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بازدید مدیران 60 شرکت گردشگری 
عراق از بیمارستان رضوی

صنعت  »فــعــاالن  مشترک  همایش  ــزاری  ــرگ ب بــا  همزمان 
از 60  عــراق« در مشهد، مدیران بیش  و  ــران  ای گردشگری 
فوق  بیمارستان  ظرفیت های  از  عــراق  گردشگری  شرکت 

تخصصی رضوی در حوزه گردشگری سالمت بازدید کردند.
رئیس انجمن حرفه ای گردشگری سالمت خراسان رضوی در 
حاشیه این بازدید در گفت وگو با آستان نیوز گفت: امیدوارم 
برگزاری این همایش موجب تعامل بیشتر بین شرکت های 
گردشگری سالمت عراق و مجموعه گردشگری سالمت ایران 
به ویژه مراکز درمانی کشور شود و دستاوردهای مهم و خوبی 

نیز برای بیمارستان رضوی به همراه داشته باشد.
مدیر مؤسسه خیریه »حاج ابوسجاد محمد حسین نعمانی« 
بابل عــراق نیز گفت: بیمارستان فوق تخصصی  از استان 
رضوی مشهد از نظر ارائه خدمات درمانی و بهداشتی بسیار 

پیشرفته است.
خیریه  مؤسسه  کــرد:  اظهار  االعرجی  کاظم  علی  احسان 
نعمانی به منظور ارائه برخی خدمات درمانی که در عراق وجود 
ندارد، بیماران را به خارج از کشور اعزام می کند، به طور مثال 
تاکنون برای انجام پیوند کبد و درمان بیماری های بدخیم، 
بیمارانی را به بیمارستان های مشهد، تهران، قم و شیراز در 
ایران اعزام کرده ایم. تعداد بیماران اعزامی این مؤسسه به 
خارج از کشور به حدود هزار نفر در سال می رسد. شایان ذکر 
است، همایش مشترک فعاالن صنعت گردشگری ایران و 

عراق، از سوم تا پنجم آذر 1400 در مشهد برگزار شد.

رقیه توسلی  با »خیربانو« و چوبدستی اش 
نکا«  هــزار جریب  »جنگل  دل  به  می زنیم 
برای چیدن گیاهان دارویــی. عطارباجی ست 
کــف دستش  مثل  را  منطقه  ــدرش.  پـ مثل 
می شناسد. کم حرف است، حق هم دارد. این 
قدر که این والیت حرف برای گفتن و شنیدن 
دارد دیگر نیازی نیست ما گفت وگو کنیم. 
گاهی می ایستد و زمین را می جورد و دوباره 
راه می افتیم. می دانم دنبال آویشن و ونوشه 
و بادرنجبویه است و اگر پا بدهد زردکیجا. 
بــاری  چند  خالی ست.  بقچه اش  هنوز  امــا 
فقط متوقف می شود و شبیه معلمان جدی، 

گوشزد می کند که این »خلقتی، ممرز، افرا 
یا شمشاد« است و صدقه سر این هاست 
بخواهد  انگار  می کشیم...  نفس  هنوز  که 

شیرفهمم کند که یادت نرود شهری!
پیشنهادم را رد می کند برای عکس. دوست 
ندارد اصرار کنم. در مسیر به تنه بلندباالی 
درخـــت جــوانــی می رسیم کــه کله پــا شــده. 
خیربانو مثل کارآگاه ها می چرخد دور درخت. 
بعد دســت می کشد روی شــاخ و برگ ها و 
سگرمه هایش می رود در هم. می گوید: هنوز 
بدنش گرمه. امروز دیروز افتاده طفلک. نگاه 

کن برگاش نفس می کشن، رنگ دارن.

آن  وقت قصه ای تعریف می کند، شاه قصه. 
از آن هایی که محال است یادم برود. می گوید 
با پدرم زیاد می آمدیم جنگل. یک بارش را 
با چشمای خــودم دیــدم تبر خــورده به پای 
»یارقلی دزد« و آه و فغانش رفته بود تا فلک. 
ناسور و ناجور شده بود. گوشت و استخوان 
جدا. پدرم همیشه می گفت: یارقلی! کاری 
می کنی که آخر اگر جوجه تیغی، تیرت نندازد، 
غرور رسوایت کند. غرور سقوط دارد یارقلی. 
بیت المال.  از  نکن  دزدی  می شوی،  پاسوز 
دارم عکاسی می کنم از درخت تبرخورده که 
راه می افتد. صدایش دور می شود  خیربانو 

اما می پیچد. دارد به خدا می گوید: نبخش. 
جنگل کُش را نبخش. جنگل خور را نبخش!

مکث
وقت چیدن بادرنجبویه می پرسم، عاقبت 
بار  اولین  بــرای  خیربانو؟  یارقلی چی شد 
می خندد. آن قدر که توی چشمانش اشک 
جمع می شود.ضربتی می گوید: با پای َشل 

رفت قاطی توبه کننده ها.

پی نوشت
دزدی  مــؤمــن،  ــرمــود:  ف ــرم)ص(  ــ اکـ پیامبر 

نمی کند.

نیمکت زندگینیمکت زندگی

 بیت المال؛
مسئله این است!

WWW.QUDSONLINE.IR

جلد اول »قصه های پندآموز کلیله و دمنه« منتشر شد

کتاب درمانی، قصه درمانی

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان:

 سیمای شهری امروزی
 به خود دعوت می کند، نه خدا!

یزد، میزبان دومین جشنواره ملی 
»میراث مکتوب رضوی«
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 رضا معممی مقدم از کمک هزینه 214 میلیارد تومانی 
اوقاف برای درمان بیماران کرونایی می گوید

خدمات وقف در دوران کرونا 

    سال اول    ویژه نامه 210    
 نان گندم، غذای اصلی ما ایرانی هاست؛ البته در ویژه فرهنگ و معارف رضوی

کشورهای همسایه ما یعنی در منطقه خاورمیانه 
ــی بــدانــیــم.  ــدم را غــــذای اصــل ــن ــد نـــان گ ــای هـــم ب
سال  هــزاران  انسان ها  می گویند  باستان شناسان 
پیش با غالت و به ویژه گندم آشنا شدند و کاربری 
آن ها را برای تهیه غذا آموختند؛ ما البته به این 
تاریخ عریض و طویل کاری نداریم؛ اما می خواهیم 
درباره تاریخ نان در مشهدالرضا)ع( صحبت کنیم. 
می دانم که این مسئله کمی دور از ذهن به نظر 
مــی رســد، یعنی ممکن اســت با خــودتــان بگویید 

مگر برای نان هم می شود تاریخ 
نــوشــت؟! ولــی خــب، باید توجه 
داشــتــه باشید کــه مــورخــان هر 
زندگی  بــا  کــه  را  اتفاقی  و  نکته 

انسان در ارتباط باشد...

مروری بر زندگی مرحوم آیت اهلل سیدمهدی روحانی در بیست و یکمین سال درگذشتش

اسوه صدق و صراحت
نگاهی به تاریخ نانوایی و اقسام 

jتولیدات آن در مشهدالرضا 

برکت سفره 
زائر و مجاور  
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منبر مجازی 

پرهیز از نگاه تحقیرآمیز

حجت االسالم رفیعی   ال يَقبَلُ هللاُ مِن 
مُؤمِنٍ عَماَلً و هُوَ مُضمِرٌ عَلى أخيهِ المُؤمِنِ 
ُسوءً. خدا عمل شما، نماز یا روزه، هر چی 
باشه قبول نمی کنه اگه توی دلتون سوءظن 
روایــت  در  بــاشــه...  مؤمن  یک  به  نسبت 
دیگه هم داریم که تا می تونید کار مردم رو 

حمل بر صحّت کنید. 
ما دو تا اصل رو اگه نداشتیم خیلی اذیت 
یعنی  الطهاره«؛  »اصاله  یکی  می شدیم؛  
ان شـــاءهللا  بگی  هــتــل،  تــوی  رفــتــی  اینکه 
ماشین  تو خیابون  پاکه...  اتاق  کف  فرش 
بــگــی  شـــمـــا  روی  پـــاشـــیـــد  آب  ــد  شــ رد 
ــا ایـــن اصـــل هــر کس  ــه. ب ــاک ــاءهللا پ ــ ان شـ
واقعاً  بی انصافه...  باشه  داشته  وســواس 
خودشو اذیت میکنه. یک اصل دیگه هم 
 »اصاله الصحه« یعنی حمل بر صحت و 

درستی کردن. 
گمانی  و  ظن  از  برخی  ممکنه  که  درسته 
ــم به دیــگــران، درســت باشه...  که ما داری
قــــرآن هـــم نــمــیــگــه هــمــه ظـــن و گــمــان هــا 
اثــمٌ...  الظن  بعُض  میگه  هستند...  غلط 
همه  از  شما  امــا  گــنــاهــه...  بعضی هاش 
داریم  روایــت  کــن...  پرهیز  گمان ها  و  ظن 
مؤمن  به  تحقیرآمیز  نگاه  یک  کسی  اگه 
بکنه... بخواد با این نگاه خوار و خفیفش 
اونــو خــوار می کنه...  قیامت  روز  کنه خدا 
حاال به اونی که نگاه می کنی یا فقیر باشه 
داری،  دکترا  شما  آقا  باشه...  بی سواد  یا 
بــابــات بــی ســواده، خــب بــاشــه. شما بــرادر 
کوچیکی شــدی آیـــت هللا، شــدی دکــتــر و 

متخصص. 
بـــرادرت امــا بــی ســواده، کــم ســواده. احترام 
به بــزرگ تــر که به ســواد ربــط نـــداره. شما 
ــزار مــتــری داری،  وضــعــت خــوبــه خــونــه هـ
استیجاری  کوچیک  خــونــه  نــه  یکی  اون 
امام  خونه اش!  نمیریم  ما  بگی  حاال  داره 
حسین)ع( جلوتر از برادرش امام حسن)ع( 
راه نمی رفت. چون بزرگ تره... حاال خیلی 
 هــم بــزرگ تــر نبود امــا بــاالخــره احــتــرام به 

بزرگ تر واجبه. 
پیامبر نشسته بودن یه آدمی که وضعشم 
خوب بود، اومده بود داشتن درباره مسئله 
رسید،  هم  نابینا  یه  میزدن.  مهمی حرف 
نــدیــد چــه خــبــره، صحبت رو قطع  خــب 
یــا رســــول هللا مــنــو موعظه  ــرد و گــفــت  کـ
ــت... ایــن  ــخـ کـــن. مــجــلــس رو بـــه هـــم ریـ
بــرگــردونــد.  روشــو  اخــم  بــا  ثروتمنده،  آدم 
رو  ــه  ن دیـــد  اخــمــشــو  ــه  ن نابینا  اون  حـــاال 
ــازل شــده با   بــرگــردونــدنــو... آقــا یــه ســوره ن
10 آیه... بسم هللا الرحمن الرحیم...عبس 
و وتولّی... اخم کردی و روتو برگردوندی؟... 
خیلی  تحقیرآمیز!  نگاه  خانوما،   آقــایــون 

مراقب باشین.

در گفت وگو با مدیرعامل انتشارات آستان قدس رضوی تشریح شد 

گام های »به نشر« برای نشر بهتر فرهنگ رضوی
 محمـدحسیـن مروج کاشانی  
فعالیت  ســال  پنجمین  ســی و  در 
گفت وگو  از  برش هایی  »بــه نــشــر« 
مدیرعامل  سعیدی«،  »حسین  با 
انـــتـــشـــارات آســـتـــان قـــدس رضـــوی 

)به نشر( را می خوانید.

در 35 سالگی »به نشر« رویکردهای جدید آن را چه  ◾
می دانید؟

از  پیش  تــا  به نشر  انــتــشــارات  اگــرچــه 
سال 96 آثاری در قالب رشته های علوم 
مهندسی  پایه،  علوم  نظری،  انسانی، 
و... منتشر می کرد اما در سند سیاست های کالن 
آستان قدس رضــوی، یک هدف کلی به  عنوان افق 
اصلی برای فعالیت به نشر ترسیم شده که عبارت 
است از: »تأمین نیازهای معرفتی و انقالبی مجاوران 
ــا)ع( در گستره جهانی« و همه  ــام رضـ ام ــران  زائـ و 
این  فعالیت  سرفصل های  و  فعالیت ها  برنامه ها، 
شرکت در راستای رسیدن به همین هدف و افق کالن 
است. استقبال مخاطبان از حوزه های جدید تولیدی 
)محورهای سه گانه بیان شــده( و میزان فــروش آثار 
معارفی که با رشدی حدود چهار برابری در سال های 
ــه رو شد،  ــ روب ابــتــدای ســال 1396  بــه  اخیر نسبت 
حکایت از استقبال مناسب مخاطبان از آثار معارفی 

این شرکت با رویکرد جدید دارد.

ارتـــقـــای خــدمــات و مــحــصــوالت فرهنگی،  ◾ ــرای  ــ ب
متناسب با نیازهای مخاطبان چه برنامه ای دارید؟

ایــن حــوزه یک مسئولیت اجتماعی در شرکت  در 
به نشر تعریف شد؛ »ترویج فرهنگ مطالعه مفید« 
یعنی معرفی کتاب مفید و خوب برای مطالعه. موضوع 
بعدی حمایت از نشر گفتمان انقالب اسالمی است 
که در سال های اخیر در موضوعات گوناگون مانند 
دفاع مقدس، ادبیات پایداری، ادبیات و معارف دینی 
و... آثار خوبی توسط ناشران شایسته منتشر شده و 
به نشر با توجه به ظرفیت های خود، حمایت از این 
الگوسازی و  را وظیفه خود می داند. همچنین  آثــار 
نقش آفرینی در صنعت نشر از نظر محتوایی، شکلی 
و گرافیکی، ذائقه سازی و ارتقای سطح سلیقه هنری 
و معرفتی مخاطبان که کمک می کند مخاطب بین 
اثر خوب و بد بتواند تشخیص دهد، از دیگر موارد 
مربوط به این مسئولیت اجتماعی است. در زمینه 
تولید و توزیع کتاب، محصوالت و سوغات فرهنگی 

زائر و نشر الکترونیک هم برنامه ریزی کرده ایم تا در 
آثار و محصوالت تولیدی با اولویت مخاطب جوان، 
و محتوای  قالب  قیمت،  نظر  از  نــوجــوان  و  کــودک 
جذاب و طراحی، ویژگی های مورد نظر این انتشارات 

رعایت شود.

برای ترویج موضوع زیارت متعالی و مطلوب، چه  ◾
اقدام هایی را مورد توجه قرار داده اید؟

ــال1396 تــاکــنــون، 772 عــنــوان کتاب  از ابــتــدای ســ
ایــن شــرکــت منتشر شــده کــه 640  چــاپ اولــی در 
عنوان از این تعداد یعنی حدود 84 درصد در زمینه 
محورهای اصلی و مأموریتی این انتشارات و از جمله 
زیارت مطلوب و تأثیرگذار در بین زائران و در راستای 
مــأمــوریــت هــای آســتــان قــدس رضـــوی مطابق سند 

سیاست های کالن این نهاد مقدس بوده و این در 
فعالیت  مدت 30 سال سابقه  در  که  است  حالی 
سال  پایان  تا  تأسیس  زمــان  از  به نشر،  انتشارات 
1395 فقط 102 اثر پراکنده در زمینه سنت و سیره 
چهار  در  که  شده  منتشر  معصومین)ع(  حضرات 
سال اخیر و با ارتباط   گیری مناسب با نویسندگان 
شاخص کشور و یا آماده سازی بستر مناسب برای 
 174 به  تعداد  ایــن  قلم اولی،  مستعد  نویسندگان 
به  از این تعداد اخیر، 84 اثر صرفاً  اثر رسیده که 
موضوع امام رضا)ع( و زائر و زیارت می پردازد.به نشر 
در حال حاضر حدود 280 اثر در مسیر تولید دارد 
که این آثار کامالً در راستای تأمین و تحقق اصول 

و اهــداف ابالغی از ســوی آستان قــدس رضــوی به 
مقوله  تحقق  جمله  از  و  به نشر  شرکت  مجموعه 
زیارت مطلوب و متعالی با استفاده از ظرفیت های 

عرصه کتاب و کتاب خوانی است. 

با توجه به بیانیه گام دوم انقالب اسالمی، در حوزه  ◾
ــژه تقویت نهاد  ایــرانــی به  وی سبک زندگی اســالمــی- 

خانواده، چه اقدام هایی انجام شده است؟
زندگی  مــوضــوع سبک  ذیــل  در  و  زمینه  ایــن  در 
اسالمی- ایرانی، سه محور یا سه موضوع مهم را 
مورد توجه قرار داده ایــم که عبارت اند از: »ازدواج 
»آثار  و  زندگی«  »مهارت های  خانواده«،  روابــط  و 
این شرکت  فعالیت  خالقه«. در سابقه 30 سال 
فقط 30 اثر در حوزه سبک زندگی اسالمی- ایرانی 

منتشر شده و این در حالی است که در سال های 
اخیر، حدود 87 اثر در این حوزه تولید شده یا در 
دست تولید است.تولید یک مجموعه 10جلدی در 
زمینه مهارت های زندگی بر پایه احادیث و روایات با 
مشارکت پژوهشگاه قرآن و حدیث شهر قم انجام 
شده و در اختیار مخاطبان به نشر قرار گرفته است. 
مجموعه های »چرا شاد نیستم؟«، »چه کنم شاد 
شوم؟«، »طالق، چرایی و چگونگی؟«، »مهارت های 
مقابله با مشکالت سالمندی« و... از جمله آثاری 
است که در زمینه سبک زندگی اسالمی-ایرانی بر 
پایه روایات و احادیث معصومین)ع( تولید شد و 

مورد استقبال هم قرار گرفته است. 
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 مدار سود و زیان 
عمر آدمی



لکل 
شیء زکاة 
و زکاة 
العقل 
احتمال 
اجلهال
برای هر چیزی 
 زکاتی است 
 و زکات عقل 
تحّمل نادانان است.

ال یسلم 
احد من 

الذنوب 
حتی 

یخزن 
لسانه
 هیچ کس 

تا زبانش را نگه ندارد 
از گناهان در امان 

نیست.

هدف سیمای 
شهری امروز

عباس جهانبخش 
عضو هیئت علمی 

دانشگاه هنر اصفهان :
هدف سیمای شهری 

امروز انتقال حس 
آرامش و به یاد خدا 

بودن به جامعه 
نیست؛ در واقع هدف 

اصلی،  جلب توجه 
بیشتر به زمینه های 

مختلف طراحی و نیز 
نگاه به کاربری تجاری 

است و عمدتاً در نمای 
شهری بناهای تجاری 

به چشم می خورند. 
بدین ترتیب بیش از 

آنکه جامعه را به خدا، 
آرامش، هماهنگی و 

همدلی دعوت کند، به 
خود دعوت می کند.

بانک اطالعاتی  
اوقاف را 
به روزرسانی 
می کنیم

مدیرکل امور 
اجتماعی و 
مشارکت های اوقاف و 
امور خیریه:
 بر اساس اطالعات 
بدست آمده با 
همکاری وزارت 
آموزش و پرورش 
تاکنون ۶ هزار مدرسه 
وقفی شناسایی شده 
و در بانک اطالعاتی 
موجود است، البته 
پیش بینی می شود در 
کشور ۱۲ هزار مدرسه 
وقفی وجود دارد و در 
تالش هستیم این 
بانک اطالعاتی را 
به روزرسانی کنیم تا 
اجرای امینانه نیات 
واقف به خوبی انجام 
شود؛ بنابراین اگر در 
منطقه ای و بر اساس 
نیاز، مدرسه اوقافی به 
اداره آموزش و پرورش 
تبدیل شده، باید به 
نیت واقف برگردد.

برش برش

الهه ارجمندی راد  سید صالح را کسی از اهالی محله 
نمی شناخت. مردی بی حاشیه و آرام بود که به تازگی اثاثش 
را به آن محله آورده و در اتاق باالیی حاجی اکبری ساکن 
شده بود. محله با صفا و قدیمی که اهالی اش خوب با هم 

همدردی می کردند. 
حاجی اکبری سال ها بود خیریه کوچکی را طبقه باالی 
حسینیه محله راه انــداخــتــه بــود. نــه آنکه خــیــران زیــاد 

ــاد بــود.  و ثروتمندی داشــتــه باشد امــا برکت صــنــدوق زی
جهیزیه تعدادی از دختران خانواده های نیازمند از صندوق 
خیریه فراهم و چندین عمل جراحی هم به کمک پول این 
 صندوق انجام شده بود. این ها را سید از زبان حاجی اکبری 

شنیده بود. 
زنــدگــی در محله ای در پایین شهر کــه همسایه از حال 
همسایه خبر داشت و این صمیمیت ها چه حال خوبی 

به صالح مــی داد. هنوز یک ماه از اثاث کشی او نگذشته 
بود و کسی نمی دانست این پیرمرد مهربان که هر صبح به 
نانوایی می رود چه زندگی ای داشته و از کجا آمده است. در 
اتاقش فقط یک عکس به دیوار روبه روی در ورودی نصب 
بود که هر بار وارد اتــاق می شد ناخودآگاه سالمی به آن 

می داد و دلش هوایی می شد.
 درست رو به مشهد مقدس نصب شده بود. سید صالح 

آلبوم قدیمی هم داشت که هر عصر آن را ورق می زد و با 
آدم هــای آن، خاطره زنده می کرد. سه نفری از آن ها هنوز 
زنـــده بــودنــد. بیشترشان امــا شهید شــده و چند نفری 
هم سال ها پس از جنگ از دنیا رفته بودند. حــاال فقط 
شماره هایی از همان سه نفر یادگار جبهه برایش مانده بود. 
هیچ وقت قسمت نشد ازدواج کند. آن روزها تازه دانشگاه 
قبول شــده بــود که راهــی جبهه شــد. پس از جنگ هم تا 

مدت ها گرفتار درد و ترکش های جنگ بــود. با خود فکر 
می کرد زندگی با مردی که وقت و بی وقت موجی می شود 
و صدای خمپاره او را اسیر خود کرده، آن قدرها هم آسان 

نیست که او خودخواهانه کسی را اسیر خود  کند.
 او مانده بود و یک حقوق بازنشستگی کارگری، ترکشی 
که در بدنش جاخوش کرده بود و آرزویی که پس از سال ها 
هنوز به آن نرسیده بود و مدتی بود بــرای رسیدن به آن، 

پس انداز می کرد. این شب ها نماز مغرب را در حسینیه 
محله می خواند. می خواست عالوه بر خواندن نماز، از الک 
تنهایی هم بیرون بیاید و با همسایه ها بیشتر آشنا شود. 
عصازنان و به آرامی پله های حسینیه را باال رفت و نمازش 
را در صف آخر خواند. دلش به او گفت حاال که تا اینجا 
آمده، سری به خیریه کوچک محل هم بزند. اتاق ۱۲ متری 
با یک گاو صندوق بــزرگ و یک سیستم رایانه و وسایل 

جانبی اش، چندین پرونده و کتاب در یک قفسه قدی و... 
نگاه سریعی به آن ها انداخت. داشت با خود فکرمی کرد 
او با آن مستمری کم و درآمــد بخور و نمیرش، اینجا چه 
می کرد و چه کمکی از دستش برمی آمد که انگار جوابش را 
گرفت. زنی که برای گرفتن کمک هزینه جهیزیه دخترش 

دنبال وام آمده بود. 
انگار شرمندگی حاجی اکبری و خالی بودن صندوق برای 

او امتحان بزرگی بود. سال ها انتظار شیرین زیــارت امام 
رضا)ع( یا کمک به تهیه اجاق گازی برای جهیزیه دختری 

از یک خانواده آبرومند. 
ــا زد. حتماً اینکه پاهایش او را تــا اینجا  دلــش را بــه دری
کشانده، دلیلی داشته اســت. تعلل نکرد. باید به خانه 
برمی گشت و تمام پس اندازش را مــی آورد. حتماً این طور 

امام رضا)ع( هم رضایت بیشتری داشت.

کوتاه نوشت
 صندوق 
خیریه محله

موعظه
آیت اهلل جاودان

   مدار سود و زیان عمر آدمی
کسی که در غفلت باشد عمرش را می بازد. اگر به اندازه یک لحظه 

به یاد باشد، به اندازه همان یک لحظه برده است و اگر سراسر 
عمرش را به یاد باشد، سراسر عمر را برده است. مدار سود و 

زیان عمر آدمی به میزان یاد و غفلت او است. توجه داشته باشید 

منظور از یاد، خیال نیست. عرض کردم ممکن است فردی به 
طور مطلق کافر باشد ولی بارها خیال قیامت را به ذهن بیاورد؛ 

ممکن است مستشرق یا اسالم شناس باشد؛ ممکن است یهودی یا 
مسیحی باشد، ممکن است المذهب یا دشمن اسالم باشد و درباره 
آخرت بحث دقیقی کند و بارها خیال آخرت را به ذهن بیاورد. اما 

از آنجایی که این خیال تنها در ذهنش باقی می ماند و به جانش راه 
نمی یابد اثربخش نیست و هیچ سودی ندارد.

باز این مطلب را تکرار می کنم که سودبخشی عمر آدمی یا ضرر 
ـُّهْم  دادنش بستگی به میزان یاد و غفلت او دارد. فرمود: ال َجَرَم أن

في اآلِخَرة ُهُم الخاِسروَن؛ این ها غافل اند و اگر غافل اند حتم 

بدانید خاسر نیز هستند و زیان کرد ه اند.
هر اطاعتی که شما می کنید، یاد است. البته اطاعت گاهی در عمل 

آدمی است و گاه در خیال او. اگر وقت تکبیر نماز، مادرت صدایت زد 
و تو تکبیر نگفتی جواب او را دادی، اطاعت محسوب می شود. اما 
اگر مادرت صدایت زد و تو شنیدی اما باز اهلل اکبر گفتی و نمازت را 

شروع کردی، این اطاعت نیست. اطاعتی که در خیال آدمی باشد 
ممکن است هیچ قیمتی نداشته باشد. هر اطاعتی یاد خدا نیست. 
یاد، از نوع عمل قیمت می یابد. هرچه که یاد و اطاعت خدا باشد، 

قیمت دارد.
اگر کسی اطاعت خدا را تمرین و تکرار کند، یاد او در جایگاهی 

قرار می گیرد که تا ابد برایش سودبخش است. اگر کسی کار 
خوبی را یک بار انجام دهد خوب است اما اگر آن را تکرار کند 

اثربخش تر خواهد بود.
 به شما گفته اند صبح نماز بخوان، ظهر نماز بخوان، عصر نماز 

بخوان، مغرب نماز بخوان، عشا نماز بخوان تا تکرار شود. اگر 

این تمرین تکرار شود به یادی در جان آدمی تبدیل می شود. 
اگر یاد در جان آدمی وارد شود، دیگر تمام لحظات عمرش 

سودبخش خواهد بود. غفلت دلیل خسران است و یاد، دلیل 
سودبخشی. اگر این یاد به جان آدمی راه یابد تمام لحظات عمر 

سودبخش می شود.

مدیرکل امور اجتماعی و مشارکت های اوقاف و امور 
خیریه با اشاره به اینکه ۲۵ درصد اماکن بهداشتی 
و درمانی وقفی هستند، گفت: تاکنون ۲۱۴ میلیارد 
تومان کمک هزینه برای درمان بیماران کرونایی و 
کمک به بیمارستان های درگیر اختصاص داده 

شده است.
رضا معممی مقدم در گفت وگو با ایکنا، با اشاره به 
خدمات اجتماعی وقف اظهار کرد: وقف آن قدر 
وسیع اســت که مــردم دانسته و ندانسته از این 

سنت حسنه بهره مند هستند.
وی ادامه داد: کسی که در مسجدی نماز می خواند، 
در حسینیه ای حضور پیدا می کند، از غذای نذری 
اماکن مذهبی استفاده می کند، در یک بیمارستان 
و درمانگاه موقوفه حاضر می شود یا فرزندان وی 
در یــک مــدرســه وقفی تحصیل می کنند شاید 
افراد ندانند واقفی خیراندیش این خدمات را ارائه 
کرده، درحالی که سفره وقف برای بهره مندی اقشار 

مختلف گسترده است.
معممی مقدم با اشــاره به خدمات وقف در حوزه 
دارو، درمــان و مراکز درمــانــی گفت: ایــن سازمان 
در یــک و نیم ســال گذشته ۲۱۴ میلیارد تومان 
کمک هزینه برای درمان بیماران کرونایی و کمک 
به بیمارستان های درگیر اختصاص داده که در 
این زمینه افــزون بر ۱۰۳ هــزار و ۲۰۰ نفر بهره مند 

شده اند.

۲۵ درصد اماکن بهداشتی و درمانی وقفی است ◾
ــزود: بیش از ۲۵ درصــد امــاکــن بهداشتی  وی افـ
و درمــانــی کــشــور وقــفــی اســت بــه نــحــوی کــه ۱۳۳ 
بیمارستان و بیش از یک هزار و ۱۰۰ درمانگاه وقفی 
در حال فعالیت هستند که داروخانه، فیزیوتراپی، 

دیالیز و... را نیز دربرمی گیرد.
مدیرکل امــور اجتماعی و مشارکت های سازمان 
اوقاف و امور خیریه بیان کرد: بر اساس اطالعات 
بدست آمده با همکاری وزارت آمــوزش و پرورش 
تاکنون ۶ هزار مدرسه وقفی شناسایی شده و در 
بانک اطالعاتی موجود اســت، البته پیش بینی 
می شود در کشور ۱۲ هزار مدرسه وقفی وجود دارد و 
در تالش هستیم این بانک اطالعاتی را به روزرسانی 
کنیم تا اجرای امینانه نیات واقف به خوبی انجام 
شــود؛ بنابراین اگر در منطقه ای و بر اســاس نیاز، 
مدرسه اوقافی به اداره آمــوزش و پــرورش تبدیل 

شده، باید به نیت واقف برگردد.
وی با اشاره به خدمات وقف در حوزه مذهبی گفت: 
اکنون ۴۰ درصد موقوفات با هدف تعظیم شعائر 
دینی و برای حضرت سیدالشهدا)ع( وقف شده 
است و این آمار سهم قابل مالحظه ای است؛ در 
سنوات گذشته اجرای نیت به صورت جزئی انجام 
می شد اما با تدابیر ریاست سازمان و به منظور 

جریان سازی و الگوسازی در قالب شمیم حسینی 
و کمک به هیئت های مذهبی در محرم و صفر 

اجرایی شد.
معممی مقدم از بهره مندی بیش از ۱۱ هزار هیئت 
و مسجد از این طرح در سال ۹۸ و بیش از ۲۵ هزار 
هیئت مذهبی و مسجد در سال جاری خبر داد و 
بیان کرد: این از ثمرات وقف است که در جامعه 
رقم خــورده و همه اقشار مختلف از آن بهره مند 

می شوند.

هزینه هزار میلیاردی در حوزه خدمات اجتماعی  ◾
کرونا

مدیرکل امــور اجتماعی و مشارکت های سازمان 
اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به فعالیت مراکز 
افق گفت: اکنون بیش از یک هزار مرکز افق فعالیت 
دارنـــد و هــدف گــذاری ایــن اســت تا در پایان سال 
جاری، این تعداد به ۲ هزار مرکز برسد. هر چند تا 
حدودی می توان گفت شیوع کرونا در طول دو سال 
گذشته موجب شد نتوانیم به این هدف مصوب 
برسیم اما از لحاظ کیفیت و تعیین محتوا مراکز 
افق حقاً و انصافاً در حوزه خدمات اجتماعی نقش 

بی نظیر و بی بدیلی را ایفا کردند.
ــتــدای شــیــوع کــرونــا تــا پایان  وی ادامـــه داد: از اب
شهریورماه ۱۴۰۰ در حوزه خدمات اجتماعی کرونا 
هــزار میلیارد تومان هزینه شــده که از ایــن مبلغ 
۳۰۰ میلیارد تــومــان از محل موقوفات مرتبط و 
۷۰۰ میلیاردتومان از طریق مشارکت های مردمی 

بوده است.
ــاور و اعــتــمــاد مــــردم به  ــ معممی مقدم گــفــت: ب
امــامــزاده هــا و خــدمــات اجــتــمــاعــی و مــراکــز افــق 
موجب شد این میزان مشارکت مردمی را شاهد 
باشیم و بتوانیم بیش از یک میلیون سبد غذایی 
داشته باشیم، البته این موارد جدا از بحث خرید 
تجهیزات مثل ونتیالتور، دستگاه اکسیژن ساز، 

تهیه و توزیع ماسک و... است.
مدیرکل امــور اجتماعی و مشارکت های سازمان 
اوقاف و امور خیریه در پایان بیان کرد: البته بقاع 
متبرکه در این سال های اخیر و در زمان شیوع کرونا 
به کارگاه های تولید ماسک و... تبدیل شدند و در 

این زمینه نیز اقدامات خوبی صورت گرفت.

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان با بیان 
اینکه بـــرای شکل گیری نــظــام علمی و اجــرایــی و 
مدیریت شهری، نیازمند سه منبع وحــی، عقل و 
تجربه هستیم، تحقق سبک زندگی ایرانی اسالمی 
در معماری شهری را نیازمند تغییر در تفکر مدیریتی 

و الگوهای قدیمی دانست.
خبرگزاری ایکنا با عباس جهانبخش، عضو هیئت 
علمی دانشگاه هنر اصفهان در مورد بررسی کالبدی 
شهر ایرانی اسالمی به گفت وگو پرداخته که در ادامه 

خالصه ای از آن را می  خوانید.

براساس تجربه چند صد ساله ایرانیان در معماری  ◾
شهری، سیمای یک شهر ایرانی اسالمی که شرایط روز 

را نیز مدنظر داشته باشد، چه ویژگی هایی دارد؟
برخی ویژگی ها در طول تاریخ تغییرات بسیار کمی 
داشته یا تغییری نداشته است و بعضی هم طبق 
شــرایــط روز و جغرافیا تغییر می کند. بــرای مثال 
خانواده، سلول جامعه دینی است و جایگاه آن در 
شرایط مختلف تغییر نمی کند و در منابع روایــی 
بر خانواده تأکید شده است. در فصل دهم قانون 
اســاســی، سلول جامعه دینی شهروند یا شرکت 
نیست، بلکه خانواده اســت. پس ویژگی نخست 
همان اســت کــه طــی آن از خانه بــه عــنــوان سلول 
جامعه نام بــرده می شود. در پی آن، موضوع خانه 
و کاشانه و سیمای زنــدگــی شهری بــرای خــانــواده 
دارای اهمیت بوده و خانه در میان تفکرات انسانی 
و جوامع بشری جایگاه مهمی دارد؛ برخالف مسکن 
حداقل و سیاست هایی که سعی می کنند با کوچک 
کــردن خانه، جی دی پی را با منتقل کــردن برخی از 
فعالیت هایی که در خانه های قدیمی امکان پذیر 
بـــوده، به بناهای عمومی انتقال و افــزایــش دهند 
و سبب رشــد جــی دی پــی شــونــد. پــس خــانــه فقط 
خوابگاه نیست، بلکه مولد و محل فراغت و مدیریت 
بسیاری از رفتارهای اعضای خانواده است و ساکنان 
خانه مصرف کننده صرف نیستند. بنابراین، زمانی 
که سلول جامعه از شرکت به خانه تغییر می کند، 
سیمای شهری نیز مشخص خواهد شــد. امــروزه 
نیز سیمای شهرها در اختیار بدنه تجاری جامعه 
است و بهترین و مرغوب ترین بدنه ها به بدنه تجاری 

اختصاص می یابد.
شهر ایرانی اسالمی براساس نظریه اجتماعی جامعه 
انبیا باید به گونه ای شکل گیرد که هیچ ساختمان 
و بنایی در آن بــدون منظر ساخته نشود و ضمن 
درنظرگیری شکل صحیح معماری ایرانی اسالمی 
از ایجاد فاصله طبقاتی نیز جلوگیری کند. این در 
حالی اســت که در نظریه اجتماعی غــرب ایــن امر 
مثبت اســت و باید با نمود بیشتر تفاوت  دارایــی  
طبقات مختلف اجتماعی، ایجاد انگیزه کنیم تا 
جامعه حرکت کند و به توسعه اقتصادی و افزایش 

جی دی پی برسد.
نکته بــعــدی اینکه در نظریه اجتماعی جامعه 
سرمایه داری باید نمودهایی از ثروت را در بدنه شهری 
داشته باشیم که آن را در جامعه دینی نخواهیم 
داشت. حال زیبایی چه می شود؟ به هر حال زیبایی 
نیازمند هزینه و سرمایه گذاری است و در نگاه نظریه 
غربی با همان زیبایی تجمالتی لوکس گرایانه تأمین 
می شود. زیبایی به چند دسته از امور بازمی گردد که 
یک مورد هماهنگی است. یعنی همان که در شهرها 
و روستاهای سنتی مشاهده می کنیم که برخی از 
آن ها جبر محیط است و امروز این هماهنگی باید 
خارج از جبر محیط و برای نیل به جامعه ای یکدل 
و هماهنگ انتخاب شود و متناسب با همان نمای 
شهری نیز زیبایی خود را از طریق هماهنگی ایجاد 

شده، تأمین کند.
همچنین، زیبایی از طریق ارتباط با طبیعت تأمین 
می شود. معماری می تواند بستری برای قاب کردن 

طبیعت و عناصر طبیعی بــاشــد؛ چــراکــه عناصر 
طبیعی ذکــر بیشتری ایجاد کــرده و زیبایی  خاص 
خود را دارند که مصنوعات نمی توانند به آن دست 
پیدا کنند. عالوه بر این، می توان بر هنرهای دستی 
به جای تولیدات صنعتی تأکید کرد؛ چراکه این امر 
مشارکت مردمی را امکان پذیر می کند و به بناها و 
نماهای شهری هویت می  بخشد و چنین بناهایی از 
هماهنگی و زیبایی بیشتری در مقایسه با نماهای 

سنتی برخوردارند و حس هویت را منتقل می کنند.
 
آیا سیمای شهری امروز حس آرامش و به یاد خدا  ◾

بودن را به جامعه منتقل می کند؟
هدف سیمای شهری امــروز انتقال حس آرامــش و 
به یاد خدا بــودن به جامعه نیست؛ در واقــع هدف 
اصلی،  جلب توجه بیشتر به زمینه های مختلف 
طراحی و نیز نگاه به کاربری تجاری است و عمدتاً 
در نمای شهری بناهای تجاری به چشم می خورند. 
بدین ترتیب بیش از آنکه جامعه را به خدا، آرامش، 
هماهنگی و همدلی دعــوت کند، بــه خــود دعــوت 

می کند.

با توجه به توضیحاتی که ارائه دادید، دلیل انبساط  ◾
خاطر مردم از مشاهده سیمای شهرهای قدیمی ایران 

چیست؟
دلیل آن حس هماهنگی است؛ چراکه همگی فطرتاً 
به هماهنگی عالقه مندیم و از آن لــذت می بریم. 
در بسیاری از مــواقــع هماهنگی جــوی و طبیعی 
است. برای مثال در روستایی مانند ابیانه به دلیل 
وجــود مصالح در دسترس با رنگی خــاص، نماها 
هماهنگ اند، اما امروزه ممکن است این هماهنگی به 
دلیل جبر محیط از حالت اصلی خود خارج شود. به 
همین دلیل همواره یک تیم هماهنگ و همدل سعی 
می کند سیما و اراده ای را که برای هماهنگی و ایجاد 
همدلی وجود دارد تثبیت و همان حالت قدیمی را 

حفظ کند.

برای دستیابی به شهری که توانایی برطرف کردن  ◾
تمامی نیازهای مادی و معنوی مردم را داشته باشد، 

چه باید کرد؟
شهر عصاره تمدن جامعه است و می توان در شهرها 
بیشترین تالش جوامع را در ساخت محیط مصنوع 
و ارتقای فرهنگی آن ها دید. باید در نظر بگیریم چه 
نظام والیت اجتماعی در کالن داشته هایمان داریم و 
سپس همان نظام را در شهر پیاده کنیم. برای اینکه 
به شهری دست پیدا کنیم که نیازهای مادی و معنوی 
مردم را برآورده کند، باید مدیریت شهری قاطع و نیز 

دارای قدرت سلطه و متمرکز وجود داشته باشد.
همچنین، برمبنای نظریه بازار، باید شهر را به عرصه 
رقابت تبدیل کنیم تا مــردم بتوانند با وجــود تنوع  
فراوان، قدرت انتخاب داشته باشند؛ یعنی خریداران، 
مدیران شهری، طراحان و شرکت ها باید محصوالت، 
طرح ها و برنامه های خود را در قالب بازار عرضه کنند و 
شهر نیز با عنصر رقابت مدیریت شود. در این صورت 
شهرها می توانند به صورت بهینه نیازهای مادی و 
معنوی خود را برآورده کنند، اما در نظام امامتـ  امت 
هیچ کدام از این دو راه حل پذیرفته شده نیست. راه 
حلی که در کالن و متناسب با همان نظریه تاریخی 
جامعه انبیا مطرح می شود، نظر جمهوری اسالمی 
ــوده است،  نه یک کلمه بیش و نه یک کلمه کم ب
یعنی وقتی توانستیم مشارکت مردمی را وارد اداره 
شهر و مدیریت توسعه شهر کنیم، امکان مشارکت 
هدایت شده مــردم را فراهم کرده ایم و توانسته ایم 
مرزی بدون هرج و مرج و دارای نظم بــازاری ایجاد و 
شهری جدید و بنا به تعبیری که رهبر معظم انقالب 
در مکتوب سال ۸۱ دارند، عالم جدید یا دوران جدید 

را آغاز کنیم.
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اوقاف برای درمان بیماران کرونایی می گوید

خدمات وقف در دوران کرونا 
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان:

 سیمای شهری امروزی
 به خود دعوت می کند، نه خدا!

سبک زندگیوقف

مدیرکل فرهنگ  و ارشــاد اسالمی یزد از 
بــرگــزاری دومــیــن جشنواره ملی میراث 
مکتوب رضوی به میزبانی این استان خبر 
داد.مجید جوادیان زاده، مدیرکل فرهنگ  و 
ارشاد اسالمی یزد در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری کتاب 
ایران، با اشاره به برگزاری دومین جشنواره ملی میراث مکتوب 
رضوی گفت: این جشنواره با همکاری بنیاد بین المللی امام 
ــران و مؤسسه  ــا)ع(، مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ای رضـ

فرهنگی صدوقی یزد برگزار می شود.
وی افزود: هدف از برگزاری این جشنواره شناسایی آثار برتر 
کتاب، پایان نامه و مقاله با موضوع امام رضــا)ع( و سیره و 

فرهنگ رضوی است.
ــرکــل فـــرهـــنـــگ وارشـــاد اســـالمـــی یـــزد بــیــان کــــرد: از  مــدی
پدیدآورندگان، مترجمان، مصححان، ناشران، استادان و 
دانشجویان دعوت می شود با مراجعه به سامانه ثبت نام 
جشنواره رضوی به نشانی www.portal.shamstoos.ir  و 

پر کردن کار برگ مربوط، آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند.
وی افزود: این جشنواره با هدف ایجاد جریان مستمر و پویا 
برای گسترش سیره و معارف در آثار مکتوب، بهره مندی از 
تجربیات و نظرات حــوزوی، دانشگاهی، فرهنگی و هنری 
در زمینه فرهنگ رضـــوی، اشــاعــه و تــرویــج فرهنگ منور 
رضوی و تولید آثار فاخر و معرفی و تکریم تولیدکنندگان 
و پدیدآورندگان آثــار مکتوب حــوزه فرهنگ رضــوی برگزار 
می شود.جوادیان زاده ادامه داد: آثار موضوع امام رضا)ع( 
باید در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ منتشر شده باشند. همچنین 
آثار با موضوع حضرت امام جواد)ع( باید در سال های ۱۳۵۷ 
تا ۱۳۹۹ منتشر شده باشند و تنها کتاب هایی داوری و ارزیابی 

می شوند که دارای برگه اعالم وصول باشند.
وی بیان کــرد: مهلت ارســال آثــار به دومین جشنواره ملی 
میراث مکتوب رضوی پایان آذر ماه ۱۴۰۰ بوده و آیین پایانی 
این جشنواره اسفند ۱۴۰۰ در شهر یزد، پنجمین پایتخت 

کتاب ایران برگزار می شود. 

خبر
یزد، میزبان دومین جشنواره ملی 

»میراث مکتوب رضوی«

عــالــم  حسن طاهری  
محقق و دقیق النظر، مرحوم 
آیت هللا سیدمهدی روحانی 
فرزند مرحوم آیت هللا سید 
ابــوالــحــســن روحــــانــــی، از 
چهره های علمی و سیاسی خاندان نامدار »روحانی« 
در قــم بــه شمار مـــی رود. وی از اعــضــای شاخص و 
تراز اول جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود که در 
بسیاری از رویکردها و تصمیمات آن، ازجمله اطالعیه 
»خلع محمدرضا پهلوی از سلطنت« نقشی اساسی 
ایفا کرد. آن بزرگوار پس از تأسیس نظام جمهوری 
اسالمی، رویکرد حمایتی خود از آن را تداوم بخشید 
و فرزندش حجت االسالم سید علی روحانی نیز در 
جبهه های جنگ به شهادت رسید. حسن طاهری در 
یادداشتی که در اختیار ما قرار داده منش و طبع بلند 
و زیست ساده و مردمی آیت هللا سیدمهدی روحانی 
را که با گذشت دو دهه از درگذشتش هنوز در خاطر 

مردم قم باقی مانده، شرح داده است. 

حاج آقا مهدی، خداباوری پارسا  ◾
»حــاج آقــا مــهــدی« ایــن نــام مشهوری اســت از یک 
عالمِ عامل و مجتهد مسلّم و زاهد وارسته و حقیقتی 
مجسم از یک انسان به تمام معنا خداباور و از سر تا 
قدم مملو از ایمان و بی تظاهرِ خاکی، یعنی آیت هللا 
سید مهدی حسینی روحانی؛ عنوان و نامی جاری در 
لحن صمیمانه و بیان عامیانه مردم بسیار سخت پسند 
و البته نکته سنج و انسان شناس شهر قم که با تمام 
اشتیاق و عالقه برای ایشان به کار می رفت و همچنان 
این عنوان صمیمی پس از گذشت سال ها با خاطری 

نیک و خوش بر زبان ها می رود.
مــردی جان پاک که انــدک اشــاره و لمحه و کرشمه 
و کالمش، در میان مــردمــان ناحیه کهن و اهالی 
قدیمی شهر قم تأثیری داشت به مراتب بیشتر از 
ساعت ها سخن و منبر و نشر ده ها مجلد کتاب و 

جزوه سازمانی و نهادی. 

مانا زیستن با منش پارسایان و زی طلبگی ◾
عالمی ربانی و دارای عزت و منزلت باالی اجتماعی 
که مایه حسرت و غبطه بسیاری از صاحبان منصب 
و قدرت است و  ای کاش پرورش و یافتن چون اویی، 
آرزوی بسیاری از ساکنان امروز و دستور کار اولیه 

مراکز علمی و حوزوی و دینی بود.
جایگاهی عطرآگین که خانه قدیمی چندصد ساله 
ــــدری اش را در محله سلطان محمدشریف قم،  پ
چونان قلب تپنده و منزلگاه مطمئن و مأمن و ملجأ 
دوستدارانش می ساخت و دیدگان مشتاق آنان را 
بر سر سفره های اکــرام محبت آمیزش می نشاند.
دوستداران و مشتاقانی با گستره و تنوع و گوناگونی 
از هر صنف و قشر و تــوده و گرایش و مسلکی، آن 
هــم از باالترین شخصیت های حـــوزوی و علمی و 
سیاسی و انقالبی گرفته تا پایین ترین گروه های عامی 
و تهیدست و قلندران شهر.  این نعمت و کیمیای 
ارزشمند بدست نمی آید جز با اخالص و گشاده رویی 
و عشق بی چشمداشت به خالیق و خداباوری به تمام 

معنا و در یک کلمه دارا بودن زی واقعی طلبگی.
آدمی هرچه می خواهد و هست و بوده و باشد؛ اما 
مانا زیستن و نامیرا شدن چون ایشان جز با منش 
پارسایان و زی طلبگی عالمان ممکن نیست. همان 
منش و روشی که برای یافتن آن، سطر سطر سیره 

عارفان و فتوت نامه های جوانمردان را باید کاوید. 

نسبی از حلّه و جبل عامل تا گیالن و قم و نجف ◾
وقتی آدمی از شجره ای بسیار معروف و نواده میرزای 
قمی و نوه حاج سیدصادق مجتهد قمی و طبقات 
ــزرگ شــده در  ــوق و احــتــرام شاهان قجر و ب مــورد وث
خاندان مرجعیت و رشد کرده در بین ده ها مجتهد 
خانوادگی باشد؛ نسل در نسل نام اجدادش در زمره 
معتبرترین سلسله و نسب نوشته ها از حلّه و جبل 
عامل و شفت گیالن تا قم و نجف قرار بگیرد؛ فرزند 
خانه حاج میرزا ابوالحسن و نوه حاج سیدصادق 
مجتهد بزرگ و محل رفع و رجوع مشکالت یک شهر 
در چند دهه متوالی باشد؛ در طلیعه قرن ۱۳ شمسی 
و اوج اختناق سیاه رضاشاهی بروید و با استعدادی 
عجیب در زمین دانــش فقاهت  قدوقامت بگیرد؛ 
قدم به قدم از کوچه های قم تا مدارس نجف یک به 
یک ردیف به ردیف بر پای درس فهرستی از عالمان 
و مراجع تــراز اول چون سیدمحمد محقق دامــاد و 
بــروجــردی و خویی و خمینی بنشیند؛ سبدسبد 
شکوفه دانش و پژوهش و تحقیق را در هر شب و روز 
ایام تحصیل بر درخت زندگانی خود بنشاند؛ در کنار 
تمام علوم حوزوی از خرمن هر دانش جدید و قدیم 
حتی ریاضی، هندسه، نجوم، طبیعیات، فرقه شناسی 
و ادیان خوشه ای بچیند؛ با آن همه اجازات و کسب 
ملکه اجتهاد و زمینه های مستعد، عطای مرجعیت را 

به لقایش ببخشد؛ عنوان در عنوان پرورش مشاهیر 
بنام عرصه فقاهت را در کارنامه علمی اش بنگارد 

و نـــام آوران سیاست و کیاست را با صبر و فروتنی 
بپروراند؛ در لحظه لحظه نهضت اسالمی و مبارزات 

با طاغوت، دوشـــادوش امــام مردانه برزمد و نستوه 
بماند؛ حادثه در حادثه در متن جامعه و در سختی 
و سهولت و سرما و گرما در تمام صحنه های پرفراز 
و نشیب پیش و پــس از انــقــالب و جنگ، در کنار 
مردم فرودست و تهیدست، استوار و پیشتاز باشد؛ 
پیش از آنکه به دیــگــران سفارش کند تا به میانه 
میدان بروند، خود و اهل و خانمان و فرزندش را به 
خاکریز جهاد رهسپار کند؛ نورچشمش را خالصانه 
و ابراهیم وار راهی حجله گاه شهادت سازد؛ سه دوره 
متوالی بی هیچ دستگاه تبلیغی حزبی منتخب 
اصلی و خبره اول مــردم قم بماند؛ در اوج عــزت و 
اعتبار و مصاحبت و همردیفی بزرگان و همنشینی 
 واالتباران قرار بگیرد و هیچ دفتر و دستگاه و دستک و 
ــرای خــود بنا نکند و تــمــام اوقــات   مؤسسه و ... بـ
شبانه روزش در رفـــع مشکالت و حــل و فصل و 
مصالحه همسایه و همشهریانش بگذرد و از همه 
مهم تر همان مجتهد خداباور و ســاده بی آالیش و 
ایستاده در صف نانوایی و بقالی و نشسته بر مراسم 
شادی و غم در کنار و همراه پابرهنگان بماند که بماند و 
مجموعه ای از شرافت ها و منظومه ای از فضیلت های 
نهان را، بی ادعــا و بی تظاهر یکجا داشته باشد، 

می شود مظهر و تجلی کاملی از زّی واقعی طلبگی.

محبوب محله، نه محصور در مدرسه ◾
هنگامی که انسانی در اوج سادگی و بی ادعایی، در همه 
فصول، سه نوبت اقامه نماز جماعتش را در مسجد 
آقا و همان مسجدی که جد بزرگوار مورد احترامش، 
خشت به خشت آن را در اوج قحطی عهد قجر با 
کمک های کوچک و اندک مردم قم بنا نهاد، ترک نکند؛ 
با چنین مقامات و درجاتی همیشه وقت و بی وقت 
پدرانه و صبورانه، برای رفع دعواها و منازعات مردم 
و حتی واسطه گری بــرای ازدواج و حل اختالف زن و 
شوهری، مایه بگذارد؛ هُرم تابستان گرم و مرداد داغ و 
عرق ریزان قم را تحمل کند و بماند در اندرونی بی کولر 
تا شاید نیازمندی که هر هفته سراغ فیش نان و بسته 
غذایی می آمده با در بسته و بی جواب خانه اش روبه رو 
نشود؛ خانه اش را هر شب پنجشنبه با روضه ای کوتاه و 
سفره ای ساده، مرکز اجتماع پیر و جوان کند تا فاصله ای 
نباشد میان مردم و عالمان راستین دین؛ این می شود که 
این انسان وارسته پارسا می شود یک روحانی دوست 
داشتنی و محبوب محله و جامعه و کوچه و بــازار، نه 

یک آخوند محصور در مدرسه و حوزه و حجره. 

انسانی از جنس نامیرایان و جاودانان تاریخ ◾
با آن همه ابعاد فضل و اضالع حکمت و وجوه عقلی، 
ابوذرصفت و سلمان وار، می شود جامع اضداد. همان 
رفتاری را با والیان و امیران و بزرگان داشته باشد که 
با قصاب و بقال و طباخ و خــرک دار محله اش دارد؛ 

هر نامه و درخواستی که به مقامات بفرستد، ذکر 
حاجتی باشد برای بینوایی و نیازمندی و گرفتاری؛ 
بــرای تبلیغ انتخاباتی با خــودرو بیت المال نــرود و 
در مسجد هم به جای بیان ویژگی و معرفی خود، 
احکام و اخالق بگوید؛ در تراز بزرگان علم باشد اما 
به گریه کودک و حتی ناله حیوان زبان بسته ای هم 
توجه کند؛ در میان آن همه مشغله و کار، حواسش 
به اســراف و قناعت باشد و حتی ته مانده نیمروی 
محافظ و راننده اش را هم با افتخار نوش جان کند و 
همه تعلقات دنیایی را در جا ذبح کرده و گردن شیطان 
نفسش را بشکند؛ متولی موقوفاتی باشد که همه 
آرزویش را دارند تا از درصد اندکش به نوایی برسند و 
حتی ریال به ریالش را هم از نزدیکان حساب بکشد و 

حتی ارزنی از آن اموال را وارد زندگی اش نکند
و همه این مراقبت ها و دقت ها را بدون کمترین تکبر 
و غرور و تبختر و خودبزرگ بینی و ریاکاری و در اوج 
فروتنی و خشوع و اخــالص داشته باشد؛ می شود 

انسانی از جنس نامیرایان و جاودانان تاریخ.

شاید این داستان واره ها برای ما امروزیان افسانه های 
خیالی بیاید. شاید گفتنش راحــت باشد هر چند 
عمل کردنش سخت و ممتنع؛ اما او با چنین زیست 
مردمی و خــدابــاورانــه تا آخرین نفس، یک انسان 
مؤمن و متخلق و زاهد واقعی باقی ماند و این چنین 

زیست.
خیلی ها به اندازه هزاران سال عمر عالمان و عارفان 
تاریخ، ادعای زیست نبوی و علوی و فاطمی را دارند، 
امــا آقــا سید مهدی فرزند حــاج میرزا ابوالحسن، 
بــی ادعــا خواست و در حیات ۷۷ ساله با برکتش، 
به جای گرفتار شدن در انبوه قواعد و تشریفات و ادا 
و اصول و اطوار و تظاهر و عناوین و القاب پرطمطراق، 
جور دیگری دید و گونه دیگری زیست. آن سان که 
تا ابد نام زیبایش، در ترنم لسان و زمزمه زبان مردم 
فرودست و توده های محروم قم جاودانه ماند؛ به نام 

نامی »حاج آقا مهدی«.

 دادیم بوسه 
کفش َکن کوی شاه را

عکس: امیرحسین زهدی

عکس نوشت

ــاج ســیــدمــهــدی روحـــانـــی در پـــی ریـــزی بنیاد  ــــت هللا حـ آی
جامعه مدرسین حــوزه علمیه قم نقش داشــت و در سال 
۱۳۴۰  در جریان انجمن های ایالتی و والیتی و پس از آن 
در طول تاریخ مبارزات مردم مسلمان ایران به رهبری امام 
خمینی)قدس ســره(، نقشی ویــژه ایفا كــرد و در گسترش 
 پیام مرجعیت و روحانیت در گوشه و كنار كشور، شركت 

مستقیم داشت. 
نام آیت هللا سید مهدی روحانی در بسیاری از اعالمیه های 
ضد رژیــم، از جمله اعالمیه تاریخی خلع شاه از سلطنت 
ــانــش نخستین  ــده مـــی شـــود. وی و گــروهــی از دوســت ــ دی

كسانی بــودنــد كــه در حــوزه علمیه قــم كــارگــروهــی را بنیاد 
نهادند و در گــرمــاگــرم هــجــوم فلسفه مـــادی در ســال هــای 
پس از ۱۳۲۵، جلسات نقد و بررسی اصــول ماركسیسم 
و فلسفه دیالكتیک را تشكیل داده و بـــازده اندیشه ها 
 و بحث های خویش را در اختیار مؤلفان و نویسندگان 
قرار می دادند. كتاب »فیلسوف نماها« نوشته آیت هللا مكارم 
شیرازی ثمره و نمونه روشنی از آن جلسات است. پس از 
انقالب شكوهمند اسالمی فعالیت های فرهنگی آیت هللا 
روحــانــی ادامـــه یــافــت. در ســال ۱۳۷۱ آیــت هللا خامنه ای، 
رهبر معظم انقالب اسالمی و ولی امر مسلمین، در حكمی 

گروهی از صاحبنظران و فضالی حوزه های علمیه را برای 
بررسی موضوعات جدید فقهی و پاسخگویی به مسائل روز، 
منصوب كردند. آیت هللا روحانی جزو نخستین كسانی بود 
كه به عضویت این هیئت در آمد. او همچنین از مؤسسان 
»جامعه اسالمی ناصحین« و عضو هیئت امنای »مؤسسه 
خیریه الزهرا)س(« بود كه در پیشبرد اهداف مقدس و نیت 
خیر این نهادها، به همراه دوست گرانقدرش مرحوم آیت هللا 
احمدی میانجی سعی و كوشش فراوان می نمود. آیت هللا 
روحانی سه دوره به نمایندگی از مردم استان های مركزی و قم 

در مجلس خبرگان رهبری حضور یافت.

نیم نگاه نیم نگاه 

 گوشه ای از فعالیت های 
 سیاسی و اجتماعی 

»حاج آقا مهدی«

مروری بر زندگی مرحوم آیت اهلل سیدمهدی روحانی 
در بیست و یکمین سال درگذشتش

اسوه صدق و صراحت
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بر دوش خود بریز دو زلف سیاه را
در »بست طوسی« تو چه رنگی دویده است

خورشید من، شبی به سر خود طواف کن
در »صحن کهنه«، تازه به تازه است روی تو
موسی)ع( عصا به کف به حریم تو پای زد

گر »صحن انقالب« مرا منقلب نکرد
وقت ورود کفش سپارند خلق و ما

زاهد، تو را پسندد و رو بر خدا کند
مالی نداشتم ولی از جست وجوی تو

دل گر ز زلف رفت، خط و خال او بجاست
یک سوی عیش این منم و تو سوی دگر

من در »رواق آینه« عکسم به طاق بود
بینا و کور نزد تو یکسان کنند سیر

در حرمتت که امر خدا نیز قائم است
تا عطر »یا رضا)ع(« نپرد از میان جان

تا از رجوع خلق مبادا شود ملول
روییده است »معنی« ما هم در این چمن

باال مبر ز خسته دالن دود آه را
کز لطف می خرند سپید و سیاه را

 بر هم بزن معادله  مهر و ماه را
 نو کن به جلوه ای دل و جان تباه را
 تا دید می خرند دل »من عصاه« را
کج می کنم به گردن کج، تا تو راه را
  دادیم بوسه کفش َکن کوی شاه را

 یا رب مکن نصیب کسی این گناه را
 انداختم میان ضریحت نگاه را

 گیرم که شب گذشت، چه سازم سپاه را؟
 سنجیده ام به کوه در این بزم کاه را

 دادند بر گدا به حریم تو جاه را
 ُپر کرده اند بر سر این چاه، راه را

 دیدیم ایستاده سر پا اله را
 دزدیده می کشم نفِس گاه گاه را

 دادی پناه از کرم خود، پناه را
 پامال خویش کن سر راه این گیاه را

شعر از محمدسهرابی ◾



حسیـن  محمـد
ــان  ــ ن نیکبخت   
ــذای اصلی  گــنــدم، غــ
ــا ایـــرانـــی هـــاســـت؛  ــ م
الــبــتــه در کــشــورهــای 
همسایه مــا یعنی در 
منطقه خاورمیانه هم باید نــان گندم را 
غــذای اصلی بدانیم. باستان شناسان 
می گویند انسان ها هـــزاران ســال پیش 
بــا غــات و بــه ویـــژه گندم آشنا شدند و 
کاربری آن ها را برای تهیه غذا آموختند؛ 
ما البته به این تاریخ عریض و طویل کاری 
نداریم؛ اما می خواهیم درباره تاریخ نان در 
مشهدالرضا)ع( صحبت کنیم. می دانم 
که ایــن مسئله کمی دور از ذهــن به نظر 
می رسد، یعنی ممکن است با خودتان 
بگویید مگر بــرای نان هم می شود تاریخ 
نــوشــت؟! ولــی خــب، باید توجه داشته 
باشید که مورخان هر نکته و اتفاقی را که 
با زندگی انسان در ارتباط باشد، در زمره 
موارد تاریخی ثبت و ضبط می کنند و به 
همین دلیل، مــی تــوان رد و نشان تاریخ 
نان را هم از متون تاریخی یافت و درباره 
تاریخ نان در مشهد هم حرف هایی زد که 

خواندنی است.

6 جور گندم داشتیم ◾
امروزه اگر گشتی در شهر مشهد بزنید، با 
انواع و اقسام نانوایی ها روبه رو می شوید؛ 
البته تــا همین یــک دهــه پــیــش، تعداد 
نانوایی ها ایــن  قــدر زیـــاد نــبــود؛ از وقتی 
آرد به صورت آزاد در اختیار نانواها قرار 
گرفت، تعداد نانوایی ها ایــن  قــدر زیــاد و 

ــواع مختلف نــان در شهر عرضه شد.  ان
روی همین حــســاب، ممکن اســت فکر 
کنید در گذشته ها، مثاً در یک قرن پیش، 
مردم مشهد مجبور بودند فقط یکی دو 
نمونه نان را سر سفره خودشان ببرند و این 
تنوعی که امروز داریــم، در گذشته وجود 
نداشت. اگر چنین فکر می کنید، یقیناً در 
اشتباه هستید! چرا؟ چون مردم مشهد، 
در قدیم االیام نه فقط نوع نان، بلکه نوع 

آرد مــورد عاقه خــودشــان را هم تعیین 
 مــی کــردنــد. در مشهد قــدیــم دست کم 
6 جور گندم پیدا می شد؛ یعنی در جلگه 
ــراف آن، کــشــاورزان  شهر مشهد و اطــ
 6 نوع گندم می کاشتند و محصول آن در 
اختیار مردم مشهد هم قرار می گرفت. این 
گندم ها عبارت بودند از: 1- گندم سفید 
)مشهور به گندم دیمه کربایی علیخانی(، 
2- گندم سرخ طاس )نوع دیگری از گندم 

دیمه(، 3- گندم کَل )این گندم هم دیمه 
بود و به دلیل اینکه روی پوسته اش خار 
نداشت به آن کـَـل یا کََچل می گفتند(، 
4- گندم حاجی ترخانی )در بین مردم 
مشهد به گندم شتردانه هم معروف بود؛ 
نوعی گندم پرمحصول که یک بند بیشتر 
گندم داشــت، دانه هایش درشــت بــود و 
به صورت آبی کشت می شد(، 5- گندم 
آبی )گندم پاییزه، آن را از اواخر شهریور 

تا اواســط آذر می کاشتند؛ گندمی را که 
اول فصل کشت می شد فرایش و گندم 
 آخــر فصل را کمور یا کرپه می گفتند( و
6- گندم آب ماهی )گندم که بذر آن گندم 
دیم بود، اما با آب قنات آبیاری می شد(. 
هر کدام از این گندم ها قیمت و خاصیت 
خــودش را داشــت و نانوایی های مشهد 
موظف بودند نوع آرد مصرفی خود را به 
اطاع مشتری ها برسانند. آرد برخی از این 
گندم ها، فقط برای مصارف غذایی نبود و از 
آن برای مصارف دارویی، طبق تجویز اطبا 

استفاده می شد. 

یک شهر با انواع نان ◾
ــان؛ نانوایی ها  حــاال برگردیم به بحث ن
در مشهدِ یک قرن پیش هر کــدام یک 
نوع نان تولید می کردند، به عبارت بهتر 
ــان مثل االن مجتمع تولید  در آن زمـ
نان نداشتیم. مشهدی ها و زائــران امام 
رضا)ع( می توانستند از 6 نوع نان در این 
شهر استفاده کنند؛ نــان سنگک، نان 
دست پزی )دو جور بود، یکی دست پزی 
یزدی که مشهور به تافتون بود و دیگری 
قــدری بزرگ تر و نازک تر از تافتون(، نان 
بــربــری، نــان لــواش، نــان خانگی )ویژگی 
خــاصــی نــداشــت و فقط در خــانــه هــا و 
ــل تــنــور شخصی پخت مــی شــد و  داخـ
البته به دلیل دقــت و وســواس بیشتر، 
کیفیت بسیار بهتری داشـــت( و نان 
عباسی )نانی گرد و برآمده که امروزه هم 
پخت می شود(. افزون بر این موارد، شهر 
مشهد صاحب نان های فانتزی هم بود! 
یعنی چــه؟ یعنی با آرد گندم نان هایی 

می پختند کــه افـــزون بــر ارزش غذایی 
معمولی، ویژگی های خاص دیگری مثل 
شیرین بودن یا چرب بودن هم داشت؛ تا 
یک قرن پیش، یعنی اواخر دوره قاجار، 
دست کم پنج جور از این نان ها در مشهد 
پخت می شد؛ نان روغنی، نان دواَلَکه، 
نان قندی، نان شیرمال و نان کُماج. اینکه 
چــرا شهری با جمعیت حــدود 50 هزار 
نفر، این همه رقم نان و نانوایی داشت، 
دلیلی منطقی و معقول دارد؛ فکرش را 
بکنید که شهر مشهد، تشکیل شده 
از مردمانی بود که از اقصی نقاط ایران 
و حتی عالم به آن آمده بودند؛ مردمانی 
با فرهنگ های گوناگون و سایق غذایی 
مختلف کــه پــس از مدتی مــجــاور حرم 
رضـــوی مــی شــدنــد و مــی خــواســتــنــد در 
این شهر زندگی کنند. البته بخشی از 
عــادت هــای آن هـــا بــا عــادت هــای محلی 
مشهد یکی می شد، اما معموالً خوراک 
ــا تغییر چندانی  ــورد اســتــفــاده آن هـ مـ
نمی کرد و چون نان جزو غذاهای اصلی 
بود، هر گروهی برای خودش نانوایی راه 
می انداخت و به عرضه نان می پرداخت. 
خوب است بدانید که در کنار نان گندم، 
نان جو هم به وفور در مشهد یافت می شد 
ــودن، مــورد استفاده  و به دلیل ارزان تـــر ب
طبقات محروم بود و نانوایی هایی که نان 
جو طبخ می کردند، بیشتر در محات 
فقیرنشین شهر مانند پایین خیابان فعال 
بــودنــد. در مشهد 6 جــور جو هم وجود 
داشت که بد نیست نام آن ها را بدانید: 1- 
 جو سفید، 2- جو سیاه، 3- جو سیاه 6 پَر

4- جو زرد، 5- جو ترش و 6- جو دیمه.

j نگاهی به تاریخ نانوایی و اقسام تولیدات آن در مشهدالرضا

برکت سفره زائر و مجاور 

خبرخبر
امروزامروز

کتاب درمانی، قصه درمانی
جلد اول کتاب »قصه های پندآموز کلیله و دمنه؛ مجموعه 
کتاب درمانی و قصه درمانی« با حضور گردآورندگان اثر 
در کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی معرفی و رونمایی 
شد.مسئول امــور ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی 
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس 

رضوی در جلسه نشست پژوهشی و رونمایی از جلد اول 
این کتاب که کار سه تن از کتابداران کتابخانۀ مرکزی آستان 
قــدس رضــوی اســت، آشناسازی کودکان با مهارت های 
ــداف تــدویــن ایـــن کــتــاب برشمرد.  دوســت یــابــی را از اهــ
»شاهمرادی« گفت: »در این کتاب سعی ما بر این بود که 

با گلچین کردن برخی داستان های جذاب کلیله و دمنه و 
بازنویسی قصه ها برای کودکان با استفاده از قصه درمانی 
و کتاب درمانی، آنان را با مهارت های اجتماعی دوست یابی 
و دشمن شناسی آشنا کنیم تا در آینده دچار پیامدهای 
مخرب انتخاب دوســتــان نامناسب نشوند. ایــن کتاب 

متناسب با شرایط روز و نیاز کودکان بازنویسی شده است. 
ادبیات مقوله ای مهم و تأثیرگذار در پرورش کودک بوده و 
در این میان سهم و جایگاه داستان های خیالی، قصه های 
حیوانات و افسانه های پریان نسبت به سایر قالب های ادبی 

بسیار چشمگیر است«.

ابتکار 
   بومی سازی ساخت

 »ِکشنده ریلی«
متخصصان منطقه ویژه اقتصادی 

سرخس با بومی سازی دانش ساخت 
کشنده ریلی در این منطقه، گام مهمی 

برای افزایش ارائه خدمات ریلی به 
سرمایه گذاران برداشته اند. کشنده 

ریلی دستگاهی متشکل از یک تراکتور 
399 و یک واگنت با تجهیزات قالب و 

ترمز هواست که برای تخلیه و بارگیری 

ریلی در بخش های خصوصی، جایگزین 
لکوموتیو مانوری می شود.محمدرضا 

کالیی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی 
سرخس می گوید: دومنظوره بودن این 

دستگاه و قابلیت و امکان استفاده جاده ای 

و ریلی از آن موجب افزایش بهره وری 
به ویژه در زمان می شود. این دستگاه در 

مرحله استفاده آزمایشی قرار دارد و پس 
از انجام تست توسط اداره ایمنی راه آهن، 

تأییدیه های الزم را کسب خواهد کرد. 

WWW.QUDSONLINE.IR

السیاسه 
ان ترعی 
حقوق اهلل 
و حقوق 
االحیاء 
و حقوق 
االموات
مفهوم سیاست 
آن است که حقوق 
خداوند و حقوق 
موجودات زنده و 
حقوق مردگان را 
رعایت کنی.
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آگهی تاریخ   07 / 09  / 1400 صفحه 12      
آگهی فقدان سند مالکیت

  حسین غالمیان بااعالم مفقود شدن سندمالکیت ملک موردآگهی وباتسلیم استشهادیه گواهی امضاءشده 
ذیل ش��ماره یکتا 140020301046002281وش��ماره ترتیب 15048مورخ1400.8.18دردفتراسنادرسم

ی شماره 1پیش��واو طی درخواست وارده به شماره 1400856010460004559مورخ1400.8.18تقاضای 
صدور المثنی سند مالکیت تک برگی نموده است که مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بشرح 
زیرآگهی می گردد 1. نام ونام خانوادگی : حس��ین غالمی2-میزان مالکیت:شش��دانگ یک قطعه زمین*3-

شماره پالک:3فرعی از207-اصلی مفروزازپالک207* 4-محل وقوع:واقع دربخش بهنام عرب . 5-علت ازبین 
رفتن : مفقودشدن به دلیل جابجایی 6-خالصه وضعیت مالکیت:ششدانگ یک قطعه زمین قطعه3به مساحت 
360مترمربع  تح��ت پالک207.3مفروزازپالک 207ذیل دفترالکترونیکی 140020301046002281بنام 
حسین غالمیان ثبت وسندبه شماره چاپی 200458صادرگردیده است.لذاباتوجه به اعالم فقدان سندمالکیت 
ملک فوق الذکر ودرخواست صدورسندالمثنی تک برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نسبت به ملک مورد آگهی 
معامله کرده که درقسمت ششم این آگهی ذکرنشده یامدعی وجوداصل سندمالکیت نزد خودمی باشد،ظرف 
مدت ده روزپس ازانتشاراین آگهی به اداره ثبت اسناد وامالک پیشوامراجعه واعتراض کتبی خودرا ضمن ارائه 
اصل س��ندمالکیت یا سندمعامله تسلیم نماید وچنانچه ظرف مهلت مقرراعتراض نرسدویادرصورت اعتراض 
اصل سندمالکیت یاسندمعامله ارائه نشوداداره ثبت نسبت به صدورسند المثنی مالکیت طبق مقررات جاری، 
صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد./ نشانی ثبت محل : پیشوا خ شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه فردوس 

اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا -207 م /الف   آ1408241
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا

آگهی فقدان سند مالکیت
  آقای غالمعلی شیرازی بااعالم مفقود شدن سندمالکیت ملک موردآگهی وباتسلیم استشهادیه گواهی امضاءشده 
ذیل ش��ماره یکتا 140044451256000284وش��ماره ترتیب 14957مورخ1400.7.11دفتراسنادرسمی 
ش��ماره 1پیشواو طی درخواس��ت وارده به ش��ماره 1400856010460003625مورخ1400.7.11تقاضای 
صدور المثنی سند مالکیت تک برگی نموده است که مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بشرح 
زیرآگهی می گردد 1. نام ونام خانوادگی : غالمعلی ش��یرازی-میزان مالکیت:ششدانگ یک مغازه*3-شماره 
پالک:1851فرعی از158-اصلی مفروزازپالک30* 4-محل وقوع:واقع دربخش بهنام سوخته . 5-علت ازبین 
رفتن : مفقودش��دن به دلیل جابجایی 6-خالصه وضعیت مالکیت:شش��دانگ باب مغازه قطعه3تفکیکی به 
مساحت 34.46مترمربع تحت پالک158.1851مفروزازپالک 30فرعی ذیلثبت8928دفتر80صفحه330بنام 
غالمعلی ش��یرازی ثبت وس��ندبه ش��ماره چاپی 618558صادرگردیده است س��پس به موجب سندرهنی 
شماره9078مورخ 1387.10.10دفترخانه17پیشوادررهن بانک صادرات قرارگرفته است.لذاباتوجه به اعالم 
فقدان سندمالکیت ملک فوق الذکر ودرخواست صدورسندالمثنی تک برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نسبت 
به ملک مورد آگهی معامله کرده که درقس��مت شش��م این آگهی ذکرنشده یامدعی وجوداصل سندمالکیت 
نزد خودمی باشد،ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراین آگهی به اداره ثبت اسناد وامالک پیشوامراجعه واعتراض 
کتبی خودرا ضمن ارائه اصل س��ندمالکیت یا س��ندمعامله تسلیم نماید وچنانچه ظرف مهلت مقرراعتراض 
نرس��دویادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت یاسندمعامله ارائه نشوداداره ثبت نسبت به صدورسند المثنی 
مالکیت طبق مقررات جاری، صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد./ نشانی ثبت محل : پیشوا خ شریعتی طبقه 

فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا -203 م /الف  آ1408241
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا

آگهی فقدان سند مالکیت
  آقای غالمعلی ش��یرازی بااعالم مفقود ش��دن س��ندمالکیت ملک موردآگهی وباتسلیم استشهادیه گواهی 
امضاءشده ذیل شماره یکتا 140044451256000284وشماره ترتیب 14957مورخ1400.7.11دردفتراسنا
درسمی شماره 1پیشواو طی درخواست وارده به شماره 1400856010460003624مورخ1400.7.11تقاض
ای صدور المثنی سند مالکیت تک برگی نموده است که مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بشرح 
زیرآگهی می گردد 1. نام ونام خانوادگی : غالمعلی شیرازی2-میزان مالکیت:ششدانگ یک مغازه*3-شماره 
پالک:1852فرعی از158-اصلی مفروزاز30* 4-محل وقوع:واقع دربخش بهنام سوخته . 5-علت ازبین رفتن : 
مفقودشدن به دلیل جابجایی 6-خالصه وضعیت مالکیت:ششدانگ یک باب مغازه قطعه4تفکیکی به مساحت 
46.5مترمرب��ع  تح��ت  پالک158.1852مفروزازپالک 30فرعی ذیل ثب��ت 8929دفتر80صفحه 332بنام 
غالمعلی شیرازی ثبت وسندبه شماره چاپی 618559صادرگردیده است سپس به موجب سندرهنی شماره 
3098مورخ 1390.6.5دفترخانه 1250تهران دررهن بانک صادرات قرارگرفته است.لذاباتوجه به اعالم فقدان 
سندمالکیت ملک فوق الذکر ودرخواست صدورسندالمثنی تک برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله کرده که درقسمت ششم این آگهی ذکرنشده یامدعی وجوداصل سندمالکیت نزد خودمی 
باشد،ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراین آگهی به اداره ثبت اسناد وامالک پیشوامراجعه واعتراض کتبی خودرا 
ضمن ارائه اصل سندمالکیت یا سندمعامله تسلیم نماید وچنانچه ظرف مهلت مقرراعتراض نرسدویادرصورت 
اعتراض اصل سندمالکیت یاسندمعامله ارائه نشوداداره ثبت نسبت به صدورسند المثنی مالکیت طبق مقررات 
جاری، صادر وبه متقاضی تس��لیم خواهد کرد./ نش��انی ثبت محل : پیشوا خ شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه 

فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا -204 م /الف  آ1408241
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا

آگهی فقدان سند مالکیت
 مجیدش��اه مصیری وکیل غالمرضاعنداله بااعالم مفقود ش��دن س��ندمالکیت ملک موردآگهی وباتس��لیم 
استشهادیه گواهی امضاءشده ذیل ش��ماره یکتا 14002151266000337وشماره ترتیب 11452مورخ14
00.8.8دردفتراسنادرسمی شماره 4پیشواو طی درخواست وارده به شماره 1400856010460004244مو

رخ1400.8.8تقاضای صدور المثنی س��ند مالکیت تک برگی نموده است که مراتب دراجرای ماده120آیین 
نامه قانون ثبت بشرح زیرآگهی می گردد 1. نام ونام خانوادگی : غالمرضاعنداله 2-میزان مالکیت:ششدانگ 
عرص��ه واعیان یک دس��تگاه آپارتمان*3-ش��ماره پالک:3170فرعی از114-اصل��ی مفروزازپالک3182* 
4-محل وقوع:واقع دربخش بهنام س��وخته . 5-علت ازبین رفتن : مفقودش��دن به دلیل جابجایی 6-خالصه 

وضعیت مالکیت:شش��دانگ عرصه واعیان یک دس��تگاه آپارتمان واقع درضلع جنوب ش��رقی تحت پالک 
114.3170مفروزی3182قطعه9تفکیک��ی واق��ع درطبقه اول به مس��احت 74.33مترمربع دربخش بهنام 
س��وخته ذیل دفترالکترونیکی شماره139620301046001905بنام غالمرضاعنداله  وسندبه شماره چاپی 
886846صادرگردیده است وبه موجب سندرهنی شماره 42472مورخ 1398.9.16دفترخانه 17پیشوادررهن 
بانک کش��اورزی شعبه بوعلی قرارگرفته است)موافقت اخذشده است(.لذاباتوجه به اعالم فقدان سندمالکیت 
ملک فوق الذکر ودرخواست صدورسندالمثنی تک برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نسبت به ملک مورد آگهی 
معامله کرده که درقسمت ششم این آگهی ذکرنشده یامدعی وجوداصل سندمالکیت نزد خودمی باشد،ظرف 
مدت ده روزپس ازانتشاراین آگهی به اداره ثبت اسناد وامالک پیشوامراجعه واعتراض کتبی خودرا ضمن ارائه 
اصل س��ندمالکیت یا سندمعامله تسلیم نماید وچنانچه ظرف مهلت مقرراعتراض نرسدویادرصورت اعتراض 
اصل سندمالکیت یاسندمعامله ارائه نشوداداره ثبت نسبت به صدورسند المثنی مالکیت طبق مقررات جاری، 
صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد./ نشانی ثبت محل : پیشوا خ شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه فردوس 

اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا -206 م /الف   آ1408241 
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا

آگهی فقدان سند مالکیت
وارده  درخواس��ت  وط��ی  س��یدجوادطباطبایی  مال��ک  وکی��ل  جعف��ری  ابوالقاس��می  س��یدمصطفی 
139985601046000178ترتیب 15048مورخ99درخواس��ت س��ند مالکیت تک برگی نموده اس��ت که 
بامرس��له پس��تی 219149832000048720000178واردثبت پیشواگردیده اس��ت وکلیه امورمربوط به 
س��ندتک برگی رانموده اس��ت که درخواس��ت وس��ندنامبرده دراداره مفعودگردیده است:)سندودرخواست 
س��ندمالکیت نامب��رده درموجب گواهی بایگاتنی دراین اداره مفعودگردیده اس��ت( 1. ن��ام ونام خانوادگی : 
سیدجوادطباطبایی2-میزان مالکیت:ششدانگ*3-شماره پالک:645فرعی از113-اصلی مفروزازپالک113* 
4-محل وقوع:واقع دربخش بهنام س��وخته . 5-علت ازبین رفتن : مفقودش��دن به دلیل جابجایی 6-خالصه 
وضعیت مالکیت:شش��دانگ اعیانی یکبابخانه به مس��احت 240مترمربع  تح��ت پالک113.645ذیل ثبت 
1842دفتر32صفحه61بنام سکینه صدیقی جعفری ثبت وسندبه شماره چاپی 579306صادرگردیده است 
سپس مع الواسطه به موجب سندقطعی36674مورخ1392.2.18به سیدجوادطباطبایی منتقل گردیده است 
وطی استانداردسازی پالک به113.2410تغییرگردیده است.لذاباتوجه به اعالم فقدان سندمالکیت ملک فوق 
الذکر ودرخواس��ت صدورسندالمثنی تک برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله 
کرده که درقسمت ششم این آگهی ذکرنشده یامدعی وجوداصل سندمالکیت نزد خودمی باشد،ظرف مدت 
ده روزپس ازانتشاراین آگهی به اداره ثبت اسناد وامالک پیشوامراجعه واعتراض کتبی خودرا ضمن ارائه اصل 
س��ندمالکیت یا سندمعامله تسلیم نماید وچنانچه ظرف مهلت مقرراعتراض نرسدویادرصورت اعتراض اصل 
سندمالکیت یاسندمعامله ارائه نشوداداره ثبت نسبت به صدورسند المثنی مالکیت طبق مقررات جاری، صادر 
وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد./ نشانی ثبت محل : پیشوا خ شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت 

اسناد و امالک پیشوا -208 م /الف  آ1408241 
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا

رونوشت اگهی انحصاروراثت
اقای  عبدالمناف سقا فاقد شناسنامه  شرح دادخواست به کالسه 1400/567 از این شورا درخواست نموده 
چنین توضیح داده شادروان خالدین ابراهیمی فاقد شناسنامه  در تاریخ 1398/09/27 براثر تصادف  بدرود 
حی��ات گفت��ه و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر اس��ت به 1- متقاضی با مش��خصات فوق  پدر متوفی 
2- مصطفی ابراهیمی 3- مرتضی ابراهیمی فرزندان ذکور متوفی 4- محبوبه ابراهیمی 5- معصومه ابراهیمی 

فرزندان اناث متوفی 6- فاطمه ازبک همسر متوفی 7- حوا ازبک مادر متوفی  . متوفی ورثه دیگری ندارد . 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
و یا وصیت نامه نزد او باش��د از تاریخ نش��ر اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد .آ1408114
رئیس شورای حل اختالف شعبه یک دلگان – عظیم بامری

آگهی آراء هیات 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 هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک شیروان رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو 

نشریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
1-برابرکالس��ه35-1400ورأی ش��ماره140060307114002220  خان��م آمنه دولتخ��واه مایوان فرزند 
بابامحمددر ششدانگ یک باب منزل به مساحت158/05 متر مربع قسمتی از پالک شماره 1اصلی سه یک 

آب واقع دربخش 5قوچان  از محل مالکیت محمدمحمدی
2- برابرکالس��ه 245-1400 ورأی ش��ماره 140060307114002397  آقای اسماعیل پرارین فرزندقربان 
محمد  درشش��دانگ یک باب منزل به مس��احت 149/60 متر مربع قس��متی از  پالک شماره 3751فرعی  

از2اصلی  واقع دربخش5قوچان ازمحل مالکیت امیدعلی رستمی
-3 برابرکالس��ه 132-1400ورأی ش��ماره 140060307114001278 آقای صبرخشمن فرزندمحمدعلی 
درشش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 6252مترمربع قس��متی ازپالک 12اصلی امان آبادواقع در 

خراسان شمالی بخش5قوچان ازمحل مالکیت احمدصابری
-4 برابرکالسه 45-1400ورأی شماره 140060307114002404آقای  حسین بغنی باجگیران فرزندکریم 
درششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 120030 مترمربع قسمتی ازپالک  27اصلی کالته ولی   واقع 

درخراسان شمالی بخش5قوچان ازمحل مالکیت مشاعی خودمتقاضی
-5 برابرکالسه 269-1400ورأی 140060307114002572آقای محمد ابراهیم هوشمند فرزند حیدرقلی  
درشش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی  به مساحت 10297/7مترمربع قسمتی ازپالک شماره  7اصلی زیارت 

واقع در بخش 5قوچان ازمحل مالکیت امین هوشمند
6- برابرکالس��ه 267-1400ورأی ش��ماره 140060307114002570آق��ای مه��دی احمدی فرزند علی 

درشش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 4744/19مترمربع قسمتی از الک شماره 7اصلی زیارت 
واقع دربخش5قوچان حوزه ثبت ملک شیروان ازمحل مالکیت حسین کالنی

7-برابرکالس��ه 268-1400ورأی ش��ماره 140060307114002571آق��ای مهدی احم��دی فرزند علی 
درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 38817/22مترمربع قسمتی از پالک شماره 7اصلی زیارت 

واقع دربخش5قوچان حوزه ثبت ملک شیروان ازمحل مالکیت علی احمدی
8-برابرکالس��ه266-1400ورأی ش��ماره 140060307114002569آق��ای مه��دی احم��دی فرزند علی 
درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 35922/24مترمربع قسمتی ازپالک 7اصلی زیارت واقع در 

بخش 5قوچان حوزه ثبت ملک شیروان از محل مالکیت علی احمدی 
 به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه 
اعتراضی دارند باید از 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 س��ند خواهد نمود .ضمنا صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ1408076
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/07                          تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/09/22

اکبراقبالی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

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

برابر رأی ش��ماره 140060319005000404 مورخ 1400/08/04 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهداد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا حاج حسینی فرزند ماشاءاهلل بشماره شناسنامه 5 صادره از گلباف 
در ششدانگ لچکی به مساحت 84/16 مترمربع پالک 1 فرعی از 940 - اصلی واقع در بخش 23 کرمان به 
آدرس شهداد - بلوار کشاورز خریداری از مالک رسمی آقای محمد حسن هدایت 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 اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.1084م/الف آ1407691
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/8/23                                  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/7

ابراهیم سیدی -رییس ثبت اسناد و امالک

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

برابر رای ش��ماره 140060319005000511 م��ورخ 1400/7/25 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهداد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم حدیثه ده ش��یخ زاده فرزند اکبر بش��ماره شناسنامه 0 صادره از شهداد در 
شش��دانگ یک باب خانه به مساحت 526/70 مترمربع پالک 13 فرعی از 2894- اصلی واقع در بخش 23 
کرمان به آدرس شهداد- خیابان شفا شهرک امام رضا خریداری از مالک رسمی آقای حمید شفایی   محرز 
گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 1199 م/الف  آ1408246
تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 1400/09/7                 تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه 1400/09/21

ابراهیم سیدی - رییس ثبت اسناد و امالک
 
))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد((

نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/9/20 امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد 
ثبتی شهرستان تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت 

اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
آقای موس��ی اسدی به شناسنامه ش��ماره 2711 کدملی 0748700471 صادره تایباد فرزند نظرمحمد در 
ششدانگ یکباب منزل به مساحت 393/45 مترمربع پالک شماره 51 فرعی از 276 اصلی واقع در خراسان 
رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت گل محمد زادخواست و قسمتی 

از پالک** کالسه 98-529
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی و ماده 13 
آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که 
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 به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد 
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1407627
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/8/22                                              تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/7

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

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

 براب��ررای  ش��ماره 1161- 1400/7/10 هیات پنجم موضوع قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم سیده مهناز نوری فرزند سید کاظم بشماره شناسنامه 6 صادره از بهار در ششدانگ یکباب ساختمان 
به مس��احت 541،93 مترمربع پالک 11814فرعی از 139 اصلی واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملک بهار 
خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای سیدنقی مصطفوی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله در روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد.)م الف 291(  آ1407638
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/8/22                                  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/9/7

جالل حدادی -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بهار

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 3297-1400 مورخ 1400/08/06 هیات به شماره کالسه 471- 1396موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو 
بجنوردتصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی آقای ولی رضائی فرزند محمدتقی بشماره شناسنامه 950صادره 
از بجنورد دریک باب منزل به مساحت 248.40 متر مربع از پالک 153 فرعی از 164 اصلی واقع در اراضی 
حصارشیرعلی خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای حسن زعفرانی فرزند محمد محرزگردیده 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 ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات  سند مالکیت صادرخواهد شد.آ1407640
 تاریخ انتشار نوبت اول :  1400/08/22                    تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/09/07   

احمد اصغری شیروان  - رئیس ثبت اسناد و امالک
   

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رأی شماره 3209-1400 و 3211 – 1400 و 3208-1400 و 3210 – 1400 مورخ 
1400/07/27 هیات به ش��ماره کالس��ه های 192-1400 و 188-1400 و 190- 1400 و 189 – 1400 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک منطقه دو بجنوردتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقایان رحمت صفائی حصاری فرزند محمود  
بش��ماره شناس��نامه 486صادره از بجنورد و نعمت صفائی حصاری فرزند محمود به ش ش 19277 صادره 
بجنورد و آقای صمد صفائی حصاری فرزند محمود به ش ش 1 صادره بجنورد و آقای احمد صفائی حصاری 
فرزند محمود به ش ش 15 صادره بجنورد بالس��ویه هر کدام در یک و نیم دانگ مش��اع از ششدانگ یکباب 
انب��اری به مس��احت 165.90 متر مربع از پالک 3529 فرعی از 164 اصلی واقع در اراضی حصارش��یرعلی 
بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی آقای محمود صفائی حصاری  فرزند احمد محرزگردیده 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 ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات  سند مالکیت صادرخواهد شد. آ1407643
تاریخ انتشار نوبت اول :  1400/08/22                               تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/09/07   

احمد اصغری شیروان   - رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان خرم آباد به 
شرح ذیل: 

پرونده کالسه 1399114425001000860 و رای شماره 140060325001007028 مورخه 1400/08/17 
به تقاضای مظاهر نصیری س��رناوه فرزند صفرعلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی بمساحت 
110/23 متر مربع مجزی ش��ده از پالک ش��ماره 13 فرعی از 3 اصلی واقع در بخش 4 شهرستان خرم آباد 
خروجی از مالکیت مالک اولیه صید کریم قمری پور مهر رس��یدگی و تأیید و انش��ا گردید. مراتب در اجرای 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع 
مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی آگهی می گردد 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 داره که 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 415590970  آ1408258
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/9/7                                     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/22

صیدآقا نجفوند دریکوندی
رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد
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