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همزمان با 16 آذر صورت گرفت

رونمایی از قدیمی ترین نشریات 
 دانشجویی کتابخانه مرکزی 

آستان قدس رضوی

همزمان با روز دانشجو »قدیمی ترین نشریات دانشجویی« 
کتابخانه مرکزی آستان قدس  آرشیو مطبوعات  موجود در 
برنامه سه شنبه های علمی  و ششمین  در یک صد  رضــوی 

فرهنگی رونمایی و معرفی شد.
ابراهیم حافظی، رئیس اداره مطبوعات سازمان کتابخانه ها، 
موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی در این مراسم که 
حسینی؛  سیدجالل  والمسلمین  حجت االسالم  حضور  با 
آستان  اسناد  مرکز  و  موزه ها  کتابخانه ها،  سازمان  رئیس 
آرشیو 39 عنوان نشریه کهن  از  برگزار شد،  قدس رضــوی 

دانشجویی در این مجموعه خبر داد.
وی »سالنامه مؤسسات علمی و فالحتی کرج« را نخستین 
و قدیمی ترین نشریه ادواری دانشجویی ایران عنوان کرد که 
با موضوع باغبانی و کشاورزی توسط دانشجویان دانشکده 

فالحت کرج در سال 1315 منتشر شده است.
فلسفه  موضوع  با  »انسان«  نشریه  دو  همچنین  حافظی 
اسالمی و »دانشجو« که در سال 1329 منتشر شده است را 

از دیگر نوادر این آرشیو برشمرد.
وی با اشاره به رشد چشمگیر نشریات دانشجویی پس از 
پیروزی انقالب اسالمی ابراز کرد: در آرشیو مطبوعات آستان 
قدس رضوی 11 هزار عنوان نشریه دانشجویی به همراه 60 
علوم،  وزارت  با همراهی  که  نگهداری می شود  هزار نسخه 

تحقیقات و فناوری جمع آوری شده است.
حافظی با تأکید بر ضرورت نگهداری نشریات دانشجویی، 
پژوهشی  فعالیت های  بــرای  غنی  منبعی  را  مجموعه  ایــن 

دانشجویان و پژوهشگران دانست.
در  دانشجویی  نشریات  تخصصی  پایگاه  فعال سازی  وی 
کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی با 200 عنوان نشریه 
را اقدامی در مسیر سهولت دسترسی پژوهشگران به این 

منابع عنوان کرد.
نشریات  از  مجموعه ای  مــراســم  ایــن  ــرگــزاری  ب حاشیه  در 
و  قــرآن  مــوزه  در محل  انقالب  از  و پس  پیش  دانشجویی 
نفایس آستان قدس رضوی در قالب نمایشگاه در معرض 

بازدید قرار گرفت.
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موعظه/ آیت اهلل احمد عابدی 

 رسالت اصلی طلبگی 
امامت مسجد است

 »مردی بدون وطن« روایتگر 
رنج مسلمانان رنگین پوست
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 روایت نخستین خدمت خادمیاران غیراستانی
 پس از شرایط وخیم کرونا 

اینجا غریب نیستیم

    سال اول    ویژه نامه 219    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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»گاهی خدمت ها می تواند خیلی خیلی پنهانی تر 
اهل  والیــت  از  ما  مــردم  قلب  باشد؛  لطیف تر  و 
بیت)ع( سرشار است و در همه اصناف آن قدر 
نشسته  ما  مــردم  دل  به  رضـــا)ع(  مهر حضرت 
َِّل  مُحَو گویی  می شنود  را  امــام  نام  هر کسی  که 
در او جلوه می کند و حالش  ــوَالِ  اْلَحْـ وَ  ْــحَــوْلِ  ال
خوب می شود؛ البته هر کسی به نسبت ظرفیت 
مــی شــود«؛  بهره مند  تحول  ایــن  از  وجــــودی اش 
حجت االسالم  سخنان  از  بخشی  جمالت  ایــن 
و  دانــشــگــاه  اســتــاد  ســرلــک،  علی  والمسلمین 

کارشناس مذهبی است که در 
با  رضــایــی  امــام  چهارشنبه ای 
میان گذاشته است.  در  قدس 
تقدیم  آن  مــشــروح  ــه  ادامــ در 

حضورتان می شود...

گپی با »جواد افشار« کارگردان سینما و تلویزیون درباره سریالی تاریخی که قرار است در آینده ای نزدیک تولید شود

h برای ساخت سریال حضرت معصومه j رخصت از امام رضا
گفت وگو  با

حجت االسالم والمسلمین علی سرلک 
به مناسبت چهارشنبه های امام رضایی 

با زیارت 
مشهدی شو!
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منبر مجازی

 تنهایی هم از انسان 
کار برمی آید

خیلی ها  ماندگاری   حجت االسالم 
می گویند یک دست صدا ندارد، با یک گل 
بهار نمی شود. برای امر به معروف با یک نفر 
نمی شود کاری کرد ولی قرآن می گوید که با 
یک نفر می شود و حضرت ام االئمه)س( این 

موضوع را ثابت کردند. 
»قل انما اعظم بواحده ان تقوموا لله مثنی و 
فرادی« یعنی من یک موعظه به شما دارم؛ 
و  نوشتن  زدن،  کنید؛ حرف  قیام  بــرای خدا 
توانستید  اگــر  بــاشــد  خــدا  بـــرای  سکوتتان 
ــرای خــدا قیام کنید امــا اگــر نشد  دونــفــره ب
یک نفره به پاخیزید. در مسائل خانوادگی، 
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تان برای خدا 

قیام کنید.
پای  که  باشد  داشته  باورهایی  انسان  اگــر 
اما  اســت  نفر  یک  ظاهر  در  بایستد  آن هــا 
وقتی با بی نهایت جمع شود؛ یک به عالوه 
منهای  زیـــاد  از  بــزرگ تــر  بسیار  بی نهایت 

بی نهایت است. 
بــود؛  گــونــه  همین  هــم  مباهله  داســتــان  در 
و در  ــد  ــودن ب نــفــر  پــنــج  پــیــامــبــر)ص(  لشکر 
زیاد  بسیار  نجران  نــصــارای  لشکر  مقابل، 
ــر)ص( پــنــج نفر  ــب ــام ــی بـــودنـــد امـــا لــشــکــر پ
ــد. لشکر نــجــران زیــاد  ــودن بــه عـــالوه خــدا ب
ــد قــصــدشــان لــلــه نــبــود،  ــودن مــنــهــای خـــدا ب
قصدشان اعالم برتری خودشان بود پیامبر 
 اکرم)ص( و اهل بیت)ع( در داستان مباهله 

پیروز شدند. 
پــیــغــمــبــر)ص(  لــیــلــه الــمــبــیــت،  ــان  ــتـ در داسـ
ــالوه بــی نــهــایــت )خــــدا( بــود  یــک نــفــر بــه عـ
عالوه  به  که  بود  نفر  یک  امیرالمؤمنین)ع( 
کفار  نقشه  بر  این ها  بــود  )خــدا(  بی نهایت 

پیروز شدند. 
 در جنگ های پیامبر)ص( علیه کفار مانند 
دیگر  از جــنــگ هــای  بــســیــاری  و  ــدر  ب جنگ 
بــود امــا چــون به عــالوه خدا  تعدادشان کم 

بودند پیروز شدند. 
درسی که می گیریم این است اگر گفتیم از 
من به تنهایی کاری برنمی آید معلوم می شود 

اعتقادمان به خدا نم کشیده است. 
ما یک  اولیای خدا گفتیم  ما مثل  اگر  ولی 
نفریم اما تکلیفمان را انجام می دهیم: »ان 
تقوموا لله مثنی و فرادی«، خدا هم نصرت 
»الذین  ینصرکم«  تنصروهللا  »ان  می دهد: 
هدایت  سبلنا«  لنهدینهم  فینا  جــاهــدوا 

می دهد، عزت می دهد، نورانیت می دهد. 
می بینیم حضرت فاطمه زهــرا)س( یک تنه 
انقالب کرد اما امروز نتیجه اش را می بینیم 
که »انقالب عاشورا« و »انقالب اسالمی« و 
آمده  وجــود  به  اسالمی«  بیداری  »نهضت 

است.

درباره زندگی و زمانه شیخ اسماعیل ازغدی، خطیب و عالم مدفون در حرم رضوی 

عزاداری های مخفیانه در کوچه  باغ های شاندیز
نیکـبخت    محمـدحـسین 
روستایی  یا »زغه«  ازغد  روستای 
رشته  دامــنــه  در  یــیــالقــی  ــت  اسـ
مکان های  از  که  بینالود  کوه های 
بسیار قدیمی سکونت انسان در 
ناحیه خراسان محسوب می شود. 
این روستای کهنسال، مسجدی قدیمی دارد که 
در متون تاریخی از آن یاد شده  است و امروزه هم 

شهرت آن کم نیست.
تربیت  کانون  گذشته،  ســده هــای  طــول  در  ازغــد 
مدرسه  آن  در  روزگــــاری  حتی  و  ــود  ب علم  اهــل 
دینی  علوم  طــالب  و  داشــت  فعالیت  علمیه ای 
همین  بــه  ــد.  ــودن ب مشغول  تحصیل  بــه  آن  در 
روســتــا که  ایــن  از  دلــیــل، رجــال علمی متعددی 
زیبایی  و  ــوای خـــاص  هـ و  دلــیــل آب  بــه  امــــروزه 
گردشگران  فـــراوان  عالقه  مــورد  خیره کننده اش 
اســـت، بــرخــاســتــه انــد. بــرخــی از ایــن اهــل علم، 
شهرت  اجتماعی شان  فعالیت های  واســطــه  بــه 
از  پاسداری  راستای  در  که  فعالیت هایی  دارنــد؛ 
انجام  دیانت  حریم  از  دفــاع  و  اسالمی  معارف 
داده اند و شیخ اسماعیل ازغدی، عالم و خطیب 
از  یکی  رضــوی،  مطهر  حــرم  در  مدفون   مشهور 

این افراد است. 
روال  مطابق  و  رواق  نخست  صفحه  در  امـــروز 
امام  حــرم  در  مدفون  بزرگان  معرفی  در  پیشین 
رضا)ع(، می خواهیم درباره شیخ اسماعیل ازغدی 
صحبت کنیم؛ عالم، خطیب و شاعری که شاید 

کمتر نام وی را شنیده باشید.

خطیبیازخاندانمنجمباشی ◾
چنان  )نجومیان(  ازغدی  اسماعیل  شیخ  مرحوم 
کتاب »فرهنگ  در  زنده یاد عزیزهللا عطاردی  که 
ــاره کـــرده  اســـت، در ســـال 1263  خـــراســـان« اشــ
خورشیدی و در شهر مشهد مقدس به دنیا آمد. 
خانواده او اصالتاً ازغدی بودند و شیخ اسماعیل 
را در  نــوجــوانــی خــود  و  کــودکــی  ایـــام  بیشتر  نیز 
مالمحمداسماعیل  نواده  وی  گذراند.  روستا  این 
منجم، از علمای سال های نخست دوره قاجاریه 
علم  اهــل  عمدتاً  اسماعیل  شیخ  خــانــواده  ــود.  ب
ریــاضــیــات، نجوم و هیئت  ویــژه در  بــه  و  بــودنــد 

توانمندی فراوانی داشتند. 
شیخ اسماعیل ریاضیات و نجوم را نزد عمویش، 
و  گرفت  فــرا  منجم باشی  مالمحمدمهدی  حــاج 
ظاهراً محل فراگیری این آموزش ها، روستای ازغد 
فضای  جغرافیایی،  موقعیت  لحاظ  بــه  کــه  بــود 
خوبی برای تدریس نجوم فراهم می کرد. با وجود 
فراگیری این علوم، شیخ اسماعیل در ایام جوانی 
و حکاکی مشغول شد؛ شغلی  زرگــری  پیشه  به 
بــود و حــجــره اش در  نیز در آن فعال  پــدرش  که 
فراگیری  اما شوق  قرار داشــت؛  کنار حرم رضوی 
وی  شد  موجب  اسماعیل  شیخ  در  دینی  علوم 
شود  کشیده  مشهد  علمیه  ــدارس  مـ ســوی  بــه 
پــدرش،  نــزد  جامع المقدمات  فراگیری  از  پس  و 
حاضر  مشهد  علمیه  حوزه  در  زرگــر،  مالابراهیم 
ایـــن حــوزه  ــادان  ــتـ اسـ بــحــث  و  از درس  و  ــود   شـ

استفاده کند.
به این ترتیب، شیخ اسماعیل از دوره جوانی در 
زمره علمای شهر قرار گرفت و چون نطق و بیانی 

عالی داشت، در وعظ و منبر هم مشهور شد و به 
ویژه در ایام محرم و صفر، عالقه مندان بسیاری 
پای منبرهای وی می نشستند که برخی از آن ها 
می شد.  بــرگــزار  عتیق  و صحن  رضــوی  حــرم  در 
شیخ اسماعیل عالقه فراوانی به امام حسین)ع( 
داشت و این عالقه در اشعار بر جا مانده از وی 
کامالً مشخص و معلوم است. او چند باب مغازه 
ــزاداری  عـ وقــف  را  و آن هـــا   در مشهد خــریــداری 

امام حسین)ع( کرده  بود.

تبدیلشاندیزبهپایگاهمبارزه ◾
آغــاز حکومت رضاخان  با  اوضــاع  ایــن حــال،  با 
تــغــیــیــر کــــرد. بـــا مــمــنــوع شـــدن عــــــزاداری امـــام 
غیر  اسماعیل  شیخ  بـــرای  شــرایــط  حــســیــن)ع(، 
ــرفــت بـــه هــمــراه  ــل تــحــمــل شـــد. تــصــمــیــم گ ــاب ق
ــی کــربــال شـــود و در ایـــن شهر  ــواده اش راهـ ــانـ خـ

ماندگار گردد. اما حضور او در کربال بیش از 6ماه 
عراق  جنوب  هــوای  و  آب  و  گرما  نکشید؛  طــول 
موجب بیماری شیخ شد و او به ناچار دوباره به 
مشهد بازگشت؛ اما با مشاهده وضعیت شهر، 
محدودیت هایی  و  مذهبی  برنامه های  تعطیلی 
و  نیاورد  آورده  بود، طاقت  به وجود  که رضاخان 
و چندی  برود  به شاندیز  بار تصمیم گرفت  این 
به شهر شده   تبدیل  امـــروزه  که  قریه  ایــن  در   را 

است، بگذراند. 
به  شاندیز  در  را  مدتی  ازغــدی،  اسماعیل  شیخ 
شغل عطاری مشغول شد؛ فنی که در ایام جوانی، 
آن را در کنار شغل اجدادی اش فرا گرفته  بود، اما 
با فرا رسیدن ماه محرم در سال 1316 خورشیدی 
از  تن  چند  حمایت  با  و  کند  تحمل  نتوانست 
اهالی شاندیز تصمیم به برپایی مجالس عزاداری 
این کار، اصالً ساده نبود؛ تنها دو  گرفت. انجام 
و شهادت  گوهرشاد  قیام مسجد  واقعه  از  سال 
تعداد زیادی از مردم در آن می گذشت و علمای 
سیدحسین  آیـــت هللا  مــانــنــد  مشهد  برجسته 
واقع  در  و  شــده  بودند  فرستاده  تبعید  به  قمی 
فعالیت هایی  چنین  اصــلــی  حــامــیــان  از   شــهــر 

خالی بود. 
ازغـــدی عــزم خود  ایــن حــال، شیخ اسماعیل  بــا 
را بـــرای بـــرگـــزاری عـــــزاداری ســیــدالــشــهــدا)ع( و 
ــوانـــی جـــزم کــــرد. با  ــایــی مــجــالــس روضـــه خـ ــرپ ب
همت تــعــدادی از اهــالــی شــانــدیــز، بــاغ هــایــی در 
ایــن کــار در نظر گرفته شد و  بــرای  اطــراف شهر 
همان  یا  مــأمــوران حکومتی  از چشم  دور  مــردم 
و پس  اماکن جمع می شدند  این  »امنیه ها« در 
 از شنیدن سخنرانی شیخ اسماعیل، به عزاداری 

می پرداختند. 
برای آنکه این اقدام فاش نشود، مجلس عزاداری 
را هر شب در یک مکان متفاوت برگزار می کردند 
دوستانش  و  اسماعیل  شیخ  شیوه،  همین  با  و 
هر  رضاخان،  سقوط  و   1320 سال  تا  توانستند 
ساله مراسم عزاداری را به دور از چشم حکومت 
و با حضور جمعی از مردم اقامه کنند و شکر خدا 

اتفاق خاصی نیفتاد.

بازگشتبهمشهدووفات ◾
با فرار رضاخان در شهریور 1320، شیخ اسماعیل 
فعالیت های  و  بازگشت  به مشهد  دوباره  ازغدی 

تبلیغی خود را از سر گرفت. 
نیز  او  اشــعــار  از  بــرخــی  کــه  ــود  ب دوره  همین  در 
مشهور شد که یکی از آن ها یــادآور زیــارت حرم 
اورنــِگ  َشــهِ  ــارت  زی »بهر  بــود:  امیرالمؤمنین)ع( 
ــرَف / با صد هــزار شــوق شــدم وارد نجف  مَــنْ عَ
را زدم محک /  ایــن مــس دل  فــرط عشق  از   /
هــر طــرف / حب  ز  کیمیای خــاک حریمش  بــر 
دَرَش  خــاک   / قلب ها  اکسیر  آری  اســت  علی 
ــه غــمــزدگــان مــــژده شــعــف / بــالــد نــجــومــی ار  ب
به خاک در  بنجوم سما سزد / چون سوده رخ 
از  پس  ازغــدی،  اسماعیل  شیخ  نجف«.  شحنه 
اهل بیت)ع(،  معارف  برای گسترش  عمری تالش 
 1356 ســال  مهر   29 جمعه،  شــب  در  سرانجام 
خورشیدی، در 93 سالگی دار فانی را وداع گفت 
بــه خاک  رضــوی  حــرم مطهر  عتیق  در صحن   و 

سپرده شد. 

برای آنکه این اقدام فاش نشود، مجلس عزاداری را هر شب در یک مکان متفاوت 
برگزار می کردند و با همین شیوه، شــیخ اسماعیل و دوستانش توانستند تا سال 
1320 و سقوط رضاخان، هر ساله مراسم عزاداری را به دور از چشم حکومت و با 

حضور جمعی از مردم اقامه کنند.
گزيدهگزيده
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شاعر شعر معروف چایخانه حضرت چه کسی است؟

 بهشت اینجاست
  اینجایی که دارم 
چای می نوشم



عامل 
سائر الناس 
باالنصاف 
و عامل 
املؤمنین 
باالیثار
با ديگر مردمان به 
انصاف رفتار كن و با 
مؤمنان به ايثار.

فانزل 
نفسک 

من الدنیا 
کمثل 

منزل نزلته 
ساعه ثم 
ارحتلت 

عنه
خود را در دنيا چنان 

منزل ده كه گويى 
ساعتى در آن منزل 
دارى و سپس از آن 

كوچ مى كنى.

زيارت و انعکاس 
 شخصيت 

ولى خدا در دل

زیارت برای این است 
که زائر به محضر ولی 

خدا شرفیاب و با او 
همگام شود؛ این رخ 
نمی دهد مگر آنکه 
زائر در پی شباهت 

و سنخیت باشد. به 
عنوان مثال همچون 
امام مهربانی ها)ع( 
به قدر ظرف وجود 

خودش اهل شکر و 
رضا، حسن خلق، 

امانت داری، راستگویی 
و صداقت باشد. 

زیارت یعنی زدودن 
غبار از آینه دل برای 

انعکاس چهره و 
شخصیت ولی 

خدا. در روایت از 
معصوم)ع( است: هر 

کس زائر ما را زیارت 
کند ما را زیارت کرده 

است.

تصحيح باور 
درباره زيارت

زیارت قرار است نهاد 
سنخیت و همانندی 
باشد، بنابراین 
در زیارت وداع با 
معصومین)ع( که در 
مفاتیح الجنان آمده 
به آن حضرات)ع( 
عرضه می کنیم ما را 
در حزب و گروه خود 
قرار دهید، به آن ها 
عرض می کنیم غصه 
ما را بخورید و اجازه 
دهید جزو سربازان 
شما شویم؛ در پادگان 
شما وارد شده ایم؛ این 
یعنی تحقق حقیقت 
زیارت وگرنه زیارت 
صرفاً برای این نیست 
که حاجتمان را با 
حضرت)ع( درمیان 
بگذاریم هر چند 
ایرادی ندارد اما اصل 
زیارت این است که 
زائر پس از زیارت جزو 
امکانات و ابزار ولی 
خدا شود و برای تحقق 
اهداف او تالش کند.

برش برش

برنامه »چراغ« شبکه ۵، در هفته جاری میزبان »معصومه 
صارمی« بــود که سال ها در حــوزه گویندگی رادیــو دارای 
سابقه بوده و کارشناس ارشد حقوق خصوصی با بیش از 
۱۵ سال سابقه وکالت، رئیس کمیسیون فرهنگی هیئت 
مــدیــره مرکز وکــالی اســتــان تــهــران و نماینده کمیسیون 
مــعــاضــدت مــرکــز وکـــالی قــوه قضائیه و همچنین مــادر 
ســه فــرزنــد موفق اســت.صــارمــی بــا اشـــاره بــه نقش مهم 

ــط بین  رفتارهای عفیفانه و رعایت حد و حــدود در رواب
زن و مرد در میزان استحکام بنیان خانواده ها و به تبع 
آن در وفـــاداری زوجین به همدیگر با بهره گیری از کالم 
رســای امیرالمؤمنین امــام عــلــی)ع( گفت: وقتی ریشه 
 و اصــل انسان خــوب و نیکو باشد، نهان و آشکار او هم 

شریف و نیکو است. 
بیشتر زنان و مردانی که به مراجع قضایی مراجعه می کنند 

با بهره گیری از این فرمایش امیرالمؤمنین)ع( می توانند 
متوجه شوند ایراد کارشان کجاست و کجا کم گذاشته اند! 
به تجربه و طی سال ها مراجعات و پرونده هایی که داشتم، 
خانم یا آقــا بسیار از وضــع فعلی خــود شاکی و گله مند 
بودند، در حالی که در اولین نگاه و برخورد متوجه می شدیم 
اهل رعایت برخی حریم ها نبوده و پوشش و رفتاری که 
شایسته اســت را نــدارنــد. عمدتاً وقتی حریم خــانــواده 

خــدشــه دار شـــود، بــه نــاچــار کــارشــان بــه مــراجــع قضایی 
می رسد.

وی خاطرنشان کرد: طی سال ها تجربه در امور قضایی و 
مشکالت خانوادگی، بسیار کمتر دیدم خانواده ای اهل 
رعایت مسائل دینی باشد و با مشکالت اینچنینی برخورد 
کند. بلکه اکثراً افراد به خاطر دلبستگی های زودگذر، حریم 
الزم در روابط اجتماعی را رعایت نکرده و به همین دلیل 

دچار مشکل شده بودند و مسیر زندگی شان تغییر کرده 
بود. برای مثال پرونده ای داشتم که خانم جوانی در اداره ای 
کار می کردند و با یکی از همکارانشان هم ازدواج می کنند، 
همین خانم در محل کارشان دوستی داشتند که ایشان 
هم ازدواج می کنند و پس از ازدواج نیز دوستی خانوادگی 
بین این دو خانم ادامه پیدا می کند و با یکدیگر رفت و آمد 
و نشست و برخاست خانوادگی به اتفاق همسرانشان 

ــط خیلی صمیمی بین آن هــا ایجاد شده  داشتند و رواب
بــود. وقتی ایــن رابطه و صمیمیت از حد اعــتــدال خارج 
می شود، خانم جوان در پی حادثه ای  به رابطه همسر و 
دوست خود مشکوک شده و پس از بررسی و چک کردن 
گوشی همسرش متوجه روابــط پنهانی آن هــا می شود و 
ضربه روحی شدید و سنگینی به او وارد شده و درصدد 

تالفی برمی آید.

همان طور که گفتم عدم رعایت و التزام به حریم بین زن 
و مــرد در روابـــط، آسیب های جبران ناپذیری دارد که از 
جمله مهم ترین و خانمان سوزترین مشکالت، خیانت 
و عــدم وفـــاداری و تعهد زوجین به همدیگر اســت. نکته 
مهم این است برخی به غلط تصور می کنند بروز چنین 
مشکالتی مختص قشر خاصی اســت و دامنگیر آن ها 
نمی شود، در حالی که این گونه نیست و نباید افراد خود را 

جدا و مبرا از آن بدانند و گمان کنند در دام این مشکالت 
نخواهند افــتــاد. بــه عــبــارتــی دیــگــر مــیــزان تحصیالت و 
یــا سطح اقتصادی شاخصه متمایز دانستن و گرفتار 
نــشــدن در چنین مشکالتی نــیــســت. بــنــابــرایــن برخی 
گمان نکنند اگــر سطح فرهنگ بــاال یا سطح تحصیالت 
 عالیه داشته باشند درگیر چنین مسائل و چالش هایی 

نخواهند شد.

قاب رسانه
 نسبت اعتدال

 در ارتباط اجتماعى 
با تحکيم بنيان خانواده

موعظه
آیت اهلل احمد عابدی 

   رسالت اصلى طلبگى، امامت مسجد است
به كار بردن تعبير »امام« براى ائمه جماعات بسيار مناسب است. 
برخى بيش از حد روى اين عبارت حساسيت دارند؛ بهتر است به 

جاى عبارت هاى ثقيلى نظير »حضرت حجت االسالم« از كلمه 
»امام« براى ائمه جماعات بهره ببريم، اين در دنياى اسالم از 

 جمله تركيه و پاكستان و ديگر كشورها متعارف و 
جا افتاده است.

در گذشته افرادى كه سن بااليى داشتند در مساجد جمع مى شدند 
و در كنار عبادت و ذكر به گفت وگو با هم مى پرداختند؛ اما اكنون 

دِر مساجد را بسته ايم و جاى مساجد را پارک ها گرفته اند كه اين 

خود داراى آسيب هايى است.
در گذشته مسجد عضوى از خانواده ها به شمار مى رفت؛ يک 

خانم همان طور كه خانه خود را جارو مى كرد، مسجد را هم جارو 
مى كرد؛ كسى كه زيارت مى رفت همانند خانواده خود براى 

مسجد سوغات مى آورد.

دِر مسجد در زمان پيامبر اكرم)ص( يکسره به روى مردم باز بود، 
نه اينکه تنها در وقت نماز باز باشد؛ مساجد مى توانند كاركردهاى 

بسيارى در رسيدگى به مشکالت اجتماعى مردم داشته باشند. 
بايد در اين خصوص مطالعات و بررسى هايى صورت بگيرد.

تربيت امام جماعت براى مساجد كار بسيار مهمى است. اينکه 

يک طلبه در اداره اى مدير شود خارج از حيطه رسالت طلبگى 
است، حتى قضاوت هم كار اصلى طلبه نيست؛ رسالت اصلى طلبه، 

امامت جماعت و مسجد است.
يک خاطره از مرحوم آيت اهلل مهدوى كنى بگويم. ايشان مى گفتند 

اين مسجد بود كه براى ما نيرو تربيت كرد نه دانشگاه؛  اى كاش 

درس هاى حوزه هاى علميه هم به سمتى برود كه روش امامت و 
مسجددارى را به طالب بياموزد.

درباره فلسفه معمارى و نقش هاى به كار رفته در طراحى هاى 
مساجد هم بايد بگويم طراحى ها، كاشى كارى ها و حتى گل هايى 
كه در كاشى مساجد به كار مى رود ويژه است و اين موضوع نشان 

مى دهد سّرى وجود دارد و آن اين است مبدأ حركت، مسجد است 
و به عالم غيب مى رسد.

اين سبک معمارى و كاشى كارى داراى اسرار و معنا و مفهوم 
خاصى است؛ اما متأسفانه در اين زمينه كم كارى شده و بايد به آن 

پرداخته شود.

اگــر شما هم از کسانی باشید که در ایــن مــدت به 
چایخانه حرم رفته اند، حتماً با خیمه زیبای چایخانه 
و شعری که روی آن و همچنین روی لیوان های چای و 
دمنوش نوشته شده آشنا هستید. شعری که از همان 
روزهای آغازین فعالیت چایخانه حضرت، ورد زبان 
خادمان و زائران امام رضا)ع( شده و حال آن ها را خوش 
کرده است. میالد حبیبی، شاعر جوان اصفهانی که 
این شعر را برای چایخانه حضرت سروده، درباره این 
اتفاق به خبرگزاری مهر می گوید: وقتی با من تماس 
گرفتند و این موضوع را مطرح کردند، متوجه شدم 
ظاهراً یکی دو نفر از دوستان دیگر هم قرار بوده این 
شعر را بنویسند ولی نتوانسته اند کاری از پیش ببرند. 
آن طور که یادم است باید شعر به تأیید آقای مروی، 
تولیت حرم رضوی می رسید و نیاز خادمان چایخانه 
بــرای شعر فــوری بــود. من هم احساس کــردم وقتی 
چندنفر نتوانسته اند این شعر را بنویسند، اگر رزق و 
روزی باشد می نویسم و اگر رزق من نباشد، به عهده 
کسی دیگر می افتد. خوشبختانه با اینکه آن روزها 
مقداری گرفتار دانشگاه و مسائل مختلف بــودم، 
توانستم این شعر را بنویسم و برای دوستان ارسال 

کنم که مورد استقبال آن ها هم قرار گرفت.
میالد حبیبی که هنوز خودش به حرم نرفته تا میهمان 
چایخانه حضرت شود و شعرش را در طراحی های 
چایخانه و بر لب زائران و مجاوران ببیند، در این باره 
می گوید: از وقتی شعرم داخل حرم ثبت شده انگار 
خودم »ورود ممنوع« شده ام و هربار می خواهم به 
مشهد بروم اتفاقی می افتد و میسر نمی شود. هنوز 
طلبیده نشده ام. امیدوارم به زودی قسمت شود به 

مشهد مشرف شوم.
این شاعر خوش ذوق درباره حس و حال شعر گفتن 
ــران و مــجــاوران و  ــرای حــرم و زمــزمــه آن توسط زائـ ب
خادمان بیان می کند: وقتی فهمیدم قرار است این 
شعر در کنار یک اتفاق بدیع و تــازه مثل چایخانه 
حضرت قرار بگیرد، واقعاً برایم منحصربه فرد بود. 
وقتی عکس های اولیه شعر روی کتیبه های چایخانه 
و لیوان ها را دیــدم، خیلی برایم جذاب و خوشایند 
بود و احساس کــردم خــودم را در چنین جایگاهی 
نمی بینم. من این توفیق را لطف خدا می بینم و فکر 
می کنم بیشتر از لیاقتم به من داده شده است. خوب 
است یک ماجرا را تعریف کنم. من پیش از نوشتن 
ایــن شعر یک بار به مشهد آمــده بــودم و آن دفعه 
وقتی در حرم امام رضــا)ع( نماز می خواندم به امام 
رضا )ع( می گفتم: »همه دوستان من سابقه یک بار 
شعرخوانی در حرم را دارند، ولی من هنوز این توفیق 
را پیدا نکرده ام. خودت یک جوری این توفیق را فراهم 
کن و حالی به دل من بده. ما هرچه داریم و نداریم از 
شما داریم. لطفاً نگاهی به شعر ما بکن…«. از این 
ماجرا گذشت و گذشت تا اینکه چندماه بعد توفیق 
شعر نوشتن برای چایخانه حاصل شد. به نظرم این 

اتفاق استجابت همان دعایی بود که من در حرم 
داشتم و خوشحالم نتیجه آن صحبت دونفره بین 

من و حضرت این گونه رقم خورد.
بسیاری از کسانی که به چایخانه حضرت می روند 
میالد حبیبی را در شبکه های اجتماعی، منشن و 
شعر او را بازنشر می کنند. حبیبی درباره این تجربه 
منحصربه فرد می گوید: آدم دوســت دارد تمام 
لحظه های عمرش را در حرم امــام رضــا)ع( نفس 
بکشد. من به همین خاطر که شعرم داخل حرم 
کار شده، مدام در اینستاگرام منشن و تگ می شوم. 
زائــران عکس هایشان را برایم می فرستند و با من 
حرف می زنند و خالصه به انــواع راه هــای مختلف 
یــادم می کنند. مــن در بــرابــر ایــن اتــفــاق می گویم 
خــداراشــکــر کــه اگــر خـــودم توفیق را نـــدارم تمام 
لحظه های عمرم را داخل حرم امام رضا)ع( باشم 
-چــون آدم دوســت دارد لحظه لحظه زندگی اش 
را در حــرم بگذراند- ولــی کسانی هستند که در 
تمام لحظه ها آنجا هستند و با دیــدن و خواندن 
شعر من که داخل حرم است، بدون اینکه من را 
بشناسند و یا بدانند این شعر از کیست، به یاد 
من هستند. امــیــدوارم این شعر در آینده هم در 
چایخانه های حضرت ماندگار باشد. من این شعر 
را یک هدیه می دانم و امیدوارم به نقطه ای نرسم که 
به خاطر بی لیاقتی این توفیق را از من سلب کنند. 
خوشبختانه بعضی بیت های ایــن شعر خیلی 
مشهور شده و فضا طوری است که انگار مردم و 
زائــران، چایخانه حضرت و این شعر را با همدیگر 
می شناسند. خدا را بابت این اتفاق شکر می گویم 

و امیدوارم این توفیق مستمر باشد.
در ادامه این شعر را می خوانید:

رسیدم تا حرم/گویی کسی می گفت در گوشم/بیا 
 ای خسته از دنیا/که من باز است آغوشم

سلیمانا بیا بردار/بار از شانه  موری/مرا باری ست 
از غم ها/که سنگین است بر دوشم

ــگــر/شــراب از ایـــن طــهــوراتــر؟  کــجــا پــیــدا کــنــم دی
/بهشت اینجاست/اینجایی کــه دارم چای 

می نوشم

 به جز دامــان تو/دستانم از هر ثروتی خالیست
/مکن  ای شاه/در تنهایی محشر فراموشم

خـــادمـــیـــاران کــانــون هــای تخصصی و عمومی 
منطقه ۵ تهران برای خدمتگزاری به زائران امام 
مهربانی ها در حــرم مطهر آن حضرت هم عهد 
شدند و دلدادگی و ارادت را سرمشق زندگی خود 

قرار دادند.
ــیــوز از تـــهـــران، ۲۶ نــفــر از  ــزارش آســتــان ن ــ بـــه گـ
خادمیاران کانون های تخصصی و عمومی منطقه 
۵ پس از شرایط وخیم کرونا و باز شدن کشیک 
حرم برای خادمیاران خارج از استان، با هم همدل 
و همراه شده و پس از انتخاب کشیک در دو روز 

متوالی راهی مشهد مقدس شدند.
خدمتی خاص از جنس نور در حال شکل گیری 
بود، هم گروهی با افرادی که هدف مشترک دارند 
و دلــشــان پــر می کشد بــه ســوی جایگاهی ویــژه. 
چــه چیزی زیباتر از پوشیدن لباس خــادمــی و 
دسته جمعی راهی حرم شدن. هم قدم شدن با 
خادمان حضرت تا رسیدن به کوی یــار، ورود از 
باب الرضا)ع( و رفتن به سوی مرکز خادمیاران، چه 
بسا دل هایی در این مسیر به سوی این همدلی 
کشیده شد. شوقی که در دل تک تک خادمیاران 
بــرای خدمت بــود و دل هایشان پر می کشید تا 
زودتر محل دلدادگی و پستشان مشخص شود و 

به سمت آنجا حرکت کنند.
ــالم مــحــل خــدمــت، خــادمــیــاری که  ــان اعـ در زمـ
کشیک اولی بود و برای نخستین بار لباس مقدس 
خادمی را به تن کرده و با شوق منتظر ایستاده بود 

تا مسئول شیفت بگوید کجا برود. 
وی گفت: شنیدم سرکشیک گفت نمی شود، 
رنگم پرید و دلم لرزید. در دل گفتم: مگر می شود 
تا اینجا بیایم و نتوانم شیفت بدهم؟ در همین 
فکر بــودم کــه همان مسئول بــا دیــدن حــال من 
اشـــاره کــرد کــه مــی تــوانــی، فقط یــک شــرط دارد، 
ــی کــشــیــک مـــی دهـــی کـــه هـــر لــحــظــه گنبد  جــای
 طالیی را می بینی و شرطش این است دعاگوی 

ما باشی.

مگر می شود اتفاقی باشد؟ ◾
بــه بــســت طــبــرســی رســـیـــدم. ویــلــچــر بــه دســت 
همان جا ایستادم، جایی که ۱۷ ســال پیش در 
یک سفر غیرمنتظره پس از ازدواج با همسرم 
ایستاده بودم. سفری که امام رضا)ع( به وسیله 
مأمور ایستگاه راه آهــن برایمان مهیا کــرده بود، 
ما قصد سفر به تهران را داشتیم و دنبال بلیت 
بودیم که پس از کلی تالش برایمان دو بلیت جور 
شد. پس از تأخیر ۲۰ دقیقه ای با عجله سوار قطار 
شدیم. بلیت را که نگاه کردیم زده بود مشهد! در 
دل گفتیم امام رضا طلبیده و راهی شدیم. پس 
از رسیدن مستقیم رهسپار حرم شدیم، به دلیل 
لباس همسرم نتوانستیم وارد صحن شویم. 
دستی را روی شانه خود حس کردم شخصی با 
مهربانی گفت: چرا وارد نمی شوید؟ برگشتم دیدم 
یکی از خادمان است، ماجرا را تعریف کردم و ما را 
راهنمایی کرد برای گرفتن چادر. در همین لحظه 
دوباره آن صحنه تکرار شد، دستی روی شانه هایم 
بــا همان مهربانی خاصی کــه در صــدایــش بود 
گفت: »مبارک باشد آقا، التماس دعا« برگشتم 
دیدم همان خادم است! مگر می شود این ها همه 

اتفاقی باشد؟ مرا شناخته بود.
وی بیان کرد: هر لحظه خدمت برایم نقش یک 
خاطره می زد و دوست داشتم زمان متوقف شود 

تا هیچ وقت مجبور نشوم ویلچر را تحویل دهم. 
یکی از لحظه های ناب زمانی برایم رقم خورد که 
کودک معلولی را در بغل گرفتم تا تحویل مادرش 
بدهم، با اینکه نمی توانست حرکت کند خیره شد 
به گنبد طال، با همان نگاه متوجه منظورش شدم.
وی اظهار کــرد: یکی دیگر از لحظه های خاص 
زمانی برای من اتفاق افتاد که همراه پدر عروس 
ــودم. با توجه  خانمی راهــی محل مراسم عقد ب
به ناتوانی و بیماری آلزایمری که داشت خانواده 
ایشان از من خواستند در کنارش بمانم. از در 
طبرسی که وارد شدیم روبه روی گنبد طال طوری 

بغضش ترکید که هر دو با هم گریه کردیم.
تمام خادمیارانی که در ایــن سفر همدل شده 
بودند همگی از این سفر معنوی و اتفاقاتی که 
برایشان افتاده یاد می کردند و با اینکه بعضی 
از آن ها ۱۷ بار یا شاید حتی بیشتر کشیک رفته 
بودند، این کشیک را متفاوت می دانستند. دیدن 
دوســتــان در استراحتگاه یــا در صحن ها حس 

خوبی به آن ها می داد گویا دیگر غریب نیستند.

حاال که دیدمت راحت شدم ◾
خادمیاری از شرکت در مراسم ضیوف الرحمن 
گفت و از حس زمان طی کردن صحن ها و رسیدن 
به پنجره فوالد و روضه منوره همراه با افراد ناتوانی 
که در این طرح از طرف امام رئوف دعوت شده اند؛ 
همان هایی که شاید به تنهایی اصالً نتوانند به 
ــارت آقــا مشرف شوند. چه طــرح زیبایی! چه  زی
حس خوبی است کمک به کسانی که دعایشان 

از ته دل بوده و عزیزند نزد امام رضا)ع(.
یکی از کارهای قابل تحسین خادمیاران در این 
کشیک ویژه، توزیع غذای حضرتی خودشان بین 

نیازمندان داخل صحن بود.
خادمیار خانمی بیان کرد: در حال گذر از صحن 
بــودم که متوجه پیرزنی شــدم که به تنهایی در 
حالی که دست به کمر داشت با قدی خمیده با 
امام رضا)ع( صحبت می کرد: »سالم امام رضای 
بیچاره ها، سالم امام رضای فقرا«... تا رسید به 
صحن آزادی و چشمش به گنبد طال افتاد انگار 
به آرامــش رسیده باشد گفت: آخیش حــاال که 

دیدمت راحت شدم.
ــاران از پــســتــش در  ــیـ ــادمـ بــانــویــی دیـــگـــر از خـ
ــرضــا)ع( گــفــت: ایــســتــاده بـــودم کــه خانم  ــاب ال ب
سالمندی با قدی خمیده هنگام ورود دستی به 
چوب پر کشید و اشکش جاری شد، گفت: برای 
ننه علی دعا کن، به آقا بگو از تنهایی می ترسم و 
بچه هام به من سر نمی زنن. حس عجیبی داشتم 
از اینکه مــردم ما را واسطه رساندن درددل هــای 
خود قرار می دهند و خادم را محرم می دانند، از 
محبت امام رضا)ع( تشکر کردم و برای ننه علی 

در دل دعا کردم.
ــرد: در ورودی بست  خــادمــیــاری دیگر عــنــوان ک
ــه روی رواق دارالحجه ویلچر  طوسی دقیقاً روبـ
به دست ایستاده بودم. گریه پسر بچه ای توجهم 
را جلب کرد. نزدیک تر که شد پرسیدم: عزیزم چرا 
گریه می کنی؟ مادرش با بغض جواب داد: موقع 
رفتنمان شده و این گریه ها دلیلش رفتن ماست. 
شکالتی که در جیب داشتم را با مهربانی به او 
دادم و گفتم: امام رضــا)ع( خیلی دوستت داره، 
مطمئن باش دوباره دعوتت می کنه و اگر تو نیایی، 

خودشون میان پیشت.

شاعر شعر معروف چایخانه حضرت چه کسی است؟

 بهشت اینجاست 
اینجایی که دارم چای می نوشم

 روایت نخستین خدمت خادمیاران غیراستانی 
پس از شرایط وخیم کرونا 

اینجا غریب نیستیم

خادمیارانادب الرضا

 یک کارگردان بنگالدشی فیلم »مردی 
بـــــدون وطـــــن« را بـــــرای نـــشـــان دادن 
ــیـــه مـــســـلـــمـــانـــان  ــلـ نــــژادپــــرســــتــــی عـ
رنگین پوست و رنج آنان در جهان امروز 

به تصویر کشید.
به گزارش شبستان، فیلم »مردی بدون وطن« به کارگردانی 
مصطفی سروار فاروقی و تولید کشورهای آمریکا، هند، 
بنگالدش و استرالیا در حاشیه چهل و سومین جشنواره 
بین المللی سینمایی قاهره که از سوم تا پنجم دسامبر 

۲۰۲۱ میالدی برگزار شد، به نمایش درآمد.
ایــن فیلم بــه مسئله آزار و اذیــت مسلمانان در هند و 
ــردازد. همچنین در ایـــن فیلم،  ــی پـ کــشــورهــای دیــگــر مـ
نژادپرستی علیه سیاه پوستان استرالیا برجسته شده 
است.فاروقی تأکید کرد: حوادث این فیلم از واقعیت گرفته 
شده و تخیلی نیست. این اثر واقع گرا و روایتگر مسلمانان 

سیاه پوست است. قهرمان آن نوازالدین صدیقی تجسم 
شخصیت واقعی اش است.

حوادث این فیلم درباره »ناوین« جوان آسیایی است که 
نمی تواند نام واقعی یا دین یا ریشه خانوادگی اش را فاش 
کند. سفری پیچیده که سرنوشت، او را به دنبال وطن، 
عشق و امنیت به آمریکا می کشاند تا سفرش با پایان 
تراژدیک خاتمه یابد. در این فیلم آزار و اذیتی که به دلیل 
رنگ پوست و مسلمان بودنش در معرض آن است، به 
تصویر کشیده می شود. ناوین احساس می کند جهان 
تاریک و ظالم است و جایی برای او نیست و نباید او و امثال 
او در این جهان ظالم که انسان را به خاطر پوستش عذاب 

می دهند، زندگی کنند.
کــارگــردان ایــن فیلم توانسته در بخش های مختلف آن 
به خوبی از موسیقی بـــرای نــشــان دادن احــســاســات و 

ناراحتی و مظلومیت بازیگر جوان استفاده کند.

جهان اسالم
 »مردى بدون وطن« روايتگر 
رنج مسلمانان رنگين پوست

آمنه مستقيمى   »گاهی 
خدمت ها مــی تــوانــد خیلی 
خیلی پنهانی تر و لطیف تر 
باشد؛ قلب مردم ما از والیت 
اهل بیت)ع( سرشار است و 
در همه اصناف آن قدر مهر حضرت رضا)ع( به دل مردم 
َِّل  ما نشسته که هر کسی نام امام را می شنود گویی مُحَو
الْحَوْلِ وَ اْلَحْـــوَالِ در او جلوه می کند و حالش خوب 
می شود؛ البته هر کسی به نسبت ظرفیت وجودی اش 
از این تحول بهره مند می شود«؛ این جمالت بخشی از 
سخنان حجت االسالم والمسلمین علی سرلک، استاد 
دانشگاه و کارشناس مذهبی است که در چهارشنبه ای 
امام رضایی با قدس در میان گذاشته است. در ادامه 

مشروح آن تقدیم حضورتان می شود.

چهارشنبه های امام رضایی به عنوان ظرف زمانی  ◾
خاص چه فرصتی را برای انس و الفت با امام رضا)ع( و 

بهره مندی از آثار و برکات این ارتباط فراهم می کند؟
اینکه انسان همواره دنبال رابطه با خــدای متعال و 
اولــیــاءهللا باشد، امــری بدیهی اســت. عطش ما در 
ارتباط با خدا و مظاهر او بی پایان است از این رو، باید 
بــرای رفــع ایــن عطش به نقاط تمرکز زمینی و زمانی 
متمسک شویم؛ زیارتگاه ها اماکنی هستند که در 
آن ها دل های ما به مرکزی که محل رفت وآمد فرشتگان 
و محور توجه خداست، گره می خورد؛ مثل کعبه که 
گرداگرد آن عطش و طلب انسان برای ارتباط با خدا 

عینیت می یابد.
چهارشنبه های امام رضایی از خوش سلیقگی هایی 
است که نیاز و طلب ما به ارتباط با امام رضا)ع( را به 
یک زمان مشخص پیوند می زند و عهد و میثاقی را 
در قطعه مشخصی از هفته برقرار می کند. به هر حال 
شبیه این ارتباطات و این بهانه ها همیشه مطلوب و 
هم کارگشاست و هم می تواند نقطه  ثقلی برای رهایی 
ما از بسیاری از گرفتاری ها باشد، گرفتاری هایی که با 

تجربیات اشتباه خود در دنیا رقم زده ایم.
ــام هللا هستند و به  ــا و لحظات ایـ اگــرچــه همه روزهـ
خدا و اولیای او اختصاص دارنــد و همه سرزمین ها 
ملک خداست اما تمرکز بر رابطه با امام رضــا)ع( در 
چهارشنبه ها، به طور ملموس عطش و نیاز ما را پاسخ 
می دهد و توانسته برکات و جاذبه های بسیار داشته 
باشد. مثل عرض ارادتی که در ساعات 8 صبح و 8 شب 
در شبکه های مختلف صداوسیما با صلوات خاصه به 
محضر حضرت ثامن الحجج)ع( می شود. البته باید 
توجه داشت این خوش سلیقگی ها با خرافات و برخی 
اعمال مـــن درآوردی، مرزی باریک دارد و باید مراقب 

حفظ مرزها و حریم ها باشیم.

انس و الفت با امام رضا)ع( چقدر مشروط به حضور  ◾
در حرم است؟ چطور از راه دور هم می توانیم عطش زیارت 

امام رضا)ع( را برطرف کنیم؟
حقیقت زیارت یعنی عرض ارادت به ولی خدا و تجدید 
عهد و پیمان با او بــرای پیمودن راه خــدا؛ بُعد منزل 
در چنین ارادت و نگاهی معنا نــدارد و دور و نزدیک 
نمی تواند مانع تحقق یافتن ماهیت زیارت باشد؛ به 
تعبیر شاعر »گر در یمنی چو با منی پیش منی«... 
اگر دل به ضریح ارادت ولی خدا گره بخورد دیگر دور و 

نزدیک زیارت فرقی ندارد.
 زیارت به میزان پیوند و عطش ما بستگی دارد؛ گاهی 
ممکن است از راه دور اتفاقی به نام پیوند و زیــارت و 
الحاق رخ دهد که شاید در نزدیک چنین اتفاقی رخ 

ندهد.
اگر چه ما مأمور هستیم به زیارت برویم و آنجا امکان 
ارتباط بیشتری برا یمان فراهم می شود اما یادمان باشد 
باتوجه به تعبیر قرآن کریم »هر طرف رو کنیم به سمت 
خدا رو کرده ایم« از دور هم می توان زیارت کرد. مثل 
ارتباط و پیوندی که بین اویــس قرنی با پیامبر)ص( 
ایجاد شد؛ قلب او مملو از عطش زیارت پیامبر)ص( 
بود اما براساس قراری که با مادرش داشت باید در زمان 
معینی به سمت یمن بازمی گشت در حالی که اتفاق 
ظاهری زیارت رخ نداد و او مدینه را ترک کرد اما همین 
که پیامبر)ص( وارد شهر شدند، فرمودند: من بوی 
خدا را از جانب یمن استشمام می کنم!... چون قلب 
اویس مملو از عطش به پیامبر)ص( بود و می خواست 
حضرت رسول)ص( را مالقات کند و برای پیمودن راه 
خدا از محضر ایشان بهره بگیرد، رایحه وجــودی او 
رحمانی، الهی و ربانی شده بود .جالب اینکه اویس تا 
آخر عمر خود پیامبر)ص( را ندید اما از زائران نامدار و 
نام آورحضرت)ص( باقی ماند و بابی را در مسیر زیارت 

گشود که هنوز هم پیش روی مشتاقان باز است.
از ایــن رو، قلوب مؤمنان، موحدان و مشتاقان اهل 
بیت)ع( مرزهای زمینی و زمانی را نمی شناسد و پیوند 
ناگسستنی بین آن ها با اولیای الهی وجود دارد: »عهد 
ما با لب شیرین دهنان بست خدا/ ما همه بنده و این 
قوم خداوندانند«. به طور خالصه باید گفت اگرچه 
اصل بر زیارت حضوری است اما معنایش این نیست 
راه زیارت از دور بسته است و  چه بسا از دور به زیارتی 

برسیم که برخی از نزدیک به آن دست نیابند.

در رسیدن به معرفت زیــارت چقدر نیازمند شبیه  ◾
شدن به امام رضــا)ع( در اوصافی همچون رضا و رأفت 

هستیم؟
حضرت سیدالشهد)ع( وقتی خواستند از مدینه 
حرکت کنند، فرمودند: هر کس می خواهد با خدا 

بــرود با ما بیاید؛ این یعنی کسی می تواند به سمت 
خدا حرکت کند که با ولی خدا همراه شود و به زیارت 
به معنای حقیقی آن برسد؛ این زیارت یعنی بخواهد 
سنخیت بیابد و مشابهت پیدا کند و به اندازه ظرف 
وجودی خود )در هر کسی این ظرفیت متفاوت است( 

از اقیانوس بی کرانه فضائل و کرامات ولی خدا، خود را 
سرشار کند. اساساً زیارت جریان سنخیت ساز است؛ 
زیارت مسیر همانندی است برای همپایی با ولی خدا 
در رسیدن به مقام صدق. زیارت برای این است که زائر 
به محضر ولی خدا شرفیاب و با او همگام شود؛ این 

رخ نمی دهد مگر آنکه زائر در پی شباهت و سنخیت 
باشد؛ به عنوان مثال همچون امام مهربانی ها)ع( به 
قدر ظرف وجود خودش اهل شکر و رضا، حسن خلق، 
امانت داری، راستگویی و صداقت باشد. زیارت یعنی 
زدودن غبار از آینه دل برای انعکاس چهره و شخصیت 
ولی خدا. در روایت از معصوم)ع( است هر کس زائر ما 

را زیارت کند ما را زیارت کرده است.

تعبیر مشهدی یا کربالیی که برای زائر به کار می بریم  ◾
و بین ما مرسوم است چقدر به این سنخیت و شباهت 

بازمی گردد؟
چون زائر در ظرف وجــودی خود شبیه ولی خدا شده 
وقتی به شهر توس یا مشهد می رود به اندازه بهره اش 
رضوی شده نه فقط مشهدی، یعنی پیوند و قرابت او 
با امام رضا)ع( فقط مکانی نیست. چون زمان و مکان 
را در این نسبت ها و زیارت ها برمی داریم انسان رضوی 
می شود، به اندازه طلب و ظرف وجود و طلب و آمادگی 
زائر پیوندش با امــام)ع( در قبر و قیامت با او خواهد 
بود. اگر امام رضــا)ع( در مشهد نبودند ما مشهدی 
نمی شدیم چنان که با سفر به کرمان یا یزد کرمانی 
و یــزدی نمی شویم... اینکه به زائــر مشهدالرضا)ع( 
مشهدی می گوییم بــرای آن اســت که زائــر به انــدازه 
فهم خود از ولی خدا بهره می گیرد و وجود زائر شاکله 
جدیدی می یابد. زیــارت قــرار است نهاد سنخیت و 
همانندی باشد بنابراین در زیارت وداع با معصومین)ع( 
که در مفاتیح الجنان آمده به آن حضرات)ع( عرضه 
می کنیم ما را در حزب و گروه خود قرار دهید، به آن ها 
عرض می کنیم غصه ما را بخورید و اجازه دهید جزو 
سربازان شما شویم؛ در پادگان شما وارد شده ایم این 
یعنی تحقق حقیقت زیــارت وگرنه زیــارت بــرای این 
نیست که فقط حاجتمان را با حضرت)ع( در میان 
بگذاریم؛ هر چند ایــرادی نــدارد اما اصل زیــارت این 
است که زائر پس از زیارت جزو امکانات و ابزار ولی خدا 

شود و برای تحقق اهداف او تالش کند.
 زیارتگاه محل سربازگیری و سربازخانه است؛ این ها 
همه سرباز هستند و زیارت نامه، سرود سربازی است. 
اما خود سربازی حقیقتی است که انسان با ولی خدا 
به توان افزایی برسد و هر چه را دارد برای ولی خدا بداند، 
چنان که در سراسر ایران باغ ها، زمین ها و ملک های 
بسیاری وقف امام رضــا)ع( اســت... صاحبان این ها 
زائــرانــی هستند که فهمیده اند هستی و ملکشان 

متعلق به حضرت)ع( است و آن را وقف کرده اند.

این جنس از زیارت و این نگاه به مسئله زائر بودن  ◾
چقدر به ما در خادم الرضا)ع( شدن کمک می کند؟

یکی از هزاران نوع خدمت به حضرت رضا)ع( حضور 

در حرم و در محضر زائران حضرت)ع( بودن است: 
»مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم/ 
هواداران کویش را چو جان خویشتن دانم« اما اگر 
کسی مــعــارف حضرت ثامن الحجج)ع( را نشر و 
در همه جای کشور و سراسر دنیا هر کاری را برای 
تحقق اهداف امام)ع( انجام دهد به ایشان خدمت 
کرده است چه در لباس خادمی باشد چه نباشد؛ 
چنان کــه خــود حــضــرت)ع( فــرمــودنــد: »اگــر مــردم 
زيبايی های سخنان ما را می شناختند، بی شک از 
ما پيروی می کردند«. اگرچه خادمان حرم توفیق 
دفن در کنار مضجع شریف امام رضا)ع( را دارند اما 
خیلی از خادمان امام)ع( در غربت از دنیا می روند 
و امام رضا)ع( وعده داده اند به آن ها سر بزنند و در 
روایات و اقوال است امام)ع( بر بالین شیعیان خود 
در مکان های مختلف آمده اند. بنابراین باید هدف 
خدمت، تأمین رضــای امــام رضــا)ع( باشد. گاهی 
خدمت ها می تواند خیلی پنهانی تر و لطیف تر باشد. 
قلب مردم ما از والیت اهل بیت)ع( سرشار است و 
در همه اصناف آن قدر مهر حضرت رضا)ع( به دل 
مردم ما نشسته که هر کسی نام امام را می شنود 
ــوَالِ برای او جلوه کرده  َِّل الْحَوْلِ وَ اْلَحْـ گویی مُحَو
اســت و حالش خــوب می شود؛ البته هر کسی به 
نسبت ظرفیت وجــودی اش از این تحول بهره مند 

می شود.

ــرای آن هــا که عطش زیـــارت امام  ◾ و سخن پایانی ب
مهربانی ها را دارند.

در این فضای کرونا برخی محدودیت هایی که در 
زیارتگاه ها  از جمله مشهد به وجود آمده موجب 
سوءتفاهم گروهی شد که به نظر باید با حقیقت 
زیارت بیشتر آشنا شوند. در زیارتگاه ها انواع افراد 
رفت وآمد دارند که حفظ سالمت و تندرستی شان 
وظیفه است و هیچ کس نباید راضی شود زائر امام 
رضا)ع( بیمار شود. وقتی عقل و توصیه خردمندان 
ما را به جایی می رساند که باید مصلحت را رعایت 
کنیم نباید برخوردهای ما سطحی باشد و تنش 
ایجاد کنیم؛ ممکن است در برخی از برخوردها و 
نگاه ها حرمت امام رضا)ع( رعایت نشود. حقیقت 
زیارت عطش و پیمان و میثاق برای خدمت است، 
دست زدن به ضریح اگر مقدور شود زهی سعادت، 
اما اگر به دالیلی هم میسر نشد اصرارهای صرفاً 
احساسی نمی تواند موجه باشد! چرا که احتمال 
به خطر افتادن جان عزیز زائران به وجود می آید و 
باید جانب حرمت را نگه داشــت: »من خاک کف 
پــای سگ کــوی کــســی ام/ کو خــاک کف پــای سگ 

کوی تو باشد«.

هديه اى براى زائران 
hحرم زينبى

عکس رضوی: محمد زائرنیا

رواق   همزمان با والدت با سعادت حضرت زينب كبرى)س( و به همت عکس نوشت
خادمان حرم مطهر رضوى، گل هاى فوق ضريح حرم حضرت رضا)ع( 
بين زائران حرم حضرت زينب)س( و حضرت رقيه)س( توزيع مى شود.

به گزارش آستان  نيوز، حسين فرجى از خيران و خادمان بخش گل آرايى 
حرم مطهر رضوى در اين زمينه گفت: در آستانه والدت باسعادت عقيله 

بنى هاشم حضرت زينب)س( جمعى از خادمان بارگاه منور امام رئوف 
براى گل آرايى و اجراى برنامه هاى فرهنگى به سوريه مشرف شده  

و عالوه بر توزيع نبات متبرک، گل هاى فوق ضريح حرم امام رضا)ع( 
را بين زائران توزيع خواهند كرد.وى افزود: اين خادمان همچنين در 
اين مراسم همراه با پرچم سبز گنبد مطهر حضرت رضا)ع(، ضريح 

مطهر حضرت زينب)س( را با گالب ناب عطرافشانى خواهند كرد 
و در شب ميالد نيز با هزار شاخه گل رز و شيرينى اهدايى از سوى 

خادمان به استقبال زائران حرم حضرت زينب)س( و حضرت رقيه)س( 
خواهند رفت.فرجى اضافه كرد: 80 هزار شاخه گل مختلف نيز از سوى 

توليدكنندگان گل سراسر كشور به سوريه ارسال شده كه 10 نفر از 
خادمان بخش شميم رضوان حرم مطهر رضوى در حال آماده سازى و 

تزئين ضريح هاى مطهر حضرت زينب)س( و حضرت رقيه)س( هستند.

چاپ چهارم »رساله لب اللباب )به ضمیمه مصاحبات(« اثر 
عالمه سید محمدحسین طباطبایی)ره( و تقریر آیت هللا سید 
محمدحسین حسینی تهرانی و بــه کوشش آیــت هللا سید 
هــادی خسروشاهی به همت مؤسسه بوستان کتاب در 4۱۲ 
صفحه منتشر شد.فیلسوف و متفکر بزرگ اسالمی عالمه سید 
محمدحسین طباطبایی)ره( از ماه صفر تا جمادی الثانی ۱4۰۰ 
هجری قمری به مدت چهار ماه در تهران اقامت داشتند. یکی 
از شاگردان مبرز ایشان آیت هللا سیدمحمدحسین حسینی 
تهرانی)ره( فرصت را مغتنم شمرده و چند ساعت در روز از محضر 
ایشان بهره برده و مطالب خود را در قالب سؤال طرح می کردند؛ 
عالمه طباطبایی)ره( هم ایــن پرسش ها را به تفصیل پاسخ 
می گفتند که مجموعه آن ها با عنوان »مصاحبات« گرد آمده 
است.شاید بحث های این کتاب که از هر نظر بدیع و عمیق است، 

در هیچ یک از آثار عالمه طباطبایی یافت نشود؛ این مباحث در 
پنج قسمت تنظیم شده است: قرآنی، فلسفی، عرفانی، علمی 
و تاریخی.ضمیمه این اثر نیز رساله لب اللباب است که در مورد 

شیوه درست سیر و سلوک مطابق با آموزه های شیعه است.
ُّباب در سیر و سلوک اولی االلباب« عنوان نخستین  »رساله لبُّ الل
مبحث این اثر است که پس از بیان مقدمه ای، طرح کلی سلوک 
الی هللا تبیین و در ادامــه، شرح تفصیلی عوالم مقدم بر عالم 

خواص ذکر شده است. 
در ادامه، مبحثی با عنوان »سیر و سلوک سبز )دستورالعمل 
بــرای خــودســازی(« آمــده اســت؛ با توجه به اینکه درخواست 
دستورالعمل و برنامه برای خودسازی و خویشتن نگری در اسالم 
و تشیع، سابقه ای دیرینه دارد، همین نوع تقاضاها از عالمان 
وارسته و سالکان واصل، از جمله عالمه طباطبایی)ره( بسیار 

شده است. یکی از دوستان فاضل در روزگــار جوانی که شوق 
بیداری و تسلط بر نفس و رسیدن به سعادت به سر داشته، 
به عالمه طباطبایی نامه ای می نگارد و ضمن بیان موقعیت 
خود، برای رسیدن به مقصود دستورهای عملی طلب می کند. 
عالمه در پشت همان نامه، دستورالعمل می نگارد و برای وی 
می فرستد و می خواهد پس از ۲۰ روز از اجرای آن دستور، حاالت 
خــود را بــرای ایشان بنویسد. وی پس از عمل به آن برنامه، 
حاالت خود را برای ایشان می نویسد و معظم له در جواب نامه 
دوم، بقیه دستورالعمل را برای او ارسال می فرماید. در پاسخ به 
نامه سوم، عالمه این برنامه سعادت آفرین را تکمیل می فرماید. 
برای آنکه این دستورالعمل به درستی ارائــه شود، نامه ها و 
 جواب های عالمه با توضیحاتی کوتاه به ترتیب در کتاب آمده 

است.

تازه های نشرتازه های نشر

 انتشار 
 چاپ چهارم 

»رساله لب اللباب«

 گفت وگو باحجت االسالم والمسلمین علی سرلک 
به مناسبت چهارشنبه های امام رضایی 

 اينکه به زائر مشهدالرضا)ع( مشهدى مى گوييم براى آن 
است كه زائر به اندازه فهم خود از ولى خدا بهره مى گيرد و 

وجود زائر شاكله جديدى مى يابد.
گزيدهگزيده
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با زیارت، مشهدی شو!با زیارت، مشهدی شو!



نــــگــــارش  رواق  
فـــــــیـــــــلـــــــم نـــــــامـــــــه 
ســــــریــــــال حـــضـــرت 
ــومــــه)س( بــه  ــعــــصــ مــ
پــایــان رســیــده اســت؛ 
ــه قلم  فــیــلــم نــامــه ای ب
جواد افشار و حمید رسول پور که تحقیق 
و پژوهش آن حدود 13 سال و نگارش آن 
نیز دو سال به طول انجامیده تا متنی 
فاخر برای کلید خوردن سریالی تاریخی 
به تهیه کنندگی مجتبی امینی آمــاده 
شود و عاشقان اهل بیت)ع(، کم کم برای 
تماشای 30 قسمت 50 دقــیــقــه ای آن 

آماده شوند.
ــواد افــشــار« کـــارگـــردان این  تــشــرف »جـ
سریال به مشهدالرضا)ع(، فرصتی را 
مهیا کرد تا با او به گفت وگو بنشینیم و 
درباره سریالی که قرار است دوران زندگی 
خواهر بزرگوار امام هشتم)ع( را روایت 

کند، بیشتر بشنویم.

 بـــرایـــمـــان از تــشــرفــتــان بـــه مشهد  ◾
و ارتــبــاط آن بــا ســاخــت ســریــال حضرت 

معصومه)س( بگویید.
به فاصله دو روز به بارگاه منور حضرت 
معصومه)س( و برادر بزرگوارشان حضرت 
رضا)ع( مشرف شدم و در واقع با حضور 
در ایــن آستان های مبارک، پل ارتباطی 
بین مشهد و قم برقرار شد، این موضوع 
را به فال نیک می گیرم و امیدوارم در روند 
ساخت سریال حضرت معصومه)س( نیز 
اثرگذار باشد. معتقدم این سفر به اذن و 
دعوت امام رضا)ع( برادر این بانوی بزرگوار 
رقم خورده و در واقع رخصتی از سوی امام 
رضــا)ع( برای ساخت این سریال است. 
 یکی از برکات تشرف من به بارگاه منور 
ــا)ع(، آشــنــایــی با  علی بــن مــوســی الـــرضـ
همکاران خوبم در اداره ارتباطات و رسانه 
آستان قدس رضوی و اعالم مسئوالن این 
مجموعه برای همکاری در ساخت سریال 

حضرت معصومه)س( بود.
 
سیر تاریخی سریالی که قــرار است  ◾

بسازید، شامل چه دوره هایی خواهد بود؟
سریال حضرت معصومه)س( که در 
آینده خواهید دیــد، از دوران پیش از 
ــام مــوســی بــن جــعــفــر )ع(  شــهــادت امــ
آغـــاز مــی شــود و پــس از روایـــت دوران 
کودکی ایشان، به دوران امام رضا)ع( و 

امام جــواد)ع( هم می رسد؛ در واقع در 
ایــن سریال بخشی از دوران زندگانی 
ــت مــی شــود و حضرت  ــ ســه امـــام روای
مــعــصــومــه)س(، نــخ تسبیح رویــدادهــا 
و روایــت هــای سریال هستند و شاهد 
محوریت ایشان به عنوان دختر، خواهر 
و عمه سه امــام بزرگوار هستیم. مردم 
ــن ســریــال بــا شخصیت  بــا تــمــاشــای ای
واالی امـــام مــوســی بــن جــعــفــر)ع( پدر 
ــرت مـــعـــصـــومـــه)س(، حــضــرت  حـــضـ
رضــا)ع( بــرادر ایشان و امــام جــواد)ع(، 
ــرادرزاده آن بزرگوار هم آشنا خواهند  ب
شد. دریای بیکرانی از فضایل و کرامات 
در شخصیت های این بزرگواران نهفته 
است که به سهم خودمان و در حد توان 
و بضاعتمان به سمت این دریای بیکران 
حرکت می کنیم و امیدواریم در جامعه 

تأثیر خودش را بگذارد.

 چه شد که تصمیم گرفتید به سراغ  ◾
این سوژه برای ساخت سریال بروید؟

ســــاخــــت اثـــــــــری دربــــــــــــاره حـــضـــرت 
معصومه)س( مــوضــوع بسیار مهمی 
است که متأسفانه تاکنون از آن غفلت 
شده است. حرم حضرت معصومه)س( 
ــا مـــأمـــن و پــنــاه  ــال هـ ــم، سـ ــ در شــهــر ق
ــوده و عــالوه  عاشقان و مــردم عزیز مــا ب
بــر آن، بــســیــاری از بــزرگ تــریــن علمای 
جهان اسالم در جوار حرم مطهر ایشان 
سکونت داشته و دارند، اما هنوز بسیاری 
از مسلمانان جهان و به  ویــژه دختران 
ایــرانــی با کرامت ها، فضایل ، جایگاه و 
نقش آفرینی ایــن بانوی بــزرگ آشنایی 
ندارند. ما این وظیفه را احساس کردیم 
در سریال حضرت معصومه)س( این 
غفلت را جبران و اثــری تولید کنیم که 
بخشی از ابــعــاد وجــــودی، کــرامــت هــا و 

فضیلت های ایشان را به نمایش بگذارد 
و نمونه شاخصی از الگوی زن مسلمان را 

به همگان معرفی کند.

با وجود اینکه هم شخصیت و زندگی  ◾
امام رضا)ع( و هم ارادت و دلدادگی مردم به 
ایشان، یکی از ظرفیت های بزرگ محتوایی 
بـــرای حـــوزه فرهنگ و هنر اســـت، امــا در 
عرصه سینما و تلویزیون آن  طور که باید و 
شاید مورد توجه قرار نگرفته و 20سال پس 
از سریال والیــت عشق، همچنان باید از 
همان اثر به عنوان بهترین و شاخص ترین 
اثر ساخته شده درباره ایشان نام برد. فکر 
نمی کنید از این ظرفیت غنی در سینما و 

تلویزیون ما غفلت شده است؟
دقیقاً همین  طور اســت. وجــود بابرکت 
امام رضا)ع( همانند اقیانوسی است که 
ماجراها، فضائل و کرامات فراوانی را در 

برمی گیرد و سوژه های فراوانی در اعماق 
آن نهفته است اما متأسفانه در عرصه 
تولید آثار سینمایی و تلویزیونی، کارهای 
ــن خصوص  ــدک و مـــحـــدودی در ایـ ــ ان
داشته ایم و از آن بهره برداری های الزم 

صورت نگرفته است.
بــه همین دلــیــل مــا تـــالش کـــرده ایـــم در 
سریال حضرت معصومه)س(، یکی از 
شخصیت های مهم ســریــال، حضرت 
رضا)ع( باشند؛ بخشی از داستان سریال 
ــا)ع( بــا خواهر  ــبــاط حــضــرت رضــ بــه ارت
بزرگوارشان اشاره دارد و امیدوارم نمایش 
رابطه زیبای ایــن خواهر و بــرادر که هر 
دو در کشور ما هم زندگی کرده اند و هم 
در کنار ما حضور دارنــد و برکت زندگی 
ما هستند، تأثیرات خوبی در جامعه و 
ارتباطات خانواده های ما داشته باشد. 
بــه اعتقاد خــود مــن، بــا توجه بــه اینکه 
نخستین سریالی است که درباره رابطه 
خواهر و بــرادری این دو بزرگوار ساخته 
می شود و همه مردم ما به ایشان ارادت 
خاصی دارند، حتی شاید بشود نام این 
ســریــال را عنوانی برگرفته از خــواهــر و 

برادری این دو عزیز هم گذاشت.

 شما متولد شهر قم هستید و احتماالً  ◾
ــزایــش انگیزه های  ایـــن ویــژگــی هــم در اف
شخصی شما برای ساخت سریال حضرت 

معصومه)س( مؤثر بوده است. 
بله. من در شهر قم به دنیا آمدم و ارادت 
خاصی به حضرت معصومه)س( دارم. 
ارادت و عالقه مــن بــه اهــل بــیــت)ع( به 
ــرکـــت حــضــرت  ــربـ ــور پـ ــضـ ــه حـ ــطــ واســ
معصومه)س( در شهر قم بوده است. به 
خاطر همین باورهای مذهبی و همچنین 
عــالقــه مــنــدی ام بــه کــارهــای هــنــری، اول 
به سراغ تعزیه خوانی رفتم و پس از آن 
مسیر فعالیتم به سمت تئاتر، سینما و 
تحصیالت دانشگاهی این هنر کشیده 
شــد. هــمــواره خــودم را مــدیــون حضرت 
مــی دانــســتــم، بــه همین دلــیــل تصمیم 
گــرفــتــم در مسیر تــجــارب هــنــری ام در 
ساخت سریالی بــه نــام مــبــارک ایشان 
قدم بگذارم. عالوه بر آن از دوران کودکی 
ــواده بــه شهر  همه ساله بــه هــمــراه خــان
مشهد و زیارت حرم امام رضا)ع( مشرف 
می شدیم. بــه همین دلیل ایــن رفــت و 
آمدها و پل ارتباطی قم و مشهد جدای 
از بعد جغرافیایی یک معنای دیگری 

بــرای مــن دارد و بخشی از زنــدگــی ام با 
آن معنا گرفته اســت. خدا را شاکرم که 
این توفیق نصیبم شد و اراده ای در من 
شکل گرفت که بتوانم بار امانتم نسبت 
به حضرت معصومه)س( را در عرصه 
رسانه به نقطه ای برسانم که ان شاءهللا 
هم برای خودم و هم برای مردم ثمره نیک 

و ماندگاری داشته باشد.
 
ــوی مــدتــی اســت  ◾ ــدس رضــ آســتــان قـ

ــوی  ــرهــنــگ رضـ ــج بــیــشــتــر ف ــرویـ بـــــرای تـ
طرح هایی مانند »همه خادم الرضاییم« 
و »چهارشنبه های امــام رضــایــی« بــه راه 
انداخته است. می خواهم از این فرصت 
استفاده کنیم و شما را هم به این پویش 

دعوت کنیم.
این ایــده بسیار خوب و اثرگذار خواهد 
ــام رضــــــا)ع( مــتــعــلــق بـــه همه  ــ ــود. امـ ــ بـ
مسلمانان، شیعیان و ایرانیان است؛ 
همه ارادتــمــنــدان بــا هــر نــگــاه، دیــدگــاه و 
ــی در  ــ ــا)ع( در دوران ــام رضــ انــدیــشــه . امـ
سرزمین خراسان حضور داشتند که فراز 
و نشیب های گوناگونی وجــود داشــت، 
امــا ایشان همواره در کنار مــردم بودند 
و همین حــاال هــم حــضــورشــان موجب 
وحدت ملی ماست. امام رضا)ع( نه تنها 
متعلق به ایرانیان و شیعیان بلکه متعلق 
به کل جهان از هر دین و فرقه ای هستند، 
بنابراین ما باید تالش کنیم به هر شیوه 
و با هر امکاناتی که وجود دارد، جایگاه 
و عظمت وجــودی این امام بزرگوار را به 

جهانیان نمایش دهیم.
ــان قــــــدس رضـــــــوی در  ــ ــتـ ــ اقـــــــــدام آسـ
ــدازی پویش  همه خادم الرضاییم  ــ راه ان
و چهارشنبه های امــام رضــایــی بسیار 
شایسته است؛ چرا که توانسته از طریق 
دنیای مجازی و در شرایطی که سفر و 
تشرف به مشهد برای بسیاری از عاشقان 
امام دشوار شده است، ارتباط بین آن ها 
با امــام را حفظ کند، به  گــونــه ای که هر 
عاشقی در هر گوشه ای از جهان بتواند 
دلــش را روانـــه مشهد و خــراســان کــرده 
و با معشوق خــود گفت وگو و راز و نیاز 
کند. من هم به سهم خودم از این پویش 
حمایت می کنم و هر قدمی که بتوانم در 
ایــن راه بــرمــی دارم؛ چراکه معتقدم این 
ارتباط تنگاتنگ با حضرت رضا)ع( حتی 
در حــوزه فضای مجازی می تواند برای 

جامعه ثمربخش و پربرکت باشد.

 گپی با »جواد افشار« کارگردان سینما و تلویزیون درباره سریالی تاریخی 
که قرار است در آینده ای نزدیک تولید شود

 رخصت از امام رضا j برای 
h ساخت سریال حضرت معصومه

خبرخبر
امروزامروز

درخواست اندونزی برای انتقال دانش فنی تولید »سافاکتوAF« از سامان داروی هشتم
مدیر عامل شرکت دانش بنیان سامان داروی هشتم 
ــش فنی  ــرای انتقال دان ــت انــدونــزی ب از درخــواســت دول
 تولید فاکتور8 انعقادی نوترکیب ایــرانــی با نــام تجاری
 »سافاکتوAF « خبر داد.دکتر امیرحسین مقصودی در 
گفت وگو با آستان نیوز درباره جزئیات این خبر اظهار کرد: در 

جلسات متعدد نمایندگان شرکت سامان داروی هشتم با 
وزیر بهداشت اندونزی در خصوص توسعه راه های همکاری 
تجاری از جمله صــادرات محصول فاکتور8 تولیدی این 
شرکت، صادرات ماده اولیه آن و همچنین صادرات دانش 
فنی تولید این داروی مورد نیاز بیماران هموفیلی به اندونزی 

گفت وگو شد.مقصودی اضافه کرد: در این جلسات، وزیر 
بهداشت اندونزی پیشنهاد انتقال دانش فنی تولید داروی 
فاکتور8 ایــران را مطرح کرد که بر همین اساس مذاکره با 
سرمایه گذاران و فعاالن اقتصاد دارویــی اندونزی در این 

خصوص در حال انجام است.

وی افزود: رویکرد صادراتی شرکت سامان داروی هشتم از 
سال 1398 پس از تأمین  نیاز کل کشور به داروی راهبردی 
ــادرات این  فاکتور8 کلید خــورد و ایــن شرکت پس از صـ
محصول در سال گذشته، همواره به دنبال توسعه صادرات 

خود و همکاری با دیگر کشورها بوده است.  

واکسیناسیون
   قدردانی بسیج جامعه پزشکی 
خراسان رضوی از خدمات آستان 

قدس در حوزه واکسیناسیون
در مراسمی  بسیج جامعه پزشکی 

خراسان رضوی از دکتر محمدمهدی 

برادران؛ مدیر عالی حرم مطهر رضوی به 
نمایندگی از مجموعه آستان قدس رضوی 
در حوزه واکسیناسیون عمومی به  ویژه در 

حاشیه شهر مشهد قدردانی و تجلیل به 
عمل آورد.دکتر محسن ذاکریان؛ مسئول 

بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی 
در حاشیه این مراسم گفت: بر اساس 

تأکیدات تولیت آستان قدس رضوی این 
مجموعه برای خدمت به مردم و کمک 

به نظام بهداشتی و درمانی کشور در 

حوزه های مورد نیاز وارد میدان شد و در 
کنار کمک های دارویی و توزیع تجهیزات 

پزشکی برای پیشگیری از ابتالی 
شهروندان به کرونا، هزینه واکسیناسیون 

در حاشیه شهر مشهد را نیز متقبل شد.

WWW.QUDSONLINE.IR

النظر الی 
االخ توده 
فی اهلل 
عزوجل 
عباده
نگاه کردن به 
برادری که به خاطر 
خداوند عزوجل 
دوستش می داری، 
عبادت است.

بخشی از داستان سریال به ارتباط حضرت رضا)ع( با خواهر بزرگوارشان اشاره دارد و امیدوارم نمایش 
رابطه زیبای این خواهر و برادر که هر دو در کشور ما هم زندگی کرده اند و هم در کنار ما حضور دارند 

و برکت زندگی ما هستند، تأثیرات خوبی در جامعه و ارتباطات خانواده های ما داشته باشد. 
گزيدهگزيده

چهار شنبه 17 آذر 14۰۰   3 جمادی االول 1443  8 دسامبر2۰21   سال سی و چهارم    شماره 9691   ویژه نامه 219

آگهی تاریخ   17 / 09  / 1400 صفحه 12      

آگهي تحديد حدود عمومي 
حوزه ثبتي سبزوار

آگهي تحدید حدود عمومي قسمتي از امالك واقع در بخش هاي تابع حوزه ثبتي سبزوار 1400  پيروآگهي 
هاي نوبتي منتشره و به موجب ماده 14 قانون ثبت تحدید حدود به شرح ذیل ميباشد:

بخش 3 سبزوار
پالك 6 -  اصلي،اراضی کلوت: 

20248 فرعی،مریم سليمی فرزندعلی،ششدانگ یکباب منزل بمساحت89/57مترمربع
شنبه1400/10/11 

پالك  7 -  اصلي ، اراضی کالته آقازاده :
129 فرعی،ورثه شوکت چفلکی کمافرض اله و غيره،ششدانگ یک قطعه زمين مزرروعی 

   یکشنبه   1400/10/12
پالك 162-اصلی، اراضی ایزی : 

5440فرعی ،هادی بقایی نژاد فرزند رجبعلی ،ششدانگ یک قطعه زمين بمساحت 2458/42مترمربع
دوشنبه 1400/10/13

5956فرع��ی، محمدابراهي��م فتاح��ی نس��ب فرزن��د محمدرضا،شش��دانگ ی��ک قطعه زمين بمس��احت 
4535/20مترمربع 

سه شنبه 1400/10/14
بخش11سبزوار

پالك  51 -  اصلي ، اراضی حسن آباد:
598  فرعی،محمدمرادی فرزند امامقلی،ششدانگ یک قطعه زمين مزروعی مساحت36227/45مترمربع 

                                                                              چهار شنبه  1400/10/15
در روزهاي فوق مندرج در این آگهي انجام مي گردد ، لذا مطابق مفاد ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك 
و مجاورین ش��ماره هاي فوق الذکر به وس��يله این آگهي اخطار مي گردد که در روزها و ساعات مقرر باال در 
محل حضور به هم رس��انند . چنانچه هر یک از صاحبان امالك یا نماینده قانوني آنها در موقع مقرر حاضر 
نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهي با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد 
و اعتراض صاحبان امالکي که در موعد مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سي روز از 
تاریخ تنظيم صورت مجلس تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و در اجراي تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين 
تکليف پرونده معترض ثبتي ، معترضين مي بایست از تاریخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه 
دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایي تقدیم و گواهي الزم از مرجع مزبور اخذ و به این اداره 

تسليم نمایند.)م الف1400/521(  آ1408711
تاریخ انتشار: چهارشنبه1400/09/17

علي آب باریکي -رئيس ثبت اسنادوام���������الك سبزوار

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محسن زمانی رافع برابرتفویض وکالت شماره 73915 مورخ 1400/8/25 تنظيمی دفتر خانه 5 مالیر 
از طرف خانم ش��هال بوربور)مالک ( با تسليم دوبرگ استشهاد محلی مصدق به مهردفترخانه 8 همدان برابر 
وارده ش��ماره 36758/1400مورخ 1400/9/16 مدعی اس��ت که سند مالکيت 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ 
پالك 10/9369/21917 واقع درحومه بخش یک همدان به ش��ماره مسلس��ل 0120483 س��ری الف 87 
ذیل ثبت 71692 دفتر 456 صفحه 41 بنام خانم ش��هال بوربور به علت نامعلوم مفقود گردیده ونزد کس��ی 
دربيع ش��رط نيس��ت ، لذا به اس��تناد تبصره الحاقی به ماده 120 آیين نامه قانون ثبت بدین وسيله آگهی 
می ش��ود تا هر کس��ی مدعی انجام معامله ویا وجود س��ند مالکيت نزد خود می باش��د از تاریخ انتشاراین 
آگه��ی ط��ی مدت 10 روز به اداره ثبت اس��ناد وامالك مراجعه و ضمن ارائه اصل س��ند مالکيت ویا س��ند 
معامله،اعتراض خود را کتباً تس��ليم نماید.درصورت انقضاء مدت واخواهی و نرس��يدن اعتراض ویا درصورت 
اعتراض چنانچه اصل سند مالکيت ارائه نگردد سند مالکيت المثنی به نام متقاضی صادروتسليم خواهد شد 
.مراتب براساس آخرین اطالعات سيستم جامع امالك تهيه و گزارش شده است .)م الف1314(  آ1408716

مدیر واحد ثبتی حوزه  ثبت ملک همدان – بهرام زارع زادگان  
آگهی فقدان سند مالکیت

آقای محسن زمانی رافع برابرتفویض وکالت شماره 73915 مورخ 1400/8/25 تنظيمی دفتر خانه 5 مالیر 
از طرف خانم ویدا بوربور)مالک ( با تس��ليم دوبرگ استش��هاد محلی مصدق به مهردفترخانه 8 همدان برابر 
وارده ش��ماره 36758/1400مورخ 1400/9/16 مدعی اس��ت که سند مالکيت 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ 
پالك 10/9369/21917 واقع درحومه بخش یک همدان به ش��ماره مسلس��ل 0120483 س��ری الف 87 
ذی��ل ثبت 71692 دفت��ر 456 صفحه 41 بنام خانم ویدا بوربوربه علت نامعلوم مفقود گردیده ونزد کس��ی 
دربيع ش��رط نيس��ت ، لذا به اس��تناد تبصره الحاقی به ماده 120 آیين نامه قانون ثبت بدین وسيله آگهی 
می ش��ود تا هر کس��ی مدعی انجام معامله ویا وجود س��ند مالکيت نزد خود می باش��د از تاریخ انتشاراین 
آگه��ی ط��ی مدت 10 روز به اداره ثبت اس��ناد وامالك مراجعه و ضمن ارائه اصل س��ند مالکيت ویا س��ند 
معامله،اعتراض خود را کتباً تس��ليم نماید.درصورت انقضاء مدت واخواهی و نرس��يدن اعتراض ویا درصورت 
اعتراض چنانچه اصل سند مالکيت ارائه نگردد سند مالکيت المثنی به نام متقاضی صادروتسليم خواهد شد 
.مراتب براساس آخرین اطالعات سيستم جامع امالك تهيه و گزارش شده است .)م الف1315( آ1408717

مدیر واحد ثبتی حوزه  ثبت ملک همدان 
 بهرام زارع زادگان  

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

برابررای ش��ماره 140060321006001740هي��ات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
خانم صدیقه محبوبی فرزند رمضان بشماره شناسنامه 111صادره از تفت درششدانگ یک باب خانه وباغچه 
قدیمی به مس��احت 561/5 مترمربع بطور مفروز قس��متی از پالك 2946 اصلی بخش 6 یزد واقع درتفت 

خریداری از مالک رسمی محرزگردیده است . 
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص نس��بت به 
صدورس��ند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند، می توانند از تاریخ انتشاراولين آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست 

خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکيت صادر خواهد 

شد.آ1408705
تاریخ انتشارنوبت اول: 1400/09/17                                  تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/10/02

 اميرحسين جعفری ندوشن 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك تفت

اخطار افراز
آقای علی ترابی )خواهان( وخانم نسيم نادری)خوانده(

مالکين مشاعی در پالك 25975 فرعی از 146 جزء حوزه ثبتی ناحيه 3 کرج چون خواهان فوق به موجب 
درخواست شماره 10393/3 و دستور مورخ 1400/05/20 تقاضای افراز سهمی خود را نموده اند و روز سه 
شنبه مورخ 1400/10/14 ساعت 11 صبح برای بازدید از محل و تشخيص تصرفات تعيين گردیده لذا مراتب 
بدینوسيله به شما ابالغ و اطالع داده می شود تا برای بازدید از محل در روز وساعت تعيين شده در این اداره یا 
در محل وقوع ملک حضور بهم رسانيد،بدیهی است عدم حضور شما مانع انجام کار نخواهد شد.آ1408703

شکری
 رئيس ثبت اسناد وامالك ناحيه 3 کرج

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای باقر  حيدری   دارای شناس��نامه   5749205614 به ش��رح دادخواست به کالسه  387  
از ای��ن ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چني��ن توضيح داده که ش��ادروان  زهرا رحمانی  به 
شناسنامه     47 در تاریخ  1398/9/19  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حين الفوت آن 

مرحوم منحصر است به   
1.  انار حيدری   فرزند عيسی  کد ملی  5749703800 ت.ت  1343/4/12 نسبت فرزند مرحومه  

2. باقر حيدری   فرزند عيسی   کد ملی   5749205614  ت.ت 1353/1/3  نسبت فرزند مرحومه 
3.  براتعلی  حيدری     فرزند   عيسی کد ملی  5749205622   ت.ت  1355/2/10   نسبت فرزند مرحومه    
4. فاطمه حيدری   فرزند عيسی   کد ملی   57492056300  ت.ت  1356/12/20    نسبت فرزند مرحومه

5 .  طيبه حيدری   فرزند عيسی  کد ملی   5749838943  ت.ت  1362/1/1  نسبت فرزند  مرحومه
6. طاهره  حيدری    فرزند  عيسی   کد ملی   5749801608  ت.ت  1360/3/5  نسبت  فرزند  مرحومه

7 . جعفر  حيدری   فرزند  عيسی کد ملی  5749688038   ت.ت 1341/8/18   نسبت  فرزند  مرحومه         
8 . رقيه  حيدری   فرزند عيسی کد ملی   5749783758 ت.ت  1359/2/1   نسبت فرزند مرحومه 
9. بتول  حيدری  فرزند عيسی  ش.ش  5749188744  ت.ت 1347/1/10  نسبت فرزند مرحومه 

10. عيسی حيدری  فرزند  گل محمد  کدملی  5749531775   ت.ت 1316/12/3  نسبت همسر مرحومه
 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 وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.  آ1408702                                                                                                            

   سيد حسن سامقانی
  قاضی شورا شعبه  هفتم  دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان  

اجرائیه
مشخصات محکوم عليه:  نام و نام خانوادگی: حسن نژاد ایراني -نام پدر:غالمعلي -نشانی محل اقامت: مجهول المکان
مش��خصات محکوم له :نام و نام خانوادگی: فلکنازجميلي اصطجرودي -نام پدر: محمدش��اه- شغل: - نشانی 

محل اقامت: تنگل مزار
محکوم به

به موجب راي شماره140025390007416945تاریخ1400،7،14شعبه دو وراي حل اختالف باخرزمحکوم 
عليه محکوم است به: الزام ب حضور دریکي ازدفاتر اسناد رسمي وتنظيم و امضاسندرسميانتقال اتومبيل وانت 
پيکان ب ش پالك 43ص676-32بابت اصل خواسته وپرداخت 1،970،888ریال بابت هزینه دادرسي درحق 

محکوم له  و همچنين پرداخت نيم عشر دولتی در حق صندوق دولت.
محکوم عليه مکلف است

پ��س از اب��الغ ای��ن ب��رگ اجرائ��ی ظ��رف ده روز مف��اد آن را ب��ه موق��ع اج��را بگ��ذارد و ی��ا ترتيب��ی 
ب��رای پرداخ��ت محک��وم ب��ه و ی��ا انج��ام تعه��د و مف��اد رای بده��د.در غي��ر اینص��ورت براب��ر م��واد 
آیي��ن  قان��ون   526،523،522 م��واد  و  مدن��ی  اح��کام  اج��رای  قان��ون   66،64،38،35،34،24
دادرس��ی مدن��ی اق��دام قانون��ی از س��وی اج��رای اح��کام دادگس��تری صورت م��ی پذی��رد.آ1408701

قاضي شورا حل اختالف باخرز 
شيري

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

برابررای ش��ماره140060306022000575 هي��أت اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم کنيزرضاسرجامی طرقی فرزندرجبعلی بشماره شناسنامه8119 صادره ازمشهد دریک باب  ساختمان 
به مس��احت 158،23مترمربع پ��الك4298 فرعی از276اصلی واقع دربخش13خریداری از مالک رس��می 
خان��م مریم قلی زاده محرزگردیده اس��ت. لذابه منظوراطالع عموم مرات��ب دردونوبت به فاصله 15روزآگهی 
ميشوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانندازتاریخ 
انتش��اراولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��ليم وپس ازاخذ رس��يد ظرف مدت یکماه 
ازتاریخ تسليم اعتراض،دادخواست  خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکيت صادرخواهدشد. آ1408699          
تاریخ انتشارنوبت اول:1400،9،17                           تاریخ انتشارنوبت دوم:1400،10،1 

محمدرضارجایی مقدم
رئيس ثبت اسنادوامالك

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060319078007683 هيئت دوم مورخه 1400/08/16 موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم حميده مالکی فرسنگی فرزند اکبر بشماره شناسنامه 35 صادره از 
کرمان در ششدانگ یک باب مغازه )با کاربری عرصه تجاری و معبر( به مساحت 28/7 مترمربع تحت پالك 
6 فرعی از 3371 اصلی بخش 2 کرمان واقع در کرمان چهارراه بهار خيابان 17 ش��هریور خریداری از مالک 
رسمی ورثه صغری رضا زاده 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 مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتش��ار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��ليم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراج��ع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکيت صادر خواهد شد. 

آ1408120     1157 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1400/9/3         تاریخ انتشار نوبت دوم: چهار شنبه 1400/9/17   

محمود مهدی زاده - ریيس ثبت اسناد و امالك

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

برابر رای ش��ماره 140060306021001051 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمد غالمی زارع فرزند حس��ن به ش��ماره شناسنامه 459 صادره از بردسکن در شش دانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 181.97متر مربع قسمتی از پالکهای 1295-1176 فرعی از 4 اصلی واقع در 
خراسان رضوی بخش 4 حوزه  ثبت ملک  بردسکن خریداری از مالک رسمی آقای سيد یحيی طباطبایی و 
ورثه زهرا دانشور 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 مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتش��ار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��ليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.آ1408068
تاریخ  انتشار نوبت اول  1400/9/2                                  تاریخ انتشار  نوبت دوم 1400/9/17

غالم رضا  گنج بخش-رئيس  ثبت اسناد  وامالك  شهرستان  بردسکن

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

برابر رأی ش��ماره 140060313010001531 هيأت اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای عبدالرحمان مينائی فرزند محمد بشماره شناسنامه 119 صادره از بوکان در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 185/44 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالك 1337 فرعی از 130 – اصلی واقع در بخش 
17 شهرستان بوکان ، کمربندی خيابان ثبت احوال ، کوچه بارزان 3 خریداري از آقای جعفر مهتدی احدی 
از وراث مرحوم ابوبکر مهتدی مالک رسمی پالك مذکور محرز گردیده که براي آن پالك 14915 فرعي از 
130 – اصلي تعيين و اختصاص یافته 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 مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . آ1408067
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/09/02                                تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/09/17

خالد خانه بيگی– رئيس ثبت اسناد و امالك بوکان
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