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 تولیت آستان قدس رضوی 
در دیدار جبهه روحانیت مردمی: 

حضور روحانیون در عرصه های 
اجتماعی امیدآفرین است

در عرصه های  روحانیون  آستان قدس رضــوی حضور  تولیت 
مختلف اجتماعی را موجب امیدآفرینی و الهام بخشی در جامعه 
دانست.به گزارش آستان نیوز، حجت االسالم  والمسلمین احمد 
مــروی در دیــدار اعضای جبهه روحانیت مردمی که در حرم 
مطهر رضوی انجام شد، با تأکید بر اهمیت توسعه جریان های 
انقالبی اصیل در حوزه های علمیه، اظهار کرد: ایجاد تشکل های 
انقالبی، دغدغه مند و باانگیزه در حوزه های علمیه امری بسیار 
مبارک و الزم است.وی با بیان اینکه تشکل های حوزوی باید 
استقالل خود را حفظ کنند، افــزود: این تشکل ها نباید یک 
جریان سیاسی و حزبی را نمایندگی کنند، این قبیل اقدام ها 

برای حوزه  علمیه یک خطر بوده و در شأن حوزویان نیست.
علمیه  حــوزه  کــرد:  عنوان  مــروی  والمسلمین  حجت االسالم  
خاستگاه انقالب است، لذا باید مراقب بود که حوزویان گرفتار 
یأس و ناامیدی نشوند زیرا اگر حوزویان دچار یأس شوند دیگر 
از جامعه نمی توان انتظاری داشت؛ دشمن برای ایجاد فاصله 
میان حوزه  علمیه و انقالب برنامه ریزی و دسیسه چینی می کند.
وی با بیان اینکه ایجاد بی تفاوتی در روحانیون و اختالف افکنی 
میان حوزه های علمیه از دیگر دسیسه های دشمن است، اظهار 
کرد: وجهی از دشمن شناسی این است که بدانیم دشمن چه 
برنامه هایی دارد و ما چه باید بکنیم و این امر از وظایف اصلی 

روحانیون و حوزه های علمیه است.
تولیت آستان قدس رضــوی گفت: طالب و حوزه های علمیه 
باید در عرصه های اجتماعی ورود پیدا کنند، حضور حوزویان 
و  امیدآفرینی  تأثیرگذاری،  موجب  اجتماعی  عرصه های  در 
الهام بخشی برای جامعه است.وی بیان کرد: ارتباط مستمر با 
نسل جوان باید از اولویت های کاری طالب و روحانیون باشد، 
جوانان مشتاق کسب تعالی دینی هستند و وظیفه سنگین 
هدایت و راهنمایی نسل جوان بر عهده روحانیت است که باید 
با روش هایی خالقانه و متناسب با اقتضائات نسل جدید باشد.
از  یکی  اینکه  بر  تأکید  با  مــروی  والمسلمین  حجت االسالم  
اقشار  با  صمیمی  ارتباط  حفظ  روحانیت  مهم  رسالت های 
مختلف مردم است، تصریح کرد: روحانیون باید »طبیب دوار 
بطبه« باشند و از قالب های مرسوم و شئونی که گاهی برای 

ارتباط با نسل جوان وجود دارد، خارج شوند.
گفتنی است، در ابتدای این دیدار تعدادی از اعضای جبهه 

روحانیت مردمی به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

رودبـــار جنوب ۱۵  رضــوی  خادمیاران 
سری جهیزیه به زوج های نیازمند اهدا 
اکبری،  احمد  حجت االسالم  کردند. 
مسئول کــانــون هــای خــدمــت رضــوی 
شهرستان رودبار جنوب در گفت وگو با 
آستان نیوز به ترویج ازدواج آسان اشاره 
ــزود: در راســتــای کمک های  کــرد و افـ
ــدای  ــه، ســومــیــن پــویــش اهــ ــان مــؤمــن
توسط  نیازمند  زوج هـــای  به  جهیزیه 
خادمیاران رضوی این شهرستان انجام 
شد.اکبری یکی از خدمات کانون های 
خــدمــت رضــــوی رودبــــــار جــنــوب را 

اهــدای جهیزیه به زوج هــای نیازمند 
برشمرد و اظهار کرد: از ابتدای سال 
به همت  ســری جهیزیه  تاکنون ۷۵ 
ــوی کــانــون محله ای  ــاران رضـ خــادمــی
مسجد امیرالمؤمنین)ع( و خیران به 
زوج هــای جوان رودبــاری که مشکالت 
اهــدا شده است. داشتند  اقتصادی 

وی تأکید کرد: در این پویش ۱۵سری 
گاز،  اجــاق  یخچال،  شامل  جهیزیه 
سرویس  پتو،  قــالــی،  خیاطی،  چــرخ 
آشپزخانه و... اهدا شد که ارزش ریالی 
ــال اســت. هــر ســـری ۲۵۰مــیــلــیــون ریـ

مسئول کــانــون هــای خــدمــت رضــوی 
رودبـــار جنوب تصریح کــرد: هــدف از 
و  ازدواج  پویش تسهیل  ایــن  اجــرای 
ترغیب  نیازمند،  ــای  زوج هـ بــه  کمک 
و تشویق جوانان به امر ازدواج و کم 
اســت. اجتماعی  آسیب های  کـــردن 
اکبری افزود: تالش می کنیم با کمک 
خــادمــیــاران و خــیــران شهرستان هر 
سال تعداد زیادی از زوج های جوانی 
را که برای تشکیل زندگی خود معطل 
امکانات  تهیه  با  هستند،  جهیزیه 

اولیه زندگی راهی خانه بخت کنیم.

خادمیارانخادمیاران

 کمک مؤمنانه
 در خدمت 
ازدواج آسان
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به مناسبت سالروز بزرگداشت فقیه و متکلم بزرگ شیعه

 »برادر گرامی و استوار؛
 شیخ مفید«

j همدلی خادمان حضرت رضا 
با خانواده پاکبان مشهدی

گفتاری از حجت االسالم محسن عباسی ولدی

با مفهوم »برکت« غریبه شدیم
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در قالب برنامه سه شنبه های فرهنگی

 »اسناد و آثار مرتبط با شهید 
آیت هللا مدرس« رونمایی می شود

    سال اول    ویژه نامه 212    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

 امروز چهارمین سالگرد رحلت شاعر پیشکسوت 
حبیب هللا  مرحوم  اســت.  کشورمان  آیینی  شعر 
چایچیان متولد سال ۱۳۰۲ و متخلص به »حسان« 
اهل  مرثیه  و  مــدح  در  بیشتر ســروده هــایــش  کــه 
بیت)ع( بود. او به تأثیرپذیری از اندیشه های عالمه 
امینی بارها اشاره کرده و بارها از سوی عالمه امینی 
و رهبر معظم انقالب مورد تحسین و تشویق قرار 
امضا  عشاق  شهادت نامه  »امــشــب  بــود.  گرفته 

می شود« و »آمدم   ای شاه پناهم 
این  از سروده های معروف  بده« 
بــوده  خوش طبع  و  فقید  شاعر 
است. به بهانه سالروز فوت این 

شاعر پیشکسوت...

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار جبهه روحانیت مردمی: 

حضور روحانیون در عرصه های اجتماعی امیدآفرین است
 روایت مصطفی محدثی خراسانی

  از مرحوم حبیب اهلل چایچیان 
در چهارمین سالگرد درگذشتش

میدان دار 
شعر آیینی
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منبر مجازی 

 عبادت خدا را 
برای خودت تلخ نکن 

فاطمی نیا  عــبــداهلل  سید  اهلل  ــت   آی
نهج البالغه   4۳8 حکمت  در  علی)ع(  امــام 
می فرمایند: »قَلِيلٌ مدومُ عَلَيْهِ خیر مِنْ كَثِيرٍ 
مَمْلُولٍ مِنْهُ« کمی که انسان به آن عالقه مند 
اســت و ادامـــه مــی دهــد از زیـــادی کــه از آن 
تــمــام می شود  کـِـی  و می گویی  مــلــول شــوی 
بهتر است.پس از نماز عشا دو رکعت نماز 
نشسته را می خواند خیلی هم زحمت ندارد 
با عالقه ادامه می دهد. اسالم دین کیفیت 
است نه کمیت، حاال اگر کسی حال داشت 
چه  دعــا،  التماس  داد  انجام  طوالنی  عمل 
به نشاط است  این ها منوط  دارد؟  اشکالی 
ایــن هــا طــب اهــل بــیــت)ع( اســت دست کم 

نگیرید.
در جوانی مسافرت خارج از کشور رفته بودم 
یک نفر داخل سفارت آمد و به جوانان گفت 
باید روزی هشت جزء قرآن بخوانید گفتم این 
نادان است طبیب نیست طب روحانی فقط 
باید از ائمه)ع( گرفته شود. دواهای روحانی 
دقیق تر از جسمانی است. اگر انسان حال 
اگــر نشاط  و نشاط داشــت بخواند  داشــت 
نداشت بخواند به درد نمی خورد. مثالً وقتی 
که قرآن می خوانی می بینی آخرهای صفحه 
 اســـت مــی گــویــی »الــحــمــدلــلــه«! ایـــن اصــالً 

به درد نمی خورد. 
تلخ  بر خودتان  را  عبادت خدا  که  فرمودند 
نکنید نگویید: من باید کمیل بخوانم! همین 
می شود که ترقی نمی کنم. همین می شود که 
به جایی نمی رسد کمیل می خواند نماز شب 

می خواند به جایی نمی رسد.  
با زن و بچه اش بلد نیست چطور معاشرت 
کند اگر حال داشتی تا صبح بخوان اما اگر 

حال نداشتی نخوان خطرناک است.
کــســی که  هــمــان  )ره(  مــرحــوم ســیــدرضــی 
کتاب   – کـــرده  جـــمـــع آوری  را  نــهــج الــبــالغــه 
ــمــجــازات الــنــبــویــه را جـــمـــع آوری کـــرده –  ال
نقل  اکــرم)ص(  پیامبر  از  جمله ای  می گوید 
الدِّیَن  ــذَا  هَ »إِنَّ  زیباست:  خیلی  که  شــده 
متینی  دین  دین،  بِرِفْقٍ«  فِیهِ  فَأَوْغِلْ  لمَتِین 

است با آن بازی نکن.
پیشم  آمد  بودم خانمی  که  از کشور  خارج 
و گــفــت مـــن بـــه خــاطــر دســـتـــورات اســتــاد 
گفتم  می خوابم  ساعت  چهار  روزانــه  فقط 
استاد  داده  را  دستورات  این  که  کسی  این 
و  خــواب  به  آفریده  را  انسان  خدا  نیستند 

غذا نیاز دارد. 
نرمی  و  با »رفق«  بِرِفْق« یعنی  فِیهِ  »فَأَوْغِلْ 
وارد دین شو »و التبغض إلى نفسك عبادة 
ربك« عبادت خدا را در نفست مبغوض و 
بخوانی  جــزء  هشت  نمی خواهد  نکن.  تلخ 

یک سطر بخوان!

درباره پیشینه یکی از امالک وقفی و مشهور آستان  قدس رضوی 

باغ »ملک آباد« موقوفه حاج حسین ملک نیست
محمدحسین نیکبخت   جلگه 
مشهد با وجود محدودیت منابع 
آبی، از دیرباز مکان سرسبزی بوده 
 است. اگر یادتان باشد چند باری 
خدمتتان عرض کرده ام که باغ های 
شهر  شکل گیری  از  پیش  بزرگی، 
مشهد، در این منطقه وجود داشت و حتی محل 
شهادت و دفن حضرت امام رضــا)ع(، کاخ حُمَید 
بن قَحطبه، والی خلفای عباسی در منطقه توس 
بود که آن را در وسط باغی بزرگ و مفرح ساخته 
شــاهــرخ،  فــرمــان  بــا  هــم  تیموری  دوره  در  بــودنــد. 
به  که  رضــوی ساختند  حــرم  غــرب  در  زیبا  باغی 
این  در  نامش  هنوز  و  شــد  مشهور  »چــهــاربــاغ« 
منطقه باقی است. درباره این باغ ها در فرصت های 
وقــت فرصت  امــا هیچ  کـــرده ام،  مختلف صحبت 
ــاره بــزرگ تــریــن بــاغ حــال حاضر  نشده  اســت دربـ
نه  نامش  که  ملک آباد  بــاغ  یعنی  مشهد،  شهر 
ایران  مردم  همه  برای  بلکه  مشهدی ها،  نزد  تنها 
ایــن شهر  به  نقاط کشور  اقصی  از  که  زائــرانــی  و 
مقدس می آیند، آشناست، با شما عزیزان همراه 
باشم.  داشته  رواق، صحبتی  نخست  در صفحه 
آن  تاریخ  و  بــاغ  ایــن  از  برایتان  می خواهم  امــروز 

بگویم. امیدوارم همراه ما باشید.

چراباغملکآباد؟ ◾
باغ ملک آباد، به عنوان بزرگ ترین و معروف ترین 
ــاغ آســتــان  قــدس رضـــوی در ضلع غــربــی شهر  ب
۳۰۰ هکتار  آن حــدود  دارد. وسعت  قــرار  مشهد 
شهر  به  مربوط  مهم  بسیار  مسیل  دو  و  اســت 
مشهد از میان آن عبور می کند. به همین دلیل، 
مرحوم عزیزهللا عطاردی معتقد است باغ در واقع 
۲6۰ هکتار است. ملک  آباد در واقع نام روستایی 
از  و  قرار داشت  باغ  این  بود که در مرکز  قدیمی 
محسوب  رضــوی  قدس  آستان  قدیمی  موقوفات 
 ۱۳۱۰ دهــه  از  پیش  تا  بــاغ  ایــن  از  نیمی  می شد. 
معروف  بــازرگــانــان  از  یکی  اجــاره  در  خورشیدی، 
مشهد به نام حاج تقی ملک التجار قرار داشت. 
بنابراین برخالف باور عمومی در مشهد، این باغ 
و  مشهور  واقــف  ملک،  حاج حسین  موقوفات  از 
نامدار ایران و شهر مشهد نیست. دلیل نام گذاری 
ثانیاً  و  اوالً خود روستای قدیمی ملک آباد  را  باغ 
اجاره بخش مهمی از این مِلک توسط حاج تقی 
این  از  یک  کــدام  اینکه  دانسته اند.  ملک التجار 

خیلی  دانست،  اصلی  دلیل  می توان  را  دلیل  دو 
که  نباشد  بد  شاید  نیست.  معلوم  و  مشخص 
بدانید باغ ملک آباد از نظر وسعت، خیلی بزرگ تر 
از اندازه فعلی آن بوده  است و در طول 9۰ سال 
مسکن  بــرای ساخت  را  آن  از  بخش هایی  اخیر، 
به مردم اجاره داده اند و بخش های دیگری نیز در 
مسیر توسعه شهری، به تأسیسات دیگری مبدل 
به صورت  آن  بیشتر  البته قسمت  شــده  اســت. 
باغ حفظ شد و در حال حاضر، افزون بر تلطیف 
فضای اطراف، نقش ریه  شهر مشهد را هم ایفا 
می کند. تقریباً از اوایل دهه ۱۳۱۰ خورشیدی، در 
از  به طور مشخص پس  و  پاکروان  زمان فتح هللا 
برای  وی  گوهرشاد،  مسجد  قیام  سرکوب  واقعه 
خودش عمارتی در مرکز باغ ملک آباد بنا کرد و از 
آن به بعد، تا پیروزی انقالب اسالمی، این عمارت 
محل سکونت نایب التولیه ها بود. در سال ۱۳۵4 

خورشیدی هم با دستور محمدرضا پهلوی، برایش 
کاخی در وسط این باغ احداث کردند که امروزه 
از آن  بــازدیــد  تبدیل شــده، هر چند که  مــوزه   به 

محدود است.

سیلیکهازملکآبادآغازشد ◾
باغ  بــا  رابــطــه  در  مــی تــوان  کــه  اتفاقاتی  از  یکی 
کرد، سیل مهیب خرداد  اشــاره  آن  به  ملک آباد 
اسفندماه  سال ۱۳۲9 شهر مشهد است. ظاهراً 
سال قبل از این واقعه و همزمان با هرس درختان 
از چــوب هــای هــرس  شــده را  بــاغ، بخش مهمی 
بدون توجه به اهمیت مسیر مسیل ها که در آن 

زمان نقش سیل بند مشهد را داشت، در داخل 
تــا ســر فــرصــت، نسبت به  بــودنــد  آن هـــا ریخته 
انتقال چوب ها اقدام کنند. این کار سبب مسدود 
شدن مسیر مسیل ها شده بود. غروب روز هفتم 
خرداد سال ۱۳۲9، بارش های گسترده و شدیدی 
در مناطق جنوبی مشهد و کوه های بینالود آغاز 
با صاعقه و سیالب همراه شد. هجوم سیل  که 
به سمت مشهد، از طریق مسیل موجود در باغ 
با  را  آغــاز شد و چون مسیر عبور آب  ملک آباد 
چــوب و خــاشــاک ناشی از هــرس مــســدود کــرده 
 بودند، آب از مسیل سرریز کرد و به سوی مشهد 
آمد. ورود سیل به شهر، خسارت های سنگینی 
بر جا گذاشت، تقریباً یک سوم شهر ویران شد؛ 
به سمت  فعلی  پــاســداران  خیابان  مسیر  از  آب 
پایین خیابان  و  عیدگاه  سرشور،  ســراب،  محالت 
پایین خیابان،  و  عیدگاه  در  خصوص  به  و  رفــت 

بخش عمده ای از منازل مــردم را ویــران کــرد. در 
این واقعه، جمعی از مردم شهر نیز کشته شدند 
اما سیل به محدوده اماکن متبرکه نزدیک نشد. 
واقعه سیل خرداد ۱۳۲9 نشان داد باغ ملک آباد 
از  نقش بسیار مهمی در حفاظت شهر مشهد 
به  آن  از  دلیل  همین  به  و  دارد  وقایعی  چنین 
بعد، مسیل ها و مسیرهای عبور آب در این باغ، 
قرار  بازبینی  مــورد  بیشتری  وســواس  و  دقــت  با 
ساخت  با  اخیر،  دهــه  چند  در  البته  می گرفت. 
سیل بندهای مستحکم در اطراف مشهد تا حد 
را  بــالی طبیعی  ایــن  به  زیــادی مشکالت مربوط 

حل و فصل کرده اند.
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دکتر مالک رحمتی مطرح کرد

 توسعه متوازن و عدالت محور
  آستان قدس رضوی
  این بار با تقویت
 منطقه ویژه سرخس

همین صفحه...



من مل 
یحسن ظنه 
استوحش 
من کل 
احد
آن كس كه گمان 
خود را نيكو نسازد 
)و بدبين باشد( از 
هر كسى وحشت 
مى كند.

ثالثه اشیاء 
یحتاج 
الناس 

طرا الیها: 
االمن و 
العدل و 

اخلصب
سه چيز است كه 

همه مردم به آنها 
نياز دارند: امنّيت، 

عدالت و آسايش.

حجت االسالم محسن عباسی ولدی در برنامه »بدون توقف« 
با اشــاره به اینکه اصلی ترین مانعی که جوانان در بحث 
فرزندآوری مطرح می کنند، عموماً مسائل اقتصادی است، 
اظهار کرد: اما این افراد فراموش می کنند اغلب خودشان هم 
از خانواده های ثروتمندی نبودند. این تغییر نگرش ها سبب 
شده امروز این طور فکر کنند که الزمه فرزنددار شدن، رفاه 
اقتصادی است، چراکه ما با مفهوم برکت غریبه شدیم و با 

این نگاه که تو تالشت را بکن آن کسی که کلیدهای زمین و 
آسمان در دست او است رزقت را گسترده می کند به زندگی 
نگاه نمی کنیم، در حالی که ما به عنوان یک مخلوق و مرزوق 
موظف به تالش و بندگی هستیم.وی در ادامه گفت: ما تا 
نگاهمان را به داشته ها متمرکز نکنیم نمی توانیم خوشبختی 
را احساس کنیم حتی در روان شناسی مادی گرا هم می گویند 
راز عدم رضایت از زندگی، بی توجهی به داشته ها و تمرکز روی 

نداشته هاست. بنابراین ما باید نوع نگاهمان را به بسیاری از 
مسائل زندگی تغییر دهیم. در کشور ما استانی که باالترین 
درآمد سرانه خانوار را دارد در فرزندآوری رتبه ۳۱ را داراست، 
االن پولدارترها بیشتر بچه دارند یا کم درآمدترها؟ من بسیار 
به این نکته اعتقاد دارم که فضای تبلیغاتی، ما را به سویی 
می برد که عوامل را اشتباه تشخیص می دهیم در نتیجه 

تحلیلمان هم اشتباه می شود.

این کارشناس و پژوهشگر در حوزه خانواده همچنین تصریح 
کرد: در جمعیت شناسی می گویند نسبت بین توانمندی 
اقتصادی و فــرزنــدآوری نسبت عکس اســت و در صورتی 
توانمندی اقتصادی را در نسبت با فرزندآوری می بینید که 
نگرش به فرزندآوری عوض شود. اگر این نگرش عوض شده و 
فرزند از حاشیه به متن بیاید آن موقع است که رفاه اقتصادی 
هم می تواند منجر به فــرزنــدآوری شــود. در دنیا کمترین 

فرزندآوری به ژاپن، نروژ و سوئیس اختصاص دارد و هر قدر 
هم مشوق می گذارند باز هم این مشکل حل نمی شود؛ پس 
این موضوع نشان می دهد صرفاً رفاه اقتصادی نمی تواند 
عاملی بـــرای فـــرزنـــدآوری باشد.عباسی ولـــدی خــطــاب به 
مسئوالن عنوان کرد: در این ۱۰ سالی که در مورد فرزندآوری 
صحبت می کنم بسیاری از کنایه ها و طعنه هایی که باید به 
شما می زدند را به من زدنــد. در مورد اینکه در جامعه فقر 

وجود دارد هیچ شکی ندارم و این مسئله قابل انکار نیست، 
اما قبول کنید احساس فقر در جامعه ما از خود فقر بیشتر 

بوده و این موضوع به مراتب خطرناک تر از خود فقر است.
وی ادامه داد: امروز اگر در خانه ای مبلمان نباشد برای عده ای 
احساس فقر و کمبود ایجاد می کند اما واقعاً این مسئله 
دلیل بر فقر است؟ واقعاً چند درصد از این افرادی که بچه 
نمی آورند محتاج نان شب هستند؟ من تحقیقات میدانی 

۱۰ ساله داشته و مشاهده کردم بسیاری از این افراد حتی 
پول برقشان از هزینه های یک فرزند بیشتر است. گاهی این 
طور نگاه می کنیم که الزمه موفقیت این است که تمام شرایط 
الزم فراهم باشد آن موقع من تیر خالص موفقیت را بزنم، در 
حالی که دین و کل دنیا می گوید اصالً دنیا در سختی است، 
پس از سختی فــرار نکن.این محقق و پژوهشگر در حوزه 
سبک زندگی در پایان نیز یادآور شد: بسیاری از افرادی که 

به جایی رسیدند و موفق شدند به دلیل مبارزه با سختی ها 
بوده و رشدشان از دل همین سختی ها بیرون آمده، یعنی 
همین سختی و فقر می تواند یک فرصت بزرگ برای رشد 
باشد. حتی اگر نگاهی به زندگی ثروتمندان در ایــران هم 
بکنید خیلی از آن ها از دامن فقر به این جایگاه رسیدند، اما ما 
متأسفانه یاد گرفتیم به جای حل مسئله، صورت مسئله ها 

را پاک کنیم.

قاب رسانه
 با مفهوم 
 »بركت« 
غريبه شديم

موعظه
آیت اهلل مظاهری

   نماز شب فراموش نشود...
قرآن مى فرمايد: »اَقِمِ  الَّصلوه  لُِدلُوكِ  الَّشْمِس  الي َغَسقِ  الَّلْيلِ  َو 

ْدبِهِ   ُقْرآنَ  الَْفْجِر انَّ  ُقْرآنَ  الَْفْجِر كانَ  َمْشُهوداَ. َوِمنَ  اللَّْيلِ  َفَتهجَّ
نافَِلًه لََك  َعسي انْ  َيْبَعَثَك  َربَُّك  َمقامًا َمْحُموداً« )اسراء/ 78 و 79(. 
اگر مقام محمود مى خواهى نماز ظهر و عصرت را اول وقت، نماز 

مغرب و عشا را اول وقت و نماز صبح را اول وقت بخوان و نماز 
شب هم فراموش نشود. اين آيه هم مى فرمايد: معلم اخالقى 

كه همه وقت و همه جا هست نماز و اهميت دادن به نماز است. 
به شما عزيزان، معقول نيست بگويم نماز بخوانيد، چنان كه 

خوب هم نيست بگويم نماز اول وقت بخوانيد؛ معلوم است نماز 

مى خوانيد و نماز را اول وقت هم مى خوانيد و نماز را در مسجد 
با جماعت مى خوانيد. در وقت نماز حتمًا تالطم درونى برای شما 

پيدا مى شود برای اينكه شما مروج نمازيد. اما بايد در زندگى 
شما نمازشب باشد. اگر مى خواهيد مهذب شويد بايد نيم ساعت 

پيش از طلوع فجر، نيم ساعت پس از طلوع فجر بيدار باشيد و 

با راز و نياز با خدا و با نماز شب، زمينه درست كنيد برای اينكه 
پروردگار عالم شما را مهذب كند. معمواًل نمى شود، نديديم و 
نشنيديم يك كسى به نماز بى اعتنا باشد اما مهذب هم شده 

باشد. نشنيديم و نديديم كسى نماز شب در زندگي اش نباشد، اما 
مهذب هم شده باشد. اگر مى خواهيد مهذب شويد حتمًا بايد اين 

نمازشب، اين طلوع فجر و بيداری پيش از طلوع فجر در زندگى 
شما باشد.

سوره مزمل سوره ای است كه در دومين نزول وحى، بر پيغمبر 
نازل شده است، يعنى در دفعه اول چند آيه اول سوره علق در 

كوه حرا بر پيغمبر نازل و ايشان به رسالت مبعوث شد، سپس در 

دفعه دوم اين آيات سوره مزمل بر پيامبر نازل شد كه در آغازش 
ِملُ  ُقمِ  اللَّْيلَ  اال َقلياًل نِْصَفهُ  اِوانُْقْص  ِمْنهُ   َها الُْمزَّ مى فرمايد: »يا ايُّ
َقلياًل اْو ِزْد َعْليهِ  َوَرتِّلِ  الُْقْرآنً  َتْرتياًل« )مزمل/ 1-4(  ای پيغمبر، 

 ای كسى كه عبای نبوت به دوش گرفتى، به پاخيز شب را جز 
اندكى، نصفش را يا كمتر از آن اندكى را، يا افزون بر آن و به 

ترتيل بخوان قرآن را. بار سنگينى بر دوش تو آمده است، اگر 
مى خواهى اين بار به منزل برسد بايد به اندازه ممكن شب را 

بيدار باشى. 
هرچقدر مى شود و مى توانى بيدار خوابى داشته باشى. برای 

طلبه، نيم ساعت، يك ساعت قبل از طلوع فجر.

حبیب هللا فرزند محمدحسین، در سال ۱۳۰۲ در 
تبریز زاده شد. 6 ساله بود که همراه خانواده اش به 
تهران مهاجرت کرد. خودش یک بار در گفت وگو 
با عقیق درباره قریحه شعرش گفت: »لطف خدا 
شامل حال من شد. پس از آن هرچه امروز دارم، 
از پدر و مــادر مرحومم است که هر دو بزرگوار از 
عاشقان اهل بیت)ع( بودند. مــادرم به ویژه نقش 
تعیین کننده ای در هــدایــت مــن بــه ســوی اشعار 
آیینی داشـــت. ۱5ـ  ۱4 ســالــه بـــودم کــه شـــروع به 
شعر گفتن کــردم. آن زمــان پــدر و مــادرم که قاری 
قــرآن بودند، تشویقم کردند که به ســرودن شعر 
 ادامه بدهم. پس از فوت آن بزرگواران هم راهم را 

ادامه دادم.
در نخستین سفرم به كربال، از خدا و سیدالشهدا)ع( 
خواستم كمكم كنند اشعارم در مدح یا مرثیه خاندان 
رســول خـــدا)ص( باشد كه تا امــروز هم همین گونه 
بوده است. پس از زیارت حرم سیدالشهدا)ع( عهد 
كــردم دیگر همه اشعارم در مــدح یا مرثیه خاندان 
اهــل بــیــت)ع( و در حـــوزه تربیت جــوانــان باشد كه 
حاصلش »گل های پرپر«، نخستین مجموعه شعری 
من شد. سیدالشهدا)ع( و شعر گفتن برای آن بزرگوار 
را دوست دارم. مدح امیرالمؤمنین)ع( نیز در بخش 
زیادی از اشعارم دیده می شود. اما همه اهل بیت)ع( 
یک نور واحد هستند و همه اشعار من نیز حاصل 

لطف ایشان است«.
 
اگر رو سفیدم نشانم بده ◾

آیت هللا فاطمی نیا دربــاره این شاعر فقید این طور 
می گوید :این شاعر بزرگ گردن همه ما حق دارد. بنده 
با ایشان خیلی مأنوس بودم. اوالً شاعر توانمندی بود، 
با من که صحبت می کرد می گفت: من عهد کرده ام 
در مسیر شاعری از راه اهل بیت)ع( خارج نشوم و این 

گونه  هم بود. خیلی هم اهل شوخی و مزاح بود. یادم 
هست خاطره ای نقل می کرد، می گفت: سوم شعبان 
رفتم کربال، به سیدالشهدا گفتم: یا سیدالشهدا)ع( 
اگر من در میان اهل بیت)ع( روسفیدم، با نشانه ای 
برایم معلوم کن. می گفت: آن ایام عده ای در حال بنایی 
داخل حرم بودند، همین طور که در حرم راه می رفتم 
یک استانبولی گچ چپ شد و برگشت روی سر و 

لباسم و این گونه رو سفید شدم.

شعر »حسان« بوی اهل بیت)ع( می دهد ◾
استاد غالمرضا سازگار )میثم( شاعر پیشکسوت 
آیینی درباره مرحوم حبیب هللا چایچیان می گوید: 
آیــت هللا امینی به ایشان عالقه بسیاری داشــت و 
نمی دانم کدام شعر مرحوم »حسان« را دیده بود که 
پیغام داده بود آقای »حسان« بیاید من ببینمش. 
آقــای »حسان« هم اهمال کــرده و به دیــدن مرحوم 
عالمه امینی نرفته بود و فکر می کنم ناشی از شناخت 
نداشتن بوده ولی آیت هللا امینی )ره( گفته بود اگر 
»حسان« نمی آید من به دیدن او می روم. وقتی مرحوم 
»حسان« به دیدار مرحوم عالمه امینی رفته بود به 
عظمت این مرد پی برده بود، ولی با وجود این عظمت، 
مرحوم آیت هللا امینی فرموده اگر او نمی آید من به 

دیدن »حسان« می روم.
حبیب هللا چایچیان متخلص به حسان در نهم 

آذر 96 در سن 94 سالگی دعوت حق را لبیک گفت.

زينب اصغريان   دقیقاً در ســالــروز میالد امام 
رضا)ع( یعنی ۱۱ ذی القعده سال ۳۳6 هجری بود که 
محمد به دنیا آمد. والدتش در زمانی بود که حدود 
هفت سالی از زمان غیبت کبری می گذشت، حکومت 
آل بویه مستقر و به تازگی فضای اختناق تمام شده بود 
و دیگر از سکوت و تاریکی و تبعید خبری نبود. برخی 
علما از جمله »شیخ کلینی« و »شیخ صدوق« نیز به 

پایتخت جهان اسالم یعنی بغداد آمدند.
اما کسی نمی دانست جوانی که شاگرد شیخ صدوق 
است قــرار است نور چشمی امــام زمــان)عــج( شود. 
شخصی الغــرانــدام، میان قامت و گندمگون به نام 
محمد بر سر زبان ها افتاده بود. برخی از علمای اهل 
سنت به او لقب »ابن معلم« داده بودند اما همه او را به 
یک نام می شناسند »شیخ مفید«؛ همان کسی که در 

مسجد معروف »براثا« تدریس می کرد.
ابن شهرآشوب در مورد لقبش می نویسد: حضرت 
ولی عصر او را به »شیخ مفید« ملقب فرمود. شیخ 
محمد هم استاد کالم شیعه و هم فقیه بود و نزدیک 
ــر تألیف نــمــود. شبی شیخ مفید حضرت  ۲۰۰ اث
زهرا)س( را در خواب دید که در مسجد کرخ آمده و از 
شیخ می خواهد به امام حسن)ع( و امام حسین)ع( 
علم کالم آمــوزش دهد. شیخ از خواب بیدار شده و 
تعجب کرد که این چه خوابی بود و من کسی نیستم 
که به دو امام بزرگوار علم دین را آموزش دهم. صبح، 
شیخ محمد بــه سمت مسجد کــرخ بــه راه افــتــاد و 
دید مادر شیخ مرتضی علم الهدی و شیخ رضی به 
همان مسجد آمدند و از او خواستند علم کــالم را 
به فرزندانش آمــوزش دهــد و خــواب شیخ این گونه 

تعبیر شد.
از جمله فضائل و امتيازات شيخ مفيد چند نامه است 
که از ناحيه مقدسه حضرت ولی عصر)عج( برایش 
ارسال شده و امام زمان واژگانی مانند »برادر با ایمان و 

دوست رشید ما« برای وی به کار برده اند.
در طول ۳۰ سال، ۳۰ نامه از سوی دوازدهمین امام 
ــرای شیخ مفید نوشته شــده اســت کــه در عنوان  ب
بسیاری از آن ها این جمله دیده می شود: »برادر گرامی 

و استوار؛ شیخ مفید«.

مرثیه ای برای خورشید ◾
شیخ مفید در پایین پای امام موسی بن جعفر و نوه 
عالی قدرش امام محمد تقی)ع( یعنی  در كاظمین 
جنب آرامگاه استادش جعفربن محمد قولویه قمی 
به خاک سپرده شد و خواجه نصیرالدین طوسی نیز 

در كنار آن ها مدفون است. 
در شأن و مقام بلند شیخ مفید همین بس که وجود 
مبارک حضرت مهدی)عج( در سوگ از دست دادن 
وی مرثیه ای ســرود که روی سنگ مــزار شیخ مفید 

نوشته شده است:
»ال صوت الناعی بفقدک انه 

یوم علی آل الرسول عظیم
ان کنت قد غیبت فی جدث الثری 

فالعلم و التوحید فیک مقیم
فالحجة المهدی یفرح کلما 

تُلیَت علیک من الدورس علوم«

نگاهی به زندگی و زمانه مرحوم چایچیان

 j شاعری که در حرم امام حسین
روسفید شد

به مناسبت سالروز بزرگداشت فقیه و متکلم بزرگ شیعه

 »برادر گرامی و استوار؛
 شیخ مفید« 

تقویم تاریخنیم نگاه  جواد شيخ االسالمى 
ــروز چهارمین سالگرد  ــ  ام
رحلت شاعر پیشکسوت 
شعر آیینی کشورمان است. 
مرحوم حبیب هللا چایچیان 
متولد سال ۱۳۰۲ و متخلص به »حسان« که بیشتر 
سروده هایش در مدح و مرثیه اهل بیت)ع( بود. او به 
تأثیرپذیری از اندیشه های عالمه امینی بارها اشاره 
کرده و بارها از سوی عالمه امینی و رهبر معظم انقالب 
ــود. »امشب  مــورد تحسین و تشویق قــرار گرفته ب
شهادت نامه عشاق امضا می شود« و »آمدم   ای شاه 
پناهم بــده« از سروده های معروف این شاعر فقید 
و خوش طبع بــوده اســت. به بهانه سالروز فوت این 
شاعر پیشکسوت گفت وگویی با استاد مصطفی 
محدثی خراسانی داشتیم و درباره شعر آیینی و زوایای 
مختلف شعر و شخصیت این شاعر پیشکسوت 

صحبت کردیم. این گفت وگو را می خوانید.

یکی از نکاتی که دربــاره شعر آقای چایچیان مورد  ◾
توجه است قدرت و قوت شعری و ادبی آن است. این در 
صورتی است که بعضاً شاعران پیشکسوت شعر آیینی 
و هیئتی به خاطر نزدیک شدن به زبان مردم از بعضی 
معیارهای شعری عدول می کنند. شما درباره ویژگی های 

شعری استاد چایچیان چه تحلیلی دارید؟
یکی از حلقه های مفقوده در حوزه شعر آیینی همین 
نکته ای است که شما اشاره کردید. آن هایی که شعر 
را به قاعده و سامان می گویند مردم با شعرشان ارتباط 
برقرار نمی کنند و آن هایی که مردم با شعرشان ارتباط 
برقرار می کنند نمی توانند شعر به قاعده و به سامانی 
بگویند. دلیلش هم ایــن اســت که شــاعــران آیینی 
می خواهند به خاطر ارتباط با طیف وسیع مخاطب 
که عموم مردم هستند، گفتار و سبک شعر و بیانشان 
در حد شاعران مرثیه سرا و مداحان نوحه سرا بماند. 
ولــی خوشبختانه پس از انقالب اتفاقاتی افتاد و 
چهره هایی پیدا شدند که توانستند در شعر آیینی 
و هیئتی میدان داری کنند؛ یعنی هم به گونه ای شعر 
بگویند که مردم با آن ها ارتباط برقرار کنند و هم حد 
نصابی از اصول شعر و ادبیات را در شعرشان رعایت 
کنند. از جمله این شاعران یکی آقای آغاسی بود که 
می دانید ایشان یکی از میدان دارهای این عرصه 
بود و توانست این خأل را تا حد زیادی پر کند. یا مثالً 
آقای ژولیده نیشابوری که ایشان هم در دوران انقالب 
توانست خیلی مــیــدان داری کند. دیگر شاعری که 
ایشان هم از پیشکسوتان و بزرگان این حوزه است 

آقــای حبیب هللا چایچیان اســت. ایشان هم زبان 
مردم را پیدا کرده و می شناخت و به زبان آن ها سخن 
می گفت و هم شعرش حدنصاب قابل قبولی از نظر 
ادبی داشت. از طرفی نیز شعر ایشان برآمده از جان 
بود، ساختگی نبود و شعری نبود که ایشان نشسته 
باشد و تنها بر اساس توانمندی های ادبی و سخنوری 
خودش آن را نوشته باشد. این سه خصیصه وقتی با 
هم جمع می شوند، یعنی شاعرانگی و جوششی بودن 
شعر و از طرفی قابل فهم بودن برای توده ها، منجر به 
این مقبولیت عام می شود که آقای چایچیان هم به آن 
دست یافت و من فکر می کنم به این راحتی کسی به 

سطح ایشان نمی رسد.

در یک گفت وگو بیان کرده بودید شعر وقتی آیینی  ◾
است که از تفکر آیینی برخاسته باشد. آقای چایچیان 
از شاعرانی بودند که هم اهل مطالعه و اندیشه بودند 
و هم با بعضی اندیشمندان دینی مثل عالمه امینی 
ارتباط داشتند. تفکر آیینی در شعر آقای چایچیان را 
چطور می بینید و این مسئله را چقدر نیاز امروز شعر 

آیینی می دانید؟
آقای چایچیان حاصل یک زیست عمیق در حوزه 
دین است. ایشان با این مفاهیم بزرگ شده، زندگی 
کرده، آرزوها، حسرت ها، آمال و شادی ها و غم هایش 
ارتباط تنگاتنگی با مفاهیم دینی و مذهبی داشته 
است. درنهایت چنین آدمی است که در همراهی 
با اندیشمندان حوزه دین، مطالعات دینی و زندگی 
دینی که در آن رشد کــرده و پــرورش پیدا کــرده، به 
چنین سطحی از شعر دینی مــی رســد. مجموع 
این دارایی ها ایشان را به مدار و معیاری رسانده که 
کالمش کامالً برخاسته و برآمده از جان این مفاهیم 
باشد و وقتی آقــای چایچیان حرف می زند و شعر 
می گوید و سخن می گوید،  همراه با ذات و هویت 
مفاهیم دینی اســت. این فرق می کند با کسی که 
می خواهد صرفاً با نام بــردن از چهره های دینی و 
شخصیت های مذهبی و به کار بردن اصطالحات 
آیینی در کالم خودش شعر آیینی بگوید. این تفاوتی 
اســت کــه بین آقـــای چایچیان و بعضی شــاعــران 
وجود دارد و متأسفانه همین هم سبب شده برخی 
شاعران آیینی روزگــار باوجود فضاهای رسانه ای و 
تبلیغاتی که برایشان فراهم است و چند صباحی سر 
زبان ها می افتند و شهرتی پیدا می کنند، درنهایت رو 
به افول و خاموشی بگذارند و یا خودشان خاموش 
و یا شعرشان خاموش شود و در جان مردم و زبان 

مردم ماندگار نشوند.

گاهی در تاریخ ادبیات ما یک شعر و حتی یک بیت  ◾
می تواند یک شاعر را ماندگار کند و حتی روی تاریخ 
تشیع و زیست شیعیان تأثیر بگذارد. بعضی شعرهای 

آقای چایچیان نیز چنین حالتی دارد. چه می شود که 
شعر یک شاعر ماندگار می شود و در میان مردم رسوخ 
پیدا می کند؟ این فقط وابسته به معیارهای شعری و 

ادبی است یا چیزهای دیگری هم وجود دارد؟
تحلیل دقیق ایــن نکته به نحوی که بتوانیم همه 
جوانب قضیه را بسنجیم و فرمولی ارائه دهیم که 
اگر شعری این گونه نوشته شود مثالً تبدیل به کالمی 
می شود که زمزمه مــردم می شود، مثل شعرهای 
»آمدم  ای شاه پناهم بده« یا »امشب شهادت نامه 
عــشــاق امــضــا مــی شــود« ســخــت اســـت و شدنی 
نیست. قطعاً نمی شود این اتفاق را کامالً فرمولیزه 
و سازوکار آن را مشخص کرد. مسائل زیادی باید 
دست به دست هم بدهند تا چنین اتفاقی بیفتد. 
کما اینکه شعر »یـــاران چه غریبانه رفتند از این 
خانه« از آقای بیگی نیز چنین حالتی دارد. وقتی آدم 
به الیه های زیرین این شعر نگاه می کند می بیند این 
آهنگ و قافیه و وزن در ادبیات ما بارها تکرار شده و 
جدید نبوده، مثالً شعر »من مست و تو دیوانه ما را 
که برد خانه« با همین وزن و قافیه قبالً گفته شده، 
همچنین وقتی ایــن شعر را تحلیل فرمی و زبانی 
می کنیم هم می بینیم آنچنان آش دهــان ســوزی 
نیست و خالقیت چندانی هــم نـــدارد، ولــی یک 
چیزهایی دست به دست هم داده و این اتفاق برای 
این شعر افتاده است. با این همه می توان به یک 
نکته مهم اشاره کرد؛ شعر وقتی از جان شاعر برآمده 
باشد، از متن هویت، زیست، حب، تولی و تبرای 
شاعر برآمده باشد، این اقبال را پیدا می کند که مورد 

توجه مردم قرار بگیرد و ماندگار شود.

یادمان است سال ها پیش بزرگداشتی در مؤسسه  ◾
اوج برای استاد چایچیان برگزار شد که شاعران مختلف 
حضور پیدا کرده و درباره ایشان صحبت کردند. اگر از 
آن شب خاطره ای دارید ممنون می شویم بیان کنید. 
چقدر الزم است بزرگانی مثل آقای چایچیان به جوانان 

معرفی شوند؟
خاطره آن مجلس ایــن بــود که من در برنامه ای از 
برنامه های »شب های شاعر« که آقای قرایی برگزار 
می کرد مجری بودم، همین مراسم بزرگداشت آقای 
چایچیان بود. دوستان اجرای برنامه را به من محول 
کرده بودند که توفیقی برای من بود و موجب شد به 
خاطر اجرای برنامه دوباره مرور عمیق تری بر زندگی 
ایشان داشته باشم. یادم است خدمتشان رسیدم و 
دو ساعت با هم صحبت کردیم. در آن برنامه هم که 
ایشان به خاطر کهولت با سختی زیاد در آن حاضر 
شدند، یک بار دیگر از نزدیک ایشان را دیدم و برایم 
حضور دلچسبی بود. وقتی مجری چنین برنامه ای 
با شخصیتی روبــه رو می شود یک ارتباط بیشتر و 

عمیق تر با آن فرد برقرار می کند. من هم می توانم 
بگویم در همان ارتباط ها به شناخت عمیق تری از 
مرحوم چایچیان و ابعاد معرفتی و اخالقی ایشان 
رسیدم. وقتی انسان از دور این اسم های مشهور 
را می شنود، بر اساس همان دیدارهای نه چندان 
نزدیک قضاوت می کند ولی وقتی این آدم هــا را از 
نزدیک می بینی و برخوردهای معرفتی و اثر کرامت 
و مناعت طبع آن ها را از نزدیک مشاهده می کنی، 
شناخت عمیق تری پیدا می کنی. من همین قدر 
می توانم بگویم دیــدار ایشان در آن شب موجب 
شد ارادت من به آقای چایچیان صدچندان شود. 
ــوع بــرخــوردهــا، خــویــشــتــن داری و فروتنی ها که  ن
 از جــان ایــشــان بــرمــی آمــد ارادت مــن بــه ایــشــان را 

صدچندان کرد.

یک خاطره از شعر »آمــدم  ای شــاه پناهم بده«  ◾
داشتید که اگر اینجا آن را بیان کنید ممنون می شویم.

این خاطره را در همان مراسمی که برای بزرگداشت 
ایشان بــرگــزار شــده بــود از زبــان مرحوم چایچیان 
شنیدم که بیان کردنش خالی از لطف نیست. استاد 
ــاره  چگونگی ســرودن  ــات دربـ چایچیان برخی اوق
شعرهایش سخن می گفت که یک بار درباره شعر 
»آمدم  ای شاه پناهم بده« می گفتند مادرم بیماری 
سختی داشت، به حرم امام رضا)ع( مشرف شدیم 
ــا)ع( افتاد،  ــام رضـ و تــا چشمم بــه حــرم و بــارگــاه ام
ناخودآگاه این شعر بر زبانم جاری شد و در مدتی 
که مشغول زیارت بودم آن را به پایان رساندم و این 
ــان حــال مـــادرم در روزهـــای پایانی عمرش  شعر زب
است. خوب است کسانی که این شعر را می شنوند 
یا می خوانند از شرایط  و حال و هوای سرودن آن هم 

خبر داشته باشند.

صحبت دیگری هست که بخواهید بیان کنید؟ ◾
نه، فقط می خواهم بگویم عواملی دست به دست 
هم داد و سبب شد کسی مثل آقای چایچیان بروز 
کند. کسی که پیش از انقالب شاعر مطرح آیینی بود، 
با فضای انقالب همراستا شد و حوزه نفوذ کالمش را 
گسترش داد. ایشان از نوادر شاعرانی بود که با بزرگان 
دینی و اندیشمند ما مرتبط بود و این موجب شده بود 
شعر آیینی ایشان شعری با پشتوانه و ارجمند باشد.  
ای کاش این شرایط برای شاعران جوانی که در حوزه 
شعر آیینی کار می کنند هم فراهم شود تا بتوانند با 
ــوازم و اسباب کامل شعر آیینی این  پشتوانه ها و ل

مسیر را بپیمایند.

 روایت مصطفی محدثی خراسانی 
از مرحوم حبیب اهلل چایچیان در چهارمین سالگرد درگذشتش

اســتاد چايچيان درباره شــعر »آمدم  ای شــاه پناهم بده« 
مى گفتند مادرم بيماری سختى داشت، به حرم امام رضا)ع( 
مشرف شديم و تا چشمم به حرم و بارگاه امام رضا)ع( افتاد، 

ناخودآگاه اين شعر بر زبانم جاری شد.

گزيدهگزيده

میدان دار شعر آیینی
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رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینکه خانم زهرا مرش��دلو دارای شناس��نامه شماره 5749203212 به ش��رح دادخ.است به کالسه  373 از 
این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان  علیرضا رحمانی  به شناسنامه 
5749192881 در تاری��خ  1399/7/17در اقامتگاه دائم��ی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به : 
1.زهرا مرشدلو فرزند خلیل کد ملی 5749203212 ت.ت  1354/2/10 نسبت همسر مرحوم 

2.سارا رحمانی  فرزند علیرضا کد ملی  5740253551 ت.ت  1391/11/13 نسبت فرزند مرحوم 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را باستناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکس 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-1408333
سید حسن سامغانی قاضی شورا شعبه هفتم شورای حل اختالف زبرخان

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای حسین   حیدری   دارای شناسنامه شماره 1050058577 به شرح دادخواست به کالسه   374 
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  حیدر حیدری  به شناسنامه 
5749688526     در تاریخ   1400/9/2 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به   
1.  محبوبه حیدری     فرزند  حیدر   کد ملی 1064103911    ت.ت 1367/5/15   نسبت فرزند   مرحوم  

2.  مجید حیدری    فرزند  حیدر  کد ملی 5740043050   ت.ت  1372/7/1  نسبت فرزند   مرحوم 
3.  حسین  حیدری    فرزند حیدر  کد ملی 1050058577   ت.ت  1368/5/18   نسبت فرزند  مرحوم     

4.  محمد حیدری  فرزند حیدر  کد ملی  5740103215   ت..ت  1377/6/6    نسبت فرزند  مرحوم
5 . معصومه مرشدلو    فرزند جعفر کد ملی  1063481503  ت.ت   1347/4/5  نسبت همسر  مرحوم 

6. سوسن مرشدلو  فرزند ابراهیم کد ملی5749165671  ت.ت  1314/11/1  نسبت مادر  مرحوم 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد.            1408334                                                                                                  

  سید حسن سامغانی  قاضی شورا شعبه   هفتم دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

آگهی تحدید حدود اختصاصی
حوزه ثبتی قاینات

پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتشر گردیده، اینکه 
حس��ب درخواست واصله مس��تند به ماده مذکور و ماده 61 آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود 

قسمتی از امالک واقع در بخش 11 حوزه ثبتی این واحد به شرح ذیل:
بخش 11 قاینات

 قطعات مفروزه مزرعه زبر پالک 1583 اصلی          
 302  فرعی از 15 فرعی سید سجاد صدیقی ششدانگ یکقطعه باغ مشتمل بر ساختمان در روز

1400/10/6 انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین 
شماره فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار میگردد؛ که در موعد مشخص شده فوق ساعت 8 الی 

10 صبح در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند، چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده 
قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند؛ مطابق ماده 45 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود 
اظهار ش��ده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود وحقوق 
ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 
30 روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد. و برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت 
، معترضین می بایس��ت؛ از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف 
یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور 
أخذ و به این اداره تسلیم نمایند، در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به 

اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.  آ-1408331
تاریخ انتشار:  1400/09/09

علی  صفائی فر - رئیس  اداره  ثبت  اسناد وامالک قاینات 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
پیرو آگهی قبلی که به موجب ماده 14 قانون ثبت منتشر گردیده اینک برحسب درخواست واصله مستند به ماده 
مذکور و ماده 61 آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود یک قسمت از امالک واقع در قطعه 3 درگز بخش 7 قوچان در 

ساعت اداری در تاریخ مندرج در متن آگهی انجام و به شرح ذیل آگهی می گردد:
پالک 19- اصلی واقع در دستجرد قطعه 3 درگز بخش 7قوچان

پالک 369 فرعی مجزی شده از 19- اصلی آقای حجت اله دولت پور ششدانگ اعیان یک باب منزل واقع در شهر 
درگز بلوار امام خمینی)ره( نبش 1 )خیابان شهید کالنتری(که متقاضی عرصه آن را بموجب سند رسمی از آستان 

قدس رضوی اجاره نموده است.
تاریخ تحدید:1400/10/06

لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق به وسیله این آگهی اخطار میگردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رسانند و چنانچه هر یک از صاحبان امالک و یا نماینده 
قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالکی که در موقع 
مقرر حاضر نبوده اند مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین میبایست 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره  ثبت اسناد ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم 

و گواهی الزم را از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. آ-1408332
تاریخ انتشار:1400/09/09

ناصر حسن زاده
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک درگز

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

نظر به دستور مواد 1 و 3 و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 
و برابر رای شماره 140060306005006913 مورخ 1400/09/05 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر 
در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بال معارض آقای علیرضا فاضلی فرزند محمدعلی نسبت به ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 468/90 مترمربع از پالک شماره 210 فرعی از 52  اصلی واقع در اراضی زین آباد بخش 
12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی شمس جهان رافعی فرزند حسین محرز گردیده است. لذا به 

موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه 
این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها 
رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذی نفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشد 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 تسلیم و رسید اخذ 
نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 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 مینماید و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست  )م.الف 805( آ-1408326
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/24

  علی امینی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نیشابور 

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

نظر به دستور مواد 1 و 3 و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 
و برابر رای شماره 140060306005006881 مورخ 1400/09/03 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر 
در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بال معارض آقای سید احمد حسینی فرزند              سید مرتضی نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 113/70 مترمربع از پالک شماره 109 فرعی از 36 اصلی واقع در اراضی 
گذر بوجخکی بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای            محمد صادق صابرانی فرزند 
محمد محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیر االنتشار 
در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذی نفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشد 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 مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت را 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 

مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست )م.الف 797( آ1408328
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/24

علی امینی     رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نیشابور 

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

نظر به دستور مواد 1 و 3 و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 
و برابر رای شماره 140060306005006891 مورخ 1400/09/04 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر 
در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بال معارض آقای محمود فراهی فرزند عباسعلی نسبت به ششدانگ یک باب 
س��اختمان به مس��احت 66/20 مترمربع از پالک شماره 203 اصلی واقع در اراضی سبز پوشان بخش 2 حوزه ثبت 
ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای محمدتقی تاجی شرق فرزند محمدحسین محرز گردیده است. لذا به 
موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه 

این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها 
رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذی نفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشد 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 تسلیم و رسید اخذ 
نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 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 مینماید و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست  )م.الف 790( آ-1408330
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/24

علی امینی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نیشابور 

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
هیات حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده 
های تش��کیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء 

ذیل تایید نموده اند.
1 -رأی ش��ماره 140060330001006976 مربوط به پرونده کالس��ه 1399114430001000937 آقای سعید 
راس��تی فرزند عباس در شش��دانگ یک باب ساختمان به مس��احت 184/50 مترمربع پالک شماره 10455 اصلی  
واق��ع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم س��ند قطعی 39445 م��ورخ 1399/09/25 دفترخانه 33 قم. 

)م الف 11802( 
2- رأی ش��ماره 140060330001007118  مرب��وط ب��ه پرون��ده کالس��ه 1400114430001000425 آقای 
محمد رفیعی میاندشتی فرزند میرزاحسین در ششدانگ یک باب انبار به مساحت 596/88 مترمربع پالک شماره  
1/538/3105 اصلی واقع درقم بخش 4 حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 93 صفحه 

267 به موجب سند قطعی 54026 مورخ 1400/04/14 دفترخانه 47 قم.)م الف 11803( 
3- رأی ش��ماره 140060330001007098 مربوط به پرونده کالسه 1399114430001000767 آقای حسین 
میرزاجانی فرزند اس��داله در شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 241/72 مترمربع پالک شماره 19 فرعی از 
11038 اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر الکترونیکی 
140020330001011810 به موجب سند قطعی شماره 199020 مورخ  1400/05/05 دفترخانه 3 قم.)م الف 11804( 
4- رأی ش��ماره 140060330001007206 مرب��وط به پرونده کالس��ه 1400114430001000432 خانم بنت 
الهدی جالل پور  فرزند  حمیدرضا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 100 مترمربع پالک شماره 11521 
اصل��ی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم س��ند قطعی 21061 م��ورخ 99/11/15 دفترخانه 113 

قم.)م الف 11805(
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی 
صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص 
ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
منطقه1 قم تس��لیم و رس��ید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند 

بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )گویه و قدس(  آ-1408324
تاریخ انتشار اول:  1400/09/09

تاریخ انتشار دوم :  1400/09/24
رضا حسینخانی - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم
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آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
م���درک ف���ارغ التحصیل���ی اینجان���ب امی���ن 
فدائی فرزند هوش���مند به شماره شناسنامه 
مقط���ع  بیرجن���د  از  ص���ادره   0640281680
کارشناس���ی پیوس���ته رش���ته عمران عمران 
صادره از واحد دانش���گاهی بیرجند با شماره 
3386240 مفق���ود گردی���ده اس���ت و فاق���د 
اعتب���ار می باش���د از یابنده تقاضا می ش���ود 
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
بیرجن���د به نش���انی بیرجند- انته���ای خیابان 

آیت هللا غفاری ارسال نمایید.
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فاطم���ه   فارغ التحصیل���ی  موق���ت   م���درک  
فریمانی���ان   فرزند غالمعلی صادره از فریمان 
شماره شناسنامه 10539 در مقطع کارشناسی  
ارش���د ناپیوسته  رش���ته روانشناس���ی عمومی   
صادره از تربت جام  با شماره مدرک 481703   

مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اصل م���درک را به 
دانش���گاه آزاد اس���المی تربت جام به نش���انی: 
تربت جام کیلومتر 5 جاده فریمان ، س���ازمان 
مرکزی دانش���گاه آزاد اسالمی تربت جام اداره 

امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید. 
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م���درک  تحصیل���ی  اینجان���ب فهیمه منش���اد گل 
ختمی   فرزنداحمد  به شماره شناسنامه  3330  
ص���ادره از ح���وزه 4 مش���هد  در مقط���ع تحصیلی 
کارشناس���ی    رش���ته  مهندسی ش���یمی - صنایع 
غذای���ی ص���ادره از دانش���گاه آزاد اس���المی واح���د 
قوچ���ان   ب���ا ش���ماره ثب���ت 792065163 مفق���ود 
گردی���ده و فاقد اعتبار می باش���د. از یابنده تقاضا 
می ش���ود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد قوچان به نش���انی : اس���تان خراسان رضوی   
، شهرستان قوچان، 4 کیلومتری قوچان سازمان 
مرکزی دانش���گاه آزاد اس���المی قوچان  اداره امور 

فارغ التحصیالن ارسال نمایید. 
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عم���وم  ط���الع  ا ب���ه  وس���یله  ی���ن  بد
می رس���اند که برگ سبز و سند کمپانی 
خودرو اینجانب محمد حدادزاده شکیبا  
به شماره ملی 2994081989 مربوط به 
اتومبیل سواری پژو تیپ 206 آریان رنگ 
نقره ای - متالیک مدل س���ال 1386 به 
شماره پالک  45 ایران 233 س 28  به 
شماره موتور 13385009605 و شماره 
شاس���ی  18909188 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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سه برگ سند موتورس���یکلت دلتا 125 رنگ 
سبز مدل 95 به شماره پالک 68493 ایران 
775 و شماره تنه 9541968 و شماره موتور 
073636  مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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برگ سبز،س���ندکمپانی،کارت س���وخت و کارت موتور 
سیکلت تیزتک مدل 1390 رنگ آبی به شماره انتظامی 
 NCR15032041609 779 / 73739  ش���ماره موت���ور
و ش���ماره تن���ه NCR***150T9039539 به مالکیت 
جمش���ید خان���زاده مفقود گردی���ده و از درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد.  ح
, 1

40
82

77
دی
قو
مف
ی
گه
آ

برگ س���بز خودرو س���واری پراید م���دل 1391 رنگ 
سفید روغنی به شماره موتور 4602514 و شماره 
شاسی S1412291092139 و شماره انتظامی 958 
س 74 ای���ران 12 به مالکیت حس���ن خالقی واثق 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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شناسنامه مالکیت خودروی  چری تيگو ٥ اف ال مدل 
1396 رنگ سفید- روغنی به شماره انتظامی 673س45 
ایران 36  ش���ماره موت���ور MVM484FTAH021010 و 
ش���ماره شاسی NATGBATL5H1017992 به مالکیت 
محسن امینیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  ح
, 1

40
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آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های 
تش��کیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل 

تایید نموده اند. 
1� رأی ش��ماره 140060330002011606 مرب��وط به پرونده کالس��ه 1400114430002000412 آقای علی 
حبیبی بدرآبادی فرزند علی اکبر در قس��متی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 72/50 
مترمربع پالک شماره 18 فرعی از 2279  اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه 

از خلیل اله شاطریان صفحه 523 دفتر 102.)م الف 11806( 
2� رأی ش��ماره 140060330002011687 مرب��وط به پرونده کالس��ه 1400114430002000903 آقای علی 
ش��اهواروقی  فرزند اس��داله در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 132 مترمربع 
پالک ش��ماره فرعی از 1772 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی س��ند قطعی شماره 136297 

مورخ 1389/11/6 دفترخانه 12 قم.)م الف 11807( 
 3- رأی شماره 140060330002004562 مربوط به پرونده کالسه 1399114430002000571 آقای مصطفی 
بهاری  فرزند داود در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 50 مترمربع پالک شماره 
فرعی از 2272/2/8 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواس��طه از رحمت ا... بیک 

محمدی طی سند قطعی شماره 47499 مورخ 1392/1/24 دفترخانه 28 قم.)م الف 11808( 
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی 
صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص 
ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند 

بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )گویه و قدس(آ-1408325
تاریخ انتشارنوبت اول:  1400/09/09     تاریخ انتشارنوبت دوم:  1400/09/24

عباس پور حسنی حجت آبادی � رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

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 3683 – 1400 – 1400/09/06 هیأت به کالسه پرونده شماره 294-1400 موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو 
بجنوردتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یونس نوروزی فرزند بیگ مراد  بشماره شناسنامه 1صادره از بجنورد 
درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 208.50 متر مربع از پالک 155اصلی واقع در اراضی کهنه کند  بخش دو 
بجنورد خریداری از مالک رسمی شهرداری بجنورد 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 تس��لیم اعتراض ،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت درصورت 

انقضای مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند مالکیت صادرخواهد شد.  آ-1408322
تاریخ انتشار نوبت اول :  1400/09/09          تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/09/24     

   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 س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رأی شماره 3435 – 1400- 1400/08/19 و رأی  شماره 3433- 1400 – 1400/08/19هیأت 

به کالس��ه پرون��ده های ش��ماره 307-1399 و 294 - 1399 موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنوردتصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حسین کچرانلوئی فرزند حسن بشماره شناسنامه 19202صادره از بجنورد و خانم زهرا مهری فرزند 
صیف علی به ش��ماره شناس��نامه 22 به السویه هر کدام سه دانگ مشاع ازششدانگ در یک باب منزل مسکونی به 
مساحت 242.70 متر مربع از پالک 155اصلی واقع در اراضی کهنه کند  بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی 
آقای رحمانقلی باغچقی فرزند ناظر محرزگردیده اس��ت.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.  آ-1408323
تاریخ انتشار نوبت اول :  1400/09/09          تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/09/24   

  احمد اصغری شیروان   - رئیس ثبت اسناد و امالک                                                 

  آگهی فقدان سند مالکیت
آقای رس��ول اکبری پارس��ا  با تسلیم دوبرگ استش��هاد محلی مصدق به مهردفترخانه 8 همدان برابروارده شماره 
35303/1400- م��ورخ 1400/9/8 مدعی اس��ت که س��ند مالکیت شش��دانگ  پ��الک 1/22524/28969 واقع 
درحومه بخش س��ه همدان به ش��ماره مسلس��ل 984479 س��ری الف 97 ش��ماره دفترامالک الکترونیک شماره 
139720326001015074 بنام رس��ول اکبری پارس��ا به علت جابجایی منزل مفقود گردیده وبرابر اس��ناد رهنی 
ش��ماره 106227 مورخ 1393/7/2 و106443مورخ 1393/9/16 و104816 مورخ 1392/2/8 تنظیمی دفتر خانه 
7 همدان نزد بانک مسکن وسند رهنی شماره 43004 مورخ 1397/11/1  تنظیمی دفتر خانه 72همدان نزد بانک 
قرض الحس��نه مهر ایران در رهن می باش��د،و برابر نامه های 139905826033004066 مورخ 1399/11/27 و 
139905826033004011 مورخ 1399/11/23 اداره اجرای اسناد رسمی همدان بازداشت می باشد . لذا به استناد 
تبصره الحاقی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت بدین وسیله آگهی می شود تا هر کسی مدعی انجام معامله ویا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشاراین آگهی طی مدت 10 روز به اداره ثبت اسناد وامالک مراجعه و ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت ویا سند معامله،اعتراض خود را کتباً تسلیم نماید.درصورت انقضاء مدت واخواهی و نرسیدن 
اعتراض ویا درصورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه نگردد سند مالکیت المثنی به نام متقاضی صادروتسلیم 

خواهد شد .مراتب براساس آخرین اطالعات سیستم جامع امالک تهیه و گزارش شده است .
)م الف 1268( آ-1408321

مدیر واحد  ثبتی حوزه ثبت ملک همدان-  بهرام زارع زادگان 

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 مس��تقر در بخش 14 مش��هد 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 محمد نظری به شناسنامه شماره 0740213806 کدملی 0740213806 صادره تایباد فرزند محمدعلی در 
شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 137/50 مترمربع پالک شماره 251 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 
مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت سهم االرثی غالم حسین علمی از مالکیت عبدالحکیم علمی 

و قسمتی از پالک** کالسه 1400-166
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 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 رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است 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. آ-1408336
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/9/9

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/24
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده - رئیس ثبت باخرز- هادی رضائی

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي ش��ماره 139860327001000742 – 98/10/23 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي/خانم عیسي توکلي فرزند حمید بشماره شناسنامه 672 صادره از زنجان در یک باب خانه/

یک قطعه زمین مزروعي/یک قعطه باغ به مساحت 38.25 مترمربع پالک 42 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 
12 فرعي از 42 اصلي  واقع دربخش 7 خریداري از مالک رسمي آقاي اصغر عبدي محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داش��ته باش��ند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 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 قضایي تقدیم 
نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. آ-1408346
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/09/09       تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/23
محمد رضا حسینی - رییس ثبت اسناد و امالک

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 139860327001000741 – 1398/10/23 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي کامران سلطاني فرزند سلطانعلي بشماره شناسنامه 2482 صادره از آب بر دراعیان یک باب 
خانه به مساحت 38.25  مترمربع پالک فرعي از 42 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک12 فرعي از 42اصلي  واقع 
در بخش 7 زنجان خریداري از  آقاي اصغر عبدي محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 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 قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-1408346
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/09/09      تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/23

محمد رضا حسینی - رییس ثبت اسناد و امالک

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

براب��ر رأی اصالحی ش��ماره 140060319078002050  - 1400/02/29 هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیه خانم گلنساء افضلی گروه فرزند حسن رضا بشماره شناسنامه 1341 صادره از 
راین در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 250 مترمربع تحت پالک 2 فرعی از 1107 اصلی بخش 28 کرمان واقع 
در راین خیابان طالقانی کوچه شهید قریه میرزایی خریداری مع الواسطه از مالک رسمی خانم صغری پور ابراهیمی 
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 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خ��ود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای م��دت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.1096 م/الف آ-1407799
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1400/8/25         تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1400/9/9

محمود مهدی زاده 
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 140060319078007603 هیات دوم مورخ 1400/8/13 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای محسن عنایتی فرزند علی بشماره شناسنامه 3180003571 صادره از گلباف در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 225 مترمربع تحت پالک 16732 فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 223 
فرعی از 3968 اصلی بخش 2 کرمان واقع در کرمان سرآسیاب فرسنگی خیابان شهید احمدی جنوبی 2 شرقی 3 
بعد از س��ه راه س��مت چپ درب دوم خریداری از مالک رسمی آقای علی اکبر اشرف پور محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. آ-1408337 1213 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: سشنبه 1400/09/9       تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1400/09/24

محمود مهدی زاده - 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 شماره 140060319005000405 مورخ 1400/07/04 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 آقای مهدی اشرفی رودخانه فرزند محمد بشماره شناسنامه 34 صادره از شهداد در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 354/80 مترمربع پالک 6 فرعی از 918- اصلی بخش 23 کرمان به آدرس شهداد- خیابان امام خمینی 
کوچه تکیه خضریها  خریداری از مالک رسمی آقای علی امان اللهی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-1408335

تاریخ انتشار نوبت اول: سشنبه 1400/09/9  1223 م/الف
تاریخ انتشار نوبت دوم: سشنبه 1400/09/23

ابراهیم سیدی - رییس ثبت اسناد و امالک 

سند کمپانی خودروی  پیکان مدل 1381 رنگ سفید- 
روغنی به شماره انتظامی 674ه28 ایران 42  شماره 
موتور 11158140434 و شماره شاسی 0081541633 
به مالکیت سید جواد آقایی خبوشان مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آ

برگ س���بز، سند مالکیت و کارت سواری سیستم 
پژوتی���پ 206 م���دل 1381 به رنگ س���فید صدفی 
روغنی به  ش���ماره موت���ور 10FSE33905485  و 
شماره شاس���ی 81612888 به ش���ماره پالک 68- 
128 ج 49 مفقود گردیده و از درجه اعتبارس���اقط 

می گردد. ف
دی,

قو
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ی 
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آ

سه برگ سند موتورسیکلت سحر 125 رنگ 
آبی مدل 95 به شماره پالک 74453 ایران 
781 و ش���ماره تنه 9510136 و شماره موتور 
423107  مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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ب���رگ س���بز  خودرو س���واری پ���ژو تی���پ  405 جی ال 
ایک���س 1800 آی  رن���گ ب���ژ متالیک س���ال 1384  به 
ش���ماره ش���هربانی 21 د 582 ایران 12 و ش���ماره بدنه 
13218057 وشماره موتور12484245216 به مالکیت 
مجی���د س���عادتمند  مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می گردد.
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سند موتورسیکلت پرواز مدل 1393 رنگ مشکی 
ب���ه ش���ماره موت���ور 156FMI0262302 و ش���ماره 
ش���ماره  و   N2N***125R9310750 شناس���ایی 
انتظام���ی 83963  ای���ران 771 ب���ه مالکی���ت رضا 
یعقوبی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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ب���رگ س���بز ،کارت ماش���ین ،بیم���ه پرای���د  ن���ام 
مالك:اقای سید علی فکری بایگی شماره موتور: 
 S1412284448831 :01074406  شماره شاس���ی
شماره پالك: 12ایران261ب99مدل 1384 مفقود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بز خودرو وانت زامی���اد   تیپ Z24NIB رنگ 
سفید   سال 1392  به شماره شهربانی 82 و 277  ایران 
42 و شماره بدنه  NAZPL140BD0369685وشماره 
موتور 659221   به مالکیت حسن صفاریان   مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.

ح
, .

14
08

35
5 

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز و ب���رگ کمپان���ی  خودرو س���واری س���مند 
م���دل 1384 رن���گ نقره ای متالیک به ش���ماره موتور 
12484068810 و ش���ماره شاسی 14517818 و شماره 
انتظام���ی 629 م 62 ای���ران 12 ب���ه مالکی���ت س���کینه 
اکب���رزاده خرآس���تانه مفقود و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ح
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برگ سبز و سند کمپانی خودروی  ام وی ام X33 مدل 
1391 رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی 872ن56 
ایران 74  ش���ماره موتور MVM484FAFA009866 و 
شماره شاسی NATGBAXK9A1011748 به مالکیت 
مهری محرابی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  ح
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س���ند کمپانی یکدس���تگاه تراکتور 285 تک 
دیفرانس���یل م���دل 89 ب���ه ش���ماره س���ریال 
 LFW01926W و ش���ماره موتور  H06568A1
ب���ه مالکیت آقای خلی���ل مغانلو مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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برگ س���بز و س���ند کمپانی موتور سیکلت پاک سیما 
125 س���ی سی مدل  1390 به رنگ مشکی به شماره 
پ���الک 773/64324  ب���ه  ش���ماره موت���ور 1076143  
و ش���ماره شاس���ی 056642 به مالکیت محمد متین 
نژاد مفقود گردیده و از درجه اعتبارس���اقط می گردد.
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گواهینامه رانندگی اینجانب امیرمحمد 
نیکنام بایگی فرزند محمدرضا با شماره 
مل���ی 0924950846 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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قــائــم مــقــام تــولــیــت آســتــان 
قــدس رضــوی و رئیس بنیاد 
بــهــره وری موقوفات، تقویت 
مــنــطــقــه ویــــــژه اقـــتـــصـــادی 
سرخس را یکی از برنامه های 
این آستان در راستای توسعه 
ــکــرد عــدالــت مــحــور  ــوازن اقــتــصــادی بــا روی مــت

عنوان کرد.
به گزارش آستان نیوز، مالک رحمتی در جلسه 
امضای تفاهم نامه سرمایه گذاری و همکاری 
میان آستان قدس رضــوی و بخش خصوصی 
با هدف توسعه منطقه ویژه اقتصادی سرخس 
تصریح کرد: توسعه متوازن و عادالنه اقتصادی 
هــمــواره یکی از محورهای مــورد تأکید تولیت 
آستان قدس رضوی و جزو سیاست های ابالغی 
آستان بوده و با همین رویکرد این آستان اقدام 
ــاد و بــرخــوردار  بــه ســرمــایــه گــذاری در مناطق آب

نکرده است.
رحمتی افـــزود: بــر پایه سیاست های ابالغی 
آستان قدس کمک به مناطق کمتر توسعه یافته 

جزو اولویت های اصلی سرمایه گذاری است.
 وی ادامه داد: آستان قدس رضوی در این گونه
ســرمــایــه گــذاری هــا صــرفــاً بــه دنــبــال انــتــفــاع و 
سودآوری خود نیست، بلکه توسعه مناطق را 

مد نظر دارد و مصداق آن هم سرخس است.
ــه داد: شــهــرســتــان ســرخــس؛  ــ رحــمــتــی ادامـ
ــوردار از آب و هــوای  ــرخـ ــرزی، بـ ــ مــنــطــقــه ای م
مناسب برای کاشت محصوالت خاص، دارای 
منابع آبی مناسب و دیگر ویژگی هایی است که 
آن را از قالب یک منطقه محروم و کم برخوردار 
ــارج می کند امــا بــه واســطــه سیاست های  خـ
تمرکزگرایی، توسعه الزم را نداشته و به همین 
سبب نیازمند توجه و حمایت خــاص بــوده 

است.

نگاه راهبردی به تقویت توان صادراتی کشور  ◾
در منطقه ویژه اقتصادی سرخس

قائم مقام تولیت آستان قــدس رضــوی تأکید 
کرد: برای داشتن اقتصادی پایدار باید رویکرد 

درون زای برون نگر داشته باشیم، به این معنا که 
در کنار بسیج استعدادهای داخلی، نگاهمان به 

بیرون را در حوزه صادرات پررنگ کنیم.
وی افــزود: برای تقویت اقتصاد داخلی ضروری 
است نگاه راهبردی درازمدت ما به صادرات باشد 
 که ایــن رویــکــرد به عنوان یک اصــل در منطقه

 ویژه  اقتصادی سرخس مورد توجه بوده است.

ــرای منطقه و جلوگیری از  ◾  اشــتــغــال زایــی بـ
مهاجرت

ــرد: بــا رویـــکـــرد درون زای  ــ رحــمــتــی تــصــریــح ک
ــه مــســاحــتــی حــدود  ــگــر، در پـــــروژه ای ب ــرون ن  ب
650 هکتار وارد مشارکت شده ایم  و در صورتی 
که به ثمر بنشیند، درآمدزایی قابل توجهی برای 
منطقه خواهد داشت و با رونق بخشی صنایع و 
اشتغال زایی در منطقه، توازن جمعیتی سرخس 
را نیز حفظ و از مهاجرت های بی مورد جلوگیری 

خواهد کرد.

 ایجاد دومین مزرعه نمونه و دانش پایه پس از  ◾
مشهد در سرخس

رحمتی کم توجهی به فناوری های روز در اقتصاد 
و کشاورزی را یکی از مشکالت در کشور برشمرد 
و گفت: ما در آستان قــدس رضــوی هــمــواره بر 
ضــرورت نـــوآوری و بهره گیری از دانــش روز در 
فعالیت های اقتصادی تأکید داشــتــه ایــم و از 
همین رو باغ های پسته و گردو که در منطقه ویژه  
اقتصادی سرخس اجرایی خواهد شد، ظرفیت 
آن را دارد که به دانش پایه ترین مزرعه کشور 
تبدیل شود؛ چرا که هوشمند و دانش محور پیش 
خواهد رفت و تمامی حلقه های زنجیره تولید تا 

صادرات در این پروژه دیده شده است.

باور به بخش خصوصی و جلب مشارکت ◾
ــن تفاهم نامه را ســرآغــازی  رحمتی انعقاد ای
برای یک حرکت بزرگ برشمرد و افــزود: تحقق 
 این تفاهم نامه به پیگیری و پای کار بودن همه 

ــاران آن نــیــاز دارد و ایـــن مــزرعــه  ــدرکـ دســـت انـ
مــی تــوانــد دومــیــن مــزرعــه نمونه آســتــان قدس 
رضوی باشد و الگوی کشت و بهره وری خود را در 

نقاط مختلف تکثیر کند.
رئیس بنیاد بــهــره وری موقوفات آستان قدس 
رضــوی تأکید کــرد: ما معتقدیم باید از بخش 
خصوصی کمک بگیریم تا با هم افزایی دوسویه، 
کــار چند ساله را در کمترین زمـــان ممکن به 
سرانجام برساند، البته در مسیر اجرای چنین 
پروژه هایی قطعاً دشواری هایی نیز وجود خواهد 
داشت اما می توان با مشارکت شرکت کشاورزی 
رضوی و شرکت کشاورزی آریا، شروعی تازه برای 

کارهای بزرگ در منطقه سرخس رقم زد.

توجه کامل به حقوق موقوفات و نیات واقف ◾
رحمتی ادامــه داد: مرحله نخست طرح های 
آستان قدس رضوی در منطقه سرخس، در فاز 
اول 650 هکتار بوده که تا میزان 3 هزار هکتار 
افزایش خواهد یافت و این الگو، به عنوان یکی 
از به روزترین طرح های کشاورزی موقوفاتی با 
رعایت همه موارد ذکر شده در وقف نامه و مطابق 

با نیات واقفان در حال انجام است.

ــجــاد مسیر  ◾ ــاه و ای ضــــرورت تــوســعــه فـــرودگـ
ترانزیت هوایی

وی در خصوص فرودگاه شهرستان سرخس نیز 
اظهار کرد: حدود ۲5 سال از تأسیس این فرودگاه 
مــی گــذرد و 5۲ کیلومتر مسیر ریلی نیز از این 
منطقه عبور می کند، بنابراین همه زیرساخت های 
الزم برای یک فعالیت توسعه مدار وجود دارد، اما 
یکی از نکات محوری بــرای تسریع توسعه این 
منطقه، احیا و بهره وری فرودگاه سرخس است. 
رحمتی افزود: تعریف یک خط ترانزیتی ریلی و 
هوایی از چین به ایران و از ایران به آفریقا و سایر 
نقاط جهان که دارای توجیه اقتصادی باشد، به 
رشد منطقه و ایجاد اشتغال کمک خواهد کرد و 
توسعه حمل و نقل و برقراری ارتباطات با مشارکت 
گروه هواپیمایی ماهان، نخستین گام برای اجرای 

برنامه های توسعه محور است.

دکتر مالک رحمتی مطرح کرد

 توسعه متوازن و عدالت محور آستان قدس رضوی
این بار با تقویت منطقه ویژه سرخس

خبرخبر
امروزامروز

آغاز به کارنخستین جشنواره کارآفرینان رضوی در سبزوار
کارگاه های آموزشی نخستین جشنواره کارآفرینان رضوی 
با موضوعات کارآفرینی و کسب و کار در فرهنگسرای امام 

رضا)ع( سبزوار آغاز شد.
دو کارگاه آموزشی از مجموعه کارگاه های طراحی شده 
جشنواره کارآفرینی ۱۴00 با حضور استادان برجسته، 

دانشجویان، مشاوران، فعاالن و فراگیران مهارت های 
شغلی حوزه کسب و کار شهرستان در فرهنگسرای 
امام رضــا)ع( سبزوار برگزار شد.این کارگاه ها با هدف 
آمــوزش خالقیت و مهارت های شغلی و نیازسنجی 
کسب و کار جوانان در حال اجراست.حسین رشید 

از اســتــادان دانشگاه آزاد اسالمی واحــد ســبــزوار در 
نخستین کارگاه با معرفی برخی از راهکارهای موضوع 
بوم مدل کسب و کــار، گفت: با استفاده از بوم مدل 
کسب و کــار مــی تــوان نسبت به شناخت ارزش هــای 
مورد نظر مشتری آگاه تر شد و بهتر نیازهای مشتریان 

را برطرف کرد.در ادامه جواد زارع؛ دبیر کمیته اجرایی 
جشنواره کارآفرینی گفت: کــارگــاه هــای آمــوزشــی با 
رویکرد افزایش دانش کسب و کار فعاالن صنعتی و 
خدماتی طراحی شده و در قالب جشنواره کارآفرینان 

رضوی در طول یک هفته برگزار خواهد شد.

همدردی
   همدلی خادمان حضرت رضا)ع( 

با خانواده پاکبان مشهدی
جمعی از خادمان بارگاه امام رضا)ع( با 

خانواده مرحوم عبدالحمید ربانی پاکبانی 
که بر اثر سانحه در حین خدمت جان باخت 

دیدار کردند. جمعی از خادمان کشیک 
دوم دربان حرم مطهر رضوی تصمیم 

گرفتند میهمان خانواده او شوند تا با این 
حضور، هم مرهمی بر درد آن ها باشند و 
هم یادآوری کنند که همه خادمان زائران 

و مجاوران حضرت در مشهدالرضا)ع(، 
حتماً مورد عنایت ایشان قرار خواهند 

گرفت.در این دیدار پرچم سبز رنگ حرم 
مطهر امام رضا)ع(، حال و هوای متفاوتی 

به فضای خانه مرحوم ربانی بخشید و 

سبب بهبود شرایط روحی خانواده او شد. 
همچنین خادمان حرم، به پاس قدردانی 

از خدمات این خادم شهر امام مهربانی ها، 
هدایا و بسته های متبرکی را تقدیم 

خانواده مرحوم ربانی کردند.
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مرحله نخست طرح های آستان قدس رضوی در منطقه سرخس، در 
فاز اول 650 هکتار بوده که تا میزان 3 هزار هکتار افزایش خواهد یافت 
و این الگو، به عنوان یکی از به روزترین طرح های کشاورزی موقوفاتی 

در حال انجام است.
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 توزیع
 ۴0 جفت کفش 
بین نیازمندان 
یک روستا

به همت خادمیاران 
کانون خدمت رضوی 
چهارده معصوم)ع( 
روستای سن سن، 
۴0 جفت کفش بین 
نیازمندان توزیع شد.به 
گزارش آستان نیوز از 
اصفهان، خادمیاران 
نیکوکار کانون خدمت 
رضوی روستای سن سن، 
در راستای شعار »همه 
خادم الرضاییم، نجات 
انسان رسم مسلمانی« 
۴0 جفت کفش به 
ارزش ۴میلیون تومان به 
نیازمندان روستا اهدا 
کردند.این کفش ها 
در انواع و سایزهای 
مختلف مردانه، زنانه و 
بچگانه بین خانواده های 
نیازمند شناسایی 
شده این روستا توزیع 
شد.گفتنی است، این 
اقدام خداپسندانه در 
چهارشنبه امام رضایی و 
به نیت امام مهربانی ها 
انجام شد.

خبر

گزارش خبری

خبر
در قالب برنامه سه شنبه های فرهنگی

»اسناد و آثار مرتبط با 
شهید آیت هللا مدرس« 

رونمایی می شود
در آستانه سالگرد شهادت آیت هللا سیدحسن 
مدرس و روز مجلس، در یکصد و پنجمین برنامه 
ــان قــدس  ســه شــنــبــه هــای علمی فرهنگی آســت
رضوی »قدیمی ترین اسناد و آثار مرتبط با شهید 
آیــت هللا مــدرس« موجود در مرکز اسناد آستان 
قدس رضوی معرفی و رونمایی می شود.به گزارش 
آستان نیوز، دبیر سه شنبه های علمی و فرهنگی 
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان 
قدس رضوی اظهار کرد: قدیمی ترین این اسناد 
مربوط به طــرح الیحه راه سیستان در مجلس 
و اشکاالت مــدرس به آن در ســال ۱3۴۴ هجری 
قمری و سند دیگر تصویر درخــواســت مرحوم 
آیــت هللا واعــظ طبسی مبنی بــر واگـــذاری اداره 
امــور آرامــگــاه شهید آیــت هللا مــدرس به آستان 
قدس رضوی در سال ۱3۷3 شمسی است.جواد 
فرهمندنژاد خاطرنشان کرد: این برنامه سه شنبه 
9 آذرماه ساعت 9:30در زیارتگاه آیت هللا شهید 
مدرس)ره( واقع در شهرستان کاشمر با سخنرانی 
حجت االسالم والمسلمین دکتر عطاران طوسی؛ 
مدیر عامل مؤسسه فرهنگی و بقاع متبرکه، 
دکتر الهه محبوب؛ رئیس اداره اسناد سازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس 
رضوی و حجت االسالم والمسلمین طاهری؛ امام 

جمعه کاشمر برگزار می شود.
وی افـــزود: عالقه مندان می توانند ایــن مراسم 
ــه صـــورت زنـــده از طــریــق لینک   را هــمــزمــان و ب
https://webinar.aqr.ir/farhangi  و یا 
 @sco_razavi_ir و @digital.aqr.ir صفحات

در فضای مجازی دنبال کنند.

 به همت مرکز قرآن کریم 
آستان قدس رضوی

نام نویسی پنجمین دوره 
 رقابت های قرآنی

 »شوق تالوت« آغاز شد

به همت مرکز قــرآن کریم آستان قــدس رضــوی، 
نام نویسی پنجمین دوره رقابت های قرآنی »شوق 
تالوت« برای تمامی نوجوانان قرآنی سراسر کشور 

آغاز شد و تا ۲0 آذرماه ادامه دارد. 
ــرآن کریم آســتــان قــدس رضــوی در  مدیر مرکز ق
گفت وگو با آستان نیوز در خصوص ثبت نام این 
دوره از مسابقات گفت: پنجمین دوره رقابت های 
قرآنی شوق تالوت با حمایت و مشارکت نهاد های 
مختلفی چون معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی، سازمان اوقــاف و امــور خیریه و 
ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی کشور 

برگزار می شود.
حجت االسالم والمسلمین سیدمسعود میریان 
ادامــه داد: در این طرح نوجوانان قرآنی سراسر 
کشور و فراگیران طرح ملی تالوت شباب الرضا)ع( 
از سنین ۱0 الی ۱6 سال می توانند شرکت کنند که 
تقلید خوانی از استادان مطرح مصری همچون 
مصطفی اسماعیل، عبدالباسط، منشاوی و 
شــحــات انـــور از جمله رشــتــه هــای ایـــن دوره از 

رقابت هاست.
میریان تصریح کرد: مرحله نیمه نهایی به صورت 
متمرکز و مجازی برگزار می شود، البته تیم داوری 
و اجرایی در حرم امام رضــا)ع( مستقر هستند و 
با ارتباط زنده با شهر های مختلف مسابقات را 
برگزار می کنند.مدیر مرکز قرآن کریم آستان قدس 
رضوی با اشاره به اینکه منتخبان مرحله نهایی این 
دوره ازمسابقات به کربالی معلی اعزام خواهند 
شد، افــزود: مرحله نهایی این دوره از مسابقات 
اسفند مــاه با حضور منتخبان در جزیره کیش 

برگزار می شود.
وی یـــادآور شــد: نوجوانان قرآنی و عالقه مندان 
به حضور در این دوره از مسابقات تا ۲0 آذر ماه 
فرصت دارنــد از طریق پایگاه اطالع رسانی طرح 
 www.melitelavat.ir ملی تــالوت به نشانی

نام نویسی کنند.

ــررســی اندیشه های  وبــیــنــار »ب
ــت هللا  ــی شـــهـــیـــد آیــــ ــ ــدن ــ ــم ــ ت
مدرس)ره(« با همکاری مؤسسه 
بقاع متبرکه و امــاکــن مذهبی 
آســتــان قــدس رضــوی پیش از ظهر دیـــروز با 
حضور جمعی از پژوهشگران در تــاالر شیخ 
طوسی بنیاد پژوهش های اسالمی آستان 

قدس رضوی برگزار شد.
به گزارش آستان نیوز، در این وبینار مدیر گروه 
سادات و مفاخر اسالمی بنیاد پژوهش های 
اسالمی آستان قدس به بیان اندیشه تمدنی 
شهید آیت هللا مــدرس)ره( پرداخت و گفت: 
ایران در دوره قاجار با توجه به انتقال دانش، 
هنر و صنعت غرب دچار چالش تمدنی شد. 
فرهنگ غرب ابتدا ارزش ها سپس رفتار و به 
دنبال آن باورهای مردم را متأثر کرد. در این 
ــان، شهید آیـــت هللا مــــدرس)ره( بــا تولید  زمـ
اندیشه های تمدنی خود و ترویج شعار »دیانت 
ما عین سیاست ما و سیاست ما عین دیانت 
ماست« مانع تخریب بنای کهن فرهنگ ایران 

و شیعه شد.

 تالش های شهید مدرس  ◾
در جهت تقریب مذاهب

غالمرضا جاللی با اشــاره به اینکه آیت هللا 
ــه آزادی بــیــان در مــیــان مــردم  ــدرس)ره( ب ــ ــ م
اهتمام داشت، اظهار کرد: شهید مدرس)ره( 
می گفت: »حکومت داشتن در یک ده خراب، 
بهتر از اســارت در یک مملکت آبــاد است. 
بنابراین هر ایرانی باید تا می تواند از دو اصل 

اسالمیت و وطن پرستی دفاع کند«. 

وی با تأکید بر اینکه امام خمینی)ره(، شهید 
ــدرس)ره( را بــه عــنــوان انــســان الگو معرفی  مــ
کردند، ادامه داد: او تالش فراوانی برای تقریب 
مذاهب اسالمی کرد و ارتباط با پیروان ادیان 
را در برنامه خود قــرار داد. همچنین کوشید 
از تخریب آثـــار تــاریــخــی دوره هــــای گذشته 
ایران جلوگیری کند. از همه مهم تر ایشان در 
نهادینه شدن فقه و حقوق در ایران تالش کرد و 
از حاکمیت نظام استبداد بسیار بیمناک بود.
در این نشست مدیر گروه فقه و اصول بنیاد 
پژوهش های اسالمی نیز با بیان اینکه شهید 
مــدرس)ره( یک فقیه و از علمای بزرگ اسالم 
بـــود، تصریح کـــرد: بــه گفته علما و فقهای 
بــزرگ نجف، شهید مـــدرس)ره( یکی از پنج 
مجتهد تراز اول در مجلس شورای ملی بود که 
مسئولیت نظارت بر قوانین مصوبه مجلس 
شورای ملی براساس شرع را بر عهده داشت.

حــــجــــت االســــالم والـــمـــســـلـــمـــیـــن مــهــدی 
شریعتی تبار ادامه داد: فقه دایره ای گسترده 

دارد و هر کــاری که بتوان در حــوزه سیاست 
انجام داد، ریشه در فقه و فقاهت دارد. شهید 
ــدرس)ره( موضع گیری سیاسی داشــت و  ــ م
به الــزام عمل به عینیت دیانت و سیاست 

پایبند بود.
وی با تأکید بر اینکه این عالم ربانی با شجاعت 
و شهامت در برابر استبداد رضاخانی قد علم 
کرد و ایستاد، تصریح کرد: شهید مدرس)ره( 
ــای ســیــاســی بــســیــاری داشــــت که  ــدام هــ ــ اق
می توان به حضور در عرصه های حکومت از 
نمایندگی مجلس شــورای ملی، حمایت از 
مشروطه خواهان، عضویت در انجمن والیتی، 
مخالفت با اولتیماتوم دولت روس، تشکیل 
کمیته دفاع ملی در جنگ جهانی اول و مبارزه 
با استبداد رضاخانی اشــاره کــرد. سیری در 
زندگانی این مجتهد سیاسی نشان  می دهد که 

او بسیار اهل تقوا و ساده زیست بود.
در ادامه این مراسم، دکتر اسماعیل رضایی 
برجکی از پژوهشگران گروه سادات و مفاخر 

بنیاد پــژوهــش هــای اســالمــی بــه سخنرانی 
پرداخت و از شهید مدرس)ره( به عنوان یک 

فرد دینی و عالمی عمل گرا یاد کرد.
وی افزود: شهید مدرس)ره( از دوران جوانی با 
آگاه سازی جامعه در خصوص قرارداد تنباکو 
فعالیت سیاسی خود را آغــاز کــرد. سپس با 
ورود بــه مجلس شـــورای ملی بــا اولتیماتوم 
ــت روس بــه هــمــدســتــی دولــت  ــ ننگین دول
انگلیس، قــرارداد ۱90۷ و تقسیم ایــران میان 
روس و انگلیس مخالفت کـــرد و فعالیت 
سیاسی خود را تا مبارزه با استبداد رضاخانی 
ادامــه داد و در نهایت در این راه به شهادت 

رسید.
دکــتــر سیدحسن حسینی، یــکــی دیــگــر از 
پــژوهــشــگــران گـــروه ســـادات و مفاخر بنیاد 
پژوهش های اسالمی در خصوص تبارنامه 
ــــت هللا مــــــدرس)ره( گــفــت: بــنــا بر  شهید آی
ــوشــت شــهــيــد آيــت هللا  ــامــه خــودن ــدگــي ن زن
سيدحسن مــدرس)ره( كه روزنامه اطالعات 
در سال ۱306منتشر شده، او فرزند اسماعيل، 
از طايفه ميرعابدين و ســادات طباطبایی و 
اصالتاً زواره ای و متولد قريه سرابه كچو از توابع 

اردستان است.
ــه داد: در بــرخــی از مــنــابــع نسب  وی ادامــ
ــا 30 واســطــه  شــریــف آیـــت هللا مـــدرس را ب
و برخی بــا 3۱ و 39 واســطــه بــه امــام حسن 
مــجــتــبــی)ع( نسبت مــی دهــنــد. در بیشتر 
منابع از پــدر، پــدربــزرگ و اجــداد ایشان به 
عنوان شخصیت های برجسته یاد می کنند 
 کــه اهــل زهـــد، تــقــوا، شــجــاعــت، شهامت و 

ساده زیستی بودند.

در وبینار »بررسی اندیشه تمدنی شهید آیت هللا مدرس)ره(« مطرح شد

استحکام بنای کهن فرهنگ ایران مدیون اندیشه های تمدنی شهید مدرس)ره(
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