
کتابوکتابخوانی

تجلیل از واقفان و کتابداران 
آستان قدس رضوی 

به همت سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی، 
نشست  کتابدار،  و  کتاب خوانی  کتاب،  هفته  با  همزمان 
تجلیل از واقفان و کتابداران آستان قدس رضوی و نهاد 

کتابخانه عمومی برگزار می شود.
ــوز، بــه مــنــاســبــت »هــفــتــه كــتــاب،  ــی ــان ن ــزارش آســت ــ بــه گـ
بزرگداشت  منظور  به  مراسمی  كتابدار«  و  كتاب خوانی 
مقام شامخ كتابداران، خادمان و واقفان كتاب و كتابخانه 
و خادمیاران حوزه كتاب و كتابخانه در حرم مطهر رضوی 
با حضور  تولیت آستان قدس رضوی، دکتر عبدالحمید 
قدس  آســتــان  فرهنگی  و  علمی  ســازمــان  رئیس  طالبی؛ 
رضوی و حجت االسالم علی اکبر سبزیان؛ مدیر کل نهاد 

کتابخانه های عمومی استان تدارک دیده شده است.
این مراسم با حضور کارکنان كتابدار در مؤسسه های آستان 
قدس از جمله سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد؛ 
مؤسسه فرهنگی و بقاع متبركه؛ دانشگاه امام رضــا)ع( و 
دانشگاه رضوی و كتابداران كتابخانه های عمومی از مجموعه 
نهاد كتابخانه های استان خراسان رضوی و جمعی از مدیران 

مجموعه آستان قدس رضوی برگزار می شود.
رونمایی از کتاب های صوتی مؤسسه به نشر و قدردانی از 
هشت نفر از منتخبان حوزه کتاب و کتابخانه از برنامه های 

محوری این مراسم است.
این آیین امروز 26 آبان ماه ساعت 9 صبح در محل تاالر 

قدس كتابخانه مركزی حرم مطهر رضوی برگزار می شود.

WWW.QUDSONLINE.IR

 عرض ارادت کتابداران 
به امام مهر بانی ها

انتشار کتابی تازه درباره صاحب »المیزان«

 حقوق محیط زیست 
از دیدگاه عالمه طباطبایی

یک پژوهشگر قرآنی مطرح کرد

حضرت معصومه h الگوی فعالیت 
آزادانه زنان

موعظه/ آیت اهلل جاودان

 کسی که جدی از گناه 
 پرهیز می کند زندگی 
برایش سهل می شود
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تشرف دومین کاروان خانواده های 
زندانیان به حرم رضوی

    سال اول    ویژه نامه 201    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

به  واقعه  و  خراســان  در  روس  نیروهــای  حضــور 
امــام هشتم)ع( در دهم  توپ بستن حــرم مطهـر 
ربیع الثانی سال 1330 قمری مطابق با دهم فروردین 
بـرای  ناگـواری  بسـیار  رویـداد  شمسی،   1291 سال 
حـرم رضــوی و مــردم شــهر مشــهد بــود. نــگاره ای در 
آرشــیو اســناد کتابخانه مرکـزی آسـتان قـدس موجـود 
و  رضـوی، صنعتگـر  میـرزاطاهـر  روایـت  کـه  اسـت 
هنرمنـد آسـتان قـدس رضـوی از ایـن رویـداد را نشـان 
می دهـد. ایـن اثـر کـه در بحبوحه این واقعـه خلـق 

اسـت  خالقانه  گزارشـی  شـــــده، 
بـه  روس  حمله  آخـــــر  ــرده  ـــ پ از 
حـرم مطهـر. در ادامه برش هایی 
نعمتی،  بــهــزاد  صحبت های  از 

کارشناس ارشد...

گفت وگو با حجت االسالم سجادی زاده به مناسبت چهارشنبه های امام رضایی

گفتند زائر حَرمت زائر خداست
آشنایی با هنرمندی که واقعه به توپ 

بستن حرم رضوی را نقاشی کرد

عاشورای ثانی 
به روایت 

»میرزاطاهر«
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منبرمجازی

نعمت برای خدمت

اگــر  قمی    حسینی  حجت االسالم 
حاال  مــی دهــد،  نعمتی  کسانی  بــه  خــداونــد 
این نعمت، ثروت باشد، موقعیت اجتماعی 
و دانــش  بــاشــد، علم  بــاشــد، حافظه خــوب 
باشد، هر چه باشد. هر چه این بنده اضافه 
دارد برای خدمت به خلق است. خدا این ها 
را می خواهد واسطه خدمت خلق قرار بدهد 
و اگر این را برای خدمت به مردم استفاده 
بــه کس  و  مــی گــیــرد  ایــن هــا  از  نکنند خـــدا 

دیگری می دهد.
»إِنَّ  کــه  اســت  نهج البالغه  حکمت های  از 
ِّــَعــمِ«... خــدا به  ــهـُـمْ بـِـالــن َّــادًا اخـْـتـَـصَّ ــب َّــهِ عَ لـِـل
خاصی  نــعــمــت هــای  بــنــدگــانــش  از  بعضی 
بیشتری  آبروی  و  موقعیت  ثروت،  می دهد. 
اینکه  برای  الْعِبَادِ«  »لِمَنَافِعِ  چرا؟  می دهد. 
باورها  این  با  ما  کنند...  دیگران خدمت  به 
موقعیت  و  ثروتی  من  اگر  می کنیم.  زندگی 
داشــت،  چه  هر  هر کس  داشتم،  آبرویی  و 
گرفته  او  از  روزی  یــک  اگـــر  بــاشــد  ــــادش  ی
شــد، شــایــد بــه ایــن جهت بــود کــه بــه این 
ــکــرده اســــت. نــعــمــت فقط  وظــیــفــه عــمــل ن
مالی  یک  وقت کسی وضع  نیست.  ثــروت 
آبروی خودش می تواند  از   خوبی هم ندارد، 

خوب استفاده کند.
عبدالکریم  شیخ  العظمی  آیــت هللا  مرحوم 
حـــائـــری روزهـــــای آخـــر عــمــرشــان گــرفــتــه و 
ناراحت بود. 50 هزار تومان بدهکار بود. 70 
بــود. بدهی  ــادی  زی ســال پیش خیلی مبلغ 
برای چه بود؟ برای خرج حوزه و تبلیغ دین 

آن هم در عصر رضاخان بود. 
تــوســط  حــــوزه  اداره  فـــرمـــودنـــد:  امــــــــام)ره( 
ما  انــقــالب  از  کمتر  عبدالکریم  شیخ  حــاج 
تومان  هــزار   50 بــوده  ناراحت  ایشان  نبود. 
برای  شما  می گویند:  آقا  به  اســت.  بدهکار 
چــه نـــاراحـــت هــســتــیــد؟ بـــاالخـــره هــر کس 
بدهی  ــرســد،  ب مرجعیت  ــه  ب شــمــا  از   بــعــد 

را می دهد. 
یــک جمله فــرمــودنــد: مــن نــگــرانــی ام بــرای 
ایــن نیست کــه 50 هـــزار تــومــان بـــرای دین 
ــت کـــه از  ــن اسـ مــقــروضــم. نــگــرانــی مـــن ایـ
دنــیــا مـــی روم، اگــر امـــام زمـــان از مــن ســؤال 
آبرو  ایــن  با  دادیــم  تو  به  ما  که  آبرویی  کند 
چرا  کنی،  قــرض  می توانستی  ایــن  از  بیش 
ــواب امــام  ــکــردی؟ آن وقــت جـ ایــن کــار را ن
می گوییم:  ما  از  بعضی  بدهم؟  را چه  زمان 
نمی بندند.  دستمال  نمی کند  درد  که  سری 
ــرا دنــبــال  ــاش، چـ ــ ــت ب ــوش بـــــاش... راحــ  خـ

دردسر بروی! 
اگــر خــدا به تو آبــرو داد، ثــروت داد، پست 
شکر  داد...  دانــش  و  علم  داد،  موقعیت  و 
نعمت این است که تو از این قدرت خودت 

برای کمک به مردم استفاده کنی.

درباره یکی از قدیمی ترین محالت مشهدالرضا j و دروازه تاریخی آن

راز نام گذاری محله »عیدگاه« 
محله  نیکبخت   محمدحسین 
قدیمی  محله های  آن  از  عیدگاه، 
کمتر  احــتــمــاالً  کــه  اســت  مشهد 
دربــاره آن شنیده اید. محله ای که 
علمایی  ــام  ن بــا  مشهد  تــاریــخ  در 
مانند شیخ عبدالرحیم عیدگاهی 
بــاب الــرضــا)ع( حــرم مطهر  از  مــی شــود.  شناخته 
امام  به خیابان  و می خواهید  که خارج می شوید 
خیابان  مشهد،  قدیمی های  قــول  بــه  یــا  ــا)ع(  رضـ
ــهــران« بــرویــد، نــرســیــده بــه فلکه آب )مــیــدان  »ت
قدیم،  »دقیقی«  میدان  همان  یا  بیت المقدس( 
در حاشیه شرقی خیابان، کوچه ای است که تابلو 

»عیدگاه« را ابتدای آن نصب کرده اند.

یک محله و این همه تاریخ ◾
ســال 913  حـــدود  از  عیدگاه  ــام  ن معتقدند  بــرخــی 
خورشیدی که بــاروی مشهد توسط شاه تهماسب  
صفوی بنا شد سر زبان ها افتاد. اما خب، این طور 
نیست. در کتاب »مطلع السعدین و مجمع البحرین« 
اثر کمال الدین عبدالرزاق سمرقندی که در قرن نهم 
هجری نوشته شــده  اســت، ضمن بررسی حــوادث 
سال 836 خورشیدی و ماجرای مرگ »بابر«، امیر 
تیموری، به عبور وی از عیدگاه اشــاره می شود و از 
آنجا که مورخ برای معرفی آن توضیحی دربــاره این 
مکان ارائه نمی کند، معلوم است که عیدگاه از مناطق 
مشهور و قدیمی مشهد بوده است. محله عیدگاه 
فرمان  به  که  در سرشماری سال 1257 خورشیدی 
ناصرالدین  شاه و توسط زین العابدین  میرزای قاجار 
انجام گرفت، 10 هزار و 314 نفر جمعیت داشت که 
این تعداد، حدود 18/5 درصد جمعیت شهر را در 
برمی گرفت و از آنجا که مساحت عیدگاه در مقایسه 
با دیگر محالت مشهد، خیلی زیــاد نبود، باید آن 
را از محله های شلوغ شهر بدانیم؛ منطقه ای که به 
قول مهدی سیدی در مقدمه »نفوس ارض اقدس«، 
نبض اقتصاد پنهان و سوداگرانه شهر در آن می تپید. 
داشــت؛  دیگر هم  مهم  ویژگی  عیدگاه چند  محله 
 اوالً محله ای زائرپذیر بود، چون زائرانی که از مسیر 
تهران – مشهد به زیــارت امــام رضــا)ع( می آمدند، 
عموماً از دروازه عیدگاه وارد شهر می شدند و جمعیت 
زائرپذیری  سمت  بــه  را  محله  فضای  آن هـــا  بـــاالی 
می برد. ثانیاً محله عیدگاه میزبان اقلیت های مذهبی 
بــود؛ تعدادی خــانــواده کلیمی  در شهر مشهد هم 
که به ویژه از دوره صفویه یا افشاریه، برای تجارت 

به مشهد آمــده  بــودنــد، ساکن ایــن محله شدند و 
هنوز هم تعدادی از خانه های آن ها البته با ساکنان 
غیرکلیمی، با آن معماری عجیب و خاص در محله 
عیدگاه باقی است. ثالثاً غیر از این ها، محله عیدگاه 
محل زندگی افرادی بود که از نظر اقتصادی، وضعیتی 
گردانندگان  و  کارگران  و  داشتند  پایین  به  متوسط 
عیدگاه،  محله  در  مثالً  بــودنــد؛  کوچک  کارگاه های 
سمسارها،  سراجی ها،  حکاک ها،  از  ــادی  زی تعداد 
شالباف ها، صابون فروش ها و حتی شاطرهای نانوایی 
مشهد سکونت داشتند. هر چند که در این محله، 
معدود افراد اعیان و ثروتمند هم صاحب خانه بودند 

که برخی منازل آن ها هم هنوز باقی است.

حاال چرا عیدگاه؟ ◾
کلمه عید، از قدیم االیام و در متون تاریخی، یادآور دو 
عید فطر و قربان است که در آن مسلمانان به اقامه 

نماز عید می پردازند و بر همین اساس، از گذشته های 
اقامه نماز  بــرای  را  دور، مناطقی در اطــراف شهرها 
عیدین در نظر می گرفتند و به آن عیدگاه می گفتند. 
مصالیی  یــا  خــاص  بنای  عیدگاه ها،  ایــن  در  گاهی 
را مشخص می کرد و  ساخته می شد که محل آن 
به انجام فریضه، نظم مناسب می داد. ممکن است 
بفرمایید که خب! مصالی مشهد که پشت دروازه 
پایین خیابان است و هنور هم خوشبختانه می شود 
بقایای بنای بزرگ و زیبایش را دید؛ این چه ربطی به 
محله عیدگاه دارد؟ اینجا باید عرض کنم اوالً ممکن 
بود در قدیم، مردم یک شهر چند محل را برای اقامه 
نماز عید در نظر داشته باشند؛ به هر حال ماه های 

قمری در طول سال های مختلف در گردش است و در 
فصل های متفاوت باید نماز را اقامه کرد؛ از این نظر، 
انتخاب جای مناسب در وضعیت های آب و هوایی 
مختلف ضروری است. از آن طرف نباید یادمان برود 
که مصالی شهر مشهد، بنایی مربوط به دوره صفوی 
است که حدود 350 سال پیش، در دوره شاه سلیمان 
صفوی به همت میرزاصالح رضوی، از واقفان مشهور 
آن دوره ساخته شده و به عنوان مصالی مردم مشهد 
برای اقامه نماز عیدین شناخته شد؛ پس پیش از 
آن مــردم چه کــار می کردند و کجا می رفتند؟ کمی 
جست وجو در اطراف مشهد، نشان می دهد یکی از 
مهم ترین مصالهای اطراف شهر مشهد، در منطقه 
طرق امــروزی )طــروغ قدیمی( قــرار داشته ؛ مصالیی 
که هنوز هم رد و نشانی از آن باقی اســت. جهت 
جغرافیایی محل این مصال، به سمت همان جهتی از 
مشهد قرار دارد که محله عیدگاه در آن واقع است؛ 

از ساخت مصالی  تا پیش  بنابراین می توان گفت 
معروف مشهد، مردم این شهر در ایام عید فطر و 
قربان، برای اقامه نماز به صحرایی در جنوب غربی 
شهر می رفتند و به اقامه نماز در آن می پرداختند و 
آن صحرا به احتمال زیاد، همین محل مصالی بزرگ 
طرق بود. از آنجا که مکانی مسطح داشت و در ضمن 
از آب و هوای بسیار مطلوبی برخوردار بود تا جایی که 
حتی در متون تاریخی، گاهی از آن به عنوان اردوگاه 
محل استقرار لشکرها یاد شده  است. چنین شد که 
عیدگاه، نام »عیدگاه« به خودش گرفت. البته ممکن 
است دالیل تاریخی دیگری هم وجود داشته باشد که 

بعدها کشف شود؛ وهللا اعلم.

چهار شنبه ۲6 آبان ۱4۰۰   ۱۱ ربیع الثانی ۱443  ۱7 نوامبر۲۰۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9673

رقیه توسلی   این اواخر دیگر به ساعت 
دیــواری نگاه نمی کنم... اصالً نگاه کنم چه 
بشود؟ معلوم است که از نیمه شب گذشته 
و هنوز یک لنگه پا ایستاده ام وسط ترجمه 
صفحه سی و چهار و ســوژه یادداشتی که 
پیدایش نمی کنم... موبایل را برمی دارم. اینجا 
هم کلی کار عقب افتاده دارم. مچ بند طبی را 
می بندم و توی اینستا دنبال چیزی می گردم 
که حواسم می چسبد به رنگ و لعاب یک 
عکس. عکسی دسته جمعی از یک میهمانی 
زنانه. تا به خودم بیایم می بینم رفته ام توی 
صفحه مذکور و سرسری دارم پُست های این 

ورانــداز می کنم. عکس های مملو  را  بزرگوار 
از لبخند و حال خوش و دورهمی و خانه و 
زندگی مرتب و سرو وعده های غذایی و سفر و 
ورزش و... . چرا بعضی ها فکر می کنند بقیه از 
کُرات دیگر آمده اند و نمی دانند زندگی اساساً 
چه ریخت و قیافه و مَنشی دارد... چرا پیش 
این،  خودشان فکر می کنند ما نمی فهمیم 
همه ماجرای روزمره شان نیست؟ از چشم 
و هم چشمی و سیاه بازی و بالگری و کسب 
درآمد این عده که بگذریم هر آدم نیمه عاقلی 
هم می داند نمی شود آدم همیشه خدا برود 
کافه و بازار و آرایشگاه و نیشش تا بناگوش 

بــاز باشد، مــی شــود؟... بانوی مــدام ترگل و 
ورگل و سالم و غذادار و خانه گردان و کارمند 
و الکچری مال قصه هاست... آدمیزادِ همه 
چیز تمام نداریم... یعنی که شدنی نیست و 
اگر کسی سعی دارد این را به خورد دیگران 
بدهد بدانیم زندگی واقعی اش مانده پشت 
پرده... همان که این سال ها بالگرهای چشم 
روشن خندان خوش پوش اصرار دارند توی 

چشممان کنند!

سنجاق
نکنین  ــاور  »ب نوشته:  اینستا  در  دوستی 

عــکــســای خــوشــرنــگ و بــانــمــک زوجـــای 
اینستارو وقتی میرن خرید عروسی و با دو 
تا ساک خوشگل برمی گردن... حقیقتش 
اینه که منِ تازه مزدوج با شلوار تابستونی، 
پالتو می پوشم میریم خرید و با دوتا ساک 
برس  و  رخــت  بند  بــا  برنمی گردیم،  برند 
دسشویی و رنده میایم خونه در حالی که 

واقعاً خسته و حسابگریم«.

پینوشت
ــى،  ــادق)ع( مــی فــرمــایــنــد: راســت ــ ــ امــــام صـ

ارجمندى است.

نیمکتزندگینیمکتزندگی

پشِت ابر
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الهه ارجمندی: مرد بار زیادی نداشت؛ یک ساک کوچک 
دستی که آن قدر سبک بود که به راحتی آن را از جالباسی 
کوچک کوپه آویــزان کرد و روی صندلی خودش نشست. 
تسبیح دانه درشت سبزرنگی که مال مکه بود را از جیبش 
درآورد و دستی به محاسنش کشید. همیشه کت و شلوار 
سورمه ای می پوشید حتی اگر سر کشیک حرم نبود. این طور 
حس بهتری داشت. انگار همیشه و همه جا در حال خدمت 

به امام رضا)ع( است و باید فقط کارش را بکند. مهم نبود در 
این راه کج خلقی و سنگ اندازی ببیند و یا بارها به در بسته 
بخورد. کار کردن در ستاد دیه و خادمی  حضرت به او یاد داده 
بود خیلی از پرونده ها سنگین تر از آن است که با یکی دوبار 
صحبت کردن شاکی یا خانواده مقتول، مسئله تمام شود. 

گاهی کار به دو سه سال هم می کشید.
 بازنشسته فرهنگ بود و حقوق مستمری می گرفت. 

پسرها هم که خدا را شکر مستقل شده و با عزت نان حالل 
برای زن و بچه شان می بردند. خیلی وقت ها دوست داشت 
درآمدش بیشتر بود تا به کمک آن، پول دیه يا بدهی همه 
کسانی را بدهد که تنها به خاطر 3-2 میلیون ناچارند سال ها 
در زندان بمانند. مغازه کوچکی از ارث پدر داشت که از زمان 
کودکی خــودش به عباس شاطر اجــاره داده بودند و حاال 
پسرانش نانوایی می کردند و اجاره بها را سرماه به حساب مرد 

می ریختند، همان را وقف کارهای خیر و پرداخت دیه های 
سبک تر کرده بود اما واقعاً کافی نبود. پرونده جدیدی که به 
خاطر آن به دامغان رفته بود را باز کرد و دوباره نگاهی به همه 

جزئیات پوشه انداخت. 
ــدری از پــا فلج شـــود و جــوان  تــصــادفــی کــه مــوجــب شــد پـ
موتوری که خودش نیز آسیب دیده و در زندان است و هنوز 

به طورکامل هم درمان نشده بود. 

مقصر تصادف، جــوان موتوری بود و پدر هم 
از کار افتاده بود و خرج زندگی خانواده اش را 

نداشت. حق داشت از جوان نگذرد.
 مرد تمام تالشش را کرد تا جوان آزاد شود و 
بعد درمــان، کار کند و پول دیه را بپردازد اما 
پیگیری هایش بی فایده بــود. حــاال داشت 
دست خالی به مشهد برمی گشت. شرمنده 

امام بود. جوان موتوری نامش رضا بود 
و مادرش از ارادت همیشگی جوان به 

حضرت می گفت. 
ــادم مــانــده بــا قــولــی کــه بــه یک  حــاال خـ
مادر داده و عهدی که با امام بسته بود. 
مدت ها بود این قدر ناامید و سرافکنده 
نشده بود. در دلش گفت کاش باز هم در 

دامغان می ماند. شاید خیّری پیدا می شد، شاید شاکی کمی 
به جوان فرصت می داد اما خب یک هفته تمام تالشش را 

کرده و به در بسته خورده بود.
 باید پیگیر پرونده دیگری از خانواده ای در حاشیه مشهد 

می شد. تلفنش که زنگ خورد از جا پرید.
 نوای »آمدم ای شاه پناهم بده« را روی زنگ گوشی گذاشته 
بود. پشت خط، آقای کمالی بود که در ستاد دیه سمنان کار 

می کرد. با خوشحالی گفت:»حاجی باالخره طرف رضایت 
داد ، تا اون جوون بیاد بیرون.

اول درمان بشه بعد بره سر کار قسطی پول دیه رو بده... تا اون 
موقع خدا بزرگه هم براش کار جور می کنیم هم شاید خیری 
پیدا بشه، این بنده خدا هم پول الزمه، زودتر بهش دیه رو 
برسونیم...« دیگر صدایی نشنید جز صدای نقاره ای که 

موقع طلوع آفتاب در صحن می پیچد.  

کوتاه نوشت

ديه

موعظه
آیت اهلل جاودان

  كسى كه جدی از گناه پرهيز مى كند
 زندگى برايش سهل مى شود

آدم بايد سعى كند نمازش را درست بخواند؛ نماز صحيح بخواند، 
اول وقت بخواند. نماز درست يعنى صحيح و اول وقت با تقليد 

صحيح، وضوی صحيح، غسل صحيح، قرائت صحيح  اين توفيق 

مى دهد كه انسان لغزش و گناه نكند. كمک مى كند به َتْنهى  َعِن 
الَْفْحشاءِ َو الُْمْنَكر ]45،عنكبوت[ نماز آدم را از فحشا و منكر باز 

مى دارد، نمى گذارد دستش كج برود، نمى گذارد چشمش بد نگاه كند. 
 اگر نماز خوب بخوانيد، برای ترک گناه كمک مى كند.

ِق اهللَ َيْجَعْل   اگر آدم گناه را ترک كرد چه مى شود؟ فرمودند: َوَمْن َيَتّ

لَُه َمْخَرًجا ]2، طالق[ هيچ جا گير نمى كند، به در بسته نمى خورد. 
درهای همه عالم هم بسته باشد برای اين كسى كه جدی از گناه 
پرهيز مى كند باز مى شود. برای اين يک نفر باز مى شود. خدا باز 

مى كند. فرمودند: أَْمِرهِ ُيْسراً]4، طالق[ زندگى برايش سهل مى شود. 
آن هايى كه يک وقتى در زندگى شان سختى دارند بايد بگردند ببينند 

كجايش مشكل دارد. كجای زندگى، رفتار و اعمالش مشكل دارد كه 
زندگى برايش سخت شده. زندگى كه برای آدم سخت مى شود مال 

رفتار و اعمال خودش است. بگردد تحقيق كند، دقت كند، ببينيد 
ئاتِِه ]5، طالق[  ْر َعْنُه َسِيّ كجای اعمالش مشكل دارد. فرمود: ُيَكِفّ

خدای متعال گناهان گذشته كسى كه از گناه پرهيز مى كند را 

او حساب و كتاب نمى كند. دو مى پوشاند. مى بخشد، ديگر با 
ركعت نماز مى خواند، به خاطر دو ركعت نماز به او بهشت مى دهند. 

يک صدقه مى دهد، يک كوه... پيامبر فرمود: خدا صدقه را رشد 
مى دهد. فرمودند ربا بد است. اگر شما به عنوان قرض 100 تومان 
به كسى دادی، بايد 100 تومان به تو برگرداند. يک سر سوزن هم 

رويش بگذارد، حرام مى شود. فرمود: اما خدا زياده مى دهد. شما 10 
تومان دادی 10 تومان برايت مثل يک كوه ابوقبيس مى شود. كسانى 

كه مكه رفته اند ]كوه ابوقبيس را ديده اند[ روز قيامت برای 10 تومان 
صدقه ]به اندازه[ كوه ابوقبيس طال به تو مى دهند. رشد مى دهد. 

صدقه شما را بزرگ مى كند. كار خير شما را، مالى كه در راه خدا 

داده ايد را رشد مى دهد، بزرگ مى كند، زياد مى كند. »َو ُيْعِظْم لَُه أَْجراً. 
ئاتِِه« گناهانش را مى بخشد... مى پوشاند. اعمال خوبش  ْر َعْنُه َسِيّ ُيَكِفّ

را 10 برابر و 100 برابر مى كند. شما دو قدم در راه خير برداشتى. برای 
نجات يک نفر دو قدم برداشتى آن طرف عالم هزار قدم به تو تحويل 

مى دهند. 

به گزارش ایبنا، همزمان با نخستین روز از بیست 
و نهمین هفته کتاب جمهوری اســالمــی ایــران 
جمعی از کــارکــنــان و کــتــابــداران کتابخانه های 
عمومی خــراســان رضــوی در حــرم مطهر رضوی 
حضور یافتند و به امام مهربانی ها عرض ارادت 

کردند.
در ابتدا حجت االسالم علی اکبر سبزیان، مدیرکل 
کتابخانه های عمومی خــراســان رضـــوی ضمن 
خیرمقدم و تشکر از حضور محمدمهدی برادران، 
مدیرعالی حرم مطهر رضوی و گرامیداشت هفته 
کتاب گفت: آنچه امروز به عنوان سرباز مکتب 
امام دانایی و مهربانی در مجموعه کتابخانه های 
عمومی اســتــان انــجــام مــی شــود بــرای تحقق دو 
فرمایش حضرت رضــا)ع( است که می فرمایند: 
»علوم ما را فرا بگیرید و به مــردم هم بیاموزید، 
خداوند رحمت کند کسی که این علوم را فرا بگیرد 
و به دیگران نیز بیاموزد« و همچنین »زیبایی کالم 
ما را اگر به مردم منتقل کنید، قطعاً مردم از ما 

تبعیت خواهند کرد«. 
وی افــزود: با در نظر گرفتن ایــن دو روایــت منور 
ــا)ع( نقش، جایگاه و وظیفه  حضرت امــام رضـ

کتابداران در جامعه دوچندان می شود.
مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی با 
بیان اینکه خداوند را شاکریم که امروز نائب الزیاره 
جامعه کتابداران از سراسر کشور در نخستین 
روز هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران هستیم، 
گــفــت: ایـــن حــضــور و تــجــدیــد عــهــد و مــیــثــاق با 
صاحب خراسان حضرت امام رضا)ع( در راستای 
ادای دین قلبی ما در راستای اجرای فرمایشات 
ایشان با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی 

و فرهنگ رضوی در جامعه است.
در ادامــه محمدمهدی بــرادران، مدیر عالی حرم 
ــه کــارکــنــان و  ــوی ضــمــن خــیــرمــقــدم ب مطهر رضـ
کتابداران کتابخانه های عمومی خراسان رضوی 

گفت: یکی از صفات بارز حضرت امام رضا)ع( 
عالم بــودن و اهــل کتاب و مطالعه بــودن ایشان 
است. امید است این حضور سبب تقویت روحیه 
علم طلبی و دانش پژوهی در وجود همگان شود.
وی افزود: آرامش، دانایی و صبر عناصری است 
که همه افــراد جامعه به ویــژه نسل جــوان امــروز 
باید از طریق انس با کتاب و کتاب خوانی به آن 

دست پیدا کنند.
ــرادران با اشــاره به اهمیت نقش  محمدمهدی ب
کــتــابــداران در جامعه، گفت: امـــروزه هــر یــک از 
کتابداران در نقش یک مربی، الگو و راهنما برای 
نسل جوان و غریبه با فضای کتاب و کتاب خوانی 

هستند.
وی یکی از راه های تقویت روحیه کتاب خوانی در 
نسل جوان را دیدن کتاب عنوان کرد و افزود: دیدن 
و لمس کتاب سبب تحریک حس کنجکاوی در 
فرد می شود. ما به عنوان خادمان کتاب باید به 
نسل جوان آمــوزش دهیم که در کنار کتاب های 

درسی، به کتاب های دیگر نیز توجه کنند.
مدیرعالی حــرم مطهر رضــوی بــا اشـــاره بــه طرح 
کتابخانه گردی، گفت: این طرح عالوه بر آشنایی 
ــه خــدمــات  ــ ــا فــضــای کــتــابــخــانــه ای و نــحــوه ارائ ب
موجب دیدن و آشنایی مراجعان با افکار جدید، 
نوشته های جدید در کتابخانه ها و بــه تبع آن 

ایجاد رغبت برای مطالعه آن ها می شود.
ــرادران مشکل جامعه امــروز را مشکل اعتباری  ب
دانست و افزود: امروز با پدیده ناهنجار جایگزینی 
ارزش هـــا در جامعه مواجه هستیم، آنجایی که 
علم بــر ثـــروت مقدم مــی شــود. تــالش مــا باید در 
مسیر باال بردن ارزش علم و فرهنگ در تهاجم های 
فرهنگی دشمنان بــا هدف گیری فرهنگ دینی 
ــران باشد؛ چــرا که توجه به  و ملی سرزمینمان ای
علم و فرهنگ سبب افزایش دانایی و در نتیجه 
کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه می شود.

به گزارش مهر، کتاب »حقوق محیط زیست در 
اندیشه قرآنی عالمه طباطبایی« اثر علی رضایی 
بــیــرجــنــدی در ۱۶۸ صفحه بــه هــمــت مؤسسه 

بوستان کتاب منتشر شد.
عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان، با توجه به 
آیات قرآن و روایات، درباره آسمان، زمین، کوه ها، 
آب و هوا، حیوانات، هویت و چگونگی خلقتشان 
و ضرورت بهره مندی صحیح و حفاظت از آن ها 

سخن گفته است.
مسئولیت انسان در برابر نظام نیکوتر، توجه به 
پیوند متقابل و وثیق انسان و محیط زیست در 
مبدأ آفرینش و معاد، توجه به همگونی انسان 
و طبیعت، رعــایــت حــرمــت محیط زیــســت، 
ضرورت بهره مندی حکیمانه از محیط زیست 
بر پایه عدالت زیست محیطی و حفاظت از حق 
حیات طبیعت، بنیادهای نگاه عالمه طباطبایی 

به طبیعت و محیط زیست را برمی سازد.
ــر پــیــش رو بــا روش تــوصــیــفــی و تحلیلی،  اثـ
چگونگی ارتباط خدا و انسان با محیط زیست 
را بر پایه متن تفسیر گرانسنگ »المیزان فی 
ــقــرآن« مــوضــوع پــژوهــش قـــرار داده  تفسیر ال

است.
کتاب حاضر بــا تبیین برخی از اندیشه های 
عالمه طباطبایی، به ضرورت بهره مندی صحیح 
از طبیعت و محیط زیست، ضرورت حفظ و آباد 
کردن آن و پرهیز از هر گونه تخریب، تضعیف 
و آلــوده کــردن آن به مثابه وظیفه ای انسانی و 

اسالمی پرداخته است.

ساختار اثر ◾
ایــن کتاب در دو فصل تدوین 
ــده اســــت: فــصــل نخست  شــ
رابطه خــدا و محیط زیست را 
در چهار عنوان بررسی می کند 
ــن عــنــاویــن چهارگانه  کــه در ای
دربـــاره آفریدگی، نظام مندی، 
هــوشــمــنــدی و تــســبــیــح گــویــی 

محیط زیست بحث می شود.
فــصــل دوم نــیــز کــه عــهــده دار 
ــان بــا  ــ ــسـ ــ ــه انـ ــ ــطـ ــ تـــبـــیـــیـــن رابـ
مــحــیــط زیـــســـت اســــــت، دو 
ــت عــــمــــده دارد کــه  ــمـ ــسـ قـ
موضوعاتی چون خالقیت الهی 
انــســان، کــرامــت الهی انسان، 

امــانــت داری انسان و رسالت انسان در حفظ 
محیط زیست را بررسی می کند.

مباحث فصل نخست بیشتر مایه نظری دارند 
و در قالب »هست و نیست« ارائه می شوند، اما 
مباحث فصل دوم جز برخی مباحث مقدماتی، 
مطالبی اند که در قالب »باید و نباید« ارائــه 

می شوند.

برشی از کتاب: ◾
سجده گياهان

ــرآن مجید از سجده گیاهان سخن گفته و  ق
مفسران در تبیین نــوع سجده گــیــاهــان، سه 
نظریه را بیان کرده اند: یک، سجده آن ها تکوینی 
و به مثابه ایفای نقش خویش در نظام آفرینش 
اســت؛ دو، سجده آن هــا از نوع داللــت است و 
زمینه هدایت انسان را به وجود خداوند متعال 
فــراهــم مــــی آورد، ســه، ســجــده واقــعــی و نوعی 

فروتنی همراه با شعور در برابر آفریدگار است.
مفهوم آیات قرآن مجید، تأکید آن بر ناتوانی 
انسان از درک تسبیح گیاهان، دلیل های روایی و 
مشاهده عینی برخی از انسان هایی که به مقام 
محرمیت رسیده اند، نظر سوم را تأیید می کند.

* هوشمندی زمين
در قرآن و روایات آمده زمین، مکان ها و روزهایی که 
در آن ها ثواب یا گناه رخ داده و نیز دست ها، پاها 
و پوست در آخرت شهادت خواهند داد. پیامبر 
اکرم)ص( بر حرمت نهادن به زمین تأکید می ورزد 
ــادری  و آن را بــه مــنــزلــه مـ
معرفی می کند که انسان 
ــزاق مــی نــمــایــد  ــ ــ از آن ارتـ
و نیز از اعــمــال نیک و بد 
انسان خبر می دهد. الزمه 
این امر آن است که زمین 
و اجــزایــش  شعور داشته 
باشند و در آخرت محشور 
شــونــد. قـــرآن کــریــم دربـــاره 
سنگ کــه جــزئــی از زمین 
اســت، می فرماید: »وَ إِنَّ 
مِنْهَا لَمَا یَهْبِطُ مِنْ خَْشیَِة 
َّــهِ«؛ بــرخــی سنگ ها از  الــل
هیبت خدا ]از فراز کوه[ به 

زیر می افتند.

 عرض ارادت کتابداران
 به امام مهر بانی ها

انتشار کتابي تازه درباره صاحب»الميزان«

 حقوق محیط زیست
 ازدیدگاه عالمه طباطبایی

تازه های نشرخبر مستقيمى:  ــه  ــن آم
چهارشنبه ها فرصتی است 
مغتنم تــا یــادمــان بــاشــد در 
میانه روزمــرگــی هــا مــی تــوان 
فرصتی هر چند کوتاه یافت 
و ساخت تــا از دور و نــزدیــک و در سایه رأفــت امــام 
مهربانی ها انگیزه  و انرژی  مضاعفی برای لمس آرامش 
در زندگی هایمان بیابیم. از این رو، در چهارشنبه  امام 
رضایی دیگری و به منظور بررسی راه های انس با امام 
رئــوف)ع( با حجت االسالم سید علی ســجــادی زاده، 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
گفت وگویی ترتیب داده ایــم که در ادامــه مشروح آن 

تقدیم حضورتان می شود.

زیارت امام رضا)ع( که ما شیعیان از دور و نزدیک  ◾
به ویژه در روزهای چهارشنبه که به حضرت اختصاص 
دارد، به آن توجه و اهتمام داریم در منابع روایی ما چه 

عظمت و جایگاهی دارد؟
در منابع شیعه و اهل سنت و کتب حدیثی بازمانده، 
ــاره زیــارت امــام رضــا)ع( از رســـول هللا)ص( روایت  درب
کرد ه اند، همچنین است از امیرالمؤمنین)ع( و نیز امام 
صــادق)ع(؛ یعنی زمانی که هنوز امام رضــا)ع( متولد 
نشده بودند درباره برکات و آثار زیارت ایشان در   روایات 
تصریح و به آن توصیه شده است. حضرت موسی بن 
جعفر)ع(، امام جواد)ع( و ائمه)ع( دیگر نیز به زیارت 
ثامن الحجج)ع( تصریح و توصیه دارنــد. روایاتی که 
سال ها پیش از والدت امام رضا)ع( درباره زیارت ایشان 
آمده ثابت می کند ایشان و دیگر امامان)ع( فقط امام 
عصر و زمان خود نیستند بلکه فوق زمان و مکان از 
والیت الهی برخوردارند. پیامبر اکرم)ص( در تشریح 
ثواب زیارت امام رضا)ع( فرمودند: این زیارت ثواب یک 
عمره مقبوله را دارد؛ مخاطب ایشان )یکی از همسران 
حضرت رسول)ص(( با تعجب پرسید: ثواب یک عمره؟ 
پیامبر)ص( فرمودند: ثواب دو عمره مقبوله، سپس 
فرمودند: ثواب سه عمره مقبوله... مخاطب که توان 
هضم این برکات را نداشت سکوت کرد؛ در منابع اهل 
سنت این روایت را تا ثواب 70 عمره ادامه داده اند و در 
منابع شیعی تا ثواب 700 عمره برای زیارت امام رضا)ع( 

بیان شده است.
عالوه بر این، از حضرت موسی بن جعفر)ع( نقل است: 
هنگامی که در قیامت پیش از حساب و کتاب، سفره 
احسان الهی گسترده می شود؛ افراد از اولین تا آخرین 
آن ها در کنار این سفره می نشینند و از همه آن ها باالتر 

زائران فرزندم علی بن موسی الرضا)ع( هستند.

نقل است از مرحوم آیت هللا العظمی خویی استفتا 
شد آیا زیارت امام رضا)ع( باالتر از زیارت پیامبر)ص( 
است، ایشان فرمودند: دربــاره زیــارت ائمه)ع( داریم 
ــارت ثامن االئمه)ع( افضل تر اســت امــا دربــاره  که زی
پیامبر)ص( نــه. چنان که امــام جـــواد)ع( در پاسخ به 
پرسشی در این باره فرمودند: »برتری زیارت پدرم از 
زیارت امام حسین)ع( از آن رو است که امام حسین)ع( 
را همه مردم زیارت می کنند، ولی پدرم را جز خواص از 

شیعیان زیارت نمی کنند«.

چه توصیه های دیگری برای زیارت امام رضــا)ع( از  ◾
زبان اهل بیت)ع( شده که جنبه انگیزشی دارد و میل 

به زیارت ایشان را در دل های مشتاق افزایش می دهد؟
حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( می گوید: از امام 
هادی)ع( شنیدم که فرمودند: »مردم قم و آبه آمرزیده 
ــارت جـــدم عــلــی بن  ــ ــه زی هستند؛ چـــون در تـــوس ب
موسی الرضا)ع( می روند. آگاه باشید هر که به زیارت 
آن حضرت)ع( بشتابد و در راه رفتن به توس قطره ای از 
آسمان بر سر او فرود آید و حتی اندکی به رنج و زحمت 

افتد، جسم او بر جهنم حرام خواهد شد«.
بنابر آنچه بیان شد، بزرگان شیعه و اهل سنت درباره 
این زیــارت توصیه بسیار دارنــد و برای آن آثار فراوان 
برشمرده اند که شوق زیارت را در محبان آن حضرت)ع( 

شعله ور می کند.

بی شک برای آنکه زائر در مسیر زیارت از این آثار و  ◾
برکات بهره مند شود باید آراسته و مؤدب به آدابی باشد، 
چگونه و با چه کیفیتی می توان چنین زیــارت بابرکتی 

داشت؟
اینکه زائــر با عشق و ارادت و اراده با هر سطحی از 
معرفت به زیارت حضرت شمس الشموس)ع( بیاید 
قطعاً مــورد عنایت آن حــضــرت)ع( قــرار می گیرد اما 
همچنان که نور اجسام مختلف شدت و ضعف دارد 
و برای مثال نور خورشید، نور المپ و نور شمع یکسان 
نیستند، زائران نیز در بهره مندی از برکات زیارت امام 
رضا)ع( تفاوت ها و درجاتی دارند و این بسته به میزان 
معرفت آن هاست؛ به تعبیر طلبگی، این معرفت و 
برکات آن متشتت است، چه بسا زیارت امام رضا)ع( 
برای یک نفر ثواب یک عمره را در پی داشته باشد و 

برای دیگری ثواب 70 عمره را!
مثل ثــواب انفاق که وقتی در حق فرد سالم می شود 
با زمانی که در حق فردی درمانده و ازکارافتاده صورت 
می گیرد، متفاوت است یا در نماز جماعت که اقتدا به 
فرد عالم عامل با اقتدا به فردی معمولی تفاوت دارد. 

زیارت هم مثل دیگر اعمال معنوی در سطوح و درجات 
متفاوت است و این به اعتقاد فرد به مقامات امام 
رضا)ع( بستگی دارد؛ اینکه بداند در آن بارگاه، حجت 
معصوم خدا مدفون است و چه قدرت های فرازمانی و 

فرامکانی ای دارد.
بخشی از زائران برای حاجات دنیایی و مادی به حرم 
می آیند در حالی که باید همان طور که در پی دنیا و 
جسم هستیم، در پی روح و معنویات هم باشیم. امام 
رضا)ع( فرمودند: خداوند رحمت کند کسی که امر ما 
را احیا کند. اباصلت از حضرت)ع( پرسید: امر شما 
چگونه احیا می شود؟ حضرت ثامن الحجج)ع( در 
پاسخ او فرمودند: سخن ما را یاد بگیرد و به دیگران یاد 
بدهد، اگر مردم زیبایی سخن ما را می دانستند از ما 

پیروی می کردند.
بنابر این فرمایش حضرت رضا)ع(، اینکه امروز اقبال 
به مکتب اهل بیت)ع( آن طور که باید نیست بخشی  
بازمی گردد به اینکه نتوانسته ایم زیبایی سخن آن 

حضرات)ع( را برای مردم تبیین کنیم.

آیا مثال و خاطره ای درباره تأثیرگذاری زیبایی سخنان  ◾
امام رضا)ع( دارید؟

یکی از استادان دانشگاه علوم اسالمی رضوی چند 
سال پیش با جمعی از خادمان به هندوستان سفر 
کردند. ایشان در یکی از دانشگاه های قدیمی هند 
سخنرانی و دو سه حدیث از امام رضا)ع( را نقل کردند 
از جمله آن ها این حدیث است که امام)ع( فرمودند: 
»دوست هر فرد عقل او و دشمنش جهل او است«. 
این حدیث به قدری بر رئیس دانشگاه تأثیر می گذارد 
که همان روز دستور می دهد آن را نوشته و بر سردر 
دانشگاه بیاویزند. وی در ادامه تأکید کرده بود احادیثی 

از این دست برای آن ها فرستاده شود.
زائر امام رضــا)ع( هم باید در این فکر باشد که با این 
زیارت و دعای پس از آن چه ره توشه ای برگرفته و بتواند 
با فهم روایات حضرت ثامن االئمه)ع( و عمل به آن ها 
به برترین درجات و سطوح زیارت دست یابد؛ درجاتی 

که ارتباط مستقیم با فهم و معرفت او دارد.

چگونه می توان از راه دور با امام مهربانی ها مأنوس  ◾
شد و از برکات زیارت ایشان بهره ها برد؟

ارتباط با اولیاء هللا ارتباط معنوی است: »بُعد منزل 
نبُوَد در سفر روحانی«؛ انسان هر چه به حرم نزدیک تر 
باشد بهتر و افضل است اما اگر امکان حضور نیست، 
می توانیم با قصد و نیت زیــارت به حضرت رضــا)ع( 
سالم دهیم که به فرموده روایــات، مالئکه سالم ما را 

منتقل می کنند. باید با امام رضــا)ع( همفکر، همراه 
ــدون این همانی ها حضور در  و هــم مــرام بــود وگرنه ب
ــدارد. چــه بسیار هستند  ــ ــوار ایــشــان فــایــده ای ن جـ
کسانی که در همسایگی حضرت)ع( توفیق خدمت 
و معرفت به ایشان را ندارند و از همجواری با حضرت 
شمس الشموس)ع( بهره نبرده اند و در مقابل، بسیار 
هستند آن ها که از فاصله های دور با یک سالم انس و 

الفتی عمیق با امام رضا)ع( می گیرند.

با توجه به آنکه امام رضا)ع( بر زدودن غم و اندوه از  ◾
مردم تأکید دارند، زائر حضرت)ع( چقدر باید برای شبیه 
ــام)ع( و انــس با ایشان به ایــن مهم توجه و  شــدن به امـ

اهتمام داشته باشد؟
اینکه حرم های اهل بیت)ع( آباد است بخشی از آن 
به دلیل پیروی محبان از راه و مرام و سیره ائمه)ع( 
اســت؛ خــداونــد در قــرآن می فرماید: پس از مرگ 
برای آخرت گردنه هایی است، یکی از راه های عبور 
از ایــن گردنه ها آزاد کــردن بردگان اســت امــا چون 
همه این امکان را ندارند خدا در ادامه می فرماید: 
از راه های دیگر آن اطعام مردم در زمان گرسنگی و 
قحطی است. امام هشتم)ع( خود به این مسئله 
اهتمام داشتند و همواره پیش از اینکه غذا بخورند 
از قسمت خوب غذا در ظرفی دیگر ریخته و به افراد 

نیازمند می دادند. 
خوب است زائران و ارادتمندان ایشان هم در این سیره 
به آن حضرت)ع( اقتدا کنند و در زدون غم و اندوه و فقر 

از محرومان تالش داشته باشند.

در بعد رأفــت که امــام رضــا)ع( به آن شهرت دارند  ◾
این شبیه شدن و الگوگیری از سیره امــام رضــا)ع( چه 

ضرورتی دارد؟
رأفت از صفات حضرت حق است و خدا خود رئوف 
است، رئوف یعنی حتی اگر کسی در حق ما بدی کرد 
و ما را آزار داد، ما به او بدی نکنیم و در حقش لطف 
داشته باشیم، امــام رضــا)ع( اینچنین بودند و به 
رئوف شهرت یافتند؛ مهم آنکه رأفت امام رضا)ع( 
هم در زمان حیات و هم پس از شهادت ایشان، بروز 

و ظهور داشته و دارد.
زائر امام رضا)ع( باید با الهام از آن حضرت)ع( بداند 
اینکه فقط پاسخ مهر و محبت را با رأفت بدهیم 
هنر نیست، اصل آن است بتوانیم برای آن ها که 
در حق ما محبت و کمک نکرده اند، رئوف باشیم. 
این الگوگیری نیز در بهره مندی از آثار زیارت امام 

رضا)ع( مؤثر است.

 گفت وگو با حجت االسالم سجادی زاده
 به مناسبت چهارشنبه های امام رضایی

يكى از استادان در يكى از دانشگاه های هند سخنرانى و اين حديث  
از امام رضا را نقل كردند: »دوست هر فرد عقل او و دشمنش جهل 
او است«. اين حديث به قدری بر رئيس دانشگاه تأثير مى گذارد كه 
همان روز دستور مى دهد آن را نوشته و بر سردر دانشگاه بياويزند.

گزيدهگزيده

گفتند زائر حَرمت 
زائر خداست
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ــه افــتــخــاری، اســتــاد دانــشــگــاه  اللـ
شاهد و پژوهشگر قــرآن کریم در 
گفت وگو با ایکنا در پاسخ به این 
پرسش که آیا حضور اجتماعی 
ــی چــون  ــانـ ــزرگـ و ســیــاســی بـ
حــضــرت مــعــصــومــه)س( و 
نــقــش آفــریــنــی آن هـــا در 
تاریخ مؤید این مسئله 
نیست که در جامعه 
مـــا هـــم مـــی تـــوان 

آزادی هـــای مشروع بیشتری بــرای زنــان قائل شد، گفت: آن 
حضرت به خاطر شرایط سخت اجتماعی نتوانستند ازدواج 
کنند ولی از آزادی برخوردار بودند و امروز هم زنان مؤمن در 
جامعه ما به تبعیت از آن بزرگان، فعالیت سیاسی و اجتماعی 

دارند. 
ما سه الگو برای این حضور می توانیم تعریف کنیم؛ حضور 
آزادانــه بدون قید و هرگونه چارچوب، حضور سخت گیرانه و 
متحجرانه و الگوی سوم که مورد تأیید اسالم و بزرگان کشور 

است الگوی حضور آزادانه و فعال با قیدهای شرعی.
نماینده ادوار گذشته در مجلس شــورای اسالمی افــزود: 

مدل سوم به نظر ما تأمین کننده آزادی زن و حفظ کرامت و 
حقوق و شخصیت حقیقی زن است. برهنگی، حق و آزادی 
نیست. حضرت معصومه)س( هم دختری از الگوی سوم 
هستند که عاشق خدا و مقید به چارچوب شرعی است و 
در عین حال منزل نشین نیست و دست به هجرتی می زند 
که مــورد تأیید امــام معصوم)ع( اســت؛ آن هم هجرت در 
آن شرایط سخت که با شتر و اسب انجام می شد و ماه ها 

طول می کشید.
افتخاری گفت: در جامعه امروز، ما هم با حضور زنان مخالف 
نیستیم ولی حضور زن به هر قیمت و در هر شرایط و بدون 

رعایت شئون دینی هم جایز نیست.
ــن پــرســش کــه بــرخــی عــدم اختصاص  وی در پــاســخ بــه ای
جایگاه هایی مانند وزارت و قضاوت را در تنافی با آزادی 
زنان تعریف می کنند، دیدگاه شما چیست، تصریح کرد: 
اعطای جایگاه اجرایی مانند وزارت به زنان هیچ مشکلی 
ندارد، ولی برخی جایگاه ها مانند قضاوت جای بحث دارد؛ 
براساس فتوای مراجع، برخی مناصب اگر مرد برای تصدی 
آن وجــود نداشته باشد بر زن واجــب هم می شود ولی در 
مورد قضاوت بحث جداگانه ای دارد و باید از منظر فقهی 

مورد واکاوی قرار بگیرد.

چهرهچهره

h حضرت معصومه 
 الگوی فعاليت آزادانه 

زنان

س���ند مالکیت سواری پراید مدل 1389 رنگ نوک 
م���دادی ب���ه ش���ماره موت���ور 3467082 و ش���ماره 
شاس���ی S1422289158172 و ش���ماره انتظام���ی 
338 ه 37 ای���ران 42 ب���ه مالکی���ت حام���د براتی  

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

ک
/1
40
78
69

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز رن���و ل���وگان L90 م���دل 1390 ش���ماره 
818 ن 32  ش���ماره موت���ور  ای���ران 42-  پ���اک 

س���ی شا ه  ر ش���ما  K4MA690W057204
NAPLSRALD01100135  ب���ه ن���ام ابراهی���م 
چوبدار قوچانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

س���اقط  می باش���د.

ف
,1
40
78
23

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز سواری پژو ROA  به رنگ نوک مدادی  
مدل 1387 به  ش���ماره موتور 11686097642 و 
شماره شاس���ی 61389187 به شماره پاک 12 
– 515 ص 18 ب���ه مالکیت علی اکبر س���ودمند 
مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.

ک
,1
40
78
47

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز خودرو سواری پژو PARSTU5 مدل  1399 
به رنگ سفید-روغنی به شماره پاک 636ی29 ایران 
42 به  شماره موتور 164B0280560  و شماره شاسی 
NAAN11FE5LH321008 به مالکیت س���ید علی پور 
قائمی مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.

/ر
14
07
76
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز و سند مالکیت کامیون کشنده سیستم 
HOWO ه���وو تی���پ 6ZZ4257S3241V *4 به 
رن���گ زرد معمول���ی م���دل 2006 به ش���ماره موتور 
6100722117 و ش���ماره شاس���ی 86A109306 ب���ه 
ش���ماره پاک 83 – 112ع 75 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می گردد. 

ف
,1
40
78
37

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز خودرو سواری پژو 206SD- TU5 مدل 1399 
 163B0332068 رنگ س���فید روغنی به شماره موتور
و ش���ماره شاسی NAAP41FE6LJ078074 و شماره 
انتظام���ی 569 ه 65 ایران 74 به مالکیت س���ید رضا 

پژهام مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

14
07
86
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شناس���نامه مالکی���ت س���واری هیون���دای ازرا 3300 
ب���ه رن���گ نق���ره ای -متالیک م���دل 2006 به  ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره  و   G6DB6S107725 موت���ور 
KMHFC41D06A089402 به شماره پاک 74 – 573 
ص 11 مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.

ک
,1
40
78
46

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���ه ش���ماره  پی���كان  وان���ت  ب���رگ كمپان���ی 
موت���ور ش���ماره  و  ٨٣ه٣٨٨-٣٢  پ���اك 

شاس���ی  ش���ماره  و   IRFC871X178811990
ش���فیعی  محم���د  غ���ام  بن���ام   9G811990
مفق���ود و از درجه اعتبار س���اقط می باش���د

ف
,1
40
78
28

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت 
سیس��تم کیفیت شرق )س��هامی خاص( دعوت 
می شود که در جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت که راس س��اعت 10  مورخ 1400/09/08 
در مرکز اصلی ش��رکت به نش��انی شهرس��تان 
مشهد محله وکیل آباد کوچه آموزش 9 )دانش 
آم��وز 10( بلوار دانش آم��وز فرهنگ 2۶ وکیل 
آب��اد 27 پ��اک 90 طبقه همکف حض��ور به هم 

رسانند.
 دستور جلسه: تغییرآدرس شرکت 

 هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده  شرکت سیستم کیفیت شرق 

)سهامی خاص( به شماره ثبت 22020 و 
شناسه ملی 10380375035

ف
/1
40
78
67

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب علی فتحیه  فرزند 
رمضانعلی با شماره شناسنامه   3766 و کد ملی 
0065787552 صادره از تهران  در مقطع کاردانی 
ناپیوسته رشته تکنولوژی تولیدات گیاهی صادره 
از مش���هد ب���ا ش���ماره دانش���جویی 78327363 
مفقود گردیده  و فاقد  اعتبار می باشد. از یابنده 
تقاضا میشود اصل مدرک تحصیلی را به دانشگاه 
آزاد اس���امی مش���هد به نش���انی مش���هد – بلوار 
امامی���ه – امامی���ه 42 س���ازمان مرکزی دانش���گاه 
آزاد اس���امی مشهد  اداره  امور فارغ التحصیان 

ارسال نمایید.

ک
, 1
40
72
60

لی
صی

تح
ک 

در
ن م

دا
فق

ی 
گه

آ

برگ س���بز موتورسیکلت لیفان 125 مدل 1394 رنگ 
سفید به ش���ماره موتور 0125NC5030762 و شماره 
انتظام���ی  و ش���ماره   NC5***125N9420645 تن���ه
66229 ای���ران 775 به مالکیت محس���ن معصومیان 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

/ر
14
07
76
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند كارخان���ه موت���ور آپاچ���ی ب���ه ش���ماره 
موت���ور  ش���ماره  ب���ه   ٧٧٧-٩٦٢٨٥ پ���اك 
شاس���ی  ش���ماره  و   E4AF2721250
N2G16079415999  بنام امیرحسین شفیعی 
مفق���ود و از درجه اعتبار س���اقط می باش���د.

ف
,1
40
78
27

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز سواری تیبا ب شماره پاك و 
ش���ماره موتور M15/865573 و شماره 
شاس���ی NAS812100L5805075 بن���ام 
یس���نا غامی  مفقود  و  از درجه  اعتبار 

ساقط می باشد. ف
,1
40
78
31

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز و ب���رگ کمپان���ی خ���ودروی س���واری 
سیس���تم: س���ایپا تیپ SE 2 13 مدل 1395 رنگ 
 M 135750368 س���فید روغن���ی ش���ماره موت���ور
NAS   421100  1205769G ش���ماره شاس���ی    

ش���ماره پاک229 و 86  ایران 42 متعلق به امیر 
جهانی فر مفقود ش���ده و فاقد اعتبار می باش���د.

14
07
83
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

م���درک فارغ التحصیلی  اینجانب  آرزو س���خاوتی  
فرزند رمضان به ش���ماره شناسنامه3700 صادره 
از ش���یروان  و کد مل���ی 0829768750  در مقطع  
کارشناس���ی پیوس���ته  مدیریت دولتی  به شماره 
سریال ٠٧١٦٢٥٣ صادره از  دانشگاه آزاد اسامی 
مش���هد   مفق���ود گردی���ده اس���ت و فاق���د اعتب���ار 
م���ی باش���د. از یابنده تقاضا میش���ود اصل مدرک 
تحصیلی را به دانش���گاه آزاد اس���امی مش���هد به 
نشانی مشهد – بلوار امامیه – امامیه 42 سازمان 
مرکزی دانش���گاه آزاد اس���امی مشهد  اداره  امور 

فارغ التحصیان ارسال نمایید

ک
/1
40
72
66

لی
صی

تح
ک 

در
ن م

دا
فق

ی 
گه

آ

برگ سبز س���واری پراید به رنگ سفید -روغنی  
م���دل 1387 ب���ه  ش���ماره موت���ور 2745654 و 
شماره شاس���ی S1442287200889 به شماره 
پاک 42 – 944 و 71 به مالکیت حجت فرخنده 
مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.

ک
,1
40
78
60

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 ب���رگ س���بز س���واری پژو  ب���ه رنگ نق���ره ای مدل 
و   124K1403267 موت���ور  ش���ماره  ب���ه    1398
 NAAM01CE6KK247523 شاس���ی  ش���ماره 
مفق���ود  871 ص 66   – پ���اک 42  ش���ماره  ب���ه 
گ���ردد. م���ی  اعتبارس���اقط  درج���ه  از  و  گردی���ده 

14
07
87
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز س���ند و فاکتور فروش خودرو سواری پژو 
405GLX-XU7 م���دل 1398 ب���ه رن���گ متالیک نقره 
 NAAM01CE4KK253126 ای ب���ه ش���ماره شاس���ی
ب���ه ش���ماره موت���ور 124K1420371 به ش���ماره پاک 
388ج89 ای���ران52 بنام  س���یده فاطمه  خراش���ادی 
زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد ف

,1
40
78
41

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم سارا مرادی دارای شناسنامه شماره 9 به شرح دادخواست به کالسه 
4/0000342 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان غالم مرادی به شناسنامه 669 در تاریخ 1359/06/15 در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- رضوان شهاب احمدی به ش ملی 0730034860 متولد 1315/09/03 همسر متوفی

2- گل محمد مرادی به ش ملی 0749328517 متولد 2/4/25؟؟ فرزند متوفی
3- یارمحمد مرادی به ش ملی 0749334959 متولد 1329/09/25 فرزند متوفی
4- نورمحمد مرادی به ش ملی 0749333162 متولد 1326/11/20 فرزند متوفی

5- کبری مرادی به ش ملی 0749513772 متولد 1344/04/10 فرزند متوفی
6- کشور مرادی به ش ملی 0749324422 متولد 1318/10/14 فرزند متوفی
7- زینب مرادی به ش ملی 0748370501 متولد 1323/12/29 فرزند متوفی
8- سارا مرادی به ش ملی 0749368047 متولد 1356/01/10 فرزند متوفی

9- خان محمد مرادی به ش ملی 0731658353 متولد 1338/11/15 فرزند متوفی
10- ماه بانو مرادی به ش ملی 0731846915 متولد 1334/04/10 فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی 
ی��ک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنام��ه از متوفی نزد او 
باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد.1407818
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای یونس بزرگ زاده دارای شناسنامه شماره 913 به شرح دادخواست به 
کالسه 4/0000340 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان صدیق بزرگ زاده به شناس��نامه 1639 در تاری��خ 1400/06/15 در 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- نصرت روشن به ش ملی 0748384723 متولد 1333/07/30 همسر متوفی

2- محمدرضا بزرگ زاده به ش ملی 0749540753 متولد 1353/09/15 فرزند متوفی
3- یونس بزرگ زاده به ش ملی 0749403251 متولد 1361/11/13 فرزند متوفی
4- حمید بزرگ زاده به ش ملی 0749418710 متولد 1363/05/11 فرزند متوفی
5- الیاس بزرگ زاده به ش ملی 0749799846 متولد 1366/09/10 فرزند متوفی
6- فاطمه بزرگ زاده به ش ملی 0748417699 متولد 1357/06/20 فرزند متوفی
7- فریده بزرگ زاده به ش ملی 0749385057 متولد 1360/02/08 فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی 
ی��ک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنام��ه از متوفی نزد او 

باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
شد.1407821

قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای رضا صالحی نیا دارای شناس��نامه ش��ماره 0740806009 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالس��ه 4/0000309 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان جواهر عبداهلل پور نقدعلی به شناس��نامه 1020 در 
تاری��خ 1400/06/10 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
1- عبدالحمید صالحی نیا به ش ملی 0740724029 متولد 1346/07/08 همسر متوفی

2- سلمان صالحی نیا به ش ملی 0740805991 متولد 1365/12/20 فرزند متوفی
3- رضا صالحی نیا به ش ملی 0740806009 متولد 1366/12/20 فرزند متوفی

4- مریم صالحی نیا به ش ملی 0740769227 متولد 1374/11/13 فرزند متوفی
5- ثریا صالحی نیا به ش ملی 0740769219 متولد 1372/11/13 فرزند متوفی

6- زینب صالحی نیا به ش ملی 0740806548 متولد 1367/11/13 فرزند متوفی
7- نصرت صالحی نیا به ش ملی 0740806017 متولد 1369/11/13 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.1407822

قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

آگهی فقدان سند مالکیت
 آقای محمدعلی ایمانی نژاد  باس��تناد دو برگ استش��هاد محلی که به امضا ش��هود و 
به گواهی دفتر اس��ناد رس��می ش��ماره 12 زاهدان رسیده اس��ت مدعی است که سند 
مالکیت808876  الف 83 شش��دانگ  یکدربند مغازه پالک 127/37 - اصلی  واقع در 
بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان بهشتی مورد ثبت 95590 صفحه 160 دفتر 
573 بعلت جابجایی از بین رفته  درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا مراتب 
باستناد تبصره یک ماده 120 آیین نامه ثبت در یکنوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی 
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود یا انجام معامله نسبت به ملک مرقوم می باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت یا سند معامله باین 
اداره اعالم و رسید دریافت نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت 
مذکور و نرسیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 713  آ-1407824 
حسینعلی مالیی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان

آگهی فقدان سند مالکیت
 آقای محمدعلی ایمانی نژاد  باس��تناد دو برگ استش��هاد محلی که به امضا ش��هود و 
به گواهی دفتر اس��ناد رس��می ش��ماره 12 زاهدان رسیده اس��ت مدعی است که سند 
مالکیت808875  الف 83 شش��دانگ  یکدربند مغازه پالک 127/36 - اصلی  واقع در 
بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان بهشتی مورد ثبت 95589 صفحه 157 دفتر 
573 بعلت جابجایی از بین رفته  درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا مراتب 
باستناد تبصره یک ماده 120 آیین نامه ثبت در یکنوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی 
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود یا انجام معامله نسبت به ملک مرقوم می باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت یا سند معامله باین 
اداره اعالم و رسید دریافت نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت 
مذکور و نرسیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 712  آ-1407825 
 حسینعلی مالیی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان

آگهی
از: اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

به: مالک قطعه 892
نظر به اینکه آقای جابر قیطانی مالک پالک 3024 فرعی از 3-اصلی بخش ده ثبت نور، 
به نشانی رستمرود -کوچه بامچال 5 -کوچه فجر بعد از دبیرستان، به موجب درخواست 
اصالح تقاضا نموده که مالک قطعه 893 بوده لیکن در اجرای قانون ساماندهی به نامبرده 
اش��تباها حدود و مش��خصات قطعه 892 سند داده شده اس��ت و همچنین به موجب 

درخواست شماره 9666 مورخه
1400,08,05 اعالم نموده که به آدرس مالک قطعه 892 دسترسی ندارد لذا بدینوسیله 
به مالک واقعی قطعه 892 اخطار وابالغ می گردد چنانچه به اصالح سند فوق اعتراضی 
داشته باشد می تواند ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ اعتراض خویش را به اداره ثبت 

نور تسلیم نماید.  م الف 1223676   آ-1407826
تاریخ انتشار 1400,08,26

علی سعادتی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک نور

آگهی فقدان سند مالکیت
چون دادس��تان محترم دادسرای قوچان برابر درخواست ش��ماره 4146- 1400/8/5 با 
ارائه دوبرگ استش��هادیه محلی امضاء ش��ده مدعی است سند مالکیت ششدانگ تحت 
پالک 150 فرعی از 176 اصلی بخش 2 قوچان به علت جابجایی مفقود گردیده اس��ت 
و با بررس��ی دفتر امالک مش��خص گردید شش��دانگ پالک فوق بنام مجتمع صنعتی 
دوچرخه س��ازی قوچان ثبت و س��ند مالکیت آن صادر و تس��لیم گردیده است که برابر 

اس��ناد رهنی 58320 و 59392 و 68436 و 68435 و 66835 و 28637 و 73093 و 
71005 دفتر 240 تهران در رهن بانک صنعت و معدن قرار دارد و برابرنامه 9200196 
و 9200197 و 9300214 اجرای ثبت قوچان و برابرنامه 930277 ش��عبه 2 دادسرای 
قوچان و 960392 ش��عبه اول اجرای احکام مدنی دادگس��تری قوچ��ان و نامه 9117 
س��ازمان تأمین اجتماعی و نامه 99262 دارائی قوچان و نامه 25521 شعبه اول اجرای 
مش��هد و نامه 890717 ش��عبه 3 حقوقی دادگاه قوچان و نامه 9143 س��ازمان تأمین 
اجتماعی بازداشت میباشد لذا به استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت 
آگهی می گردد تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت پالک فوق نزد خود 
می باشد باید ظرف مدت 10 روز پس از مدت انتشار آگهی به این اداره مراجعه و مراتب 
را اعالم نماید. بدیهی است پس از سپری شدن مهلت مقرر طبق مقررات نسبت به صدور 

سند المثنی به نام متقاضی اقدام خواهد شد. آ-1407840
تاریخ انتشار 1400/08/26

رئیس ثبت اسناد و امالک قوچان- عباس برق شمشیر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و م��اده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  برابر رای شماره 140060318002003017 
م��ورخ 1400/08/09 هی��ات موض��وع قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبت��ی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بندرانزلی تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی انیس س��توده غارور فرزند محمد به شماره شناسنامه 39156 کد 
ملی 2648611266 در شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر یکبابخانه به مساحت 
392/26 متر مربع با کاربری مس��کونی در قس��متی از پ��الک 480 فرعی از 15 اصلی 
بخش 7 گیالن حوزه ثبت ملک انزلی که ش��ماره پالک فرعی 20321 برای آن در نظر 

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

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 2268   آ-1407844
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/08/26
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/10

عباس نوروزی  
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بندرانزلی 



حسیـن  محمــد
کاشانی   مـــروج 
ـــــور نــیــروهــــــــای  حــضـــ
روس در خــراســــــــان و 
واقعه به تــوپ بستن 
ــرم مــطــهـــــر امـــام  ـــ حـــ
هشتم)ع( در دهم ربیع الثانی سال 1330 
قمری مطابق با دهم فروردین سال 1291 
شمسی، رویـداد بسـیار ناگـواری بـرای 
حـرم رضــوی و مــردم شــهر مشــهد بــود. 
نــگاره ای در آرشــیو اســناد کتابخانه 
مرکـزی آسـتان قـدس موجـود اسـت کـه 
روایـــــت میـرزاطاهـر رضـــــوی، صنعتگـر 
و هنرمنـد آسـتان قـدس رضـوی از ایـن 
رویـداد را نشـان می دهـد. ایـن اثـر کـه در 
بحبوحه این واقعـه خلـق شـده، گزارشـی 
خالقانه اسـت از پـرده آخـر حمله روس 

بـه حـرم مطهـر. 
در ادامه برش هایی از صحبت های بهزاد 
نعمتی، کارشناس ارشد ایران شناسی و 
پژوهشگر گروه فرهنگ و سیره رضوی در 
بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس 
رضوی را که با او درباره این نگاره گفت وگو 

کرده ایم می خوانید.

درآمد بحث ◾
در آرشـیو مدیریـت اسـناد و مطبوعـات 
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد 
آسـتان قـدس رضوی تصویـری بـه شـمارە 
816 وجـود دارد کـه واقعه به توپ بستن 
حرم مطهر امام رضــا)ع( در سال 1330 
قمری بــرابــر بــا 1291 شمسی را روایــت 

می کند. 
ایــن سند یک تصویر چــاپ سـنگی در 
ابعـاد 33/8 در 43 سانتیمتر اســت 
کــه روی صفحه ای مقوایــی چســبانده 
شده. شــوربختانه تصویــر کامــل نیســت 
و در قســمت چــپ باالیی آن پارگـی بـوده 
کـه هنـگام نصـب بـه صفحه زمینـه، آن 
ــد. در پشت  ــرده ان را بـا کاغـذ مرمت ک
صفحـه، مهر مرکـز اســناد و شماره ســند 
دیــده می شــود. ایــن تصویــر از جهــات 
مختلــف تاریخــی و هنـری اثـری مهـم 
اسـت کـه در بحبوحه یـک رویـداد خـاص 
و بـا رویکـرد و شـیوه ای جالـب ترسـیم و 

منتشـر شـده اسـت.
ــر، مــیــــــــرزاطــاهــــــــر بــن  ـــ ـــ تــصــویــرگــــــــر اث
عبدالجــواد مشــرف رضــوی معروف 
ــر رضــــــــوی« و مــلــقــب بــه  ــ ــاه ــه »طــ ــ ب
»مصنع التولیه« هنرمنــد و صنعتگــر 
مشــهدی دوره قاجــار و پهلـوی اول 
اسـت کـه در هنـگام به توپ بستن حـرم، 
خـود در شـمار خدمه آسـتان قـدس 

ــوده. او از خــانـــــدان خازنـی ســـــادات  بـــ
ناظریه رضــوی مشــهد اســت و دو بـرادر 
دیگرش در آسـتان قـدس شـاغل بودنـد 
و هـر سـه نفر بـه حسـن خـط و ربـط 

شـهرت داشــتند. 
از  و  بــــــــود  هــم  نقــاش  میــرزاطاهــر 
ــا و  ـــ ــق هــا، طــراحــی هـــ ـــ وی ســیــاه مــشـــ
نقاشـی هایی بــاقــی  مــانــده کـه از ذوق 
یـــــن زمینــه  و سـلیقه هــنـــــری اش در ا

حکایت می کند. 
ــگــاره  ـــ ــی وی، ن ــقــاشـــ مـــعـــروف تـــریـــن ن
توپ بنـدی حـرم مطهر اسـت. ابیاتی هم 
که بر حاشــیه سمت راست تصویر این 

سند نوشته شده، از اوست:
یا صاحب الزمان)عج( نظری سوی توس کن

ما را خالص از ستم و ظلم روس کن

ای شهریار حرمت جدّت به باد رفت
ظلم و جفای زاده هارون ز یاد رفت

میرزاطاهر مصنع رضوی این نقشه را بر 
اساس مشاهدات خود ترسیم کرده که 
به صورت دقیق محل نگهداری اسیران 
و استقرار نیروهای روســی و همچنین 
تــوپ هــا در پشت بام حــرم مطهر امــام 
هشتم)ع( در آن مشخص شده است. 
اشــاره به وجود نهر آب در وسط صحن 
انــقــالب اســالمــی )صحن سقاخانه یا 
ـــــاره بــه نوع  ــق(، اشـــ صحن عتیق ســاب
پوشــش زن هــا و مــردهــای مشهدی و 
نوع پوشــش قوای روس، اشاره به هتک 
حــرمــت حــرم مطهر و حــضــور ســگ و 
اســــب و گــــاری در صــحــن، اشـــــاره به 

شهادت اطفــال در پای ضریح مطهــر 
و... از نــکــات دیــدنــی در ایـــن نقاشی 

است.
روس هــا میــرزاطاهــر را پس از ترســیم و 
انتشــار ایــن پــرده، شناسایی و دستگیر 
ــر را جــمــع آوری کــردنــد. تابلــو  و ایــن اث
توپ بنــدی تالشی بــرای توصیــف این 
واقعــه و خبررسانی درباره آن با زبان هنر 
است. او بـا ترسـیم ایـن تابلـو و چـاپ و 
نشـر سـریع آن، تالش کرد از نقاشـی به 
 عنوان ابـزار هنـری و از صنعـت چـاپ 
ــود، بـرای  کـه بــه  تــازگــی رواج یافتـه بـــ
خبررسـانی و تبلیــغ علیــه اشــغالگران 

روس اســتفاده کنــد. 
خالــق اثــر یــک نقــاش حرفــه ای یــا 
همه  بنابرایــن  نبــوده  اکسپرســیون 

عناصــر در خدمـت اثـر قـرار نداشـته 
و هـدف اصلـی، روایتـی تأثیرگـذار از 
واقعـه بـــــوده اســـــت. گرچه ایـن اثـر از 
نظـر کیفیـت هــنـــــری در شـــــمــار آثـــــار 
برجسـته  نیسـت و آفریننـده آن بیشـتر 
خوشـنویس و صنعتگر بـوده تـا نقـاش؛ 
امــا وی روایتگـر و ناظـری هنرمنـد بـر 
برگـی مهـم و دردنــاک از سرگذشــت 
حــــــــرم مطهــر و مشــهد اســــــــت کــه 
روایتــی ویـــــژه از آن، بـه دسـت مـردم 

روزگار خـود و آیندگان داده است.

واقعه توپ بندی حرم مطهر ◾
واقعه مشهور بــه توپ بنــدی، یکــی از 
فجایــع دردنــاک حــرم مطهــر رضــوی 
اســت. واقعــه ای کــه در پــی قــرارداد 
معــروف بــه 1907 میالدی )مطابق با 
1286 شمسی( و حضــور قــوای نظامــی 
روســیه تــزاری در شــمال ایــران از جملــه 
خراســان رخ داد. واحدهــای نظامـی 
روسـیه در چنـد مرحلـه وارد مشـهد 
شـدند کـه آخریـن آن ورود دسـته هایی 
بـا تـوپخانـه و تجهیـزات کامـل در پایـان 
سـال 1291 شمسی بــود کـه بـه بهانه 
تــبـــــاع خـــــود در شـهر  حفـظ امنیـت ا

عملــی شــد. 
رکن الدولــه، والــی وقــت خراســان آن ها 
را پذیرفت و اسکان داد. ایــن هنگامــی 
بــود کــه محمدعلــی شــاه قاجار علیــه 
مشــروطه حرکتــی نافرجــام کــرده و 
مشــهد  در  مشــروطیت  مخالفــان 
انقالبیون  بــا  نســبی  کشــمکش  در 
بودنــد. ایــن عــده کــه پنهانــی از ســوی 
انگلیــس و بــه ویــژه از ســوی روســیه 
بــه ســرکردگی  حمایــت می شــدند، 
یــزدی  ســیدمحمــد  چــون  کســانی 
معــروف بــه طالب الحــق، یوســف خان 
و محمد  نوقانــی  علی اکبــر  هراتــی، 
قوش آبــادی، ارگ و ســپس حــرم مطهــر 
را پایــگاه اغتشاش های خـود سـاخته، 
بـا گـــــــردآوری نیـرو و ســـالح، در شـهر 
اخــالل و ناامنی می کردند. در نتیجه 
تحریک افراد، بـه تدریـج عـده ای مـردم 
سـاده  بـا برخـی فرصت طلبـان مسـلح در 
حـرم مطهـر جمـع شـدند. دسـته ای بـه 
رهبـری طالب الحـق و علی اکبـر نوقانـی 
مسـجد جامـع گــوهــرشـــــاد و صحــن 
عتیــق را در اختیــار گرفتنــد و دسته 
دیگــر بــه فرمــان یوسـف خان هراتـی، 
صــحـــــن نـــــو)صــحــن آزادی کــنــونــی( را 
متصرف شدند. تفنگدارانی هم میان 
مسجد جامع و اطراف بست باالخیابان 
و پایین خیابان و بـــازار بـــزرگ متفرق 

شدند و به ناامنی افــزودنـــــد. بــه ایــن 
ترتیــب امنیــت شــهر از میــان رفــت 
و روسـیه بـه ایـن بهانـه نیروهایـش را 
در شـهر پراکنـد. سـپس بـا افزایـش 
درگیری هـا، والـی خراسـان تحـت فشـار 
روس هـا اسـتعفا کــرد و قشــون روس، 
امنیــت شــهر را در دســت گرفــت و 

نظمیه را کامالً خلع سالح کرد.
ــل چــهــــــــل و  ـــ در نــهــایــــــــت ضــرب االجـــ
هشت ساعته روس ها به گروه مستقر 
ــده ای از  در حـــرم تــمــام شــد و تـــالش عــ
جمله مرتضی قــلــی خــان طباطبایی، 
متولـی باشـی آسـتانه در پایـان دادن بـه 
غائلـه فایــده نکــرد و در نهم فروردین 
ســــال1291 شمسی بــرابــر بــا دهــم ماه 
ــی ســـــــال1330 قـــمـــری، دو  ــان ــث ــیــع ال رب
ساعت و نیم مانده به غــروب، روس ها 
از مواضـع خـود بمبـاران حـرم مطهـر را 
آغـاز کردنـد کـه تـا نیـم سـاعت از شـب 
رفتـه، ادامـه یافـت. سـپس بـا تصـرف 
صحـن کهنه و مسـجد گوهرشـاد وارد 
روضــه منـوره شـدند و به کشتار مردم 
و زائــران پرداختند تـا اینکـه بـه واسطه 
فریادهای امان خواهی مردم، شلیک را 

متوقـف کردند.
پس از این جنایت، صحن کهنه را محل 
گــردآوری اســیران قــرار داده و دســتور 
جمــع آوری کشته شــدگان را دادنــد. 
روز بعــد اسـیران را آزاد کـرده و اعالنی 
در شـهر منتشـر سـاختند مبنـی بـر 
اینکـه هـــــدف قــــــــوای روس، سـرکوبی 
متجاسـرین و بــرقــراری امنیت بــوده 

است. 
ــم ربیع الثانی اجـــــازه دفـن  در دوازدهـــ
کشـته شــده هــا صـــــادر شــد. از سـران 
شورشـیان تنهـا طالب الحـق دسـتگیر 
شـد و باقی متواری شدند. حرم مطهر تا 
چهار روز در تصــرف قشــون روس بـود. 
روز چهـارم متولـی را حاضـر کـرده و از وی 
دستخط گرفتند که چیزی از اسـباب 
حــرم کاسـته نشـده و مقصود، از بین 

بردن مفسدان بوده است.
در ایــن حملــه کــه منابــع آن را »فتنه 
الـــکـــبـــری«، »آشــــــوب آخـــرالـــزمـــان« 
ــورای ثـــانـــی« خـــوانـــده انـــد،  ــ ــاشـ ــ و »عـ
خسـارت های زیـادی بـه اماکـن متبرکـه 
به  ویـژه گنبـد مطهـر و مسـجد جامـع 
ــد. برخـی اشـیای  گــوهــرشـــــاد وارد آمـ
نفیـس و کتاب های کتابخانه آسـتان 
ـــــداد کشته  ــدس مــفــقــود شـــد. تــعـــ ـــ ق
شده ها را تــا 800 تــن نیــز ذکــر کرده اند، 
 امــا قــول درســت در ایــن بــاره 60 تــا 

70 تن است.

آشنایی با هنرمندی که واقعه به توپ بستن حرم رضوی را نقاشی کرد

عاشورای ثانی به روایت 
»میرزاطاهر«

خبرخبر

تشرف دومین کاروان خانواده های زندانیان به حرم رضوی
به همت بنیاد کرامت رضــوی، دومین گروه از خانواده 
زندانیان از هفت استان کشور به مدت سه روز میهمان 
حــرم مطهر رضــوی شدند.این طــرح حمایتی با هدف 
کاستن از فشارهای روحی و روانی ناشی از فقدان همسر 
و پدر در خانواده های زندانیان اجرایی شده و با مشارکت 

سازمان زنــدان هــا، گــروه هــای دارای اولویت عــازم سفر 
زیارتی مشهد مقدس می شوند.

نخستین گروه این خانواده ها، ششم آبان از دو استان 
آذربــایــجــان شرقی و اصفهان میهمان آســتــان قدس 
رضوی بودند و پس از سه روز اقامت در شهر مشهد و 

زیارت حرم مطهر رضوی به شهرهای خود باز گشتند.
رجبی، مدیر امــور زائرین معاونت خدمات اجتماعی 
بنیاد کرامت رضــوی با اشــاره به تشرف دومین کــاروان 
ــران گفت: در ایــن مرحله، هفت گــروه شامل   ایــن زائـ
270 نفر از خــانــواده  مددجویان استان های خراسان 

جنوبی، خوزستان، سمنان، مرکزی، تهران، البرز و کرمان 
وارد شهر مشهد شدند و در مدت سه روز اقامت در 
زائرشهر رضــوی از برنامه های متنوعی شامل زیــارت 
گروهی، اردوی یک روزه در اردوگاه خاتون و برنامه های 

مفرح فرهنگی و ورزشی استفاده خواهند کرد. 

با خادمان
   دیدار خادمان رضوی 

با علمای قم
به مناسبت سالروز رحلت حضرت 

معصومه)س( جمعی از خادمان کفشدار 
حرم مطهر رضوی که برای برپایی موکب 

به شهر قم سفر کرده بودند با آیت اهلل 
علوی حسینی گرگانی و جمعی از علمای 

این شهر دیدار کردند. 
در این دیدارها، آیت اهلل سیدمحمدعلی 

علوی گرگانی از مراجع تقلید ضمن 

خوشامدگویی به خادمان حرم مطهر امام 
رضا)ع(، خدمت به زائران و دوستداران 

اهل بیت)ع( را بزرگ ترین نعمت دانست و 
گفت: قدر این نعمت بزرگ را باید دانست، 
زیرا خدمت به زائران امام رضا)ع( ذخیره 

دنیا و آخرت خواهد شد.
 این خدمت با هیچ اقدامی قابل مقایسه 

و معاوضه نیست و می تواند موجب 
موفقیت و سربلندی انسان در هر 

عرصه ای شود.
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أّیما امریء 
ولی من 
أمراملسلمین 
و مل یحطهم 
مبا یحوط 
نفسه مل یرح 
رائیحه اجلنه

هر کس کار مسلمانان 
را بر عهده گیرد و در 
کار آن ها مانند کار خود 
دلسوزی نکند، بوی 
بهشت را استشمام 
نخواهد کرد.

تابلــو توپ بنــدی تالشی بــرای توصیــف واقعــه به توپ بستن حرم رضوی 
و خبررسانی درباره آن است. میرزاطاهربـا ایـن تابلـو و چـاپ سـریع آن، تالش 
کرد از نقاشـی به  عنوان ابـزار هنـری و از صنعـت چـاپ کـه به  تازگی رواج یافتـه 

بـود، بـرای خبررسـانی و تبلیــغ علیــه اشــغالگران روس اســتفاده کنــد.
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آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابررای شماره 140060321006001211هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی خانم اعظم الس��ادات سید حس��نی فرزند سید علی  بشماره شناس��نامه 5528 صادره از یزد 
درشش��دانگ یک باب خانه و باغ به مساحت 894/3 مترمربع بطورمفروزقسمتی از پالک 1073 اصلی 
بخش 7 یزد واقع درطزرجان خریداری از مالک رسمی آخانم خدیجه دهقان طزرجانی محرزگردیده است . 
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص نسبت به 
صدورس��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1407239
تاریخ انتشارنوبت اول: 1400/08/11                       تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/08/26
امیرحسین جعفری ندوشن -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

از طرف علی محمد شبانیان تفتی 

))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 شهرس��تان تایباد مورد رس��یدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر 

گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
آقای محسن بادیانت ماکویی به شناسنامه شماره 0 کدملی 0740199188 صادره تایباد فرزند کریم در 
ششدانگ یکباب منزل سه طبقه به مساحت 214/13 مترمربع پالک شماره 175 فرعی از 251 اصلی 
واقع در خراس��ان رضوی بخش 14 مش��هد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت رسمی و 
مشاعی آقای ظاهر تیزابی و قسمتی از پالک** کالسه 203-1400    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 
رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
ب��ه دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت 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 می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1407235
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/8/11                               تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/26

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

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

برابررای شماره 140060321006001215هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی آقای محمد حسین دهقانی فرزندعلی اکبر بشماره شناسنامه 7 صادره از یزد درششدانگ یک 

باب خانه باغچه به مس��احت 254مترمربع بطورمفروزقسمتی از پالک 2 فرعی از2002 اصلی بخش 7 
یزد واقع درطزرجان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای علی دهقان طزرجانی محرزگردیده است 
.   لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص نسبت 
به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1407254
تاریخ انتشارنوبت اول: 1400/08/11                                  تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/08/26

امیرحسین جعفری ندوشن -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت
از طرف علی محمد شبانیان تفتی 

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

برابررای شماره 140060321006001225هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی آقای وحید سلیمانی فرزند محمود بشماره شناسنامه 172صادره از مرودشت در یک باب خانه و 
باغچه بطور مفروز به مساحت 313 مترمربع قسمتی از پالک 2 فرعی از 2002 اصلی بخش 7 یزد واقع 
درطزرجان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای علی دهقان طزرجانی محرزگردیده است . لذا به 
منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1407253
تاریخ انتشارنوبت اول: 1400/08/11                               تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/08/26

امیرحسین جعفری ندوشن-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت
از طرف علی محمد شبانیان تفتی

آگهی موضوع ماده 2 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

 براب��ر رای ش��ماره 667-1400/4/15 هیات پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاض��ی آقای عزیزاله محمودی فرزند علی اکبر بش��ماره شناس��نامه 6545 ص��ادره از بهار در اعیانی 
شش��دانگ یکباب ساختمان به مس��احت 314/83 مترمربع پالک 11756 فرعی از 139 اصلی مفروز و 
مجزی شده ازپالک 1076 فرعی از 139 اصلی  واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملک بهار خریداری مع 
الواسطه از مالک رسمی آقای نظر فرزند حاجعلی 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 
تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. )م الف 237 ( آ1407207
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/8/10                                    تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/8/26

هادی یونسی عطوف-  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بهار

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 1- نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب 1390/09/20 و برابر رأی شماره 140060306013001195 مورخ 1400/06/21 
هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی آقای مرتضی زنگنه ابراهیمی فرزند غالمحسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
منزل به مس��احت کل 226/26 مترمربع از پالک ش��ماره 115 فرعی از 4- اصلی واقع در اراضی نوقاب 

بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از اسفندیار پردل نوقابی مالک رسمی
2- نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب 1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 140060306013001196 مورخ 1400/06/21 هیئت اول 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی خانم معصومه زنگنه فرزند علیرضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل به مساحت کل 
226/26 مترمربع از پالک ش��ماره 115 فرعی از 4- اصلی واقع در اراضی نوقاب بخش یک حوزه ثبت 

ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از اسفندیار پردل نوقابی مالک رسمی
محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و 
محلی/کثیراالنتش��ار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم ش��ده اعتراض داش��ته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 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 است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ-1407764
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/11

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاالدین مهدوی شهری

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم بی بی صدیقه موس��وی نژاد ش��اندیز با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء ش��ده طی درخواست 
1400/8/23- 1400/27533 تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی مالکیت 500 س��هم مشاع از چهار 
صد هزار سهم مشاع از مدار کل یک میلیون و دویست و هفتاد هزار سهم ششدانگ پالک 41 فرعی از 
165- اصلی بخش 10 طرقبه شاندیز را نموده که پالک فوق الذکر به بی بی صدیقه موسوی نژاد شاندیز 
حسین ذیل دفتر 1704 صفحه 244 به شماره ثبت 271954 ثبت و سند شماره 568188 صادر گردید 
و فاقد بازداشت و رهن می باشد حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود شده 
در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی 
انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض 
خود را همراه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. 
چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت یا س��ند 

معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. 
م.الف 908  آ-1407771

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی
از طرف احمد احمدی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای اسمعیل قطبی دارای شناسنامه شماره 9 به شرح دادخواست به کالسه 4/0000360 
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان زهرا ذکریاپور به 
شناسنامه 3756 در تاریخ 1399/08/17 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
1- اسمعیل قطبی به ش ملی 0749350997 متولد 1344/01/01 فرزند متوفی

2- محمد یوسف قطبی به ش ملی 0749385324 متولد 1360/03/23 فرزند متوفی
3- عصمت قطبی به ش ملی 0748410066 متولد 1351/12/10 فرزند متوفی
4- نسرین قطبی به ش ملی 0749803551 متولد 1366/11/30 فرزند متوفی
5- ابراهیم قطبی به ش ملی 0748410074 متولد 1354/12/10 فرزند متوفی

6- زینب قطبی به ش ملی 0749385316 متولد 1360/03/23 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.آ-1407807
  شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای عبداالحد محمدزادده کهجه ئی دارای شناس��نامه ش��ماره 47 به شرح دادخواست به 
کالسه 4/0000370 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
احمد محمدزاده کهجه ئی به شناسنامه 5 در تاریخ 1400/07/25 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- فاطمه یارمحمدی به ش ملی 0748522166 متولد 1344/3/9 همسر متوفی

2- عبداالحد محمدزاده کهجه ئی به ش ملی 0749865482 متولد 1364/01/01 فرزند متوفی
3- عبدالمجید محمدزاده کهجه ئی به ش ملی 0740690191 متولد 1386/09/01 فرزند متوفی

4- زهرا محمدزاده به ش ملی 0748442421 متولد 1359/06/20 فرزند متوفی
5- اسما محمدزاده کهجه ئی به ش ملی 0740313754 متولد 1374/12/18 فرزند متوفی

6- عبدالصمد محمدزاده کهجه ئی به ش ملی 0740494961 متولد 1380/09/18 فرزند متوفی
7- سیما محمدزاده کهجه ئی به ش ملی 0740490923 متولد 1379/04/12 فرزند متوفی

8- عبدالحمید محمدزاده کهجه ئی به ش ملی 0740690183 متولد 1386/09/01 فرزند متوفی
9- کبری محمدزاده کهجه ئی به ش ملی 0740231065 متولد 1373/05/26 فرزند متوفی

10- عایشه محمدزاده کهجه ئی به ش ملی 0740190865 متولد 1372/04/01 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.1407815
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد
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