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 بهترین حالت برای ورود
 به میهمانی خدا

نگاهی به مدخل »زیارت« در قدیمی ترین دانشنامه جهان به زبان انگلیسی

زیارت، فرهنگی به وسعت یک جهان
2

3

یک تکه نور

هیچ انسانی به هیچ توفیقی دست نمی یابد و خوشحال نمی شود

jمگر به وساطت مقام امام رضا
هیچ موجودی از هیچ موجود دیگری راضی نمی شود، مگر به وساطت مقام امام 
هشتم؛ هیچ انسانی به هیچ توفیقی دست نمی یابد و خوشحال نمی شود، مگر 

به وساطت مقام رضوان رضا ...

امام صادق )ع( :
 کسى که به 

اوضاع زمان خود 
آگاه باشد، گرفتار 

هجوم اشتباهات 
نمى  شود.

 تحف العقول، 
ص ۳۵۶ 

ویژه فرهنگ و معارف رضوی

  محمدحسین نیکبخت   چشم نوازند، کاشی های 
حــرم را می گویــم. تلفیــق رنگ هــا و نقش هــا غوغا 
می کنند؛ انگار ضیافت رنگ هاســت. از همان اول 
که پا می گذاریم به حرم رضوی، انگار اول کاشی ها 
هســتند که به اســتقبال ما می آیند. در این قطعه 
از بهشــت، هــر جــا پــا بگذاریــد، دلبــری کاشــی ها 

میزبانتان می شود.
 کاشی های نقشدار و زیبا، یکی از زیباترین مظاهر 
تمدن اســامی ایرانی هســتند که در حرم رضوی 
جلوه گــری می کننــد؛ اصــاً می شــود گفــت قابــل 
رؤیت تریــن هنــری اســت کــه در این بنــای متبرک 
و باشــکوه بــه چشــم می آیــد. زائــران به خصــوص 
آن هایــی کــه از راه دور می آینــد و می رونــد، بعد از 
گنبــد طــا و ضریــح مطهــر، حــرم را با کاشــی های 
رنگارنگ و زیبایش در خاطرشان مجسم می کنند. 
ممکن اســت گنبدی از طا یا سقاخانه ای زرین را 
نشــود در جای دیگری دید، اما هنر کاشــی کاری و 
عظمت آن، در جای جای این سرزمین جاری است 
و زائــر دورافتــاده از حــرم، در نقش های هنرمندانه 
آن، خاطــرات روزی را جســت وجو می کنــد کــه پــا 
بــه صحــن عتیــق گذاشــت و زیــر لب زمزمــه کرد: 
»السام علیک یا علی بن موسی الرضا)ع(«. امروز 
می خواهــم برایتــان از کاشــی های حــرم رضــوی و 
سرگذشــت آن ها بگویم؛ از تاریخی که البته مانند 

خودِ کاشی ها لطیف است و جذاب.

یادگاری های 850 ساله»
هنر کاشی کاری در ایران سابقه چندهزار ساله دارد 
و با روح هنردوســت ایرانی، درآمیخته  است. ورود 
اســام به ســرزمین ما، موجب بالیدن و شکوفایی 
این هنر شد و به تدریج آثار این شکوفایی در نمای 
ســاختمان های مذهبــی به ویــژه محراب مســاجد 
پدیــدار شــد و در نشــان دادن نــگاه توحیــدی و 
علقه های مذهبی هر دوره، نقشی خاص ایفا کرد. 
بــه احتمــال زیاد در بنای حرم مطهــر امام رضا)ع( 
هم از حدود هزار ســال پیش، اســتفاده از کاشــی 
البته به صورت محدود، متداول بوده  اســت. قباً 
در همیــن صفحــه از رواق آوردیم کــه تزئین نمای 
داخلی حرم رضوی بیشتر با نقاشی انجام می شد 

و کاشی به تدریج جای آن را گرفت.
 دلیل این مســئله ســخت بودن طراحی و ساخت 
کاشی هایی بود که بتواند با ترکیب رنگ های مورد 
نیــاز، جلــوه مطلــوب هنرمنــد را بــه چشــم بیننده 
بکشــد. در حــال حاضــر قدیمی تریــن کاشــی های 
موجــود در حــرم رضــوی، کاشــی های معــروف بــه 
»ســنجری« است؛ سنجر پسر ملکشاه سلجوقی، 
بین ســال های 497 تا 536 ش. بر بخش عظیمی 
او،  مقبــره  و  می کــرد  حکومــت  ایــران  فــات  از 
امــروزه در نزدیکــی مرو قــرار دارد. اگر می خواهید 
ایــن کاشــی ها را کــه بــه آن هــا عنــوان کاشــی های 

در  ببینیــد، می توانیــد  داده انــد،  هــم  »زرین فــام« 
داخــل روضــه منــوره و در دیوارهــای کنــار ضریــح، 
نشــانی از آن ها بیابید. کاشی های سنجری حدود 
850 ســال قدمــت دارنــد و نشــان می دهنــد کــه 
برخــاف نظــر برخــی مورخــان، ســاختمان اصلــی 
حــرم رضــوی در حمله مغول دســتخوش تخریب 
و ویرانــی نشــده  اســت. از این ها کــه بگذریم، رد و 
نشــانی از کاشــی کاری دوره ایلخانی را می توان در 
محراب هــای زیبــای حــرم مطهر دنبال کــرد که به 
امیــد خــدا، در یکــی از قســمت های رواق به آن ها 

خواهم پرداخت.

عصر شکوفایی هنر کاشی کاری»
هنر کاشــی کاری در حرم رضوی، در عصر تیموری 
وارد دوران شــکوفایی خــود شــد. نمی دانــم خبــر 
دارید یا نه؟ ولی در دوره دوم عصر تیموری یعنی از 
زمانی که تیمورلنگ ُمرد و دنیا روی آرامش را دید، 
حکومت فرزندش شاهرخ در هرات، حکومتی توأم 
بــا دانش دوســتی و هنرپــروری شــد. نزدیک بودن 
شهر هرات به مشهد از یک سو و ارادت گوهرشاد 

خاتون، همسر شاهرخ به امام هشتم)ع( از سوی 
دیگر، موجب گســترش اســتفاده از مکتب هنری 
هرات در معماری و تزئینات ســاختمان های شــهر 
مشهد به ویژه حرم رضوی شد. کاشی های معرق، 
زیررنگــی و معقلــی، حاصــل هنــر کاشــیکاران این 
دوره اســت کــه می توان اوج شــکوفایی آن ها را در 
بنای مســجد گوهرشــاد، مدرســه پریزاد و مدرسه 
دو در دید. این کاشی ها بین سال های 821 تا 843 

ق. ساخته و نصب شده اند.
 در دوره صفویــه، همزمــان با ســاخت و گســترش 
صحــن عتیــق بــه چهار برابــر انــدازه اولیــه، تزئین 
آن بــا کاشــی هــم آغــاز شــد. البته کاشــی کاری در 
ضلــع جنوبــی صحــن و ایــوان طــای امــروز، در 
دوره حکومــت ســلطان حســین بایقــرا، از آخریــن 
اُمــرای دوره تیمــوری، آغــاز شــده  بــود و کتیبه ها و 

کاشــی های متعــددی از آن دوره، در ایــن بخــش 
از صحــن باقــی اســت. از ویژگی هــای کاشــی کاری 
دوره صفــوی کــه می تــوان آن را به کمال در صحن 
بــرای  عتیــق مشــاهده کــرد، اســتفاده از کاشــی 
تزئیــن مقرنس هــای ایــوان اســت. کافی اســت در 
ایــوان ســاعت یا نقاره خانه، ســرتان را بــاال بگیرید 
و از زیبایی های چشــم نواز کاشی های تزئینی روی 
گچبری هــای مقرنــس لــذت ببرید. کاشــی هایی با 
نقش های اسلیمی و ختایی؛ نقش بندی های ترنج 
و استفاده از پرندگان در این بخش از حرم، یادگار 
دوره صفــوی اســت. در صحــن عتیــق می توانیــد 
کاشــی معروف فرم گلدانی را در پایه ایوان ساعت 
ببینیــد و از ظرافــت و زیبایــی آن، حــظ ببرید؛ این  
کاشــی حاصل کار هنرمندان عصر صفوی اســت 

که در دوره های بعد ترمیم شده  است.

کاشی های امروزی»
دوره قاجــار با ســاخت صحــن نــو)آزادی( همزمان 
است به همین دلیل باید این صحن را کلکسیون 
کاشــی های عصــر قاجــار بدانیم. هرچنــد برخاف 

صحن عتیق، کاشــی های این بخش به مرور زمان 
دچار تغییر و تبدیل شده اند و حتی رنگ و نشانی 
از ســبک وارداتــی و کاشی ســازی غیرایرانــی را هم 
می شــود در البــه الی انبــوه کاشــی های خوشــرنگ 
این صحن دید. به ویژه در ایوان شمالی صحن یا 
همان »دروازه تلگرافخانه« که کاشــی هایش تقریباً 
دســت نخورده باقی مانده اســت، می توان  هنر این 
دوره را دید. کاشی های صحن نو از نوع کاشی های 
هفت رنــگ هســتند کــه در دوره قاجــار بــا طــرح 
اسلیمی و ختایی سنتی، اما آمیخته با گُل و مرغ و 
فرنگی سازی، ساخته شده اند. در دوره معاصر نیز 
کاشی کاری در حرم مطهر با استفاده از سبک های 
جدیــد و طرح هــای ســنتی تــداوم یافــت و امــروزه 
جلوه های جذاب این دوره را می توان در صحن های 
دیــد.  اعظــم)ص(  پیامبــر  و  اســامی  جمهــوری 

 درباره تاریخ پربار استفاده از هنر کاشی سازی
 و کاشی کاری در حرم رضوی

  

ضیافت  فیروزه ایضیافت  فیروزه ای

من که کبوتر نمی شوم
هر روز در سکوت خیابان دوردست

روی ردیف نازکی از سیم می نشست

وقتی کبوتران حرم چرخ می زدند
یک بغض کهنه توی گلو داشت... می شکست

ابری سپید از سر گلدسته می پرید:
جمع کبوتران خوش آواز خودپرست

آنها که فکر دانه و آبند و این حرم
جایی که هرچقدر بخواهند دانه هست

آنها برای حاجتشان بال می زنند
حتا یکی به عشق تو آیا پریده است؟

رعدی زد آسمان و ترک خورد ناگهان
از غصه ی کاغ، کاغی که سخت مست...

ابر سپید چرخ زد و تکه پاره شد
هرجا کبوتری به زمین رفت و بال بست

باران گرفت - بغض خدا هم شکسته بود
تنها کاغ روی همان ارتفاع پست،

آهسته گفت: من که کبوتر نمی شوم
اما دلم به دیدن گلدسته ات خوش ست

شعر و شور

سرگذشت یک کتابخانه جوان 
محمدرضــا انصافی:  ماجــرا از آنجــا آغاز شــد کــه در ســال 1332ش، 
سیدســعید طباطبایــی نائینــی تصمیــم گرفــت در کنار اماکــی که وقف 
مســجد جامــع گوهرشــاد کــرده  بــود، 5 هزار جلــد کتاب خطــی و چاپی 
خــود را هــم در قالب ســنت حســنه وقف، در اختیار مســجد گوهرشــاد 
قــرار دهــد. تــا آن زمــان، حرم مطهر صاحب یک کتابخانه بــود که در آن 
تعداد قابل توجهی کتاب و سند تاریخی نگهداری می شد. در این دوره، 

متولی گری مسجد گوهرشاد از آستان قدس جدا بود. 
بر همین اساس و طبق نظر اولیای وقت، اتاقی در طبقه باالی کفشداری 
مسجد گوهرشاد را به محل نگهداری این 5 هزار جلد کتاب اختصاص 
دادند و به این ترتیب، کتابخانه مســجد گوهرشــاد متولد شــد. مرحوم 
طباطبایی نائینی تا زنده بود شخصاً بر کار کتابخانه نظارت داشت و امور 
آن را اداره می کرد. در سال های بعد، با همت افراد خیّر بر حجم کتاب ها 
افــزوده شــد و بــرای اســتفاده بهتر از ایــن گنجینه فرهنگــی، کتابخانه را 
به ســاختمانی در جنوب مســجد و پشــت ایوان مقصوره منتقل کردند. 
اما در ســال 1354ش، ســاختمان مذکور در طرح توســعه فلکه حضرت 
تخریــب شــد و کتاب هــای آن در یــک انبــاری قــرار گرفــت و از دســترس 
عاقه مندان خارج شد. این وضعیت تا سال 1361ش، یعنی هفت سال 

بعد ادامه یافت.
تــا اینکــه در ایــن ســال، کتابخانه مســجد گوهرشــاد در محلــی واقع در 
پشــت بام یکی از شبســتان های مسجد که قباً آسایشگاه خادمان بود، 

بازگشایی شد. 
در ســال 1368ش. که مدیریت داخلی مســجد گوهرشــاد و مؤسســات 
وابســته بــه آن را در اختیــار آســتان قدس قــرار دادنــد، تحــت مدیریت و 
اشــراف تولیــت وقــت، زمینی به مســاحت هــزار و 200 مترمربــع در کنار 
صحــن جمهــوری اســامی و بســت شــیخ بهایــی، بــه ســاخت کتابخانه 
ســازمان  توســط  آن  تجهیــز  و  یافــت  اختصــاص  گوهرشــاد  مســجد 

کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی انجام شد.
 کتابخانه جدید که برای عموم مشهدی ها به ویژه قشر محصل آشناست، 
دارای تاالر مطالعه و بخش امانات اســت و در مخزن اصلی آن، 3 هزار 
و 882 قرآن خطی و 3 هزار و 200 نســخه کتاب چاپ ســنگی نگهداری 
می شــود. در چنــد دهــه اخیــر، به همت مســئوالن آســتان، کتابخانه به 
تجهیزات پیشــرفته مجهز و برای حفظ نســخ خطی، از آن ها میکروفیلم 

تهیه شده  است. 
همچنیــن فهرســت کتاب های خطــی این کتابخانه، در پنج جلد انتشــار 
یافته و در آن، افزون بر نفایس خطی قرن هفتم و هشتم هجری موجود 
در کتابخانــه، 68 نســخه منحصربه فرد و با خــط مؤلف، از کتاب  های در 
اختیار کتابخانه مسجد گوهرشاد نیز معرفی شده  است. در مخزن این 
کتابخانــه، بیــش از 65 هــزار جلد کتــاب چاپی وجود دارد کــه در اختیار 

عموم عاقه مندان قرار می گیرد. 
در بهمــن ســال 1379ش، کتابخانه تخصصی امــام رضا)ع( نیز با 8 هزار 
نسخه چاپی و تصاویر متعدد نسخ خطی، در کتابخانه مسجد گوهرشاد 
راه انــدازی شــد. ایــن کتابخانه در ســال 1389ش، به کتابخانه تخصصی 
اهل بیت)ع( تغییر نام داد و هزاران نسخه کتاب مربوط به این موضوع، 

در آن جمع آوری شد و در اختیار عاقه مندان قرار گرفت.

حسین رضا زاده:

 هرچه از آقا بخواهی
 عنایت می کند

معاون مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی تشریح کرد

 آخرین خبرها ازجشنواره 
jرسانه ای امام رضا
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آن روزها 
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روزنامـه صبـح ایـرانروزنامـه صبـح ایـران 23 عزم جزم حوزه برای گسترش مرزهای علوم اسالمی    مدیر حوزه های علمیه گفت: حوزه تالش می کند به خصوص در این سال های اخیر هر چه بیشتر در گسترش مرزهای علوم اسالمی پیش برود. به گزارش قدس و به نقل از خبرگزاری رسا، آیت اهلل اعرافی در حاشیه مراسم عمامه گذاری طالب حوزه علمیه 
شهرستان پاکدشت گفت: حوزه تالش می کند به خصوص در این سال های اخیر که با توجه به برنامه ریزی های جامع و اسناد کالن، هرچه بیشتر در گسترش مرزهای علوم اسالمی پیش برود و هم اینکه دانش خود را در خدمت جامعه، نظام و دنیای امروز قرار دهد. من همین جا از خانواده ها دعوت می کنم  جوانان خوب و خوش 

استعداد خود را به سمت حوزه های علمیه هدایت کنند و ما هم تالش می کنیم در تربیت یک نسل بزرگ از علما توجه ویژه و نگاه نو داشته باشیم.

 نگاهی به کتاب »به سوی
 دانشگاه با فضیلت«

دکتر ســید حسن اسالمی 
هیئــت  ،عضــو  اردکانــی 
و  ادیــان  دانشــگاه  علمــی 
بــا  مقالــه ای  در  مذاهــب 
در  معنــا  »ضعــف  عنــوان 
میــان نام ها: مرور انتقادی 
ترجمه به ســوی دانشــگاه 
با فضیلت« به نقد این اثر 
از جان نیکســون پرداخته 
کــه در ادامــه خالصه ای از 

این مقاله را می خوانیم.
دانشــگاه  ســوی  »بــه  کتــاب 

بافضیلــت: مبانی اخالقی فعالیت دانشــگاهی« )جان 
نیکســون،  ترجمــه بختیار شــعبانی ورکــی و همکاران(  
ظاهــراً بخــت یــار شــده و در حالــی کــه یــک تــن آن را 
نوشــته، 10 تن از اســتادان کشــور زحمت ترجمه آن را 
به فارســی کشــیده اند. از این رو بد نیســت با محتوای 
این کتاب کمی آشنا شویم. دغدغه نویسنده آن است 
نشــان دهــد در جهــان معاصــر کــدام جنبــه دانشــگاه 
برتــری دارد و چگونــه می توان در دانشــگاه با فضیلت 
زیست و مناسبات فضیلت مندانه برقرار کرد. در حالی 
که دانشگاه به نهادی تجاری تبدیل شده و از استادان 
انتظــار مــی رود ماننــد کارآفرینــان و جــذب کننــدگان 
سرمایه عمل کنند، این کتاب می کوشد ابعاد اخالقی 

کنش دانشگاهی را نشان دهد. 
نویســنده ایده هــای مرکــزی خــود را در 9 فصــل بیــان 
می کند. در فصل نخست نسبت دانشگاه را با جامعه 
مدنــی بررســی می کنــد و بــر این بــاور اســت در جهان 
مــدرن، موقعیــت شــخص به دســت خودش ســاخته 
می شود،  نه آنکه از پیش تعیین شده باشد. بر اساس 
نگــرش ارســطویی، خیــر و نیکــی تنها در جامعــه و در 
پیونــد با دیگران حاصل می شــود، نه در عزلت. از این 
رو،  وظیفه تربیت، نخست بر عهده دولت و در نبود آن 
با خانواده اســت.در این فضا، وظیفه اصلی دانشــگاه 
احیــای رهبــری مدنــی و تعلیــم زبانی بــرای گفت وگو و 
تأمل و مشــارکت است. دانشــگاهیان باید هدفمندی 
اخالقی داشــته باشــند. اما تخصصی شدن و ساختار 
دانشگاه عمالً این حس هدفمندی را سرکوب می کند. 
حــال آنکــه تغییــر از درون به بیرون اســت. با توجه به 
تغییــرات گســترده جهانی، دانشــگاهیان نــه تنها باید 
در پــی تأســیس حرفــه ای دگرگــون شــونده و پویا بلکه 

حرفه ای آموزشی و یادگیرنده نیز باشند.
در دومیــن فصل، این اندیشــه گســترش پیدا می کند 
کــه دانشــگاه ها در مقام مراکــز یاددهی و یادگیری چه 
می کنند. دانشــگاه های جدید عمدتاً به شــکلی بیش 
از حد تخصصی شــده اند و »دانشــجویان از شاگرد به 
مشــتری تبدیل شــده  و اســتادان آنان نیز از اســتادکار 
مجــرب بــه بازاریاب تغییــر یافته انــد« )ص27(. در این 
فضــا همــه وجــوه علمی و دانشــگاهی به وجــه تجاری 
تقلیــل یافتــه و اعتبار دانشــگاه به خطر افتاده اســت. 
روحیــه تجــاری بــر اســتادان حاکم شــده و آن ها گویی 
دست به نوعی معامله فاوستی زده اند و در برابر منافع 
گــذرا، ارزش هــای اساســی را کنــار نهاده انــد. در نتیجه 
دچار کرختی، انفعال و بی تحرکی شــده اند و گویی هر 

چه کنند اوضاع بدتر می شود.

 اصل حاکم بر دانشگاه»
 نه آزادی بلکه تکلیف است

 در ایــن فضــا بایــد دســت بــه تغییــر زد و ایــن تغییــر 
از درون آغــاز می شــود. بایــد در پــی یافتــن عاملیــت 
اخالقی باشیم و این عاملیت مستلزم تفکر است. هر 
تفکری لزوماً به سود چیزی و ضد چیز دیگری است. 
دانشــگاه، اجتماعی مدنی مبتنی بر بحث و اســتدالل 
بوده و اصل حاکم بر آن نه آزادی بلکه تکلیف اســت. 
بــه این معنــا،  حرفه ای بودن دانشــگاهی بــه مثابه تن 

دادن به آموزش حرفه ای است. 
شــخص دانشــگاهی بایــد در مقــام یادگیرنده درســت 
عمــل کنــد. ایــن کار مســتلزم بــه رســمیت شــناختن 
دانــش خــود و دیگران و تن دادن به مناســباتی اســت 
کــه الزمــه ایــن تصدیــق اســت؛ ایــن نگرش اســت که 
زاینــده مهارت هــا و فضائــل است.دانشــگاه عــالوه بــر 
فضای یادگیری باید فضای تأمل، گفت وگو و توجه به 
تفاوت ها و حرکت در جهت هدفی مطلوب نیز باشد. 
با این اشاره، نویسنده در فصل سوم، فکرت دانشگاه 
بــه مثابــه فضاهــای تأملی را پی می گیــرد. تأمل درباره 
ایــن یــا آن مســئله از منظرهــای گوناگــون و توجــه بــه 
بینش هــای موجــود، ظرفیت فرد را برای اقدام درســت 
محتمل تر می سازد. این مقدمه ای است که اخالقیت 

دانشگاه را ممکن می کند. 
با این نگرش می توان گفت در دانشگاه فضایی شکل 
می گیرد که در آن اهداف ما و دیگران با هم سنجیده 
و داوری می شــود و بدین ترتیب در عین آشــکار شدن 
دوگانگــی، ارتبــاط برقــرار می شــود. بدیــن ترتیــب این 
حرفه در عین پویایی و تغییر، اخالقی به شمار می رود 
و دارای زمینــه ارزشــی می شــود. از ایــن منظــر،  حرفــه 
دانشگاهی هم پویاست، هم یادگیرنده و هم اخالقی. 
نویســنده در ایــن ســه فصــل می کوشــد نشــان دهــد 
دانشــگاهی بودن مســتلزم پویایی، یادگیــری و تربیت 

اخالقی است.
در پــی آن ،نویســنده با رویکــردی فضیلت مدار در پی 
آن اســت فضائــل بنیادیــن دانشــگاهی را بــه تفصیل 
برشمارد و توضیح دهد. از نظر او شخص دانشگاهی 
واقعــی فــردی اســت اصیــل، دقیــق، صــادق، منصف، 

شجاع، خودگردان، مراقب و بزرگ منش.

جواد فراهانی: حجت االســالم اســدهللا زاده گفت: 
اینکــه خداونــد فرمــوده »روزه را مــن بــر بنــدگان 
واجب کرده و پاداش آن خود من هســتم« به این 
خاطر اســت که حصول روزه واقعی بســیار سخت 

است.
گفت وگــو  در  اســدهللا زاده  امیــن  حجت االســالم 
بــا قــدس آنالین بــه توضیح معنــای مــاه میهمانی 
خــدا بــه عنــوان توصیــف مشــهور از مــاه مبــارک 
رمضــان پرداخــت و گفت: عموماً هنــگام صحبت 
از میهمانــی، غــذا و خــوردن بــرای جســم به ذهن 
متبــادر می شــود، امــا میهمانی خدا بــرای تغذیه و 
تکریم بعد روحی ماســت نه بعد جســمی؛ در این 
میهمانی ســاعت ها ممنوعیت خوردن و آشامیدن 
وجود دارد تا از این طریق، خوراک و تغذیه روح ما 

که اصل و حقیقت بقاپذیر ماست، فراهم شود.
ایــن کارشــناس دینــی افــزود: غــذای روح و اکــرام 
غــذا  ایــن  کــه  باشــد  آن  بــا  متناســب  بایــد  آن 
شــامل رفتارهــای نیکو و پســندیده، بخشــندگی و 
ســخا، نیــات خوب، داشــتن زبــان نیکــو، پرهیز از 
شــنیدنی های ناصــواب و در واقــع توجــه بــه همــه 
صفــات روحانــی بــوده و کرامــت انســان بــه ایــن 

صفات است.

 با نخوردن و نیاشامیدن صرف»
 فرشته خو نمی شویم

حجت االســالم اســدهللا زاده تصریــح کــرد: روح ما 
در واقــع همــان نفــس امــاره اســت کــه بایــد آن را 
تدبیــر کنیــم. تدبیر نفس اماره اقتضائاتی دارد که 
مهم ترین آن کمرنگ کردن بعد جسمانی از طریق 
تحمــل برخــی ریاضت هــا ماننــد کم خــوری،  نــگاه 
حرام نداشــتن، زبان به غیبت نگشودن، نشنیدن 
محرمات، دل نبســتن به دنیا، کنترل شهوات و... 
است؛ وقتی توجه به بعد جسمانی کمرنگ شود، 
بعــد روحانــی ما تقویت و درهــای رحمت و معارف 

الهی به روی انسان گشوده می شود.

اگر بُعد جسمی خود را کمرنگ کنیم »
چشممان به برخی معارف باز می شود

او اضافــه کــرد: مــا در مــاه مبــارک رمضــان برخــی 
از  اینکــه  تمریــن  می دهیــم؛  انجــام  را  تمرین هــا 
برخی لذت ها چشــم بپوشــیم تا شــبیه به مالئکه 
شــویم. ملــک بعد جســمانی نــدارد و فقــط دارای 
بعد روحانی اســت، بنابراین اگر بعد جسمی خود 
را کمرنــگ کنیــم چشــممان بــه برخــی معــارف باز 

می شود و از فضائل الهی بهره مند می شویم.
وی گفــت: گفتــه می شــود شــیطان در مــاه مبارک 
رمضــان در بنــد می شــود، چــرا کــه وقتــی توجــه 
خودمان را از بعد جســمانی کم می کنیم، در واقع 
مرکب شیطان را از او گرفته ایم و گویی دربند شده 
است؛ البته این مهم فقط با خوردن و نیاشامیدن 
حاصل نمی شود، بلکه انسان باید از کل محرمات 
اجتنــاب کنــد کــه در غیــر این صــورت نخــوردن و 
نیاشــامیدن صــرف نمی توانــد مــا را ملــک کنــد.

 هنر پرهیز از نبایدها»
 باالتر از هنر انجام بایدها

کارشــناس امــور دینــی ادامــه داد: اینکــه خداونــد 
فرمــوده روزه را مــن بــر بنــدگان واجــب کــرده ام و 
جزای آن خود من هســتم، از این روســت که روزه 
واقعی انسان را از هر آنچه در دنیاست جدا کرده 
و او را محــو خــدای متعــال می کند و قطعــاً بریدن 
کامل از دنیا و توجه محض به خدا بسیار سخت 
اســت؛ بنابرایــن پــاداش تحمــل این ســختی خود 

خداست.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر توفیــق روزه اینچنینی 
بــرای مــا حاصل شــود، بــه مانند نــوزادی خواهیم 
شــد که تازه از مادر متولد شــده ایم، گفت: فلسفه 
عیــد گرفتــن در پایــان مــاه مبارک رمضــان، همین 
حصول پاکی است. در واقع عید سعید فطر برای 
کســی عید اســت که موفق به تزکیه نفس در ماه 

مبارک رمضان شده باشد.
حجت االســالم اسدهللا زاده در پایان افزود: بر این 
اساس ما برای آنکه بتوانیم توفیق روزه داری واقعی 
را داشــته باشــیم، باید پیش از ورود به ماه مبارک 
خــود را آمــاده کرده باشــیم و با بهترین حالت وارد 
آن شــویم؛ بهترین حالت، حالت خشــوع و تضرع 
و توبــه کــردن بــه درگاه بــاری تعالــی اســت؛ یعنی 
خودمــان را از بنــد گناهــان برهانیــم و بــا خودمان 
عهد کنیم دور گناهان را خط بکشــیم. هنر پرهیز 

از نبایدها باالتر از هنر انجام بایدهاست.

  زهراسادات دریاباری   گفته بودند از جای خالی زائران عکاسی کنم؛ از 
حال و هوای حرم در این ایام کرونایی. عکس ها را یکی یکی می گرفتم 

اما با هر صدای دکمه دوربین آه و افسوسی از نهادم بلند می شد. 
به روزهایی فکر می کردم که صحن ها و رواق ها پر بود از زائران عاشقی 
کــه هــر کدام به آرزویی روانه  حرم شــده بودند. هنوز بوی قدم هایشــان 

به مشام می رسید.
 هنــوز صــدای بغض هــا و اشک هایشــان به گوشــم می خــورد. روبه روی 
روضه  منوره که ایســتادم، صدای جیغ و فریاد زنی را شــنیدم که انگار 
شــاکی بــود. بــه آقــا التمــاس می کرد بیمــارش را شــفا دهــد. آن طرف تر 
دختــری دســت هایش رو بــه آســمان بــود و اشــک هایش روی روســری 

صورتی اش می چکید و با چشمانش با امام حرف می زد. 
گوشــه ای دیگر جوانی زیر لب مدام خدا را شــکر می کرد و با انگشــت، 
حلقــه اش را بــاال و پاییــن می برد. همین طور که صحن ها را می گشــتم، 
روبه رویم، پشــت ســرم و اطرافم زائران و مجاورانی را احساس می کردم 
که هرکدامشــان حرفی داشــتند برای گفتن، اما جایشــان حسابی روی 
فرش هــا و ســنگفرش ها خالــی بــود. انــگار حــرم پــر بــود از آدم هایی که 
نبودند. عکس هایم را که گرفتم، از همه بیشتر این عکس دلم را لرزاند. 
قفســه های خالی که روزگاری پر از کفش بودند و شــاید کفش هایی که 
حاال دلشــان برای این قفســه ها حسابی تنگ است... این روزها دلمان 
غبــار کفش هایمــان را می طلبــد ... غبــاری که از کفش های بی شــماری 
عبــور می کــرد و روی کفش های ما می نشســت... چقدر ایــن روزها قدر 
می دانیــم؛ قــدر لحظه هــا و عبورهــا و نشســت هایی کــه فکــرش را هــم 

نمی کردیم یک روز به دلتنگی شان مبتال شویم.

 ثبت سالیانه2۴۰ وقف 
در استان در 1۰ سال اخیر 

قدس آنالین: معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف و امورخیریه خراسان رضوی گفت: 
از ابتــدای ســال 1۴00 تاکنــون 20 وقــف جدید در اســتان در موضوعات فرهنگی 
مذهبی نظیر فعالیت های قرآنی، برگزاری مراسم اعیاد و عزاداری اهل بیت)ع(، 
زیارت، بقاع متبرکه و مساجد به ثبت رسیده که برخی از آن ها تک نیتی و برخی 

نیز چند نیتی بوده اند.  
حجت االسالم جمال ایزدی اظهار کرد: در 10 سال اخیر به طور میانگین سالی 
2۴0 وقف جدید در خراســان رضوی به ثبت رســیده اســت. در ســال گذشــته با 
وجــود شــیوع ویروس منحوس کرونا و کاهش مراجعه حضــوری افراد، 19۴وقف 
جدید در خراسان رضوی به ثبت رسید که 2۵درصد وقف های جدید کشور در 

سال 1۳99را شامل می شود.
وی بــا اشــاره بــه اینکه این وقف ها در شهرســتان های مشــهد، داورزن، کاشــمر، 
ســبزوار، رشــتخوار، بردسکن، نیشابور و گناباد توســط واقفان انجام شده است، 
ادامــه داد: در ایــن وقف هــا که ارزش ۵0میلیــون تومان تا برخی از آن ها که ارزش 
میلیــاردی دارنــد مواردی نظیر زمین، منزل مســکونی، واحد تجاری و زمین های 

کشاورزی وقف شده است.
حجــت االســالم ایــزدی بــا بیــان اینکــه انتظــار مــی رود در ســال جــاری حدود 
200وقــف جدیــد در خراســان رضــوی به ثبت برســد، افــزود: با توجه بــه ادامه 
شــیوع ویــروس کرونــا، افــرادی کــه تمایــل بــه ثبت وقف جدید داشــته باشــند 
می توانند مشــاوره های اولیه را به صورت تلفنی و از طریق شــماره تماس دفتر 
مشــاوره وقف اســتان )۳۸۴۳1۳10( دریافت نماینــد. معاون فرهنگی اجتماعی 
اوقــاف و امورخیریــه خراســان رضــوی دربــاره نقــش 
وقف در تحقق شــعار ســال نیز بیان کرد: اساس 
و شــالوده موضــوع وقــف بر تولید شــکل گرفته 
اســت، زیــرا وقف خــود به خــود فرصت هایی را 
ایجــاد می کند که موجــب رونق تولید و افزایش 

اشتغال در جامعه می شود.
وی همچنیــن تصریــح کــرد: برنامه هــای 
خراســان  امورخیریــه  و  اوقــاف  اداره 
رضــوی ویــژه مــاه مبــارک رمضــان 
کرونایــی  شــرایط  اســاس  بــر  و 
مختلــف نیز هفته آینده اعالم و 

اطالع رسانی خواهد شد.

  میــاد نویدپــور  هیئت هــا پشــت ســر هــم بــه ســمت حــرم مطهــر حرکــت 
می کردند و مردم به تماشــای آن ها می ایســتادند؛ اما تماشــاکنندگان هیئت 
مــا بیشــتر از باقــی هیئت ها بــود و همه اش هم به خاطر مهدیــار بود. فرزند 
همسرم، معلول ذهنی بود با حرکت های عجیب و کمی معلولیت دست که 
فقط می توانست با یک دست زنجیر بزند. هر سال در روز عاشورا مهدیار را 

برای شفا به پابوسی آقا می آوردم تا عزاداری کند. 
امسال اما قصدم متفاوت بود. در افکارم خیلی شاکی بودم که چرا آقارضا، 
عمــوی بزرگــم پــس از آشــنایی مــن بــا همســرم آن روز جلــو همــه فامیل در 
محضــر، مــن را در تعــارف نگــه داشــتن مهدیــار انداخــت و بیشــتر از اینکه 
بــه فکــر من باشــد برای بچه مردم دل ســوزاند. انصافاً من هــم برای مهدیار 
کــم نگذاشــتم. بعــد از پنج ســالگی و شــروع درس های مخصــوص مهدیار و 
هزینه های سرســام آورش، زندگی روی دیگر خودش را به ما نشــان داد. چه 

کاری از دست من بر می آمد که نکرده بودم؟ 
نگهداری مهدیار امانم را بریده بود، پاگیرش شده بودم. قید تمام تفریحات 
زندگــی را زده  بودم. حاال که شــفایش نمی دهــد دلیلی نمی بینم ادامه دهم. 
فرصت مناسبی بود. مهدیار در میان جمعیت گم می شود و بعد هیئت های 
پشت سر او را به دفتر پیداشدگان می برند و چند روز بعد هم بهزیستی طبق 

وظیفه اش از او به خوبی نگهداری می کند.
 همین طور که زنجیر می زد دســتش را گرفتم و دنبال خودم بردم. ماچی از 
صورتش کردم و با اینکه می دانســتم متوجه صحبت هایم نمی شــود، گفتم: 
من دیگر شایستگی نگهداری از تو را ندارم، یعنی دیگر نمی توانم. این حرم 
را می بینــی، می برنــت آنجا و از تو نگهداری می کنند. نگران نباش. صورتم از 
اشک خیس شد. بغلش کردم و او همان طور بی تفاوت نگاهم می کرد. تندتند 
به ســمت حرم می رفتم که نظرم عوض نشــود. فکر و خیال رهایم نمی کرد.
 »اگــه یــه وقــت گیــر نامرد بیفته چــی؟ اگه تو جمعیت بمونه زیر دســت و پا 
چــی؟ اگــه اعضــاش رو اهدا کنن چی؟ ولی بعد یــک حس قوی گفت: دیگه 
این زندگی بســه. از حرم خارج شــدم و خودم را به ســرعت به خانه رساندم. 
همسرم پرسید: بچه کجاست؟ تا میدان شهدا کنارم بود اما همین که رفتم 

یک چای برایش بیاورم دیگر پیدایش نکردم. 
زد زیر گریه. مثل باران بهاری اشک می ریخت... 

زیر سنگم باشه پیداش می کنم تو فقط گریه نکن. 
پاشدم آمدم دفتر پیداشدگان و بدون اینکه به خادمان آنجا بگویم چه شده 
به بهانه گرمازدگی یک لیوان آب خواستم و نشستم. نیم ساعت بعد مهدیار 

را آوردند. رویم را کردم آن طرف تا متوجه حضور من نشود. 
چند دقیقه که گذشــت مرد مســنی که همه خادمان می شــناختندش وارد 
شد. رو کرد به مسئول دفتر و گفت: همین آقا پسره؟ خادم گفت بله: پیرمرد 
گفت: پدر مادرش پیدا نشــد زنگ نزنید بهزیســتی؛ بچه ها اونجا رو دوست 

ندارن. با صدای بلند الهی شکری گفت و رفت. 
آمــدم بیــرون و از خادمــی کــه دم در بــود پرســیدم ایــن بنــده خــدا از طــرف 

بهزیستی اومده؟ 
گفت: نه! حاجی خضریان 10 ساله بچه های معلولی که تو حرم پیدا می شن 
رو می بره مؤسسه خصوصی خودش نگهداری می کنه. با اینکه خودش مال 
و منــال زیــادی نــداره اما معتقده این بچه ها به ضامــن آهو پناه آوردند و آدم 

نباید مثل بقیه گمشده ها باهاشون رفتار کنه. 
خشکم زده بود. می خواستم به گنبد طالیش نگاه کنم و بگویم می توانی مرا 
ببخشی؟ اما رویم نشد. تلفنم را برداشتم و به همسرم زنگ زدم و گفتم: بیا 

حرم... مهدیار پیدا شده.

زیارت امسال بدون مامان نرگس
الهه ارجمندی راد: دیشب مامان نرگس غافلگیرم کرد. دل خودش هم مشهد 
بــود امــا وقتــی با یک بلیت قطار و کمــی پول در اتاقم ایســتاد، دلم غنج رفت. 
همه می دانســتند والدت آقا هر ســال مســافر مشــهدیم اما امســال به خاطر 
خیلی اتفاقات، باید این قرار بهم می خورد. مهم ترینش حال مامان نرگس بود. 
قندش زیادی باال رفته بود و نگرانش بودیم. بابا رحیم کنارش بود؛ مثل همیشه 
که هر ســه از هم مراقبت می کردیم. اما دلم طاقت نداشــت تنهایش بگذارم. 
لبخنــد بــر لبــم ماند و باز دلم به شــور افتــاد. »چکار کردی مامــان نرگس؟ من 
که نمی تونم...« حرفم تمام نشــده بود که با همان آرامشــش به رویم خندید و 
رفت ســراغ وســایلم. چمدانم را خودش بســت. سفارشم را به خاله خانومش 
در مشهد کرد و ساعت ۸ شب دوتایی من را به راه آهن رساندند تا این بار به 
تنهایی مسافر مشهد شوم. دسته چمدان را گرفتم و با بی میلی دنبال خودم 
کشیدم. باز نگاهش کردم و دلم هنوز نرفته، برایشان خیلی تنگ شد. بابا رحیم 

با صدای بلند گفت: »برو دخترم خاطرت جمع... نذرت واجبه« و آمدم.
-»دخترم میری زیارت یا اهل مشهدی؟«

رشــته افــکارم پــاره می شــود. رویم را از پنجــره می گیرم و به خانم مســنی که 
روبه رویم نشســته نگاه می کنم. چقدر محبت صدایش شــبیه صدای مامان 

نرگس بود. با رویی باز می گویم که تهرانی ام. 
خــودش را خانــم قانعــی معرفــی می کنــد. مدیــر کاروان زیارتــی مشــهد و قم 
اســت و از تهران خانم های همســایه و هم جلسه ای  را راه می اندازد تا در یک 
زیارت دسته جمعی خوش بگذرانند. بقیه خانم ها که همه از همان کاروانند، 

خنده شان می گیرد. من هم می خندم و می پرسم:  »چی شده؟«
-»همین که خانم ها تنها و بی دغدغه با هم به سفر برن کلی خوش می گذره. 
مخصوصاً مهمان امام رضا)ع( و خانم معصومه)س( هم که شوند چه بهتر... 

البته بعد زیارت، جاهای تفریحی مشهد هم می ریم«.
با خودم فکر می کنم چرا مامان نرگس تا به حال بدون من و بابا رحیم حتی یک بار 
هم تفریح نرفته بود. البته من هم اولین بار بود بدون آن ها به زیارت می رفتم. 
-»حاال مشهد جایی هتل رزرو کردی؟ نکنه به دختر تنها اتاق ندن؟ می خوای 

برات اتاق بگیرم؟«
از دلسوزی مادرانه اش، دلگرم می شوم. 

-»نگران نباشید. مشهد مهمان خاله مادرم هستم«.
انگار خیالش راحت می شود. باز شروع می کند به تعریف کردن خاطره برای 
دوســتانش و ریختن چای از فالســکش.  میان خنده ها و خاطرات خانم های 
میانســال کوپه غرق می شــوم تا کمتر یادم بیاید این بار مامان نرگس را کنارم 
ندارم. آن ها هم انگار مادرانه مراقب دختر یا نوه شــان بودند و مدام خوراکی 
تعارفم می کردند. صدای گوشــی که بلند می شــود تازه یادم می افتد از خودم 

خبری نداده ام. شرمنده می شوم.
-» معصومــه جــان! مــادر دلتنگ ما نباش... زیارتت قبول باشــه. ان شــاءهللا 
ســال بعــد حتماً ســه تایی میریم پابــوس آقا... یادت نره برای ســالمتی همه 

مادرا دعا کنی...«.
دلم گرم می شود و خدا را شکر می کنم که دارمش... .

قطار تهران-مشهد

رمضانهمعرفی کتاب

عکس   نوشت
کفش هایی که دلشان برای این قفسه ها تنگ شده است    عکس: مصطفی محمدزاده

   معیــن اصغــری  هیــچ موجــودی از هیــچ موجــود دیگــری راضــی 
نمی شــود، مگــر بــه وســاطت مقام امــام هشــتم؛ هیچ انســانی به هیچ 
توفیقی دســت نمی یابد و خوشــحال نمی شــود، مگر به وســاطت مقام 
رضــوان امــام رضــا)ع( و هیچ نفس مطمئنه ای به مقــام راضی و مَرضی 
بــار نمی یابــد، مگر به وســاطت مقام امام رضا! او نــه چون به مقام رضا 
رســیده به این نام ملقب شــده اســت بلکه چون دیگران را به این مقام 

می رساند، ملقب به رضا شد.
اهداف جزئی هم مشــمول این اصل کلی اســت. اگر کســی در کارهای 
جزئــی موفــق و راضی شــد؛ چه بداند، چه نداند بــه برکت امام رضا)ع( 
است. اگر فرزندی کوشید و رضای پدر و مادر را فراهم کرد؛ چه بداند و 

چه نداند به وساطت مقام امام رضا)ع( است. 
اگر عالم حوزوی یا اندیشور دانشگاهی به مقام علم و دانش 

بــار یافــت و بر کُرســی اســتادی تکیــه زد و راضی شــد؛ چه 
بداند، چه نداند به وساطت مقام ایشان است.

وجــود مبــارک امــام هشــتم)ع( وقتــی وارد ســرزمین مــرو 
و خراســان شــد؛ آن روز مســئله رســمی خراســان، مســئله 
امامت،  رهبری، خالفت و مانند آن بود. عده ای بر این پندار 

باطــل بودنــد که رهبر را باید مــردم انتخاب کنند! امامت 
انتخابی است؛  بنی عباس فکرشان این بود که رهبری 

انتخابی است!
وجــود مبــارک امــام از آن هــا ســؤال کــرد: مســئله 
رســمی خراسان کنونی چیســت؟ عرض کردند: 
عــدّه ای  کــه  اســت  رهبــری  و  والیــت  مســئله 

باورشان این است رهبر را مردم باید انتخاب کنند.
 آنــگاه طبــق نقل مرحوم کُلینی)رض(، امام رضا)ع( فرمود: من امامت و 

رهبری را تشریح می کنم تا معلوم شود امامت انتخابی نیست.
آنگاه مطلبی را فرمود که بخشی از آن معارف و مطالب به این مضمون 
در کافی ضبط شده است؛ اإَلماُم واِحُد دَهرِهِ ال یُدانِیهِ اََحدْ وَ ُهوَ بِِحیثُت 
َّجــْم مِــْن یَدِ الُمتَناوِلیْن، أیَن الُعقُوُل مِْن هــذا؟ أیَن االِختیارُ مِْن هذا؟  الن
فرمــود: امــام آن انســان کاملی اســت کــه در عصر خــود، در روی زمین 

دومی ندارد.
 او مثــل اعــالی لیــَس کَمِثلِــهِ ِشــیء اســت،  او مظهر لیَس کَمِثلِهِ ِشــیء 
است. مگر مظهر لیَس کَمِثلِهِ ِشیء همتا دارد؟ وقتی همتا نداشت، در 

دسترس فکر دیگری نیست که دیگری او را بشناسد!
از باب تشبیه معقول به محسوس چنین فرمود: همان طوری 
که ستاره های آسمان در دسترس بشر عادی نیست، اوج 

مقام امامت و رهبری هم در دست بشر عادی نیست. 
همان طوری که با دست نمی شود ستاره آسمان را گرفت، 
بــا فکــر بشــر عــادی هــم نمی شــود خلیفــة هللا را و امام 
معصوم را شــناخت! أیــَن الُعقُوُل مِْن هــذا؟ أیَن االِختیارُ 
مِــْن هــذا؟ کجــا عقل مــردم می توانــد امام را بشناســد، تا 
او را اختیــار و انتخــاب کنــد! امــام را جــز امام آفرین، احدی 
نمی شناســد؛  او می شناســد، او می پرورانــد، او نصــب 
می کنــد و ماننــد آن. أیــَن الُعقُــوُل مِــْن هــذا و أیــَن 

االِختیارُ مِْن هذا؟
آیت اهلل جوادی آملی

زیــارت، ســفری اســت کــه بــا انگیــزه مذهبــی انجــام 
می شــود. اگرچه برخی زائران بدون مقصد مشــخص 
ســرگردان بوده انــد امــا در یــک رونــد عمومــی، اغلب 
زائــران به دنبــال مکان خاصی می گردند که در پیوند 
بــا جنبه هــای الهــی یا شــخصیت های مقدس باشــد. 
عنصر زیارت در تمام ادیان جهان وجود دارد و حتی 
در ادیان بت پرست یونان باستان و روم نیز از اهمیت 

برجسته ای برخوردار بوده است.

زیارت و بزرگداشت خاستگاه ایمانی »
مراکــز بــزرگ زیارتــی، زائــران را با زمینه هــای متفاوت 
فرهنگــی و جغرافیایــی جــذب کــرده و آن هــا را قــادر 
می ســازند بــه ایــن وســیله خاســتگاه ایمانــی خــود را 
بــزرگ بدارنــد. از قرون 2 یا ۳ میالدی، مســیحیان در 
پــی آثــار وقایع انجیــل از جمله زندگــی خود حضرت 
عیســی)ع( از طریق زیارت ســرزمین مقدس بوده اند. 
عهد جدید مســیحی به طور مشــخص مؤمنان را به 
ســفر زیارتــی ســفارش نمی کند، اما متــون مقدس در 
ســایر آیین های مذهبــی چنین می کنند. بــرای نمونه 
بــه حــج در اســالم بــه طور مشــخص ســفارش شــده 
اســت. مطابــق کتاب مقدس، خداونــد بالفاصله پس 
از اعطــای 10 فرمــان بــه موســی، بــه او در طــور ســینا 
»مهاباراتــا«  می دهــد.  ایــن خصــوص  در  دســتوراتی 
حماسه مهم هندو با قدمت هزاره اول پیش از میالد، 
بازدیــد از بســیاری از مکان هــای مقــدس در هند را با 
ذکــر مکان هــای مقــدس به ترتیــب مطابق بــا حرکت 
خورشــید در آســمان، توصیــه می کنــد. بــودا خودش 
مکان های خاص زیارتی را تجویز و اماکنی را انتخاب 

می کرد که با وقایع اصلی زندگی او مرتبط بودند.

شباهت های ساختاری در عین سنت های »
متفاوت

بــا توجــه بــه حضــور زیــارت در زمینه هــای مختلــف 
فرهنگــی و تاریخــی، هیــچ معنــای واحــد را نمی تــوان 
بــه آن نســبت داد. شــباهت های ســاختاری در عیــن 
اســت.  انکارناشــدنی  زیــارت  متفــاوت  ســنت های 
زیــارت معمــوالً مســتلزم جدایــی )بــه تنهایــی یــا در 
یــک گــروه( از رونــد زندگــی روزمــره اســت کــه ایــن 
هویت یابی جدید ممکن است با پوشیدن لباس های 
خــاص یا حتی پرهیز از آســایش جســمی نیز متمایز 
شــود. بــه طــور غالــب زیــارت مکان هــای مقــدس بــا 
زمان هــای مقــدس در ارتبــاط اســت. ایــام حــج بــرای 
مســلمانان در آخریــن مــاه ســال قمــری قــرار دارد. از 
نظر تاریخی، یهودیان در ســه جشــن ساالنه به معبد 
اورشــلیم مشــرف می شــدند، همان گونه که در تثنیه 
)آخرین کتاب یهودیان( ذکر شــده: پســح )عید آزادی 
 قــوم یهــود از قیــد بــرده داری فرعون هــای مصر اســت(،
 شاووعوت )جشنی مذهبی برای یهودیان است که در 

آن اعطای تورات و برداشت گندم را جشن می گیرند(

خــروج  مناســبت  بــه  اســت  )جشــنی  ســوکوت  و 
بنــی اســرائیل از مصر، به معنای بیــرون آمدن از خانه 

بندگی به سایه بان آزادی است(.
 زیارت هــای هنــدو مراحــل خاصــی از چرخــه زندگــی 
افراد را مشــخص می کند و اغلب در مواقعی از ســال 
اتفاق می افتد که با محاســبات نجومی به عنوان ایام 

فرخنده شناخته می شوند.
ســفرهای زیارتــی فــارغ از رفــت و برگشــت هایی کــه 
در چشــم اندازهای فرهنگــی و جغرافیایــی بــا اهــداف 
مقــدس انجام می گیرد، مشــخصاً در خود مکان های 
زیارتی سنت های آیینی مشخصی را شامل می شود. 
اجرای ایســتگاه های صلیب که بازســازی دوباره ای از 
حوادث عیســی را نشــان می دهد، یک فعالیت مکرر 

در عبادتگاه های کاتولیک روم است. 
بــه  انــدوه  راه  یــا  راه صلیــب  )ایســتگاه های صلیــب، 
مجموعه ای از تصاویر اشــاره دارد که عیســی مســیح را 
در روز مصلوب شــدنش به تصویر می کشد. هدف این 
ایستگاه ها کمک به مؤمنان مسیحی برای انجام زیارت 

از طریق تأمل در مورد مصائب مسیح است.(
مســلمانان هفــت بــار بایــد دور کعبــه طــواف کننــد. 
بودایی ها آرامگاه های گنبدی شــکل به نام اســتوپا را 
طواف می کنند. )استوپا نوعی بنای تپه مانند یا سازه ای 
نیم کــره اســت کــه از آن به عنــوان محلــی بــرای مراقبــه 
و مدیتیشــن اســتفاده می شــود. اســتوپا در بســیاری از 
مناطق آسیای جنوب شرقی مخصوصاً در شبه قاره هند 

وجود دارد.(
در میان هندوها، شــاید ســفر زیارتی ایده آل ســفر به 
چهــار مــکان مقدس هند باشــد کــه این کشــور را در 

جهت فرخنده عقربه های ساعت پوشش دهد.

سوغاتی، وجه مشترک همه زیارت ها»
در  زیارت هــا،  مشــترک  ویژگی هــای  از  دیگــر  یکــی 
یادگارهــا،  و  کوچــک  ســوغاتی های  بــودن  دســترس 
ظــروف آب مقــدس، نشــانک ها و مانند آن اســت که 
بــه زائر اجازه می دهند کاالیــی متبرک به آن زیارتگاه 
را بــا خــود به خانه حمل کند. زیارتگاه های مســلمین 
یا یهودیان از نمایش نمادین الوهیت پرهیز می کنند، 
و  کاتولیــک  مســیحی  مکان هــای  در  تصاویــر  امــا 
ارتدکــس مهم هســتند. مجســمه های خدایان نقش 
محــوری در پرســتش هندوهــا دارد و از ایــن حیــث 
برایشــان ضروری اســت که نگاه بین زائر و معبود رد 

و بدل می شود.
عاملی که مکان های زیارتی را در میان ادیان مختلف 
کنار هم می گذارد حسی است که به اشکال گوناگون 
بیــان می شــود و آن اینکــه ایــن مکان هــا دسترســی 
ویــژه ای بــه حــوزه الهــی یا متعالــی را برای زائــر فراهم 
می کننــد. ایــن ایــده در مفهــوم هندویــی »تیرتــا« بــه 
خوبی بیان شــده اســت، اصطالحی سانســکریت که 

به معنی معبر یا تقاطع بین دو قلمرو است. 

در تمام سنت های مذهبی، سلسله مراتب زیارتگاه ها 
مشــهود اســت، زیــرا بعضــی از مکان هــا مقدس تر از 
مکان هــای دیگر هســتند. از نظر هندوها، واراناســی، 
یكــی از هفــت شــهر ویــژه مقــدس، قــدرت اعطــای 
چرخه شــکنی یا موکَشــه را دارد که به رهایی از چرخه 

زایش های دوباره )َسمساره( اشاره دارد.
برای کاتولیک های قرون وسطایی، بازدید از اورشلیم 
یــا رم بیش از ســفر به مکانی کــم رتبه تر، گناهان )از 

طریق اعطای غرامت( را از بین می برد. 
انگیزه های زیارت نیز در سنت های مختلف، متفاوت 
است. سفر مقدس اغلب با جست وجوی پرهیزگاری 
بــرای نجــات نهایــی در ارتبــاط اســت، امــا می تواند با 
اهــداف زمینی تری چون شــفا یافتــن، وفای به عهد یا 
توبــه از گنــاه انجام شــود. در قرون وســطا، نیایشــگاه 

والســینگام انگلیســی، زنانــی را به ســمت 
خود می کشاند که به دنبال راه حلی برای 

مشکالت شیردهی و ناباروری بودند.

عناصر فرهنگی و اجتماعی »
ناپایدارکننده

شــامل  کــه  روشــی  عنــوان  بــه  زیــارت 
جست وجوی لطف الهی و رهایی از زندگی 
روزمره است بعضاً شامل عناصر فرهنگی 
و اجتماعــی ناپایــدار نیــز بــوده اســت. در 
انگلســتان قــرون وســطا، تــرس از زائــران 
کاذب و بی نظــم و همچنین احتمال اینکه 
مســافران ظاهــراً متدیــن، خانــواده خود را 
بــه دالیل خودخواهانه رهــا کنند، افزایش 
طاعــون،  دوره هــای  از  پــس  بــود.  یافتــه 

محدودیت هــای حرکتی گســترده حاکم بــود. مضاف 
بــر این هــا بایــد در نظر داشــت زیــارت در تمــام ادیان 
جهــان مخالفانــی نیز داشــته و دارد. زائــران به ایمان 
بیش از حد به تصاویر و مکان های خاص )در مقابل 
اعتماد به حضور همه جانبه خداوند(، منحرف شــدن 
توســط وسوسه های سفر و جســت وجوی نعمت های 
صرفــاً مــادی به جای اشــراق معنوی، متهم شــده اند. 
در اســالم، برخــی از ســنت های صوفیانــه عرفانــی بــر 
اهمیــت الهــام درونــی بیــش از ســفر بــه مکــه تأکیــد 

کرده اند. 
در قــرن شــانزدهم، اصالح طلبــان پروتســتان، مارتین 
لوتــر و جــان کالون، اســتدالل كردند اعتقــاد باورپذیر 
بــه معجــزه، فســاد كلیســای كاتولیــک روم را نشــان 
می دهد. ظهور پروتستانیســم در اروپا به بســیاری از 
زیارتگاه هــا و تصاویــر زیارتــی حمله کرد. گــورو ناناک 
)1۵۳9–1۴۳9(، بنیان گــذار آییــن ســیک، نگرش هــای 
نســبتاً متفاوتی به زیارت داشــت. وی در طول زندگی 
خــود بســیار ســفر و از مکان هــای مقــدس بســیاری 
بازدید کرد اما مخالف اســتفاده از تصاویر در عبادت 

و همچنین خالی از فرمالیسم در دین بود.

نگاهی به مدخل »زیارت« در قدیمی ترین دانشنامه جهان به زبان انگلیسی

زیارت، فرهنگی به وسعت یک جهان

واقفانه

عارفانه

  ترجمــه و تدویــن: محســن فاطمــی نــژاد   هــر چنــد یونانی هــا را 
نخســتین کســانی می داننــد که دســت بــه جمع کردن دانش بشــر 
در قالب دانشــنامه زدند ولی این کار در مشــرق زمین نیز تاریخچه 
خــودش را دارد؛ »دانشــنامه عایــی« ابن ســینا یــا »مفاتیــح العلوم« 

ابوعبدهللا کاتب خوارزمی را می توان در همین زمینه نام برد.
 به هر ترتیب دانشنامه ها از این حیث که مجموعه اطاعاتی جامع 

و فشــرده را در شــاخه مشــخصی از علــوم ارائــه می دهنــد اهمیــت 
می یابنــد. آنچه در ادامه آورده ایم، خاصه ای از مدخل »زیارت« در 
دانشنامه بریتانیکا، قدیمی ترین دانشنامه انگلیسی زبان است که 
از مهم تریــن منابع به زبان انگلیســی به شــمار مــی رود. این مدخل 
توســط پروفســور ســایمون مایــکل کلمــن، اســتاد انسان شناســی 

دانشگاه ساسکس انگلستان نگاشته شده است.

عهد جدید مسیحی به طور 
مشخص مؤمنان را به سفر 
زیارتی سفارش نمی کند، 
اما متون مقدس در سایر 
آیین های مذهبی چنین 

می کنند. برای نمونه به حج 
در اسام به طور مشخص 

سفارش شده است 

زیارت و تحوالت مدرن»
در عصــر حاضــر، زیــارت جذابیــت خــود را در سراســر جهــان 
حفظ کرده و حتی افزایش داده اســت. امروزه ســفر راحت تر، 

ارزان تر و مطمئن تر از همیشه است. 
افزایش ســطح ســواد و دسترســی بــه فناوری ارتباطات ســبب 

افزایش دانش و کنجکاوی در مورد مکان های دور شده است. 
صنعــت گردشــگری از قــرن نوزدهم به رشــد خــود ادامه داده 
و نمایانگــر فعالیتــی اســت که اغلب با ســفرهای زیارتی همراه 
اســت. در برخــی موارد، زیارت نقــش دفاع از عقاید مذهبی را 

در برابر حمالت الحاد به عهده گرفته است. 
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هیچ انسانی به هیچ توفیقی دست نمی یابد و خوشحال نمی شود

مگر به وساطت مقام امام رضا)ع(

این بچه ها به ضامن آهو پناه آوردند

آیا برای ورود به ماه مبارک رمضان آماده ایم؟

 بهترین حالت برای ورود
 به میهمانی خدا
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هرچه از آقا بخواهی عنایت می کند        حسین رضازاده که در مراسمی بخشی از مدال هایش را به موزه آستان قدس رضوی اهدا کرده بود، در روزنامـه صبـح ایـران
خاطره ای گفته است:»در سن 16 سالگی برای اولین بار به مشهد آمدم. پیش از سفر، مادرم، به من گفت که در سفر اول هر چه از آقا بخواهی عنایت 

می کنند. از حضرت رضا)ع( درخواست کردم که من را قهرمان جهان و المپیک کنند. 21 سالگی قهرمان جهان و در 22 سالگی قهرمان المپیک شدم«.

تداوم فعالیت کتابخانه دیجیتال 
رضوی در روزهای کرونایی 

خدمــات کتابخانــه مرکــزی آســتان قدس رضــوی در 
مــوج چهــارم کرونــا در فضــای مجــازی و بــه صــورت 
دیجیتال ادامه دارد. به گزارش آســتان نیوز، مســئول 
امور ســازماندهی و توســعه منابع دیجیتال کتابخانه 
آســتان قــدس رضــوی بــا اشــاره به آغــاز مــوج چهارم 
کرونا و تعطیلی کتابخانه های آستان قدس رضوی در 
ایــن روزها اظهار کرد: به منظور پیشــگیری از شــیوع 
ویــروس کرونــا، ادامــه خدمــات کتابخانه های آســتان 
قــدس رضــوی به صورت مجــازی و از طریق کتابخانه 
دیجیتــال ارائه می شــود.مهدی کریمی افــزود: امکان 
دسترسی مستقیم به نســخه های خطی، کتاب های 
چاپ  سنگی، کتاب های چاپ سربی قدیمی، عکس ها 
و غیــره از طریــق کتابخانــه دیجیتــال بــرای مخاطبان 
فراهم شده است.وی به امانت دیجیتال منابع چاپی 
با هدف رفع نیاز کاربران در شرایط کرونایی اشاره کرد 
و ادامه داد: کاربران کتابخانه دیجیتال با اســتفاده از 
ایــن خدمت قادر به درخواســت کتاب هــای مورد نیاز 
خود از طریق پایگاه امانت دیجیتال هستند که پس 
از تأیید کارشــناس، می تواننــد به صورت آنالین منبع 
درخواستی خود را در مدت زمان معین مطالعه کنند.

 توزیع ۵ هزار بسته معیشتی 
ویژه خانواده های نیازمند 

به همت بنیاد فرهنگی رضوی ۵ هزار بسته معیشتی 
بــه ارزش ۲۵ میلیــارد ریال ویــژه خانواده های نیازمند 
تهیــه و توزیع شــد.مدیر عامل بنیــاد فرهنگی رضوی 
با بیان این مطلب اظهار کرد: همزمان با فرا رســیدن 
رمضــان  مبــارک  مــاه  آســتانه  در  و  جدیــد  ســال 
دانش آموزان دبیرســتان علوم و معارف اســالمی امام 
رضــا)ع(، ۵ هــزار بســته معیشــتی بــه ارزش بیــش از 
۲۵ میلیارد ریال را ویژه خانواده های نیازمند از جمله 

بیماران سرطانی و کلیوی تهیه و توزیع کردند.
حســین باغگلــی بــا اشــاره بــه مرحلــه چهــارم طــرح 
مواســات و همدلی دبیرستان علوم و معارف اسالمی 
امــام رضــا)ع( بیــان کــرد: در پــی بیانــات رهبر معظم 
انقالب این طرح به منظور کمک به آسیب دیدگان از 
شــیوع ویروس کرونا در استان های مختلف آغاز شد 
کــه براســاس آن جمع آوری بســته های معیشــتی در 
دستور کار قرار گرفته و هشت روز به طول انجامید.

معــاون مرکــز ارتباطــات و رســانه آســتان قدس 
رضــوی از پایــان مهلــت شــرکت در نخســتین 
دوره جشــنواره رسانه ای امام رضا)ع( خبر داد و 
گفــت: ۲هــزار و 498 اثر در بخش های مختلف 
بــه دبیرخانــه جشــنواره رســانه ای امــام رضا)ع( 

ارسال شد.
محســن هوشــمند در گفت وگــو بــا آســتان نیوز 
ضمن اعالم این خبر گفت: با توجه به استقبال 
گســترده و درخواســت فعاالن رسانه ای، مهلت 
شرکت در جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( که تا 
۲۲ بهمن 99 تعیین شده بود، تا ۵ فروردین ماه 

1400 تمدید شد. 
وی بــا اشــاره بــه آمار آثار ارســالی در بخش های 
تاریــخ  تــا  کــرد:  اظهــار  جشــنواره  مختلــف 
اثــر رســانه ای در  1۵ فروردیــن ۲ هــزار و 498 
دبیرخانه این جشنواره به ثبت رسیده که از این 
میان 71۲ اثر مربوط به بخش رسانه های خبری 
تحلیلی شــامل 138 اثر در بخش خبر، 184 اثر 
در بخــش گــزارش، 4۵ اثــر با موضوع ســرمقاله 
و یادداشــت، 110 اثــر با محــور مصاحبه، 43 اثر 
بــا موضوع گزارش خبری تلویزیونــی و رادیویی، 
99 اثــر در بخــش عکــس خبــری و 93 اثــر در 

بخش اینفوگرافی است.

هوشــمند بــا بیــان اینکــه در بخش رســانه های 
مجــازی نیز در مجموع 7۲3 اثر دریافت شــده، 
ادامه داد: 133 اثر در بخش پادکست، 31۲ اثر 
بــا موضــوع شــبکه های اجتماعــی، ۲6۲ اثــر در 
زمینه موشن گرافی و 16 اثر در بخش طرح بازی 
و نرم افــزار بــه دبیرخانه جشــنواره ارســال شــده 

است.

وی شمار آثار دریافتی در حوزه رسانه های صوتی 
و تصویــری را هــزار و 63 اثــر عنوان کرد و گفت: 
477 اثــر در بخش برنامه تلویزیونی، ۲19 اثر در 
بخش برنامه رادیویی، 38 طرح برنامه تلویزیونی 
و رادیویی، 114 اثر در زمینه مستند تلویزیونی و 
۲1۵ اثــر در بخــش نماهنگ تلویزیونی از ســوی 
هنرمنــدان فعــال در حــوزه فرهنــگ رضــوی بــه 

دست ما رسیده است.
هوشــمند با بیــان اینکه داوری جشــنواره در دو 
مرحلــه هیئــت انتخــاب و هیئــت داوران انجام 
می شــود، گفــت: در حــال حاضــر هیئت هــای 
انتخاب مشغول ارزیابی آثار هستند و در مرحله 
بعد هیئت های داوران مرحله داوری نهایی آثار 

را انجام خواهند داد.

الزم به ذکر اســت، مراســم اختتامیه جشــنواره 
رســانه ای امــام رضــا)ع( پایــان اردیبهشــت مــاه 
برگزار می شود.جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( 
بــرای نخســتین بــار بــا هــدف ارج نهــادن بــه 
و  هنرمندانــه  خــالق،  بدیــع،  آفرینش هــای 
اثرگذار رســانه  ای با موضوعات معارف رضوی، 
بازخوانــی مفاهیــم بنیادیــن در پیوند با ســیره 
رضوی، حمایت از پدیدآورندگان آثار رسانه ای 
رضوی و ارتقای کمی و کیفی آثار در این حوزه 
توســط مرکز ارتباطات و رســانه آســتان قدس 

رضوی برگزار می شود.

ســاالنه میلیون هــا زائــر بــرای زیــارت بــارگاه ملکوتــی امــام 
رضا)ع( به حرم مطهر رضوی مشرف می شوند و بسیاری از 
آن ها مشتاق تهیه عطرهای رضوی و سوغات بردن شمیم 

دل انگیز این آستان مقدس هستند.
 در همین راستا با هدف جلوگیری از برخی سوءاستفاده ها 
و عرضــه عطرهــای بی کیفیــت بــه نــام عطــر حــرم و عطــر 
امــام رضــا)ع(، تولید عطــر رضوی با رعایت اســتانداردهای 
بین المللی تحت نظارت ســازمان غذا و دارو در دســتور کار 

شرکت کسب و کار رضوی قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت کسب و کار رضوی به عملکرد این حوزه 
در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال 99 این عطرها 
در 10 رایحــه مردانــه، 10 رایحــه زنانــه و ســه رایحــه حــرم با 

بسته بندی های فاخر به بازار عرضه شده است.
ســاماندهی  نبــود  متأســفانه  افــزود:  جعفرنــژاد  مهــدی 
مناســب بازارهــای مشــرف به حــرم مطهر رضــوی موجب 
شــده برخــی فروشــندگان از ایــن وضعیــت سوءاســتفاده 
کــرده و عطرهای بی کیفیت که گاهی حتی برای ســالمت 
مصرف کننــدگان مضــر اســت را با نام هایــی از جمله عطر 
حرم و عطر امام رضا)ع( عرضه کنند، بنابراین در راستای 

تکریــم زائــران، در ســال 99 تولیــد و عرضــه رســمی عطــر 
رضوی در دستور کار قرار گرفت.

جعفرنــژاد ادامه داد: تمامــی این محصوالت دارای مجوز 
سیب سالمت از سازمان غذا و دارو بوده و در شرکت های 

معتبر داخلی تولید شده است.
وی با اشــاره به اشــتغال زایی صورت گرفته در روند اجرای 
ایــن پــروژه تصریــح کرد: تولید عطــر تجاری رضــوی، عالوه 

بر ســامان دهی ســبد ســوغات زیارت، موجب اشتغال زایی 
1۵ نفــر بــه صــورت مســتقیم و بیــش از 30 نفــر بــه طــور 

غیرمستقیم طی مراحل تولید شده است.
جعفرنــژاد دربــاره برنامه هــای پیــش رو در حــوزه ذکــر 
شــده نیز گفت: برندســازی عطر رضوی و تثبیت سهم 
آن در سبد سوغات و خانواده، تالش برای بومی سازی 
کامل این محصول، تولید شیشــه های منحصر به فرد 
و ویــژه بــرای عطــر رضــوی، توســعه محل هــای عرضــه 
محصــوالت بــا ایجــاد جایگاه هــای خــاص و همچنیــن 
بــه کشــورهای  بــرای صــادرات محصــول  برنامه ریــزی 
شیعه نشــین از جملــه اهــداف مد نظر بــرای تحقق در 

ســال 1400 خواهد بود.

معاون مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی تشریح کرد

jآخرین خبرها از جشنواره رسانه ای امام رضا

عرضه 20 رایحه عطر رضوی در سال 99

شمیم دل  انگیز
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 در حال حاضر هیئت های انتخاب 
مشغول ارزیابی آثار هستند و 

در مرحله بعد هیئت های داوران 
مرحله داوری نهایی آثار را انجام 

خواهند داد

اخبار 

4

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم عباس افتاده دارای شناسنامه شماره 941 به شرح دادخواست به کالسه 3/9900673ح از 
این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن افتاده به شناسنامه 18 در 

تاریخ 99/11/21 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- ایران اسدی ارزنه ئی فرزند عبدالعظیم ش ش 1331 متولد 1335/7/5 صادره از تایباد همسر متوفی

2- پوران اسدی ارزنه ئی فرزند حسن ش ش 1983 متولد 1349/1/4 صادره از تایباد همسر متوفی
3- عباس افتاده فرزند حسن ش ش 941 متولد 1362/11/14 صادره از تایباد فرزند متوفی

4- هادی افتاده فرزند حسن ش ش 0740041274 متولد 1368/6/30 صادره از تایباد فرزند متوفی
5- مهدی افتاده فرزند حسن ش ش 3977 متولد 1366/6/17 صادره از تایباد فرزند متوفی

6- رضا افتاده فرزند حسن ش ش 1012 متولد 1364/6/31 صادره از تایباد فرزند متوفی
7- رحمان افتاده فرزند حسن ش ش 0740749889 متولد 1381/12/4 صادره از تایباد فرزند متوفی

8- آسیه افتاده ارزنه ئی فرزند حسن ش ش 0740374291 متولد 1377/5/27 صادره از تایباد فرزند متوفی
9- فاطمه افتاده فرزند حسن ش ش 940 متولد 1362/11/14 صادره از تایباد فرزند متوفی

10- فائزه افتاده فرزند حسن ش ش 0740046381 متولد 1368/12/12 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. - 1400/1/21  آ-1400368
قاضی شورا- شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان تایباد

آگهی دعوت از مجاورین جهت طول و متراژ
حوزه ثبتی تایباد سال 1400

قابل توجه کلیه مالکین مجاور پالک 363 فرعی از 256- اصلی واقع در بخش 14 مشهد؛
نظر باینکه ورثه گل محمد قاسمی تقاضای طول و متراژ پالک 363 فرعی از 256- اصلی واقع در بخش 14 مشهد 
شهرستان تایباد را نموده، بدینوسیله به مجاورین اخطار می گردد به منظور عدم تضییع حقوق، در تاریخ 1400/2/4 
که نماینده و نقشه بردار این اداره به محل وقوع ملک مراجعه می نمایند، حاضر گردند. ضمناً عدم حضور مجاورین مانع 

از انجام عملیات طول و متراژ نخواهد شد.  تاریخ انتشار: روز دوشنبه مورخ 1400/1/23 آ-1400369
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت باخرز
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 باخرز واحد ثبتی شهرستان باخرز مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
خانم حمیرا گلی خلیلی ها به شناس��نامه شماره 660 کدملی 0730244962 صادره تربت جام فرزند رسول در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 27/24 مترمربع پالک شماره 576 الی 579 فرعی از 125 اصلی 
واقع در خراس��ان رضوی بخش 14 مش��هد حوزه ثبت ملک باخرز از محل قس��متی از مالکیت مرحوم دین محمد 

سلیمانی و قسمتی از پالک کالسه 2- 96
آقای محمد سلیمانی رودی به شناسنامه شماره 4241 کدملی 0749137339 صادره تایباد فرزند دین محمد در 
س��ه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مس��احت 27/24 مترمربع پالک شماره 576 الی 579 فرعی از 125 
اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک باخرز از محل قسمتی از مالکیت مرحوم دین محمد 

سلیمانی و قسمتی از پالک کالسه 96-32
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در 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. آ-1400370
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/2/7 تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/1/23  

رئیس ثبت اسناد و امالک باخرز- هادی رضائی

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:
آقای جوان مرد امید به شناسنامه شماره 15 کدملی 0749353430 صادره تایباد فرزند حبیب اله در ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت 38/50 مترمربع پالک شماره 2428 فرعی از 250 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد 
حوزه ثبت ملک تایباد از محل قس��متی از مالکیت عصمت جاروکش احمدی و قس��متی از پالک کالسه 648- 97
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در 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. آ-1400371

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/2/7 تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/1/23  
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

آگهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت 
خانم فاطمه عفیف فرزند علی ش��ماره شناسنامه 1662 به شماره ملی 0828983208 صادره از بجنورد ) که سند 
مالکیت ششدانگ پالکهای 591 فرعی الی 595 فرعی از 172 اصلی بخش 2 بجنورد بنام اقای محمد مهدی نجفی 
فرزند اسماعیل شماره شناسنامه 3 و شماره ملی 0682067288 صادره بجنورد ذیل صفحات 552 الی 558 و 500 
الی 503 دفتر 179 ثبت های 37720 الی 37722 و 37703 و 37704 ثبت و اس��ناد مالکیت صادر و برابر اس��ناد 

صلح 63070 و 63071 و63069 و63068 و 63072 مورخ 1389/03/24
دفتر 3 بجنورد که بنام فاطمه عفیف صلح گردیده است سپس برابر اسناد اسقاط حق به شمارات 22052 و 22051 
و 22053 و 22050 و 22049 مورخ 1398/09/26به نام نامبرده قطعی گردیده است ( برابر مشروحه شماره 465 
-1400 و 469- 1400 و 472-1400 و 470-1400 و 468-1400 مورخ 1400/01/15باتسلیم دو برگ استشهادیه 
که صحت امضاء شهود مذکور در آن دفتر اسناد رسمی شماره 19 بجنورد گواهی شده است مدعی شده اند که سند 
مالکیت ششدانگ پالک صدرالذکر به شماره اسناد 0149627 و 149629 و149626 و149628 و 149630 بعلت 
نامعلومی مفقود شده است که درخواست صدور سندالمثنی نوبت اول نموده. لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
مراتب یک نوبت آگهی می ش��ود تا هر کس مدعی انجام معامله نس��بت به ملک مذکور بوده و یا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یاسند معامله تسلیم نماید. بدیهی است چنانچه در ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد اداره ثبت طبق 
مقررات نسبت به صدور سندمالکیت المثنی اقدام خواهد کرد.م الف 2862 آ-1400367  تاریخ انتشار: 1400/01/23

علیخان نادری - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی وس��اختمانهای فاقد 
سند رسمی  برابر رای شماره  139960326009000738 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فامنین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای حسین امیری  فرزند یداله به شماره شناسنامه  6053   صادره ازفامنین دریک باب خانه به مساحت 198/25 
مترمربع واقع در بخش پنج همدان اراضی فامنین پالک  104 اصلی خریداری ازمالک رسمی آقای یداله امیری 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 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 الف10( آ-1400366
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/2/6 تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/1/23  

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  فامنین – رضا بیات  

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139960308001006123 مورخ 19/ 12/ 1399 هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدعلی محمدی فرزند نعمت بشماره شناسنامه 102 و کدملی 
5639381035 در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1313/27 مترمربع پالک 101- فرعی از 241- 
اصلی واقع در خراس��ان جنوبی بخش س��ه حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت محمد کدخدا، غالمرضا فدایی 
و عبدالصمد صمدی 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 دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-1400354
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/01/23    تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/02/08                         

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم عصمت رزاقی سرخ قلعه فرزندکوچک آقا به ش ش 120به استناد دو برگ استشهادیه تایید شده 
توسط دفتر اسناد رسمی شماره 26 شیروان منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این 
اداره مراجعه نموده و مدعی اند که سند مالکیت سه دانگ مشاع ازششدانگ یکقطعه زمین  بشماره پالک 3411فرعی 
از11اصلی واقع در قطعه 3 ش��یروان بخش5قوچان به آدرس شهرک امام خمینی ،خیابان جمهوری28،کارگر3که 
متعلق به ایشان میباشد بعلت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن 
بشماره چاپی 377582سری الف 97ذیل دفترالکترونیک بشماره 139720307114004723به نام نامبرده صادر و 
تسلیم گردیده است  سپس برابر سندرهنی شماره 77306-99/11/05درقبال مبلغ 1/330/000/000ریال به مدت 
61ماه دررهن موسسه اعتباری ملل قرارگرفته است.لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده120آئیننامه قانون ثبت 
مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر میگردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود میباش��د بایستی ظرف10روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا 
س��ند معامله رسمی به این اداره تسلیم نمائید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر یا وصول 

اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی 
اقدام خواهد شد. - تاریخ انتشارآگهی:1400/01/23 آ-1400345

اکبر اقبالی -   رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای امان اهلل رستمی مقدم فرزند حاتم به ش ش 95به استناد دو برگ استشهادیه تایید شده توسط 
دفتر اسناد رسمی شماره 26 شیروان منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این 
اداره مراجعه نموده و مدعی اند که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین بشماره پالک 3411فرعی 
از11اصلی واقع درقطعه3شیروان  بخش 5قوچان به آدرس شهرک امام خمینی  جمهوری28-کارگر3که متعلق  به 
ایش��ان می باشد بعلت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن بشماره 
چاپی 377581سری الف 97ذیل دفترالکترونیک بشماره 139720307114004722به نام نامبرده صادر و تسلیم 
گردیده است سپسبرابرس��ندرهنی ش��ماره77306-99/11/05درقبال مبلغ 1/330/000/000ریال به مدت61ماه 
دررهن موسسه ملل قرارگرفته است  .لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده120آئیننامه قانون ثبت مراتب یک نوبت 
آگهی ومتذکر میگردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
میباشد بایستی ظرف10روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی 
به این اداره تسلیم نمائید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه سند 

مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشارآگهی:1400/01/23 آ-1400353

اکبر اقبالی -   رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قان��ون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد 
سندرس��می نظر به دس��تور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
آقای احمد قدمگاهی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 6 صادره از زبرخان در یک باب خانه به مساحت 190/46متر 
مربع در قس��متی از پالک 11 فرعی باقی مانده از 136 اصلی بخش 3 زبرخان واقع در اراضی تلخ  ش��ور قدمگاه از 
محل مالکیت رسمی مشاعی ابراهیم قدمگاهی فرزند قاسم محرز گردیده است . لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به 
فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها رای هیات الصاق تا 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 یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد وصدور سند 
مالکی��ت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد ب��ود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهار نامه حاوی 
تحدید حدودمراتب را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع می رساند ونسبت به امالک در 

جریان ثبت وفاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید .
تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/02/07   آ-1400359 تاریخ انتشار نوبت اول: 23 /1400/01  

سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان زبرخان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول-مرحله اول
بموجب کالسه اجرایی پرونده9900489صادره ازشعبه دوم دادگاه عمومی فریمان آقای احمدباخرزی محکوم است 
ب��ه پرداخت یکصدوهفده میلیون تومان بابت محکوم به، به انضم��ام هزینه ها وتاخیرتادیه درحق آقای داود نجفی 
ل��ذا نظرب��ه اینکه محکوم علیه درجهت پرداخ��ت دیونش یک فقره پالک ثبتی معرفی نموده و نس��بت به توقیف 
وکارشناسی آن اقدام شده ،لذا  مقررگردید درتاریخ1400,02,21درساعت 11الی 11:15ظهردرمحل  شعبه اجرای  
احکام  مدنی دادگس��تری فریمان باحضورنماینده دادس��تان ازطریق مزایده حضوری بفروش برسدمزایده ازقیمت 
ارزیابی شده شروع وبه کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذارخواهد شد طالبین به خرید جهت کسب 
اطالعات بیش��ترومالحظه اقالم می توانند  5روزقبل ازبرگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تانسبت به بازدیدازاموال 
ترتیب داده شود.ضمناحداقل10٪ از   بهای مزایده نقداازبرنده وصول خواهدشد.شرح اموال موردمزایده عبارت است 
ازملک به  شماره  پالک ثبتی3364فرعی از276اصلی به آدرس فریمان حاشیه کمربندی روبه روی اداره ثبت اسناد 
فریمان معروف به اراضی نهضت که فعال به صورت زمین بایرمی باش��د،زمین مذکور125سهم مشاع می باشدهیچ 
گونه قطعه بندی نشده،فعالمجوزساخت ندارد وممکن است درآینده مجوزساخت ودرمحدوده شهری قرار  بگیردکه 

برابرنظرکارشناسی بقیمت110,000,000 میلیون تومان ارزیابی شده است. آ-1400360
قاضی شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فریمان-غالمرضااکبری مقدم

آگهی
شماره ملی: 0652280927 نام خانوادگی: یوسفی تبار  نام: علی 

متن ابالغیه: این نوع ابالغیه فاقد پیوست می باشد. نوع ابالغیه: ابالغ استحضاری 
آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول

ب��ه موج��ب پرونده کالس��ه اجرائی صادره از ش��عبه 30 دادگاه حقوقی مش��هد به ش��ماره بایگانی اج��رای احکام 
110/10/971121 آقای ابراهیم پناهی محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 4/485/000/000 ریال در حق آقای علی 
یوسفی تبار و نیز مبلغ 1/800/000 ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی 
نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی 
توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1400/1/30 از ساعت 9/30 
الی 10/15 صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مش��هد واحد مزایده واقع در مش��هد بلوار مدرس، مدرس 6 

ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر پنج 
روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمناً حداقل 
10 درصد از بهای مورد مزایده نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال 
مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به 

این اجرا ندارد. شرح اموال مورد مزایده:
یک دانگ و 7940 ده هزارم دانگ مشاع از شش دانگ اعیان و منافع استیجاری سهم العرصه یک باب آپارتمان متعلق 
به شخص ثالث خانم معصومه علی مرادی مدر فریمان واقع در مشهد، کوثر شمالی 7 پالک 23/1 واحد همکف دارای 
پالک ثبتی 89635 فرعی از 4 اصلی مفروز و مجزی شده از 85318 واقع در بخش 9 مشهد، عرصه ملک موقوفه 
و مساحت آپارتمان 92/5 مترمربع می باشد دارای 2 خواب، دیوارها کاغذ دیواری و رنگ روغنی، کف پارکت، دارای 
پارکینگ، سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش شوفاژ و دارای انشعاب آب، برق و گاز مستقل و ساختمان در 7 واحد 
می باشد که شش دانگ آپارتمان مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 15/000/000/000 ریال برآورد و به میزان فوق 

به مبلغ 4/485/000/000 ریال به فروش می رسد. آ- 1400340
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد- سیدمحمدرضا تشنگر

 
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 

شهرستان فردوس
نظر به دستور ماده سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین 
نامه قانون مزبور ملک ذیل که در هیئت مندرج در قانون مذکور مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک شهر فردوس 
مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد .                                                                                                       
خانم جمیله باصری فرزند اسداله نسبت به 2691/08 متر مربع مشاع از کل 4174/91 مترمربع ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی، پالک 1165 فرعی از س��ه اصلی بخش یک فردوس، خریداری مع الواس��طه از محل مالکیت رسمی 

آقای رضا مفیدی- محل وقوع ملک: فردوس- اراضی خداوندی
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت به 
امالک فوق الذکر به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتش��ار و محلی آگهی و در صورتی که اش��خاص ذی نفع 
به آراء صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
فردوس تحویل دهند و رسید اخذ نماید. معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه باید 
دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به اداره ثبت اسناد و 
امالک تسلیم نمایند. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه می باشد، در صورتی که اعتراضی 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت و اسناد و امالک ارائه نکند، اداره ثبت 

مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول:   23/ 1400/01             تاریخ انتشار نوبت دوم :  1400/02/08  آ-1400377

  محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می            برابر رای ش��ماره 139960308001006135 مورخ 19/ 12/ 1399 هیات اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیجان خس��روی فرزند جعفر بش��ماره شناسنامه 10 صادره از بیرجند و 
کدملی 0652737773 در ششدانگ یک باب محوطه مشتمل بر اتاقک به مساحت 48/41 مترمربع قسمتی از پالک 
1476- اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند )که پالک مذکور با سایر پالک های شمال 
شهر تحت عنوان 1554- اصلی تجمیع گردیده اند( از محل مالکیت جعفر طالبی 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 دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
نوبت اول : دوشنبه 1400/01/23       نوبت دوم : چهارشنبه 1400/02/08         آ-1400378                  

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139960308001006140 مورخ 19/ 12/ 1399 هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدعلی محمدی فرزند نعمت بشماره شناسنامه 102 و کدملی 
5639381035 در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2899/50 مترمربع پالک 99- فرعی از 241- 
اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش سه حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت محمد کدخدا و غالمرضا فدایی 
محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خ��ود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای م��دت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-1400357
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/01/23                            تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/02/08                         
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