه گردد 
و همچنین فیش سپرده ده درصد قیمت پایه پیوست نباشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. و نیم عشره و حق مزایده 6 
درصد نقداً وصول خواهد شد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی 
در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف: 1212624  آ1407024        تاریخ انتشار: 1400،08،05

علی سعادتی سرپرست ثبت اسناد شهرستان نور

) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت باخرز(
نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390.9.20 امالک 
متقاضیان که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 باخرز واحد ثبتی شهرستان باخرز مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه وبالمعارض آن محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد:

آق��ای مجتبی زنده دل به شناس��نامه ش��ماره 546 کد مل��ی 0749941820 صادره از تایب��اد فرزند محمد رضا 
در شش��دانگ یکب��اب منزل به مس��احت 282 متر مرب��ع پالک ش��ماره 1029 الی 1031 فرع��ی از 125 اصلی 
واق��ع در خراس��ان رض��وی بخش 14 مش��هد حوزه ثبت مل��ک باخرز از محل قس��متی از مالکیت س��هم االرثی 
فروش��نده آق��ای امی��ر پرویز انصاری ف��ر و از محل قس��متی از مالکیت س��هم االرثی مرح��وم عبدالعلی انصاری 
ف��ر و از مح��ل قس��متی از مالکیت رس��می مرح��وم غالم حس��ن انصاری و قس��متی از پالک کالس��ه 99-116 
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می و ماده 13 آئین 
نام��ه مربوط��ه این آگه��ی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتش��ار منتش��ر ت��ا در صورتیکه 
اش��خاص ذینفع به آرای اعالم ش��ده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتش��ار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایندو گواهی تقدیم دادخواس��ت ب��ه اداره ثبت محل تحویل دهد 

ک��ه در ای��ن صورت اقدامات ثب��ت موکول به ارایه حک��م قطعی دادگاه اس��ت و در صورتیکه اعت��راض در مهلت 
قانون��ی و اصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل ارائ��ه نکند اداره ثبت مبادرت 
ب��ه صدور س��ند مالکیت مینماید و صدور س��ند مالکی��ت مانع از مراجعه متض��رر به دادگاه نیس��ت.آ1406475

تاریخ انتشار نوبت اول:1400.7.20                                           تاریخ انتشار نوبت دوم:1400.8.5
کفیل ثبت اسناد و امالک باخرز- مهدی حسین زاده

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

برابر رای شماره 140060318018001771مورخ 1400/04/14هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خسرو صفری پیشکناری فرزند کاظم به شماره ملی 6539882289  در ششدانگ یک باب خانه و محوطه 
به مساحت 209/57 متر مربع مفروز از پالک 9 فرعی از سنگ 3 اصلی واقع در قریه رودبرده بخش 12 گیالن که 
برای آن شماره 2924 فرعی در نظر گرفته شده خریداری از مالک رسمی )زارعین: تقی رنجبر( 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 1822  آ1406472
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/20                           تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/08/5 

علی پاکدل-سرپرست  ثبت اسناد و امالک سنگر

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

برابر رای شماره 140060318018001774مورخ 1400/04/14هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی سهراب صفری پیشکناری فرزند کاظم به شماره ملی 6539909667 در ششدانگ یک باب خانه و محوطه 
به مساحت 219/75 متر مربع مفروز از پالک 9 فرعی از سنگ 3 اصلی واقع در قریه رودبرده بخش 12 گیالن که 
برای آن شماره 2923 فرعی در نظر گرفته شده خریداری از مالک رسمی )زارعین: تقی رنجبر( 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 1824  آ1406473
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/20                                تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/08/5 

علی پاکدل-سرپرست ثبت اسناد و امالک سنگر

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

برابر رای ش��ماره 140060308002000614-  1400/06/02 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی قاین 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مس��عود صمدی فرزند علی به ش��ماره شناس��نامه 
716 کد ملی 0889068194 صادره از قاین در شش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی به مس��احت 
1422،60 مترمربع در قسمتی از پالک 1592-اصلی مزرعه مهمویی بخش 11 قاینات )از محل 

مالکیت ردیف 28 سهام آب مهمویی که مجهول می باشد( محرز گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود و در صورتیکه 
اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد. آ1406456
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/20                      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/05 

علی  صفائی فر
رئیس  اداره  ثبت  اسناد وامالک قاینات

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

برابر رای شماره 140060318603006530 مورخ 1400/06/27 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
خانم لیال مظفری آتشکاهی فرزند علی به شماره شناسنامه 1 صادره از رشت در قریه بیجار کن در ششدانگ یک قطعه 
زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 111/24 متر مربع پالک فرعی 19156 از اصلی 75 مفروز مجزی از پالک 
1809 از اصلی 75 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای ورثه علی سر افراز پور 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 1920       آ1406502
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/20                             تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/08/05 

سعید بدوی-رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  ناحیه دو رشت
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