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کتاب »آیینه های رضوان« رونمایی شد 

آیینه شعر آیینی
پــژوهــش،  ــا هفته  ب هــمــزمــان 
بنیاد  ــار  آث از  یکی  آیینی،  در 
آستان  اسالمی  پژوهش های 
قــدس رضـــوی در حـــوزه شعر 
ــور مـــعـــاون  ــضـ ــا حـ ــ رضــــــوی ب
فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد 

اسالمی رونمایی شد.
به گزارش آستان نیوز، کتاب »آیینه های رضوان« عنوان اثری 
اســت که در حــوزه شعر رضــوی توسط مصطفی جلیلیان 
مصلحی، پژوهشگر بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس 
رضوی نگاشته شده است؛ این اثر در مراسمی با حضور یاسر 
احمدوند؛ معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

در محل تاالر بنیاد بین المللی امام رضا)ع( رونمایی شد.
غزل های  بهترین  گزیده  که  مصلحی  جلیلیان  مصطفی 
معاصر رضوی را در کتاب »آیینه های رضوان« گردآوری کرده 
در این مراسم گفت: این کتاب حاصل پژوهش و تحقیق 
شعری و ادبی در چهار دهه شعر معاصر رضوی یعنی از 
سال ۵۸ تا ۹۸ است که گزیده ای از بهترین شعر ها را برای 

این کتاب انتخاب کردیم.
به گفته وی با توجه به اینکه برای دو دهه نخست پس از 
انقالب اسالمی ایران آثاری منتشر شده است، تأکید بیشتر 
کتاب »آیینه های رضوان« بر شعر های دو دهه اخیر است. وی 
ادامه داد: نزدیک بودن به شعر و زبان روزگار و داشتن نوآوری 
و ویژگی های ادبی از جمله معیار های ما برای انتخاب اشعار 
بوده است تا هم مخاطب عام و هم مخاطب خاص بتوانند از 
کتاب استفاده کنند. همچنین در انتخاب اشعار نام شاعران 
مورد توجه ما نبوده و فقط آثار را مورد بررسی قرار داده ایم.
مصلحی افزود: پژوهنده می تواند در این کتاب بهترین اشعار 
را براساس روش هــای ادبیات معاصر واکــاوی کند و این اثر 
حتی می تواند مورد استفاده مخاطبان خاص و عام نیز قرار 
بگیرد؛ چراکه به گفته کارشناسان، کتاب »آیینه های رضوان« 

می تواند آیینه ای برای شعر آیینی معاصر ما باشد.

در  کــه  کسی ست  کمتر  توسلی   رقیه 
طول روز گذرش به یکی دو تا خبر نیفتد و 
برخی  غمگین کننده،  خبرها،  بعضی  نداند 
تعجب آور، تعدادی اعصاب خردکن و... اما 
حسابش را بکنید نخستین خبری که چشم 
این ها  و می خوانید جمع همه  بــاز می کنید 
باشد! غمگین کنندهِ تعجب بارِ حــرص درآور: 
فریادکش  قــوی  قطعه   24 ضبط  و  »کشف 
فریدونکنار!«اساساً  در  متخلفی  منزل  در 
مگر24 قطعه قوی فریادکشی که مدام جیغ 
جیغ می کنند را می شود مخفی کرد؟ چقدر 
آدمــیــزاد گاهی دلــش می خواهد جــای کس 

دیگری باشد... مثالً در این مورد بخصوص، 
جای آن مأمور یگان حفاظتی که رسیده به 
این قودزد... برود حداقل چهار تا سؤال حق 
بپرسد تا توجیهکی، چیزی دستش بیاید بلکه 
حرص و جوشش ته نشین شود... مطمئنم اما 
کسی دوست ندارد جای آن پرنده های حبس 
شــده انــد حتی  آزاد  حــاال  کــه  باشد  کشیده 
جناب قوگیر... چون هیچ کسی نمی خواهد 
بــدزدنــد. حــســاب کنید  او  از  را  زنــدگــی اش 
کیلومترها از سیبری تا تاالب سرخرود پرواز 
کنی، از سرما جان سالم به در ببری، از کوالک، 
بی غذایی و مخاطرات عدیده سفر، آن وقت 

توی  بکند  را  بیاید سرت  صیادی سوت زنان 
گونی. نمی شود که. این وسط حرمت میهمان 
ــارســال همین  چــه مــی شــود؟یــادم مــی آیــد پ
موقع ها کنار تاالب ایستاده بودم و داشتم نان 
تکه شده می انداختم برای مهاجران سفید. که 
خانوم تقریباً مسنی آمد و با فاصله عکاسی 
می کرد. داشتم با شور و هیجان به قوهایی 
که نزدیکشان شده بودم می گفتم خوب شد 
که آمدید، تــاالب بــدون شما صفایی نــداره. 
تا محیط زیست و همه باوجدان ها هستن 
صــدای  کــه  عاشقتونیم.  مــا  نباشه  غمتون 
تصویر  قو  چهار  طنازی  از  که  عکاس باشی 

می گرفت را شنیدیم که می گفت: حواستون 
جمع باشه خوشگال. دنیا پر گرگه. نمی دانم 
چه بگویم. دارم از سایت هایی که عکس این 
بازدید  کرده اند  کار  را  زیبارو  پرسروصداهای 
می کنم و به نظرم می آید آن ها که چند پیرهن 
بیشتر از ما پوشیده اند و موسفیدترند، چقدر 

حرفشان الماس است.

پینوشت
أنــس بن مالک مى گوید: رســول خــدا)ص( 
هر  از  حمایت  نکشید  را  مورچه  فرمودند: 

جاندارى نزد خدا پاداش دارد.

نیمکتزندگینیمکتزندگی

اینجا مهاجران را 
می دزدند!
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در بیانیه پنجمین اجالسیه آستان های مقدس عنوان شد

 اهتمام برای گره گشایی 
از مشکالت زائران و مجاوران

j تشییع، جمعه در حرم امام رضا

مداح بحرینی غریبانه از دنیا رفت

در گفت وگو با دکتر سیدمجید ظهیری مطرح شد

هنر تبیین در پژوهش
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یک پژوهشگر حوزه حج مطرح کرد

 پیشتازی دانشگاه های آمریکا 
در حج پژوهی!

    سال اول    ویژه نامه 226    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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تولیت آستان قدس رضوی بر ضرورت حضور اعتاب 
مقدسه در عرصه های اجتماعی و خدمت رسانی به 
مردم مبتنی بر سیره اهل  بیت)ع( تأکید کرد.به گزارش 
آستان نیوز، حجت االسالم  والمسلمین احمد مروی در 
پنجمین اجالسیه آستان های مقدس و بقاع متبرکه 
تولیت های  از  جمعی  حضور  با  که  اسالمی  ایـــران 

متبرکه  بــقــاع  و  مقدسه  اعــتــاب 
ایــران اسالمی به میزبانی آستان 
مقدس حضرت عبدالعظیم)ع( در 
شهر ری برگزار شد، ایام شهادت 

حضرت فاطمه زهرا)س( ...

در گفت وگو با مسئول کارگروه زیارت بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی عنوان شد

»طرح کالن زیارت« زیر ذره بین پژوهشگران
تولیت آستان قدس رضوی در 

 پنجمین اجالسیه آستان های مقدس
 و بقاع متبرکه تأکید کرد 

ضرورت حضور 
 اجتماعی 

 و خدماتی 
اعتاب مقدسه
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منبرمجازی

3 حقیقت محبوب 
h حضرت فاطمه زهرا

حــضــرت  انصاریان    حسین  شیخ 
صدیقه کبری)س( می فرماید: سه چیز از 
کل دنیای شما محبوب من قرار داده شده 
است... به راستی چه قلبی از قلب حضرت 
زهرا)س( باالتر است؟ این قدر بار معنوی 
ایشان باالست که وقتی مردم به پیغمبر 
به عقد  را  اکــرم)ص( گفتند: چرا دخترت 
علی بن ابیطالب)ع(  درآوردی؟ او نه مغازه 
دارد و نه زمین... هیچی ندارد... چرا مانع 
شدی که دخترت به ازدواج مردی ثروتمند 
درآید؟ رسول اکرم)ص( فرمودند: من مانع 
ازدواج دخترم نشدم، خدا مانع شد؛ چرا 
که جبرئیل بر من نازل شد و فرمود: خدا 
فاطمه)س(،  همسری  برای  من  می فرماید 
علی)ع( را قرار دادم و علی بن ابیطالب)ع(، 
هم وزن زهرا)س( است و کسی هم از اولین 
و آخرین انسان، هم وزن زهرا)س( نیست؛ 
این  از  تنها هــم وزنــش، عــلــی)ع( اســـت... 
باالتر پیغمبر)ص( فرمود: »اگر از حضرت 
آدم)ع( تا حضرت عیسی)ع( زنده شوند و 
برای ازدواج با دخترم پیشنهاد دهند؛ من 
او را به عقد آن هــا درنــمــی آورم، چون کفو 

دخترم فقط علی ست«. 
چه قلبی از قلب حضرت زهــرا)س( باالتر 
است، این قلب در دست رحمت پروردگار 
را  ایــن سه حقیقت  قــرار گرفته اســت که 

محبوب وی نموده است: 
هللا...«.  رســـول  وجــه  علی  النظر  »اول؛ 
یک  ایــن،  می فرمایند:  ــرا)س(  زهـ حضرت 
ــت.  پــیــرامــون »نــظــر«  ــ مــحــبــوب مـــن اسـ
ــت؛ ایـــن  ــ ــرف بـــســـیـــار اســ ــ و »وجـــــــه« حـ
قطعاً  نــیــســت؛  مــعــمــولــی  خیلی  مسئله 
ــردن به  ــ ــه مــعــنــای نـــگـــاه کـ ــن جــمــلــه بـ ــ ای
فقط  منظور  نیست؛  پیغمبر)ص(   قیافه 

»رؤیت چهره« نیست.
دوم چـــیـــزی کـــه مــحــبــوب قــلــب فــاطــمــه 
زهرا)س( است؛ »تالوه کتاب هللا« است؛ 
با »قرائت« خیلی فرق می کند؛  »تالوت« 
مــی فــرمــایــد: »مــن عــاشــق تـــالوت قــرآنــم«. 
این  فی سبیل هللا«...  االنــفــاق  »و  ســوم؛ 
و معنوی  گونه است که هر نعمت مادی 
کــه خــدا بــه مــن عنایت مــی کــنــد؛ فقط و 
انفاق  پــروردگــار  رضایت  بــرای جلب  فقط 
می کنم... این سه چیز از کل دنیای شما 
دیگری  چیز  به  من  و  اســت  من  محبوب 
عالقه ندارم. مراد این است که در مسیر 
ــرآن  ــدگــی اگـــر پــیــغــمــبــر)ص( بــاشــد و ق زن
ــرای  ــود« ب ــرم« و »جــ ــ بــاشــد و روحــیــه »ک
مستقیم«  »صــراط  ایــن  باشد،  هم   انفاق 

پروردگار است.

ِّر نامدار قرن پنجم هجری و مدفون در حرم رضوی  درباره اسماعیل فرائضی، عالم و خَی

عالمِ جوانمردِ دیار سنگ بست 
نیکـبخت   محمـدحسیـن 

سنگ بست را معموالً با آثار تاریخی 
کاروانسرا،  می شناسند؛  معروفش 
مقبره ارســالن جــاذب و میل ایاز؛ 
مجموعه ای از آثار دوره غزنوی بین 
در  که  فریمان  و  مشهد  شهر  دو 
نوع خودش بی نظیر است. سنگ بست، عالوه بر 
این ها، نماد یک راه بازرگانی بزرگ هم هست؛ راهی 
که شرق دور را به غرب متصل می کرده؛ در واقع 
باید آن را بخشی از جاده ابریشم بدانیم. حاال اما، 
سکوت بر این منطقه راهبردی سایه انداخته  است، 
انگار نه انگار که روزگاری، سنگ بست محل تالقی 
مسیرهای بازرگانی بود و تجار بزرگ از اقصی نقاط 
عالم از آن عبور می کردند و نتیجه اش، رونق اقتصاد 
شهر و منطقه بود. برای همین اصالً عجیب نیست 
که ارسالن جاذب، سپهساالر دوره غزنوی در این 
مکان روزگار گذرانده باشد. در صفحه رواق خیلی 
پیش از این، درباره میل ایاز و مقبره ارسالن جاذب 
و ارتباط معماری آن با بنای حرم مطهر توضیح داده 
بودم، اما فرصت نشد از مفاخر این منطقه فراموش 
شده که امروز دیگر جمعیت زیادی در آن زندگی 
نمی کند، صحبت کنیم؛ بزرگانی که قرن هاست به 
تاریخ پیوسته  و برخی از آن ها در خانه ابدیشان، 
جایی در حرم رضوی آرمیده اند. یکی از این مفاخر 
ناشناخته برای ما، اسماعیل بن حسین فرائضی 
است؛ عالمی نامدار در دوره خودش و جوانمردی 
که شهرت کارهای خیر او، نه فقط در خراسان بلکه 

در ایران بزرگ آن روزگار پیچیده بود. 

شیخپارسایسنگبست ◾
فرائضی،  به  مشهور  بن حسین  اسماعیل  شیخ 
ابوسعد  بــود.  خراسان  سیاسی  رجــال  و  علما  از 
درگذشته  خورشیدی   ۵4۵ سال  در  که  سمعانی 
ــان تــولــد شیخ  ــت، در کــتــاب »انـــســـاب«، زمـ  اسـ
اسماعیل را سال 3۹۹ خورشیدی و هنگام وفات 
چنین  اگر  می داند.  خورشیدی   4۹1 سال  را  وی 
از  بیش  نــامــدار سنگ بست،  عــالــم  ایــن  بــاشــد، 
۹2 سال عمر کــرده  اســت. شیخ فــردی متدین و 
امانتدار  را  او  بــود؛  همگان  اعتماد  مــورد  و  امین 
سنگ بست می دانستند و در دعواها و نزاع هایی 
که رخ مــی داد، همیشه به عنوان داور و قاضی، 
قضاوت می کرد و رأی او مورد قبول همگان بود. 
ظاهراً شیخ اسماعیل در نیشابور و بغداد تحصیل 

کرد و در نیمه دوم دهه دوم زندگی اش به زادگاه 
امور  به  رسیدگی  و  تدریس  به  و  بازگشت  خود 
و  ثروتمند  از خاندانی  مردم مشغول شد. شیخ 
وابستگی  این  به دلیل  اما هیچ  گاه  بود،  متمول 
دچار غرور و فخرفروشی نشد. او روزها به تدریس 
برخی  در  که  چنان  و  می پرداخت  اسالمی  علوم 
کتاب های تاریخی نقل شده  است، در نیمه های 
شب به خانه های فقرا سرکشی می کرد و به داد 
در  اهتمام  دلیل  به  را  فرائضی  می رسید.  آن هــا 
انجام واجبات دینی به این نام خوانده اند. او به 
شنیدن حدیث و نگارش آن عالقه فراوانی داشت 
ترک  را  کار  این  خــود،  در سراسر عمر طوالنی  و 
نکرد. حاصل این تالش ها، نگارش چند مجموعه 
اما  امــروزه در دسترس نیستند،  بود که  حدیثی 
در کتاب های نسل بعد از او می توان رد و نشانی 

از آن ها یافت.

جوانمردیهایشیخ ◾
شیخ اسماعیل فرائضی در ایام قحطی و خشکسالی 
و به همین  به مــردم کوتاهی نمی کرد  از بذل مال 
دلیل، به عنوان عالمی جوانمرد در خطه خراسان 
مال  که حتی  می آمد  پیش  گــاه  می شد.  شناخته 
می بخشید.  مستمندان  ــه  ب را  خـــود  نــیــاز  مـــورد 
سمعانی می نویسد: »او شیخی مشهور و فاضلی 
معروف است. وی مورد اعتماد و از مشاهیر ناحیه 
نیشابور به شمار می رود؛ مردی ثروتمند، مالدار و 

فرزندان  دارای  و  کرد  زندگانی طوالنی  که  جوانمرد 
فــرزنــدان فرائضی  اینکه  فــراوانــی اســت«.  و احفاد 
پس از درگذشت وی در کجا ساکن شدند، معلوم 
از  قــرن پــس  از یــک  ــال، کمتر  بــه هــر حـ نیست؛ 
درگذشت او، خراسان مورد حمله مغوالن قرار گرفت 
و بسیاری مناطق آباد، به کل ویران و برای همیشه 
متروکه شد. فرائضی در امر جلوگیری از جنگ نیز 
اقدام های شایان توجهی انجام داد؛ چنین شهرت 
دارد که در اواخر دوره سلطان مسعود غزنوی، زمانی 
که فرائضی در ابتدای سومین دهه زندگی خود بود، 
از قتل و غــارت سنگ بست و نواحی اطراف  مانع 
آن به دست سربازان سلجوقی شد که برای نبرد با 
غزنویان وارد خراسان شده  بودند. او در سنگ بست 
مدرسه ای ساخت که در آن به تدریس می پرداخت 
و افزون بر طالب جوان، کودکان نیز از فیض حضور 
وی  دربـــاره  سمعانی  می شدند.  بهره مند  فرائضی 

داد  به وی فرصت  تصریح می کند: »عمر طوالنی 
تا از زندگی خود بهره مند گردد و به اهــداف خود 
برسد. او از احمد بن حسین حیری و ابوعلی بلخی 
من  بـــرای  وی  از  سنجی  ابــوطــاهــر  شنید،  حدیث 
حدیث نقل کرد و گروهی از علمای نیشابور، بلخ 
و بخارا از وی حدیث شنیدند و در مجلس درس 
وی شرکت کردند«. فرائضی را پس از وفات در جوار 
مرقد مطهر امام رضا)ع( دفن کردند؛ احتمال دارد 
مکان دفن وی، قبرستان مشهور قتلگاه بوده  باشد.

شــیخ فردی متدین و امین و مورد اعتماد همگان بود؛ او را امانتدار سنگ بســت 
می دانستند و در دعواها و نزاع هایی که رخ می داد، همیشه به عنوان داور و قاضی، 

قضاوت می کرد و رأی او مورد قبول همگان بود.
گزيدهگزيده
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موعظه/ آیت اهلل مکارم شیرازی

  فكر كن 
 اجازه بازگشت 
به دنیا را داده اند



ذکرنا 
اهل بیت 
شفاء من 
العلل و 
االسقام 
و وسواس 
الریب
ياد ما اهل بيت 
شفابخش بيماری ها 
و ناخوشی ها و 
درمانگر وسوسه 
شک است.

ال 
تستصغروا 

مودتنا، 
فاهنا من 

باقیات 
الصاحلات 

دوستی و محبت ما 
را دست کم نگيريد 

و کوچک مشماريد، 
 چرا که از

باقيات الصالحات 
است.

تالش برای 
افزايش 

بهره وری 
 زيارت 

در بُعد دينی

سیدرضا شیرازی 
درباره تالش برای 
افزایش بهره وری 

در بعد دینی زیارت 
بارگاه مطهر رضوی در 

طرح پژوهشی کالن 
زیارت می گوید: مانند 

بحث حج و یا زیارت 
بارگاه امام حسین)ع( 

که حتی خیلی از 
افراد غیرشیعه و 

غیرمسلمان به زیارت 
امام حسین)ع( 

می روند و بهره وری 
دینی از انجام این 
زیارت در این گونه 
موارد قابل توجه 

است، زیارت بارگاه 
مطهر امام رضا)ع( 

نیز باید به چنین 
بهره وری ای با ارتقا و 

افزایش الزم برسد.

ظرفيت های 
بهره وری 
 سياسی
 از زيارت

مسئول کارگروه 
زیارت بنیاد 
پژوهش های اسالمی 
در خصوص بهره وری 
بعد سیاسی زیارت 
می گوید: اگر به بعد 
سیاسی زیارت در 
بین ادیان و مذاهب 
گوناگون توجه کنیم 
و با عنایت به اینکه 
شخص حضرت 
رضا)ع( به عنوان 
امام گفت وگوی بین 
تمدن ها و انجام 
مناظرات در بین 
ادیان گوناگون مطرح 
هستند، آنگاه به نقش 
وحدت بخش زیارت 
بارگاه امام رضا)ع( در 
بین ادیان و مذاهب 
مختلف پی می بریم 
که متأسفانه بهره وری 
سیاسی از نقش 
زیارت در این زمینه 
بسیار پایین است.

برش برش

زينب اصغريان   در هفته پژوهش ســراغ پژوهشکده 
اســالم تمدنی رفتیم؛ پژوهشکده ای که در حــوزه علوم، 
تشکیالت و هنر تــالش دارد بــه نیازهای تمدنی دنیای 
جدید از طریق فقه شیعی پاسخ دهــد. پرسش و پاسخ 
کوتاه ما را با دکتر سیدمجید ظهیری، رئیس پژوهشکده 
 اســـالم تــمــدنــی و مــدیــر مجمع عــالــی حکمت اســالمــی 

خراسان می خوانید.

چگونه مــی تــوان پــژوهــش هــا رابـــر اســـاس نــیــاز روز جامعه  ◾
ساماندهی کرد؟

پاسخ این پرسش به دو بخش مربوط می شود؛ یکی پژوهشگران 
عزیز و دیگری سازمان های پژوهشی کشور. پژوهشگر باید 
بر اســاس نیازسنجی در رشته تخصصی خود تحقیقات را 
ساماندهی و اولویت بندی کند. البته این نیازها در دو شاخه 
طبقه بندی می شوند: نیازهای خود علم، نیازهای بیرون از علم 

که شامل انسان، جامعه و طبیعت می شود. این طور نیست که 
پژوهش ها همه به طورمستقیم برطرف کننده نیازهای جامعه 
باشند. گاهی پژوهشی به طور غیرمستقیم ابتدا نیازی از دانش 
را برطرف می کند و آن دانش راهش به سوی رفع نیاز اجتماعی 
باز می شود. تغذیه خود علوم بسیار مهم است. علم از علم 
تغذیه می کند و برخی پژوهش ها اگرچه به طور مستقیم و 
مشهود برطرف کننده نیازهای اجتماعی نیستند اما با پایا و 

پویا نگه داشتن سایر دانش ها بــرای رفع نیازها راهگشایی و 
کارگشایی می کنند. 

چرا بسیاری از پژوهش ها کاربردی نیستند؟ ◾
همان طور که گفته شد سازمان های پژوهشی در کاربردی سازی 
علوم بسیار مهم اند. این اهمیت خود را در دو شاخه نشان 
ــژوهــش )از تــعــریــف یک  مـــی دهـــد: یــکــی در فــرایــنــدهــای پ

پژوهش تا تحقق کامل آن( و دیگری در نوع نگاه به پژوهش و 
پژوهشگران. در بخش فرایندها هم باید یک سازمان پژوهشی 
به گونه ای باشد که بر اساس معضالت و چالش های علمی، 
انسانی، اجتماعی و طبیعی از پیش ساماندهی شده باشد 
تا از همپوشانی و تکرار پژوهش ها و استهالک وقت و سرمایه 
پژوهشی جلوگیری کند. در زمینه نــوع نگاه بــه پــژوهــش و 
پژوهشگر نیز باید مدیریت عالی سازمان های پژوهشی بدانند 

پژوهش فرایندی فرمایشی نیست بلکه باید مطابق با عالقه و 
انگیزه های دانشمندان شکل بگیرد. بنابراین درک پژوهشگر از 
موارد مهم سازمان های پژوهشی است که بر این اساس فقط 
باید ابزار و محیط الزم برای پژوهشگر تأمین شود و از درگیر 
کردن دانشمندان با انواع بروکراسی های سازمانی پرهیز نمایند.

 چــــرا بـــســـیـــاری از اســــتــــادان دغـــدغـــه کــــار پــژوهــشــی  ◾

مسئله محور ندارند؟
مسئله شناسی کار بسیار سختی است. مسئله علمی وقتی 
شکل می گیرد که دانشمندی اطالعات کافی در یک دانش 
داشته باشد و با سؤالی مربوط به همان دانش روبه رو شود 
و نتواند آن را پاسخ دهد. اطالعات کافی یعنی در آن دانش 
مجتهد بوده و از آخرین یافته ها )شامل مقاالت پژوهشی 
معتبر و رساله ها( در آن دانش نیز مطلع باشد. به چنین 

سؤالی مسئله می گویند. فرایند پاسخ به چنین سؤالی 
پژوهش است. فرایند پاسخ به سؤاالت دیگر در آن دانش، 
آموزش است؛ سؤاالتی که پیش از این پاسخ داده شده اند 
ولی برای شخص اطالعات کافی وجود نــدارد و با آموزش، 
اطالعات کافی و پاسخ به این قبیل پرسش ها کسب می شود. 
از این رو پژوهش، به معنای پیش گفته، مرزهای دانش را 

جابه جا می کند.

دیدگاه
 هنر تبيين 
در پژوهش

موعظه
آیت اهلل مکارم شیرازی

   فكر کن اجازه بازگشت به دنيا را داده اند
نخستين گامی که علمای بزرگ اخالق پس از توبه ذکر کرده اند، 

»مشارطه« است؛ منظور از آن، شرط کردن با نفس خويش است با 
تذکرات و يادآوری هايی که همه روز تكرار شود. بهترين وقت آن را 
پس از فراغت از نماز صبح و نورانيت به انوار عنوان کرده اند به اين 

طريق که نفس خويش را مخاطب قرار دهد و به او يادآور شود من جز 
سرمايه گرانبهای عمر، کااليی ندارم و اگر از دست برود تمام هستی ام 

ازدست رفته و با يادآوری سوره شريفه »َو الَْعْصِر انَّ ااْلنْساَن لَفی 
ُخْسٍر« به نفس خويش بگويد: با از دست رفتن اين سرمايه، من گرفتار 
خسران عظيم می شوم، مگر اينكه کااليی از آن گرانبهاتر بدست آورم؛ 

کااليی که در همان سوره در ادامه آيات آمده است: »االَّ الَِّذيَن آَمُنوا َو 
ْبِر؛ مگر کسانی که  الِحاِت َو َتواَصوا بِالَْحقِّ َو َتواَصوا بِالصَّ َعِمُلوا الْصَّ

ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند و يكديگر را به حق سفارش و 
به شكيبايی و استقامت توصيه نموده اند!«

بايد به خود بگويد: »فكر کن عمر تو پايان يافته و از مشاهده حوادث 

پس از مرگ و ديدن حقايق تلخ و ناگواری که با کنار رفتن حجاب ها 
آشكار می شود سخت پشيمان شده ای و فرياد برآورده ای »َربِّ اْرِجُعوِن 

لََعلِّی اْعَمُل صالِحًا فيما َتَرْکُت؛  ای )فرشتگان( پروردگار، شما را به خدا 
مرا بازگردانيد تا عمل صالح انجام دهم در برابر کوتاهی هايی که 

« را از آن ها نشنيدی و به   کردم!« باز فرض کن پاسخ منفی »َکالَّ

در خواست تو عمل کردند و امروز به جهان بازگشته ای، بگو چه کاری 
برای جبران کوتاهی ها و تقصيرات گذشته می خواهی انجام دهی؟!

از بعضی از دعاهای امام سجاد)ع( در صحيفه سجاديه برمی آيد 
که آن بزرگوار نيز عنايت خاصی به مسئله »مشارطه« داشته اند. 

در دعای سی ويكم )دعای معروف توبه( در پيشگاه خداوند 

عرض می کند: »پروردگارا، شرطی در پيشگاه تو کرده ام که به 
آنچه دوست نداری بازنگردم و تضمين می کنم به سراغ آنچه را 

تو مذمت کرده ای نروم و عهد می کنم از جميع گناهانت دوری 
گزينم«.از آيات قرآن نيز استفاده می شود ياران پيامبر)ص( درباره 

مسائل مهم با خدا عهد و پيمان داشتند که آن نيز نوعی مشارطه 

است. در آيه 23 سوره احزاب می خوانيم: در ميان مؤمنان مردانی 
هستند که بر سر عهدی که با خدا بسته اند صادقانه ايستاده اند، 

بعضی پيمان خود را به آخر بردند )و در راه او شربت شهادت 
نوشيدند( و بعضی ديگر در انتظارند و هرگز تبديل و تغييری در 

عهد و پيمان خود ندادند! 

پیمان اسحاقی، پژوهشگر حــوزه حج با اشـــاره به 
اینکه بیش از نیمی از پژوهش های مربوط به حج 
در دانشگاه های آمریکا انجام شده اســت، گفت: 

پژوهش های حج در جهان در حال گسترش است.
به گزارش ایکنا، همزمان با هفته پژوهش و در راستای 
بررسی وضعیت حج پژوهی در کشورهای مختلف، 
نشست علمی »حج پژوهی در جهان امروز: روندها، 
اقدامات و آثار نوپدید« با سخنرانی پیمان اسحاقی، 
پژوهشگر حج در پژوهشکده حج و زیارت برگزار شد.

وی در بخش نخست سخنان خــود ایــن پرسش را 
مطرح کرد که حج برای عرصه دانشگاهی چه اهمیتی 
دارد و افــزود: سه دلیل بــرای توجه دانشگاهیان به 
حج وجود دارد. نخست در حدیث معروفی که اهل 
سنت مطرح می کنند حج یکی از ارکان پنجگانه اسالم 
است، مسئله تاریخ حج و افزایش تعداد حج گزاران و 
حضور زائران از کشورهای مختلف دالیل دیگر توجه 

دانشگاهیان به حج است.

تعداد حج گزاران اروپایی مدام بیشتر می شود ◾
این پژوهشگر حج ادامه داد: مسلم است در آینده 
بسیاری از مشاغل تحت تأثیر دیجیتالی شدن جهان، 
از بین می روند به غیر از مسئله گردشگری؛ بر همین 
اساس هم اجماعی است که تعداد حج گزاران در آینده 
افزایش پیدا خواهد کرد. در چند دهه گذشته تعداد 
حج گزاران از اروپا دو برابر شده و پیش بینی می شود باز 

هم بیشتر شود.
وی بــه چالشی کــه بین پژوهشگران مسلمان در 
خصوص نگاه به حج به عنوان گردشگری وجود دارد 
اشاره کرد و گفت: برای فهمیدن حج از این پس باید 
از نظریه های گردشگری استفاده کرد؛ البته برخی از 
جمله عالمان دینی با این مسئله مخالف هستند 
و می گویند حج ذاتی دارد و در آن مسائلی از قبیل 
اخالص و ارتباط با خدا و... موجب می شود آن را از 
گردشگری متمایز کند، اما انصاف این است اتفاقی 
که امــروزه با عنوان حج گزاری رخ می دهد، بسیار به 
گردشگری نزدیک است و عموم سیاست گذاران در 
حوزه حج هم همین نگاه گردشگری را به آن دارند و در 

تالش برای افزایش زائران هستند.

۹۰ درصــد پژوهش ها در خصوص حج مربوط به  ◾
پزشکی و مهندسی است

ــه بــه تشریح ایــن مسئله پــرداخــت که  وی در ادامـ
حج پژوهی در چه رشته ها یا زمینه های پژوهشی 
انــجــام مــی شــود و گفت: ۹۰ درصـــد پــژوهــش هــا در 
موضوع حج در زمینه علوم انسانی انجام نمی شود 
بلکه درباره مهندسی و پزشکی معطوف به حج است. 
بسیاری از پژوهش های پزشکی برای بررسی بیماری ها 
در گردهمایی های انسانی است و به طور متوسط در 
۱۰ سال گذشته هفته ای یک مقاله در این خصوص 
منتشر شده و تقریباً نسبت همه بیماری های واگیر و 

حج بررسی شده است.
این پژوهشگر حوزه حج افــزود: در زمینه مهندسی 
هم پژوهش های زیادی در دهه گذشته در مورد حج 
انجام شــده که معطوف به لجستیک، ارتباطات، 
دستبندهای هوشمند و... است و دولت سعودی هم 

از این پژ وهش ها حمایت می کند.
وی درباره آثار تولید شده در حوزه حج نیز گفت: این 
آثار از لحاظ گونه در قالب کتاب، مقاله، پایان نامه، نقد 
کتاب و نقد مقاله منتشر شده و کتاب ها یا تک نگاری 

ــا مجموعه مــقــالــه اســــت. الــبــتــه در  ایـــران و ی
انتشار مجموعه مقاله کمتر است 

در حالی که در دنیا کتاب های 
خــوب در قــالــب مجموعه 

مقاله منتشر می شوند.
ــه داد:  ــ اســحــاقــی ادامـ
بـــهـــتـــریـــن کــــارهــــا در 
زمینه حــج پــژوهــی در 
علوم انسانی در قالب 

پــایــان نــامــه هــا منتشر 
ــوص  ــصـ ــه خـ مـــــی شـــــود بـ
پایان نامه هایی که در آمریکا 

و کانادا کار می شود. نگارش پایان نامه 
در دانشگاه های معتبر آمریکا شش 
ــال طـــول مــی کــشــد و  ــا هــشــت سـ ت

دانشجو باید به دو زبان غیر انگلیسی مسلط باشد، 
کار میدانی انجام دهد و فصل به فصل آن را بررسی 
کند؛ به همین دلیل پایان نامه ضعیف در آنجا اصالً 

دفاع نمی شود.

بیش از نیمی از پژوهش ها در زمینه حج در آمریکا  ◾
انجام می شود

وی گفت: در آکادمی های بین الملل بیش از نیمی از 
پژوهش ها در زمینه حج در آمریکا انجام می شود. 
زبان انگلیسی و کشور آمریکا بار اصلی حج پژوهی 
جهان را در سطح بین الملل بــه خــود اختصاص 
داده اند ولی به زبان های آلمانی و فرانسوی به اندازه 
انگشتان دست آثار نداریم. کسانی هستند که برای 
حج پژوهی، فارسی یاد می گیرند چراکه منابع اصلی 

در این زمینه به فارسی متعدد است.
اسحاقی مسئله اصلی کشورهای اروپایی در زمینه 
حــج را حــج گــزاری مسلمانان مهاجر آن کشورها 
دانست و گفت: برای آن ها تاریخ حج مهم نیست، 
مسئله آن ها این است برای جمعیت مسلمانی که 
در یک سفر بین المللی به خاورمیانه می روند، چه 
اتفاقی رخ می دهد. در دانشگاه لیدز پژوهشگری به 
نام »مک لو« در مورد حج گزاری مسلمانان بریتانیا 
پژوهشی انجام داد و نمایشگاهی نیز برگزار شد. 
در ادامه نیز مقاله سیاست گذارانه خطاب به وزارت 

کشور بریتانیا در خصوص حج ارائه شد.
ــمــارک مسئله این  ــه داد: بـــرای کشور دان وی ادامـ
است مسلمانان نسل دومی که ۴۵ روز به عربستان 
می روند، چه تغییری می کنند. آیا می روند تا مسلمان 
بهتری شوند؛ دراین صورت برای دولت بهتر است 
اما اگر می روند به آدم هــای تندرویی تبدیل شوند، 

خوب نیست.
ایــن پژوهشگر ایرانی که در دانشگاه برلین آلمان 
مشغول تحصیل بوده و در حال پژوهش در زمینه 
حج است، خطاب به پژوهشگران حاضر در نشست 
گفت: تصور ما از آکادمی های غربی، شرق شناسانه 
است اما این تفکر تغییر کــرده اســت. در دانشگاه 
شیکاگو در دوره مقدماتی اسالم شناسی ۲۰ دانشجو 
حضور دارند که ۱۸ نفر آن ها مسلمان و ۱۵ نفر نسل 
دوم شهروند آمریکا هستند و با استادی مسلمان این 

درس را می گذرانند.
وی ادامــه داد: اکنون فضا کامالً تغییر کــرده است؛ 
استاد مسلمان است، دانشجویان مسلمان هستند، 
حمایت کننده هم موقوفه مسلمان است؛ امروزه یک 
بچه در بریتانیا از اول ابتدایی تا پایان مدرسه ممکن 
نیست همکالسی مسلمان نداشته باشد. اکنون 
مسائلی مطرح است مثل اینکه مدرنیته ایرانی نه 
تنها به دلیل سفر به اروپا بلکه به دلیل سفر حج رخ 
داده است. سؤال پژوهشگران آمریکایی اکنون این 
است چطور در شهر مکه با حضور فرقه ها و تفکرات 

مختلف صلح برقرار بوده است.

تروریست ها هیچ کدام به حج نرفته اند ◾
اسحاقی افزود: در پژوهش های حج چارچوب های 
اصلی مثالً فمینیسم یک مسئله شده و پژوهش 
در زمینه حج گزاری زنان مسلمان انجام می شود. 
اکنون مسئله زائر پس از حج مطرح است؛ اروپایی ها 
چندین پژوهش در زمینه وضعیت زائران پس از حج 
دارند که چه اتفاقی برای آن ها می افتد. پژوهش های 
متعددی نشان داده مسلمانانی که مرتکب اعمال 
افراطی و تروریستی می شوند تقریباً هیچ کدام سابقه 
مذهبی و سفر حج ندارند و متدین نیستند. بیشتر 
آن ها بچه های مسلمان نسل دومی ضعیفی 
هستند کــه در جامعه خــود عقب مانده 
بودند و یک سلفی این فرد را مذهبی کرده 
و فاصله آشنایی این بچه با یک سلفی 
تا مرتکب اعمال ترویستی شدن شاید 
یــک هفته هــم بــه طــول نینجامد. این 
پژوهش ها مشخص کرد کسانی که حج 
می روند شهروندان خوبی هستند؛ البته 
نمونه هایی هم داریم که وهابیون 
آن ها را پیدا کرده اند و ارتباط 
بـــا آن هــــا مــوجــب شــده 
کارهای خالفی مرتکب 

شوند.

بیانیه پنجمین اجالسیه آستان های مقدس و 
بقاع متبرکه با حضور نمایندگان و تولیت های 
آستان های مقدس حــرم هــای مطهر کشورمان 

صادر و در این اجالسیه خوانده شد.
به گزارش مهر، در پنجمین اجالسیه آستان های 
مقدس و بقاع متبرکه که دیروز چهارشنبه ۲۴ آذر 
به میزبانی حرم حضرت عبدالعظیم)ع( برگزار 
شد، نمایندگان تولیت ها و آستان های مقدس در 

پایان این همایش بیانیه ای صادر کردند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم هللا الرحمن الرحیم. اینک کــه بــا الطاف 
ــد متعال و تــوجــهــات حــضــرت بقیه هللا  خــداون
ــا لــه الــفــداء پنجمین اجالسیه  االعــظــم ارواحــن
آستان های مقدس و بقاع متبرکه ایران اسالمی 
ــارگــاه ملکوتی حــضــرت عبدالعظیم  در جـــوار ب
حسنی)ع( پایان می یابد، تولیت های آستان های 
مقدس ایران اسالمی، مسجد مقدس جمکران 
و نمایندگان ولی فقیه در سازمان اوقــاف و امور 
ــور حــج و  خیریه جــمــهــوری اســالمــی ایـــران و امـ
زیارت و سرپرست حجاج ایرانی در بیانیه  پایانی 

اجالسیه بر محورهای ذیل تأکید می کنند:
١ . اعــضــای اجــالســیــه از رهــبــر معظم انــقــالب 
ــداری بــا ایــشــان داشته  ــ اســتــدعــا می نمایند دی
باشند و معظم له در آن دیدار نقطه نظرهای خود 
را در رابطه با مأموریت هویت جمعی آستان های 
مقدس و بقاع متبرکه و نمایندگان ولی فقیه در 
سازمان اوقــاف و امور خیریه و امور حج و زیارت 
ذیل اجالسیه بیان فرمایند تا به عنوان منشور 

هم افزایی مالک عمل قرار گیرد.
۲.  شاخص فعالیت های آستان های مقدس و 
بقاع متبرکه همواره تمسک به قول رسول گرامی 
اســـالم)ص( در حدیث شریف ثقلین اســت که 
فرمودند: إنی تارک فیکم الثقلین ما إن تمسکتم 
بهما لــن تضلوا بعدی کتاب هللا و عترتی أهل 
بیتی و إنهما أن یفترقا حتی یردا علی الحوض. بر 
این اساس و به منظور ترویج معارف قرآن و اهل 
بیت)ع( تمامی اقدامات بر این رکن استوار است.
٣.  تبیین، توسعه و صیانت از فرهنگ اسالمی در 
کنار مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمنان مستلزم 
رصد، تحلیل، برنامه ریزی، اقدام و ارزیابی مستمر 
فعالیت های فرهنگی است. بخش های فرهنگی 
آستان ها و بقاع متبرکه با لحاظ ویژگی های خاص 
ــرار دادن شــرع مقدس،  خــود، بــا نصب العین ق
فرمایشات امــام راحــل عظیم الشأن و منویات 
رهبر معظم انقالب مدظله العالی تمام تالش 
خود را به کار می گیرند تا با اتخاذ اهداف مشترک 
و وحــدت رویـــه، ذیــل گفتمان انــقــالب اسالمی، 
احیای تمدن نوین اسالمی و ترویج سبک زندگی 
ــرای تأثیرگذاری عمیق و  اســالمــی اقــدامــاتــی را ب
پــایــدار در فضای عمومی کشور و جهان اسالم 

داشته باشند.
۴ . بــهــره گــیــری جــامــع و نــظــام مــنــد از ظرفیت 
آستان ها و بقاع متبرکه در بستر سامانه  فعال 
و جاری زیارت، در جهت ارتقای سطح معنویت، 
ــنــداری و تــرویــج فرهنگ اســالمــی در  اخـــالق، دی
فضای عمومی جامعه مستلزم سیاست گذاری و 
بهره مندی از محمل های قانونی است؛ این مهم با 
تدوین سند ملی زیارت تسهیل می شود. با توجه 
به این نکته، تولیت های آستان های مقدس و بقاع 
متبرکه ضمن اعالم آمادگی در تدوین این سند، 
از ریاست محترم شورای عالی انقالب فرهنگی 
درخواست می کنند تدوین این سند راهبردی را 

در دستور کار شورا قرار دهند.

ــول گــرامــی  ۵.  مــراقــد و مـــــزارات اهــل بــیــت رســ
اســالم)ص( همچون ذوات نورانی آن هــا و بنا به 
فرمایش امــام عــســکــری)ع( کــه فــرمــودنــد: نحن 
کهف مــن التجأ الینا و نــور لمن استضاء بنا و 
عصمة لمن إعتصم بنا، همواره پناهگاه تمامی 
ــن آســتــان هــای نــورانــی  انــســان هــا بـــوده اســـت. ای
مصداق آیه مبارکه »فی بیوت أذن هللا أن ترفع 
ویــذکــر فیها اســمــه« هستند کــه مــردم بــه آن هــا 
پناهنده می شوند و خــداونــد متعال را بندگی 
می کنند. تولیت های آستان ها و بقاع متبرکه 
همچون گذشته و کارنامه  روشــن خــود در این 
زمینه، خود را ملزم می دانند با توسعه خدمات 
اجتماعی و بسیج امکانات و ظرفیت های مادی و 
معنوی در راستای محرومیت زدایی از نیازمندان 
مجاور و زائر قدم برداشته و در حد توان یار و یاور 

مستضعفان و مستمندان باشند.
۶ . با عنایت به مزین شدن پایان سال به مناسبت 
نیمه شعبان و میالد حضرت ولــی عصر)عج( 
و تأکید مصوبه اجالسیه چــهــارم، آســتــان هــا و 
بقاع متبرکه بر خــود الزم می دانند با استفاده 
از ظرفیت های در اختیار در عرصه های گوناگون 
فرهنگی، علمی و اجتماعی در حوزه مهدویت، 
در جهت مأموریت و رسالت ذاتی خود به منظور 
ترویج فرهنگ انتظار موعود منتظر در راستای 
همدلی برای ظهور و استغاثه جهانی به حضرت 

حجت)عج( همت گمارند.
۷ . ضمن تأکید بر حرمت توهین و اسائه ادب 
به مقدسات مذاهب اسالمی، هر اقدام مخرب 
و توهین آمیز به مقدسات رفیع اسالمی از سوی 
افراد کوته بین که خواسته یا ناخواسته ابزار دست 

استکبار قرار می گیرند را محکوم می کنیم.
۸ . اجالسیه پنجم بــر پیگیری و تحقق کامل 
مصوبات این اجالسیه و اجالسیه های پیشین 
تأکید و دبیرخانه را ملزم بــه پیگیری و تحقق 

طرح های ذیل می نماید:
  استمرار اجرای مرحله دوم طرح نهضت آموزش 
روخوانی و روان خوانی قرآن در آستان های مقدس 
و بقاع متبرکه با عنوان »من قرآن را دوست دارم«

  تداوم اهتمام به اجرای فریضه امر به معروف و 
نهی از منکر با رویکرد اصالح آسیب های فرهنگی 

و اجتماعی با به کارگیری شیوه های نوین
  توجه بــه تــدویــن سند ملی پدافند غیرعامل 

آستان های مقدس و بقاع متبرکه و برنامه ریزی و 
تدارک الزامات اجرایی آن

  اهتمام جــدی بــه ایــجــاد زمینه گره گشایی از 
مشکالت زائر و مجاور با استفاده از ظرفیت های 

موجود و جلب مشارکت خیران
  پیگیری تــفــاهــم نــامــه بــهــیــنــه ســازی و توسعه 

ــه گــذاری مــوقــوفــات و مــســتــغــالت میان  ســرمــای
آستان های مقدس و بقاع متبرکه کشور

  پیگیری و همکاری در تدوین سند ملی زیارت 

تــوســط دبــیــرخــانــه آســتــان هــای مــقــدس و بقاع 
متبرکه.

در پایان اجالسیه پنجم، آستان های مقدس و 
بقاع متبرکه، ضمن بیعت دوباره با رهبر معظم 
انقالب و تجدید پیمان با آرمان های حضرت امام 
خمینی)ره( یاد و خاطره آن امام راحل و شهیدان 
انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی، مدافعان حرم، 
جهادگران و مدافعان عرصه سالمت را گرامی 
می داریم و از خداوند متعال برای آنان علوّ درجات 
و بــرای رهبر معظم انقالب و ملت شریف ایران 
اسالمی، سالمتی و توفیق روزافــزون را مسئلت 

داریم.

یک پژوهشگر حوزه حج مطرح کرد

 پیشتازی دانشگاه های آمریکا 
در حج پژوهی!

در بیانیه پنجمین اجالسیه آستان های مقدس عنوان شد

 اهتمام برای گره گشایی 
از مشکالت زائران و مجاوران

بقاع متبرکهحج و زیارت مروج  حسين  محمد 
کاشانی   بـــا تــصــویــب 
ســنــد ســیــاســت هــای کــالن 
آستان قدس رضوی، فرایند 
بررسی طرح کالن زیارت با 
رویکرد پژوهشی سرعت گرفته و اجرایی شدن آن، 

تحولی شگرف در حوزه زیارت ایجاد خواهد کرد.
براساس سند ابالغی، رسالت اصلی حرم مطهر 
رضوی خدمت به زائران با تمشیت مطلوب امور 
حرم مطهر رضوی، ارتقای اثربخشی فرایند زیارت، 
تبیین و ترویج معارف اسالم ناب محمدی با تأکید 
بر سیره و معارف رضوی و توسعه فرهنگ وقف و 
نذر، با پشتوانه علمی و پژوهشی متقن و تکیه بر 

رویکرد سیستمی است.
ــرور همین چــنــد ســطــر از ســنــد سیاست های  مـ
کالن آستان قدس رضوی به خوبی نشان می دهد 
پژوهش علمی برای انجام رسالت  تعیین شده، از 

جایگاه ویژه ای برخوردار است.
ــژوهــش« در گــفــت وگــو با  بــه مناسبت »هفته پ
»حجت ا السالم والمسلمین سیدرضا شیرازی«، 
مسئول کارگروه زیارت بنیاد پژوهش های اسالمی 
آستان قــدس رضــوی به بررسی »طــرح پژوهشی 
کالن زیارت« پرداخته ایم. وی و همکارانش در این 
طرح پژوهشی به بررسی راهکارهای مؤثر در زمینه 
رسیدن به چگونگی افزایش اثربخشی و بهره وری 
ــران می پردازند.  ابعاد مختلف زیــارت در بین زائ
حــجــت ا الســالم والمسلمین شــیــرازی هــم اکنون 
عضو هیئت علمی پژوهشکده عــلــوم اسالمی 

رضوی است.

 چه شد سراغ چنین طرحی رفتید؟  ◾
زیـــارت از جمله مــقــوالت مستحبی امــا بسیار 
تأثیرگذار در زندگی یک فــرد مسلمان و شیعی 
اســت. از طــرف دیگر ایــن امــر یکی از مهم ترین 
سرفصل های مؤکد و مهم در سند سیاست های 
کالن آستان قدس رضوی به شمار می رود. بنابراین 
ایــن دو مــورد می طلبید یک پژوهش دامــنــه دار و 

عمیق در این زمینه انجام شود.
همچنین با توجه به مستحب بــودن زیـــارت، از 
ادوار گذشته و اعصار گوناگون تا به حال، بررسی 
چنین موضوعی در مباحث دروس خــارج فقه 
حــوزه هــای علمیه مطرح نــبــوده و هــر چــه در این 
زمینه مـــوارد پژوهشی انــجــام گرفته، بــه صــورت 
فردی و شخصی از سوی علما و محدثان در بین 
شیعیان و غیرشیعیان بــوده اســت. مثالً مرحوم 
حاج شیخ عباس قمی )محدث قمی( با جمع آوری 
زیــارات گوناگون در کتاب مفاتیح الجنان یا پیش 
از وی افــرادی مانند مرحوم ابــن قولویه در کتاب 
کامل الزیارات به این موارد پرداخته اند و در طول 

تاریخ اسالم موارد گوناگونی توسط علمای بزرگوار 
به صــورت فــردی پرداخته شــده، ولی هیچ گاه کار 
نهادی و سازمان یافته ای در این باب انجام نشده 

است.

ــن بحث در آســتــان قدس  ◾  پیشینه ورود بــه ای
رضوی از کجا نشأت می گیرد؟

در زمان مرحوم آیت هللا واعظ طبسی)ره( تولیت 
فقید آســتــان قــدس رضـــوی بــا همکاری مجلس 
شورای اسالمی و دولت وقت در سال ۱3۸۸ طرح 
توسعه کمی و کیفی زیارت تصویب و مورد اقبال 
قرار گرفت و تا مراحلی هم پیش رفت، اما بنا به 
دالیلی به سرانجام نرسید. در زمان حجت االسالم 
والمسلمین رئیسی، تولیت پیشین این آستان، 
بحثی در معاونت علمی سابق آستان قدس رضوی 
مطرح و کارگروهی برای پژوهش در مقوله زیارت در 
این معاونت تشکیل شد تا طرحی در زمینه زیارت 
و پیش بردن این موضوع تهیه و انجام شود که با 
پایان یافتن مأموریت تولیت سابق در این آستان، 

این طرح نیز ناتمام ماند.
امــا در زمــان تصدی حجت االسالم والمسلمین 
مروی به عنوان تولیت آستان قدس رضوی، سند 
سیاست های کــالن آســتــان قــدس بــه واحــدهــا و 
بخش های مختلف ابالغ شد که یکی از مهم ترین 
موضوعات آن بحث »زیارت متعالی« در آستان 
قدس است. به همین دلیل هم در زمان مدیریت 
عامل سابق بنیاد پژوهش ها و هم در زمان مدیریت 
عامل فعلی ایــن بنیاد، بــه اهمیت »طــرح کالن 
زیارت« توجه شد. با توجه به اولویت دار بودن این 
موضوع در سند کالن سیاست های آستان قدس 
از آنجایی که اینجانب مدت مدیدی است روی این 
موضوع تمرکز و تحقیق و پژوهش می کنم بنابراین 
با صالحدید مدیرعامل بنیاد، اینجانب به عنوان 
مسئول کارگروه زیارت در بنیاد پژوهش ها انتخاب 
شدم و مسئولیت و مدیریت انجام پژوهش های 

الزم در این طرح به من و همکارانم سپرده شد.

از مشخصات این طرح از جمله اهــداف، مدت  ◾
زمان اجرا، مخاطبان و... برایمان بگویید.

هدف نهایی از اجرای این طرح پژوهشی، باال بردن 
بهره وری زیارت است. یعنی اثربخشی و کارآمدی 
زیارت از ابعاد گوناگون همچون دینی، فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی، تطبیقی با ادیان و مذاهب 
دیگر و... افزایش یابد تا موضوع زیارت متعالی در 

آستان قدس رضوی محقق شود.
این طرح به صورت کالن بوده و مدت زمان اجرای 
کامل آن طوالنی است، اما در مرحله نخست که 
مدت اجرای آن سه سال است، ابتدا پیشینه های 
این طرح مانند طرح توسعه کمی و کیفی زیارت 

بررسی و نقد می شود.
 کــار بعدی مــا، جــریــان ســازی انجام پژوهش های 
ــا هــمــکــاری حــوزه هــای  ــارت ب ــ الزم در مــوضــوع زی
علمیه به ویژه حوزه علمیه خراسان و مراکز علمی 
و دانشگاهی از جمله دانــشــگــاه عــلــوم اسالمی 
ــا)ع( و  ــ رضــــوی، دانــشــگــاه بین المللی امـــام رضـ
دانــشــگــاه فــردوســی مشهد اســت تــا ایــن مراکز 
علمی و پژوهشی هم نسبت به طرح کالن زیارت 
دغدغه مند شوند و هم پژوهش های دانشجویان 
مقطع دکترا و طالب سطح چهار حوزه های علمیه 

را به سمت و سوی این طرح سوق دهند.
عالوه بر این در مرحله نخست این طرح به دنبال 
هماهنگی و هم افزایی بیشتر بین دستگاه ها و 
نهادهای اجرایی مرتبط با موضوع زیــارت مانند 
وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، شهرداری ها، 
استانداری ها، مجلس، دولــت و... بوده ایم تا در 
سایه این هم افزایی، هماهنگی های الزم برای نائل 
شدن به اهداف پژوهشی طرح یعنی تحقق زیارت 

متعالی، حاصل شود.
از موضوعات مهم مورد بحث در این طرح افزایش 

بهره وری در بعد دینی زیارت بارگاه مطهر رضوی 
است. یعنی همان گونه که در بحث حج و یا زیارت 
بــارگــاه امـــام حــســیــن)ع( کــه حتی خیلی از افــراد 
غیرشیعه و غیرمسلمان به زیارت امام حسین)ع( 
می روند و بهره وری دینی از انجام این زیــارت در 
این گونه مـــوارد قابل توجه اســت، زیـــارت بارگاه 
مطهر امام رضا)ع( هم به چنین بهره وری ای با ارتقا 
و افزایش الزم برسد. در همین زمینه باید بگویم 
یکی دیگر از ابعاد دینی مرتبط با زیارت، بررسی 
مفهوم معرفتی زیارت در ابعاد مختلف آن است؛ 

مثالً در بعد معرفتی، زائران باید به دیدگاه درستی 
نسبت به مفهوم زیارت و انجام آن و کارکردهای 
این مفهوم در زندگی شخصی و اجتماعی برسند.
همچنین اگر به بعد سیاسی زیارت در بین ادیان 
و مــذاهــب گــونــاگــون تــوجــه کنیم و بــا عنایت به 
اینکه شخص حــضــرت رضـــا)ع( بــه عــنــوان امــام 
گــفــت وگــوی بین تــمــدن هــا و انــجــام مــنــاظــرات در 
بین ادیان گوناگون مطرح هستند، آنگاه به نقش 
ــارت بارگاه امــام رضــا)ع( در بین  وحدت بخش زی
ادیان و مذاهب مختلف پی می بریم که متأسفانه 
بــهــره وری سیاسی از نقش زیــارت در ایــن زمینه 

بسیار پایین است.
تمام این موارد بیانگر این است طرح کالن زیارت 
طرحی یک بعدی نبوده بلکه به ابعاد گوناگونی 
که به برخی از مــوارد آن اشــاره شد می پردازد. در 
همین جــا الزم مــی دانــم بــه برخی از راهبردهای 
اجرای این طرح هم اشاره ای داشته باشم، از جمله 
ناظر بودن اجرای این طرح به سند سیاست های 
کـــالن آســـتـــان قــــدس، تــحــولــی بــــودن ایـــن طــرح 
نسبت به مقوله زیارت، عمومی سازی )یا امتداد 
اجتماعی( خروجی این طرح در اجتماع، استفاده 
از ظرفیت های موجود مانند دانشگاه علوم اسالمی 
رضوی، دانشگاه امام رضا)ع(، دانشگاه فردوسی 
مشهد، حــوزه علمیه خــراســان و همچنین نگاه 
جهانی به طرح، به این معنا که طرح پیش رو تنها 
مخصوص مشهد، شیعیان و مسلمانان نیست 
بلکه می خواهیم میان سایر مذاهب و ادیــان و 
 در دامــنــه منطقه ای و بین المللی نیز گسترش 

داشته باشد.

نتایج طرح کلی زیارت چگونه به زائر برای رسیدن  ◾
به زیارت متعالی کمک می کند؟

زیارت هم اکنون دارای آثار پربرکتی در جهان است 
ولی برای رسیدن از سطح عالی به متعالی نیازمند 
انجام پژوهش های مرتبط با این موضوع هستیم؛ 
در این پژوهش ها باید ابتدا مشکالت شناسایی و 
سپس تبدیل به مسئله پژوهشی شوند و پس از 
آن باید به دنبال یافتن و تولید پاسخ های مناسب 
و متناسب با زمان برویم و در نهایت پیاده سازی 
راه حل ها در سطح جامعه صــورت گیرد. به این 
معنی که در یک طرح پژوهشی حتی اگر بهترین 
راه حل ها شناسایی و تولید شوند اما به درستی 

اجرا نشوند، اثر مطلوبی نخواهند داشت.
بنابراین اگر طرح کالن زیــارت با توضیحات داده 
ــرا شــود،  شـــده و مشخصات آن، بــه درســتــی اجـ
نقش بسزایی در باال رفتن بهره وری زیارت از ابعاد 
مختلف آن مانند اقــتــصــادی، دیــنــی، فرهنگی، 
سیاسی، اجتماعی، سبک زنــدگــی و... خواهد 

داشت.

رسم حضور

 تشرف رهبر معظم انقالب 
 به حرم مطهر رضوی 

در سال 1374

عکس نوشت

اينجا حرم مطهر رضوی، دفتر توليت آستان 
است. انتهای دفتر، اتاقی است سوت و کور؛ ولی 

پنجره ای مشرف به گنبد زرين دارد. کسی چه 
می داند درون اين اتاق تاريک کيست و اين صدا از 

کدام نای برمی خيزد که اشک می ريزد و راز و نياز 
می کند. صدا اما آشناست...

ايشان برای پرهيز از آزار زائران و بسته نشدن 
درهای روضه منوره، داخل اين اتاق می نشينند و 

مشغول توسل و دعا و زيارت می شوند.
يكی از همراهان تعريف می کند: يک بار ]زمانی که 
در آن اتاق مشغول توسل بودند[ رفتم تا برای شام 

خبرشان کنم. ديدم در حال گريه و زاری هستند. 
برگشتم. بار دوم رفتم. ديدم غرق در توسل 

هستند. باز از گفتن حرفم منصرف شدم. برای 
بار سوم رفتم و باز ايشان را در همان حال ديدم. 

احساس خطر کرديم که نكند پس از دو سه ساعت 
گريه و زاری، برايشان اتفاقی بيفتد. با نيروهای 

حفاظت تصميم گرفتيم که ايشان را از آن حال 
بيرون بياوريم.

اين بار جلوتر رفتم، در زدم و گفتم: »آقا، دوستان 
منتظرند شما تشريف بياوريد«. همان طور که 

در حال گريه و توسل بودند، برخاستند و زيارت 
امين اهلل را آغاز کردند و پس از زيارت و راز و نياز، 

تشريف آوردند ولی ما هنوز در حسرت زيارتی 
چنان شورانگيز بوديم.

روایتی از زیارت آیت اهلل خامنه ای در کتاب »آب، آیینه، 
آفتاب: ابعاد شخصیتی مقام معظم رهبری در آیینه 

 خاطرات«، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی
 امام خمینی)ره(

سید امیر الموسوی، مداح بحرینی که حدود ۶۰ سال سن 
داشت و پس از خیزش بیداری اسالمی در سال ۲۰۱۴ از بحرین 
اخراج شده و به همراه برادرانش به شهر مقدس مشهد آمده 

بود، بر اثر بیماری در ایران غریبانه از دنیا رفت.
یکی از شاگردان او در گفت وگو با فــارس اظهار کــرد: سید 
امیر از کودکی مداحی می کرد و استاد بسیاری از مداحان 
ســرشــنــاس بــحــریــنــی هــمــچــون ســیــد مصطفی مــوســوی، 
حــســیــن حــاجــی و... مــحــســوب مـــی شـــود. او شــاعــر هم 
ــی کــه شعر بـــرای اهــل بــیــت)ع( در بحرین  ــ ــود و در دوران ب
 کــم پیدا مــی شــد، شعر می گفت و روی جــوانــان اثــرگــذاری

 بسیاری داشت.
وی با اشــاره به اینکه او به تعبیر ایرانیان بسیار والیــی و 
حــزب الــلــهــی مــحــســوب مــی شــد و در بــحــریــن مــدت هــا به 
زنــدان رفت، گفت: در سال ۲۰۱۱ و با آغاز انقالب بحرین، 
مواضعی علیه حکومت داشــت و بــرای شهدا شعرخوانی 
کرد و حکومت نیز زمانی که دید او مخاطب دارد و جوانان 
گردش جمع می شوند، در سال ۲۰۱۵ او را از بحرین اخراج 
و سلب تابعیت کرد. امیر الموسوی در آن سال با برادرانش 
 به ایران و شهر مشهد مقدس مهاجرت کرد و در این شهر 

ساکن شد.

 وی گفت: این مداح سرشناس بحرینی در زمان حضور در ایران 
بسیار غریب بود، به جلسات دعوت نشد و از سوی جامعه 
هیئتی نیز مورد بی مهری قرار گرفت و در زمان بیماری اش نیز 

کسی به عیادتش نرفت.
این مداح اهل بیت)ع( تصریح کرد: او سه ماه بیمار بود و در 
این مدت با کاهش وزن بسیاری هم روبــه رو شد و در نهایت 

صبح سه شنبه ۲3 آذرماه درگذشت.
وی در پایان خاطرنشان کــرد: پیکر این مــداح اهل بیت)ع( 
بناست صبح روز جمعه ۲۶ آذرماه در حرم مطهر امام رضا)ع( 

تشییع و در رواق دارالمرحمه به خاک سپرده می شود.

خبر خبر 

j تشییع، جمعه در حرم امام رضا

مداح بحرينی غريبانه 

هدف نهايی از اجرای اين طرح پژوهشی، باال بردن بهره وری زيارت است، يعنی اثربخشی و کارآمدی 
زيارت از ابعاد گوناگون همچون دينی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تطبيقی با اديان و مذاهب ديگر 

و... افزايش يابد تا موضوع زيارت متعالی در آستان قدس رضوی محقق شود.
گزيدهگزيده
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در گفت وگو با مسئول کارگروه زیارت بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی عنوان شد

 »طرح کالن زیارت« 
زیر ذره بین پژوهشگران



تـــــولـــــیـــــت آســـــتـــــان 
ــر  قــــــــدس رضــــــــــوی ب
ــور  ضـــــــــــــرورت حــــضــ
اعـــتـــاب مــقــدســه در 
عرصه های اجتماعی و 
خدمت رسانی به مردم 

مبتنی بر سیره اهل  بیت)ع( تأکید کرد.
بــه گـــزارش آســتــان نــیــوز، حــجــت االســام  
والمسلمین احــمــد مـــروی در پنجمین 
ــان هــای مــقــدس و بقاع  اجــاســیــه آســت
متبرکه ایران اسامی که با حضور جمعی 
از تولیت های اعتاب مقدسه و بقاع متبرکه 
ایــران اسامی به میزبانی آستان مقدس 
حــضــرت عــبــدالــعــظــیــم)ع( در شــهــر ری 
برگزار شد، ایــام شهادت حضرت فاطمه 
زهــرا)س( را تسلیت گفت و با بیان اینکه 
بقاع متبرکه و اعتاب مقدس کانون های 
هــدایــت و نشر دیــن هستند، ابـــراز کــرد: 
ــا)ع( و  ــ وجـــود مضجع شــریــف امـــام رضـ
امامزادگان عظیم الشأن در ایران اسامی 
نعمت های بــزرگ و ظرفیت های ملکوتی 
و نورانی هستند که خداوند تبارک  و تعالی 
برای هدایت جامعه در اختیار ما قرار داده 

است.
وی با بیان اینکه بقاع متبرکه و امامزاده ها 
در کشور هر کــدام به تعبیر رهبر معظم 
انقاب باید هدایتگر و عامل نشر معارف 
ــزود: همان  گونه کــه امــام  دیــن باشند، افـ
علی بــن مــوســی الــرضــا)ع( و امــامــزادگــان 
الزم الــتــعــظــیــم در دوران حــیــات ظاهری 
خــود منشأ نــورانــیــت، آرامـــش و هدایت 
جامعه به  سوی سعادت بوده اند، اکنون نیز 
مضجع های شریفشان باید همان کارکرد 

را داشته باشد.
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه 
حضرات حی و حاضر هستند و حیات 
دارنـــد امــا ما از درک فیض حضور آن ها 
محروم هستیم، تصریح کرد: در رابطه با 
مسائل آستان قــدس سؤالی را خدمت 

رهبر معظم انقاب مطرح کردم، معظم له با 
این یک جمله که »ببینید اگر امام رضا)ع( 
بودند چه می کردند؟« پاسخ دادنــد و ما 
بارها از این یک جمله برای رفع مشکات 

استفاده کرده ایم و هدایت گرفته ایم.
حجت االسام  والمسلمین مروی در ادامه 

چند پیشنهاد را مطرح و با تأکید بر نقش 
مؤثر آستان های مقدس بر احیای دوباره 
و رونـــق بخشیدن بــه دوره هــــای سنتی و 
ــرآن کریم در میان مـــردم، بیان  خانگی ق
کـــرد: آســتــان هــای مــقــدس می توانند در 
احیای سنت های اصیل فراموش  شده و 

سنت های اسامی کمرنگ شــده تاش 
کنند تــا ایــن ســنــت هــای بسیار خــوب و 

ارزشمند احیا شوند.
تولیت آستان قدس رضوی گفت: جلسات 
قرآن خانگی در قدیم در شب های جمعه 
در هر کوچه و محله ای برپا می شد و برکات 
بسیاری نیز داشت و عاوه بر تقویت قرآن 
در جامعه موجب ایجاد الفت، محبت و 
تقویت روابط صمیمی و دینی میان مردم 
می شد که اکنون متأسفانه این جلسات 

مقداری کمرنگ شده است.
ــه ارتــبــاط  وی تــصــریــح کـــرد: مـــردم نــیــاز ب
اجتماعی دارند و این نیاز مردم را می توانیم 
با برگزاری روضه های خانگی برطرف کنیم، 
در غیر ایــن  صــورت جشن های غربی با 
فرهنگ خارجی که هیچ بار معنوی و دینی 

ندارند، جای آن ها را پر خواهند کرد.
حجت االسام  والمسلمین مروی تصریح 
کـــرد: آســتــان هــای مــقــدس می توانند در 
عرصه های فرهنگی و اجتماعی وحدت 
رویه داشته باشند، همان  طور که در دوران 
کرونا ایــن کــار به  خوبی صــورت گرفت که 
رضایت رهبر معظم انقاب را نیز به دنبال 

داشت.
ــوی گفت:  تــولــیــت آســتــان مــقــدس رضــ
امیدواریم این وحدت رویه ها و هماهنگی 
در حوزه های مختلف مثل تحویل سال نو 
با همکاری آستان های مقدس و برنامه های 
معنوی، خاقانه، نو و جذاب آن ها ادامه 

داشته باشد.
حجت االسام  والمسلمین مروی نسبت 
به توجه آستان های مقدس به مجاوران 
نیز متذکر شد و گفت: در حوزه مجاوران 

کم کاری شده است، بسیاری از اقدام های 
اعتاب مقدسه در حــوزه زائـــران بــوده و از 
مجاوران  غافل شده ایم، آن ها نقش مهمی 

در ترویج فرهنگ اهل  بیت)ع( دارند.
ــرورت خــدمــت رســانــی اعــتــاب  ــر ضــ وی ب
مقدسه بــه مـــردم مبتنی بــر ســیــره اهل  
بــیــت)ع( تأکید کــرد و افـــزود: امــروز بدون 
حضور در حوزه های اجتماعی و خدماتی 
نمی توانیم نفوذ و کارکرد مثبت داشته 
باشیم. مسیحیت توانسته با تأسیس 
بیمارستان و مدرسه پا به عرصه گذاشته 

و نفوذ پیدا کند. 
تولیت آستان قــدس رضــوی در ادامــه به 
برخی خدمات اجتماعی آستان قدس 
رضوی اشاره و تصریح کرد: خدام حضرت 
رضــا)ع( در مسائل مختلف اجتماعی از 
جمله آزادی زندانیان، رفع اختاف های 
خانوادگی، سرکشی به اقشار بی بضاعت 

جامعه و غیره بسیار خوب عمل کرده اند.
وی بیان کــرد: به  عنوان مثال همزمان با 
شب والدت حضرت زینب)س( به همت 
و پیشگامی آستان قدس رضــوی، جشن 
گلریزان آزادی ۱۳۷ بانوی زندانی جرایم 
غیرعمد با حضور خیران برگزار و ۷۰ میلیارد 
ریــال بــرای آزادی آن هــا کمک جمع آوری 

شد.
حجت االسام  والمسلمین مروی گفت: 
ظرفیت و برکت حضور امــام رضـــا)ع( در 
مشهد و امامزادگان عظیم الشأن در قم 
و شهر ری آن  قدر باالست که با استفاده 
از این ظرفیت نورانی می توانیم بسیاری 
از مسائل اجتماعی را حل کنیم و نیاز به 

وجود دادگستری نخواهیم داشت.

تولیت آستان قدس رضوی در پنجمین اجالسیه آستان های مقدس و بقاع متبرکه تأکید کرد  

 ضرورت حضور اجتماعی 
و خدماتی اعتاب مقدسه

خبرخبر
امروزامروز

تجلیل از پژوهشگران برتر 
با حضور رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد 
آستان قدس رضــوی، از پژوهشگران برتر تــاالر محققان 
کتابخانه مرکزی آستان قدس تجلیل شد. حجت االسام 
سیدجال حسینی در مراسم تجلیل از پژوهشگران 
برتر تاالر محققان کتابخانه مرکزی آستان قدس  با اشاره 

به بیش از 2 هــزار دســتــاورد پژوهشی پژوهشگران تاالر 
محققان، این اقدام را قابل تحسین و قدردانی دانست.

حجت االسام علی راجــی از اســتــادان حــوزه و دانشگاه 
و از چهره های پرتاش تبلیغی کشور نیز در سخنانی، 
پژوهشگران عرصه های مختلف را به مطالعه معارف و علوم 

اهل بیت)ع( دعوت کرد تا در کنار تخصص، در امور کاری 
تعهد را نیز بیاموزند.

در ادامه این مراسم مصطفی جالیان ابراهیمی؛ دانشجوی 
دکترای برق، محسن جالیان فریمانی؛ مؤلف کتاب و استاد 
راهنمای بیش از 4۰ پایان نامه، حلیمه خاتون حیدری؛ 

دانشجوی دکترای تفسیر و علوم قرآنی، حسین صالحی؛ 
دانشجوی دکترای تاریخ و مؤلف کتاب، سمیه سعادت زاده؛ 
دانشجوی دکترای رشته برنامه ریزی درسی و... با اهدای 
هدایایی از سوی رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز 

اسناد آستان قدس رضوی مورد قدردانی قرار گرفتند.

معرفت و مهارت 
   برگزاری دوره آموزش مداحی 

مرکز معرفت و مهارت دانشگاه علوم 
اسالمی رضوی، دوره »آموزش مداحی« 

را برای برادران مستعد و عالقه مند 
به صورت حضوری برگزار می کند. 

این مرکز با اشاره به فرمایش رهبر 
معظم انقالب مبنی بر اینکه: »مداحی، 

معرفت افزایی است... جوشاندن 
چشمه های عواطف در دل هاست« 
تصمیم به برگزاری دوره آموزش 

مداحی گرفته است.
این دوره با حضور برخی از مداحان 

باتجربه در 15 تا 20 جلسه یک ساعته 
برگزار می شود و در پایان گواهی نامه 

پایان دوره به شرکت کنندگان اعطا 

خواهد شد. برخی از سرفصل های 
آموزشی در این دوره شامل صداسازی 

و ردیف های آوازی، آشنایی با اوزان 
شعری، مقتل شناسی، تاریخ اهل بیت)ع( 

و... است.
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الدنیا سنه 
واآلخره 
یقظه و 
حنن بینهما 
اضغاث 
احالم
 دنیا همچون 
نیمه خواب )ُچرت( 
است و آخرت بیداری 
است و ما در این میان 
 رهگذر و بین 
 خواب و بیداری 
به سر می بریم.

مردم نیاز به ارتباط اجتماعی دارند و این نیاز مردم را می توانیم با برگزاری روضه های خانگی برطرف 
کنیم، در غیر این  صورت جشن های غربی با فرهنگ خارجی که هیچ بار معنوی و دینی ندارند، جای 

آن ها را پر خواهند کرد.
گزيدهگزيده
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آگهی حصر وراثت 
خانم عصمت غالمی  دارای شناس��نامه ش��ماره  12375به شرح دادخواست به کالس��ه 113/0001029 ح ازاین 
حوزه درخواس��ت گواهی حصرورائت نموده وچنین توضیح داده که ش��ادروان عین اله غالمی  به شناسنامه شماره 
108784درتاری��خ 1400/9/4 در اقامت��گاه دائمی خ��ود بدرود زندگی گفته ورثه حین الف��وت آن متوفي متوفیه 

منحصراست به: 
1- صبا غالمی  به شماره شناسنامه 4020467013د ختر متوفی 
2- رویا غالمی به شماره شنلسنامه  4020105472 دختر متوفی
 3- کوثر غالمی به شماره شناسنامه 4020670676 دختر متوفی

4- عصمت غالمی به شماه شناسنامه 12375 همسر دائمی متوفی
اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریك نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت 
نامه ازمتوفی /متوفیه نزد او باشد باشد ازتاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یك ماه تقدیم  دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد.   )م الف 387( آ 1409010
رئیس حوزه شماره 113 شورای حل اختالف شهرستان کبودرآهنگ

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه  آقای مجتبی رحمانی  دارای شناس��نامه   5749912965  به ش��رح دادخواست به کالسه  392   از 
این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان  یداله رحمانی  به شناس��نامه   
5749157792   در تاری��خ  88/3/16    در اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به   
1.   مجتبی رحمانی   فرزند یداله    ش.ش 5749912965 ت.ت  1367/4/1  نسبت فرزند مرحوم  
2.  حمید  رحمانی     فرزند یداله   ش.ش  5749656845 ت.ت  1337/4/1   نسبت فرزند مرحوم 
3.  زهرا  رحمانی    فرزند  یداله   ش.ش 5749193586   ت.ت 1350/4/1  نسبت فرزند مرحوم    
4.  زهره رحمانی   فرزند یداله   ش.ش  5749801081  ت.ت  1360/1/30    نسبت فرزند مرحوم
5 . مجید رحمانی   فرزند یداله    ش.ش  5749905845   ت.ت  1365/9/1  نسبت فرزند  مرحوم

6. فاطمه رحمانی    فرزند یداله    ش.ش  5749222111  ت.ت  1341/12/2  نسبت  فرزند  مرحوم
7 . معصومه  رحمانی  فرزند  یداله  ش .ش 5749770303 ت.ت 1358/9/2    نسبت  فرزند  مرحوم          

8 .  صدیقه  رحمانی   فرزند محمد  ش.ش  5749178961  ت.ت  1335/3/1  نسبت همسر مرحوم
اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یك نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد.     آ 1409008                                                                                                         

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

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی

براب��ررای ش��ماره140060306022000624هیات اول موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملك فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای رحمت اهلل رحمتی فریمانی فرزندحسین علی بشماره شناسنامه7042صادره ازفریمان دریك باب ساختمان 
بمس��احت301،37مترمربع پ��الک2384 فرع��ی از276اصلی واق��ع دربخش13ازمحل مالکیت رس��می متقاضی 
محرزگردیده اس��ت.لذابمنظور اطالع عموم مراتب دردونوبت بفاصله 15روزآگهی میش��ود درصورتی که اش��خاص 
نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض 
خودرابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذرسید،ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهدشد.   آ 1409009
تاریخ انتشارنوبت اول:1400,9,25       تاریخ انتشارنوبت دوم:1400،10،9

محمدرضارجایی مقدم-رئیس ثبت اسنادوامالک

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای قاسمعلی جنگی با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 23592/1400 مورخ 1400/7/19 
تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی میزان مالکیت شش��دانگ پالک 1407 فرعی از 27- اصلی بخش 6 مشهد را 
نموده که پالک فوق الذکر به نام قاس��معلی جنگی ذیل دفتر 445 صفحه 67 ش��ماره ثبت 88301 ثبت و سند به 
ش��ماره 595823 الف/83 صادر ش��د حسب اعالم متقاضی سند مالکیت المثنی در اثر سهل انگاری مفقود شده در 
اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یك نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله 
یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض 
ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور 

سند مالکیت المثنی به نام مالك خواهد نمود. م.الف 955  آ 1409021
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملك طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی - از طرف محمد ایرانی

آگهی دعوت از مجاورین
نظر به درخواست خانم اکرم کیانی کارشك به وکالت از طرف مالکین مبنی بر تعیین طول ابعاد و مساحت جهت 
پالک 134 فرعی از 168- اصلی )اراضی ازغد( بخش 6 مشهد نماینده و نقشه بردار این اداره در روز پنج شنبه تاریخ 
1400/10/23 س��اعت 10 صبح جهت معاینه محل ملك مورد تقاضا در محل وقوع ملك حضور خواهند یافت لذا 
بموجب این آگهی از کلیه مجاورین پالک فوق دعوت بعمل می آید به جهت حفظ حقوق مالکانه و عدم تضییع حق 
احتمالی، در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع ملك مورد تقاضا حضور یابند. بدیهی است عدم حضور در موعد 

تعیین شده فوق مانع ادامه عملیات ثبتی نخواهد شد. م.الف 956 آ 1409022
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملك طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی از طرف محمد ایرانی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای رضا بارانی با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء ش��ده طی درخواس��ت 24593/1400 مورخ 1400/07/28 
تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی مالکیت شش��دانگ پالک 5110 فرعی از 1- اصلی بخش 6 طرقبه ش��اندیز 
را نم��وده ک��ه پالک فوق الذکر به نام رضا بارانی ثبت و س��ند به ش��ماره با 566132ب/98 با شناس��ه الکترونیکی 

139820306008012843 صادر گردید و فاقد بازداش��ت و دارای رهن به ش��ماره های 42519- 1399/7/29 و 
33965- 1396/12/24 دفتر 113 طرقبه می باش��د حس��ب اعالم مالك متقاضی سند مالکیت در اثر سهل انگاری 
مفقود شده در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یك نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی 
انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت 
مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات 

اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالك خواهد نمود. م.الف 957  آ 1409027
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملك طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای علی اکبر تورانی با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 27855/1400 مورخ 1400/08/25 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان ششدانگ پالک 765 فرعی از 180- اصلی بخش 6 مشهد را نموده که 
پالک فوق الذکر به نام علی اکبر تورانی ذیل دفتر 243 صفحه 475 ثبت 45583 ثبت و سند به شماره 644907 
صادر حسب اعالم متقاضی سند مالکیت المثنی در اثر سهل انگاری مفقود شده در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه 
قانون ثبت مراتب در یك نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود 
می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت 
محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالك 

خواهد نمود. م.الف 958 آ1409029
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملك طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای ایاز بهرامی گهروئی وکالتاً از طرف کیاندوخت یار محمدی تجری به شماره وکالت 187109- 1400/9/15 دفتر 
1 رشت با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 7502/1400 مورخ 1400/03/03 تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی میزان مالکیت 273/3 سهم مشاع از 2733 سهم مشاع از کل 27330 سهم ششدانگ پالک 
1662 فرعی از 103- اصلی بخش 6 مشهد را نموده که پالک فوق الذکر به نام کیاندوخت یارمحمدی تجری ذیل 
دفتر 284 صفحه 317 ذیل ثبت ش��ماره 53553 ثبت و سند به شماره 083640 صادر شد حسب اعالم متقاضی 
س��ند مالکیت المثنی در اثر سهل انگاری مفقود ش��ده در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در 
یك نوبت آگهی تا چنانچه اش��خاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 
روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب 
صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا س��ند معامله ارائه نش��ود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور س��ند مالکیت المثنی به نام مالك خواهد نمود. 

م.الف 959 آ1409030
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملك طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

از طرف محمد ایرانی

آگهی دعوت از مجاورین
نظر به درخواس��ت آقای جواد جعفری بعنوان مالك مش��اعی مبنی بر تعیین طول ابعاد و مس��احت جهت پالک 
275 فرعی از 160- اصلی )اراضی مایان علیا( بخش 6 مشهد نماینده و نقشه بردار این اداره در روز سه شنبه تاریخ 
1400/10/21 س��اعت 10 صبح جهت معاینه محل ملك مورد تقاضا در محل وقوع ملك حضور خواهند یافت لذا 
بموجب این آگهی از کلیه مجاورین پالک فوق دعوت بعمل می آید به جهت حفظ حقوق مالکانه و عدم تضییع حق 
احتمالی، در مورد مقرر در این آگهی در محل وقوع ملك مورد تقاضا حضور یابند. بدیهی است عدم حضور در موعد 

تعیین شده فوق مانع ادامه عملیات ثبتی نخواهد شد. م.الف 960آ 1409031
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملك طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

از طرف محمد ایرانی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حیدر حامدی با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 28343/1400 مورخ 1400/08/30 
تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی میزان مالکیت 204/64 سهم مشاع از 748776 سهم ششدانگ پالک 3600 
فرعی از 168- اصلی بخش 10 طرقبه شاندیز را نموده که پالک فوق الذکر به نام حیدر حامدی ثبت و سند به شماره 
059502و/98 شناسه الکترونیکی 139920306008008434 صادر شد حسب اعالم متقاضی سند مالکیت المثنی 
در اثر سهل انگاری مفقود شده در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یك نوبت آگهی تا چنانچه 
اش��خاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود می باش��ند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی 
اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه 
پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این 

اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالك خواهد نمود. م.الف 961  آ 1409032
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملك طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی                                                 
   برابررای ش��ماره 140060306022000629هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملك فریمان تصرفات مالکانه 
بالمع��ارض متقاض��ی خانم ام البنین بهزادپورفریمان فرزند حمزه به ش��ماره شناس��نامه566 صادره 
ازفریمان دریك باب س��اختمان به مس��احت 241،14مترمربع پالک 2957 فرعی از276اصلی واقع 
دربخش13خریداری از محل مالکیت مش��اعی متقاضی محرز گردیده است. لذابه منظوراطالع عموم 
مراتب دردونوبت به فاصله 15روزآگهی می ش��وددرصورتی که اش��خاص نسبت به صدورسندمالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این 

اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید  ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد. آ1408630      
تاریخ انتشارنوبت اول:1400،9،10                       تاریخ انتشارنوبت دوم:1400،9،25                       

 محمدرضارجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

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 یك 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 
یك باب منزل به مساحت 188/70 مترمربع پالک شماره 777 فرعی از 125 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 
مشهد حوزه ثبت ملك 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 یك 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 یك 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 ملك 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 یك 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 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 یك 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 ملك 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 یك 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 یك 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 ملك 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 یك 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 ۳ قانون وماده ۱۳آئین 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 ملك تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای 
حس��ین صابری فرزند حجی حسن بشماره شناسنامه 903صادره از دریك 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 مالك 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 ملك تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای 
کمال شیخعلیشاهی فرزند محمود بشماره شناسنامه 4146 صادره ازتفت دریك 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 مالك 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

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 یك 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 ملك 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 ملك 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 یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نمایند.معترضین باید ظرف مدت یك 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 موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ 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 ملك منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم اسماء کیان فر فرزند حسین بشماره شناسنامه 4317 صادره از کرمان در ششدانگ یك 
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 مالك 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 یك 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 
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