
نیمکت زندگی

کجاست تاجرتر از خدا!
رقیه توسلی   با خودم می گویم حتماً آن وقت ها که »ملوک 
و طلعت« قباله زمین های ارثیشان را وقف ساخت مدرسه و 
درمانگاه و قالی خانه می کردند، دور کلی از آرزوهایشان را قلم 
اعیانی تر،  پُرکن تر، سروریخت  دور جهیزیه دهن  گرفتند... 
در 25 و 28  خانه باغ 4هــزار متری، خــدم و حشم... حتماً 
سالگی به مرزی از باور رسیدند که در 80سالگی هم خیلی ها 

خوابش را نمی بینند.
امکان ندارد حرف وقف بشود و من یاد قصه این دو خواهر 
نیفتم. خیلی دل می خواهد آدم در قلّه جوانی، چشم روی 
مال و منالش ببندد. آن قدر که مبدل شود به کسی که چند 
پارچه آبادی بعد نبودش روی اسمش قسم بخورند.مادربزرگم 
کارستان...  کردند  کاری  و ملوک  همیشه می گفت؛ طلعت 
انسانیت کردند که مَثَل شدند... چون عوضِ ثروت، دعای 

خیر خریدند،  اصالً مگر داریم تاجرتر از خدا؟
می گفت کسی چه می داند چه جوری؟ اما راه عشق را باید 
پیدا کرد. میانبر را باید پیدا کرد.با خودم می گویم چه حکمت 
عجیبی! دو سال بعدِ وقف اموالشان پا نگذاشته به 30، فوت 
می کنند اما 50 سال است مردم دارند از خیرخواهی آن ها 

حرف می زنند، دعایشان می کنند و سر زبان هایند!
امروز بیشتر یادشان می افتم چون نشسته ام پشت لپ تاپ 
و سرک می کشم توی خبرگزاری ها که برمی خورم به قصه ای 
مشابه. به گزارشی از جنس وقف. نمی شود ابرو باال ندهم 
و سر صبحی باز یاد طلعت و ملوک السادات نیفتم. آخر 
می خوانم دو خواهر واقــف دیگر دست به کار شده اند. دو 
پزشک بابلی که یک میلیارد ارثیه شان را به بازسازی بخش 
مامایی، زنان و زایمان بیمارستان شهرشان اختصاص دادند.

سنجاق
باالخره خودمان را که نمی توانیم گول بزنیم، آدمیزاد مثل 
سکه، دورو دارد. یا می بخشد و با او معامله می کند یا اهل 
بذل نیست... کاش به اندازه مال و مکنتمان، برویم ببینیم 

کدام طرف پهلو گرفته ایم؟

پی نوشت :
نخواهید رسید،  و خاصان خدا  نیکوکاران  به مقام  هرگز 
مگر آنکه از آنچه دوست می دارید و محبوبتان است انفاق 

کنید. 

ــران  ــ ــدی ــ چـــهـــاردهـــمـــیـــن هـــمـــایـــش م
کشور  بــرگــزیــده  و  مــحــوری  هیئت های 
ــرد مــیــدان  ــ ــم؛ م ــاسـ ــاج قـ ــا شـــعـــار »حـ بـ
به  ــاه  ــ آذرمـ  2۱ و   ۱۱ ــای  ــ روزهـ والیــــت« 
جوار  در  مشعر  ایمانی  جامعه  همت 
کرمان  در  سلیمانی  قاسم  شهید   مــزار 

برگزار می شود.
ــول دفـــتـــر  ــ ــئ ــســ امــــیــــد تــــوســــنــــگ، مــ
هــمــایــش هــای جــامــعــه ایــمــانــی مشعر 

مسجد  حــوزه  خبرنگار  با  گفت وگو  در 
به  اشــاره  با  فــارس  هیئت خبرگزاری  و 
مدیران  همایش  چهاردهمین  برگزاری 
کشور  بــرگــزیــده  و  مــحــوری  هیئت های 
پنجشنبه  هــمــایــش  ایـــن  کـــرد:  اظــهــار 
برگزار  کرمان  در  جــاری  هفته  جمعه  و 

می شود.
وی اضافه کرد: امسال با توجه به تقارن 
ایام شهادت حاج قاسم سلیمانی با ایام 

همایش  این  گرفتیم  تصمیم  فاطمیه، 
فاطمیه  ایام  آستانه  در  هر ساله  که  را 
برگزار می شود، در جوار مزار حاج قاسم 

سلیمانی برگزار کنیم.
تــوســنــگ بـــا بــیــان ایــنــکــه بــرنــامــه هــای 
چهاردهمین همایش مدیران هیئت های 
محوری با شعار »حاج قاسم؛ مرد میدان 
والیـــت« دنــبــال مــی شــود، تصریح کــرد: 
جبهه  مطرح  شخصیت های  از  جمعی 

این مراسم  انقالب اسالمی در  فرهنگی 
به ایراد سخن خواهند پرداخت.

این  اســتــادان حاضر  در  داد:  ادامــه  وی 
ــاره ســه مــحــور اصــلــی: هیئت  ــ دوره درب
ــقــه هــای مـــیـــانـــی، نــقــش آفــریــنــی  و حــل
هیئت های حسینی در سالگرد شهادت 
ســیــاســت هــای  و  سلیمانی  حــاج قــاســم 
برگزاری مراسم فاطمیه به ایراد سخنرانی 

خواهند پرداخت.

خبرخبر

گردهمایی هیئت های 
 برگزیده 

در جوار مزار حاج قاسم

WWW.QUDSONLINE.IR

مسابقه بزرگ »کتاب خوانی 
نماز« برگزار می شود

آغاز مرحله دوم پویش ملی »مثل 
بهترین ها« برای ترویج ازدواج ساده

مخاطبان پویش »شکوه مادری« 
میهمان حضرت رضا)ع(
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ماجرای جوانی که دوست نداشت فرزندانش در غرب بزرگ شوند

 از دغدغه فلسطین 
تا تشرف به تشیع

    سال اول    ویژه نامه 213    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

»خورشید گرم چیدن بوسه ز ماه توست/ گلدسته ها 
منادی شوق پگاه توست/ آری شگفت نیست که 
بی سایه می روی/ خورشید هم ز سایه نشینان ماه 
توست/ از چشم آهوان حرم می توان شنید/ این 
دشت ها به شوق شکار نگاه توست/ باالی کاشی 
حرم تو نوشته است/ هرجا دلی شکست همان 
بارگاه توست...« بهترین مطلع برای گفت وگویی که 

مصاحبه شونده اش، شاعر باشد 
ابیاتی در  با  را  و صحبت هایش 
پایان  به  ــا)ع(  مــدح حضرت رضـ
بــرده باشد، می تواند قسمتی از 

یک ترکیب بند از همین ...

اعالم برنامه های آستان قدس رضوی برای بزرگداشت آیت اهلل سید حسن مدرس

زیارتگاهشهیدمدرسقطبعلمیوفرهنگیمیشود
 پای صحبت حجت االسالم زمانی

شاعر آیینی، در حال وهوای 
چهارشنبه های امام رضایی 

 دیگر 
 غریب نیستی 

 ای آشناترین...
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بزرگداشت

رونمایی از قدیمی ترین 
 اسناد و آثار درباره 

شهید مدرس در کاشمر

ــروز شهادت  در آســتــانــه دهــم آذرمــــاه، ســال
ــدرس)ره( آثار  آیــت هللا شهید سیدحسن مـ
تاریخی نفیس مرتبط با آن شهید بزرگوار در 

کاشمر رونمایی شد.
به گزارش آستان نیوز، این مراسم رونمایی در 
قالب یکصدوپنجمین سه شنبه های علمی و 
فرهنگی آستان قدس رضوی برگزار شد و در 
آن آثاری همچون مکاتبات شهید مدرس)ره( 
و فرزندانش در زمان تبعید، دستنویس شهید 
برای فرزندش فاطمه در پشت قرآن شخصی 
و سه توصیه به او دربــاره »ترک نکردن نماز 
ــادر« و  و قـــرآن«، »دعـــا کـــردن بـــرای پــدر و مـ
»قناعت در زندگی« و 24 نمونه سکه تاریخی 
ضرب شده در دوره زندگانی شهید مدرس)ره( 

رونمایی شد.
مربوط  اســنــاد  ایــن  قدیمی ترین  همچنین 
و  مجلس  در  سیستان  راه  الیحه  طــرح  بــه 
به آن در سال  ــدرس)ره(  مـ اشکاالت شهید 
۱344 هجری قمری و سند دیگر با موضوع 
تصویر درخــواســت مــرحــوم آیـــت هللا واعــظ 
طبسی مبنی بر واگــذاری اداره امور آرامگاه 
شهید آیــت هللا مـــدرس)ره( به آستان قدس 
رضوی، در سال ۱3۷3 شمسی در این مراسم 

رونمایی شد.
شهید  تمثال  از  همچنین  مــراســم  ــن  ای در 
ــوســط مرتضی  آیــــت هللا مــــــــدرس)ره( کـــه ت
هاشم آبادی هنرمند کاشمری، در سبک رئال 
با رنگ و روغن و در ابعاد ۱00 در ۷0 ساخته 

شده رونمایی شد.

معرفی شهید مدرس)ره( به عنوان اسطوره  ◾
علمی و فرهنگی

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی و بقاع متبرکه 
آستان قدس رضوی در این مراسم به جایگاه 
شهید مدرس)ره( اشاره کرد و گفت: اگرچه ٨4 
سال از شهادت شهید مــدرس)ره( می گذرد، 
فرمودند مدرس  امــام که  فرمایش دقیق  اما 
زنده است تا تاریخ زنده است به عینه قابل 
مشاهده و درک است به  طــوری که همواره 
برگزار  یــادش  به  فاخری  و  ارزشمند  مراسم 
می شود و همگان از او به بزرگی یاد می کنند.

اختصاص  طوسی  عــطــاران  حــجــت االســالم 
برنامه سه شنبه های علمی و فرهنگی آستان 
ــام شهید مــــدرس)ره( را اقدامی  قــدس بــه ن
ارزشمند برشمرد و افزود: شهید مدرس)ره( 
انتخاب برای معرفی به عنوان یک  بهترین 
شخصیت و اسطوره علمی و فرهنگی است و 
دقت در تعابیری که امام راحل درباره جایگاه 
علمی این عالم نستوه به کار برده اند، درستی 

این انتخاب را تأیید می کند.

درباره دوران تبعید 9 ساله شهید مدرس که به شهادت مظلومانه اش انجامید

مجاهدت های وکیل اول تهران در خراسان 
حسیـن  محمـد
ــت   ــخ ــب ــک ــی  ن
هنگامی که در شب 
 ۱30۷ ســال  مهر   ۱۷
مأموران  خورشیدی، 
رضاشاه با فرماندهی 
سرتیپ درگاهی، حرمت منزل وکیل 
و مجتهد اول پایتخت را شکستند و 
به خانه آیــت هللا سیدحسن مدرس 
ریختند تا او را برای تبعید به خراسان 
بــود شهید  قــرار  ابــتــدا  بفرستند، در 
بــرای بقیه عمر، به گناباد  را  مــدرس 
و  مسیر  طــول  در  امــا  کنند،  تبعید 
ارتــشــی، مسیر  کامیون  که  حالی  در 
جاده های ناهموار میان پایتخت تا مرکز 
خراسان را می پیمود، نظر زندانبان ها 
لشکر  محترم  »فرمانده  کــرد:  تغییر 
شرق؛ حسب االمر جهان مطاع مبارک 
سیدحسن  مــی شــود؛  ابــالغ  ملوکانه 
مدرس به سمت شرق تبعید و بدواً، 
اعزام  )گناباد(  گن آباد  به  گــردد  مقرر 
شود. مطابق پیشنهاد رئیس نظمیه 
خراسان، گن آباد صالح نبود و قائن را 
مقتضی تر دیده اند. مع هذا از طرف 
گردیده  ابــالغ  خــراســان  نظمیه  اداره 
است که در این مــورد از آن فرمانده 
محترم نیز کسب نظریه نموده و به 
نقطه ای که صالحیت آن برای توقف 
مشارالیه از طرف لشکر تصدیق شود، 
ــد که در آنجا  اعــزام دارن را  مشارالیه 
تحت نظر بوده و از مکاتبه و مالقات 
او با وسایل مقتضیه جلوگیری شود«. 
ــود که  در پــی همین نــامــه نــگــاری هــا ب
دستور نهایی را صادر کردند: »ریاست 
محترم ارکان حرب کل قشون، عطف 
گن آباد  مالحظاتی،  بــه   ،3۷3۱ نمره 
ــدارد و به عقیده  ن و قائن صالحیت 
اینجانب، خــواف بهتر اســت. همین 
دستور  مشهد  نظمیه  به  هم  قسم 
داده شد«. باور دژخیمان این بود که 
بــرادران  چون اهالی خواف را بیشتر 
به  مــی دهــنــد،  تشکیل  اهــل  سنت 
دست  می تواند  کمتر  مــدرس  ناچار 
به تحرکات سیاسی و روشنگری بزند 
قرار  مــردم  کانون توجه  و چندان در 
نخواهد گرفت؛ غافل از اینکه او، یک 
عالم مسلمان است و حوزه فعالیت 

سیاسی اش همه جهان اسالم.

آفتابی که بر خواف تابید ◾
در  ــدرس  مـ نــگــهــداری شهید  محل 
ــواف، بــاغــی بـــزرگ و مــخــروبــه به  خــ
ابتدای کار، برای  نام »ارگ« بود. در 
کار  به  را  مأمورانی  او،  از  محافظت 
می گرفتند که اهمیتی به امور دینی 
نمی دادند. شهید مدرس در یکی از 
اوراقی که خاطراتش را در آن ها ثبت 
می کرد، از دو مأمور تریاکی نام می برد 

که همیشه بر او سخت می گرفتند و 
حتی در مورد آب و غذای او هم جانب 
نظم و انضباط را رعایت نمی کردند. 
اما این فقط در شروع دوران تبعید 
اتفاق افتاد. به تدریج مأموران قبلی 
جای خود را به مأموران محلی دادند. 
مرکزی  حکومت  حساسیت  شاید 
نسبت به مــدرس کمتر شــده  بــود و 
دیگری  دلمشغولی های  هــم،  شاید 
پیدا کرده  بودند. این سال ها مصادف 
هم  رضاشاه  دوستان  قمع  و  قلع  با 
بــهــانــه هــای مختلف،  بــه  او  هــســت؛ 
امثال تیمورتاش و نصرت الدوله فیروز 
را به دیــار عدم می فرستاد تا بعدها 
برایش مزاحمت ایجاد نکنند؛ افرادی 
که روزگاری، در ردیف عوامل اصلی به 

قدرت رساندن رضاشاه بودند! به هر 
حال، این رویکرد سبب شد شرایط 
شهید مدرس در خواف، برای ارتباط 
با مردم بهتر از قبل شود. با نگهبانان 
جدید ارتباط بهتری برقرار کرد و حتی 
برخی از آن هــا، مرید اخالق و منش 
سید بزرگواری شدند که بیان دلنشین 
و نگاه مهربانش، قلب ها را تسخیر 
می کرد. برای شهید مدرس در تبعید، 
تا  بود  تعیین شده  ناچیزی  مقرری 
او در مضیقه و رنج باشد، غافل از 

خود  زنــدگــی  دوران  در  سید  اینکه 
هیچ  وقت از زی طلبگی خارج نشد؛ 
را  عبدالباقی  پسرش  یک  بار  حتی 
با پول خودش تختخوابی  وقتی که 
بــرای اتــاق شخصی خــریــداری کرد، 
این  داد  تذکر  او  به  و  نمود  مالمت 
برابر  توان مقاومت آدم در  خرج ها، 
نامالیمات را کم می کند. این بود که 
دوران حضورش  در  مــدرس،  شهید 
با پس انداز همان مقرری  در خواف 
ــدک در مــدت چند ســال، هزینه  ان
ساخت یک آب انبار را فراهم کرد تا 
کمبود  و  بد خشکسالی  در شرایط 
این  آب، به داد مردم خواف برسد. 
اقدام ها، او را نزد مردم محبوب  تر از 

قبل کرد.

میهمانانی از آن سوی مرز ◾
تبعید  دوران  از  بیشتر  ســال  چهار 
شهید مدرس در خواف نگذشته بود 
که شهرت منش و دانش او منطقه را 
فراگرفت؛ حتی از مرزها هم گذشت و 
در افغانستان، مریدانی پیدا کرد که 
از راه های دور می آمدند تا در محضر 
او بنشینند و ساعتی از دانش دینی 
و سیاسی اش فیض ببرند. روزی نبود 
که از اطــراف و به ویــژه آن سوی مرز، 
اول  مجتهد  خــدمــت  ــه  ب میهمانی 
هم  کــه  میهمانانی  نــرســد؛  پایتخت 
شیعه بودند و هم اهل  سنت؛ این  گونه 
بود که حساب های حکومت، همگی 
غلط از آب درآمــد و نشان داد آن ها 
بــا علما و آمــوزه هــای اسالمی  اصـــوالً 
نـــدارنـــد. احتماالً  آشــنــایــی چــنــدانــی 
قیام مسجد  واقعه  از  پس  رضــاشــاه 
گوهرشاد دوباره متوجه شهید مدرس 
او را در خراسان از  شد؛ شاید وجود 
ــروز ایــن قــیــام مــی دانــســت.  عــوامــل بـ
فرزند شهید مدرس، از برنامه تطمیع 
و تهدیدی یاد می کند که پهلوی  اول 
برای وادار ساختن مدرس به همکاری 
شروع کرد؛ اینکه حاضر است تولیت 
آستان قدس را به وی واگــذارد یا او را 
به عتبات بفرستد تا راحت به درس 
و علمش بپردازد، به شرط آنکه هیچ 
نگوید و به اعمال حکومت دیکتاتوری 
پهلوی نپیچد؛ اما شهید مدرس، مرد 
بــه همین  نــبــود.  ســـازش و مماشات 
دلیل در آبان  سال ۱3۱6، او را از خواف 
به کاشمر انتقال دادند تا نقشه نهایی 
خود را عملی کنند. بهانه شان این بود 
که خواف ناامن است! کدام ناامنی؟! 
دینی  و  اجتماعی  نفوذ  از  وحشت 
مدرس در منطقه، آن ها را به فکر این 
جابه جایی انداخت؛ این مسئله اظهر 
من الشمس بود. کمتر از یک ماه پس 
انتقال، آن نقشه شوم عملی  از این 
شد. دهم آذر سال ۱3۱6، جهانسوزی 
بی رحم  و  مــأمــور خشن  دو  خــلــج،  و 
ابالغ  و  رضاشاه  دستور  با  شهربانی 
شهربانی  رئیس  مختاری،  رکن الدین 
وارد کاشمر شدند و آیت هللا مدرس 
هنگام  رساندند؛ سید  به شهادت  را 

شهادت روزه بود.

چهار شنبه ۱۰ آذر ۱4۰۰   ۲5 ربیع الثانی ۱443  ۱ دسامبر ۲۰۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9685

دارالکتب االسالمیه کارش را با دعای مؤلف مفاتیح آغاز کرد

ناشری که نخستین  بار 
»الغدیر« را چاپ کرد



الناس 
فی الدنیا 
باالموال و 
فی االخره 
باالعمال
 مردم در دنیا 
با اموال سر و کار 
 دارند و در آخرت 
با اعمال.

کفاک من 
لسانک 

ما اوضح 
لک سبیل 
رشدک 
من غیک

 آن اندازه از زبانت 
 تو را بس که 

 راه هدايتت را 
از گمراهى ات برايت 

روشن بدارد.

فضای 
 رسانه ای 
علیه ايران

علی کاظم می گوید: 
من در ایران مشکالت 

را خیلی بزرگ 
نمی بینم، در اینجا اگر 
یک اتفاق کوچک رخ 
دهد ماهواره ها آن را 

بزرگ نشان می دهند 
و به دنبال جنگ روانی 

هستند، در حالی 
که اگر اتفاق خوبی 
رخ دهد آن را پنهان 

می کنند؛ برعکس در 
کانادا و کشورهای دیگر 

اگر مشکلی وجود 
داشته باشد پنهان 

می نمایند و چیزهایی 
که خوب است را 

بزرگنمایی می کنند.

نخستین کتاب 
شهید مطهری

مرتضی احمد 
آخوندی  می گوید: 
نخستین کتاب 
شهید مطهری به نام 
اصول فلسفه و روش 
رئالیسم که عالمه 
طباطبایی نوشته 
بودند و شهید مطهری 
پاورقی ها را اضافه 
کردند و نیز نخستین 
کتاب عالمه جعفری 
به نام ارتباط انسان 
و جهان را انتشارات 
ما چاپ کرد. از 
آیت هللا مصباح،  
چاپ تصحیح 
10 جلدی بحاراالنوار و 
پاورقی و حواشی آن 
را انتشارات ما انجام 
داد. چاپ بحاراالنوار 
را که 110 جلد است، 
در سال 1۳۳۳ آغاز 
کردیم و تکمیلش 
40-۳0 سال طول 
کشید. تفسیر نمونه 
از آیت هللا مکارم 
شیرازی را از سال 1۳۵۲ 
آغاز کردیم؛ اثری که 
از نظر فرهنگی بسیار 
مؤثر بود و تا سال 
1۳۶۶ تکمیل شد.

برش برش

کتاب »تعامل مذهب و سیاست در دولت عباسی« نوشته 
مصطفی خرمی به همت مؤسسه بوستان کتاب در 4۹۶ 

صفحه منتشر شد.
به گزارش مهر، بی تردید رابطه متقابل »مذهب و سیاست« 
از مسائل مهم، کلیدی و تأثیرگذار دولت دوره عباسی به 
شمار مــی رود که نیازمند بررسی و پژوهش دقیق علمی 
است. دوره عباسیان همان گونه که عصر ظهور و شکوفایی 

مذاهب فقهی و زمان گسترش مکتب های فکری - کالمی 
اســـت، عصر فـــراز و فـــرود مــذاهــب متناسب بــا اغــراض 
سیاسی دربـــار نیز هست. یقیناً چرخش ها و اغــراض 
سیاسی دربار عباسی در تعامل با برخی مذاهب و تقابل 
بــا جماعت دیــگــر، در رشــد و گسترش یــا مــحــدودیــت و 

ممنوعیت آن ها مؤثر و کارآمد بوده است.
مــروری کوتاه بر ریشه های انقالب خراسانی - عباسی و 

چگونگی شکل گیری دولت عباسی همراه با معرفی مذاهب 
پدید آمده پیش از آن و نیز مذاهب پدیدار شده در عصر 
عباسی و چگونگی تعامل آن ها با دربار از مباحث مهم این 
اثر است که با خواندن آن می توان فشرده ای از تاریخ عصر 
عباسی و فرقه ها و مذاهب آن عصر را به راحتی بدست آورد و 
به مدد آن تعامل میان مذهب و سیاست را در دولت عباسی 

بازشناسایی کرد.

ساختار اثر ◾
این اثر در چهار فصل تهیه و تدوین شده است؛ در فصل 
نخست که با عنوان »نگاهی به تاریخ عباسیان و مذاهب 
اسالمی« به رشته تحریر در آمده، پس از مروری بر تاریخ 
خالفت عباسی، ریشه های این دولت بیان شده و در ادامه، 
فرقه ها و مذاهب پیش از عصر عباسی، تبیین و سپس به 
پیدایی مذاهب و فرقه ها در عصر عباسی از جمله فرقه های 

کالمی و فرقه های فقهی پرداخته شده است.
نویسنده در دومین فصل از ایــن اثــر به »نقش 
گرایش های مذهبی در انقالب و ساختار دولت 
عباسی« می پردازد و نقش گرایش های مذهبی 
در نهضت خراسانی - عباسی را مــورد بررسی 
قــرار داده اســت؛ همچنین به نقش گرایش های 
مذهبی در استقرار دولــت عباسی و علل تغییر 

در گرایش های عباسیان پس از پیروزی پرداخته 
شده است.

»تأثیرات مذاهب بر سیاست و عملکرد دولت 
عباسی« عنوان فصل سوم این کتاب است که در 
آن به اثرگذاری مذاهب کالمی فقهی )اصحاب 
حدیث، اصحاب رأی، مکتب اعتزال، مکتب 
ــت عباسی و اثــرگــذاری  کالمی اشــعــری( بــر دول

مذاهب فقهی مشهور )اربعه - حنفی، مالکی، شافعی، 
حنبلی-( بر دولت عباسی پرداخته شده است.

چهارمین و آخرین فصل »تعامل مذهب و سیاست در 
دولت عباسی«، به نقش دولت عباسی در ظهور و گسترش 
مــذاهــب اختصاص یافته کــه در ابــتــدای آن، مبحثی با 
ــت عباسی؛ نیازها و شعارها« تبیین شــده و  عنوان »دول
»نقش دولت عباسی در ظهور و گسترش برخی مذاهب«، 

»سیاست های دوستانه عباسیان و مذاهب همسو« و 
»سیاست های خصمانه عباسیان با مذاهب ناهمسو« 
و »پــیــامــدهــای تعامل و همگرایی )فرهنگی، سیاسی و 
اجتماعی( مذاهب با دولت عباسی« مورد بحث و بررسی 

قرار گرفته است. 
عالقه مندان بــرای خرید اینترنتی این کتاب می توانند به 

نشانی www.bustaneketab.ir مراجعه نمایند.

تازه های نشر
»تعامل مذهب و 
سیاست در دولت 
عباسى« منتشر شد

موعظه
استاد اصغر طاهرزاده

  برکات صلوات بر رسول خدا)ص( 
در اثر صلوات الهى بر رسول خدا )ص( و بهره مندی های 

خاصى که با اين صلوات برای رسول خدا )ص( پیش مى آيد، 
آن حضرت خود منشأ صلوات برای ديگران مى شوند و عامل 

خروج آن ها از ظلمات به سوی نور خواهند شد. در همین 

زمینه قرآن مى فرمايد: »و من االعراب من يومن باهلل و الیوم 
االخر و يتخذ ما ينفق قربات عند اهلل و صلوات الرسول اال انها 

قربه لهم سیدخلهم اهلل فى رحمته ان اهلل غفور رحیم« از اعراب 
باديه نشین آن هايى که به خدا و روز قیامت ايمان آورده اند 

و با انفاق خود قرب الهى و صلوات رسول خدا)ص( را بدست 

مى آورند، بدانید اين انفاق مايه تقرب آنان است، به زودی خدا 
ايشان را در جوار رحمت خويش درآورد که خدا آمرزنده مهربان 
است. نقش صلوات رسول اهلل)ص( بر مؤمنان ايجاد آرامش نفس 

و سكینه است. چنان که خداوند مى فرمايد: »خذ من اموالهم 
صدقه تطهرهم و تزکیهم بهاو صل علیهم ان صلوتک سكن لهم 

و اهلل سمیع علیم«؛  ای پیامبر از اموال آن ها صدقه مربوطه را 
دريافت کن و از اين طريق آن ها را از آلودگى ها پاک گردان و بر 

آن ها صلوات بفرست زيرا که صلوات تو عامل آرامش است برای 
آن ها و خدا سمیع و علیم است.

به تعبیر روايات از طريق صلوات بر محمد و آل او جان انسان 

مثل روزی مى شود که متولد شده و بدين شكل از گناهان پاک 
مى شود. در روايت داريم ابن أبى حمزه مى گويد: پدرم گفت: 

از امام صادق )ع( پرسیدم معنى قول خدای عزوجل »ان اهلل و 
مالئكته يصلون على النبى يا ايها الذين امنوا صلوا علیه و سلموا 

تسلیما« چیست؟ فرمود: »صاله« از خدا، فرستادن رحمت 

است و از فرشتگان، تزکیه داشتن و از مردم دعا و طلب رحمت 
کردن است،  اما فرموده خدای عزوجل »َو َسلُِّموا َتْسلِیمًا« يعنى 
فرمان برداری از او در آنچه فرمايد. گويد به آن حضرت عرض 
کردم: پس چگونه بر محمد و خاندانش درود فرستیم؟ فرمود 
شما بگويید: »صلوات اهلل و صلوات مالئكته و أنبیائه و رسله و 

جمیع خلقه على محّمد و آل محّمد و الّسالم علیه و علیهم و 
رحمه اهلل و برکاته«. گويد عرضه داشتم: پاداش کسى که بر 

محمد و آلش با اين تحیت ها درود فرستد چیست؟ فرمود: به 
خدا سوگند مانند پاکى و بى گناهى روزی که متولد شده است، 

از گناهان بیرون آيد.

مرتضی احمد آخوندی، فرزند شیخ محمد آخوندی، 
سیزدهم دی 1۳۲1 در تهران متولد شد و از سال 1۳۳۹ 
پس از گرفتن دیپلم ریاضی، بنا به درخواست پدر از 
رفتن به دانشگاه صرف نظر کرد و در کنار ایشان به 

کار نشر مشغول شد.
او با پدرش به انتشار و تجدید چاپ و نشر هزار عنوان 
کتاب از کتب مرجع و متون اصیل اسالمی و آثار 
دانشمندان بزرگ در علوم دینی و شیعی پرداخت. 
دوره بحاراالنوار عالمه مجلسی در 110 جلد، دوره 
کتب اربعه شیعه در ۲۶ جلد، کتاب شریف الغدیر 
عالمه امینی در 11 جلد و کتاب جواهرالکالم در فقه 
شیعه در 4۳ جلد از آثار مشهور منتشر شده توسط 

دارالکتب االسالمیه است.
در سال های منتهی به انقالب اسالمی، دارالکتب 
االسالمیه نقش مؤثری در آگاهی بخشی به مردم 
داشت و نخستین کتاب های چهره هایی همانند 
شهید مطهری، عالمه امینی و عالمه جعفری را این 
ناشر عرضه کرد. خبرگزاری فارس پای صحبت ها و 
خاطرات مرتضی احمد آخوندی، مدیر این انتشارات 

نشسته که گزیده ای از آن را می خوانید.

انــتــشــارات دارالــکــتــب االسالمیه چگونه شکل  ◾
گرفت؟

چون مرحوم پدرم به طور جدی وارد حوزه نشر شده 
بودند، بنده هم همان راه را ادامــه دادم. می دانید 
اجــداد ما همه روحانی بودند و در عین حال از راه 
تجارت زندگی می کردند. این موضوع در مقدمه 
صحیفه سجادیه مرحوم آیت هللا نجفی مرعشی 
نوشته شده است؛ البته آنجا نوشته اند فرزند شیخ 
احمد تاجر یزدی )مرحوم پــدرم(. به هر حال، پدرم 
در نجف درس می خواندند و در همان جا حکم 
اجتهادشان را گرفتند و مُقسم آقا سیدابوالحسن 
اصفهانی بودند. مرحوم شیخ عباس قمی در نجف 
مشغول چاپ کتاب سفینةالبحار بودند. چون جد 
ما در مشهد زندگی می کردند، ایشان از پدر تقاضا 
می کنند پولی از مشهد برایشان آماده کنند تا چاپ 
سفینةالبحار را تکمیل نمایند. پدر این کار را انجام 
دادنــد و بــرای اینکه این قرض را ادا کنند، از همان 
کتاب های سفینةالبحار برای فروش می بردند. این 
مسیر سبب می شود ایشان وارد کار نشر شوند 
و از دعــای مرحوم شیخ عباس قمی اســت که این 
انتشارات به وجود آمد و علت تأسیسش همین بود.

این موضوع به چه سالی برمی گردد؟ ◾
سال 1۳1۷. من متولد سال 1۳۲1 در تهران هستم. 
بنده مشغول کمک بــه پــدر بـــودم. در منزل هم 
کــارمــان کــار کتاب بـــود. از ســال 1۳۳۹ کــه دیپلم 
گرفتم، مستقیم آمدم خدمت پدر و اداره کارهای 
انتشارات را بر عهده گرفتم. حدود ۶0 سال است 
همه کارم فقط نشر است. نخستین کاری که پدر 
انجام دادند،  صحیفه سجادیه به سبک جیبی بود 
که حملش برای مردم راحت باشد و با خط مرحوم 

زنجانی منتشر شد.
زمــانــی کــه پــدر در ســال 1۳۲۹ در تــهــران مشغول 

شدند، عالمه امینی ۹ جلد از کتاب الغدیر 
را در عراق چاپ کرده بودند. کیفیت کاغذ 
ــود. ایــن بــود که  و چــاپ خیلی ضعیف ب
وقتی عالمه آمدند تهران، به علت نسبت 

سببی که با پدر داشتند )شیخ علی 
آخوندی که در نجف بودند، داماد 
عالمه امینی بــودنــد( الغدیر را 

تجدید چاپ کردند. انتشارات 
ما درمجموع 11 جلد الغدیر 
ــاپ کتاب  ــرد. چـ ــ ــاپ ک را چـ
الغدیر به شناختن انتشارات 

دارالکتب خیلی کمک کرد. پس 
از آن، کتاب الکافی را با تعلیقات 
مرحوم استاد علی اکبر غفاری 
آغــاز کــردنــد. ایشان کارمند پدر 

در اداره انتشارات بودند که بعدها 
خودشان از استادان مهم جامعه از 

نظر علمی و حوزه نشر شدند. الکافی در 
جامعه نشر خیلی دیده شد و انتشارات 
دارالکتب نقطه عطفی شد در چاپ 

و نشر کتاب های اسالمی؛ چراکه کتاب هایی که 
قدیم چاپ می شد، چاپ سنگی بود. اکثراً با دست 
می نوشتند و با سنگ چاپ می کردند. هر سنگ هم 
۷۵0 تا بیشتر چاپ نمی کرد و از بین می رفت. این بود 
که اغلب کارها اگر تعلیقاتی هم داشتند، به صورت 
حاشیه و استفاده از این کتاب ها برای مردم خیلی 
سخت بود. همه این ها دوباره و به صورت جدید چاپ 

شد. بیشتر کتاب ها هم بدون تعلیق چاپ می شد.
پدر از کتب اربعه، کافی را آغاز کرده بودند و سه کتاب 
دیگر را هم عموی ما در نجف چاپ و منتشر کردند. 
بعدها به طور مرتب، بزرگ ترین علما و دانشمندان 

با این انتشارات سروکار داشتند.

انتشارات دارالکتب االسالمیه کتاب های مهم  ◾
و متعددی را منتشر کرده که در تاریخ خواهند ماند.

بله، الحمدلله بعضی ها هم ممکن است 40-۳0 و 
حتی ۵0 بار چاپ شده باشند و کتاب ها هم مفصل 
هستند. نخستین کتاب عالمه امینی یعنی الغدیر 
را انتشارات ما چاپ کــرد. نخستین کتاب عالمه 
طباطبایی که المیزان به زبــان عربی بــود، از سال 
1۳۳۳ آغاز و تا سال 1۳۵0 تکمیل و در انتشارات ما 

منتشر شد.
همچنین نخستین کتاب شهید مطهری به نام 
اصول فلسفه و روش رئالیسم که عالمه طباطبایی 
نوشته بودند و شهید مطهری پاورقی ها را اضافه 
کردند و نیز نخستین کتاب عالمه جعفری به نام 
ارتباط انسان و جهان را انتشارات ما چاپ کرد. از 
آیت هللا مصباح،  چاپ تصحیح 10 جلدی بحاراالنوار 
و پاورقی و حواشی آن را انتشارات ما انجام داد. چاپ 
بحاراالنوار را که 110 جلد است، در سال 1۳۳۳ آغاز 
کردیم و تکمیلش 40-۳0 سال طول کشید. تفسیر 
نمونه از آیت هللا مکارم شیرازی را از سال 1۳۵۲ آغاز 
کردیم؛ اثری که از نظر فرهنگی بسیار مؤثر بود و تا 

سال 1۳۶۶ تکمیل شد.

شما هم گذشته نشر را در کشور ما دیده اید و هم  ◾
امروز آن را. به نظر شما االن وضعیت ناشران متعهد و 

ارزشی نسبت  به گذشته چگونه است؟
ســال هــای ۳0 و 40 دوران سختی بـــود. تعداد 
ناشران مذهبی که کارشان صرفاً کتب مذهبی 
بــاشــد، از تــعــداد انگشتان یــک دســت بیشتر 
نبود؛ چه در قم و چه تــهــران. دوران شکوفایی 
نشر نزدیک انقالب بود. یک دفعه تصاعدی باال 
رفت. در بحران جنگ مقداری رکود داشت که آن 
هم به دلیل شرایط مملکت بود. باز دوبــاره پس 
از جنگ، دوران طالیی بود. دهه ۷0 و 80 خیلی 
خوب بود و در دهه ۹0 کار نشر کمی سخت شد. 
البته در دهه ۹0 تعداد عناوین و تولید خیلی زیاد 
شده است. نکته ای که وجود دارد، این است در 
دهه های گذشته افــرادی که در کار نشر بودند، 
به خصوص افرادی که در دوره پس از انقالب وارد 
کار نشر شدند، دچار گرفتاری ها و مسئولیت ها 
شــدنــد. تــعــداد فــراوانــی از ایــن افـــراد از کــار نشر 
فاصله گرفتند به جز معدودی افراد که خودشان 
مــولــد بــودنــد و کــارشــان فقط جنبه فرهنگی 

داشت که در این حوزه ماندگار شدند.

از نـــظـــر شـــمـــا رشـــــد کـــمـــی و کــیــفــی  ◾
نویسندگان در این ۱۰ سال اخیر به 
نسبت گذشته چطور بوده است؟ 
حوزه های مختلفی وجود دارد 
کــه بــایــد بــررســی شـــود؛ مثالً 
در حـــــوز ه دفـــــاع مــقــدس 
ــداری، خیلی  ــای و ادبــیــات پ
ــم و بــه نظرم  ــرده ایـ ــد کـ رشـ
خــیــلــی خــــوب بــــوده اســـت. 
در رمــان هــای مذهبی بــرای 
بــســیــاری از مــوضــوعــاتــی که 
جـــزو خــأ هــای مــا محسوب 
مـــی شـــدنـــد و اصـــــالً وجـــود 
نــداشــتــنــد، کــارهــای مختلفی 
انجام شده است. در کل، به نظرم 
در حوزه ادبیات هم رشد خوبی 

داشته ایم.

تــازه مسلمان کانادایی می گوید: زندگی در شهر 
معنوی قم و درس طلبگی خواندن مرا غرق فرهنگ 
و معنویت این محیط کرده است و نمی خواستم 
در آینده فرزندانم در غرب بزرگ شوند، برای همین 

تصمیم به مهاجرت گرفتم.
به گــزارش مهر، جیمی کــوری، ۳1 ساله در کانادا 
متولد شده اما اصالتاً لبنانی است. جیمی کوری 
که اکنون علی کاظم نام دارد و در شهر قم زندگی 
می کند، می گوید هم اکنون طلبه است. جالب آنکه 
او پیش از آغاز طلبگی و پیش از آمدن به قم در یک 

شرکت هواپیمایی در کانادا مشغول فعالیت بود.
علی کاظم در پاسخ به اینکه چه چیزی سبب شد 
به اسالم روی بیاورد، گفت: خانواده ام مسیحی 
هستند و یکی از عواملی که موجب شد به سمت 
اسالم رو بیاورم، مسئله سیاسی بود، اینکه نسبت 
به مسئله فلسطین حساسیت داشتم و از طریق 
گروه های مقاومت در منطقه همچون حزب هللا با 

انقالب اسالمی در ایران آشنا شدم.
وی افـــزود: امــام حسین)ع( را نمی شناختم و در 
مــورد ایشان زیــاد تحقیق و جست وجو کــردم و از 
امــام حسین)ع( به امــام عــلــی)ع(، پیامبر)ص( و 

قرآن رسیدم.
وی با اشاره به اینکه معنویت در دین مسیحیت 
همچون دین اسالم قوی نیست و در مسیحیت 
بیشتر احساسات مطرح است، ادامه داد: وقتی در 
دین اسالم ایستادگی حق علیه باطل را درک کردم 
و اینکه هر حرکت باطلی در برابر اسالم نابود است، 
از نظر سیاسی مصمم شدم به سمت اسالم بیایم.
وی یادآور شد: زمانی که می خواستم به اسالم رو 
بیاورم، جوانی ۲1-۲۲ ساله بودم که عقیده ضعیفی 
داشته و از نظر دینی و معنوی در سطح پایینی بودم، 
با تحقیق و جست وجوی فــراوان از نظر سیاسی 
مصمم شدم به دین اســالم بپیوندم و بعدها نیز 
از نظر اجتماعی و معنوی گرایش من به اسالم 

بیشتر شد.

از طریق کتاب های عالمه طباطبایی با نهج البالغه  ◾
آشنا شدم

وی با بیان اینکه بعدها پس از گسترش تحقیقاتم 
با معنویت اسالم آشنا شدم، اذعان کرد: به مرور 
کــتــاب هــای عالمه طباطبایی و دیگر کتاب های 
عرفانی و فلسفی را می خواندم. زیاد مفهوم این 
کتاب ها را نمی فهمیدم فقط تالش می کردم کتاب ها 
را بخوانم و از خالل آن، با فرهنگ اسالمی بیشتر 
آشنا شــوم تا اینکه احــادیــث امــام عــلــی)ع( را در 

نهج البالغه خواندم.
علی کــاظــم تصریح کـــرد: بــا درک احــادیــث امــام 
علی)ع( و نهج البالغه متوجه شدم در اسالم علم 
وجــود دارد و آنچه از تاریخ اســالم فهمیدم این 
اســت که اســالم مبتنی بر جاهلیت نیست و از 
نظر عرفانی از عالمه طباطبایی تأثیر زیادی گرفتم.

مسئله فلسطین سبب آشنایی با اندیشه های  ◾
امام خمینی شد

علی کاظم ادامه داد: پس از آن در مورد معنویت 
ــادی مطالعه  ــ ــام خــمــیــنــی)ره( کــتــاب هــای زی و امـ
ــه مسئله فلسطین  کـــردم و چـــون در ســن کــم ب
عالقه مند شده بودم، این موضوع مقدمه ای بود 
 بــرای آشنایی با اندیشه های امــام و اندیشه های 

سیدحسن نصرهللا.
وی افـــزود: بیشتر جست وجو و کنجکاوی خود 
را در بستر فضای مجازی انجام مــی دادم و چون 
اصالتاً لبنانی هستم به خاطر این اصالت بیشتر 
تالش کردم در مورد فلسطین بدانم. پس از انجام 
مطالعات فراوان، کتاب هایی در مورد اندیشه های 
ــام و سید حسن نصرهللا و وقایعی کــه اتفاق  ام
افتاده بود را مطالعه کردم و این تحقیقات من را 
به مرحله ای رساند که تصمیم گرفتم دین خود را 

تغییر دهم و اسالم را بپذیرم.
وی یـــادآور شــد: در اینجا دیگر جــدا از تصمیم 
سیاسی خود به این نتیجه رسیدم جهنم و بهشت 
وجود دارد و زندگی کردن بدون اسالم هیچ معنایی 
نمی دهد و با یقین و تحقیق به حقانیت اسالم 
دست یافتم و احساس کردم باید مسلمان شوم 

تا به اسالم کمک کنم، فهمیدم بدون اسالم هیچ 
راهی جز جهنم باقی نمی ماند.

این طلبه جوان در زمان تحقیق و جست وجوهایش 
از اینکه هیچ مرکزی نبوده به او کمک کند می گوید 
ــه مسجد  ــه مــی دهــد در آن زمـــان فــقــط ب ــ و ادام
می رفته و نمازش را در مسجد می خوانده و بیشتر 
تحقیقاتش را بر پایه اینترنت انجام داده است. او 
می گوید در گفت وگو ها و سخنرانی های اینترنتی 
اگر از کتابی سخن به میان می آمد مطالعه کرده و 
به سراغ کتاب های جدید می رفته تا اطالعات خود 

را بیشتر و کامل تر کند.
علی کاظم بیان کرد: پس از اینکه مسلمان شدم 
تصمیم گرفتم به قم بیایم و اینجا زندگی کنم و با 
توجه به تأثیری که از زندگی عالمه طباطبایی گرفتم 
ادامه تحصیل در حوزه علمیه قم را انتخاب کردم. 
زندگی در شهر معنوی قم و درس طلبگی خواندن 
مرا غرق فرهنگ و معنویت این محیط کرده است 
و نمی خواستم در آینده فرزندانم در غرب بزرگ 

شوند برای همین تصمیم به مهاجرت گرفتم.
وی در ادامه از نحوه آشنایی با همسرش می گوید و 
ادامه می دهد: با همسرم در هند آشنا شدم؛ ایشان 
از اول مسلمان بودند. همسرم هم قصد داشتند به 
قم بیایند و طلبه شوند؛ در سن ۲۶ سالگی ازدواج 

کردیم و به قم آمدیم.

امنیت روحـــی، روانـــی و آرامـــش طلبگی را به  ◾
وضعیت خوب مادی در کانادا ترجیح می دهم

وی بـــا اشـــــاره بـــه وضــعــیــت معیشتی طلبگی 
خاطرنشان کرد: با وجود راحتی که از نظر شغلی 
و درآمــد در کانادا داشتم، ولــی طلبگی را ترجیح 
می دهم چراکه در اینجا از نظر فرهنگی و امنیت و 

معنویت در آرامش هستم.
وی در پاسخ به این پرسش که با وجود مشکالت 
اقتصادی و تحریم ها چه چیزی سبب شد ایران را 
برای محل زندگی خود انتخاب کند، گفت: من در 
ایران مشکالت را خیلی بزرگ نمی بینم، در اینجا 
اگر یک اتفاق کوچک رخ دهد ماهواره ها آن را بزرگ 
نشان می دهند و به دنبال جنگ روانی هستند، 
در حالی که اگر اتفاق خوبی رخ دهد آن را پنهان 
می کنند؛ برعکس در کانادا و کشورهای دیگر اگر 
مشکلی وجــود داشته باشد پنهان می نمایند و 

چیزهایی که خوب است را بزرگنمایی می کنند.
وی بــه جنگ اقــتــصــادی و جنگ فرهنگی غرب 
علیه ایران اشاره کرد و گفت: مشکالت درون ایران 
معمولی است و در غرب هم مشکالت زیادی وجود 
داشــت، در شهرهای بــزرگ خیلی ها بی مسکن 
هستند، مصرف موادمخدر در مدارس علناً وجود 

دارد ولی فضای رسانه ای به آن نمی پردازد.

آرامش واقعی را با حضور در اردوهای جهادی و  ◾
کمک به مردم کسب می کنم

وی به حضور خود در اردوهای جهادی اشاره کرد و 
گفت: سفرهای زیادی با طالب در اردوهای جهادی 
به سیستان و بلوچستان داشته ام و حضور برای 
کمک به مــردم ســیــل زده شهرستان پلدختر در 
استان لرستان از دیگر تجربیات خوبی بود که در 

این گروه های جهادی داشته ام.
وی به تفاوت این گونه کمک به همنوع در ایران 
و کانادا اشــاره کرد و یــادآور شد: در کانادا یک بار 
ــزرگ سوخت و مردم  روستایی در آتــش ســوزی ب
حتی برای یک کمک ساده به آنجا نرفتند و فقط 
آمار و اخبار را پیگیری می کردند در حالی که حس 
ــران تجلی یــک ارزش اســت و  نــوع دوســتــی در ایـ

انسانیت موج می زند.

دارالکتب االسالمیه کارش را با دعای مؤلف مفاتیح آغاز کرد

 ناشری که نخستین  بار 
»الغدیر« را چاپ کرد

ماجرای جوانی که دوست نداشت فرزندانش در غرب بزرگ شوند

 از دغدغه فلسطین 
تا تشرف به تشیع

رهیافتهچهره ها مستقیمـى   آمــنــه 
»خورشید گرم چیدن بوسه 
ز مــاه تــوســت/ گلدسته ها 
منادی شــوق پگاه توست/ 
آری شــگــفــت نــیــســت که 
بی سایه مــی روی/ خورشید هم ز سایه نشینان ماه 
توست/ از چشم آهــوان حرم می توان شنید/ این 
دشت ها به شوق شکار نگاه توست/ بــاالی کاشی 
حــرم تو نوشته اســت/ هرجا دلــی شکست همان 
بارگاه توست...« بهترین مطلع برای گفت وگویی که 
مصاحبه شونده اش، شاعر باشد و صحبت هایش را 
با ابیاتی در مدح حضرت رضا)ع( به پایان برده باشد، 
می تواند قسمتی از یک ترکیب بند از همین جنس 
از او باشد. حجت االسالم محمد جواد زمانی، شاعر 
آیینی و پژوهشگر این حــوزه که کتاب فرهنگ نامه 
هشت جلدی هنر و ادب آیینی را نیز منتشر کرده به 
مناسبت چهارشنبه های امام رضایی به ما از الهام و 
جوشش شعر در شعاع انوار روضه منور امام رضا)ع( 

گفته است. 

حضور در صحن و ســرای ملکوتی امــام رضــا)ع(  ◾
که برای ما ایرانیان قبله آمال است چقدر می تواند در 
جوشش شعری و عاطفی و الهام بخشی به یک شاعر 

اثرگذار باشد؟
قطعاً این حضور تأثیرگذار و الهام بخش است. انسان 
وقتی در اماکن متبرکه قرار می گیرد و در مکان های 
نورانی با انسان های کامل و حضرات معصومین)ع( 
مرتبط می شود، معنویت و فضای نورانی آن اماکن در 
روح و جانش اثر می گذارد و این سبب می شود عاطفه 
انسانی او به جوشش دربیاید و این جوشش و الهام را 
با خلق اثر نشان دهد. درباره مضجع شریف و بارگاه 
نورانی امام رضا)ع( که ولی نعمت ما ایرانیان هستند 
نیز این مسئله صدق بیشتری دارد چنان که جوشش 
عاطفه و احساس به خوبی در حرم حضرت)ع( درک 

می شود.

به عنوان شاعری آیینی و کسی که در مدیحه سرایی  ◾
درباره ائمه)ع( فعال هستید چقدر این جوشش را درک 

کرده و آن را به زبان شعر بیان کرده اید؟
در سال های مختلفی که به زیارت امام رضا)ع( مشرف 
شده ام، عاطفه، احساس و معنویتی را که در پرتو زیارت 
امام مهربانی ها از نزدیک لمس کرده ام، در قالب ابیات، 
دوبیتی ، غزل  و مثنوی  ریخته و کوشیده ام از این طریق 
و با زبان شعر به محضر حضرت شمس الشموس)ع( 
عرض ارادت کنم؛ آن بارگاه نورانی و صحن و سرای زیبا و 
شوق انگیز و رواق ها در هر کسی به عنوان زائر تأثیر دارد 
و در من به عنوان شاعر، جوشش و الهام بسیار داشته 

که به زبان شعر آن را تجلی داده ام. بعضی وقت ها 
شاید در حرم اثری خلق نشود اما پس از بازگشت و 
وقتی به یاد آن حال و هوا و فضا می افتیم و فراق حرم 
سخت می شود، جوشش شعری رخ می دهد. بنابراین 
در سال های مختلف و تشرفاتی که به مشهد داشته ام 
بــرای امــام رضــا)ع( در حرم اشعاری گفته ام که جزو 
کارنامه شعری من محسوب می شود و امید است 

مورد قبول امام رئوف)ع( قرار گیرد.

با توجه به آنکه در روایات، چهارشنبه روزی است که  ◾
در هفته در کنار سه امام دیگر به امام رضا)ع( اختصاص 
دارد، چقدر این فرصت را برای انس و الفت با حضرت)ع( 

مستعد و دارای ظرفیت می دانید؟
در روایــات است چهارشنبه به امــام رضــا)ع( و چند 
معصوم)ع( دیگر تعلق دارد، از این رو این روز ظرفیتی 
ایجاد می کند که دست کم هفته ای یک بــار به یاد 
بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحجج)ع( بیفتیم و از 
دور و نزدیک انس و الفت با حضرت)ع( و توسل به 
محضر ایشان را حفظ کنیم. مهم آنکه برای این ارتباط 
و زائــرالــرضــا)ع( شــدن دوری فاصله، حجاب و مانع 
نیست: »گرچه دوریم ولی از تو سخن می گوییم/ بعد 

منزل نبود در سفر روحانی«.
وقتی کبوتر دل هوایی حرم باشد و به سمت آن پر 
بگیرد، دیگر راه هــا و فاصله ها حجاب نخواهد بود 
و عشق امام رضــا)ع( همه وجود فرد را دربرمی گیرد 
و در قالب های مختلف، این عشق و ارادت را تجلی 
می دهد؛ چنان که به ویژه در فضای مجازی بسیار 
می بینیم در روزهــای چهارشنبه عاشقان و محبان 
امــام)ع( دلنوشته، شعر، عکس و تصویری از حرم را 
با دیگران به اشتراک می گذارند که رنگ امام رضایی 
بیشتری به چهارشنبه های ما می دهد همان طور که در 
شب های جمعه این اتفاق برای کربال و زیارت حضرت 

سیدالشهدا)ع( می افتد.

ایــن انــس و الفت و زیـــارت چه برکاتی دارد و چه  ◾
آثاری را برای زائر به ارمغان مــی آورد و آیا فقط منحصر 
به چهارشنبه و زیــارت از نزدیک است یا نه دامنه آن 

گسترده به همه اوقات و مکان هاست؟
چهارشنبه فقط روز زیارت حضرت ثامن الحجج)ع( 
نیست بلکه هر روز می توان ایشان را زیارت کرد و با 
امام مهربانی ها)ع( مأنوس شد، گاهی با یک سالم 
می توان از راه دل، زائر حضرت)ع( شد. زیارت حتماً 
منحصر به حضور فیزیکی در حرم نیست. البته 
زیــارت حضوری ثوابی عظیم دارد اما وقتی مقدور 
نباشد همین که دل را راهی حرم کنیم ثواب و برکات 

زیارت را خواهیم برد.
ــراوان اســـت، چــنــان کــه رســول  ــ ــار و بــرکــات ف ایــن آثـ

خــدا)ص( فرمودند: »پــاره تن من در خراسان دفن 
خواهد شد. هر انسان اندوهناکی او را زیارت کند، 
ــدوه او را از بین خواهد بــرد و هر  خــدای عزوجل ان
گناهکاری که به زیــارت او بشتابد، خدا گناهانش 

را مــی آمــرزد« و نیز از خــود امــام رضـــا)ع( اســت که 
فرمودند: »هر کس از دوستانم مرا زیــارت کند در 
حالی که حقم را بشناسد، روز قیامت او را شفاعت 

خواهم کرد«.

شعر و شاعری و مدح امام مهربانی ها)ع( با لسان  ◾
شعر چقدر مــی تــوانــد فرصت انــس و ارتــبــاط بــا امــام 
مهربانی ها را برای ما ایجاد کند؟ اساساً زبان شعر چه 

ظرفیت هایی برای این انس دارد؟
ظرفیت شعر و شاعری مرتبط با امام رضا)ع( بسیار 
باالتر از چیزی است که ما به آن پرداخته ایم؛ اغلب 
شعرهایی که بــرای حضرت ثامن االئمه)ع( سروده 
شده، شعرهای حرمی است، اشعاری درباره گنبد و 
گلدسته ها، صحن ها و رواق هــا، آبنماها و سقاخانه، 
پنجره فوالد و کاشی کاری ها و نهایتاً دلتنگی های زائر 
در فراق از حرم، اما درباره علم امام رضا)ع( اثر چندانی 
در شعر نمی بینیم در حالی که ایشان مشهور به عالم 
آل محمد)ع( هستند؛ همچنین اســت دربـــاره فقه 
و مناظرات امام رضــا)ع( با سران ادیــان، دیدگاه های 
سیاسی و مبارزات رضوی با دستگاه خالفت و فرقه های 
ضاله و نیز احــادیــث نقل شــده از ایــشــان کــه کمتر 
ســـروده ای به آن هــا پرداخته و در زبــان شعر مخفی 
مانده است. در حالی که بیان این معارف و آموزه ها 
در لسان شعر است که بر معرفت مخاطب اضافه 
می کند به ویژه آنکه ما امام شناسی را از امام رضا)ع( 
یــاد گرفته ایم. امــا ایــن بُعد مهم از حیات حضرت 
ثامن الحجج)ع( کمتر به شعر راه یافته که یک علت آن 
به این مسئله بازمی گردد که مطالعات شاعران درباره 

سیره و سبک زندگی ائمه)ع( اندک است.

چــاره کار و رفع این نقیصه در ســرودن دربــاره امام  ◾
رضا)ع( چیست؟

ضـــرورت دارد کتاب هایی شامل منتخب سیره و 
سبک زندگی و ویژگی های امام رضا)ع( نوشته شود 
و در اختیار شاعران آیینی ما قرار بگیرد تا با مطالعه و 
الهام از آن، این معارف نیز در شعر وارد و به مخاطب 

عرضه شود.
عالوه بر این، خوب است نهادهای فرهنگی نیز برای 
پرداخت به این زوایــا از سیره امام رضــا)ع( در شعر، 
جشنواره هایی را بــرگــزار کنند و فــراخــوان بدهند و 
شاعران را در این مسیر تشویق کنند چون اگر ابعاد 
معرفتی امام رضا)ع( با زبان گویای شعر بیان شود در 
معرفی حقیقت اسالم نه فقط در کشور بلکه در عرصه 

جهانی هم می تواند اثرگذار باشد.

کتاب های بسیاری دربـــاره سیره و سبک زندگی  ◾
امــام رضـــا)ع( و معارف آن حــضــرت)ع( حتی در قالب 
رُمان نوشته شده است، در این میان شعر چه کارکردی 

می تواند داشته باشد؟
قطعاً وقــتــی کــالمــی بــا هنر آمیخته شـــود تأثیری 
دوچندان و چه بسا صدچندان می یابد. کالمی که 
ــان شعر بیان می شود بر جــان و دل مخاطب  به زب

می نشیند و عاطفه ها را به جوشش درمی آورد و مبدأ 
حرکت به سمت معنویت می شود. زبان شعر در کشور 
ما که گویاترین زبان و مهم ترین هنر است قطعاً وقتی 
رنگ معارف رضوی به خود بگیرد، در معرفت افزایی و 
رشد فرهنگ عمومی و اعتالی معنوی جامعه نقشی 
مهم ایفا خواهد کرد. از این رو، شعر می تواند خدمات 
بی نظیری در توسعه و ترویج فرهنگ رضوی ارائه دهد.

امام رضا)ع( در حدیثی شریف می فرمایند: خداوند  ◾
رحمت کند آن بنده ای را که امر ما را زنده کند، آیا شعر و 
شاعری و دست به قلم بردن در نوشتن از امام رضا)ع( 

می تواند به احیای امر آن حضرات)ع( کمک کند؟
بله؛ هر کس در راه امام رضا)ع( و نشر معارف و سیره آن 
حضرت)ع( قلم به دست می گیرد و مطلبی می نویسد 
و قدمی بــرای احیای مکتب امــام رضــا)ع( برمی دارد 
مشمول این حدیث است، همچنین است آن ها که 
به عشق حضرت رضا)ع( خیریه ای را راه اندازی کرده و 
به محرومان خدمت یا دل ها را با کالم، قلم و عملشان 

متوجه امام رضا)ع( می کنند.

و سخن پایانی در چهارشنبه های امام رضایی... ◾
کالم را با عرض ارادت به حضرت)ع( با لسان شعر به 

پایان می برم:
»گل می کند بهار تو در باغ سینه ها

 پر می شود ز باده تو آبگینه ها
نقاره می زنند به بامت فرشتگان

حتماً شفا گرفته دل و دست و سینه ها
در بارش تالوت وحیانی لبت

از خاک عقل آمده بیرون دفینه ها
دیگر غریب نیستی  ای آشناترین

 تأیید می کند سخنم را قرینه ها
تجدید کن حکومت خود را به قلب ها

 اینجا فراهم است برایت زمینه ها
اینجا تمام دشت پر از عطر و بوی توست

 آغوش باز پنجره در آرزوی توست
هر سر که در خیال تو پرشور می شود

 دریای بی کرانه ای از نور می شود
با شعله محبت تو سینه زمین

غرق تجلی است و شب طور می شود
با هر »وان یکاد« لبانِ فرشته ها

 صد چشم زخم از حرمت دور می شود
فردا به موج خیز قیامت دل زالل

 در ساحل نجات تو محشور می شود
فرصت نمی دهد که کسی چشم وا کند

 از بس حریم قدس تو پرنور می شود
دستم نمی رسد به ضریحت ز ازدحام
 پا تا به سر دلم به تو گوید ولی سالم«.

جای ِدنج 

عکس: مهدی جهانگیری

بتول احمدی   يكى از ُحسن های تنهايى عکس نوشت
زيارت رفتن میتونه اين باشه که يه گوشه 

و جای دنجى رو برای خودت پیدا کنى 
تا ساعتى اونجا با خودت و خدا و امامت 

خلوت کنى. سر به آستانش بذاری و 
خیلى خاضعانه و خالصانه دلت را به 
ضريحش گره بزنى و بگويى هر آنچه 

دل تنگت مى خواهد. هنگام زيارت مهم 
نیست که هستى و چى هستى و از کجا 

آمده ای؟ يادش بخیر استادی داشتیم 
که برايمان تعريف مى کرد دوستى داشت 
جراح و فرنگ رفته و روشنفكر که خیلى 
از رفتارهای مردم عادی رو قبول نداشت 

و اون ها رو نقد مى کرد اما همین که به 
زيارت امام رضا)ع( مشرف مى شد مثل 

همه شروع مى کرد به بوسیدن در و 
ديوار حرم و جای خلوتى پیدا مى کرد و 
چنان با حضرت راز و نیاز و عجز و البه 

مى کرد که انگار شفای عزيزی را مى خواد 
و يا مشكالت بزرگى داره. اين حال رو 

که ازش جويا شدم مى گفت: در اين يک 
فقره مى خوام چون عامیان و عالمان 

رفتار کنم تا نگاه پر رأفت حضرت شامل 
حالم بشه، من هرچه باشم و هرکه باشم 
اينجا هیچم. بله بهترين شكل حضور در 

حرم مطهر را مى توان از سیره عالمان 
گرفت؛ کسانى که تمام عمر خود را صرف 

يادگیری علوم دين کردند و خود را با 
منش و اخالق و ادب ائمه پرورش دادند. 

مانند عالمه طباطبايى که با تمام وجود و 
با عشق، چارچوب های حرم را مى بوسید 

تا به حضرت عالقه اش رو نشون بده يا 
آيت اهلل حائری که هر فرصتى برايش پیش 

مى آمد خودش رو به حرم مى رساند و 
به زائران حضرت بسیار محبت مى کرد و 

اون ها رو بزرگ مى شمرد... 

 ســتــاد اقـــامـــه نــمــاز کــشــور مــســابــقــه بـــزرگ 
ــاب خــوانــی نـــمـــاز« را بــرگــرفــتــه از کتاب  ــت »ک
»چــلــچــراغ نــمــاز و خـــانـــواده« نوشته حجت 
االســالم سید جواد بهشتی از تاریخ 1۵ آذر تا 
1۲ بهمن بــرگــزار می کند. بــه گـــزارش تسنیم، 
این مسابقه که از گروه سنی 1۵ سال به باال را 
دربرمی گیرد، مصادف با چهل و دومین سالگرد 
پــیــروزی انــقــالب اســالمــی و میالد بــا سعادت 
امیرالمؤمنین)ع( خواهد بود.حامد صالحی، 
مدیر روابــط عمومی ستاد اقامه نماز کشور در 
این باره گفت: ستاد اقامه نماز به منظور افزایش 
سرانه مطالعه در جامعه و ارتقای سطح علم و 

آگاهی عمومی مردم درزمینه معارف و کارکردهای 
نــمــاز، همه ساله می کوشد بــا معرفی و مطالعه 
کتاب های سودمند، زمینه ترویج و اشاعه فرهنگ 
نورانی نماز را در جامعه از طریق کتاب خوانی فراهم 
نموده و فضای جامعه را با عطر نماز معطر و به نور 
نماز، منور کند. از ویژگی های این کتاب می توان 
به نو و کــاربــردی بــودن محتوا، قلم ســاده و روان و 

دسته بندی موضوعات و محتوا اشاره کرد. 
عالقه مندان می توانند در دو قالب شرکت کننده 
آزاد یــا کــارکــنــان دســتــگــاه هــای اجـــرایـــی در ایــن 
ــورت مـــجـــازی شــرکــت  ــ رویــــــداد فــرهــنــگــی بـــه صـ
کنند. به ایــن منظور، سامانه جامع برنامه های 

 فرهنگی و آمــوزشــی ســتــاد )مــحــراب( بــه نشانی
تــعــیــیــن شــده  ــدت  ــ مـ در   mehr.Namaz.ir
ــال خـــواهـــد بـــود. ــعـ ــرای شــرکــت کــنــنــدگــان فـ ــ ــ ب
ــامــه نــمــاز کشور  مــدیــر روابــــط عــمــومــی ســتــاد اق
ــالم نــتــایــج گــفــت: نتایج  ــ ــان اع ــ در خــصــوص زم
مسابقه ۲۶ بهمن مصادف با میالد با سعادت 
امیرالمؤمنین)ع( از طریق پایگاه اطالع رسانی 
ستاد اقامه نماز به نشانی namaz.ir و درگاه های 
 دســتــگــاه هــای اجـــرایـــی مــشــارکــت کــنــنــده اعـــالم 
خــواهــد شـــد. از مــیــان شرکت کنندگانی کــه به 
تمامی گزینه های مسابقه پاسخ صحیح داده اند 
 بــه قید قرعه بــه 110 نفر کــارت هدیه ۲ میلیون و

  ۵00 هــزار ریالی از سوی ستاد اقامه نماز تقدیم 
خواهد شد.

صالحی ادامه داد: شرکت کنندگان می توانند کتاب 
مسابقه را به روش های زیر دریافت کنند: ۱- نسخه 
ــد تخفیف بــه قیمت  فیزیکی کــتــاب بــا ۵0درصــ
 1۲0هـــزار ریــال از طریق فروشگاه اینترنتی ستاد 
بـــه نــشــانــی namazstore.ir و یـــا ســتــادهــای 
ــر کــشــور  ــ ــراسـ ــ ــای سـ ــ ــان هـ ــ ــتـ ــ ــاز اسـ ــ ــم ــ ــه ن ــ ــامـ ــ اقـ
ــد  ــ ــا 80درصـ 2- نــســخــه الــکــتــرونــیــکــی کـــتـــاب بـ
ــل تهیه  ــاب ــزار ریــــال ق ــ ــ تــخــفــیــف بـــه قــیــمــت ۵0ه
ــامــه نماز   فــقــط از فــروشــگــاه ایــنــتــرنــتــی ســتــاد اق

ketab.namaz.ir به نشانی

خبر خبر 

مسابقه بزرگ 
»کتاب خوانى نماز« 

برگزار مى شود

پای صحبت حجت االسالم محمدجواد زمانی، شاعرآیینی 
در حال وهوای چهارشنبه های امام رضایی 

طى سال های مختلفى که به زيارت امام رضا)ع( مشرف 
شده ام، عاطفه، احساس و معنويتى را که در پرتو زيارت 
امام مهربانى ها از نزديک لمس کرده ام، در قالب ابیات، 
دوبیتى ، غزل  و مثنوی  ريخته و کوشیده ام از اين طريق 
و با زبان شــعر به محضر حضرت شمس الشموس)ع( 

عرض ارادت کنم.

گزيدهگزيده

دیگر غریب نیستی 
 ای آشناترین...
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مــدیــرعــامــل مؤسسه 
ــاع  ــقـ فـــرهـــنـــگـــی و بـ
متبرکه آســتــان قدس 
رضوی، برنامه های این 
آســـتـــان بــــرای تبدیل 
شــدن زیارتگاه شهید 
ــدرس)ره( بــه قطب علمی، فرهنگی و  ــ مـ

اجتماعی را تشریح کرد.
بــه گـــزارش آســتــان نــیــوز، حــجــت االســام 
والمسلمین علی اصغر عطاران طوسی 
ــام بــرنــامــه هــای  در نشست خــبــری اعــ
بزرگداشت شهید مدرس)ره( که با حضور 
اصحاب رسانه در زیارتگاه آن شهید در 
کاشمر برگزار شد، گفت: در آستانه هشتاد 
و چهارمین ســالــگــرد شــهــادت آیــت هللا 
مدرس)ره( و با عنایت تولیت آستان قدس 
رضـــوی و حمایت های ســازمــان علمی و 
فرهنگی این آستان، اتفاقات و رویدادهای 
متفاوتی در راستای تبدیل زیارتگاه شهید 
ــدرس)ره( بــه قطب علمی، فرهنگی و  ــ مـ

اجتماعی در حال انجام است.

از تأسیس دفتر پژوهشی تا آغاز به کار  ◾
سامانه خدمات اجتماعی

عطاران طوسی به تشریح جزئیات برخی 
از این برنامه ها پرداخت و گفت: تأسیس 
دفتر پژوهشی، راه اندازی مرکز قرآن کریم، 
آغاز به کار سامانه هایی برای ارتباطات و 
خدمات اجتماعی و همچنین تأسیس 
کانون آمــوزش مهارت های مختلف مورد 
نیاز مردم از مهم ترین اقدامات زیرساختی 

در این زیارتگاه خواهد بود.
ــه داد: همچنین بــه دنــبــال آن  ــ وی ادام

هستیم کــه ایـــن زیــارتــگــاه را بــه فضایی 
شاخص تبدیل کنیم که بتواند برای نیازهای 
زندگی امروز مردم در حوزه های مختلف، 
پاسخ مناسبی داشته باشد. وی افزود: با 
استفاده از ظرفیت های شهید مدرس)ره( 
و ارادتی که مردم به این شهید دارند با یک 
برنامه ریزی دقیق و مــدون می توانیم این 
مجموعه را به پایگاهی تبدیل کنیم که یک 

قطب اثرگذار در زندگی مردم باشد.

تبدیل زیارتگاه به پایگاه مردمی ◾
مدیرعامل مؤسسه فرهنگی و بقاع متبرکه 
آستان قدس رضوی ادامه داد: باید زیارتگاه 
شهید مدرس)ره( را در تمامی عرصه هایی 
که می تواند برای مردم الهام بخش باشد، 
ــرد تــا بــا اثـــرگـــذاری آن، یک  پشتیبانی ک

زندگی سالم، پاک و آرام ترویج شــود. در 
این راستا ظرفیت ها و امکانات خوبی در 
زیارتگاه وجود دارد که برای تکمیل آن، دفتر 
پژوهشی تأسیس و راه اندازی خواهد شد تا 
با تأکید بر حوزه اخاق حکمرانی و اخاق 
قانون گذاری متناسب با شهید مدرس)ره(، 
از توان علمی پژوهشگرانی که زیر نظر بنیاد 
پژوهش های آستان قدس رضوی فعالیت 

خواهند کرد، استفاده کند.
حجت االسام عطاران افزود: در مؤسسه 
فرهنگی و بقاع متبرکه آستان قدس رضوی 
رسالت و مأموریتی با عنوان زندگی به 
سبک بندگی تعریف کــرده ایــم و در این 
مأموریت به دنبال آن هستیم که بقاع 
متبرکه را به پایگاهی برای گسترش زندگی 
سالم، پاک و آرام تبدیل کنیم؛ در این راستا 
استفاده از ظرفیت بقاع متبرکه و تمامی 
کانون ها و تشکل هایی که با ما در ارتباط 

هستند مورد توجه خواهد بود.
ــه داد: در بــقــاع متبرکه تحت  ــ وی ادام
مدیریت آستان قــدس رضــوی در تاش 
هستیم بــا ارائـــه و اجـــرای مجموعه ای از 
برنامه ها و سامانه ها، بتوانیم مدلی از زندگی 
را برای مردم به ارمغان بیاوریم که تفاوت 
زیادی با زندگی جاری مردم ندارد اما رنگ 
و بوی آن متفاوت و جهت گیری آن دقیق و 

هدفمند است.
حــجــت االســــام عـــطـــاران تــصــریــح کــرد: 
درصدد هستیم خدمات ارائه شده در بقاع 
و مساجد وابسته به آستان قدس رضوی 
را ارتقا دهیم، به ایــن معنا که وقتی یک 
زائر وارد این مجموعه ها می شود احساس 
نکند تنها یک نماز جماعت و دعا خوانده 
می شود بلکه باید گوشه و کنار زندگی مردم 
و نیازهای مشاوره ای، فکری، اجتماعی و 

فرهنگی آنان حمایت و هدایت شود.

سخنرانی رئیس مجلس در مراسم  ◾
بزرگداشت

عــطــاران طــوســی در تشریح برنامه های 
ســالــگــرد شــهــادت آیـــت هللا مـــدرس نیز 

گفت: مراسم اصلی بزرگداشت هشتاد 
و چهارمین ســالــگــرد شــهــادت آیــت هللا 
ــدرس)ره( با سخنرانی رئیس مجلس  مــ
شــورای اسامی  پنجشنبه 11 آذرمـــاه در 
زیــارتــگــاه ایــن شهید راه حــق و حقیقت 

برگزار می شود.
مدیرعامل مؤسسه فرهنگی و بقاع متبرکه 
آستان قدس رضوی افزود: تهیه و تدوین 
ســرود حماسی »نماینده جــاودان ملت، 
مرد روزگاران«، برنامه »حکایت صالحین«، 
طراحی بروشور معرفی شهید مدرس)ره( 
به زبــان هــای فــارســی، انگلیسی و عربی، 
برگزاری مسابقه فرهنگی، برپایی نمایشگاه 
کتاب »مجاهد نستوه« در زیارتگاه این 
شهید، اجرای ویژه برنامه نجوای عارفانه و 
قرائت دعای روح بخش کمیل در زیارتگاه و 
همچنین برگزاری دوره های آموزش ضمن 
خدمت کارکنان آستان قدس رضــوی در 
راستای معرفی شهید مــدرس به صورت 
مجازی، از برنامه های هشتاد و چهارمین 
ــدرس)ره(  ــ ســالــگــرد شــهــادت آیـــت هللا مـ

است.
به گفته عطاران طوسی، رونمایی از پوستر 
فراخوان ملی داستان نویسی با موضوع 
شهید مدرس)ره( در حوزه کودک و نوجوان، 
برپایی کارگاه زنده خوشنویسی و نقاشی 
با حضور هنرمندان استان و شهرستان 
با موضوع »گل واژه های ماندگار«، افتتاح 
شعبه دارالقرآن الکریم آستان قدس رضوی 
و پخش مستقیم دعای ندبه از شبکه اول 
سیما از جـــوار زیــارتــگــاه شهید آیــت هللا 
مدرس)ره( از دیگر برنامه های سالگرد این 

عالم وارسته است.

اعالم برنامه های آستان قدس رضوی برای بزرگداشت آیت اهلل سید حسن مدرس

 زیارتگاه شهید مدرس 
قطب علمی و فرهنگی می شود

خبرخبر
امروزامروز

آغاز مرحله دوم پویش ملی »مثل بهترین ها« برای ترویج ازدواج ساده
پویش »مثل بهترین ها« به همت مرکز امور بانوان و خانواده 
بنیاد کرامت رضوی که تاکنون با استقبال 2هزار و 860 زوج 
جوان از سراسر کشور مواجه شده، مرحله دوم خود را آغاز 
کرد تا با همراهی مخاطبان خود، مروج ازدواج ساده و بهنگام 
باشد.یک گروه از مخاطبان این پویش، زوج هایی هستند که 

با محوریت سادگی، برنامه ویژه ای برای مراسم ازدواج خود 
تدارک می بینند.

 ایــن زوج هـــای جــوان الزم اســت پیشنهادی دربـــاره نحوه 
ــه دهــنــد کــه شامل  ــ بـــرگـــزاری مــراســم عــروســی خـــود ارائ
ویژگی هایی چون سادگی و به دور از تجمات، صرف هزینه 

مراسم برای امور خیریه، خاطره انگیز بودن برای همگان و 
جذابیت خاص برای میهمانان و همچنین حفظ حریم 

حیا و عفاف باشد.
گروه دیگر، زوج هایی هستند که باید مهریه زوجه 14 سکه 
و یا کمتر انتخاب شده باشد. سومین گروه، زوج های دارای 

میانگین سنی زیــر 25 و گــروه چهارم نیز نومزدوجینی 
هستند که برای شروع زندگی به دور از تجمات، جهیزیه 
خود را ساده انتخاب کرده اند. این چهار گروه می توانند با 
banovan.razavi.ir  تکمیل فرم های مندرج روی سایت

برای شرکت در پویش نام نویسی کنند.

فرزندآوری
   مخاطبان پویش »شکوه مادری« 

میهمان حضرت رضا)ع( 
تاکنون 7 هزار نفر از اعضای خانواده های 

شرکت کننده در پویش »شکوه مادری« با 
میزبانی بنیاد کرامت رضوی میهمان حضرت 

رضا)ع( شده اند و تعداد آن ها تا پایان سال 
به 30 هزار نفر خواهد رسید. این پویش که 

از سال گذشته و به ابتکار مرکز امور بانوان 
و خانواده بنیاد کرامت رضوی آغاز شده، 
هدف خود را ترویج فرزندآوری و معرفی 

مادران الگو به عنوان سفیران و مبلغان 
افزایش جمعیت قرار داده تا با قدردانی و 

حمایت از مادران زیر 40 سال دارای بیش 
از سه فرزند، در حل بحران جمعیتی کشور 

نقش آفرینی کند.رئیسیان زاده،معاون 

خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی در این 
باره گفت: مطابق دستور تولیت آستان قدس 
رضوی، همه مادران شرکت کننده در پویش 
»شکوه مادری« از هدیه اسکان سه روزه در 

مشهدبهره مند می شوند.
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من 
اقتصد و 
قنع بقیت 
علیه 
النعمه، 
من بذر 
و اسرف 
زالت عنه 
النعمه
هر کس میانه روی 
و قناعت کند، نعمت 
بر او باقی می ماند. 
هر کس ولخرجی و 
اسراف کند، نعمت از 
دستش می رود.

چهار شنبه 1۰ آذر 14۰۰   25 ربیع الثانی 1443  1 دسامبر2۰21   سال سی و چهارم    شماره 9685   ویژه نامه 213

آگهی دعوت از مالکین مجاورین
احتراماً نظر باینکه آقای علی اکبر نیکروان مالک مشاعی؛ بموجب شیوه نامه صدور اسناد تک برگی، تقاضای صدور 
سند مالکیت از این اداره را نموده است و تاکنون سند مالکیت صادر نگردیده، پالک 296 فرعی از 169- اصلی واقع در 
بخش 10 مشهد اراضی ویرانی بدون طول ابعاد و مساحت می باشد و مورد تقاضا، حدی از آن به مجاورت شما معرفی 
شده لذا نماینده و نقشه بردار برای روز شنبه مورخ 1400/09/20 جهت تعیین طول و متراژ حسب ماده 68 و 70 
آئین نامه قانون در محل حاضر چنانچه در مورد حدود و حقوق ارتفاقی ملک حقی برای خود قائل هستید و یا اختالفی 
با مجاور مزبور دارید می توانید در روز مقرر در محل حضور بهم رسانید در غیر اینصورت بعد از گذشت یک هفته برابر 
مقررات سند مالکیت بنام متقاضی پس از سیر تشرفات قانونی صادر و تسلیم خواهد شد. م.الف 932 آ1408393

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی
از طرف محمد ایرانی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه خانم آمنه س��لیمی به عنوان نماینده ش��رکت کارگزاری کارپردازان هیراد برای پیگیری امور و آقای 
سیدامین مقدم حسینی به عنوان نماینده شهرداری مشهد برابرنامه شماره 139653/1400/25 مورخ 1400/07/26 
به نمایندگی از طرف ش��هرداری مش��هد باستناد 2 برگ فرم استش��هادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت س��ند مالکیت شش��دانگ پالک 809 فرعی از 
382 فرعی از 14 فرعی از 6 اصلی بخش 9 مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده 
است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده ذیل شماره ثبت 83932 دفتر 444 صفحه 337 بنام آقای 
علی اکبر نوروززاده ش��ریف ثبت و سند به ش��ماره چاپی 3/703500 صادر گردیده است. دفتر امالک بیش از این 

حکایتی ندارد......
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف 933  آ1408394
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- سیدمحمدباقر حسینی جهانگیر

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای قادر قربانی مشهد ریزه ئی فرزند قربان بشماره شناسنامه 148 صادره از تایباد، باستناد دو برگ 
استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه 
کرده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی 408 فرعی مجزا شده از 103 و 104 فرعی از 146- اصلی 
بخش 14 مشهد واقع در تایباد که متعلق به وی می باشد بعلت جابجایی وسایل منزل مفقود گردیده است با بررسی 
سوابق ثبتی موجود، معلوم شد سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی فوق الذکر ذیل شماره ثبت 20773 دفتر 131 
صفحه 449 بنام متقاضی ثبت و سند مالکیت دفترچه ای بشماره سریال 637833 صادر و تسلیم گردیده است. که 
سوابق بیش از این حکایتی ندارد. لذا به استناد تبصره 1- اصالحی ماده 120- آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت 
آگهی و متذکر میگردد هر کس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد 
خود باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند 
معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض 
بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول و تسلیم آن به متقاضی 

اقدام خواهد شد.آ1408395                              تاریخ انتشار: 1400/9/10
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم مرتضی گلباف دارای شناس��نامه ش��ماره 0740413791 به ش��رح دادخواست به کالسه 
1/0000303ح از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان علی محمد 
گلب��اف به شناس��نامه 29 در تاریخ 1400/8/1 در اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
نام و نام خانوادگی- شماره شناسنامه- تاریخ تولد- محل صدور- نسبت

1- طلعت گلباف- 0749344695- 1338/3/3- تایباد- همسر
2- مرتضی گلباف- 0740413791- 1376/5/3- تایباد- فرزند

3- اسما گلباف- 0740055623- 1369/3/2- تایباد- فرزند
4- سمیه گلباف- 0749423234- 1363/10/3- تایباد- فرزند

5- سمیرا گلباف- 0749787228- 1365/10/16- تایباد- فرزند
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. آ1408396
قاضی شورا- شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان تایباد- قنبر مرزانی

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت باخرز
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 امالک 
متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 باخرز واحد ثبتی شهرستان باخرز مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
آقای محمد عثمان فائزی به شناسنامه شماره 3608 کدملی 0749130954 صادره تایباد فرزند عیدی محمد در ششدانگ 
یک باب منزل به مساحت 188/70 مترمربع پالک شماره 777 فرعی از 125 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 
مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت مرحوم سلطان احمد انصاری و قسمتی از پالک** کالسه 97-56

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.آ1408391

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/9/10                                      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/25
رئیس ثبت اسناد و امالک باخرز- هادی رضائی

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 امالک 
متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:

آقای عبدالرحمن توکلیان به شناس��نامه ش��ماره 5739 کدملی 0748397051 صادره تایباد فرزند فضل حق در 
ششدانگ یکباب منزل به مساحت 403 مترمربع پالک شماره 51 فرعی از 256 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 
14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت خانم ثریا بهرامی و قسمتی از پالک ** کالسه 1400-316
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.آ1408392
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/9/10                                    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/25

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

آگهی تحدید حدود عمومی قسمتی از امالک تایباد واقع در بخش 14 مشهد
حوزه ثبتی تایباد سال 1400

بموجب ماده 14 قانون ثبت تحدید حدود شماره های زیر بخش چهارده مشهد
250- اصلی اراضی ریگستان

539 فرعی
ششدانگ یکباب منزل پالک 539 فرعی از 251- اصلی بنام خانم رعنا باجرات فرزند نورمحمد

روز یکشنبه مورخ 1400/10/12 قبل از ظهر در محل انجام خواهد شد.
لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانید، چنانچه هر یک از صاحبان امالک 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 حدود خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع 
مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و در اجرای 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضین میبایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد 
تایباد ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و 

به این اداره تسلیم نمایند. آ1408386                       تاریخ انتشار: روز چهارشنبه مورخ 1400/9/10
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 امالک 
متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:

آقای جمعه عطائی فر به شناس��نامه ش��ماره 3976 کدملی 0748379479 صادره تایباد فرزند اعظم در ششدانگ 
یکباب منزل به مساحت 104/77 مترمربع پالک شماره 232 فرعی از 251 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 

مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل تمامت مالکیت متقاضی و قسمتی از پالک ** کالسه 165- 1400
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در 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.آ1408387
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/9/10                                         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/25

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 امالک 
متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:

آقای ولی محمد احراری به شناسنامه شماره 1882 کدملی 0748892885 صادره تایباد فرزند غالمرضا در ششدانگ 
یکباب منزل به مساحت 113 مترمربع پالک شماره 96 و 98 فرعی از 251 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 
مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت عبداله معطر استادی و قسمتی از پالک** کالسه 210- 99
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.آ1408388
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/9/10                             تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/25

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

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

براب��ررای ش��ماره 140060321006000204هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای 
حس��ین صابری فرزند حجی حسن بشماره شناسنامه 903صادره از دریک باب خانه و باغچه به مساحت 578/30 
مترمربع بطور مفروز قسمتی از پالک 4فرعی954 اصلی بخش 12 یزد واقع در ده باال خریداری از مالک رسمی ورثه 

خانم سکینه کتیرائی محرزگردیده است . 
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1408384

تاریخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه1400/09/10                       تاریخ انتشارنوبت دوم: پنج شنبه 1400/09/25
 امیرحسین جعفری ندوشن-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تفت

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

براب��ررای ش��ماره 140060321006001738هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای 
کمال شیخعلیشاهی فرزند محمود بشماره شناسنامه 4146 صادره ازتفت دریک باب خانه و باغچه بطور مفروز به 
مساحت 850 مترمربع قسمتی از پالک 3797 اصلی بخش 12 یزد واقع در ده باال تفت خریداری از مالک رسمی 

خانم فاطمه شیخعلیشاهی محرزگردیده است . 
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1408385

تاریخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه1400/09/10                       تاریخ انتشارنوبت دوم: پنج شنبه 1400/09/25
 امیرحسین جعفری ندوشن-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تفت

رونوشت اگهی حصروراثت
خانم مهتاب ش��اه ولی بر فرزند مراد   بش��ماره ملی 3591010650 به ش��رح دادخواس��ت کالس��ه پرونده شماره 
116/1/1400 در  این ش��ورا درخواس��ت نموده چنین توضیح داده اس��ت که  شادروان مرضیه عیسائی فرزند علم     
بشماره ملی 6820008651 در تاریخ 1400/7/21 در زادگاهش بزمان بعلت حوادث ترافیکی اصابت  جسم سخت   

فوت نموده است  وورثه حین الفوت وی عبارتند  از :1-متقاضی با مشخصات فوق مادر متوفی    
اینک با اتمام  تشریفات قانونی  درخواست مزبور دریک نوبت اگهی  نمائید تا هرکس اعتراض یا وصیت نامه ای از 
متوفی  نزد او ست از تاریخ نشر اگهی  ظرف  اگهی ظرف مدت یکماه  )30روز ( به دادگاه عومی بخش بزمان تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد . آ1408383
رئیس شورای حل اختالف شماره یک بزمان –اکبر گلشن

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبت باخرز
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390.9.20 
امالک متقاضیان که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش14 باخرز واحد ثبتی شهرستان باخرز مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد:

خانم یسما سرپرست سامانی به شناسنامه شماره 1171  کد ملی 0749767375 صادره تایباد فرزند عطا محمد در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل بانضمام طبقه فوقانی به مساحت 227 متر مربع پالک شماره 208 فرعی 
از 125 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 باخرز حوزه ثبت ملک باخرز از محل قسمتی از مالکیت اسماعیل 

ریاحی باخرزی احدی از ورثه عباس ریاحی کردیانی و قسمتی از پالک کالسه  1400-40 
آقای مبین محمودی شهر نوی به شناسنامه شماره 23 کد ملی 0749710349 صادره تایباد فرزند احمد در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل بانضمام طبقه فوقانی به مساحت 227 متر مربع پالک شماره 208 فرعی از 
125 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش14 باخرز حوزه ثبت ملک باخرز از محل قسمتی از مالکیت اسماعیل ریاحی 

باخرزی احدی از ورثه عباس ریاحی کردیانی و قسمتی از پالک کالسه1400-41 
لذا به موجب ماده 3قانون 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 کثیر االنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم ش��ده اعتراض داش��ته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا در دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 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 دادخواس��ت به اداره ثبت مح��ل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی و اصل نگردد یا معترضین گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضزر به دادگاه نیست.آ1408381
تاریخ انتشار نوبت اول:1400.9.10                                 تاریخ انتشار نوبت دوم:1400.9.25

رئیس ثبت اسناد و امالک باخرز-هادی رضائی

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان پالک 8130 فرعی از 4 اصلی بخش 10 به شماره 
الکترونیکی 139920310006006996 و ش��ماره سرالن 091910 به نام فاطمه رضایی ثبت و سند صادر تسلیم 
گردید اینک آقای محمد علیپور طی وکالت نامه شماره 1400321515910000112 مورخ 1400،02،22 از طرف 
فریبا نیازیان با ارایه مدارک حصر وراثت و گواهی واریز مالیات بر ارث اعالم داشت که مالک فوق فوت شده است که 

اصل سند مالکیت مرقوم در ید احدی از ورثه )رضا نیازیان ( است لذا در اجرای تبصره 3 ماده 120 به شخص مورد 
نظر اخطار شد که در فرجه مقرر پس از ابالغ سندی ارائه نشد لذا پس از آگهی چنانچه هر کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به سند مذکور و یا مدعی وجود سند مالکیت در نزد خود باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت تسلیم و رسید دریافت نماید بدیهی است در صورت عدم 

وصول اعتراض در مدت مقرر اداره ثبت طبق مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد کرد.
م الف 1230140  آ1408380                          تاریخ انتشار : 1400،09،06

علی سعادتی سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

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 140060319078007872 هیات دوم مورخه 1400/8/24 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 خانم اسماء کیان فر فرزند حسین بشماره شناسنامه 4317 صادره از کرمان در ششدانگ یک 
باب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 261/1 مترمربع تحت پالک 69 فرعی از 2216 اصلی بخش 3 کرمان 
واقع در خیابان شهاب کوچه بین 43 و 45 بعد از چهارکوچه سمت راست خریداری از مالک رسمی خانم کیاندخت 
ثریا  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 تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 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. 1194 م/الف    آ1408379
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1400/09/10      تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 1400/09/25

محمود مهدی زاده - رییس ثبت اسناد و امالک

آگهی مزایده اموال غیر منقول)اسناد ذمه(
بموجب پرونده اجرائی کالسه 9900655 ششدانگ یکباب منزل بمساحت 150 مترمربع تحت پالک ثبتی 4406 
فرعی از یک اصلی بخش 2 قوچان که برابر گزارش کارشناسی واقع در قوچان، خیابان تربیت، بلوار معلم 11 قطعه 
ش��مالی، پالک 18 میباش��د، دارای 72 مترمربع اعیان در یک طبقه و امتیازات آب، برق و گاز بوده و فاقد پروانه 
س��اختمانی ولی دارای پایان کار ش��ماره 21455- 77/12/16 میباش��د و در قسمت ضلع جنوبی ساختمان دارای 
زیرزمین بمساحت 22 متر مربع بوده و در تصرف همسر دیگر متوفی بنام زهرا ضیائی میباشد، سند مالکیت آن ذیل 
ثبت 30832 صفحه 16 دفتر 125 بنام آقای احیاء جمشیدی شیروان فرزند محمدحسین ش. ش 556 با کد ملی 
0871193604 صادره قوچان صادر و تسلیم گردیده است، حدود و مشخصات طبق سند مالکیت: شماال بطول 6 
متر دیواریست به منزل منصوری شرقا در دو قسمت یک بطول 12 متر دیوار بدیوار دو بطول 13 متر دیواریست کال 
به منزل روحانی جنوبا بطول 6 متر درب و دیوار بخیابان غربأ بطول 25 متر دیوار بدیوار منزل تفضلی، حقوق ارتفاقی 
ندارد، تمامی مالکیت مرحوم باستناد سند نکاحیه شماره 24380- 87/5/20 دفترخانه ازدواج 2 کفیل 49 قوچان 
توسط خانم گوهرشاد روستائی گز کوه فرزند مختار ش.ش 2017 با کد ملی 0872417468 صادره قوچان در قبال 
تعداد 114 سکه طال بازداشت گردیده است که بدلیل عدم پرداخت بدهی توسط وراث، زوجه برابر مواد آئین نامه 
اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا با توجه به فوت مدیون علیه ورثه نامبرده تقاضای صدور اجرائیه نموده است، 
تمامی مالکیت مرحوم از پالک ثبتی مذکور طبق صورتجلسه ارزیابی مورخه 1400/4/12توسط کارشناس رسمی 
دادگستری بمبلغ ) چهار میلیارد و هشتصد و بیست میلیون ریال ( ارزیابی گردید و قطعیت یافته است که از طریق 
مزایده بفروش میرسد، جلسه مزایده از ساعت 12-9 روز سه شنبه مورخه 1400/9/30در محل اجرای ثبت اسناد 
و امالک قوچان برگزار میگردد، مزایده از مبلغ ارزیابی فوق ش��روع و به باالترین قیمت پیش��نهادی از طرف خریدار 
فروخته خواهد شد، سایر هزینه های زائد بر مبلغ مزایده اعم از شهرداری، دارائی و غیره که مبلغ آنها معلوم نیست 

بعهده خریدار بوده و طبق مقررات و آئین نامه اجرا اقدام و وصول خواهد شد.آ1408377

آگهی تعیین متراژ
کلیه مجاورین پالک یک فرعی از 608-اصلی بخش یک قوچان واقع در اراضی ش��هری در خصوص وقت معاینه و 
تعیین متراژ ششدانگ یک باب منزل پالک فوق مورد تقاضای آقای احمد صابری و خانم مرضیه جهانگیر قوچانی 
مقدم به آدرس قوچان خیابان شهید نظری بعد از چهار راه اول سمت راست پالک 23/1 که به مجاورت ملک شما 
معرفی شده برای روز یک شنبه 1400/9/14 ساعت 13/00صبح تعیین گردیده و در محل انجام خواهد شد چنانچه 
در مورد حدود و حقوق ارتفاقی ملک مزبور حقی برای خود قائل هستید و یا اختالفی با مجاور مزبور دارید میتوانید 
در روز و س��اعت مقرر در محل حضور بهم رس��انیده و مطالب خود را اظهار دارید . در صورت عدم حضور و نبودن 

اختالف نسبت به تعیین متراژ اقدام و بنام متقاضی سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1408378
عباس برق شمشیر-رئیس ثبت اسناد و امالک قوچان

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

برابر رای شماره 140060308002000945- 1400/08/10 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی سید علی نوربخش به شماره شناسنامه 226 کد ملی 0888993161 صادره از 
قاین فرزند میرزا هاشم در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2170،70 
مترمربع در تمامی پالک 651 فرعی از 1269 اصلی بخش 11 قاین از اراضی شاهیک از محل مالکیت 

میرزا هاشم نوربخش محرزگردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتیکه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1408376 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/10                 تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/25 

علی  صفائی فر-رئیس  اداره  ثبت  اسناد وامالک قاینات 
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