
مــــــــعــــــــاون 
بـــــهـــــره وری 
امـــــــــــاک و 
ــی آســـتـــان قــدس  ــ اراضـ
ــل و  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ رضـــــــــــوی تـ
در  آستان  این  بی سابقه  همکاری های 
طول سال های اخیر برای توسعه متوازن 
شهر و بهبود شرایط خدمات در مناطق 

کمتر برخوردار را تشریح کرد.
با  گـــفـــت وگـــو  در  حــقــیــقــی  مــرتــضــی 
آستان نیوز، با اشاره به تأکیدات تولیت 
معزز آستان قدس رضوی برای کمک به 
ساماندهی مناطق کمتر برخوردار شهر 
گفت: تاکنون اقدام های گسترده ای در 
از  و بخشی  انجام شده  این خصوص 
اراضــی موقوفه بــرای اجــرای پــروژه هــای 
شهری و توسعه خدمات عمومی در این 
مناطق در اختیار دستگاه های مسئول 

قرار داده شده است.

اختصاص 21 هکتار زمین برای  ◾
مسکن اقشار آسیب پذیر

حــقــیــقــی تـــصـــریـــح کــــــرد: بــــــرای رفـــع 
محرومیت از منطقه کمتر توسعه یافته 
شهرک شهید رجایی تاکنون 21 هکتار از 
اراضی آستان قدس رضوی برای ساخت 

6 هزار واحد مسکونی اختصاص یافته 
است، همچنین با هدف بهبود وضعیت 
ترافیکی این منطقه، مسیر خیابان 45 
ــازوی  تـــازه تأسیس مــعــروف بــه ب متری 
چهارم و مسیر تقاطع مصلی، با رعایت 
حقوق موقوفه در اختیار مدیریت شهری 
قــرار گرفته که اجــرای پروژه های مذکور، 
ترافیکی  مسائل  حل  به  مؤثری  کمک 

منطقه خواهد کرد.

70 هکتار زمین برای ساخت پارک  ◾
معاون بهره وری اماک و اراضی آستان 
انجام  اقدام های  قدس رضوی به دیگر 
شده در این حوزه نیز اشاره کرد و گفت: 
برای افزایش فضای سبز مورد نیاز و ارائه 
خدمت بیشتر به مردم حاشیه شهر، 
تاکنون 70 هکتار از اراضی موقوفه برای 
پــارک موضوعی کــشــاورزی در  ساخت 
شهرک شهید رجایی اختصاص یافته 
ــارک 5 هکتاری  پ اســت. عــاوه بر آن، 
»اردیبهشت« در شهرک شهید باهنر 
ــاه امــســال به  نــیــز کــه اردیــبــهــشــت مـ
بهره برداری رسید، با مساعدت آستان 
قدس و تأمین زمین مورد نیاز این پارک 
به نتیجه رسید و در اختیار مردم قرار 
اختصاص  حقیقی،  گفته  بــه  گــرفــت. 

موقوفه  اراضـــی  از  مترمربع  هـــزار   20
بــرای ساخت  باهنر  در شهرک شهید 
مسکن و همچنین تعامل برای ساخت 
بازوی چهارم مسیر اتصال بزرگراه غدیر 
به خلج، از دیگر مساعدت های آستان 
قدس برای کمک به محرومیت زدایی از 

حاشیه شهر مشهد بوده است.

ساخت رودپارک، کوهشار و پارک  ◾
مادر و کودک

حمایتی  نــگــاه  ــرد:  کـ تصریح  حقیقی 
حاشیه  به  محدود  تنها  قدس  آستان 
نــقــاط مشهد  نــبــوده و در دیــگــر  شهر 
افزایش  بــرای  متعددی  اقــدام هــای  نیز 
امــکــانــات و خــدمــات مـــورد نــیــاز مــردم 
انجام شده اســت.وی افــزود: پروژه های 
رودپـــارک در غــرب و کوهشار در شرق 
مشهد و همچنین پارک مادر و کودک 
پروژه های  از  همگی  امامت،  بولوار  در 
خدماتی و عمومی شهری است که با 
و  رضــوی  قــدس  آستان  مساعدت های 
اعطای اراضی مورد نیاز محقق شده و 
همراهی و همکاری این مجموعه برای 
نیاز  مــورد  خدمات  و  امکانات  توسعه 

مردم را نشان می دهد.
مرتضی حقیقی همچنین با اشــاره به 

مطالبه مردمی ایجاد شده برای تکمیل 
بولوار بصیرت در شهرک شهید رجایی 
ادامــه  در  قــدس رضــوی  گفت: آستان 
برای  و مساعدت های خود  همکاری ها 
کمک به مــردم شهرک شهید رجایی، 
آمادگی خود برای پاسخ به این مطالبه را 
اعام و اقدام های الزم را نیز انجام داده 
تصویب  به  منوط  آن  نهایی شدن  اما 
نقشه ارائـــه شــده از ســوی مــشــاور در 

کمیسیون ماده 5 استان است.

هدیه 5 هکتاری آستان قدس برای  ◾
ساخت بیمارستان در حاشیه شهر

امتداد  که  زمینی  داد:  ادامــه  حقیقی 
بولوار بصیرت از آن عبور خواهد کرد، 
نقشه  که  اســت  هکتاری   27 قطعه ای 
آن تهیه و ارائه شده است و در صورت 

نهایی شدن، اجرایی خواهد شد.
وی تصریح کرد: بر اساس طرح مذکور، 
انجام  راستای  در  آستان قدس رضوی 
هکتار   5 وقــف،  اجتماعی  رسالت های 
بــرای  هــم  را  هکتاری  زمین 27  ایــن  از 
ــیــمــارســتــان حــاشــیــه شهر  ســاخــت ب
مشهد اختصاص داده تا زمینه توسعه 
خــدمــات بــهــداشــتــی درمـــانـــی در ایــن 

منطقه محروم فراهم شود.

نیکبخت در میان اسناد قدیمی که به محققان و عاقه مندان 
امکان بررسی شرایط و وقایع گذشته را می دهد، عکس جایگاه 
ویژه ای دارد. در ایران برای نخستین بار از دوره محمدشاه قاجار، 
هنر عکاسی به کار گرفته شده و در عصر ناصری، استفاده از آن 
متداول شد. با این حال تا مدت ها استفاده از این هنر مختص 
طبقه اشراف و اعیان بود. در صفحه رواق، یک بار به تفصیل درباره 
سابقه عکاسی در آستان قدس سخن گفتیم و امروز قصد تکرار آن 
را نداریم؛ آنچه سبب شد دوباره به بیان این صحبت ها بپردازیم، 
انتشار سندی قدیمی و 116ساله از حرم رضوی در صفحه امروز 

اســت؛ تصویری که در پنجم اسفند ماه سال 
1284 برداشته شده و برخاف تصاویر احتمالی و 
هم قدمت موجود، فضای خالی یا مراسم عبادی 

در مسجد گوهرشاد را نشان نمی دهد ...

رمزگشایی از 
قدیمی ترین تصویر 
اجتماع مردمی در 
مسجد گوهرشاد

معاون بهره وری امالک و اراضی آستان قدس رضوی خبر داد

کمک به توسعه متوازن شهری
نيمکت زندگی

خبر

 مدیر عامل خبرگزاری تسنیم 
از جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( گفت

 پرچمدار تولیدات فاخر 
در حوزه سیره رضوی

ــل خــــبــــرگــــزاری  ــ ــام ــ ــرع ــ ــدی ــ م
جشنواره   تسنیم  بین المللی 
ــا)ع( را  ــ ــ ــام رضـ ــ ــه ای امـ ــ ــان رســ
نوین  جشنواره  یک  مصداق 
گفت:  و  خـــوانـــد  ــقــابــی  ان و 
پرچمدار  قطعاً  این جشنواره 

تولیدات فاخر رسانه ای در حوزه سیره رضوی است.
با اشــاره به اهمیت برگزاری نخستین دوره  مجید قلی زاده 
جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( تأکید کرد: همواره نخستین 
مــورد جشنواره  در  اما  قدم هاست  قدم ها جزو سخت ترین 
رسانه ای امام رضا)ع( به نظرم چنین سختی وجود نداشت و 
علت آن پیشینه بسیار مناسبی بود که در حوزه سیره رضوی 
در میان اهالی رسانه وجود داشت.وی گفت: امروز شاهدیم 
در میان برخی از رسانه های فضای مجازی و مکتوب کشور 
بخش ویژه ای برای سیره ائمه اطهار و به ویژه امام رضا)ع( در 
نظر گرفته شده که در ترویج حال و هوای امام رضایی بسیار 
مؤثر بوده است.این رویه در سال های اخیر در رسانه ها شکل 
گرفته اما قطعاً تا رسیدن به نقطه آرمانی فاصله زیادی داریم 
و یکی از دالیل این مسئله جامعیتی است که در سیره رضوی 
وجود دارد و پرداختن به ابعاد مختلف آن از نظر رسانه ای 
امری زمانبر و نیازمند مداقه فراوان است.قلی زاده افزود: الزم 
بود جشنواره ای همچون امام رضــا)ع( پرچمدار این میدان 
باشد و با یک اقدام جهادی و انقابی از حیث رسانه ای، خط 
مشی واحدی بر جریان رسانه ای کشور از حیث سیره رضوی 

حاکم شود تا تولیدات با روش و فرمی متفاوت تولید شود.

 روی صراط زندگی 
می کنیم

رقیه توسلی همکاری، شیرینی خانه دار 
شدنش را آورده. دوستان مشغول آبمیوه و 
کیک می شوند، اما این باعث نمی شود که 
از صرافت سؤال اساسی بیفتند که یاال بگو 
ناقا، حاال توی این دیوانه بازار مسکن چطور 

خانه دار شدی تو؟
ــدهــد: مــعــلــوم اســـت که  ــشــان جــــواب ن و ای
یکدست صدا ندارد عزیزان من. شراکتی با 

خواهر گرامی.
پــاســخ کــه تمام  بــســاط تبریک و پــرســش و 
می شود و همکار تازه خانه دار، پشت میز 
 کارش که جاگیر می شود، صدایم می کند. 
می گوید: توی جمع نگفتم اما می دانی خانه 
ــود کــه 6 ســال پیش  مــال خــانــوم و آقــایــی ب
خریدنش. تروتمیز و نو و خیلی مدرن. خیلی 
شدیم.  عاشقش  دَم  در  داشتنی.  دوســت 
خوند.  اقبالمون  یِطورایی  گفت  می  بنگاهی 
اســت.  آشــنــای صاحبخونه  ــی،  امــاک آخـــه 
گفت خــانــوم جــوانــش پــارســال کــرونــا گرفت 
به رحمت خدا رفت. وگرنه که  و متأسفانه 
گویا  خانومه  نــبــود.  ــار  درکـ فــروشــی  و  خرید 
پزشک بــوده.بــاورت می شود از وقتی رفتیم 
ــرورو شــدم. وقتی  بــرای تمیز کــردن خونه، زی
کنار پنجره های خــواب، اسم خانومه  دیدم 
ریــز ریــز نوشته شــده رو دیـــوار. مثل تمرین 
جیگرم  خیلی  بهم.  چسبیده  مشق.  سیاه 
سوخت. یِطورایی هم ترسیدم از اون روز به 
بعد. هی به شگون فکر می کنم. به دعاها و 
گریه زاری های شوهر بنده خدا تو این خونه. 
به نظرت این معامله برامون اومد داره؟ نکنه 
قصه خونه  باشیم. کاش اصاً  اشتباه کرده 
رو نمی گفت این اماکی خیرندیده... باالخره 
هر چاردیواری یک قصه ای داره برا خودش... 
اگه می شنوی، خونه فقط خونه  از من  اما 
صفر. خدایی دو هفته ست به خواهرم میگم 

بیا بزاریمش بنگاه. من خوف کردم.
خودم را می گذارم جای همکار خانه دارشده. 
تویش  که  بدهم  جوابی  چه  نمی دانم  واقعاً 
خــودِ  ســـرراســـت،  و  نباشد  تقلبی  و  دروغ 
خودم باشم! نمی دانم چرا خنده ماسید روی 
تا مدت های  این را می دانم که  اما  صورتم! 
مدید حتماً خانه آفتابگیر دو طرف تراس دار 
اســت. آن سیاه مشق  با من  بهمن شرقی، 

های دلتنگی با من است...
تــی تــاب و آبــمــیــوه را مــی گـــذارم روی میز. 
اشتهایم کور و کامم پشت دو عدد ماسک، 

تلخ و سنگ شده.

حرف دل
امــروز وقت برگشتن به خانه بیش از پیش 
دقیق می شوم. دستفروش و کاسب جماعت 
و همسایه و رهگذر و بزرگ و کوچک را می 
پایم. کم وبیش ماسک زده انــد. دارنــد جار 
می زنند خودشان و دیگران را دوست ندارند. 
دلم می خواهد بروم برای تک تکشان قصه 
ای که شنیده ام را تعریف کنم... از شهدای 
کــادر درمــان حرف بزنم که نمی دانیم حتی 

چند نفرند...؟ از کرونادلتا... از حق الناس!

پی نوشت
روی  پلی است  )ع( می فرمایند:  امام صادق 
از مــردم بر عهده  صــراط که هر کس حقّی 

دارد، نمی  تواند از آن عبور کند.

مــحــمــدرضــا انــصــافــی  زنـــــده یـــــاد 
ــری،  ــ حـــجـــت االســـام ســیــدعــلــی مــحــمــد وزی
ــزد و واقــف  ــامــدار خطه ی از دانــشــمــنــدان ن
که  است  وزیــری  ارزشمند  بسیار  کتابخانه 
رضوی  آستان قدس  اختیار  در  آن،  تولیت 
قــرار دارد. با این حــال، مرحوم وزیــری تنها 
در عرصه ترویج دانــش، فعالیت نداشت و 
با تشویق و حمایت او، بسیاری از متموالن 
ــرای امــور خیریه،  یــزد و کــرمــان، امــوالــی را ب
فعالیت های علمی و عام المنفعه وقف کردند 
و بخش بزرگی از این موقوفه ها، تحت تولیت 
مرحوم  هستند.  فعال  رضــوی  آستان قدس 
وزیری در سال 1274ش در یزد به دنیا آمد. 
او در سال 1334ش، با اهــدای هــزار و 600 
جلد کتاب نفیس خطی و چاپی خــود، در 
دهلیز شمالی مسجد جامع یزد کتابخانه ای 

افتتاح  عاقه مندان  عموم  استفاده  بــرای  را 
کرد. 10 سال بعد، با حمایت یکی از بازرگانان 
یزدی، ساختمان این کتابخانه هم بنا شد؛ 
ساختمانی که ظرفیت 100 هزار جلد کتاب و 
عضویت هزار و 500 کتابخوان را داشت و این 
اقدام، در منطقه یزد، شاید نخستین بار بود 
البته در همین زمان،  که صورت می گرفت. 
کتابخانه مروج نیز در یزد فعال بود و بعدها، 
کتابخانه  محل  در  وزیـــری  کتابخانه  مـــوزه 

کتابخانه  وضعیت  اما  تأسیس شد،  مــروج 
مرحوم وزیری، به لحاظ منابع علمی، بسیار 
ممتاز بود. مرحوم وزیری در سال 1348ش، 
رضوی  آستان قدس  وقف  را  خود  کتابخانه 
کرد و اداره آن را به آستان سپرد. فعالیت های 
توسعه بسیار  آن  از  وزیــری، پس  کتابخانه 
مهم  پژوهشی  و  علمی  مرکز  ایــن  و  یافت 
در شهر یــزد، افــزون بر خدمات ارائــه کتاب 
بــرگــزاری  کــانــون  عاقه مندان،  بــه  مجات  و 
نشست های ادبی و علمی شد. در سال های 
پیش از پیروزی انقاب اسامی، به ویژه از 
سال 1367ش به بعد، با همت آستان قدس، 
فضای کتابخانه وزیری به نحو مؤثری افزایش 
از 600 متر به 6 هزار  بنای آن  یافت و زیر 
و 300 متر رسید. این کتابخانه هم اکنون 4 
هزار و 467 نسخه خطی دارد که همه آن ها 

مرحوم  درآمده است.  میکروفیلم  به صورت 
دوران  دانشمندان  و  علما  بیشتر  با  وزیــری 
حیات خود، محشور بود و بسیاری از اسناد 
و کتاب های خاصی که در اختیار کتابخانه 
وزیــری قرار دارد، در همین روابــط دوستانه 
آن  ماندگار  وقف  تهیه شده است.  علمی  و 
بسیار  برکات  و  خیر  منشأ  امــروزه  مرحوم، 
یزد است.  و دانشجویان مقیم  برای طاب 
در  وزیـــری،  سیدعلی محمد  حجت االسام 
دار  در 82 سالگی  اردیبهشت سال 1356، 
فانی را وداع گفت. پیکر او را پس از تشییعی 
وزیری  کتابخانه  ورودی  در  کنار  در  باشکوه 
راهرو  از وی در  به خاک سپردند. تصویری 
شمالی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، 
در کنار دیگر واقفان فرهنگی نامدار نصب 

شده است. یادش گرامی باد.

آن روزها آن روزها 

درباره اقدامات بانی کتابخانه 
آستان قدس در یزد 

»سیدعلی محمد 
وزیری« و وقف 

ماندگار او

گزارشی تاریخی از اماکن متبرکه و اتفاقات روی 

داده در آن به بهانه انتشار یک تصویر 116 ساله
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تربیت دینی

تربیت فرزند با ازدواج شروع 
می شود، نه تولد!

خبر خوب 

 اجرای طرح زیارت نیابتی 
ویژه جاماندگان از عرفه

ثامن الحججj تأکید 
داشتند برای غدیرمراسم 
بگیرید و عیدی بدهید
2

2
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2
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تأملی در پنداره های کاذب نسبت به عفاف و حجاب

الگوهای فعلی حجاب ، پاسخگوی 
نیاز دختران جوان نیست

    سال اول    ویژه نامه  109    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

 کارشناس برنامه تلویزیونی 
»سمت خدا« مطرح کرد
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 ای
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اعجز 
الناس 
من عجز 
اکتساب 
االخوان و 
اعجز منه 
من ضیع 
من ظفر به 
منهم
و مساله
ناتوان ترين مردم 
كسى است كه در 
دوست يابى ناتوان 
است و از او ناتوان تر 
آن كه دوستان خود 
را از دست بدهد، 
است.

اللهمّ 
اجعلنی 
اخشاک 

کاّنی اراک 
و اسعدنی 

بتقواک و 
التشقنی 
مبعصیتک 

ساله
خدا به من آن مقام 

ترس و خشيت از جالل 
و عظمتت را عطا كن 

كه گويا تو را مي بينم 
و مرا به تقوا و طاعتت 

سعادت بخش و به 
عصيانت شقاوتمند 

مگردان. 

FZ

اگر رضاخان 
لباس را ممنوع 

كرد...

 امام در نامه ای به 
آیت هللا شهید 

سعیدی نوشته بودند؛ 
در دوران رضاخان 
من از یکی از ائمه 

جماعات سؤال کردم 
اگر یک وقت رضاخان 

لباس ها را ممنوع 
کند و اجازه پوشیدن 
لباس روحانیت به ما 

ندهد چه کار می کنید. 
او گفت در منزل 

می نشینیم و جایی 
نمی رویم. گفتم اگر 
من پیشنماز بودم 
و رضاخان لباس را 

ممنوع می کرد همان 
روز با لباس تغییر یافته 

به مسجد می آمدم 
و به میان اجتماع 

می رفتم. نباید اجتماع 
را رها کرد و از مردم دور 
بود. این اندیشه امام 

خیلی جالب و آموزنده 
است.

)برداشت هایی از سیره امام 

خمینی، ج4، ص6(

فضيلت    تالوت
    و خواص
 سوره نبأ

سوره نبأ یا »عم 
یتسائلون«، »التساول«، 
»المعصرات« هفتاد و 
هشتمین سوره قرآن و 
مکی است و 40 آیه دارد. 
امام صادق)ع( در روایتی 
فرموده اند: منظور از نبأ 
عظیم در این سوره والیت 
امیرالمؤمنین علی)ع( 
است. همچنین در 
روایتی از امام صادق)ع( 
آمده است: هر کس 
قرائت سوره نبأ را یک 
سال ادامه دهد و هر 
روز آن را قرائت نماید از 
سال خارج نشود مگر 
اینکه خانه خدا را زیارت 
خواهد کرد.

 )بحاراالنوار، ج24، ص352/ 
تفسیرالبرهان، ج5، ص563(

سيره بزرگان حواشی

زهرا سادات درياباری همین  طور که دفترچه کوچک 
و خــودکــارش را در دســت داشــت، چهارزانو روی صندلی 
نشست. از طرح داستان جدیدش برایم می گفت. می گفت 
یک جورایی این داستان نویسی یا اصالً این زندگی جدید را 

مدیون شهداست. 
_ من سال ها هامبورگ زندگی کردم. اصالتاً مشهدی ام اما 
فعالً تهران ساکنم. دو سال پیش، همین روزا بود که خبر 

فوت مادرم رو بهم دادن و من باید بعد از 23 سال برمی گشتم 
ایران، برمی گشتم مشهد. مادرم رو بهشت رضا دفن کردن. 
همه  چیز هم برای من از اونجا شروع شد. جای غریبی بود. 
اتمسفری که اونجا جریان داشــت رو تا به اون روز جای 

دیگه ای تجربه نکرده بودم. 
برایش یک فنجان چای ریختم، با بیسکویت هایی که خودم 

پخته بودم، تعارفش کردم. با لبخند گفتم:

_ پس شما داستانای شنیدنی زیاد دارین که تعریف کنین!
خندید و همین  طور که  چای را می گرفت، گفت:

ــم شــرح دادم. یک نسخه  _ تموم زندگیم رو تو رمــان اول
همراهم دارم، حتماً تقدیمتون می کنم.

با کلی ذوق تشکر کردم و با کلی هیجان خواستم که ادامه 
بدهد.

_ قطعه ای که مــادرم رو اونجا به خاک سپردن، نزدیک به 

قطعه قهرمانان بود.
با تعجب پرسیدم: قهرمانان؟!

خندید و گفت: 
_ بله، همون شهید، من میگم قهرمان... پرچم های آویزون 
و موزیکی که حکایت از اون هشت سال جنگ داشت، من 
رو به اون سمت کشوند. برای اونایی که اونجا بودن، گذر من 
با اون نوع پوشش به قسمت شهدا جالب و عجیب بود. 

البته برای خودم هم حضورم بین اون همه سنگ قبر که مثل 
آهنربا کشش داشتن، عجیب بود. قرار بود یک هفته ایران 
بمونم. تو این یک هفته یک بار به زیارت رفتم. اون هم به 
اصرار دختر برادرم. اونجا هم حسی شبیه به بهشت رضا 
داشتم اما به مراتب قوی تر و محکم تر... یک آرامش توأم 
با بی قراری. یک پارادوکس قشنگ و پذیرفتنی. یک هفته 
شد یک ماه، یک ماه شد یک سال، یک سال هم این روزا 

میشه سه  سال. 
خواستم دلیل پذیرش حجاب را برایم بگوید. جوابی داد که 

برایم کمی عجیب بود.
_ من این پوشش رو انتخاب نکردم، اون من رو انتخاب کرد. 
به نظر من، پوشش یا همون حجاب هست که ما رو انتخاب 
میکنه. البته من واژه حجاب رو قبول نــدارم، چون حجاب 
یعنی مانع... همون که حافظ میگه، تو خود حجاب خودی... 

به نظر من این نوع پوشش مانع که نیست هیچ، موانع دیدار 
با پروردگار رو هم از جلو پات برمیداره. نه... این جوری نگام 
نکن... منظورم صاحب این پوشش هست. تو زندگی خیلی 

از قهرمانان درباره حضرت زهرا چیزهای زیادی خوندم... .
هــر چند کــه بــا ایــن نــوع بــرداشــت خیلی مــوافــق نــبــودم اما 
اظهارنظرش برایم جالب بــود. ایــن نــوع تقدسی که برای 
حجاب قائل بــود، اینکه باید از درون لیاقت داشتن این 

پوشش را پیدا کنی تا بتوانی به آن پایبند باشی و پیدا کردن 
این لیاقت به یک تحول اساسی نیاز دارد.

_ حاال تقریباً دو ساله که می نویسم. رمان اولم  پارسال چاپ 
شد. طرح داستان دومم رو هم دارم می نویسم. معموالً دو 
سه ماه یک بار به مشهد میرم تا دیدار تازه کنم، هم با امام 
رضا)ع( و هم با قهرمان هایی که به قول کتاب آسمانی برام 

»چراغ هدایت« شدن... .

قطار تهران- مشهد
پارادوكس 
دوست داشتنى

شرح حدیث
حجت االسالم والمسلمین عالی

  روز عرفه هر دعايى دوست داری بخوان
 فقط بيا گدايى  كن!

ما اگر مى توانستيم ارزش روز عرفه را بفهميم و باور كنيم، يک لحظه 
آن را از دست نمى داديم. يکى از روزهای رحمت ويژه و خاص الهى 

است كه در آن شيطان خيلى خشمناک است چون در اين روز خيلى 
از افراد با خدا رفيق مى شوند.خدا در اين روز مشتاقانه، دنبال يک 
عبدی است كه يااهلل بگويد. فقط برای اينکه عظمت اين روز را درک 
كنيم يک روايت از امام صادق)ع( را مى خوانم. ما همه مى دانيم كه 
اگر بخواهيم به ماه رحمت مثال بزنيم، ماه رمضان را »بالبركه و 

الرحمه و المغفره« مثال مى زنيم كه در آن همه چيز هست. رمضان 
با شب های قدرش كه در آن كرور كرور آدم صفحه زندگى شان از 
شقاوت به سعادت ورق مى خورد. امام صادق)ع( فرمود: اگر كسى با 
وجود ماه مبارک رمضان، به اين اقيانوس وارد شد و تشنه برگشت 
و مورد مغفرت واقع نشد »َمْن لَْم ُيْغَفْر لَُه فِي َشْهِر َرَمَضاَن«، چنين 

كسى »لَْم ُيْغَفْر لَُه إِلَى َقابٍِل إاِلَّ أَْن َيْشَهَد َعَرَفَه« ديگر نمى تواند جبران 
كند مگر در روز عرفه! 

يعنى يک روز در مقابل يک ماه! » إاِلَّ أَْن َيْشَهَد َعَرَفَه « يعنى مگر اينکه 
عرفه را درک كند. در روايت نمى گويد »عرفات« يعنى از صحرای 
عرفات حرف بزند، بلکه مى گويد »عرفه« يعنى روز عرفه را درک 

كند. پس كسى اگر در آنجا )صحرای عرفات( هم نباشد ولى بتواند 
روز عرفه را درک كند، اين يک روز، جبران آن يک ماه رمضانى است 

كه از دستش رفته باشد.
 در عرفه، اعمالى وارد شده است و چند عمل مهم دارد كه غسل 
است، روزه است ولى عمده اعمال اين روز دو چيز است كه بايد در 

نظر داشت؛ يکى دعا و ديگری زيارت امام حسين)ع(. امام صادق)ع( 
فرمود اين روز، روز دعا و نيايش است. مرحوم ملکى تبريزی در 
كتاب المراقبات خودش مى فرمايد با اينکه روزه روز عرفه كه در 
روايت دارد كفاره 90 ساله به حساب مى آيد، ولى اگر روزه گرفتن 
سبب مى شود كه كسى در اين روز نتواند دعا كند، روزه نگيرد. دعا 

اين قدر مهم است. »دعا«يى كه مى گوييم به اين معنا نيست كه فرد 
حتمًا در مراسم دعا باشد و دعای امام حسين)ع( در اين روز را 
عاءِ ما  ر لَِنفِسَک ِمَن الدُّ بخواند، بلکه امام صادق)ع( مى فرمايد: »تخيَّ
أحَببَت« هر چه دلت مى خواهد را دعا كن. هر چه مى خواهى برای 

خود دعا بخوان. فقط بيا و گدايى كن.

حــجــت االســالم سیدجواد بهشتی بــا بیان اینکه 
شادی های عید غدیر باید به سبک زندگی شیعه 
تبدیل شود، گفت: همه اهل بیت)ع( بر بزرگداشت 
و شادباش غدیر تأکید دارند اما از زمان امام رضا)ع( 
پنجره ای باز شد و آزادی ای پیش آمد که این جریان 
پررنگ تر دنبال شد چنان که حضرت ثامن الحجج)ع( 
تأکید داشتند: بــرای عید غدیر مراسم بگیرید و 
عیدی بدهید.حجت االسالم بهشتی در گفت وگو 
با خبرگزاری شبستان با تأکید بر ضــرورت برگزاری 
جشن ها و مراسم های شادباش عید سعید غدیر، 
اظهار کرد: کلمه عید در فرهنگ اسالم چند جا به کار 
رفته است؛ یکی روزهای جمعه هر هفته که سفارش 
شــده در ایــن روز لباس خــوب بپوشید، درس دین 
بیاموزید، به بستگان سر بزنید، به عیادت بیماران 
ــادق)ع( فرمودند: زندگی تان را  بروید و... . امــام صـ
به چهار قسمت تقسیم کنید؛ مناجات با خدا، 
تأمین معاش، ارتباط با دیگران و تفریحات سالم و 
سپس فرمودند: با تفریحات سالم است که برای دیگر 
فعالیت ها توان می یابید.این کارشناس مذهبی در 
ادامه بیان کرد: عید دیگر، عید فطر است که در پایان 
ماه مبارک رمضان پس از یک ماه 
تهجد و بندگی و در نخستین 
ــوال جشن  ــاه شــ روز از مـ
و شــادبــاش برپا می شود. 
عید دیگر قربان و به منظور 
شادمانی برای انجام وظیفه 
اســت، ایــن عید عــالوه بر 
حاجیان برای همه این 
پــیــام را دارد کــه هر 
کـــس وظــیــفــه اش 
را درســت انجام 
داد، بــایــد شاد 

باشد.

کارشناس برنامه تلویزیونی »سمت خدا« تأکید کرد: 
از همه این اعیاد بزرگ تر، عید غدیر است، عید غدیر 
عید پذیرش مسئولیت است چنان که امیرمؤمنان 
امام علی)ع( فرمودند: شادترین روز عمر من روز غدیر 
است که پیامبر خدا)ص( رهبری و مسئولیت جامعه 
را به من سپرد. البته جریان بر اساس مهندسی الهی 
پیش نرفت و 25 سال طول کشید تا خالفت به دست 
وصی پیامبر)ص( برسد.وی با بیان اینکه شادی های 
عید غدیر باید به سبک زندگی شیعه تبدیل شود، 
گفت: این شادی ها و بزرگداشت غدیر مصداق آیه 
َّامِ هللاِ« است. همه اهل بیت)ع(  ِّرْهُمْ بِأَي شریفه »ذَك
بر بزرگداشت و شادباش غدیر تأکید دارند اما از زمان 
امام رضــا)ع( پنجره ای باز شد و آزادی ای پیش آمد 
که این جریان پررنگ تر دنبال شد چنان که حضرت 
ثامن الحجج)ع( تأکید داشتند: برای عید غدیر مراسم 
بگیرید و عیدی بدهید، ایشان حتی بر مصادیق عیدی 
هم تصریح دارند شامل عیدی کفش و پوشاک، عیدی 
عطریات، عیدی پول و نیز اطعام غدیر.حجت االسالم 
بهشتی با بیان اینکه این عیدی دادن ها باید برای شیعه 
سبک شود، گفت: مسئله اطعام غدیر اهمیت ویژه ای 
دارد چنان که امام صادق)ع( فرمودند: اطعام یک نفر 

در روز غدیر مصداق اطعام همه انبیا و اولیاست!
وی با بیان اینکه شادی های عید غدیر شادی اجتماعی 
سیاسی است، ابراز کرد: در جامعه اسالمی باید آرمان 
غدیر و رهبری الهی معصومان و آرمان های آن ها همراه 
با شادی باشد از این مجرا است که حتی گفت وگو 
دربــاره آن نیز لذتبخش خواهد بود.حجت االسالم 
بهشتی با بیان اینکه فرزندان شیعه و مردم مسلمان 
باید از غدیر خاطره خوش داشته باشند، خاطرنشان 
کرد: عید غدیر روز آرزو و تمنای ظهور امام زمان)عج( 
است؛ چراکه در خطبه غدیر پیامبر اکرم)ص( درباره 
امام مهدی)عج( و دستاوردهای ظهور آن حضرت برای 

بشر نیز سخن گفته اند.

ــراى تــربــيــت اوالد روی قـــانـــون وراثـــت  ــ ــالم ب اســ
شالوده ريزى كرده است، يعنى براى تربيت پیش از 
آنكه بچه نطفه اش منعقد شود دستورهايى داده 
است و براى اينكه ما بتوانيم تربيت صحيح راجع 
به اوالد داشته باشيم، نخستین چيزى كه اسالم 
تأکید دارد، الزامات زن گرفتن و شوهر كردن است.

چه زنى بايد گرفت و همسر چه كسى بايد شد، اين 
مقدمه اى براى تربيت است. اسالم اينجا حرف دارد 
خيلى هم حرف دارد يعنى اگر شما مى خواهى بچه 
سالم تحويل جامعه بدهى بايد مواظب قانون وراثت 
باشى، هم راجع به خودت هم راجع به همسرت. اگر 
زن مى خواهد بچه بافضيلتى تحويل جامعه بدهد 
اولین چيزى كه بايد اهميت بدهد قانون وراثت است. 
يعنى نخستین چيزى كه بايد اهميت بدهد این 
است که با چه کسی ازدواج بكند. اسالم يك قاعده 
كلى دارد که پيامبر اكرم)ص( بارها روى منبر فرموده 
است: »اذا جائكم من ترضون خلقه و دينه و امانته 
يخطب اليكم فزوجوه و اال تكن فتنه و فساد كبير«. 
می فرماید اگر مى خواهى زن بگيرى يا اگر مى خواهى 
شوهر كنى بايد دو چيز در نظر تو باشد: يكى دين، 
ديگرى اخالق، اگر دين و اخالق داشته باشد، ازدواج 
كند. دخترى بگير كه دين داشته باشد دخترى بگير 
كه پدر و مادرش اخالق انسانيت داشته باشند. يا 
دختر وقتى مى خواهد شوهر كند دستور مى دهد 
بايد پسرى را انتخاب كنى كه دين داشته باشد، 
پسرى را انتخاب كنى كه اخــالق داشته و مهذب 
باشد. اگر زن اخالق انسانيت نداشته باشد، اگر دين 
نداشته باشد، اين ازدواج خطرناك است به خصوص 
بچه اى كه از اين ازدواج حاصل مى شود خطرناك 
است.  پيامبر اكرم)ص( مى فرمود: »اياك و الخضراء 
الدمن، قيل يا رسول هللا و ما خضراء الدمن قال: 
المرءة الحسناء في منبت السوء«: بر حذر باشيد 
از آن گلى كه در مزبله روییده، گفتند يا رسول هللا، 
گلى كه در مزبله روييده چه گلى است ؟ فرمود زن 
باجمال اما در خانواده پست. اما راجع به دخترها 

هم هست يعنى راجــع به ازدواج، بايد مواظب 
باشيد كسى كه در خانواده بى دين و در خانواده 
غيرمهذب تربيت شده است، با او ازدواج نكنيد. 
در روايــت هــا مى خوانيم: اگــر پسرى نمازخوان 
نباشد، اگر پدر و مادر شرابخوار باشند، اگر پدر و 
مادرى گناهكار باشند و اگر پسرى الابالى  باشد اگر 
با او ازدواج كرديد، نسلتان را قطع كرده ايد، يعنى در 
حقيقت اين دختر را به كشتن داده ايد و اين پسر 
را نابود كرده ايد. معناى قانون وراثت هم بيشتر از 
اين است و معناى كفو همين است، اين جمله كه 
مى فرمايد: »المرءة الحسناء في منبت السوء« در 
خانواده پست، معناى خانواده پست اين نيست 
كه بعضى از ما خيال مى كنيم. كفو اين نيست که 
مثالً يك تاجرى خيال مى كند كفوش، تاجرى مثل 
خودش يا باالتر از خودش باشد، اسالم اين را قبول 
ندارد يا مثالً برخی خيال مى كنند كفو يعنى آنكه از 
نظر شخصيت ظاهری به خودشان بخورد يا باالتر 
ــدارد. وقتى روايت  باشد اين را هم اســالم قبول ن
مى گويد با غيركفو ازدواج نكنيد ما خيال مى كنيم 
آن كسى كه فقير اســت آن كسى كه بینواست 
در حالی که اسالم مى گويد: اگر خانواده اى باتقوا 
باشند و صفات انسانى بر آن ها حكمفرما باشد 
اين خانواده باشخصيت است، اين خانواده پست 

نيست.
 برگرفته از کتاب »تربیت فرزند از نظر اسالم«
 به قلم آیت هللا حسین مظاهری

کارشناس برنامه تلویزیونی »سمت خدا« مطرح کرد

ثامن الحججj تأکید داشتند برای 
غدیرمراسم بگیرید و عیدی بدهید

 تربیت فرزند 
با ازدواج شروع می شود، نه تولد!

تربیت دینیتا غدیر

 قدس آنالين مــیــوه هــایــی در فصل 
ــود دارنـــد کــه مــعــمــوالً به  تابستان وجـ
مــیــوه هــای جــالــیــزی مـــعـــروف انـــد. ایــن 
میوه ها از جمله خربزه، طالبی، هندوانه، 

گرمک و... منابع غنی پتاسیم هستند.
در روایت های اسالمی همچنین از میوه های جالیزی بسیار 
یاد شده و از آن ها تمجید شده است. از جمله این میوه ها 
خربزه است که در کتاب های فقهی در باب هاى زکات، 
تجارت، یمین و اطعمه و اشربه از آن بحث شده است. از 
میوه هایى که در روایت ها به خوردن آن سفارش و براى آن 
خواص زیادى شمرده شده، خربزه است؛ لیکن خوردن 

ناشتا و نیز نوع تلخ آن مکروه است.
آب فراوان موجود در میوه های جالیزی می تواند عطش و 
گرمای بدن افراد را در فصل تابستان کاهش دهد و به عالوه 
با برقراری تعادل آب بدن و غلظت خون آن ها به کلیه هم 
کمک کند. در روایت های اسالمی از میوه های جالیزی 
با عنوان »بطیخ« یاد شده است. امام رضا)ع( در بحث 
تدابیر ماه ها و تغذیه براساس ماه های سال مصرف این 
میوه ها را برای برخی از ماه ها به ویژه مهرماه ممنوع کرده و 

همچنین در ماه های گرم از مصرف آن ها به صورت ناشتا 
نهی کرده اند. هندوانه برای کسانی که ناراحتی کلیه دارند 
و افرادی که ادرار غلیظ و زرد رنگ با بوی تند دارند، بسیار 
خوب است و حتی می توانند با نوشیدن آب هندوانه و آب 
به  مقدار زیاد، این مشکل را از بین ببرند. بهترین اوقات 
تناول آن مابین دو طعام است که طعام اول هضم شده 
باشد و مصرف آن همراه با غذا یا پس از آن فاسدکننده 
غذا و معده است و ناشتا خوردن مضر است به خصوص 

که هوا گرم و عطش بسیار غالب باشد .

خربزه را ناشتا نخورید! ◾
خربزه به خاطر دفع سموم بدن از ارزش حیاتی باالیی 
برخوردار است و شاید هیچ میوه ای از این لحاظ به پای 
آن نمی رسد. به عــالوه خربزه سرشار از پتاسیم است 
و به سبب وجــود همین مــاده، روماتیسم و بیماری های 
کبدی را درمان می بخشد و موجب رشد کودکان می شود، 
ناراحتی های سالمندان را برطرف می سازد و سبب افزایش 
فعالیت سلول های دستگاه گوارشی، موجب رفع نقاهت، 
سستی و بی حالی آن ها می شود. امام رضا)ع( می فرمایند: 
خربزه به منزله آب است، به منزله شیرینی، معطر است، 
میوه گــوارایــی اســت، پاک کننده دهــان و دنـــدان است، 
طعام خوبی است، خورشت شایسته ای است، مثانه را 
شست وشو می دهد، صــورت را صاف می کند و دهــان را 

خوشبو می کند.
با توجه به اینکه خربزه، میوه ای گرم و تر است و برای 
سردمزاجان خوب است و برای افسردگان نشاط آور است، 
اما از مصرف آن به صورت ناشتا نهی شده است. یاسر 
خادم امام رضا)ع( به نقل از آن حضرت می گوید: البطیخ 
على الریق یــورث الفالج؛ مصرف خربزه به صورت 
ــدام و فلج آن هــا می شود و  ناشتا سبب سستی ان
در روایتی دیگر می فرماید: البطیخ على الریق یورث 
القولنج؛ خوردن خربزه در ناشتا موجب قولنج می شود.

حجت االسالم حمید شهریاری در وبینار 
بین المللی »نقش مراکز علمی و فرهنگی 
در تقریب مــذاهــب اســالمــی« بــا بیان 
اینکه دعوت به تقریب مذاهب اسالمی 
به معنی ذوب شدن در مذاهب دیگر و تبدیل شدن به یک 
مذهب نیست، عنوان کرد: مفهوم تقریب، تالش برای 
همزیستی مذاهب با یکدیگر بدون تعصب و دشمنی 

است. 
به گــزارش ایرنا، حجت االسالم حمید شهریاری در این 
وبینار در خصوص تجربیات االزهـــر مصر در تقریب 
مذاهب اظهار کــرد: االزهــر مصر تجربه ارزشمندی در 
تقریب مذاهب اسالمی دارد و در دهه 40 قرن گذشته 
مجمع تقریب مــذاهــب اســالمــی  را تأسیس کــرد که 
خصوصیت آن توجه به ویژگی های مذاهب اهل سنت و 

شیعه امامیه بود.
 تفکر تقریب پس از تأسیس دارالتقریب مصر تقویت شد 
و به دنبال آن شیخ محمود شلتوت که امام اکبر لقب گرفته 

بود، فتوایی در رسمیت مذهب شیعه امامیه صادر کرد.
وی ادامــه داد: دارالتقریب همچنین نخستین شماره 
مجله »رساله  االسالم« را در سال ۱۹4۹ میالدی منتشر 
کرد و تا سال ۱۹۷2 میالدی 60 شماره از این مجله منتشر 
شد. در آن زمان دایره المعارف فقهی نیز با تکیه بر مذاهب 
اسالمی هشت گانه یعنی جعفری، زیدی، اباضی، ظاهری 

و مذاهب چهارگانه اهل سنت انتشار یافت.
 در ســال 2006 میالدی االزهــر کــار دارالتقریب را از سر 
گرفت و شیخ محمود عاشور، رئیس االزهر در این زمینه 
گفت: وظیفه دارالتقریب از بین بردن شکاف میان امت 
اسالمی و تقریب اســت؛ چرا که اختالف میان شیعه و 
سنی اختالف فقهی است و به روابط میان آن ها ضربه ای 

وارد نمی کند. 
شهریاری ادامــه داد: این دیدگاه اکنون در شیخ احمد 
الطیب، شیخ کنونی االزهر نیز موجود است و او می گوید: 
شیعیان بــرادران مسلمان ما هستند و فتوای مشهور و 
روشنی از شیخ محمود شلتوت دربــاره تقریب و وحدت 

میان شیعه و سنی وجــود دارد. مشکالت ما در زمینه 
مسائل مشخصی است که برخی با توهین به مقدسات 

صورت می دهند.
وی به فتوای حضرت آیــت هللا خامنه ای، رهبر معظم 
انقالب اسالمی دربــاره تحریم اهانت به مقدسات اهل 
سنت نیز اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقالب نیز اهانت 
به مقدسات مذاهب شیعه و اهل سنت را حرام دانستند. 
شیخ االزهر نیز در پاسخ به نامه اینجانب، بر رابطه میان 
علمای ایـــران و مصر تأکید کــرده و از ادامـــه ایــن ارتباط 

استقبال کرده است.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی با اشاره به 
برخی نکات درباره رابطه میان حوزه علمیه قم و دانشگاه 
ــاره ایــن دو مؤسسه علمی  االزهــر مصر گفت: آنچه درب
مطرح است آن است که رابطه و همکاری مستحکم میان 
آن ها می تواند نتایج مفیدی برای جهان اسالم و مسلمانان 
جهان داشته باشد، از جمله  مبارزه با افراط گرایی، تکفیر 
و ترور، جلوگیری از جنگ، حل اختالف ها میان کشورهای 
اسالمی، تقویت همکاری بــرای جلوگیری از اهانت به 
مقدسات مذاهب مختلف و نشر اکاذیب علیه مذاهب 
دیگر و مقابله با شبکه های رسانه ای که تفرقه و اختالف 
میان مذاهب را نشر می دهند. همچنین تقویت گفت وگو 
میان مذاهب اسالمی و تبادالت علمی و تحقیقی و زیارت 

امــاکــن مقدسه و گردشگری 
دینی و مذهبی.

دارالشفا

 خواص ميوه های جاليزی
جها نشهر

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی:

 همکاری حوزه علميه قم و االزهر مصر 
نتايج مفيدی برای مسلمانان جهان دارد

دكتر ابراهيم راستيان، 
پژوهشگر مركز رشد 
 دانشگاه امام صادق)ع(

 برخی حجاب را به معنای 
ــرای جلوگیری از  عاملی بـ
حضور اجتماعی زنــان و فاصله گرفتن از جامعه 
معنا می کنند و در نهایت حکم به خانه نشینی 
زنان می دهند، در حالی که اساساً فلسفه وجودی 
حــجــاب نــشــان مــی  دهــد کــه اســـالم اهمیت قابل 

توجهی برای حضور زنان در جامعه قائل است.
فارغ از هر گونه نگاه های حجاب ستیزانه دشمنان 
ایــران اسالمی که از خــارج و داخــل کشور حمایت 
می شوند و دغدغه هایی فراتر از آزادی و حقوق 
زن دارند و به دنبال مبارزه با انقالب اسالمی ایران 
هستند، بد نیست تلقی های رایج نسبت به حجاب 
در میان جامعه ایرانی نقد و بررسی شود تا شاید 
اندکی ماهیت حجاب بهتر فهم شود؛ تلقی هایی که 
از مبانی دینی بدست نیامده و صرفاً حاصل یکسری 
سنت های غلط جنسیتی است که متأسفانه در 
فرایند بی حجاب شــدن خانم ها هم اثــرگــذار بوده 
اســت. در ادامــه برخی از ایــن پنداره ها را بررسی 

می کنیم.

نگاه جنسیتی به حجاب ◾
بدون شک نخستین مصداقی که از حیا، عفاف و 
حجاب به ذهن انسان خطور می کند، حجاب زنان 
است در حالی که نباید فراموش کنیم، حجاب ظهور 
حیا و عفاف بــرای تمام انسان ها اعــم از زن و مرد 
است. حیا و عفاف یکی از جدی ترین ویژگی های 
انسان بــرای رشــد و تعالی اســت که از اقتضائات 

انسانیت است. 
هر چند احکام این حقیقت مشترک با توجه به 
شــرایــط جسمی و روحــی بین زن و مــرد متفاوت 
است و علمای اسالمی حدود شرعی آن را مشخص 
کرده اند ولی نباید از این حقیقت غافل شویم که 
مردان نیز به تناسب خود نیازمند حجاب هستند؛ 
حجابی که برآمده از روح حیا و عفاف است و زمینه 
بروز دیگر فضائل اخالقی را در انسان مهیا می کند. 
متأسفانه گویا در جامعه امــروزی عفاف و حجاب 
بــرای مــردان هیچ حد و مــرزی نــدارد و جامعه هیچ 
حساسیتی به نــوع پوشش مــردان از خــود نشان 

نمی دهد. 
طبیعتاً این بی عدالتی در امر پوشش برای دختران 
جامعه کــامــالً مشهود اســت و بــه تبع آن، تلقی 
اجحاف جنسیتی در نوع پوشش مرد و زن دارند؛ 

اجحافی که بر اســاس آن مــردان می توانند بدون 
هیچ قید و بندی هر لباسی بپوشند و گویا پوشش 
اسالمی برای آن ها مصداق ندارد ولی برای دختران 
پــوشــش اســالمــی در نــهــایــت ســخــت گــیــری اجــرا 
می شود. هر چند که باید قبول کرد حساسیت های 
جامعه نسبت به زن و اقتضائات جسمی و روحی او 
بی جهت نیست ولی این قدر بی عدالتی جنسیتی 
در امر پوشش هم از لحاظ دینی پذیرفتنی نیست.

حجاب، ظهور یک حقیقت مشترک انسانی  ◾
بین زن و مرد 

تلقی رایج ضرورت حجاب زنان در جامعه این است 
که اگر زنان حجاب نداشته باشند، مردان از سلوک 
و تعالی خود فاصله می گیرند و برای اینکه مردان به 
بهشت بروند، باید زنان حجاب داشته  باشند، در 
حالی که بیان شد اوالً حجاب ظهور یک حقیقت 
مشترک انسانی به نام حیا و عفاف بین زن و مرد 
است و ثانیاً مسئله حجاب الزمــه رشد و تعالی و 
سلوک اجتماعی خود زنان است که فقدان آن، زنان 

را به اهداف خلقتشان نمی رساند. 
از آنــجــا کــه ســلــوک انــســان هــا در دل جامعه رخ 
می دهد، تعامالت اجتماعی آدم ها نیز بر رشد مادی 
و معنوی آن ها مؤثر است و بر همین اساس اگر فردی 
کار ناپسندی انجام دهد، پیش از آنکه دامن جامعه 
را آلوده کرده باشد، خودش را گرفتار گناه کرده است. 
فردی که در وسط دریا می خواهد قایقش را سوراخ 
کند، پیش از اینکه مقدمات نابودی دیگر سرنشینان 
در قایق را فراهم کرده باشد، زمینه هالکت خود را 
آمــاده کــرده اســت. بنابراین نخستین فــردی که از 
بی حجابی آسیب می بیند، خود خانمی است که 
حجاب را رعایت نمی کند و طبیعتاً جامعه هم از 
چنین فردی آسیب می بیند. همچنین اولین فردی 
که از حجاب به آسایش و آرامــش مــادی و معنوی 
می رسد، خود خانم محجبه است که البته موجبات 

رشد جوامع را هم فراهم می کند.

بی توجهی به تنوع حجاب در فرهنگ ها ◾
یکی دیگر از مصادیقی که با شنیدن حجاب به 
ذهن آدمی خطور می کند، چادر مشکی است که 
بر سر خانم های باحجاب ایرانی اســت. هر چند 
کــه چـــادر مشکی بــه تعبیر رهــبــر معظم انقالب 
حجاب ملی ایرانی است که یکی از مصادیق کامل 
حجاب اسالمی است ولی نباید چنین پنداشت 
که تنها مصداق حجاب، حجاب ایرانی است کما 
اینکه حجاب در صدر اسالم نیز با حجاب دوران ما 

متفاوت بوده است. حجاب از لحاظ دینی و فقهی 
ویژگی هایی دارد که اگر حفظ شــود، حیا و عفاف 
انسان در جامعه محفوظ مانده است. حال ممکن 

است این حجاب با حدود شرعی آن که علما بیان 
کــرده انــد در جوامع مختلف، مصادیق مختلفی 
داشــتــه باشد کــه از نگاه آن جــوامــع حیا و عفاف 

محقق شده اســت. مانند حجاب زنــان لبنانی که 
از لحاظ پوشش با زنان ایرانی متفاوت است ولی 
از نگاه مـــردان حزب اللهی خانم های محجبه ای 
هستند. خوشبختانه در سال های اخیر الگوهای 
مختلفی بــرای چــادر اسالمی ایرانی طراحی شده 
که حق انتخاب را بــرای خانم ها باز گذاشته است 
هر چند که در طراحی لباس و الگوی اسالمی خیلی 
عقب  و نیازمند فعالیت های بیشتری در این زمینه 
هستیم. البته فراموش نکنیم که نباید خود چادر 
که قــرار است پوشاننده زینت ها باشد، تبدیل به 
زینتی شود که جلب توجه کند که در این صورت از 

مصادیق عفاف نخواهد بود.

تأکید بر الگوهای سنتی حجاب ◾
غیر از تنوع فرهنگی که در جوامع مختلف وجود 
دارد، تفاوت فرهنگی در نسل های مختلف نیز 
بسیار جدی است که این مسئله هم نباید نادیده 

گرفته شود.
 دختران جوان و نوجوان به حسب فطرت پاک الهی 
خــود گرایش قلبی به عفاف و حجاب دارنـــد ولی 
ممکن است با توجه به روحیه تنوع طلبی و نوآوری 
کــه آن هــم از گــرایــش هــای فطری آن هـــا محسوب 
می شود یا به جهت روحیه استقالل خواهی که از 
اقتضائات مراحل رشدشان اســت، مــدل حجاب 
مادران خود را نپذیرند و این مسئله به معنای گرایش 
به بی حجابی در دختران جوان نیست که البته اگر 
برخوردهای قهری با آن هــا انجام شــود، از حجاب 

فاصله می گیرند. 
متأسفانه الگوهای جدید حجاب به سوی بدحجابی 
سوق پیدا کرده و کمتر الگوهای کاملی برای حجاب  
طراحی شــده اســت که نیازهای دخــتــران جــوان و 
نوجوان را پاسخ دهد. در چنین شرایطی دختران 
عفیف جامعه یا باید از مدل های سنتی حجاب 
پیروی کنند یا به تدریج به سوی بی حجابی حرکت 
کنند که هر چند گزینه اولی صحیح است ولی برای 
دختران عفیف ما مطلوب نیست. در چنین شرایطی 
عدم طراحی لباس های مناسب و یا به بیان بهتر، 
طراحی، ترویج و حمایت از لباس های نامناسب 

بستر بی حیا شدن دختران را فراهم می کند.

نبود توجه به نیازهای عاطفی زنان ◾
زنان عالوه بر گرایش به حجاب، نیازهای عاطفی، 
محبتی و گرایش به ظهور زیبایی های خود نیز دارند. 
بنابراین صرفاً وجود الگوهای متنوع حجاب برای 
محجبه شدن آن ها کفایت نمی کند. اگر نیازهای 

عاطفی دختران و مادران در بسترهای مناسب خود 
که محور  آن هــا پدر و همسر در خانواده اســت، به 
درستی تأمین نشود، برای رفع این نیازها به جامعه 
روی می آورند. به بیان بهتر، مادران و دختران از یک 
سو به طور فطری گرایش به حجاب دارند و از سوی 
دیگر به دنبال رفع نیازهای محبتی و عاطفی و ظهور 
زیبایی های خود هستند که البته در خانواده تأمین 
نمی شود، به همین خاطر به الگوهایی از حجاب 
روی می آورند که به نحوی زینت آن ها هم محسوب 
می شود؛ زینتی که در کنار پاسخ به نیازهای فطری 
عفاف به دنبال جلب محبت و دیده شدن در جامعه 
است و جمع دو نقیض در نحوه پوشش این زنان 
نشان دهنده جمع دو امر متضاد در درون آن هاست 
که نتیجه ای جز آشفتگی برای آنان ندارد؛ آشفتگی 
که باید همزمان به دو نیاز پاسخ دهد: نیاز به عفاف و 
نیاز به محبت که البته قادر به چنین جمعی نیست 

و این مسئله بسیار دردناک است.

حجاب و مشارکت اجتماعی ◾
برخی چنین گمان می کنند که تنها عامل حضور 
زنان در جامعه کمبود محبت و خودآرایی در جامعه 
است و حجاب را به معنای عاملی برای جلوگیری 
از حضور اجتماعی زنان و فاصله گرفتن از جامعه 
معنا می کنند و در نهایت حکم به خانه نشینی زنان 
می دهند، درحالی که اساساً فلسفه وجودی حجاب 
نشان می  دهد که اسالم اهمیت قابل توجهی برای 
حضور زنان در جامعه قائل است. طبیعتاً صرف 
حضور زنان در خانه و تعامل با محارم نیاز به حجاب 

کامل ندارد.
 وقتی اسالم احکام تعامل با نامحرم را بیان می کند 
یعنی اصل مشارکت اجتماعی زنان را پذیرفته است 
ولی مسیری را برای مشارکت اجتماعی آنان هموار 
می سازد که از لحاظ جسمی و روحــی در حاشیه 
امنی باشند و همچنین بیشترین اثرگذاری را در 

جامعه داشته باشند. 
طبیعتاً اســالم هر مشارکت مدنی را بــرای زنــان در 
جامعه نمی پذیرد و صرفاً مشارکت هایی را مجاز 
می داند که در آن زن به عنوان یک انسان دیده شود. 
اسالم به شدت مخالف حضور زنان در اجتماعاتی 
است که زنان را به مثابه یک ابزار جنسی و صرفاً به 
عنوان یک کاالی جذاب برای رفع نیازهای مردان 
می دانند و به همین جهت زنان باید به فعالیت هایی 
بپردازند که اوالً منافی نقش همسری و مــادری 
نباشد و ثانیاً شئون زن در آن تعامل کامالً حفظ 

شود.

از آن باال، سالم 
ما را به حضرت 

برسان!

عکس: حسین کامشاد

ــاره عکس نوشت ــدای نق ــدی راد:  ص ــه ارجمن اله
ديگر بخشــى از زندگــى اش شــده بــود.

 هــر صبــح و غــروب آن پله هــای 
داالن كوچــک منتهــى بــه نقاره خانــه 
را مى گرفــت تــا بــاال همــان طــور ذكــر 
مى گفــت تــا وقتــى كــه بــه روبــه روی 
گنبــد برســد و ســالم دهــد. حــس 
زيبايــش را هيــچ  وقــت نمى توانســت 
بــرای كســى تعريــف كنــد؛ وقت هايــى 
كــه بخواهــى بــا ريتمــى معنــادار و به 
نيــت ارادت بــه آقايــت بــر طبــل بزنــى 
و دل هــای زائــران را هوايــى آقايشــان 
ــران  ــن زائ ــم گرفت ــر روز فيل ــى. ه كن
را از آن بــاال ديــده و حتــى اشــک 
ــن  ــود. اي ــرده ب ــس ك ــان را ح شوقش
افتخــار را از پــدرش بــه ارث بــرده 
بــود؛ وقتــى نخســتين روز در جوانــى 
بــا پــدر همــراه شــد و بــه نقاره خانــه 
آمــد، فکــرش را هــم نمى كــرد تــا 
ــت  ــه خدم ــى اش ب ــدازه زندگ ــن ان اي
آقــا و حــرم گــره بخــورد. از همــان اول 
ــل  ــت. زدن طب هــم ســراغ طبل هــا رف
ــای  ــت. پيره ــت داش ــتر دوس را بيش
ــور در  ــد چط ــانش دادن ــاره زن نش نق
ــرم  ــاده و گ ــد آم ــل را باي ــرما، طب س

تــا  بزنــد  ضربــه  آن  روی  و  كنــد 
صــدای خوشــش درآيــد. ســال ها 
نقــاره زن امــام رضــا)ع( بــود و بــا 
خــدام نقــاره زن طبــل مــى زد. از وقتــى 
هــم كــه پدر بــه رحمــت خــدا رفــت او 
مانــد و مســئوليت بيشــتری كه بــه او 

ــود. ــيده ب ارث رس
 هميــن ديــروز بــود كــه پيرمــردی ســر 
راهــش را گرفــت، وقتــى كه مى خواســت 
ــرود  ــه ب ــای نقاره خان ــمت پله ه ــه س ب
ــه  ــد ب ــيد و بع ــش كش ــه لباس ــت ب دس
نيــت تبــرک بــر صورتــش كشــيد و بــا 
ــا  لهجــه روســتايى شــيرينى گفــت: آق
ــى؟  ــای حرم ــمام از نقاره زن ــادم! ش خ
آن بــاال رفتــى ســالم مــا را بــه حضــرت 
ــود.  ــيده ب ــت كش ــادم خجال ــان! خ برس
ــری  ــان زائ ــه پيام رس ــود ك ــى نب او كس
ــته ای  ــت و بس ــمى گف ــا چش ــود ام ش
نبــات متبــرک كــه در جيــب داشــت بــه 
را  پيرمــرد  ذوق  داد.  هديــه  پيرمــرد 
ــد  ــودش آورد بدان ــاد خ ــاز ي ــد ب ــه دي ك
ــن  ــدر اي ــد و ق ــت مى كن ــا خدم ــه كج ك
خدمــت را بدانــد. مثــل تمــام ســال هايى 
كــه هــر روز از ايــن صحنه هــا زيــاد 

ــد.  ــد دي ــم خواه ــاز ه ــد و ب مى دي

 تأملی در پنداره های کاذب
 نسبت به عفاف و حجاب

اوالً حجاب ظهور يک حقيقت مشترک انســانى به نام حيا و عفاف 
بين زن و مرد است و ثانيًا مسئله حجاب الزمه رشد و تعالى و سلوک 
اجتماعى خود زنان است    متأسفانه كمتر الگوهای كاملى برای حجاب  
طراحى شده است كه نيازهای دختران جوان و نوجوان را پاسخ دهد.

گزيدهگزيده

الگوهای فعلی حجاب 
پاسخگوی نیاز دختران 

جوان نیست
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خبر خوب خبر خوب 

اجرای طرح زيارت نيابتى 
ويژه جاماندگان از عرفه

به گزارش روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات، حجت االسالم 
کاظم رنجبر محمدی گفت: با توجه به محدودیت های ناشی از موج 
جدید همه گیری کرونا که امکان تشرف به عتبات را سلب کرده است، 
ستاد بازسازی عتبات با همکاری کمیته فرهنگی ستاد اربعین، طرح 

»زیارت نیابتی ویژه جاماندگان از زیارت عرفه« را اجرا می کند.
وی افزود: عالقه مندان برای شرکت در این طرح می توانند به تارنمای 
ستاد بازسازی عتبات عالیات و بخش »نایب الزیاره« مراجعه کرده و 
به نام خود یا نیابت از اموات و درگذشتگان، درخواست زیارت نیابتی 
را ثبت کنند )با رفتن به نشانی atabat.org یا اسکن کدی که مشاهده 

می کنید می توانید به این صفحه منتقل شوید(. 
رنجبر محمدی گفت: مهندسان، کارگران و خادمان ستاد بازسازی 
عتبات عالیات که هم اکنون در کربال مشغول اجرای طرح توسعه حرم 
مطهر امام حسین)ع( مزین به نام صحن حضرت زینب)س( هستند، 
در روز عرفه به نیابت از ثبت نام کنندگان زیارت مخصوص را انجام داده 
و نتیجه برای شخص ثبت نام کننده از طریق پیامک ارسال خواهد شد.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ستاد بازسازی عتبات عالیات با 
اشاره به احادیث و روایت های متعدد درخصوص فضیلت ویژه حضور 
در حرم و زیارت امام حسین)ع( در روز عرفه گفت: از جاماندگان زیارت 

عرفه و تمامی دوستداران اهل بیت)ع( دعوت می کنیم برای بهره مندی 
از فیوضات معنوی توسل به سیدالشهدا)ع( در این روز ویژه، با اهدای 
کمک های نقدی برای توسعه حرم مطهر در این باقیات صالحات و 

عمل کوثرانه مشارکت کنند.
رنجبر محمدی گفت: پیوستن به پویش »هر ایرانی 5 هزار تومان نذر 
عتبات«، »اهدای مصالح ضروری مورد نیاز پروژه ها از جمله میلگرد، 
سیمان و گچ« و »پیوستن به طرح بنای نور که مشارکت اقساطی در 
فیض توسعه و بازسازی اعتاب مقدسه است« از جمله گزینه های 

پیش روی خیران حرم ساز و جاماندگان از زیارت روز عرفه است.



ــبــخــت در  ــک ــی ن
مــیــان اســنــاد قدیمی 
کــــه بــــه مـــحـــقـــقـــان و 
عــاقــه مــنــدان امــکــان 
بررسی شرایط و وقایع 
گــذشــتــه را مــی دهــد، 
ــژه ای دارد. در ایــران  ــ عکس جــایــگــاه وی
ــار از دوره محمدشاه  بـــرای نخستین ب
قاجار، هنر عکاسی به کار گرفته شده و 
در عصر ناصری، استفاده از آن متداول 
شــد. با ایــن حــال تا مدت ها استفاده از 
ایــن هنر مختص طبقه اشــراف و اعیان 
بود. در صفحه رواق، یک بار به تفصیل 
ــاره سابقه عکاسی در آستان قدس  درب
ــروز قصد تکرار آن را  سخن گفتیم و ام
نداریم؛ آنچه سبب شد دوبــاره به بیان 
این صحبت ها بپردازیم، انتشار سندی 
ــوی در  قــدیــمــی و 116ســـالـــه از حـــرم رضـ
صفحه امروز است؛ تصویری که در پنجم 
اسفند ماه سال 1284 برداشته شده و 
برخاف تصاویر احتمالی و هم قدمت 
موجود، فضای خالی یا مراسم عبادی 
در مسجد گوهرشاد را نشان نمی دهد 
بلکه بیانگر یک اجتماع بیشتر سیاسی 
با حضور والــی خــراســان، شخصیت ها 
و علمای شهر مشهد است و این نکته 
را که پیشتر هم به آن پرداختیم، تأیید 
مــی کــنــد کــه مسجد جــامــع گــوهــرشــاد 
از گذشته کــانــون اجتماعات مــردمــی و 
تصمیم گیری های سیاسی و اجتماعی 

شهر مشهد بوده  است.

شرح ظاهری عکس ◾
تاریخ برداشتن عکس، چنان  که عکاس 

ــا خــط شکسته  ــرج هللا، ب ــ آن، مــیــرزا ف
ــاالی آن درج کـــرده، 29ذی الحجه  در ب
ــا پــنــجــم  ــ ــر ب ــ ــراب ــ ــری ب ــ ــمـ ــ ــال1323قـ ــ سـ
اسفندماه سال 1284خورشیدی است. 

به عبارت دیگر فضای 116ســال پیش 
مسجد گوهرشاد را نمایش می دهد. 
ستون های مربوط  به »مسجد پیرزن« 
ــــده مــی شــود که  در وســـط مــحــوطــه دی

داستان مربوط به آن را مفصاً در یکی از 
شماره های رواق خدمتتان عرض کردیم. 
در قــســمــت چـــپ عــکــس مــی تــوانــیــد 
بخشی از جــوی آب مــربــوط بــه قنات 

مسجد را ببینید که اصــل آن مربوط 
ــن زمــان،  بــه دوره صــفــوی اســـت. در ای
هنوز ماجرای پمپاژ آب از باغ منبع در 
قریه سعدآباد و حکایت های مربوط 
به آن، اتفاق نیفتاده  بــود. نکته دیگر 
ــود دو حـــوض در قسمت  عــکــس، وجـ
شمالی و شرقی مسجد پیرزن است 
که فواره دارند و البته این فواره ها نه با 
برق و پمپ که با فناوری های مهندسی 
ــار مــی کــردنــد. بــا دقــت بیشتر  قــدیــم ک
ــیــد دریــابــیــد کـــه مــحــل منبر  ــوان مــی ت
ــی« در هــمــیــن جــای  ــان ــزم »صــاحــب ال
فعلی آن قــرار داشته و امــروزه تغییری 
نـــکـــرده  اســـــت. هــمــچــنــیــن در ضلع 
شمالی مسجد پیرزن، اتاقکی را با در 
بسته می بینید که کــاربــری آن معلوم 
نیست و احتماالً انبار تدارکات مربوط 
بــه مسجد بــاشــد. نکته آخـــر اینکه، 
عــکــس بـــا تکنیکی خـــاص بــرداشــتــه 
شــده  اســت و عــکــاس از فــن تلفیق دو 
تصویر در یــک عکس بــهــره مــی بــرد و 
ــار بــرایــش بــســیــار مهم  ــن کـ ظـــاهـــراً ایـ
بــوده  اســت؛ زیــرا در پایین تصویر و در 
قابی سیاه رنگ نــوشــتــه:»دو دستگاه 
عکس اســت، فــرج هللا در یک دستگاه 
نمایش مــی دهــد«. در واقــع او عکسی 
ــوان مــقــصــوره مسجد که  ــ ــل ای از داخـ
تعدادی از علما را به همراه نیرالدوله 
نشان می دهد، با تصویر صحن اصلی 
و البته با تکنیکی که آن روزها جذاب و 
تازه بوده، تلفیق کرده  است؛ در عکس 
مربوط به ایوان مقصوره فردی که وسط 
قرار گرفته، نیرالدوله و روحانی نشسته 
در سمت چپ او، میرزامحمد آقــازاده 

فرزند آخوندخراسانی و از علمای مدافع 
مشروطه در ماه های بعد دیده می شود. 

حکایت عکس گرفتن  ◾
فــرج هللا، عکاس ایــن عکس، در باالی 
آن می نویسد:»حسب امــر حضرت 
مستطاب اشرف اقدس اعظم شاهزاده 
ــرزا نــیــرالــدولــه،  ــیـ ســلــطــان حــســیــن مـ
ــان و  ــراســ فـــرمـــانـــفـــرمـــای مــمــلــکــت خــ
سیستان دامـــت عظمته مجلسی از 
طبقات حجج ]اســام[ و اعیان مشهد 
مقدس در مسجد گوهرشاد برگزار شد 
و امــر به ثبت تصویر شد به تاریخ29 

ذی الحجه 1232«.
 با توجه به تاریخ برداشتن عکس، این 
تصویر مربوط به روزهای پایانی دور اول 
حکومت نیرالدوله در خراسان است که 
البته خیلی طوالنی نبود )او بعدها در 
دهه 1290خورشیدی، یک بار دیگر والی 

خراسان شد(.
 وی چند ماه پس از قیام مردم مشهد 
علیه ظلم آصف الدوله، فرمانروای قبلی 
و رخ دادن ماجرای حمله به حرم مطهر 
و کشتار مردم، جایگزین والی قبلی شد، 
اما نتوانست در وضعیت وخیم ایجاد 
شــده، تغییری به وجــود آورد و خودش 
نیز بــراســاس گــزارش هــای مــوجــود، بر 
این بحران ها اضافه کرد و این مسئله 
بعدها زمینه را برای آغاز اعتراض های 
مردم مشهد و گسترش عدالتخواهی 
فراهم کرد. از دلیل برگزاری این جلسه، 
اطاعی در دست نداریم؛ اما با توجه به 
برداشتن آن در روزهــای پایانی حضور 
نیرالدوله در مشهد، احتمال مــی رود 

جلسه تودیع وی باشد.

گزارشی تاریخی از اماکن متبرکه و اتفاقات روی داده در آن به بهانه انتشار یک تصویر 116 ساله

رمزگشایی از قدیمی ترین تصویر اجتماع مردمی 
در مسجد  گوهرشاد

خبرخبر
ويژهويژه

محوریت سیره پنجمین امام شیعیان در نسخه هایی با قدمت هفت قرن 
مسئول امــور ارزشیابی نسخ خطی کتابخانه مرکزی 
آستان قدس رضوی از وجود نسخ خطی با محوریت امام 
محمدباقر)ع( پنجمین امام شیعیان در این کتابخانه 

خبر داد که برخی از آن ها هفت قرن قدمت دارند.
سیدمحمدرضا فاضل هاشمی با اشاره به وجود یک 
هزار و 500 نسخه خطی و چاپ سنگی در این کتابخانه 

با محوریت امــام محمدباقر)ع(، از نسخه هایی یاد 
کرد که به طور کلی به اقــوال و احــوال اهل بیت)ع( و 
14معصوم)ع( از جمله امــام محمدباقر)ع( پرداخته 

است.
وی مــشــارق انوار الیقین، کــفــایــه األثــر، جاء العیون، 
طوفان البکاء، مطالب السوول فی مناقب آل الرسول و... 

را از جمله این  کتاب ها دانست که نسخه های متعددی 
از آن ها در گنجینه کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان  

قدس  رضوی نگهداری می شود.
فاضل هاشمی همچنین به نسخه هایی اشاره کرد که 
منحصراً به سیره امــام محمدباقر)ع( اشــاره داشته و 
»مناظره امام باقر)ع( با حجاج« را یکی از این نسخ عنوان 

کرد که پاسخ های امام به جروی هروی و حجاج بن یوسف 
ثقفی در آن آمده است.

مسئول امور ارزشیابی نسخ خطی سازمان کتابخانه های 
آستان قــدس ادامــه داد: نسخه دیگر با نــام »حدیث 
مناظره حضرت باقر)ع(« به خط نسخ 1۷سطری بر کاغذ 

نخودی کتابت شده و وقفی موسی گیانی است.

   همکاری کتابخانه و موزه ملی ملک علمی – فرهنگی 
با موزه ها و کتابخانه های روسیه

سفیر جمهوری اسالمی ایران در روسیه از آمادگی 
سفارت ایران در این کشور برای برپایی پیوند میان 
کتابخانه و موزه ملی ملک با موزه ها و کتابخانه های 

بزرگ در روسیه خبر داد.
کاظم جاللی در دیدار با غالمرضا 
خــواجــه ســروی، مدیرعامل 
مؤسسه کتابخانه و موزه ملی 
ملک که در خانه تاریخی ملک 

در تهران انجام شد، با اشاره 
به جایگاه واالی این مؤسسه 
در منظومه فرهنگی- تاریخی 
ــرد: سفارت  کــشــور بــیــان کـ
جمهوری اســالمــی ایـــران در 

روسیه آمادگی و اشتیاق دارد زمینه ای مناسب 
برای پیوند این موقوفه و گنجینه فرهنگی با 
موزه ها و کتابخانه های بزرگ روسیه به ویژه 
ارمیتاژ و دیگر گنجینه های تاریخی- فرهنگی آن 

کشور ایجاد کند.

 با توجه به تاریخ برداشتن عکس، این تصویر مربوط به روزهای پایانی دور اول حکومت نیرالدوله در 
خراسان است که البته خیلی طوالنی نبود   وی چند ماه پس از قیام مردم مشهد علیه ظلم آصف الدوله، 

فرمانروای قبلی و رخ دادن ماجرای حمله به حرم مطهر و کشتار مردم، جایگزین والی قبلی شد.
گزيدهگزيده
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خالطوا 
الناس 
خمالطه ان 
مّتم معها 
بکوا 
علیکم و 
ان عشتم 
حنو الیکم 
با مردم آن گونه 
معاشرت کنید، که 
اگر ْمردید بر شما 
اشک ریزند و اگر 
زنده ماندید، با 
اشتیاق سوی شما 
آیند.
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      صفحه 12
آگهی مزایده مال غیرمنقول نوبت اول

به موجب دادنامه 9909975170001121 صادره از ش��عبه یک دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان تایباد محکوم 
علیه ابراهیم خوش گفتار جوزقانی محکوم است به تحویل تعداد 15 قطعه سکه تمام بهار آزادی بابت مهریه و پرداخت 
مبلغ 67/592/658 ریال بابت هزینه دادرسی در حق آقای عبدالحکیم و فاطمه اسحقی و مبلغ 98/362/500 ریال 
بابت نیم عشر در حق دولت در پرونده اجرایی شماره 9900312 که بعلت عدم پرداخت شش دانگ یک فقره سند 
مالکیت به شماره پالک ثبتی 2999 فرعی از 251 اصلی مفروز و مجزی شده از 765 و 1038 فرعی از اصلی مذکور، 
واقع در بخش 14 ثبتی مشهد وفق نظریه کارشناسی با شماره 130 مورخه 1400/03/10 بشرح ذیل توقیف و به 
قیمت 24/880/000/000 ریال ارزیابی ش��ده است بدینوسیله جهت فروش ش��روع مزایده ساعت 10 الی 11 روز 
1400/05/13 در محل اجرای احکام مدنی 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 ایش��ان از مال داده ش��ود 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. چنانچه 

تاریخ مزایده مصادف با روز تعطیل باشد روز بعد روز مزایده تلقی خواهد شد.
مشخصات ملک مذکور:

شش دانگ یک فقره سند مالکیت به شماره ثبتی 2999 فرعی از 251 اصلی مفروز و مجزی شده از 765 و 1038 فرعی 
از اصلی مذکور، واقع در بخش 14 ثبتی مشهد، شهرستان تایباد به شماره شناسه یکتا 140020306015000355، 
ب��ه آدرس تایب��اد- خ نیروگاه پالک 126 و به مالکیت آقای ابراهیم خوش گفتار جوزقانی، از ملک مورد نظر بازدید 
به عمل آمده و نتیجه کارشناس��ی ذیاًل به حضور اعالم می گردد که عرصه به مس��احت 230 مترمربع )دویس��ت 
و س��ی مترمربع( واق��ع در آدرس فوق الذکر، از قرار هر مترمربع ب��ه ارزش چهل و پنج میلیون ریال جمعاً به مبلغ 
10/350/000/000 ریال و اعیان به مس��احت حدود 390 مترمربع )س��یصد و نود مترمربع(، حدود 290 مترمربع 
ساختمان با اسکلت فوالدی و سقف تیرچه و بلوک و نما سنگ کاری شده در دو طبقه و دو واحد و پارکینگ و حدود 
100 مترمربع س��اختمان با سقف شیروانی در طبقه س��وم، از قرار هر مترمربع بطور متوسط به ارزش سی و هفت 
میلیون ریال جمعاً به مبلغ 14/430/000/000 ریال و امتیازات و انش��عابات به ارزش 100/000/000 ریال که در 
نتیجه ملک فوق به شرح تخلیه و تحویل و فارغ از هرگونه دیون احتمالی و با توجه به ابعاد و مساحت ملک و موقعیت 
و ارزش امالک مشابه، جمعاً به مبلغ 24/880/000/000 ریال )بیست و چهار میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون 
ریال( ارزیابی می گردد. ضمناً ملک موصوف با توجه به سابقه بازداشت و رهنی بودن صرفاً تا سقف محکوم به با نرخ 

روز و هزینه های دادرسی و نیم عشر دولتی با حفظ حقوق مرتهن به فروش خواهد رسید. آ-1403801
دادورز اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تایباد- صادق دادمحمدی سرخسی

آگهی مزایده مال غیرمنقول نوبت دوم
به موجب دادنامه 9909975170001047 صادره از ش��عبه یک دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان تایباد محکوم 
علیه قربان س��پهری حس��ن پور محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 487/283/437 ریال بابت اصل خواس��ته در حق 
لیلی حس��نی و مبلغ 24/364/171 ریال بابت نیم عش��ر در حق دولت در پرونده اجرایی ش��ماره 9900555 که 
بعلت عدم پرداخت یکباب منزل مس��کونی با پالک ثبتی 878 فرعی از 250 اصلی بخش 14 مش��هد توقیف و به 
قیمت 6/642/500/000 ریال ارزیابی ش��ده اس��ت بدینوسیله جهت فروش شروع مزایده س��اعت 10 الی 11 روز 
1400/05/17 محل اجرای احکام مدنی حوزه قضایی تایباد تعیین می گردد مزایده از قیمت کارشناس��ی ش��روع 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 ایش��ان از مال داده ش��ود 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. چنانچه 
تاریخ مزایده مصادف با روز تعطیل باش��د روز بعد روز مزایده تلقی خواهد ش��د. ملک تا سقف محکوم به و نیم عشر 

دولتی به فروش خواهد رسید.
مش��خصات ملک:  یکباب منزل مس��کونی با پالک ثبتی 878 فرعی از 250 اصلی بخش 14 مشهد به شماره ثبت 
14787 دفتر 111 صفحه 354 به مالکیت آقای قربان سپهری واقع در تایباد خیابان خیام خیام 16 کوچه شهید 
مختاری پالک 10 با عرصه بر اساس وضع موجود موازی 216/5 مترمربع )عرض موجود در شمال و جنوب 10 متر 
است ولی در سند مالکیت 12 متر قید شده است( و اعیان شامل همکف در دو واحد مسکونی به مساحت حدود 160 
مترمربع با سقف طاق ضربی و دیوار باربر و نما سیمان سفید با کابینت فلز و گرمایش بخاری و سرمایش کولر آبی با 
یکسری امتیاز گاز و آب و دو امتیاز برق به انضمام بیست مترمربع زیرزمین گنبدی پوش و سی مترمربع سایه بان با 
ایرانیت میباشد. ملک در تصرف خانم لیلی حسنی میباشد و حسب استعالم شهرداری ملک از ضلع جنوب به عمق 
1/5 متر در طرح عقب نشینی است. که ملک فوق به شرط تخلیه و تحویل و فارغ از هرگونه دیون احتمالی با توجه 
به وضع موجود از قرار هر مترمربع هفت میلیون ریال و امتیازات و دیوارکشی و سایه بان و زیرزمین مبلغ یکصد و ده 
میلیون ریال جمعاً به ارزش پایه شش میلیارد و ششصد و چهل و دو میلیون و پانصد هزار ریال )6/642/500/000 

ریال( برآورد میگردد. آ-1403802
دادورز اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تایباد- صادق دادمحمدی سرخسی

آگهی مزایده مال غیرمنقول نوبت دوم
به موجب دادنامه 990997522100427 صادره از شورای حل اختالف شعبه یک تایباد محکوم علیه عارف شاکری 
فرزند عبداله محکوم است به پرداخت مبلغ 140/854/637 ریال بابت اصل خواسته )در صورت اعالم شاخص جدید 
مبلغ افزایش خواهد یافت( در حق رحمان شکوری فرزنه ئی و مبلغ 7/042/731 ریال بابت نیم عشر در حق دولت 
در پرونده اجرایی شماره 9900301/ش که بعلت عدم پرداخت یکباب منزل مسکونی واقع در تایباد خیابان خرمشهر 
بین خرمش��هر 18 و 20 پالک 176 متصرفی آقای عارف ش��اکری با عرصه تحت تصرف به مساحت 150 مترمربع 
UTM:41 S 295806- 3846717 و اعیان در س��ه طبقه به مساحت 288 مترمربع )طبقه همکف 96 مترمربع، 
طبقه اول 96 مترمربع، طبقه دوم 96 مترمربع( اس��کلت فلزی و س��قف تیرچه بلوک فاقد نما و سیستم سرمایش 
کولر گازی به انضمام 17 مترمربع پیلوت که فقط تیرریزی انجام ش��ده با دو س��ری امتیاز برق و گاز و یک امتیاز 
آب که دارای یک س��رویس به مس��احت حدود 5 مترمربع در پش��ت بام با دیواره جانپناه به ارتفاع 1/8 متر و دارای 
آس��تر سیمان میباش��د. و ملک دارای پروانه از شهرداری تایباد به شماره 3305 مورخه 95/02/14 با مجوز ساخت 
150 مترمربع در دو طبقه میباش��د و حسب پرونده موجود در شهرداری ملک دارای عقب نشینی نمیباشد. / طبق 
س��ند ش��ماره 139233253710000006 دفترخانه 38 تایباد آقای عارف شاکری نسبت به 150 قسمت از 585 
قس��مت یک س��هم و سه پنجم سهم مشاع از هفت سهم مشاع از نه سهم شش دانگ یک قطعه محوطه پالک 47 
فرعی از 251251 اصلی بخش 14 مشهد وکالت تفویض فروش ملک را از طرف آقای منصور محمودی دارد. نتیجه 

کارشناسی: ملک فوق به شرط تخلیه و تحویل و فارغ از هرگونه دیون احتمالی از قرار هر مترمربع عرصه جبهه اول به 
مساحت 58 مترمربع به مبلغ هفتاد میلیون ریال و مابقی عرصه )92 مترمربع( از قرار هر مترمربع بیست و سه میلیون 
ریال و اعیان به طور متوسط از قرار هر مترمربع بیست و هشت میلیون ریال و امتیازات و دیوارکشی و اعیان ناتمام 
پیلوت و در ورودی )کرکره برقی( و سرویس پشت بام یکصد و هشتاد میلیون ریال جمعاً به ارزش چهارده میلیارد 
و چهارصد و بیس��ت میلیون ریال )14/420/000/000 ریال( برآورد میگردد. / بر اس��اس پرونده شماره 980472 
اجرای احکام مدنی دادگستری تایباد 10/48 قسمت از 150 قسمت به محکوم له پرونده آقای حسن اسکندری فر 
در قبال بدهی به مبلغ 733/239/935 ریال واگذار ش��ده اس��ت. / بر اساس پرونده شماره 9900253 اجرای احکام 
مدنی دادگستری تایباد 17/5887 قسمت از 150 قسمت به محکوم له پرونده آقای نعمان بهدادنی در قبال بدهی به 
مبلغ 1/230/740/218 ریال واگذار شده است. بر اساس پرونده کالسه 9900458 مطروحه در اجرای احکام مدنی 
دادگستری شهرستان تایباد ملک موصوف تا سقف مبلغ 1/397/424/553 ریال برای فروش به مزایده گذارده شده 
است مع الوصف باقیمانده سهم مالک 21/9313 قسمت از 150 قسمت از 585 قسمت یک سهم و سه پنجم سهم 
مش��اع از نه س��هم شش دانگ یک قطعه محوطه پالک 47 فرعی از 251 اصلی بخش 14 مشهد میباشد توقیف و 
باقیمانده ملک فوق به مبلغ 11/721/662/310 ریال ارزیابی شده است بدینوسیله جهت فروش شروع مزایده ساعت 
10 الی 11 روز یکشنبه )1400/05/10( در محل اجرای احکام مدنی 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 صورتی که 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. آ-1403803

دادورز شعبه اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدمحمد سجاد سیدالحسینی

آگهی آراء هیئت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

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

به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 172- اصلی اراضی میان النگ

1- ششدانگ یکباب ساختمان از پالک 1045 فرعی از 172 اصلی فوق به مساحت 265/25 مترمربع ابتیاعی آقای 
مجید ش��اکری از محل مالکیت رس��می احمد شاکری و کوکب محمدی برابر رأی ش��ماره 1043- 1400 مورخه 

1400/04/20- کالسه 0338- 98
لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از تاریخ انتشار آگهی و در وستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند خواهد نمود ضمناً صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. م.الف 3202
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/28        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/12 آ-1403796

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد- علیخان نادری

آگهی آراء هیئت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

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

به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 148- اصلی اراضی کالته حسینی

1- ششدانگ یکباب خانه مسکونی از پالک یک فرعی از 148 اصلی فوق به مساحت 580/48 مترمربع ابتیاعی آقای 
علی علیزاده نیکنام از محل مالکیت رسمی جعفر قلی گلزاری برابر رأی شماره 1056- 1400 مورخه 1400/04/20- 

کالسه 0307- 99
لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند خواهد نمود ضمناً صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. م.الف 3200
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/28         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/12  آ-1403797

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد- علیخان نادری

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

برابر رأی شماره 1587- 1400 مورخه 1400/4/16 هیئت اول به شماره کالسه 597- 1399 موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو 
بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی نورانی فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 1774 صادره از مانه 
و سملقان در ششدانگ یک باب انباری به مساحت 179/35 مترمربع از پالک 155 اصلی واقع در اراضی کهنه کند 
خراسان شمالی بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی آقای غالمحسین مطهری فرزند آقا جان 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.الف 3198 آ-1403798
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/28     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/12

رئیس ثبت اسناد و امالک- احمد اصغری شیروان

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

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

به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 169- اصلی اراضی صدرآباد

1- شش��دانگ یکباب گاراژ )تعمیرگاه- صافکاری( به اس��تثنای ثمن اعیان از پالک 93 فرعی از 169 اصلی فوق به 
مساحت 129/23 مترمربع ابتیاعی آقای سیاوش محمدی از محل مالکیت رسمی عباس جعفری برابر رأی شماره 

0350- 1400 مورخه 1400/02/19 – کالسه 0252- 98
لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند خواهد نمود ضمناً صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. م.الف 3204
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/28             تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/12      آ-1403799

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد- علیخان نادری

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

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

به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 154- اصلی اراضی طارمی

1- شش��دانگ یکباب س��اختمان از پالک 512 فرعی از 154 اصلی فوق به مساحت 74/50 مترمربع ابتیاعی خانم 
فریبا باغچیقی از محل مالکیت رسمی نوروزعلی ظریف بین برابر رأی شماره 1100- 1400 مورخه 1400/04/23- 

کالسه 0462- 99 
لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند خواهد نمود ضمناً صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. م.الف 3207
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/28            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/12   آ-1403800

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد- علیخان نادری

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

نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/9/20وبرابر رای شماره 140060306006001713 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فاطمه بنی اسدی دامسکی فرزند 
ابوالقاسم به شماره شناسنامه 19443 صادره از مشهد نسبت به شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 231 متر 

مربع)دویست و سی و یک متر مربع( قسمتی از پالک 56 فرعی از اراضی 
دیز قند پالک 231 اصلی دهستان اربعه واقع در خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری 
از ورثه مالک رسمی علی توسلی کامه محرز گردیده است لذا به موجب ماده3 قانون تعیین وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه 
محلی و کثیراالنتش��ار در شهر ها منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتشار اولین اگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه اس��ت ودر صورتی که اعتراض در مهلت قانونی و اصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نکند ادراه ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست. آ-1403791
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/4/28             تاریخ انتشاردوم:1400/5/13 

محمد کاظم یاقر زاده
رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه 

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکقطعه زمین محصور به پالک 1263 فرعی از414– اصلی ملکی آقای امین برهان 
زهی واقع در قطعه یک ایرانشهر از بخش5 بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1400/05/18  راس ساعت 8 
صبح شروع و بعمل خواهد آمد لذا بر حسب ماده 14 قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذکر اعالم می 
گردد تادر محل حضور بهم رسانند و چنانچه هریک از صاحبان  امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود 
در محل حاضر نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده 15 قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد 
امد و اعتراض انها برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 30 روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره 
2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد 74و86 آئین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم 
و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی 
میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون 

توضیح به اعتراض عملیات ثبتی را بارعایت مقررات ادامه دهد . آ-1403781
تاریخ انتشار : 1400/04/28

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر – اردشیر محمودی 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه  آقای حبیب حسن زاده ریحانی فرزندحسن  محمد به شماره شناسنامه 8صادره ازشیروان به استناد 
دو برگ استشهادیه تأییدشده توسط دفتر اسناد رسمی شماره 1شیروان منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اند که سند مالکیت ششدانگ یک باب منزل  بشماره 
پالک 11164فرعی مفروز ومجزی شده از 13اصلی واقع درمزرعه شیروان  قطعه 3 شیروان بخش5قوچان به آدرس 
کوچه گلستان ،جنب خیریه ابوالحسن که متعلق به ایشان می باشد   به علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی 
دفتر امالک معلوم گردیده که س��ند مالکیت اولیه بشماره چاپی 004943سری ه 91ذیل ثبت72586ذیل صفحه 
254دفتر403به نامبرده صادروتسلیم گردیده است   لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بدون ارائه 

سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار :28 /1400/04 آ-1403785

اکبراقبالی
رئیس ثبت اسناد امالک شیروان

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای شماره140060306022000203هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهنازدودافکن 
فرزندغالمرضا بشماره شناس��نامه0920517870صادره ازمشهد دریک باب س��اختمان بمساحت51,20مترمربع 
پالک3502 فرعی  از276اصلی واقع دربخش13خریداری ازمالک رسمی آقای محمدابراهیم صیامی محرز گردیده 
اس��ت. لذابمنظوراطالع عموم مراتب دردونوبت بفاصله 15 روزآگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص نس��بت به 
صدورس��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند ازتاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خودرابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذرسید ، ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خودرابه مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهدشد.آ-1403780
تاریخ انتشارنوبت اول:1400,4,28      تاریخ انتشارنوبت دوم:1400,5,11

محمدرضارجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

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

 برابر رای شماره 140060326002000217 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کبودر آهنگ تصرفات مالکانه بالمعرض متقاضی اقای 
اروجعلی مصباحی شاکر فرزند قوچعلی بشماره شناسنامه 1574 صادره از کبودراهنگ در یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت 150253/94 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 290 اصلی واقع در روستای جیران گچن خریداری از 
مالک رسمی آقای  محمد حسن بنی صدر 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 الف 124( آ1403304
 تاریخ انتشار نوبت اول :1400/04/13                      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/28
رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان  کبودرآهنگ -محمد صادق بهرامی

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

برابر رای شماره 140060326002000218 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کبودر آهنگ تصرفات مالکانه بالمعرص متقاضی اقای 
اروجعلی مصباحی شاکر فرزند قوچعلی بشماره شناسنامه 1574 صادره از کبودراهنگ در یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت 102050/39 مترمربع مفروز و مجری شده از پالک 290 اصلی واقع در روستای جیران گچن خریداری 
از مالک رس��می آقای  محمد حس��ن بنی صدر 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 تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت 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 122(آ1403305 

تاریخ انتشار نوبت اول :1400/04/13                      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/28
رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان  کبودرآهنگ -محمد صادق بهرامی

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

براب��ررای ش��ماره140060306022000216هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقدسندرس��می مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای غالم عباس ابراهیمی نصرآبادی فرزند غالمعلی بش��ماره شناسنامه279صادره ازفریمان کد 
ملی0849484073در یک واحددامداری به مس��احت 1300مترمربع پالک 2059فرعی از276اصلی واقع 
دربخش13ازمحل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت 
به فاصله 15روز آگهی میشود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ  رسید، 
ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد.    آ-1403306      
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