
نیمکت زندگی

و این جیب های شرمنده
می خواهد  دلــم  که  آن  روزهــاســت  از  توسلی   رقیه 
و  با مسئول و دســت انــدرکــار  نه  بزنم،  با خــودم حــرف 
بزنم  زل  و  بنشینم  فقط  مخاطب  عنوان  به  مدیری... 
به قیمت های نجومی که احاطه مان کرده اند... زل بزنم 
و  برنج  و  لباس و خشکبار و کتاب و گوشت و گل  به 
میوه و اثاث منزل و ماشین و خانه که قیمتشان داغ 
می زند... به زندگی که توی هر مغازه نفس گیر شده... 
به پیرزنی که دیــدم امــروز عطای شاد کــردن نــوه اش را 
برگرداند  را  اسباب بازی  ماشین  و  لقایش  به  بخشید 
چون گفت جیبش کفاف نمی دهد... به آقای جوانی که 
بعد پرسیدن قیمت قزل آال خندید و راهش را کج کرد و 
رفت... به لب گزیدن خانومی که قیمت کل میوه هایش 
تــرازو دیــد... به خــودم که از خیر خرید آجیل  را روی 
را  از خیر گل هایی که کلی می توانست خانه  گذشتم، 
با انرژی و زیبا و سرحال کنند... به »باغبون مراد« که 
داشت پشت تلفن خودش را لعن می کرد که چرا سر 
تابستانی دل دل کرده و برنجش را نخریده... به دختر 
مــادرش می گوید: »سر یک جفت کفش  که  همسایه 
میشه  روزی  دو  ــازاره،  بـ عــرف  کــِف  قیمتش  که  کتونی 
الستیک  تعویض  عــزای  که  همکارم  به  کـــرده«...  قهر 
اتوبوس  صف  توی  که  آقایی  به  گرفته...  را  ماشینش 
کارت  را  پیراهن  تا  دو  می کند  تشریح  همسرش  بــرای 
کشیده پانصد هزار تومان و بعد به قبض توی دستش 

اخم و تخم می کند.
از آن  روزهاست که به گمانم کاالها می خواهند خودی 
نشان بدهند و قیمت به رخ بکشند و قصدی ندارند جز 

چزاندن عقل معاش!
یکی از آشنایان که هرازگاهی از جنوب بار می آورد پیام 
فرستاده. پیامک را باز می کنم. ارقام پالتو و مانتوهایش 
خواندنی ست. پوووووف دارد. نخریدنی ست. نمی دانم 
کــه 20-30  کسانی  پیش  ــی رود  مـ فــکــرم  آن  یــک  چــرا 
حسابشان،  به  می شود  واریــز  ماهانه  تومان  میلیون 
پیش کسانی که دخل و خرجشان حسابی جور است 

با هم. پیش آن ها که اصطالحاً غمِ نان ندارند.
 

سنجاق
منِ دلسوز: بیچاره بچه ها و بیچاره اسباب بازی هایی که 

به همدیگه نمیرسن.
ما  از  وضعیتشون  ببین.  را  کارتن خواب ها  خسته:  منِ 

قرمزتره... شکرگزار باش!
منِ پرسشگر: مسئولین آیا زیر خط فقر زندگی می کنند!؟

پی نوشت
پیامبر اکرم)ص( می فرمایند:

ِ َّتِه ُّكُمْ مَْسئُولٌ عَنْ رَعِي ُّكُمْ رَاعٍ وَ كُل كُل
به  نسبت  و همه شما  كه همه شما مسئوليد  بدانيد 

زيردستانتان بازخواست مى شويد.
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مهلت سه ساعته برای پرداخت 
هزینه سفر به سوریه 

 نصب کتیبه های جدید 
روی پرده خانه خدا 

حجت االسالم والمسلمین حسین سوزنچی پاسخ داد

 چه زمانی تقلید کنیم 
کی احتیاط؟

دکتر سعید طاووسی در گفت وگو با مهر مطرح کرد

بستن درهای مسجد، کارکرد اصلی 
3آن را تضعیف کرده است
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دبیر کانون های خدمت رضوی آذربایجان غربی خبر داد

 خادمیاران رضوی 
در خدمت صلح و سازش 

    سال اول    ویژه نامه 252    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

ــاد« پــزشــک  ــراشــ ــروی خــ ــسـ ــر احـــمـــد خـ ــتـ »دکـ
ــوق  ــ ــان ف ــ ــت ــارســ ــمــ ــ ــی ــ ــی ب ــ ــ ــل ــ ــصـــص داخــ ــخـ ــتـ مـ
ــخ  ــ ــاری ــ ت در  مـــشـــهـــد  رضـــــــــوی  ــی  ــصـ ــصـ ــخـ  تـ
ــدود  حــ ســــن  در  ســـــــــال1399  مـــــردادمـــــاه   15 
هموطنان  به  خدمت  جریان  در  و  سالگی   70
کــوویــد19،  بیماری  بــه  مبتال  بــیــمــاران  درمـــان  و 
از  کرونا  بیماری  به  ابتال  علت  به  را  خود  جان 
مدافع  »شهید  شــامــخ  مــقــام  بــه  و  داد  دســت 
با  گفت وگو  از  آمد.بخش هایی  نائل  سالمت« 

دختر شهید، خانم »مریم طال 
بخوانید  را  خراشاد«  خسروی 
و  اخــالقــی  خصوصیات  از  کــه 
گفته  پــدرش  و  مــادر  همراهی 

است...

در گفت وگو با مؤسس و مجریان »طرح دانش و بینش« مطرح شد

بردن دروس حوزه میان مردم
روایت فرزند شهید مدافع سالمت 

بیمارستان رضوی از والدینش

سوگندنامه ای 
با دو امضا 

۲
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منبر مجازی

 تکلیفت را 
شیرین انجام بده

حجت االسالم ماندگاری  بهترین مقدرات 
را از خدا بخواهیم. بهترین مقدر چیست؟ 
بهترین مقدر این است که من بهترین انجام 
مأموریت الهی را داشته باشم. »خلق الموت 
و الحیاه لیبلوکم ایکم احسن عمال«... یعنی 
اگر به ما بگویند بهترین مقدر تو چیست؟ 
بگویم می خواهم آن توقعی را که خدا از من 

دارد، به نحو احسن انجام دهم.
انــتــظــاری کــه خــدا از مــا دارد؛ انــجــام تکلیف 
است. بهترین نحوه انجام تکلیف این است 
که ما تکلیف الهی را شیرین انجام دهیم، از 
خدا می خواهیم انجام تکلیف سخت برای ما 
»احلی من العسل« شود. االن تکالیف برای 
مــردم سخت اســت. هر چقدر هم به سمت 
ظهور جلوتر می رویم تکالیف سخت تر می شود.
زمان ظهور تکالیف خیلی سخت تر می شود 
تقویت  ما  در وجود  اعتقادی  مبنای  اگر  اما 
العسل«  من  »احلی  سخت  تکالیف  شــود 
ــردم نــســبــت بــه واجـــبـــات فــرار  ــ مـــی شـــود. م
نــمــی کــنــنــد، کــســالــت نـــدارنـــد، بــهــانــه گــیــری 
»والسابقون  واجبات  به  نسبت  نمی کنند... 
ماه  در  فقط  باید  چــرا  هستند.  السابقون« 
مبارک رمضان در مکان خاص و ایام خاص و 

موقعیت خاص ما بنده خدا شویم؟
صد بار بدی کردم و دیدم ثمرش را/ خوبی 

چه بدی داشت که تکرار نکردم
مــاه رمضان خــوب می شوند.  مــردم در  همه 
همه مردم شب قدر خوب می شوند. همه با 
هم مهربانند، همه یکدیگر را دوست دارند. 
امــام حسین)ع( در مجلس  اربعین  همه در 
امــام حــســیــن)ع(، در حــرم امــام حسین)ع( 
خوب می شوند. همه در حرم امام رضا)ع( و 
حرم حضرت معصومه)س( خوب می شوند، 
دیگر  موقعیت های  در  را  ایــن خوبی  ما  چــرا 

تکرار نمی کنیم؟ چون تکلیف سخت است.
رفقا، خوب بودن سخت است... به آدم فحش 
بدهند و او باید در مقابلش خوبی کند، سخت 
اســت. کسی بــا تــو قطع رحــم کند، تــو صله 
رحم کنی سخت اســت، کسی خطا کند، تو 
وفا کنی؛ کسی جفا کند تو عطا کنی خیلی 

سخت است.
در عصبانیت ها کسی به او فحش دهد، آدم 
خودش را کنترل کند سخت است. در هوای 
گرم تابستان، روزه گرفتن سخت است، نماز 
دادن سخت  زکــات  دادن،  خــوانــدن، خمس 

است.
آســان شــدن و شیرین شــدن این ها معرفت 
می خواهد... اللهم عرفنی نفسک... اگر خدا 
به ما معرفت ندهد ما در این عالم هیچ چیز 
المعرفه« هر چقدر  بقدر  نداریم. »المعروف 
بفهمی همان قدر سهمت است. سهم ما به 
اندازه فهم ماست. »اللهم اکرمنا بنور الفهم«.

روایت هایی کمتر شنیده شده از حضور رهبرِ جمعیت فدائیان اسالم در مشهد به مناسبت سالگرد شهادتش

منبرهای خیابانی»نواب صفوی«
نیکبخت    محمدحسین 
ســیــدمــجــتــبــی مــیــرلــوحــی تــهــرانــی 
ــام »شهید  نـ بــا  را  او  کــه هــمــه مــا 
یکی  می شناسیم،  صــفــوی«  نــواب 
شخصیت های  تــأثــیــرگــذارتــریــن  از 
تاریخ ایران در سده اخیر محسوب 
مذهبیون  او،  فعالیت های  از  پیش  تــا  مــی شــود. 
عالقه مند به فعالیت های سیاسی، کار تشکیالتی و 
مبارزات هدفمند را در قالب یک سازمان منسجم 
تجربه نکرده  بودند. شهید نواب صفوی نه فقط در 
ایجاد ساختار و جذب عضو برای گروه خود بسیار 
موفق عمل کرد، بلکه تظاهرات و اقدام های وی نیز 
موجب گرایش عمومی مردم به جریان فدائیان اسالم 
 شد و آن ها در میان اقشار متدین که بخش اعظم 
جامعه را تشکیل می دادند، از جایگاه بسیار خوبی 
برخوردار بودند. یکی از ویژگی های بسیار مهم جریان 
نــواب صفوی،  و شخصیت شهید  اســالم  فدائیان 
جوان بودن و جوان گرایی فوق العاده آن ها بود. فدائیان 
اسالم در سال 1324ش در حالی بنیان گذاری شد که 
بنیان گذار آن، تنها 21 سال داشت و این مسئله در 
فضایی که عموماً جوانان نقش چندانی در تحوالت 
سیاسی و اجتماعی ایفا نمی کردند و در بسیاری از 
موارد تنها کسوت یک پیرو را داشتند، بسیار جذاب 
به نظر می رسید. یکی از شهرهایی که جوانان آن 
به شدت تحت تأثیر جذبه شخصیت شهید نواب 
صفوی و مشی و مرام فدائیان اسالم قرار داشتند، 
مشهد بود. آن مرحوم بارها به قصد زیارت و شرکت 
در تجمعات به این شهر سفر کرد و مجموعه این 
و روایت هایی شد که  حضورها، رقم زننده رویدادها 
امروز در سالروز شهادت وی و یارانش قصد داریم در 

صفحه نخست رواق مروری بر آن ها داشته  باشیم.

ارتباط با »مبارزین اسالم« ◾
در  آنکه  از  پیش  صفوی  نــواب  شهید  بی تردید 
شود،  مشهد  وارد  اســالم  فدائیان  رهبر  کسوت 
ــه ایـــن شــهــر ســفــر کـــرده  بـــود. پــدر  چــنــد بـــاری ب
همسر وی، نواب احتشام رضوی از فعاالن قیام 
مسجد گوهرشاد بود و به همین دلیل به تهران 
تبعید شد. بدیهی بود که این ارتباط خانوادگی 
با  عمیق تر  و  بیشتر  ارتباط  موجب  می توانست 
فضای شهر مشهد باشد. با این حال، نخستین 
مشهد  مذهبی  جوانان  و  وی  تشکیالتی  ارتباط 
جمعیت  اقـــدام هـــای  تأثیر  تحت  شــدت  بــه  کــه 
از طریق  داشتند،  قــرار  تهران  در  اســالم  فدائیان 
تشکیالت جمعیت »مبارزین اسالم« برقرار شد. 
برای  که  بودند  گــروه  همین  اعضای  از  تــعــدادی 
نخستین  بار از نواب خواستند تا سفری با هدف 
و  داشته  باشد  مشهد  به  سیاسی  فعالیت های 
شهید  سیاسی  سفر  نخستین  ترتیب،  ایــن  به 
در سال 1329ش شکل  به مشهد  نواب صفوی 
نواب صفوی  ورود  دربــاره  اطالعیه هایی  و  گرفت 
به مشهد در روزنامه های فعال آن دوره شهر به 
وجود  گروه هایی  زمان،  آن  در  البته  رسید.  چاپ 
داشتند که می خواستند مانع سخنرانی های او در 
مشهد شوند و حتی با استخدام جمعی از اراذل 
را  وی  مجالس سخنرانی  کردند  سعی  اوبــاش  و 
این  از  اما استقبال گسترده مردم  بزنند،  به هم 

برنامه ها، مانع تحقق خواست آن ها شد.

یک سفر سیاسی ◾
شهید نواب صفوی در سفر سیاسی خود به مشهد، 
با  را دنبال می کرد؛ نخست دیــدار  دو هدف عمده 
علمای شهر و گفت وگو با آن ها درباره مسائل جهان 
اســالم و دوم حضور در اجتماعات جوانان شهر و 
ایــراد سخنرانی بــرای آنــان. آن مرحوم در این سفر 
آیت هللا  مانند  و شناخته شــده ای  مبارز  علمای  با 
عبدخدایی  به  معروف  تبریزی  غالمحسین  شیخ 
و  نــواب صفوی  میزبان شهید  داشــت.  دیدارهایی 
جمعی از یارانش که گاه تعداد آن ها به حدود 35 
نفر می رسید، در این سفر و البته چند سفر بعدی 
به مشهد مقدس، انجمن پیروان قرآن به مدیریت 
بــود. مهدیه مشهد که در  مرحوم حاجی عابدزاده 
آن زمان یکی از مهم ترین کانون های مذهبی شهر 
به حساب می آمد، این میزبانی را بر عهده گرفت و 
البته نخستین سخنرانی های نواب صفوی در مشهد 

هم در مهدیه ایراد شد. با این حال، همه خیابان های 
و  بالقوه محل سخنرانی  رضـــوی،  بــه حــرم  منتهی 
تبلیغات شهید نواب صفوی بودند. او هنگامی که 
قصد داشــت در مــدارس علمیه ای مانند »مدرسه 
مثل  دیــگــری  مکان  هــر  یــا  باالخیابان  سلیمانیه« 
مساجد محله نوغان یا سرشور سخنرانی کند، مسیر 
را به صــورت پیاده طی می کرد و در همان حــال، با 
مردم سخن می گفت. این صحبت ها حالت موعظه 
داشت، اما لحن و نوع بیان آن با دیگر سخنرانی ها 
فرق می کرد و هیجان و شوری که در آن ها نهفته بود، 
مردم را سخت تحت تأثیر قرار می داد؛ در واقع تأثیر 
این منبرهای خیابانی، حتی بیشتر از سخنرانی های 
شهید  سخنرانی های  دلیل  همین  به  بــود.  رسمی 
نواب صفوی در مسجد گوهرشاد و صحن عتیق با 

استقبال گسترده مردم روبه رو می شد.

سخنرانی های شورانگیز در حرم مطهر ◾
نـــواب  شــهــیــد  ســفــر  نخستین  از  مــطــهــر  حـــرم 
صفوی به مشهد، میزبان سخنرانی های وی بود. 
در   1330 زمستان سال  در  سخنرانی مشهورش 
مسجد گوهرشاد شاید سبب شد برای نخستین 
هجمه  و  فلسطین  قضیه  بــا  مشهد  مـــردم  ــار  ب
گسترده صهیونیست ها به مقدسات عالم اسالم 

از زوایای گوناگون آشنا شوند. این مسئله سبب 
شد بعدها حتی در جریان وقایع پس از قیام 30 
تیر 1331، مردم مشهد در تظاهرات خود، قضیه 
فلسطین را بــه صـــورت جــدی مـــورد تــوجــه قــرار 
در صحن  نواب صفوی  دهند. سخنرانی شهید 
عتیق نیز با موضوع فراموش کردن سنت امر به 
معروف و نهی از منکر ایراد شد. برخی شاهدان 
عینی مانند »سیدحسن فاطمی« که از اعضای 
از  مــی شــد،  محسوب  اســـالم  فــدائــیــان  مشهدی 
اجتماع بسیار عظیم زائران و مجاوران در صحن 
عتیق سخن گفته اند؛ اجتماعی که شهید نواب 
ایراد  به  آن  در  بلندگو  از  استفاده  بــدون  صفوی 
افکار  او،  رســـای  صـــدای  و  ــرداخــت  پ سخنرانی 
عمومی را متوجه مسائل روز ایران و جهان اسالم 
کرد و پس از ایراد آن، شور و غوغای بی سابقه ای 

در میان مردم شکل گرفت. 

مخفیگاه نواب صفوی در خیابان »دریا« ◾
مشهد در جریان رویدادهای غمبار پس از کودتای 28 
مرداد سال 1332 نیز مدتی میزبان شهید نواب صفوی 
بود. رحیم پور اصفهانی از اعضای فدائیان اسالم در 
گفت وگویی به این مسئله کمتر شنیده شده اشاره 
می کند و می گوید آن مرحوم مدتی را در شهر مشهد 
و در جایی که امروزه منطقه طالب قرار دارد، مخفی 
شده  بود؛ جایی که به دلیل قرار داشتن گودالی بسیار 
بزرگ و مملو از آب به منطقه »دریا« شهرت داشت 
و امروزه ما آن را به نام خیابان »وحید« می شناسیم 
که از خیابان شهید مفتح )سیمتری طالب( تا بزرگراه 
کمربندی مشهد )صدمتری( امتداد دارد. شهید نواب 
صفوی زمانی در این منطقه و در یکی از خانه های 
محقر و روستایی آن پنهان شده  بود که آن مکان، 
بخشی از شهر مشهد به حساب نمی آمد. می دانیم 
که منطقه طالب از اواخــر دهه 1340 خورشیدی به 
تدریج آباد شد و نخستین خیابانی که در آن ساختند، 
خیابان شهید علیمردانی امــروزی یا همان 20متری 
طالب سابق بود. شهید نواب صفوی حدود یک ماه 
در این محل مخفی شد و فقط دوستان و یاران خاص 
وی از این مسئله خبر داشتند. او گاه به وقت سحر، 
خودش را به حرم مطهر امام رضا)ع( می رساند و پس 

از زیارت، دوباره به مخفیگاه خود باز می گشت.

نخستین سفر سیاسی شهید نواب صفوی به مشهد در سال 1329ش شکل گرفت 
و اطالعیه هایی درباره ورود نواب صفوی به مشهد در روزنامه های فعال آن دوره 
شهر به چاپ رسید. البته در آن زمان، گروه هایی وجود داشتند که می خواستند مانع 

سخنرانی های او در مشهد شوند.
گزيدهگزيده



نخستین 
حکمت لقمان

نخستین حکمتی که 
از لقمان آشکار شد 
این بود: تاجری مست 
شد و با هم پیاله اش 
شرط بست همه آب 
دریاچه را بنوشد وگرنه 
خود و عیالش تسلیم 
او شوند. وقتی صبح 
شد و به هوش آمد، 
پشیمان شد. لقمان 
گفت: »من تو را از 
این مخمصه خالص 
می کنم؛ به شرط اینکه 
دیگر چنین کاری 
نکنی. به طلبکار بگو: 
آیا آبی را که شرط 
کردیم، بنوشم؟ پس 
آن را بیاور ]تا بنوشم[ 
یا آبی را که االن در 
دریاچه است، بنوشم؟ 
پس دهانه هایش را 
ببند تا آن را بنوشم یا 
آبی را که بعداً خواهد 
آمد، بنوشم؟ پس 
صبر کن تا بیاید«.

حکمت

دعا زیر گنبد 
امام حسین)ع(

حجت االسالم قرائتی 
در کتاب خاطراتش 
می گوید: در بعضی 

شب های جمعه 
که در نجف بودم 

توفیقی بود که به کربال 
می رفتم و در حرم امام 
حسین)ع( به مناجات 

می پرداختم.از آنجا 
که دعا زیر گنبد امام 

حسین)ع( مستجاب 
است، از استادم 

پرسیدم: در آنجا چه 
دعا و درخواستی از 
خدا داشته باشم؟
ایشان فرمودند: 

دعا کن هر چه مفید 
نیست، عالقه اش 

از دل تو بیرون رود. 
بسیارند کسانی که 
عالقه مند به کاری 

هستند که بی فایده 
است. خدا را شاکرم که 

به جز قرآن و تفسیر، 
به بسیاری از علوم 
غیرمفید عالقه ای 

ندارم.

حکایت

 من احب 
ان الیظلم 
حلده 
فلینوّر 
املساجد
هر کس دوست 
دارد قبرش تاریک 
و ُظُلمانی نباشد، 
 مساجد را 
روشنایی دهد.

الغفله 
ترکک 

املسجد 
و طاعتک 

املفسد
غفلت تو در این است 

که رابطه خود را با 
مسجد قطع می  کنی 

و راه ُمفسدین و 
تبهکاران را پیش 

می  گیری.

کتاب »خــداشــنــاســی« اثــر علیرضا رمضانیان بــه همت 
مؤسسه بوستان کتاب در ۲۹۶صفحه منتشر شــد. در 
این کتاب بر اساس آیات و روایات به موضوع خداشناسی 

پرداخته شده است.
بشر همواره به موجود برتر و خداوند و مفاهیم دینی و نقطه 
مقابل آن یعنی انکار وجود خدا می اندیشد. بحث درباره نظام 
آفرینش و کیفیت تبیین آن، اینکه »مبدأ عالم چیست؟« و 

»آیا خدا صاحب جهان است؟«، »آیا هستی معلول تصادف 
اســـت؟«، »آیــا جهان غایت و هدفی دارد یا سیر به سوی 
ناکجاآباد دارد؟« و ده ها پرسش دیگر، اموری است که قرآن 
کریم و روایات معصومان)ع( پاسخ منطقی و فهم پذیری به 

آن ها داده اند.
در این کتاب نیز موضوع خداشناسی و بیان روان و دسته بندی 
شده تبیین گردیده، به گونه ای که در زیر هر بحث، مهم ترین 

آیات و روایات همان بحث آورده شده است.
در دو فصل ابتدایی این کتاب پس از تبیین جایگاه و اهمیت 
خداشناسی و بیان ضـــرورت معرفت، احــســاس و تجربه 
)طبیعت(، عقل و ِخرد، تاریخ و آثار تاریخی، فطرت و وجدان، 
وحــی آسمانی و کشف و شهود به عنوان منابع و راه هــای 
آن برشمرده شــده اســت. نقش خداشناسی در جامعه و 
مقایسه راه های شناخت خداوند مضامین دو فصل بعدی 

این کتاب هستند.  فصل پنجم این اثر به شناخت خداوند با 
آیات اختصاص دارد و آیات خداشناسی تبیین شده است. 
ششمین فصل از این اثر با عنوان »جایگاه نفس« به جایگاه 
معرفت نفس )آیات و روایــات( پرداخته و در ادامــه، معرفت 
نفس بر اساس دیدگاه عالمه طباطبایی)ره( بیان شده است.

نویسنده در فصل هفتم که با عنوان »قرآن و راه های شناخت 
خداوند« تدوین شــده، راه هــای »آفــاقــی«، »انفسی« و »از 

مقصد به مقصود« را به عنوان طرق خداشناسی معرفی و 
تشریح کرده است.

نویسنده در هشتمین فصل، به »دالیل اثبات خداوند متعال« 
پرداخته و پس از بیان خداشناسی از راه فطرت، نشانه های 
تشخیص امور فطری از امور غیرفطری و عادی تشریح شده 
که این نشانه ها عبارت اند از: برهان فطرت، برهان نظم، برهان 
وجوب و امکان، برهان معلولیت، برهان حدوث و تغییر، برهان 

تدبیر و هدایت، برهان ضرورت و وجوب و برهان محدودیت.
در فصل نهم به خداشناسی قلبی و مراتب آن و همچنین 

تفاوت آن با خداشناسی عقلی پرداخته شده است.
»توحید و یگانگی خــداونــد« عــنــوان فصل دهــم کتاب 
»خداشناسی« است که در آن پس از اشــاره به یگانگی 
خداوند، دالیل عقلی و فلسفی بر یگانگی پروردگار تبیین 
و ابعاد توحید تشریح و به توصیف خــداونــد نیز اشــاره 

شده است.
نویسنده در فصل های بعدی، عناوینی همچون »مراحل 
توحید از نگاه کالم، فلسفه و عرفان«، »توحید ذاتی«، »توحید 
صفاتی«، »اقسام توحید افعالی«، »توحید عملی« و »مراتب 
و نصاب توحید« را مورد بحث و بررسی قرار داده و در سه فصل 
پایانی »ریشه های ایمان به خداوند« و همچنین علل انحراف 
از توحید و بی توجهی به دین و گریز از آن را بررسی کرده و اقوال 

مفسران در خصوص عنوان »هللا نور السماوات و االرض« را 
مورد بحث و بررسی قرار داده است.

رمضانیان مسئله »رؤیت خداوند« را به عنوان پایان بخش 
بحث های کتاب انتخاب و سعی کرده مقصود از دیدار خدا، 
رمز دیدار خدا و همچنین سیر تکاملی انسان در پرتو نور ذکر تا 
مقصد لقاءهللا از سخنان معصومان)ع( )ذکر عشق، عشق و 

انقطاع، و انقطاع و لقا( را به مخاطبان ارائه دهد.

تازه های نشر
کتاب 
»خداشناسی« 
روانه بازار نشر شد

حکایتهاوکرامتها
   مکاشفه حاج هادی ابهری 

درباره عظمت شهید نواب صفوی
محمدباقر ادیبی الریجانی در کتاب »از داستان ها باید آموخت« 

مکاشفه ای از مرحوم حاج هادی خان صنمی ابهری درباره 
شهید نواب صفوی را نقل کرده است. حاج هادی ابهری که 

از او داستان ها و کرامت های زیادی نقل شده، رفیق دیرینه 
مرحوم عالمه تهرانی نیز بوده که در مکتوبات عالمه از کرامات و 
داستان های او مطالب زیادی نقل شده است. حاج هادی ابهری 

ماجرای مکاشفه اش را این گونه روایت می کند: در سفر حج چون 
به مدینه مشرف شدم، روزی برای زیارت قبور ائمه)ع( به بقیع 

رفتم و چون قبور ویران چهار امام معصوم را دیدم، گریه مرا دست 
داد به طوری که بیخود شده و روی زمین حرم افتادم. زمین را 

می بوسیدم و گریه می کردم. مأموران سعودی آمدند، مرا بلند کرده 
و کشان کشان به اداره امر به معروف بردند و از من تعهد گرفتند 

دیگر به بقیع نروم و مرا آزاد کردند. به حرم حضرت رسول اهلل)ص( 

رفتم و عرض شکایت کردم که تا کی ما باید این گونه شدائد را 
ببینیم؟ پس از ساعتی بیرون آمدم. با اینکه از طرف مأموران و اداره 

امر به معروف آنان ممنوع از تشرف به بقیع شریف بودم اما عشق 
آن بزرگواران مرا تحریک نموده و بی اختیار به طرف قبرستان 
بقیع رفتم. چون به در قبرستان رسیدم، دیدم در بسیار عالی و 

صحن و سرای عجیب و بدیعی است که در هیچ یک از مشاهد 
مشرفه عراق و ایران ندیده بودم. کفش هایم را درآورده و وارد 

صحن شدم. دیدم حرم مطهر ائمه بقیع با گنبد و مناره های طالیی 
رفیع و ایوان بسیار با صفایی است که هرگز مثلش را ندیده بودم. 

تعجب کردم که از دیروز عصر تاکنون این بنای مجلل را که ساخته 

است؟! پس با ذوق و شوق فراوان به طرف حرم ائمه)ع( روانه شدم، 
اما هیچ کس را نمی دیدم. تا به ایوان رسیدم، مشاهده کردم سید 

بزرگواری که عمامه سبز بر سر دارد، جلو در حرم ائمه)ع( ایستاده 
و با هیبت و وقار تمام، دربانی ائمه را می نماید. گفتم: خدایا! این آقا 

کیست که این اندازه مقام دارد و دربان امامان است؟! نزدیک رفتم، 

دیدم مرحوم مغفور سیدمجتبی میرلوحی)نواب صفوی( است. 
خوشحال شدم و رفتم با او مصافحه و معانقه کنم. ناگهان دیدم 

کنار قبور ویران شده آن ها ایستاده ام و از آن مناظر هیچ اثری 
نیست. دانستم مشاهد مشرفه همان است که در مکاشفه دیدم و 

فهمیدم مرحوم نواب صفوی مقام بلندی نزد اجدادش دارد.

حجت االسالم والمسلمین حسین سوزنچی در 
نوشتاری به بررسی موضوع »احتیاط« در تقلید 
پرداخت و آن را نمونه ای از فاصله گرفتن از اعمال 
سلیقه های شخصی و در عوض رجوع به متخصصان 
بیشتر در یک موضوع دانست. او در این نوشتار که 
در پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح اندیشه منتشر 

شده، نوشت: 
در ابتدای رساله های توضیح المسائل می نویسند 
انسان برای عمل به احکام دین باید یا مجتهد باشد 
یا مقلد یا محتاط. همواره برایم سؤال بود »انسان 
مجتهد باشد یا مقلد« رویه ای معقول است )نه  فقط 
در فقه، بلکه در تمام عرصه های زندگی، مثالً برای 
عالج بیماری، انسان یا مجتهد )پزشک( است یا مقلد 
)به پزشک مراجعه می کند( اما محتاط یعنی چه؟ 
انسان یا پاسخ را می داند یا نمی داند؛ اگر نمی داند، از 
کسی که می داند بپرسد؛ چرا احتیاط کند )برود سراغ 
همه متخصصان و به سخت ترین گزینه ممکن عمل 
کند(؟ آیا احتیاط، خالف عقل متعارف نیست؟ آیا 
واقعاً یک تقسیم ثنایی )مقلد-مجتهد( باید داشت یا 

یک تقسیم ثالثی )مقلد-مجتهد- محتاط(؟
امروز دقیقاً می فهمم بی توجهی به این قسم سوم 
نه فقط به بسیاری از طالب و دانشجویان آسیبی 
جــدی زده، بلکه مشکالت حـــادی را در زندگی 

اجتماعی ما ایرانیان رقم زده است!
مسئله از ایــن قـــرار اســـت: هــر انسانی در ابتدای 
تحصیل در هر رشــتــه ای ابتدا مقلد اســت و زمان 
می برد تا مجتهد شود؛ اما حرکت از مقلد بودن به 
مجتهد شدن، دفعی نیست، تدریجی است؛ یعنی 
دانشجو و طلبه پس از مدتی و به خاطر مواجهه با 
دیدگاه های رقیب و … به مرحله ای می رسد که دیگر 
نمی تواند مقلد باشد؛ یعنی دیگر هر »دیدگاه معین« 
)در فقه:  فتوا؛ در پزشکی: نحوه معالجه؛ و …( را که 
می بیند، اشکاالتی دربــاره اش به ذهنش می آید که 
نمی تواند مثل گذشته، آن را بپذیرد و احتمال می دهد 
»گزینه های رقیب« بهتر باشند؛ اما هنوز به حدی 
نرسیده که خودش بتواند با ادلــه ای که در دستش 
است به نتیجه معتبر و اطمینان بخش در حد آن 
رشته علمی -که عرف جامعه علمی مربوط، آن را قابل 

اعتنا بداند- برسد.
در چنین وضعیتی که انسان در برزخ بین تقلید 

و اجتهاد اســت، چه کند؟ اینجاست که 
مفهوم »محتاط« معنی دار می شود؛ به 
عنوان یک راهنمای عمل می گوید: درست 

است که تو دیگر نمی توانی تقلید کنی اما 
یادت باشد هنوز مجتهد نشده ای؛ 

تو به دیدگاه مجتهدان انتقاد 
داری، اما یادت باشد آن ها 

پیش از اینکه تو در این 
ــرار بگیری  وضــعــیــت قــ
مجتهد بـــوده انـــد و به 
خاطر فــراتــر رفتن تــو از 

مقلد بودن )حتی اگر نقد تو بر دیدگاه آن ها وارد هم 
باشد( اجتهادشان باطل نشده است؛ زیرا مجتهد 
انسان معصوم نیست که خطا نکند؛ او انسانی است 
که در حد عقالیی الزم تالشش را کرده و عقال تأیید 
می کنند حتی اگر در نظر نهایی اش اشتباه هم کرده 

باشد معذور است.
پــس در چنین موقعیتی کــه نمی توانی از آن یک 
نفر – که قبالً مقلدش بودی- تقلید کنی، او و بقیه 
متخصصان سطح باال را جلو خودت بگذار و احتیاط 
کن! احتیاط یعنی وقتی مثالً مریض شدی و به هیچ 
متخصصی اطمینان کامل نداری، راهش این نیست 
که به سلیقه شخصی خــودت عمل کنی؛ بلکه به 
جای یک نفر، سراغ چند متخصص برتر برو و اگر 
اولی گفت انگور نخور و دومی گفت انار نخور و سومی 
گفت سیب نخور، فعالً هیچ یک از این سه میوه را 

نخور تا زمانی که خودت واقعاً متخصص شوی.
رویه غلطی که متأسفانه رایج شده این است که 
بسیاری از طالب و دانش پژوهان بدون اینکه در 
عرصه تخصصی خود به اجتهاد رسیده باشند 
موضعی را که به نظرشان بهتر رسیده مبنای عمل 
خود قرار می دهند! و بدتر اینکه در مسائل مربوط 
بــه مشکالت جامعه هــم، بــه جــای ارجـــاع دادن 
دیگران به متخصصان، می کوشند نظر خودشان 

را به کرسی بنشانند.
و ایــن گونه اســت که در کشور، نه فقط در مسائل 
دینی، بلکه در مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، 
فرهنگی، خــانــوادگــی، سالمت و... دچــار مشکل 
هستیم و روز به روز بر مشکالتمان افزوده می شود؛ 
ــم، امــا هنوز  چــون بسیاری از ما از تقلید درآمــده ای
مجتهد نشده ایم و یادمان رفته کسی که در این برزخ 
به سر می برد: نخست وظیفه خودش احتیاط است 
نه فتوا دادن؛ دوم وظیفه ندارد سایر مقلدان را از رجوع 

به مجتهدان بازدارد و به پیروی از خود دعوت کند.
اگر هرکدام از ما وقتی از تقلید درمی آمد، توجه 
ــان کــه تــا دیـــروز مجتهد بــودنــد هنوز  مــی کــرد آنـ
مجتهدند و می فهمید صرف گرفتن مدرک دکترا 
یا سطح چهار حــوزه، انسان را مجتهد نمی کند، 
آنگاه نقش آفرینی متخصصان هر عرصه جدی تر 
مــی شــد و مــســئــوالن و تصمیم گیران کــشــور از 
متخصصان واقــعــی در هــر عــرصــه ای پیروی 
می کردند و احتماالً با بسیاری از مشکالت 

امروزی مواجه نبودیم.
ــروز  ــر نــشــده اســــت. مــن امـ هــنــوز هــم دیـ
فهمیده ام نمی توانم در برخی عرصه ها مقلد 
باشم؛ اما می دانم هنوز مجتهد هم نشده ام؛ 
از این رو است که راه احتیاط را در پیش 
گرفته ام. شما هم با خودت روراست 
باش؛ اگر نمی توانی تقلید کنی ابتدا 
مطمئن باش مجتهد شده ای بعد 

فتوا بده!

چندی پیش انتشار اخباری مربوط به اتوبوس خوابی 
در تهران مورد توجه رسانه ها و مردم قرار گرفت. یکی 
از طرح ها و پیشنهادهایی که در شبکه های اجتماعی 
و پایگاه های خبری ارائه شد و مورد توجه صاحبنظران 
قــرار گــرفــت، استفاده از ظرفیت مساجد، اماکن 
مذهبی و… برای ارائه این گونه خدمات اجتماعی بود. 
خبرگزاری مهر در خصوص کارکردهای مسجد با 
دکتر سعیدطاووسی مسرور، پژوهشگر تاریخ اسالم 
گفت وگویی ترتیب داده که در ادامه گزیده ای از آن را 

می خوانید.

بــراســاس آنچه در کتاب ها و پژوهش ها در این  ◾
خصوص عنوان شده مسجد به عنوان پناهگاه مردم 
محسوب می شده و اگر در گذشته کسی مشکل مالی، 
کــاری و… داشــت نخستین جایی که مراجعه می کرد 
مسجد بـــود؛ حتی امــامــان جماعت توجه داشتند 
چنانچه اهــالــی محل بیمار می شدند و یــا مشکلی 
برایشان پیش می آمد به عیادت و یا رفع گرفتاری آنان 
ــرای حفظ این  اقـــدام کنند؛ چــرا امـــروز تــاش زیـــادی ب

کارکردها صورت نمی گیرد؟
الناس علی دین ملوکهم، مردم به شیوه حاکمانشان 
زندگی می کنند؛ زمانی که حاکمان در طــول تاریخ 
مساجد را منحصر به عبادت کردند و مساجد به 
عنوان جایگاه عبادت در اذهــان عمومی معنا پیدا 
کرد جذابیت های مسجد نیز نزد مردم کاهش یافت. 
البته مردم بسیار تالش کردند که کارکرد مسجد حفظ 
شود، برای مثال امــروز هنوز شاهد برخی کارکردها 
مانند ریش سفیدی و رفــع اختالفات توسط امام 

جماعت در مساجد هستیم.
ــل کمرنگ شــدن کارکردهای  بنابراین یکی از دالی
مسجد، حضور کمرنگ مــردم در این نهاد مقدس 
است. در دورانی که حضور مردم در مسجد چشمگیر 
بــود در حفظ کارکردهای مسجد نیز بسیار تالش 
می شد، برای مثال زمانی که حرم ائمه اطهار)ع( به 
دست وهابیت تخریب شد این مردم تهران بودند که 
با تجمع اعتراضی در مسجد سلطانی که امروز نام آن 
مسجد امام خمینی)ره( است به این جنایت خصمانه 
واکنش نشان دادند. در حالی که امروزه اگر بخواهد 
تجمعات اعتراضی برگزار شود در میدان آزادی و یا 
فالن ورزشگاه برنامه ریزی و برگزار خواهد شد. توجیه 
آن هم این است که این تعداد از مردم در مسجد جا 
نمی شوند، در حالی که می شود با تدبیری صحیح، 
مشکل کمبود فضا را حل کرد. چرا مسئوالن وقتی 
اقدام به تأسیس مکانی چون مصالی امام خمینی)ره( 
می کنند به این مکان هویت مسجد نمی دهند که تنها 
بخشی از آن مصلی باشد. اگر مصلی هویت مسجد 
داشــت و مــردم می خواستند در این مکان اجتماع 
اعتراضی داشته باشند چنین گفته می شد اجتماع 
اعتراضی مردم تهران در راستای عدالت خواهی در 
فــالن مسجد بــرگــزار شــد. امــا زمانی که یک مکان، 
مصلی نامیده می شود ایــن معنا در ذهــن متصور 
می شود که می توان در این مکان نمایشگاه کتاب 

نیز برپا کرد.

برای بسته بودن درهــای مسجد چه دالیلی بیان  ◾
می شود؟

توجیهات فــراوانــی بــرای آن بیان می کنند که یکی 
ــا نــداشــتــن قـــدرت تأمین امنیت اســت در  از آن هـ
حالی کــه بــه عقیده بنده ایــن بهانه بــه نوعی پاک 
کردن صورت مسئله بوده و بستن درهای مسجد را 
انتخاب ساده ترین راه برای تأمین امنیت می دانم؛ 
بستن درهای مسجد کارکرد اصلی این مکان مقدس 
را تضعیف کـــرده و از بین بـــرده اســـت. الزم است 
نهادهایی مانند امور مساجد و یا سازمان تبلیغات 
اسالمی در این مسئله ورود کنند. مگر این نهادها 
بودجه کمی دریافت می کنند که نمی توانند بخشی 
را به این امر اختصاص دهند و در هر منطقه حداقل 
یک مسجد جامع شاخص را به صورت شبانه روز باز 
نگه دارند؟ بسته بودن درهای مسجد تنها به تهران 
اختصاص ندارد و تقریباً مشکل همه شهرهاست! 
بــرای مثال، زمانی که شخصی به شهری مسافرت 
می کند برای اقامه نماز باید چه کند؟ باالخره نماز یک 
واجب عینی است و گفته نشده حتماً باید نماز اول 

وقت اقامه شود.

باید به گونه ای برنامه ریزی شود که مساجد در ساعات 
مختلف ظرفیت هایش حفظ شود نه اینکه فقط به 
مکانی برای برگزاری مجلس ختم مبدل شود. می توان 
از ظرفیت مسجد در برگزاری کالس های مختلف 
علمی، دینی و آموزشی بهره برد و این مکان مقدس 
را به نهادی پویا و فعال تبدیل کرد و از این انفعال 

نجات داد.
ــات، مؤمن در مسجد همانند ماهی  براساس روایـ
در آب اســت؛ مقصود از ایــن روایـــت، انــس و الفت 
مؤمن با مسجد و اشتیاق آن به حضور در این مکان 
مقدس اســت. از جمله برکات مسجد می توان به 
این نکته اشاره کرد که مؤمنان در مسجد یکدیگر را 
می یابند، با هم صحبت می کنند و به رفع مشکالت 
هم می پردازند؛ اما متأسفانه امروز این امکان وجود 
ندارد و به سرعت نمازگزار را از مسجد بیرون می رانند.

در دوره هـــای مختلف در تاریخ اســام در مسجد  ◾
ــردم بــاز بــود و حتی در مقاطعی  همیشه بــه روی مـ
مسجدالنبی محل زندگی و محل بیتوته مسلمانان 
مهاجر به شمار می رفت؛ چرا امــروز با وجود این همه 
مسجد شاهد افــرادی هستیم که شب های خود را در 
اتوبوس سپری می کنند؟ آیا باید درهای مسجد به روی 
این افراد باز شود؟ چگونه می توان از ظرفیت مسجد برای 

حل این معضل بهره برد؟
اگر به مسجد نگاه جامعی وجود داشته باشد این 
مشکل به راحتی حل می شود. درست است که در 
مسجد خوابیدن کراهت دارد و شرعاً این امر یک 
مسئله ثابت شده محسوب می شود اما می توان با 
راهکارهای دیگر، این مشکل و معضل به وجود آمده 
را حل کــرد. می توانند قسمتی از مسجد را صیغه 
نخوانند تا اگر کسی خواست آنجا بخوابد یا جلسه 
درس و بحث برگزار کند با منع شرعی و اخالقی روبه رو 
نشود. البته امــروزه بسیاری از مساجد هستند که 
این نوع تدابیر را اندیشیده و قسمتی را به حسینیه 

اختصاص داده اند.
بنابراین این گونه نیست که گفته شود به هیچ وجه 
امکان ندارد از ظرفیت مسجد برای ایجاد یک خوابگاه 
برای اتوبوس خواب ها و یا در راه ماندگان استفاده کرد، 
چرا که مسجد نهادی است که می تواند ملحقاتی هم 
داشته باشد. امروز بسیاری از مساجد هستند که 
درمانگاه، آشپزخانه و… دارند و از آن مراکز، درآمدزایی 
می کنند؛ پس چــرا ایــن مساجد نمی توانند تدبیر 
ــرای بی پناهان،  صحیحی بیندیشند و مکانی را ب
کارتن خواب ها، مسافران در راه مانده و… اختصاص 
دهند؛ چرا که این امر در اسالم بسیار توصیه شده 
است. البته مقصود از این سخن آن نیست که همه 
مساجد این گونه باشند بلکه اگر مسجد جامع هر 
منطقه بتواند این خدمات را ارائه دهد نیز کافی است.

انجام این کارهای خدماتی چه تأثیری در اذهان  ◾
عمومی خواهد داشت؟

چنانچه این اقدامات صورت بپذیرد و چنین خدماتی 
ارائه شود مسجد به عنوان مرکز تمدنی در اسالم احیا 
می شود و موجب پیوند جامعه با مسجد شده و شاهد 

برکات بسیاری در جامعه اسالمی خواهیم بود.
متأسفانه با اینکه جامعه اسالمی و ایمانی هستیم 
اما ظرفیت مسجد بسیار تقلیل داده شده و رقبایی 
بــرایــش ایــجــاد و طــراحــی کــردنــد. در حــالــی کــه اگر 
مسجد تقویت شود سبب رشد محالت، شهرها، 
استان ها و در نهایت کشور می شود؛ مسجد مرکز 
عدالت خواهی، علم، تحول و… است. این برکات از 

مساجد می جوشد.

حجت االسالم والمسلمین حسین سوزنچی پاسخ داد

 چه زمانی تقلید کنیم 
کی احتیاط؟

دکتر سعید طاووسی در گفت وگو با مهر مطرح کرد

بستن درهای مسجد، کارکرد 
اصلی آن را تضعیف کرده است

مسجددیدگاه

با توجه به باال بودن استقبال از سفرهای 
زیارتی به سوریه، زائران پس از نام نویسی 
تنها سه ساعت بــرای پرداخت هزینه 
ــد، در غیر این صورت  سفر مهلت دارن
ثبت نام آن ها لغو می شود تا سایر افراد امکان نام نویسی 

در ظرفیت خالی را داشته باشند.
به گــزارش فــارس، سفر زیارتی به سوریه از ۱۲ دی مــاه از 
سوی سازمان حج و زیارت آغاز شد و بر اساس برنامه ریزی 
صورت گرفته، متقاضیان در روزهای یکشنبه و پنجشنبه 
در قالب کاروان های ۲۵ نفره از ایستگاه پروازی تهران به 

دمشق اعزام می شوند.
در این دوره، اعزام های سوریه در بسته های زیارتی چهار 
شب و پنج روز با هزینه ۹میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سه 
شب و چهار روز با هزینه 8 میلیون و ۹۰۰ هــزار تومان 

صورت می گیرد.
هم اکنون در سامانه زیــارت، سه کــاروان برای نام نویسی 
وجود دارد؛ به طوری که ظرفیت ۲۵ و ۲۶ نفره برای کاروان ها 
در ۳۰ دی ماه، سوم و هفتم بهمن ماه اعالم شده که زائران 
پس از نام نویسی باید هزینه سفر را به صورت اینترنتی در 
مدت کوتاهی پرداخت کنند، در غیر این صورت ثبت نام 
افراد لغو می شود تا سایر عالقه مندان امکان نام نویسی در 

ظرفیت های خالی را داشته باشند.
البته به دلیل استقبال باالی زائــران از سفرهای زیارتی 
ــراد باید حداکثر سه ساعت پس از ثبت نام،  سوریه اف
هزینه سفر را واریز کنند، به طوری که در ساعات ۱۰، ۱۴ 
و ۱8 ظرفیت های خالی مشخص می شود و افراد در این 
زمان ها می توانند ثبت نام کرده و پس از پرداخت هزینه، 

سفر خود را قطعی کنند.

حج و زیارت
با توجه به استقبال زائران مقرر شد

مهلت سه ساعته برای پرداخت 
هزینه سفر به سوریه 

علیپور    محمدجواد 
در فاصله کمی از گنبد سبز 
و در خیابان آخوند خراسانی 
مشهد، پــس از طــی کــردن 
ــا بــا  ــکـــوچـــه هـ ــه پـــسـ ــوچــ ــ ک
مدرسه ای روبه رو می شوم که به واسطه نوع معماری، 
فضایی متفاوت از فضای مدارس و محافل آکادمیک 
امروزی دارد. مدرسه فاضلیه مشهد، همان نقطه ای 
است که قــرار است با مدیر آن در خصوص طرحی 
صحبت کنم که پس از چند ســال اجــرایــی شدن، 
جای خود را در فضای علمی و آموزشی پیدا کرده و 
بدل به یک مؤسسه شده است. طرحی که در ابتدا 
به درخواست جمعی از مــردم از مدیر این مدرسه، 
یعنی حــجــت االســالم جعفر اســالمــی فــر منتج به 
ــرای کسانی شــد کــه بــه هر  بـــرگـــزاری کــالس هــایــی بـ
ترتیب از تحصیل در حوزه جامانده اند ولی در مقام 
بازنشسته و کارمند و بــازاری عالقه مند به فراگیری 
علوم دینی اند. استقبال از ایــن طــرح موجب شد 
ایــده برگزاری چنین کالس هایی به سایر مساجد و 
محافل مذهبی مشهد و حتی سایر شهرستان ها 
نیز تسری پیدا کند. آنچه می خوانید گفت وگویی 
در همین زمینه با حجت االسالم اسالمی فر، مدیر 
مدرسه فاضلیه و مؤسس طرح »دانش و بینش« و 
همکاران ایشان در این طرح از جمله حجت االسالم 
 ســیــدمــحــمــدرضــا ســیــدمــوســوی، حــجــت االســالم 

صادقی نیا و حجت االسالم مبارک است. 

تبلیغ این طرح به صورت مردمی و سینه به سینه  ◾
منتشر شد

حــجــت االســالم سید محمدرضا سیدموسوی از 
مسئوالن برگزاری این طرح به تشریح رویکردهای این 
حرکت مردمی پرداخته و عنوان کرد: تالش می کنیم 
این اقدام ارزشمند به گونه ای برای افراد و تشکل هایی 
باشد که می خواهند به این سمت و سو حرکت کنند 

زیرا یک کار خودجوش و مردمی بوده است.
سیدموسوی سازوکار شکل گیری و توسعه این طرح 
را این گونه بیان کرد: این تجربه وجود داشته و دارد که 
بسیاری از افرادی که بازنشسته می شوند یا در شرف 
بازنشستگی هستند اظهار تمایل می کنند در حوزه 
به تحصیل بپردازند. نکته جالب اینکه بسیاری از این 
افراد اظهار پشیمانی می کنند که چرا دروس حوزوی را 
فرا نگرفته اند و این اقدام ارزشمند نیز بر اساس اعالم 
نیازی بوده که توسط جمعی از مؤمنان به حجت االسالم 
والمسلمین اسالمی فر انجام شده است. پس از برگزاری 
این کالس ها استقبال از آن هر روز بیشتر شده تا جایی 
که مدرسه علمیه ای که برای این کار در نظر گرفته شده 
بود پاسخگوی این جمعیت نبود و کار در مسجدی که 
در نزدیکی آن مدرسه علمیه بوده انجام و آن ها به آنجا 
منتقل شده اند. با وجود این عالقه مندان، طرح دانش 
و بینش هر روز پررونق تر و به صورت مردمی و سینه به 
سینه منتشر شده به گونه ای که افراد و مساجد دیگری 
هم اعالم نیاز کرده اند و داوطلب برگزاری طرح دانش 
و بینش در مساجد خــود شــده انــد. پس از گذشت 
مدتی و حاصل شدن تجربیات بــرای برگزارکنندگان 
این طرح، در سال ۹۶ طرح تحولی دانش و بینش برگزار 
و مناطق مختلف شهر تقسیم بندی شد، مساجدی 
که عالقه مند بودند شناسایی شده و طرح، توسعه پیدا 
کرد. بیشتر مساجدی که در این طرح مشارکت دارند 
در مناطق مرکزی مشهد هستند و کم کم این اتفاق در 
مناطق دیگر شهر نیز افتاد. در هر مسجدی که این طرح 
ارائه شده مورد استقبال  قرار گرفته و حاال کسانی که در 

این طرح جذب شده بودند خودشان تبدیل به مبلغان 
این طرح شده اند.

می خواستیم در برابر حمات دشمن یک خاکریز  ◾
ذهنی به وجود بیاید

وی با بیان اینکه با پیش رفتن طرح و کسب تجربیات 
جدید، به مرور تغییراتی در طرح اولیه به وجود آمد، 
گفت: در طرح تحولی آیین نامه هایی برای استادان 
و دانش پژوهان طرح نوشته و متون آن بازنگری شد. 
آیین نامه هایی نیز بــرای شهرستان ها تدوین شد. 
ایــن برنامه آموزشی در ۶ تــرم و سه ســال تحصیلی 
برگزار می شود. ایجاد یک خاکریز ذهنی در مخاطب 
برای جلوگیری از هدف قرار گرفتن در مقابل حمالت 
دشمن از اهــداف اصلی طرح است. به یاد داریــم در 
اوایل جنگ زمانی که خاکریزها هنوز دایر نشده بود 
مــورد هــدف قــرار می گرفتیم و نیاز بــود خاکریزهایی 
ایجاد شود؛ در حقیقت در عرصه فرهنگ نیز نیازمند 
ایجاد خاکریز هایی هستیم که مورد اهداف حمالت و 

شبهات بی شمار دشمنان قرار نگیریم.
اخــالق، عقاید و احکام سه محور اصلی است که 
در دوره دانش و بینش  در مسجد هر محل آموزش 
داده مــی شــود تــا هــر مسجد بتواند یــک مــرکــز در 
دسترس و مطمئن شود و مردم هر زمان خواستند 
به آن دسترسی داشته باشند. هدف گذاری ما در سه 
ساحت صورت گرفت؛ نخست اینکه فرد بتواند خود 

را در مقابل شبهات و سواالتی که مطرح می شود 
حفظ کند. در مرحله دوم بتواند خانواده و آشنایان 
و فامیل خود را حفظ کند و سطح سوم برای افرادی 
ــد که پس از دیدن  اســت که توانایی بیشتری دارن
آموزش ها این افراد می توانند در محالت و مساجد 
منشأ اثر باشند، به برنامه ریزی فرهنگی بپردازند یا 

در پایگاه بسیج محله به فعالیت مشغول شوند.
سیدموسوی با بیان اینکه در کنار ایــن سه سطح 
تالش می کنیم مباحث تاریخی، اجتماعی، فرهنگی 
و سیاسی نیز به افراد ارائه شود، ادامه داد: براساس 
فرمایش رهبرمعظم انقالب که می فرمایند ما باید به 
جذب حداکثری افراد بپردازیم و به افراد با قضاوت 
زودهنگام برچسب نزنیم، پس از گذشتن چند دوره 
دیدیم افـــراد به برخی از مشاوره ها و مهارت هایی 
مانند مهارت های حل مسئله، مخاطب شناسی و 
ارتباط مؤثر نیاز دارنــد؛ مهارت معیشتی نیز یکی از 
نیازهای افراد است که برخی از معارف و آگاهی ها در 
این سطوح نیز به افراد ارائه شد. برخی از این مطالب 
در قالب همایش های ماهانه به افــراد ارائــه شد، در 
ایــن همایش ها همچنین روحیه همدلی و اتحاد و 

انگیزه بخشی تقویت می شد.
وی افزود: طرح دانش و بینش دارای ارکانی است که 
عبارت اند از: مردم، استاد و مؤسسه دانش و بینش 
که به عنوان هدایت کننده عمل می کند. در هر جایی 
که این سه رکن وجود داشته باشند یعنی یک امام 

جماعت و عده ای عالقه مند باشند می توانند طرح را 
راه اندازی کنند و ما هم برای انواع مشاوره ها به آن ها 
آماده ایم. پشتوانه عملی این طرح حوزه های علمیه 
هستند که محلی برای ترویج متقن مباحث و مبانی 

اصیل دینی اند.

ــدازی دوره هــای مجازی »دانــش و بینش« در  ◾ راه انـ
آینده نزدیک

حجت االسالم سید محمدرضا سید موسوی در 
ــرای تحصیل و ورود  پاسخ به ایــن پرسش که آیــا ب
به طرح دانش و بینش محدودیتی وجود دارد نیز 
عنوان کرد: از لحاظ سنی محدودیت وجود ندارد اما 
توصیه ما به مراکز اجراکننده این است افرادی که در 
هر کالس می خواهند آموزش ببینند به لحاظ سنی 
در رده های نزدیک به هم قرار داشته باشند. این طرح 
در واقــع مکمل حــوزه علمیه است و در نظر داریم 
ان شاءهللا به زودی دوره مجازی دانش و بینش را نیز 
راه انــدازی نماییم. ایجاد این شبکه دینی و مذهبی 
ــواع آسیب های  مــی تــوانــد پــادزهــری باشد بـــرای انـ
اجتماعی؛ مانند تمام ان جی اوهایی )تشکل های 

مردمی( که می بینیم امروز تشکیل شده اند.

ضرورت همفکری و وحدت رویه مجموعه مرتبط با  ◾
مسجد برای اثرگذاری بیشتر

در ادامه حجت االسالم صادقی نیا، مسئول آموزش 

طرح دانش و بینش به بیان جزئیاتی درباره این طرح 
پرداخت و گفت: درخصوص پذیرش طــرح دانش 
و بینش ابتدا پوسترهایی را طراحی می کنیم که در 
فضای مجازی و گروه های مختلف منتشر می شوند؛ 
همچنین تبلیغاتی داریــم که به شکل حضوری در 
برخی مساجد انجام می شود و مساجدی که مدنظر 
ماست باید مکانی مجزا داشته باشند یا حداقل 
مساجدی باشند که مراسم زیادی در آن انجام نشود 
و بتوان آنجا کالس های مختلف را برگزار کرد که این 
کالس ها به صورت سه روز در هفته برگزار می شود. 
همفکری و اتحاد رویــه این مجموعه )هیئت امنای 
مسجد، امام جماعت، پایگاه بسیج و خادم مسجد( 

در تداوم و تأثیرگذاری طرح بسیار مفید است.
صادقی نیا با اشـــاره به درنظرگرفتن اساتید عالی 
حــوزه با توجه به سطح مخاطبان نیز اظهار کــرد: از 
آنجا که معموالً دانش پژوهان این طرح از تحصیالت 
عالیه برخوردارند اساتیدی که برای این طرح انتخاب 
می شوند دارای سابقه موفق تدریس هستند؛ کسانی 
که وارد این طرح می شوند افــراد باتجربه و اغلب در 
سنین باال و تحصیلکرده هستند و تاحدامکان اساتید 

مجرب برای این دوره ها برگزیده می شوند.
وی در خصوص زمــان بــرگــزاری و شیوه ارزشیابی 
ــان بــرگــزاری  ــرد: زمـ شرکت کننده ها نیز اذعـــان کـ
ایــن کالس ها را خــود افــراد تعیین می کنند؛ روز و 
ساعت برگزاری کالس ها شناور است و با همکاری 
و هماهنگی دانش پژوهان با استاد برگزار می شود. 
برای هر مسجد و هر دانش پژوه کد خاصی تعریف 
شــده اســت. پس از بــرگــزاری هر دوره، امتحاناتی 
ــراد داده  بــرگــزار مــی شــود و کارنامه هایی نیزبه افـ
می شود و پس از سه سال به طور کامل گواهی های 

پایان دوره به افراد داده می شود.
حجت االسالم صادقی نیا در پاسخ به این پرسش که 
منابع مالی این طرح از کجا تأمین می شود، گفت: برای 
برگزاری این کالس ها شهریه  مختصری مدنظر قرار 
گرفته که اغلب از طریق کمک های مردمی و خیران 
تأمین می شود. نکته ای که در طرح دانش و بینش 
وجود دارد این است که ما از ابتدا به کسانی که در این 
دوره شرکت می کنند یادآوری می کنیم هدف مؤسسه 
افزایش بنیه علمی و دینی است و هدف های مادی و 
دنیایی هرگز مدنظر نیست و مدرک خاصی به افراد 
داده نمی شود، همچنین اجــازه ملبس شدن هم با 
گذراندن این دوره به افراد داده نمی شود و در عین حال 
باز هم از این دوره بسیار استقبال می شود. معاونت 
تبلیغ حوزه علمیه و سازمان تبلیغات اسالمی خراسان 
رضــوی و همچنین امــور مساجد استان همکاری و 
حمایت های معنوی خوبی از این طرح دارند که مایه 

دلگرمی و تالش بیشتر ما شده است.
وی ضمن بیان یک خاطره گفت:همت و اراده قوی 
بعضی اساتید و عالقه دانش پژوهان موجب افتخار 
است. برای نمونه در یک مورد در قدمگاه نیشابور 
استاد بزرگواری بــرای یک نفر تمام دوره را تدریس 
فرمود و این از افتخارات حوزه علمیه است که بدون 
هیچ چشمداشت و طمع مالی کالس هایی برای 

مشتاقان علم و معرفت برگزار شود.

استقبال خــوب شهرستان های همجوار از طرح  ◾
دانش و بینش

در ادامـــه ایــن گفت وگو حــجــت االســالم مــبــارک از 
شهرستان تربت حیدریه درباره اجرای موفق طرح 
در سطح شهرستان ها نیز گفت: پــس از اینکه 
پیشنهاد »دانش و بینش« توسط حجت االسالم 

ــر بـــه حـــجـــت االســـالم  ــی فـ ــالمـ والــمــســلــمــیــن اسـ
والمسلمین عصمتی امــام جمعه محترم تربت 
حیدریه داده شد اقدام به اجرای آن در سطح این 
شهرستان کــردیــم. چــون در مسجد جامع تربت 
مسئولیت امامت جماعت با بنده بود و در بخش 
بــایــگ هــم فعالیت های فرهنگی از جمله طرح 
صالحین را اجــرا می کردیم به اجــرای طــرح دانش 
و بینش نیز پرداختیم. هــدف ایــن طــرح، افزایش 
معلومات دینی افراد عالقه مند به مباحث معارفی 
است که این افراد شرایط حضور در حوزه را ندارند. 

وی افزود: این جلسات در شهرستان تربت حیدریه 
در مسجد جامع شهر و در مسجد فوالد و در بخش 
بایگ در حال برگزاری است. تاکنون دو دوره برگزار 
و استقبال بسیار خوبی شده و حتی دانش آموزان 
پایه های هشتم، نهم و دهم شرکت کردند؛ این دوره ها 
برای آن ها با زبانی ساده تر برگزار می شود که ضمن 
شناسایی استعدادهای برتر، زمینه ورود آن هــا به 
حــوزه علمیه نیز فراهم می شود. پیشنهاد می کنم 
روحانیونی که در مناطق، مستقر و مشغول به فعالیت 
تبلیغی هستند با کمک سازمان تبلیغات اسالمی 
این دوره را اجرا کنند، چراکه آثار و برکات بسیار زیادی 
خواهد داشت. تجمیع این نیروها سبب می شود بین 
نیروهای فرهنگی و مکتبی و انقالبی انسجام ایجاد 
شود. به برکت برگزاری این کالس ها یکی از موقوفات 
شهرستان بایگ احیا شد و اگر این نشر معارف ادامه 

پیدا کند از آن حمایت خواهد شد.

حمایت آستان قدس رضوی ◾
حجت االسالم جعفر اسالمی فر نیز در خصوص اقبال 
و حمایت از این طرح گفت: از جمله موارد مهم در طرح 
»دانش و بینش« این است که وقتی اطالعیه تبلیغ 
آن در نزدیکی حرم مطهر نصب شد یکی از مؤمنان از 
رفسنجان که برای زیارت به مشهد مشرف شده بود به 
مدرسه آمد و از جزئیات آن مطلع و سپس با مشورت 
امام جمعه محترم آن شهر این طرح در آنجا با قوت 
آغاز شد. رفسنجان جزو اولین شهرهایی است که این 
طرح را اجرا کردند و الحمدلله مورد استقبال واقع شد. 
در سفری 7۰ نفر از دانش پژوهان رفسنجان به مشهد 
مسافرت کردند و به همراه دانش پژوهان مشهد با 
آیت هللا رئیسی که آن وقت مسئولیت تولیت آستان 

قدس رضوی را داشتند دیدار داشتیم. 
ــزود: آیــت هللا رئیسی حمایت خوبی از این  وی اف
برنامه داشتند و در نامه ای رسمی از مدیریت حوزه 
علمیه خواستند این طرح حمایت شود؛ از آنجا به 
بعد و با حمایت آیت هللا عاملی، مدیریت محترم 
حـــوزه علمیه خــراســان فعالیت ایــن طــرح تحت 
نظارت و حمایت معاونت تبلیغ حوزه علمیه زیاد 
شد و سرعت بیشتری گرفت. ضمن اینکه از جمله 
افتخارات ما ایــن اســت که آیــت هللا شیخ مهدی 
مروارید، آیــت هللا عبد خدائی، آیــت هللا رضــازاده 
و آیــت هللا سید هــادی مرتضوی و جمع کثیری از 
ــن طــرح استقبال و حمایت  علمای مشهد از ای
کرده اند و عزیزان عالقه مند به علوم و معارف حوزوی 

را به این مؤسسه ارجاع می دهند.
 مدیر مدرسه علمیه فاضلیه مشهد و مؤسس طرح 
دانش و بینش در پایان ضمن تشکر از حمایت های 
مادی و معنوی مراکز علمی و فرهنگی ابراز امیدواری 
کــرد بــا حــمــایــت هــای بیشتر از ایــن طـــرح، شاهد 
گسترش هرچه بیشتر نشر علوم و معارف اهل 
بیت)ع( در قالب این طرح در سایر شهرها و سطح 

کشور خواهیم بود.

 نصب 
 کتیبه های جدید 

روی پرده خانه خدا 

عکس نوشت

بیش از ۱۵ کتیبه جدید منقش به آیات قرآن کریم 
و اسامی الهی روی پرده خانه خدا نصب شد. به 
گزارش فارس، پرده خانه خدا هر ساله همزمان 

با ایام عرفه و زمانی که حجاج در عرفات حضور 
دارند، طی مراسمی تعویض می شود. پس از تعویض 

پرده کعبه، به مرور زمان کتیبه ها نیز روی پرده 
خانه خدا نصب می شوند.

در چند روز گذشته، متولیان خانه خدا پس از 
تکمیل کتیبه های پرده ، بیش از ۱۵ کتیبه منقش 
به آیات قرآن کریم و اسامی الهی را که در کارگاه 

مسجدالحرام دوخته شده بود، روی پرده خانه خدا 
نصب کردند.

حجت االسالم جعفر اســالمی فر در خصوص حمایت از »طرح دانش و بینش«گفت: آیت اهلل رئیسی به 
عنوان تولیت وقت آستان قدس رضوی حمایت خوبی از این برنامه و طرح داشتند و در نامه ای رسمی از 
مدیریت حوزه علمیه خواستند این طرح حمایت شود؛ از آنجا به بعد و با حمایت آیت اهلل عاملی، مدیریت 
محترم حوزه علمیه خراسان فعالیت این طرح تحت نظارت و حمایت معاونت تبلیغ حوزه علمیه زیاد 

شد و سرعت بیشتری گرفت.

گزیدهگزیده
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در گفت وگو با مؤسس و مجریان »طرح دانش و بینش« مطرح شد

بردن دروس حوزه میان مردم



حسین  محمد
کاشانی    مـــروج 
ــد  ــ ــمـ ــ »دکـــــــــتـــــــــر احـ
خـــســـروی خـــراشـــاد« 
متخصص  ــک  ــزشـ پـ
داخـــلـــی بــیــمــارســتــان 
 فــوق تخصصی رضــوی مشهد در تاریخ 
ــال1399 در ســن حــدود   15 مــردادمــاه ســ
70 ســالــگــی و در جـــریـــان خــدمــت به 
هموطنان و درمان بیماران مبتال به بیماری 
کــوویــد19، جــان خــود را به علت ابتال به 
بیماری کرونا از دست داد و به مقام شامخ 

»شهید مدافع سالمت« نائل آمد.
بــخــش هــایــی از گــفــت وگــو 
ــر شـــهـــیـــد، خــانــم  ــتـ ــا دخـ ــ ب
»مـــــریـــــم طـــــال خــــســــروی 
خراشاد« را بخوانید که از خصوصیات 
ــدرش گفته  اخالقی و همراهی مــادر و پ

است. 

دستخط 45 ساله  ◾
ــای بــاقــی  ــاری هــ ــ ــادگ ــ ــوازم و ی ــ ــ ــیــن ل در ب
مــانــده از پـــدرم، دستخطی از او مربوط 
به  45ســال پیش وجــود دارد که خطاب 
به خواهرزاده شان دربــاره انتخاب رشته 
تحصیلی نوشته اند. این دستنوشته به 
خوبی نشان می دهد نگاه ایشان به حرفه 
پزشکی و مسئولیت هایش چگونه بوده 
است: »در مورد انتخاب رشته پزشکی این 
را بدان که باید یک عمر خود را وقف مردم 
کنی... این رشته فارغ التحصیلی ندارد و 
تا آخر عمر باید مطالعه کنی و تجربه های 

بیشتری بیاموزی...«.
از دوران طفولیت و نوجوانی یادم هست 

ــود یــا کشیک  پـــدرم چــه وقتی در منزل ب
بیمارستان، اگــر شب یا نیمه شبی برای 
شخصی یــا یــک بیمار خاصی مشکلی 
پیش می آمد به سرعت خودش را به بالین 
بیمار و شخص نیازمند کمک می رساند و 
هر کاری از دستش برمی آمد خالصانه انجام 
مـــی داد. حتی در مراسم و میهمانی های 

خــانــوادگــی کــه بــودیــم اگـــر بـــرای بیماری 
مشکلی پیش می آمد، ایشان رسیدگی 
می کرد و خودش تا پایان پیگیر مشکالت 
ــا وجـــود اینکه بـــرای ادامـــه  ــود.  ب ــ بیمار ب
تحصیل بورسیه های تحصیلی مختلفی 
ــن، کــانــادا و... برایشان  از کــشــورهــای ژاپـ
قابل دسترسی و آمـــاده بــود، امــا ترجیح 

دادنــد بمانند و به قول خودشان به مردم 
کشورشان خدمت کنند. با شیوع کرونا 
چون ایشان حدود 70 سال سن داشتند 
کسی انتظار نداشت که در وسط میدان 
و خط مقدم مبارزه با کرونا حضور داشته 
باشند اما می گفتند باید به کمک بیماران 
کرونایی بروم تا شاگردانم نترسند و پشت 

سر من به میدان کمک به بیماران و مبارزه 
با کرونا بیایند. برای همین جزو نخستین 
ــرادی بودند که داوطلبانه به  پزشکان و اف
سازمان نظام پزشکی و مدیریت کنترل 

بحران کرونا اعالم آمادگی کردند. 

درس هایی که آموختم ◾
مــادرم دارای تحصیالت دانشگاهی در 
رشــتــه پــرســتــاری اســت و مــدتــی هــم در 
سالیان قبل در بخشICU بیمارستان 
به عنوان پرستار خدمت کــرده است. 
ــدر بــه مناطق  در همه ســال هــایــی کــه  پ
محروم و کم برخوردار استان سیستان 
و بلوچستان رفتند مادرم به عنوان یک 
همسر وفــادار و با اطمینان و اعتماد به 
پــدرم، صادقانه در کنار او بــود و او را در 
کارها و خدماتش همراهی کــرد. اصالً 
ــادرم هــم پـــای سوگندنامه  ــ انــگــار کــه م
پزشکی پدرم را امضا کرده بود و خودش 
را با تمام وجــود پایبند و وفـــادار به این 
سوگندنامه می دانست. من از مــادرم 
درس استقامت در زندگی یــاد گرفتم، 
اینکه انسان بتواند روحیه و انرژی و توان 
خودش را در لحظات و شرایط مختلف 
زندگی حفظ کند. از پدر و مــادرم درس 
»کنار هم بودن« و »همراه هم بودن« را 
یاد گرفتم و این خیلی برایم مهم بود که 
شریک زندگی باید شریک خوشی ها 
و سختی های همسر خــود در شرایط 

گوناگون باشد و او را تنها نگذارد. 

ــام رضــــا)ع( بــه پدر  ◾ در حــرم مطهر امـ
شهیدم نزدیک ترم

پــدرم به عنوان پزشک بیمارستان فوق 

تخصصی رضوی تا آخرین لحظه عمرش 
به بیماران این بیمارستان که وابسته به 
تشکیالت بــارگــاه مقدس حضرت امام 
رضـــا)ع( اســت صادقانه خدمت کــرد و 
سرانجام جانش را دراین راه از دست داد. 
من ایشان را »خادم سپیدپوش« حضرت 

امام رضا)ع( می دانم.
هنگام شهادت پدرم در مردادماه 99، به 
علت شرایط کرونایی و رعایت موازین 
بهداشتی، امکان طــواف و دفــن ایشان 
در حرم مطهر امام رضــا)ع( فراهم نشد 
امــا با وجــود ایــن هر وقــت می خواهم به 
پــدرم بیشتر نزدیک شــوم به حــرم امام 
ــارت  ــی روم و در هنگام زی هــشــتــم)ع( مـ
احساس می کنم که ایشان در حرم مطهر 
کنار من حضور دارنـــد... یعنی حضور 

معنوی پدر را حس می کنم. 
پدرم همیشه اعتقاد داشت که انسان 
در این دنیا، با خدمت صادقانه می تواند 
رضایت خداوند و خشنودی حضرات 
معصومین)ع( را بدست بیاورد. ما هم 
بر اســاس تربیت و راهنمایی های پدرم 
و صفا و صداقت نیتش، به همین باور 
و اعتقاد رسیده بودیم و اینکه پدرمان 
در طـــول عــمــرش فــرصــت خــدمــت به 
تشکیالت امــام رضـــا)ع( را پیدا کــرده و 
دعـــای خیر و رضــایــت مـــردم و بیماران 
پشت سرش هست، خیلی حس زیبا 
و وصف ناپذیری در زندگی خانوادگی ما 
به وجود آورده است. هنوز بیماران سابق 
پدرم با ما تماس می گیرند و از او به خوبی 
و بزرگی یــاد می کنند. ایــن یعنی شهدا 
ــدرم و امــثــال ایشان  واقــعــاً زنـــده انـــد... پ

فراموش شدنی نیستند.

روایت فرزند شهید مدافع سالمت بیمارستان رضوی »دکتر احمد خسروی خراشاد« از والدینش

سوگندنامه ای با دو امضا 

خبرخبر
امروزامروز

خادمیاران رضوی در خدمت صلح و سازش 
ــجــان غربی  ــای ــون هــای خــدمــت رضـــوی آذرب  دبــیــر کــان
در خصوص پیگیری و اجرایی شدن تفاهم نامه همکاری 
بین بنیاد کرامت رضــوی و قــوه قضائیه با رئیس کل 

دادگستری استان دیدار و گفت وگو کرد.
حجت االسالم والمسلمین نــوروزنــژاد در این دیــدار با 

ناصر عتباتی؛ رئیس کل دادگستری استان در خصوص 
تشکیل گروه های صلح و ســازش و همکاری در زمینه 
آزادی زندانیان جرائم غیرعمد مالی و آزادی زندانیان زن 
معسر و جرایم غیرعمد مالی گفت وگو کردند و اعالم شد 
برابر اقدام های صورت گرفته، مشخصات خادمیاران 

کانون تخصصی مشاوره حقوقی برای صلح و سازش به 
دبیرخانه کانون های خدمت رضوی استان اعالم شده 
و مقرر شده است، پرونده ها از طرف دادگستری ها به 
صورت رسمی به گروه های خادمیار برای برقراری صلح و 

سازش ارجاع داده شود.

در ادامه این دیدار رئیس کل دادگستری استان ضمن 
قدردانی از همکاری خادمیاران دبیرخانه کانون های 
خدمت رضوی آمادگی کامل خود را برای ارائه خدمات 
قضایی و مشاوره امور حقوقی به افراد معرفی شده از 

سوی دبیرخانه کانون های خدمت رضوی اعالم کرد.

کشت و کار
   تفاهم نامه ای برای حفر چاه آب
بر اساس تفاهم نامه ای که میان بنیاد کرامت 

رضوی و سازمان جهاد کشاورزی استان 
 سیستان و بلوچستان به امضا رسید،

 50 حلقه چاهک در روستاهای استان 

سیستان و بلوچستان حفر خواهد شد 
که خروجی آن، آب کشاورزی برای 50 

هکتار زمین های مستعد و بهبود معیشت 
افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی 
روستاهای منطقه سیستان را فراهم 

خواهد کرد. بر اساس این تفاهم نامه، بنیاد 
کرامت رضوی در مجموع 10 میلیارد 

ریال اعتبار برای حفر 50 چاهک را تأمین 
خواهد کرد.  جانمایی و تعیین موقعیت 

جغرافیایی چاه ها، جذب پیمانکار، نظارت 

بر پیشرفت پروژه بر اساس ضوابط فنی 
مهندسی و رعایت برنامه زمان بندی 

توافق شده نیز از تعهدات سازمان جهاد 
کشاورزی استان سیستان و بلوچستان در 

این تفاهم نامه است.
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القصد 
الی اهلل 
تعالی 
بالقلوب ابلغ 
من اتعاب 
اجلوارح
به دل آهنگ 
خدا داشتن، برتر 
است ازخسته کردن 
جوارح با عبادت .

چون ایشان حدود 70 سال سن داشتند کسی انتظار نداشــت که در وسط میدان و خط مقدم مبارزه 
با کرونا حضور داشته باشند اما می گفتند باید به کمک بیماران کرونایی بروم تا شاگردانم نترسند و 
پشت سر من به میدان کمک به بیماران و مبارزه با کرونا بیایند. برای همین جزو نخستین پزشکان و 
افرادی بودند که داوطلبانه به سازمان نظام پزشکی و مدیریت کنترل بحران کرونا اعالم آمادگی کردند. 

گزيدهگزيده

ثبتی  واراضی وساختمانهای  تکلیف وضعیت  تعیین  در اجرای آگهی موضوع ماده 3قانون 
فاقدسندرسمی وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب90/9/20- امالک واحدثبتی تربت جام  به شرح ذیل آگهی می گردد .

1-برابر رای ش��ماره140060306007001622-1400/09/11 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم سعیده 
سلجوقی درششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 161.67 مترمربع قسمتی از  پالك 1 -اصلی واقع در خراسان 
رضوی بخش 13مشهدحوزه ثبت ملک تربت جام  خریداری مع الواسطه از مالكین رسمی شرف الدین کارگر کالته 

ئی2- حسین طالب احمد ابادی محرز گردیده است
2-برابر رای ش��ماره140060306007001620-1400/09/11 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای حس��ن 
رحمتی شورستانی در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت    165.25متر مربع )148.80 متر مربع از پالك 
3 - اصلی و 16.85 متر مربع از پالك  6فرعی از 3- اصلی( اراضی یحیی اباد  واقع در خراس��ان رضوی بخش 13 
مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالک رسمی خریداری  مع الواسطه از مالک رسمی همایون کریمی 

فرد محرز گردیده است
3-برابر رای شماره140060306007001617-1400/09/10 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم عصمت اله 
رحمتی شورستانی در ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت 208.55مترمربع قسمتی از  پالك شماره 6فرعی  از 
3-اصلی اراضی یحیی اباد  واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام  خریداری مع الواسطه 

از مالكین رسمی ناز بانو پارسایی و اقایان صادق و تیمور و خانم شادی کریمی تیموری محرز گردیده است
4-برابر رای ش��ماره140060306007001601-1400/09/08 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم نورجان 
یاور بشیر آبادی در  ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 118.35 مترمربع قسمتی ازپالك  173-174 اصلی 
اراضی غصن اباد وس��عداباد  واقع در خراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد حوزه ثبت ملک تربت جام از مالک رسمی 

خریداری مع الواسطه از محمد احمدی بنكدار از ورثه نظر محمد احمدی بنكدارمحرز گردیده است
5-براب��ر رای ش��ماره 140060306007001599-1400/09/7 تصرف��ات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم زلیخا 
محمدی شیزنی نسبت به  ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 52 مترمربع  قسمتی از پالك شماره 3058 
فرعی از 3- اصلی اراضی یحیی اباد واقع در خراسان رضوی بخش13 مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام  خریداری از 

مالک رسمی آقای نورمحمد عدالت جهان آبادی محرز گردیده است
6-برابر رای شماره140060306007001597-1400/09/07تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای فرج غفوری 
بائی در شش��دانگ یک باب س��اختمان  به مساحت 184.07 مترمربع  قس��متی از پالك 7166/517فرعی از 166 
-اصلی اراضی اسماعیل اباد  واقع در خراسان رضوی بخش 13مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالک 

رسمی آقای علی مقصودپور محرز گردیده است
7-برابر رای ش��ماره 140060306007001611-1400/09/09 تصرف��ات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای غالم 
محمد سرور احمدی در  ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 210.15 مترمربع قسمتی از پالك شماره 7فرعی  
از 885-اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالک رسمی آقای 

محمد سرور سرور احمدی  محرز گردیده است
8-برابر رای ش��ماره140060306007001608-1400/09/09 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای مجتبی 
زحمت کش درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 130.7 مترمربع قسمتی از  پالك شماره 2فرعی از 670-

اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 13مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از 
مالک رسمی امیر محمد غول احمدی به قیمومیت خانم زینب حسن پورمحرز گردیده است

9-براب��ر رای ش��ماره140060306007001606-1400/09/09 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای محمد 
عظیم خدام حضوری نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت 252.5مترمربع پالك شماره قسمتی از 
پالك  896 -اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالكیت مشاعی 

متقاضی محرز گردیده است.
10-برابر رای ش��ماره 140060306007001603-1400/09/08 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای ستار 
جغطائی درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 36.10 مترمربع قسمتی از پالك شماره 4 فرعی از 3 -اصلی 
اراضی یحیی اباد واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالک رسمی آقای 

رحمت اله جغطایی محرز گردیده است
11-برابر رای شماره 140060306007001639-1400/09/14 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای حبیب 
اله جغطائی در ششدانگ ساختمان به مساحت 35.75 مترمربع قسمتی از  پالك شماره 4 فرعی از 3-اصلی اراضی 
یحیی اباد  واقع در خراس��ان رضوی بخش13 مش��هد  حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالک رس��می آقای 

رحمت اله جغطائی محرز گردیده است
12-برابر رای ش��ماره 140060306007001637-1400/09/14 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم ایران 
جغطائی در ششدانک یک باب ساختمان  به مساحت 35.20 مترمربع قسمتی از  پالك شماره 4 فرعی از 3 -اصلی 
اراضی یحیی اباد  واقع در خراسان رضوی بخش حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالک رسمی آقای رحمت 

اله جغطائی محرز گردیده است
13-براب��ر رای ش��ماره 140060306007001676-1400/09/16 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم الهه 
جغطائی  نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت کل18.25 مترمربع قسمتی از پالك 
شماره 4 فرعی از 3 -اصلی اراضی یحیی اباد  واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد  حوزه ثبت ملک تربت جام 

خریداری از مالک رسمی آقای رحمت اله جغطائی محرز گردیده است
14-برابر رای شماره 140060306007001677-1400/09/16 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم یاسمن 
جغطائی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت کل 18.25 مترمربع قسمتی از پالك 
شماره 4 فرعی از 3 -اصلی  اراضی یحیی اباد واقع در خراسان رضوی بخش حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از 

مالک رسمی آقای رحمت اله جغطائی محرز گردیده است
15-برابر رای شماره 140060306007001679-1400/09/16 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم سودابه 
جغطائی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت کل 19.45 مترمربع قسمتی از  پالك 
شماره 4 فرعی از 3 -اصلی اراضی یحیی اباد واقع در خراسان رضوی بخش  13 مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام 

خریداری از مالک رسمی آقای  رحمت اله جغطائی محرز گردیده است
16-برابر رای شماره 140060306007001680-1400/09/16 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم سپیده  
جغطایی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت کل  19.45 مترمربع قسمتی از پالك 
شماره 4 فرعی از 3 -اصلی اراضی یحیی اباد  واقع در خراسان رضوی بخش  13 مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام 

خریداری از مالک رسمی آقای رحمت اله جغطائی محرز گردیده است
17-برابر رای شماره1400603060070001672-1400/09/16 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم خدیجه 
جغطائی نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت کل 25.60 مترمربع قسمتی ازپالك 
شماره 4 فرعی از 3 -اصلی  اراضی یحیی اباد واقع در خراسان رضوی بخش  13 مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام 

خریداری از مالک رسمی آقای رحمت اله جغطائی محرز گردیده است
18-برابر رای شماره 140060306007001674-1400/09/16 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم فرشته 
جغطائی نسبت  سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت کل  25.60 مترمربع قسمتی ازپالك 
شماره 4 فرعی از 3- اصلی  اراضی یحیی اباد واقع در خراسان رضوی بخش  13 مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام 

خریداری از مالک رسمی آقای رحمت اله جغطائی محرز گردیده است.
19-برابر رای شماره 140060306007001635-1400/09/14 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای نوراحمد 
اس��حاق احمدی نسبت به شش��دانگ یک  باب ساختمان به مس��احت 189.15 مترمربع پالك شماره 3 فرعی از 
868 -اصلی واقع در خراس��ان رضوی بخش 13 مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالک رسمی اقایان 

محمدرضا محرمی و حمیدرضا محرمی  محرز گردیده است
20-برابر رای ش��ماره 140060306007001613-1400/09/09 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم سدنا 
موالئی در قسمتی ازششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 17.1مترمربع قسمتی از حقوق ارتفاعی با حق عبور 
و مرور از  پالك4764فرعی از 166 - اصلی متقاضی و پالك ش��ماره 3506 فرعی از 166 -اصلی واقع در خراس��ان 
رضوی بخش13 مش��هد  حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالک رسمی خانم عصمت نوروزی محرز گردیده 

است.
21-برابر رای شماره 140060306007001681-1400/09/16 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای اسماعیل 
زابلی حاجی عبدالرحمان نس��بت به ششدانگ  یک باب س��اختمان به  مساحت 163.80 مترمربع قسمتی پالك 
ش��ماره20 فرعی باقیمانده 1103- اصلی واقع در خراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد حوزه ثبت ملک تربت جام 

خریداری از مالک رسمی آقای ولی کبودانی محرز گردیده است
22-براب��ر رای ش��ماره 140060306007001789-1400/09/27 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای علی 
محمد درویشی فورگ در ششدانگ اعیان یک باب منزل مسكونی  به مساحت 155.45 مترمربع پالك شماره 663 
فرعی از 4- اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد  حوزه ثبت ملک تربت جام  خریداری از مالكیت مشاعی 

خودش و عرصه  آن متعلق موقوفه استان قدس رضوی   محرز گردیده است
23-براب��ر رای ش��ماره 140060306007001791-1400/09/27 تصرف��ات مالكانه بالمع��ارض متقاضی آقای 
محمدابراهیم درویشی فورگ در قسمتی از/ششدانگ  اعیان یک باب منزل مسكونی  به مساحت 155.50 مترمربع 
پالك شماره 663 فرعی از 4- اصلی واقع در خراسان رضوی بخش  13مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری 

از مالكیت مشاعی خودش و عرصه آن متعلق به استان قدس رضوی. محرز گردیده است
24-براب��ر رای ش��ماره140060306007001793-1400/09/27 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای عید 
محمد هنرمند در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 200 مترمربع  قسمتی از پالك شماره 673  - اصلی واقع 
در خراسان رضوی بخش13 مشهد  حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از  مبایعه نامه عادی سند رسمی شماره 

5/05/1400-66333دفتر خانه10 تربت جام کل مالكیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است
25-برابر رای شماره 140060306007001795-1400/09/28 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم لیال 
ندا نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان )به استثناء ثمن اعیان( به مساحت 137.14 مترمربع قسمتی از  پالك 
شماره 13فرعی   882 -اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالک 

رسمی آقای علی محمد دوربینیان جامی محرز گردیده است
26-براب��ر رای ش��ماره 140060306007001797-1400/09/28 تصرف��ات مالكانه بالمع��ارض متقاضی آقای 
عبدالحكیم نوریان نس��بت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 97.55 مترمربع قسمتی از پالك باقیمانده  
شماره 2800 فرعی از 166- اصلی واقع در خراسان رضوی بخش13 مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از 

مبایعه نامه عادی  خریداری مع الواسطه از مالكین رسمی عبدالغفار براور 2- محمد سعیدی محرز گردیده است
27-برابر رای ش��ماره 140060306007001799-1400/09/28 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم رقیه 
شانیفر نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 107.25 مترمربع باقیمانده پالك شماره 7619فرعی از 
2800فرعی از 166 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از خریداری 

مع الواسطه از مالک رسمی عبدالحكیم علی دوست محرز گردیده است
28-برابر رای ش��ماره 140060306007001801-1400/09/28 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای احمد 
نظری درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 158.45 مترمربع پالك شماره 5 فرعی از 3 -اصلی اراضی یحیی 
اباد  واقع در خراسان رضوی بخش  13 مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام  مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه 

از مالک رسمی قلیچ یوسف زاده محرز گردیده است
29-براب��ر رای ش��ماره 139760306007000922-1397/06/27تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای غالم 
حكیم پور چنگ آبادی در  شش��دانگ یک باب س��اختمان  به مس��احت 146 مترمربع قس��متی از پالك فرعی از 
173-174 -اصلی واقع دربخش 13 مش��هد حوزه ثبت ملک تربت جام  خریداری از مالک رسمی  خواجه محمود 

جامی االحمدی  محرز گردیده است
30-برابر رای ش��ماره139760306007000920-1397/06/27 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای محی 
الدین منصور پور چنگ آبادی درششدانگ یک باب منزل مساحت 146.50 مترمربع قسمتی از 173-174 -اصلی 
واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالک رسمی آقای خواجه محمود 

جامی االحمدی محرز گردیده است
31-برابر رای ش��ماره 140060306007001839-1400/10/05 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم اسما 
یوس��فی اسكندری نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت 144.90 مترمربع قسمتی از پالك شماره 
1539-اصلی واقع در خراس��ان رضوی بخش 13 مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالک رسمی آقای 

غالم رسول پندی محرز گردیده است
32- برابر رای شماره 139960306007007629-14/08/1399 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی اقای عبداله 
نظام احمدی نسبت به تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 223.50مترمربع قسمتی 
از پالك ش��ماره 5فرعی1461-اصلی واقع در خراس��ان رضوی بخش 13 مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام از محل 

مالكیت مشاعی خودش محرز گردیده است.
33-براب��ر رای ش��ماره 140060306007001843-1400/10/05 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای امید 
ایرانیان چهارمن نیم در ششدانگ یک باب ساختمان به  مساحت 198.58 مترمربع در قسمتی از باقیمانده  پالك 
ش��ماره 173-174- اصلی اراضی سعد آباد و غصن آباد  واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد حوزه ثبت ملک 

تربت جام خریداری از مالک رسمی آقای خواجه محمود جامی االحمدی  محرز گردیده است
34-براب��ر رای ش��ماره 140060306007001844-1400/10/05 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای داود 
غنی زاده در ششدانگ قسمتی از یک باب ساختمان به  مساحت5.65  مترمربع قسمتی از پالك شماره 173 فرعی 
از1- اصلی  واقع در خراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالک رس��می آقای 

غالمحسن همتیان  محرز گردیده است
35-براب��ر رای ش��ماره140060306007001810-1400/10/01 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای بابک 
ساالری نیا در  ششدانگ یک باب منزل مسكونی مساحت 130.25 مترمربع قسمتی از پالك شماره 1880 فرعی از 

3 -اصلی اراضی یحیی اباد  واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد  حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالک 
رسمی آقای رحمان محمدی علی خواجه محرز گردیده است.

36-برابر رای ش��ماره 140060306007001812-1400/10/01 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم مهری 
بختیاری فایندری در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 80 مترمربع قسمتی از پالك شماره 1 فرعی از 760 
-اصلی واقع در خراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالک مشاعی متقاضی 

محرز گردیده است
37-برابر رای ش��ماره140060306007001841-1400/10/05 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای محمد 
اس��ماعیل عباسی در شش��دانگ یک باب منزل مسكونی  به مس��احت 151.50 مترمربع پالك شماره 5 فرعی از 
3 -اصلی واقع در خراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از محل مالكین مشاعی  
اسماعیل اسدی ویوسف ایرانی علی خواجه و دین محمد ایرانی علی خواجه و رحمان محمدی و تاج محمد امان زاده 
و مراد اسدی و یازقلیچ پهلوانی فر و جان میرزا غوریانی و اله وردی وفایی فرد و رجب دشتی سرتختی و محمد علی 
رحمتی و براتعلی رونجی و محمد جان حیاتی و قلیچ یوس��ف زاده و منصور امان زاده و ش��اه محمد ساالری و خان 

محمد ایرانی و رمضان خانی خویرودی و رحمت اله محمدی و محمد حسین اسدی محرز گردیده است.
.لذابه موجب ماده 3 قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی وماده 13آئین نامه 
قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی  واراضی وس��اختمانهای فاقدسندرس��می وماده 13ایین نامه مربوطه این آگهی  
در دونوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی وکثیراالنتشاردرش��هرها منتش��رتادرصورتی که اشخاص ذینفع 
به اراءاعالم ش��ده  اعتراض داشته باشند بایدازتاریخ  انتش��اراولین  آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خودرابه  اداره 
ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذنماید ومعترض باید ظرف یكماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست  به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهدکه دراین صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حكم قطعی دادگاه است ودرصورتی که اعتراض درمهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نكند اداره ثبت مبادرت بصدورسند مالكیت می نماید وصدور 

سند مالكیت مانع از  مراجعه متضرر به دادگاه  نیست .آ1409641
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/11                         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/27

هادی نیكوفكر- رئیس اداره  ثبت اسناد وامالك تربت جام

آگهي تحدید حدود عمومي 
حوزه ثبتي سبزوار

آگهي تحدید حدود عمومي قس��متي از امالك واقع در بخش هاي تابع حوزه ثبتي سبزوار 1400  پیروآگهي هاي 
نوبتي منتشره و به موجب ماده 14 قانون ثبت تحدید حدود به شرح ذیل میباشد:

بخش 2 سبزوار
پالك 3541  اصلي 

یک فرعی، عباس الهامی تبار  فرزند رمضان ، ششدانگ  قسمتی از راسته بازار قدیم بمساحت 2/31  مترمربع 
بخش 3 سبزوار

پالك 6-  اصلي ، اراضی کلوت :
20208 فرعی، علیرضا رازقندی فرزند رجب و غیره ، ششدانگ  یک قطعه زمین  بمساحت 3313/50 مترمربع 

20274 فرعی، زهرا خسروجردی  فرزند محمود ،ششدانگ  یكباب خانه  بمساحت 146/26 مترمربع 
دو شنبه   1400/11/18

20302 فرعی،  مهدی قیاسی فرزند اصغر و غیره ،ششدانگ یكباب ساختمان بمساحت 103 مترمربع 
20338 فرعی، علی زرد کوهی فرزند غالم و غیره ،ششدانگ  یكباب منزل  بمساحت 164/22 مترمربع 

سه شنبه   1400/11/19
20340 فرعی، نساء کسكنی  فرزند حسین ، ششدانگ  یكباب منزل  بمساحت 144/16  مترمربع 

20341 فرعی، علی اصغر حجی آبادی  فرزند عباس و غیره  ، ششدانگ  یكباب خانه بمساحت 75/80  مترمربع 
چهارشنبه   1400/11/20

20351 فرعی، خدیجه باالل  فرزند لطف اهلل ، ششدانگ  یكباب خانه  بمساحت 105/60 مترمربع 
شنبه   1400/11/23

20354 فرعی، اسماعیل مهری  فرزند حسن ، ششدانگ  یكباب منزل  بمساحت 99/60 مترمربع 
20370 فرعی، محمود مهرآبادی فرزند اسماعیل ،ششدانگ  یكباب منزل بمساحت 118/94  مترمربع 

یكشنبه   1400/11/24  
20371 فرعی، آقایان برات اله  غالم دانایی فرزند محمد و غیره ،شش��دانگ  یک قطعه زمین بندس��ار بمس��احت 

16617/50 مترمربع 
20384 فرعی، حس��ین علی محمدی فرزند  حس��ین و غیره، شش��دانگ  یكباب س��اختمان بمس��احت 73/38  

مترمربع 
دو شنبه   1400/11/25

20386 فرعی، مرضیه حیدرجو  فرزند محمد ، ششدانگ  یكباب ساختمان  بمساحت 129/61 مترمربع 
20387 فرعی، اکرم برغمدی  فرزند رمضان ، ششدانگ  یكباب منزل  بمساحت 74/50 مترمربع 

چهار شنبه   1400/11/27
20391 فرعی، شهربانو جلینی   فرزند رجب ، ششدانگ  یكباب منزل  بمساحت 99/85 مترمربع 

پنج شنبه   1400/11/28
پالك  8  اصلي ، اراضی ابارش :

614 فرعی مجزی شده از 531 فرعی ، ورثه حسین ابارشی کمافرض اله ، ششدانگ  زمین 
1584 فرعی، علی اکبر قربانی فرزند محمد وغیره ، شش��دانگ  یک قطعه زمین مزروعی  بمس��احت 12192/47  

مترمربع 
شنبه   1400/11/30

پالك  28  اصلي ، اراضی کسكن :
1137 فرع��ی، یدال��ه جمالیان  فرزند علی اصغر ، شش��دانگ  ی��ک قطعه زمین مزروعی بمس��احت 10054/01  

مترمربع 
پالك  29  اصلي ، اراضی سدید :

305 فرعی، عباس افچنگی  فرزند رجبعلی و غیره ،ششدانگ یک قطعه زمین دیمسار بمساحت 5885 مترمربع 
310 فرعی، اکرم جوادی  فرزند محمد  ، ششدانگ  یک قطعه زمین محصور  بمساحت 1566/42 مترمربع 

یک شنبه   1400/12/01
پالك  55  اصلي ، اراضی سنگ سفید :

2635 فرعی، رجبعلی مدنی زاده   فرزند محمد و غیره  ،ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 5236/41  مترمربع 

پالك  62  اصلي ، اراضی صومعه :
27 فرعی، طاهره س��نگ س��فیدی  فرزند حس��ن ،شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی متصل به پالك 22 فرعی 

بمساحت 1146/01  مترمربع 
دوشنبه   1400/12/02

پالك  78  اصلي ، اراضی رازقند :
522 فرعی، عصمت باشتنی  فرزند رجبعلی و غیره ، ، ششدانگ  یک قطعه باغ بمساحت 1638/50  مترمربع 

پالك  162  اصلي ، اراضی ایزی :
5980 فرعی، طاهره مالیی  فرزند ابوالقاسم ، ششدانگ  یک باب ساختمان بمساحت 71/59  مترمربع 

سه شنبه   1400/12/03
5997 فرع��ی، داود مجل��ل نیا  فرزند محمد باقر ، شش��دانگ  ی��ک قطعه زمین مزروعی  بمس��احت 4859/47  

مترمربع 
5998 فرع��ی، داود مجل��ل نیا  فرزند محمد باقر ، شش��دانگ  ی��ک قطعه زمین مزروعی  بمس��احت 4270/63  

مترمربع 
چهار شنبه   1400/12/04

بخش 3 سبزوار ناحیه 2
پالك  یک اصلي ، اراضی قز :

359 فرعی، محسن قزی  فرزند حسن ، ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی  بمساحت 3946/47  مترمربع 
پالك  5 اصلي ، اراضی جوزار :

131 فرعی،رض��ا نوروزی��ان  فرزند علی اکبر .و غیره  شش��دانگ  یک قطعه زمین مزروعی بمس��احت 46220/37  
مترمربع 

شنبه   1400/12/07
بخش 8 سبزوار ناحیه یک

پالك  37 اصلي ، اراضی گاچ :
531 فرعی، محمود میرزایی  فرزند عبداله ،ششدانگ  یک باب مرغداری و زمین متصل بهم بمساحت 5032/60  

مترمربع 
532 فرعی، حسین عباسیان  فرزند عباس ،ششدانگ  یک باب مرغداری و زمین متصل بهم  بمساحت 9475/83  

مترمربع 
یک شنبه   1400/12/08

پالك 94 اصلي ، اراضی ثقیه :
225 فرعی، اعظم قاسمی  فرزند رمضان ،ششدانگ  یک باب مرغداری و محوطه متصل به آن بمساحت 16494  مترمربع 

بخش 12 سبزوار
پالك  یک اصلي ، اراضی عمیدآباد : 

22003 فرعی، احسان زینلی  فرزند صفرعلی ، ششدانگ  یک باب چهار دیواری بمساحت 27/68  مترمربع 
دو شنبه   1400/12/09

در روزه��اي ف��وق مندرج در این آگهي انجام مي گردد ، لذا مطابق مف��اد ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و 
مجاورین شماره هاي فوق الذکر به وسیله این آگهي اخطار مي گردد که در روزها و ساعات مقرر باال در محل حضور 
به هم رسانند . 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 ش��ده 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 تنظیم صورت مجلس تحدید 
حدود پذیرفته خواهد شد و در اجراي تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تكلیف پرونده معترض ثبتي ، معترضین مي 
بایست از تاریخ تسلیم 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 تسلیم نمایند.آ1410279
تاریخ انتشار: 1400/10/27

علي آب باریكي -رئیس ثبت اسنادوام���������الك سبزوار

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

برابر رای ش��ماره  140060326009000907مورخه 1400/10/2 هیات موضوع قانون به تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فامنین تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضی خانم ثریا عیوضی فرزند میرزآقا به شماره شناسنامه 1676 صادره ازکبودرآهنگ  در یک باب خانه و مغازه 
احداثی در آن به مس��احت  207/07 مترمربع قس��متی  از پالك  104 اصلی واقع در بخش پنج همدان حوزه ثبت 
ملک فامنین خریداری از مالک رسمی آقای علی عسگری  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 مالكیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعترض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت 
انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادرخواهد شد.)م الف 276(     آ1409696

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/10/12                  تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/10/27
رضا بیات - رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنین

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
برابررای شماره 140060301046000920تاریخ 1400.8.5هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی 
آقای علیرضاتاجیک قلعه فرزند قاس��م بش��ماره شناس��نامه 0410109851 صادره ازورامی��ن دریک باب خانه به 
مس��احت225.77مترمربع پالك 6فرعی از102اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیش��واخریداری ازمالک رسمی آقای 
محمدتاجیک محرزگردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی 
که اش��خاص نسبت به صدورسند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ندمی توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم پس ازاخذرسید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض.دادخواست 
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 
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