
بازار نشر

 داستانی در مسیر شناخت 
j امام موسی کاظم

ــاب »َســــلــــمــــا« تـــوســـط  ــ ــت ــ ک
ــان قــدس  ــ ــت ــارات آســ ــــشــ ــت ــ ان
کتاب های  قــالــب  در  ــوی  رضـ
پروانه ویژه کودکان و نوجوانان 

منتشر شد.
به گزارش آستان نیوز، »َسلما؛ 
خضرا«  گنبد  از  هــم ســفــری 
بـــه قــلــم مــعــصــومــه یـــزدانـــی، 
آشنایی  مسیر  در  داستانی 

مخاطب با سیره حضرت امام موسی کاظم)ع(، هفتمین 
امام شیعیان است.

اخبارالرضا)ع(،  عیون  همچون  منابعی  براساس  اثر  این 
حیات فکری و سیاسی امامان شیعه، الکافی، بحاراألنوار 
و اإلرشــاد فی معرفه  لــدرر أخبار األئمه األطهار  الجامعه 

حجج هللا علی العباد نگارش شده است. 
در معرفی کتاب َسلما هم سفری از گنبد خضرا آمده است: 
شاهزاده خانمی 12ساله، یک روز ظهر با شمشیری به کمر 
و عبای خدمتکاری به سر از دروازه گنبد خضرا بیرون رفت 
و برنگشت. کسی از دلیل گم شدنش باخبر نشد غیر از 
دوستی که خائن بود، گدایی که جاسوس بود، زندانبانی 
که حریص بود، عمویی که ترسو بود و وزیری که دو چهره 

داشت... .
این کتاب با تصویرسازی زهرا کی قبادی و طراحی جلد و 
صفحه آرایی سعید دین پناه در 112 صفحه، قطع رقعی در 
هزار نسخه توسط به نشر)انتشارات آستان قدس رضوی( 
منتشر شده و با قیمت 18 هزار تومان در دسترس کودکان 

ایران زمین قرار دارد.
مراجعه  بر  عــاوه  »َسلما«  کتاب  تهیه  بــرای  عاقه مندان 
فرهنگی  محصوالت  و  کتاب  ســراســری  فروشگاه های  به 
انتشارات آستان قدس رضوی در کشور، می توانند از طریق 

درگاه اینترنتی Behnashr.com نیز اقدام کنند.

و  می کنم  پـــاک  عـــدس  توسلی    رقیه 
گوش  زن همسایه  ــدای  بــه صـ نــاخــواســتــه 
می دهم. امان از این خانه های دیــوار نازک. 
حریم خصوصی کجا بود! به خیالمان داریم 

مستقل و محرمانه زندگی می کنیم.

شنیدهها ◾
»ماشینش لیزینگیه، سرتاپاشم که عمله... 
ارث باباش اگه نبود سالنش کجا بود سری 
بشه تو سرا... آدم وقیح... نمیدونی رفته بعد 
اون همه زحمت و هزینه ای که واسه مهمونی 
ــاره من چیا گفته... دیر  متحمل شــدم، درب

امــثــال مــن چــطــور آدمــــارو هیوال  فهمیدم 
می کنیم... دو روزه که حرصی ام...«. 

مرام هم مرام های قدیم. دیوار هم دیوارهای 
قدیم. یکهو دلتنگ می شوم و هوس عدس پلو 
دور سفره های قدیم را می کنم. یکهو دلتنگ 
معرفت خانه سازهای نیم قرن پیش می شوم. 
تا  که  می ا فتم  باانصافی  استادکار  آن  یــاد 
چاردیواری قطور تحویل نمی داد، نمی گفت 
بنّاست، نمی گفت سر درمــی آورد از قاعده 
کار، می گفت آجر و بلوک باید پُر باشد، رزق و 
روزی باید حال باشد، می گفت آدم شریک 

مال و احوال مردم است.

وقت ها!  آن  گوشه جمال  به  گلی  که  واقعاً 
بود.  مهربان تر  و  ساده تر  چیز  همه  چقدر 
چقدر خوشگل و بی زرق و برق بود زندگی. 
مدام همه زندگی را زندگی می کردند. صبح تا 
شبش را. عدس پلوهای روغن دار و بی نمک و 
کم ادویه را کسی بی حرمتی نمی کرد، ناشکر 
پیازی  پوست  بــود؟ دوســت داشتن ها  کجا 
نبود. همه دوستی می کردند، کسی این قدر 
دل شکستن و چزاندن و بی مهری بلد نبود.

سرراست ◾
لطفاً اگر آپارتمان سازید، اهل مروت باشید و 

خانه های به درد بخور بسازید.
لطفاً اگر رفیق اید، دوستی و محبت و وفا و 

صفا و ادب سرتان بشود.

پی نوشت
امام صــادق)ع( خدمت  از اصحاب  یکی 
و  بــدگــویــی، تمسخر  از  و  رســیــد  ایــشــان 
ــان مــردم شکایت کــرد. امــام)ع(  زخــم زب
رضایت  نمی توانی  فــرمــودنــد:  پاسخ  در 
عده ای  همیشه  بیاوری.  بدست  را  همه 
از  دیگری  عده  و  می پسندند  را  رفتارت 

تو ناراضی اند.

نیمکت زندگینیمکت زندگی

مرّوت را عشق است
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به همت آستان قدس رضوی انجام شد 

 ایجاد فضای کسب و کار 
برای جوانان سرخس

در نشستی به میزبانی نهاد نماز جمعه مطرح شد

 هنر امام جمعه 
مطالبه گری صحیح است 

منبر مجازی/ حجت االسالم عالی

بهترین »حرز« 
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مدیرعامل انتشارات انقالب اسالمی:

 ۸ کتاب تفسیری 
از رهبر انقالب منتشر می شود

    سال اول    ویژه نامه 253    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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مریم  هــنــرجــویــان  بــرگــزیــده  آثـــار  از  نمایشگاهی 
خوشنویسان  انجمن  مـــدرس  مــوســوی،  ــادات  ســ
نگارخانه  در  عــشــق«  »محفل  عــنــوان  بــا  مشهد 
ــریـــم ســــادات  ــوان مــشــهــد افـــتـــتـــاح شــــد. مـ ــ ــ رضـ
 مـــوســـوی در گـــفـــت وگـــو بـــا آســـتـــان نـــیـــوز گــفــت:
 107 اثر نفیس به خط نستعلیق از ۴2 هنرمند دوره 
فوق ممتاز و فوق ممتاز کامل با مضامین مختلف 
قرآنی، مذهبی و ادبی در این نمایشگاه در معرض 
این مدرس  دید عاقه مندان گذاشته شده است. 

آثار  اینکه  بیان  با  خوشنویسی 
نمایشگاه حاضر در مدت نزدیک 
به چهار ماه در سال جاری کتابت 
شــده اســـت، افـــزود: بــا توجه به 

شیوع بیماری کرونا ...

در نشست سوم »نقد سیاست گذاری مدیریت وقف« اندیشکده »مسئله« روزنامه قدس مطرح شد

راهکارهای تقویت وقف در فرهنگ عمومی
نمایشگاه آثار برگزیده هنرجویان 

خوشنویسی برگزار شد

»محفل عشق« 
در نگارخانه 

رضوان

2

4

خبر
 تولیت آستان قدس رضوی در دیدار 

ائمه جماعات حاشیه شهر مشهد مطرح کرد

 دو رسالت مهم روحانیت؛ 
 معرفت افزایی 

و مقابله با انحرافات
ــان قـــدس رضـــوی گــفــت: امـــروز  تــولــیــت آســت
روحانیون رسالتی حیاتی برای معرفت افزایی 
جامعه  در  اسامی  معارف  به  عمق بخشی  و 
ایمان  و حفظ  انحرافات دینی  با  برای مقابله 

جوانان بر عهده دارند.
به گزارش آستان نیوز، حجت االسام والمسلمین 
ائمه جماعات حاشیه  دیــدار  در  احمد مروی 
امــام رضــا)ع(  شهر مشهد که در حرم مطهر 
ــرد: تــبــلــیــغ چــهــره به  ــ انـــجـــام شـــد، اظـــهـــار ک
داشته  زیــادی  کارکرد  سادگی  عین  در  چهره 
عمق بخشی  و  افــزایــی  معرفت  در  بسیار  و 
مــؤثــر اســت. اعــتــقــادات دیــنــی مخاطبان   بــه 
در کنار ضرورت استفاده مبلغان از فناوری های 
باید  اما  نوظهور،  رسانه های  و  ارتباطی  نوین 
توجه داشت که همچنان شیوه سنتی تبلیغ 
مؤثرترین  جــزو  بی واسطه  و  چهره  بــه  چهره 
 و کــارآمــدتــریــن روش هـــای تبلیغ دیــن اســت.
تولیت آستان قدس رضوی در ادامه با اشاره 
ــرای جــذب  بــه تـــاش جــریــان  هــای انــحــرافــی بـ
ــراز کـــرد: هــمــواره جــهــان اســـام با  ــان، ابـ جــوان
مستکبران  و  بــوده  ــه رو  روب انحرافی  فرقه های 
ــد بــا ظــهــور آن هـــا در جــوامــع و  ــرده ان ــاش ک ت
ایجاد گرایش به این نوع جریان های دروغین 
را  آن ها  الهی  فطرت  میان جوانان،  در  به ویژه 
در راستای اهداف شیطانی و مستکبرانه خود 

منحرف کنند.
وی یکی از عوامل گرایش افراد به جریان های 
انحرافی را نقص در معرفت و شناخت آن ها 
افــراد نسبت  نسبت به دین و عدم شناخت 
دانست  منحرف  جریان های  این  حقیقت  به 
روشنگری  در  روحانیت  میان نقش  این  در  و 
و  ــی  ــاب ارزی مهم  بسیار  را  آن هـــا  بــا  مقابله  و 
ــام و مــکــتــب تشیع  ــرد: اســ ــ ک خــاطــرنــشــان 
روشنگر و آگاهی بخش بوده و این امر چالش 
جدی برای نظام سلطه ایجاد کرده است. لذا 
و  اسامی  اصیل  جریان  ایــن  با  مقابله  بــرای 
نظام اسامی، با ایجاد انحرافات دینی تاش 
 می کنند اهداف استکباری خود را دنبال کنند.

تشیع  اعتقادی  مبانی  روی  باید  روحانیت 
باید  جــوانــان  دینی  مبانی  کنند،  کــار  بــاقــوت 
ــهــامــات آن هــا  ــود و شــبــهــات و اب تــقــویــت شـ
و وظیفه روحانیون فعال در  پاسخ داده شود 
بسیار  عــرصــه  ایــن  در  شهر  حاشیه   مناطق 

خطیر است.
پایان  در  ــروی  مـ حجت االسام والمسلمین 
ــان قـــدس به  ــه اقـــدامـــات امـــدادرســـان آســت ب
نیازمندان حاشیه شهر مشهد اشاره و اظهار 
کــرد: در حــوزه هــای معیشتی بــه مــیــزان تــوان 
حضرت  مــجــاوران  از  دست گیری  امکانات  و 
میزان  به  و  می دانیم  خــود  وظیفه  را  رضــا)ع( 
اقــدام خواهیم کرد. ایــن حــوزه   مــقــدورات در 
در ابتدای این دیدار و پیش از سخنان تولیت 
آستان قدس رضوی، تعدادی از ائمه جماعات 
بیان  و  سخن  ایــراد  به  مشهد  شهر  حاشیه 

دغدغه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

سرگذشت خواندنی »آقاحسن نقاش« که 4۸0 سال پیش درون گنبد طال را نقاشی کرد

هنرمندی شاگرد »بهزاد« در حرم
نیکبخت   محمدحسین 
مروری بر تاریخ دیرپای حرم مطهر 
ــام رضـــــا)ع( نــشــان مــی دهــد در  ــ ام
اهالی  مختلف،  تاریخی  دوره هـــای 
در  داشته اند،  چنته  در  آنچه  هنر 
با دست  و  گذاشته  اخــاص  طَبَق 
هنرمند خود، یادگاری های زیبا و چشم نوازی را در 
آستان قدس رضوی به یادگار گذاشته اند. کافی است 
هنگام زیارت در حرم مطهر، نگاهی به اطراف خود 
بیندازید تا جلوه های این عرض ارادت هــای هنری را 
در وجب به وجب این مکان مقدس ببینید. برخی 
از این شاهکارها، همچنان با نام خالقشان شناخته 
یــادگــار  کــه  کتیبه دور گنبد طــا  مــثــاً  مــی شــونــد؛ 
دوره  نــامــدار  خطاط  عباسی،  علیرضا  هنرافشانی 
صفویه است، یا کتیبه های محمدحسین شهیدی 
مشهدی که در ایوان های صحن عتیق و نو از دوره 
قاجار تا به امروز خودنمایی می کنند. اما در این بین 
هستند آثاری که هم از نظر ما پنهان شده اند و هم 
نامی از خالقان آن ها باقی نیست یا دست کم در میان 
عموم مردم شناخته شده نیستند. آقاحسن نقاش، 
یکی از همین هنرمندان دلسوخته است که یادگار 
۴80ساله عرض ارادتش به ساحت قدسی حضرت 
ثامن الحجج)ع( حدود دو قرن است که زیر پوشش 

آینه کاری روضه منوره از چشم ها پنهان است.

سبکهرات ◾
قبل از تزئین حرم مطهر با کاشی های خوش  رنگ و 
لعاب، از هنر نقاشی برای تزئین در و دیوار و همچنین 
زیر گنبدها استفاده می شد. امروزه برخی از آثار برجا 
مانده از این هنر را می توان زیر گنبد مسجد گوهرشاد 
مشاهده کرد؛ البته نقاشی نیاز به مرمت و نگهداری 
دائمی دارد و این کار هم بسیار هزینه بر است و هم 
خیلی وقت گیر. با این  حال تا پیش از دوره قاجار، 
بخش مهمی از تزئین حرم رضوی به ویژه تزئینات 
مربوط به زیر گنبدها، توسط نقاشان زبردستی مانند 
آقاحسن نقاش انجام می گرفت. آقاحسن در هرات 
متولد شد و از استادان مکتب نقاشی این شهر به 
حساب می آمد. هرات از دوره تیموری و به ویژه از 
نامداری مانند  پــرورش نقاشان  عهد شاهرخ، مرکز 
آقاحسن  می توانیم  احتماالً  بود.  بهزاد  کمال الدین 
نقاش را از شاگردان بهزاد بدانیم؛ چون او در سال 
آقاحسن حوالی سال  و  91۴ خورشیدی درگذشت 
922 خورشیدی، نقاشی در حرم مطهر را آغاز کرد و 

در این زمان به اوج توانمندی در هنر نقاشی رسیده  
بود. پس از دوران پرتاطم حکومت شاه اسماعیل 
یکم، عصر حکومت شاه تهماسب یکم فرا رسید و 
در همین دوره، نخستین فعالیت های عمرانی عهد 

صفویه در حرم مطهر پا گرفت.

راهیافتنبهآستانثامنالحجج)ع( ◾
اینکه آقاحسن نقاش چگونه و چطور کار  ــاره  درب
تزئین داخل گنبد روضه منوره را پذیرفت و آن را 
در زمان حکومت محمدخان تکلو بر خراسان، در 
دوره شاه تهماسب یکم صفوی انجام داد، دو روایت 
به  روایــت، مربوط  دارد؛ نخستین  متفاوت وجــود 
خواست و میل حاکم خراسان است. محمدخان 
تکلو به دلیل ارادتـــی که به امــام رضـــا)ع( داشــت، 
دستور داد در بازسازی اماکن متبرکه و تزئین آن 
تاش شود و خــودش بخش مهمی از هزینه های 

مربوط به این کار را پرداخت کرد که البته قسمتی 
نقاش  آقاحسن  نقاشی  ــار  ک بــه  مــربــوط  آن هـــا  از 
بــود. اما روایــت دیگری هم وجــود دارد که شواهد 
اینکه  آن  و  می کند  تأیید  را  آن  بیشتر  تاریخی، 
ــی که به  آقاحسن نقاش، خــودش با عشق و ارادت
ثامن الحجج)ع( داشت، پیشنهاد تزئین داخل گنبد 
را به حاکم خراسان ارائــه کرد و به کار نقاشی در 
حرم مطهر همت گماشت. شاهد ما بر این مدعا، 

گزارشی است که احمد بن حسین منشی قمی در 
کتاب بسیار ارزشمند »گلستان هنر« آورده  است؛ 
در این کتاب که در دوره صفویه و به فاصله کوتاهی 
پس از وفات آقاحسن نقاش به رشته تحریر درآمده، 
می خوانیم که وی پس از اتمام کار، با بهترین شکل 
ممکن، بیتی را بر حاشیه نقاشی درون گنبد روضه 
بر  به گرد درت گشته  کــرد: »حََسن  منوره اضافه 
طریق طواف / تو کعبه وار همه حاجتش روا کردی«. 
عبادت های  از  که  دارد  تاریخی وجود  گزارش هایی 
شبانه و تهجدهای آقاحسن زیر گنبد روضه منوره، 
هنگام نقاشی آن صحبت می کنند و خبر از اشعار 
پرسوز و گدازی می دهند که این هنرمند نامی هنگام 
عرض ارادت به ساحت مقدس امام رضا)ع( بر زبان 
مــی آورده  است. ظاهراً خانواده و خاندان آقاحسن 
در مشهد زندگی نمی کرده اند، چون او پس از اتمام 
کار و با وجود توقف طوالنی در مشهدالرضا)ع( به 

زادگاهش، شهر هرات بازگشت و روزهای پایانی عمر 
خود را در آنجا گذراند. وی در این ایام، مقبره ای برای 
خودش در نزدیکی آرامگاه خواجه عبدهللا انصاری 
مشهور به »پیر هــرات«، عــارف نامدار قرن پنجم 
هجری قمری بنا کرد و تمام دیوارهای داخل آن را 
به بهترین شکل نقاشی نمود. تاریخ وفات آقاحسن 
در حدود  اما احتماالً  معلوم نیست  نقاش دقیقاً 

سال 960 خورشیدی بدرود حیات گفته  است.

تا پیش از دوره قاجار، بخش مهمی از تزئین حرم رضوی به ویژه تزئینات مربوط 
به زیر گنبدها، توسط نقاشان زبردســتی مانند آقاحسن نقاش انجام می گرفت. 
آقاحسن در هرات متولد شد و از استادان مکتب نقاشی این شهر به حساب می آمد. 

گزيدهگزيده



لوظهرت 
االجال 
افتضحت 
االمال
اگر اجل ها هويدا 
مى شدند، آرزوها 
 نقش بر آب 
مى گشتند.

اعرف 
الناس 

حبقوق 
اخوانه و 
اشدهم 
قضاء اهلا 
اعظمهم 

عنداهلل 
شانا

آن كه به حقوق 
برادران خود آشناتر 

باشد ودر رعايت 
 كردن آن ها كوشاتر

نزد خداوند 
ارجمندتر است.

 ای كاش 
كاری نمى كردم

حجت االسالم 
محسن قرائتی در 

خاطراتش می گوید: 
مّدتی در درس 

آیت هللا حاج مرتضی 
حائری یزدی فرزند 

مؤسس حوزه علمیه 
قم شرکت می کردم، 

روزی استاد به من 
فرمود: اگر کارت 

برای خدا نباشد، روز 
قیامت خواهی گفت: 
ای کاش خوابیده بودم 

و کاری نمی کردم.

 هر كسى 
 آن دِرود 
 عاقبت كار 
كه كشت

موالی لقمان به او 
دستور داد در زمینش 
برای او کنجد بکارد؛ 
ولی او جو کاشت . 
وقتی زمان درو فرا 
رسید، موال گفت: چرا 
جو کاشتی، در حالی 
که من به تو دستور 
دادم کنجد بکاری؟ 
لقمان گفت : »از خدا 
امید داشتم برای 
تو کنجد برویاند« . 
موالیش گفت: مگر 
این ممکن است؟ 
 لقمان گفت: »تو را 
می بینم که خدای 
 متعال را نافرمانی 
می کنی، در حالی که 
از او امید بهشت داری 
بنابراین گفتم شاید 
آن هم بشود« . آن گاه، 
موالیش گریست و به 
 دست او توبه کرد و 
او را آزاد ساخت.

حکایت حکمت

دکتر مینو اسد زندی،  کارشناس ارشد بیهوشی از دانشگاه 
تهران و دکترای تخصصی مدیریت تحقیقات علوم پزشکی 
از دانشگاه بقیةهللا است. وی که عضو گروه سالمت معنوی 
فرهنگستان علوم پزشکی کشور و عضو هیئت مؤسس مرکز 
تحقیقات سالمت معنوی دانشگاه علوم پزشکی قم است،  
نظریه  مدل »قلب سلیم« را در سطح بین الملل ارائه داده و 
در همین خصوص با خبرگزاری تسنیم گفت وگویی کرده که 

بخش هایی از آن را می خوانیم. او در بخشی از این گفت وگو 
در خصوص نقش استرس در فوت بیماران کرونایی و نقش 

خداباوری در کاهش استرس ها گفته است.
وقتی اســتــرس می گیریم، در بــدن مــا »ســنــدروم عمومی 
سازگاری« فعال می شود. در وهله اول بدن ابتدا زنگ هشدار 
می زند، بعد شروع به مقاومت با این نوع استرس می کند. 
اگر این استرس ها شدید و طوالنی باشند، ممکن است بدن 

توانایی مقاومت نداشته باشد؛ پس ممکن است فرد بیمار 
شود و یا خدایی نکرده فوت کند. این مسئله یک فرایند 
است و پایه علمی دارد. در این بخش بررسی می کنیم بدن 
هنگام استرس چه ماده شیمیایی تولید می کند،  چه اثری 
بر غدد فوق کلیه می گذارد و کدام هورمون ها در بدن افزایش 

یا کاهش می یابند.
اما نکته حائز اهمیت این است افرادی که معتقد به وجود 

عالم غیب و ربوبیت خداوند هستند، از آنجا که خودشان 
را همیشه در محضر او و تحت حمایتش می دانند، به 
آن ها آرامش دست می دهد؛ یعنی من پناه بردم به کسی 
که اگر جهان بلرزد، او نمی لرزد. این آرامــش سبب تقلیل 
مــواد شیمیایی حاصل از استرس می شود. پس آن هــا که 
اهل توکل هستند، وقتی مشقتی پیش می آید، می گویند 
من تالشم را انجام می دهم اما خداوند امور را به سرانجام 

می رساند. یا به قــدری مشکالت زیــاد اســت که می گوید 
خدایا هیچ کاری از دست من بر نمی آید، خودت کمک و 
خودت اصالح کن. کار را به تو واگذار می کنم یا به اصطالح 
دینی، امور را به خداوند تفویض می کنند. این مسئله سبب 
آرامش، تقویت سیستم دفاعی، بهبود کارکرد غدد درون ریز 
و سیستم عصبی فرد می شود؛ یعنی فرد مضطرب ناگهان 
قند خونش باال می رود، فشار خونش که تحت تأثیر سیستم 

عصبی است، باال مــی رود و یا دفاع ایمنی بدنش ضعیف 
می شود.

اتفاقاً پروفسور »سلیگمن« درباره همین موضوع کار کرده 
بود. او بررسی کرده بود کودکانی که در مهدکودک راحت 
از والدین جدا می شوند، کم بیمار می شوند، اما کودکی 
که او را با جیغ و فریاد به مهد می آورند، به انواع و اقسام 
بیماری ها مبتال می شود. در حالی که آن مهدکودک شرایط 

محیطی یکسان داشت. تحقیقات نشان داده بود وقتی 
انسان تحت تأثیر استرس قرار می گیرد، سیستم ایمنی 
بدنش ضعیف می شود و یکسری از فعل و انفعاالت در 
بدن رخ می دهد. پس باید مدیریت استرس در هر شرایطی 

مدنظر قرار گیرد.
افرادی که باورهای دینی قوی دارند، از هوش معنوی باالتری 
برخوردارند و این هوش معنوی به آن ها توانایی سازگاری 

می دهد؛ ضمن اینکه نــوع نگرش آن هــا به جهان تغییر 
می کند و تبدیل به تجربه معنوی می شود. این نوع افراد با 
خود می گویند از آنجایی که جهان با ربوبیت خداوند اداره 
می شود و او یاور اهل ایمان است، این نوع نگرش آن ها را 
سالم نگه می دارد. درباره کووید همین یافته ها بدست آمده 
است. از آن رو امروز در تمام دنیا معنویت و تأثیر باورهای 

دینی بر سالمت مورد توجه است.

دیدگاه
تأثیر تقويت 
 سالمت معنوی 
بر درمان بیماری ها

منبر مجازی
حجت االسالم عالی

   بهترين »حرز« چیست؟
چشم زخم ناشى از جنبه روحى و روانى در درون انسان است 
كه معمواًل به خاطر يکسری خباثت ها مانند حسادت شديد، 

بخل شديد و كینه شديد است.
چشم زدن در قرآن و در سوره قلم، آيه معروف »و ان يکاد« هم 

ذكر شده است. 
اتفاقًا در روايت است كه چشم زدن گاهى اوقات مى تواند فرد 

را تا هالكت پیش ببرد؛ بعضى ها اين قدر چشمشان شور است 
كه به تعبیر پیامبر اكرم)ص(، فرد را در قبر مى برد.

 در روايتى از حضرت امیرالمؤمنین)ع( است كه چشم زدن 

واقعیت دارد، ِسحر و تفأل هم واقعیت دارد. 
در برخى از روايات برای دفع سحر و چشم و... اولین چیزی كه 
گفته شده است تا انسان از تأثیر نیروهای منفى در امان بماند 

توكل بر خداست... چون باالتر از خداوند نیرو و اراده ای 
وجود ندارد... اگر واقعًا كسى توكل بر خدا داشته باشد... َو 

كفى باهللِ وكیاًل ... دچار اين مشکالت نمى شود. 
بعضى ها متأسفانه چون در توكل ضعف دارند به دنبال 

چیزهای ديگرند يعنى اهمیتى كه به اين چیزها مى دهند 
بیشتر از خود خداست.

چرا يک مرجع تقلید دچار سحر و چشم و... نمى شود؟... حرز 

او توكلى است كه به خدا دارد... اعتمادش به خداست.
 البته در برخى از روايات برخى حرزها وارد شده است.

لذا مهم ترين عامل دفع چشم زخم و سحر و همه شرور، توكل 
بر خداست. 

منتها عالوه بر آن، برخى موارد ديگر مثل »معوذتین« در 

روايات آمده است يعنى سوره ناس و فلق - البته در برخى 
روايات ديگر خواندن سوره توحید و كافرون هم توصیه شده 

است. 
خواندن آيه الکرسى و »و ان يکاد« هم  بسیار توصیه شده 

است.

صدقه دادن و قربانى كردن و اطعام مؤمنین و سوره »يس« را 
خواندن هم برای چشم زدن و هم برای دفع سحر مفید است... 

ان شاءاهلل با توكل بر خدا انسان دچار هیچ يک از اين موارد 
نشود.

دومین جلسه نقد و گفت وگوی نخبگانی به میزبانی 
نهاد نمازجمعه، در خصوص بازخوانی رسالت های 

نمازجمعه در گام دوم انقالب اسالمی برگزار شد.
به گــزارش مرکز ارتباطات و رسانه نهاد نمازجمعه، 
دومین جلسه نقد و گفت وگوی نخبگانی به میزبانی 
نهاد نمازجمعه، با موضوع »نمازجمعه و مطالبه گری« 
توسط دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی شورای 
سیاست گذاری ائمه جمعه، شنبه 25 دی ماه برگزار 
و از »پایگاه مجازی نمازجمعه« و »شبکه امامت« به 

صورت مستقیم پخش شد.
در ایــن جلسه، آقــای دکتر حسن بنیانیان، استاد 
دانــشــگــاه و عضو ستاد اجــرایــی نقشه مهندسی 
فــرهــنــگــی کــشــور و حــجــت االســالم والــمــســلــمــیــن 
سیدمحمد حسینی امینی، امام جمعه آبیک به 

طرح دیدگاه ها و تبادل نظر پرداختند.

امام جمعه نماد پیوند دین و سیاست است ◾
دکتر حسن بنیانیان در ایــن نشست اظهار کرد: 
ــن و  امام جمعه در شــرایــط مــوجــود نــمــاد پیوند دی
سیاست اســت و موفقیت امام جمعه در انجام 
رسالتش خــود عامل تقویت نظریه والیــت فقیه 

خواهد بود.
وی افـــزود: امــروز دشمن تمام ساختارهای خــود را 
به گونه ای طراحی کــرده که نشان دهد پیوند دین و 
سیاست موفق نیست و پاسخگوی نیازهای جامعه 
ــود؛ بنابراین نقش ائمه جمعه در برمال  نخواهد ب
ساختن ایــن توطئه دشمن بسیار مهم بــه شمار 

می آید.
عضو ستاد اجرایی نقشه مهندسی فرهنگی کشور با 
بیان اینکه هر جا حضور دین نبوده، ما دچار شکست 
شده ایم، خاطرنشان کــرد: هر جا بــاور دینی وجود 
داشته باشد، به موفقیت رسیده ایم؛ بنابراین حضور 
دین در سیاست موجب موفقیت می شود و ائمه 
جمعه باید برای موفقیت در حوزه دین وارد سیاست 
شوند و استحکام این نظریه را در عرصه عمل نمایان 
سازند. بنیانیان از مطالبه گری به عنوان امر به معروف 
و نهی از منکر یــاد کــرد و آن را منحصر در وظایف 
ائمه جمعه ندانست و تصریح کرد: مطالبه گری باید 
در همه اقشار جامعه ظهور و بروز پیدا کند و آن را 
منحصر در امام جمعه شهر نبینیم، زیرا همه مردم 
برای احیای این مهم وظیفه دارند و باید برای نهادینه 

شدن آن تالش کنند.
 
غفلت از مطالبه گری در عرصه فرهنگی ◾

وی با اشاره به ضرورت مطالبه گری در عرصه فرهنگی 
در جامعه و تالش دشمنان برای اجرای طرح تهاجم 
فرهنگی خاطرنشان کرد: دشمنان در تالش اند جامعه 
را از هدف اصلی خود دور کنند و امــروز اگر گرفتار 
مشکالت اقتصادی و بحران های مقطعی هستیم، 
به این دلیل است که می خواهند مــردم را مشغول 
نگه دارند تا از بحران اصلی که تهاجم فرهنگی است، 
فاصله بگیریم. جامعه امــروزی ما به شدت از این 
پدیده نامیمون رنج می برد و نباید برای مقابله با تهاجم 
فرهنگی کم کاری صورت گیرد، باید همه ابزارها را به کار 
ببندیم تا این بحران را از خودمان دور کنیم و به ترویج 

فرهنگ اسالمی بپردازیم.
دکتر بنیانیان با اشاره به اهمیت موضوع فرهنگ، 
تعادل در مطالبه گری را از سوی ائمه جمعه ضروری 
خواند و تصریح کرد: ائمه جمعه نباید در مطالبه گری 
از پیگیری مشکالت اقتصادی غفلت کنند؛ اما نباید 
مطالبه گری از حالت تعادل خــارج و تنها مسائل 
اقتصادی و معیشتی مطرح شود و از مسائل فرهنگی 
غفلت کنیم. ائمه جمعه در نهادینه کردن مباحث 
فرهنگی در جامعه نقش بسزایی دارند، باید اهمیت 
فرهنگ در جامعه و ضــرورت پرداختن به آن را به 

همگان گوشزد نماییم.
عضو ستاد اجرایی نقشه مهندسی فرهنگی کشور با 
تأکید بر اهمیت پرداختن به مباحث تربیتی از سوی 
ائمه جمعه یادآور شد: امروز باید بدانیم طرح مباحث 
تربیتی در جامعه، خود گره گشای مشکالت اقتصادی 
است و برای حل این مسائل باید از ظرفیت تربیتی و 
فرهنگی بهره بگیریم تا مسائل دیگر هم در کنار آن 
حل شود، زیرا توجه به مسائل فرهنگی در پیشبرد 

مسائل اقتصادی تأثیرگذار است.

بنیانیان با بیان اینکه هنر امام جمعه، مطالبه گری 
درســت اســت، افـــزود: مطالبه گری باید مــتــوازن و 
متعادل باشد و تنها به مباحث اقتصادی و یا فرهنگی 
به صورت یک جانبه پرداخته نشود و از سوی دیگر 
پرداختن و مطالبه گری جزئی نباید ما را از مطالبه گری 

کلی دور کند.
 
اشراف ائمه جمعه بر مسائل روز، الزمه تأثیرگذاری ◾

عضو ستاد اجرایی نقشه مهندسی فرهنگی کشور 
با اشاره به ضرورت آشنا بودن ائمه جمعه با مسائل 
و مباحث روز جامعه تأکید کرد: اگر امام جمعه به 
نظریات پیشرفت کشور مسلط نباشد، نمی تواند 
نقش تأثیرگذار داشته باشد؛ بنابراین ائمه جمعه باید 
در این حوزه، اطالعات و داده های خود را به روز کنند 
و از کارشناسان و متخصصان بسیجی و کارآمد در 
جلسات اتاق فکر خود بهره بگیرند تا بتوانند مطالب 
را به صــورت دقیق، درســت و تأثیرگذار به جامعه 

منتقل نمایند.
 
کار امام جمعه به مطالبه گری محدود نمی شود ◾

در ادامـــه ایــن جلسه، حجت االسالم و المسلمین 
ــام جمعه آبــیــک مصادیقی  حسینی امــیــنــی، امـ
از عملکرد ائمه جمعه در سراسر کشور را بیان و 
خاطرنشان کــرد: خوشبختانه ائمه جمعه ارتباط 
خوبی با مردم و بدنه جامعه دارنــد و توانسته اند با 
بهره گیری از نظرات کارشناسان، به نیازها پاسخ 
گویند.  وی بــا بیان اینکه کــار امــام جمعه تنها به 
مطالبه گری محدود نمی شود، یادآور شد: مطالبه گری 
تنها بخش کوچکی از وظایف امام جمعه به شمار 
مــی آیــد؛ ولــی باید دانــســت افـــزون بــر ایــن مسائل، 
توانمندی و سیر و سلوک امام جمعه اهمیت بسزایی 
دارد چون مردم وقتی سیر و سلوک امام جمعه را در 
عمل شاهد باشند، در تحقق اهداف امامت جمعه 

همراهی خواهند کرد.
امام جمعه آبیک با بیان اینکه ائمه جمعه فرمانده 
فرهنگی در هر شهر به شمار می آیند، تصریح کرد: 
باید این فرماندهی در همه شهرها نماد عینی و عملی 
داشته باشد و امام جمعه در حوزه فرهنگی ورود جدی 
پیدا کند؛ البته ائمه جمعه در میدان عمل چنین 

بوده اند؛ اما این محور باید تقویت بیشتری شود.
 
در جایگاه پدری، عتاب و خطاب هم باید پذیرفته  ◾

شود
وی با بیان اینکه خوشبختانه احساس مردم نسبت 
به عملکرد ائمه جمعه خوب است، تأکید کرد: هنر 
امام جمعه این است که نقش پدری را در جامعه ایفا 
کند؛ البته در جایگاه پدری، عتاب و خطاب هم باید 
پذیرفته شود؛ این رفتار امام جمعه با حسن تدبیر در 

جامعه قابل اجراست.
وی ادامــــه داد: اینکه امــام جــمــعــه ای به صراحت 
در خطبه های نماز جمعه همه مسئوالن را بدون 
مطالبه گری در جلسات خصوصی، مــورد عتاب و 
خطاب قرار دهد، تجربه عملی نشان داده، چنین امام 
جمعه ای موفقیتی در کار خود نخواهد داشت، چون 
مسئوالن او را در ادامه همراهی نخواهند کرد و او در 

عمل تنها باقی خواهد ماند.
 
آرامش عمومی یا آرامش فردی؟ ◾

حجت االسالم و المسلمین حسینی امینی به اهمیت 
مطالبه گری در تریبون های نمازجمعه اشاره کرد و گفت: 
طرح مباحث مطالبه گری در تریبون نمازجمعه نباید 
برای به هم زدن آرامــش عمومی جامعه باشد و تنها 
آرامش قلبی و فردی برخی افراد را بدست بیاورد، امام 
جمعه می تواند با حفظ جایگاه امامت خود، مطالبات 
مــردم را با خالقیت دنبال کند و در ایــن زمینه اوج 
خالقیت را به دست بگیرد تا جامعه گرفتار تنش نشود.

به گزارش شبستان، »محمد علی قندهاری نیا« در 
آیین رونمایی از کتاب »جهاد تبیین« با بهره گیری 
از بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی که در تاالر 
سوره حوزه هنری برگزار شد، گفت: یکی از اقدامات 
مؤسسه، آماده  سازی و انتشار بیانات رهبر معظم 
انــقــالب اســالمــی اســت تــا همگان بتوانند از آن 
استفاده کنند. در این راستا دفتر حفظ و نشر آثار 

بیش از 2۰۰ کتاب را منتشر کرده است.
مدیرعامل انتشارات انقالب اسالمی با بیان اینکه 
قرار است توجه بیشتری به نیاز مخاطبان شود، 
عنوان کــرد: یکی از آیتم های الزم در ایــن زمینه، 
سرعت انتشار اســت. همچنین تکمیل بخشی 
از تالش ها و زحماتی که در گذشته انجام شده، از 

جمله اولویت ها و اقدامات ماست.
 وی در مورد کتاب جهاد تبیین اظهار کرد: پس از 
آنکه رهبر معظم انقالب بر اهمیت و ضرورت جهاد 
تأکید کردند، انتشارات انقالب اسالمی تصمیم 
گرفت در این راه قدمی بردارد. کتاب جهاد تبیین 
در این راستا برای بهره برداری همه اقشار جامعه 

منتشر شد.
قندهاری نیا با اشاره به اینکه تاکنون چهار کتاب 
تفسیری از رهبر معظم انقالب منتشر شده، بیان 
کرد: در تکمیل این چهار تفسیر در دو گام هشت 
تفسیر دیگر به قلم حضرت آیــت هللا خامنه ای 

منتشر خواهد شد.
مدیرعامل انتشارات انقالب اسالمی با بیان اینکه 
انتشارات ما به قالب ها توجه جدی دارد، افزود: 
بسته هایی با محوریت شهید حاج قاسم سلیمانی 
و بیانات رهبر معظم انقالب در مــورد این شهید 
بزرگوار در دسترس عالقه مندان قرار خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کــرد: کتاب »جــهــاد تبیین« در 
پنج فصل به همت حجت االسالم سعید صلح 
میرزایی به دیدگاه های رهبر انقالب در حوزه جهاد 

پرداخته است.
»حجت االسالم سعید صلح میرزایی« گردآوردنده 
کتاب جهاد تبیین نیز در این مراسم با بیان اینکه 
دشمن در پی پوشاندن و مخفی کردن ضعف هایش 
است، عنوان کرد: هر کس در کشور باید نسبت 
به غبارآلود کــردن اذهــان عمومی واکنش نشان 
دهد. دشمن تالش دارد با تبلیغات، ما را از آینده 

کشور که به قول رهبری آینده ای مشعشع است، 
ناامید کند.

وی تبیین را از مهم ترین رویکردها و شیوه های 
حرکت انقالب اسالمی دانست و افزود: به عقیده  
رهبر معظم انقالب، کار انقالب از اساس با تبیین، 
روشنگری، بیان منطقی، مستدل و دور از جنجال 
بوده است. از دید حضرت آیت هللا خامنه ای، بدون 
تبیین هیچ فکر و اندیشه  متقنی، توفیق رواج پیدا 

نخواهد کرد.
ــا بیان  حــجــت االســــالم سعید صــلــح مــیــرزایــی ب
اینکه تبیین مــعــارف و حقایق اســالم و انقالب، 
ــرد: سکوت  مسئولیت هــر فــرد اســت، تصریح ک
در بــرابــر تحریفات جــایــز نیست. رهــبــر معظم 
انقالب معتقدند اگر جهاد تبیین به درستی انجام 
شود، فرصت گمراه سازی مردم توسط دشمن در 
عرصه های مختلف گرفته می شود و بصیرت افزایی 

عموم جامعه رخ می دهد.
این نویسنده خاطرنشان کرد: دشمن با تحریف 
انقالب اسالمی می خواهد ساقط شدن طاغوت را 
در ذهن جوانان اقدامی اشتباه ترسیم کند. دشمن 
می خواهد بگوید انقالب اسالمی هیچ دستاورد و 
کارآمدی نداشته تا از این طریق مردم را ناامید و در 
برابر پیشرفت جمهوری اسالمی سنگ اندازی کند. 
بر همین اســاس است که رهبری فرمودند: »اگر 
جریان تحریف شکست بخورد جریان تحریم 

شکست می خورد«.
کتاب »جهاد تبیین« تازه ترین اثر انتشارات انقالب 
اسالمی وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 
آیت هللا العظمی خامنه ای با بهره گیری از بیانات 
ــالم سعید صلح  معظم له تــوســط حــجــت االســ
مــیــرزایــی در پنج فصل و ۳۸۴ صفحه بــه ابعاد 

مختلف »جهاد تبیین« می پردازد.

در نشستی به میزبانی نهاد نماز جمعه مطرح شد

 هنر امام جمعه 
مطالبه گری صحیح است 

مدیرعامل انتشارات انقالب اسالمی:

 ۸ کتاب تفسیری 
از رهبر انقالب منتشر می شود

خبرگزارش

ــام«   نخستین قسمت بــرنــامــه »اِرحــ
پنجشنبه، 2۳ دی  روی آنتن شبکه قرآن 
و معارف سیما رفت. این برنامه به ترویج 
فرهنگ بخشش و اصالح ذات البین در 
جامعه بــه  عــنــوان یکی از مهم ترین آمــوزه هــای دینی 
مـــی پـــردازد. مــهــدی خــســروی، تهیه کننده بــرنــامــه در 
گفت وگو با خبرگزاری ایکنا درباره ویژگی پرونده هایی که 
برای طرح در این برنامه انتخاب شده اند گفت: برای این 
برنامه حــدود هــزار پــرونــده قضایی مطالعه شــد. چند 
ویژگی در پرونده های انتخابی مهم بود؛ نخست به لحاظ 
رسانه ای و تلویزیونی، قابلیت پخش و مطرح شدن در 
تلویزیون را داشته باشد و با ساختار تلویزیون و رسانه 
بتوان به آن پــرداخــت. دوم، یک طــرف ماجرا تقاضای 
گذشت را از طرف مقابل داشته باشد، سوم، حاضر شوند 
جلو دوربین بنشینند و قصه  خود را تعریف کنند. به 
لحاظ موضوعی نیز سعی کردیم تنوع داشته باشیم و هم 
اختالفات حــوزه خــانــواده و زناشویی و هم مباحثی را 
درباره روابط اجتماعی، کار، تصادف، مسائل مالی و... 

مطرح کردیم.
خسروی در پاسخ به این پرسش که به دلیل ساختار 
اداری موجود، در دسترسی به پرونده های قوه قضائیه 
با چه مشکالتی روبــه رو بودید، بیان کــرد: از ابتدا کار 
را با »ستاد ملی صبر« و »مرکز توسعه حل اختالف 
قوه قضائیه« جلو بردیم و با ما همکاری خیلی خوبی 
داشتند و دسترسی خیلی خوبی دادند تا گروه محتوای 
برنامه ارحـــام در مجتمع های شــوراهــای حــل اختالف 
حضور پیدا کنند و بتوانند با افرادی که به آنجا مراجعه 
می کنند، ارتباط برقرار و با آنان طرح موضوع کرده و وجود 

چنین برنامه ای را مطرح کنند و اگر رضایتشان را اعالم 
می کردند، دعوت می شدند.

تهیه کننده برنامه »ارحـــام« ادامـــه داد: ایــن برنامه 
یــک پلتفرم تلویزیونی و رســانــه ای بــا هــدف رساندن 
افــراد به یکدیگر است. در جامعه ای زندگی می کنیم 
کـــه فــرهــنــگ ریــش ســفــیــدی خــیــلــی کــمــرنــگ شـــده و 
نیز زنــدگــی آپارتمان نشینی و فاصله بین انسان ها 
سبب شــده اگــر دو نفر بــا هــم اخــتــالف دارنـــد، کسی 
مــیــانــجــی گــری نــکــنــد. فــکــر کــردیــم شــایــد رســانــه باید 
ــرای  ــنــاهــگــاهــی بـ ــه بـــاشـــد و پ ــتـ ــن کـــارکـــرد را داشـ ــ  ای

انجام این کار باشد.
 از سوی دیگر در دین بر اصالح ذات البین و رفع اختالف 
بین انسان ها تأکید شــده و طبق آیــات و روایــات، تاج 
ــاره آن روایـــات  ــ مــکــارم اخـــالق بخشیدن اســت و درب
مختلفی داریــم. بدین ترتیب به این نتیجه رسیدیم 
وقتی بــه هــم رســانــدن انــســان هــا چنین ارزشـــی دارد، 
ایــن کــار باید جــزو کارکردهای شبکه قــرآن باشد، زیرا 
شبکه ای دینی و معارفی اســت و ایــن کــار هــم دینی 
 و معارفی اســت و اولین جایی که باید به آن بپردازد 

شبکه قرآن است.

قاب سیما
نخستین قسمت برنامه »ارحام« روی آنتن رفت

برنامه ای برای فرهنگ ريش سفیدی 

نويد سرادار   اعتماد مردم 
به وقف در چه جایگاهی قرار 
دارد؟ ایـــن اعــتــمــاد چگونه 
افـــزایـــش پــیــدا خــواهــد کــرد 
ــاط آن بـــا عــمــلــکــرد  ــ ــب ــ و ارت
متولیان وقــف در چــه سطحی اســـت؟ اندیشکده 
مسئله در ادامه سلسله نشست های بررسی و نقد 
سیاست گذاری های پیرامون وقف پس از نشست 
اول و دوم که در زمینه  »راهکارهای تقویت و گسترش 
وقف« و »ضرورت اصالح قانون وقف« برگزار شد در 
میزگرد سوم به سراغ موضوع »اعتمادسازی عمومی 

نسبت به وقف« رفته است.
ــری؛  ــ ــن نشست حــجــت االســالم محمد ذاک در ایـ
معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی، 
ــهــی پــور؛ مسئول  حــجــت االســالم محمدمهدی ال
دفتر موقوفات و امور حقوقی حوزه علمیه خراسان، 
حجت االسالم دکتر عبدالرضا اصغری؛ مدیر توسعه 
وقف و مشارکت های اجتماعی بنیاد بهره وری موقوفات 
آستان قــدس رضــوی و حجت االسالم سید حجت 
صالح؛ مسئول حقوقی موقوفات حوزه علمیه خراسان 

حضور داشتند.

عوامل مؤثر در اعتمادسازی؛ از شفافیت مالی و  ◾
گزارش به مردم تا به خدمت گرفتن ظرفیت رسانه ای

در ابتدای این نشست سید حجت صالح، مسئول 
حقوقی موقوفات حوزه علمیه خراسان گفت: ما هر 
روز در حال ثبت وقف های جدید هستیم. اما شاید 
بتوانیم مبانی  را مورد بررسی قرار دهیم که بر اساس 
آن هــا افــزایــش اعتماد عمومی را در هر سطحی که 
هستیم داشته باشیم. این مبانی را می توان در پنج 

محور تقسیم بندی کرد:
محور نخست؛ بحث شفاف سازی و گزارش دهی است. 
یکی از ضعف های نهادهای متولی وقف، هم در قانون 
و هم در عملکرد، این بوده که در بحث وقف بر اساس 
قانون، عمدتاً گزارش دهی را باید به حسابرسان شعبه  
تحقیق اداره  تحقیق اوقاف بدهیم. مردم این مسئله را 
زیاد می پرسند که این همه درآمد اوقاف چه می شود؟ 
این سؤال در حالی که عامیانه است اما در پشت آن 
مفهومی نهفته است. شفافیت مالی و گزارش دهی 
به مردم می تواند یکی از عواملی باشد که در گسترش 

اعتمادسازی مردم مفید است.
محور بعدی دخــالــت مــردم در مدیریت موقوفات 
انتفاعی اســت. اوقــاف در بحث مدیریت موقوفات 
انتفاعی کارهای خوبی را آغاز کرده است. سال هاست 
در بحث حسینیه ها و مساجد از هیئت امنا استفاده 
می شود که این، یک مقدار کار را در این حوزه جلو برده 
است. اما می توانیم در کل موقوفات انتفاعی این کار 
را انجام دهیم. در بحث موقوفات، تصدی گری آفتی 
است که امروزه هزینه ساز شده است. برای دوری از این 

هزینه سازی باید مردم را در کار دخیل کنیم. 
سومین محور، مشارکت مردم در اجرای نیات موقوفات 
منفعتی است. )موقوفات انتفاعی موقوفاتی هستند 
که حق کسب درآمد از آن ها را نداریم و باید اجرای نیت 
در خود آن موقوفه انجام شود و موقوفات منفعتی موارد 
درآمدزا هستند(. برای مثال برخی از روستاها موقوفات 
منفعتی زیــادی دارنــد. در این قبیل مــوارد می توانیم 
کاری انجام دهیم که خود مردم پول درآورند و خودشان 
هزینه کنند. با این حرکت دیگر برخی نگرانی های مردم 

در موضوع اعتمادسازی برطرف می شود.
چهارمین مبحث، اطالع رسانی و استفاده از ظرفیت 
رسانه ای به نفع وقف است. عدم استفاده از بستر 
رسانه است که سبب می شود در بحث اعتمادسازی در 

حوزه  وقف به آنجایی که می خواهیم نرسیم.
پنجمین محور که باید به منظور اعتمادسازی آن را 
اساس کار قرار داد، بسترسازی برای تحقق نیات نوین 
است. نهادهای متولی وقف نیامده اند در حوزه  نیات 
واقفان جهت دهی انجام دهند. واقفان ما عمدتاً بر 
اساس همان نیات کالسیک و سنتی خودشان کار را 
پیش می برند. البته در موضوعات جدید کارهای خوبی 
آغاز شده است. برای مثال وقف فناوری سال هاست 
فعال شده و اداره  اوقــاف هم در حال حمایت است. 

اما خیلی کارهای دیگر مانند آن را می توان انجام داد.

به جای نهاد وقف باید از اعتمادسازی به مدیریت  ◾
وقف صحبت کرد

حجت االسالم دکتر عبدالرضا اصغری، مدیر توسعه 
وقف و مشارکت های اجتماعی بنیاد بهره وری موقوفات 
آستان قدس رضوی در ادامه  این نشست گفت: از نظر 
بنده موضوع »اعتمادسازی عمومی به وقف« را باید 
تصحیح کرد. مردم به نهاد وقف اعتماد دارند. ما باید 
این عنوان را اصالح کنیم و بگوییم »اعتمادسازی به 
عملکرد متولیان وقف« و یا »اعتمادسازی به مدیریت 
وقــف«. در واقــع در مــورد این موضوعات مــردم حرف 
و شبهه دارند. در سؤاالتی هم که از سوی مردم بیان 
می شود هیچ وقت نمی گویند »چرا باید وقف کنیم؟« 
ولی سؤالشان این است که با وجود این همه موقوفات، 
کــارکــرد و آثــار و بــرکــات آن در جامعه کجاست؟ در 
حقیقت باید این طور گفت که مشکل در وقف نیست 
بلکه در موقوفاتی است که ما داریــم و نتوانسته ایم 
کارکردهای وقف را به مردم نشان دهیم و برکات آن را بر 
سر سفره شان، در اشتغال مردم و یا موضوعات دیگر 

مقابل چشم مردم بیاوریم. ما چند نهاد مشخص در 
حوزه  وقف داریم؛ اوقاف، عتبات، متولیان حقیقی که 
منصوص هستند و در وقف نامه آمده است و همچنین 
نهاد های موقوفه دار مثل هالل احمر و دانشگاه تهران. 
در نقطه  اول باید عملکرد این متولیان وقف تصحیح 
شود. در این تصحیح نخستین موضوع مهم، حفاظت 
از موقوفات است. اگر موقوفه ای وقف شود اما پس از 
آن از موقوفه حفاظت نشود و مورد تعدی قرار گیرد و 
در ادامه ، پدیده  موقوفه خواری در جامعه رواج پیدا کند 

دیگران به سوی وقف نمی آیند.
حوزه  دوم تثبیت مالکیت موقوفه است. اگر عملکرد 
متولیان در تثبیت مالکیت درست نباشد وقف جدید 
نخواهیم داشــت. تثبیت مالکیت نیز در اولین گام 
از طریق سنددار کردن است. اگر موقوفات ما دارای 
سند نباشند همیشه در معرض تعدی و تصرف مردم 
هستند. ایــن ســنــددار کــردن خــود موجب افزایش 
اعتماد عمومی و ترغیب مردم به امر خیر وقف است.

موضوع سوم، حوزه عمران و ایجاد درآمد پایدار و ارزش 
افــزوده برای موقوفه است. در این حوزه ما مسئله ای 
به نام اصل معطل نگه نداشتن موقوفه داریم. یعنی 
متولی حق ندارد موقوفه را بدون فایده و درآمد نگه دارد. 
موضوع دیگر در حوزه عوائد موقوفه است. متولی به 
طور مرتب باید دغدغه  این را داشته باشد که عوائد 
موقوفه رو به فزونی باشد و یک درآمد پایدار برای موقوفه 

ایجاد شود.
نکته  موجود در این مــورد، اجــرای نیت واقــف است. 
یکی از حلقه های مفقوده و سؤال های مردم در حوزه  
موقوفات این است که درآمد موقوفات کجا می رود و چه 
می شود؟ اینجاست که رسانه می تواند نقش روشنگر 

و تبیینی داشته باشد. یکی از موضوعاتی که در دستور 
کار قرار داده شده این است که از این به بعد موقوفات را 
به نام واقف نام گذاری کنیم تا مردم بدانند این موقوفه 
متعلق به کیست. وقتی اسم واقفان برده شود خود 
موجب تشویق و افزایش انگیزه برای وقف های جدید 

می شود.
موضوع بعد در باب اعتمادسازی عمومی به وقف، 
حــوزه  شفاف سازی اســت. ما در حــوزه  شفاف سازی 
هرچه بتوانیم کار کنیم و به مردم گزارش دهیم در جهت 
افزایش اعتماد عمومی است. در این موضوع باید مردم 
را در جریان قرار دهیم و از خود آن ها نظرخواهی کنیم. 
این موضوع موجب وابستگی مستأجری که در موقوفه 
است می شود و او احساس می کند از درآمد این موقوفه 
بهره می برد. برای مثال اگر قرار است اشتغالی ایجاد 
کنیم و کارخانه ای بزنیم روی همان زمین موقوفه این 
کار را انجام دهیم و کارگران آن کارخانه هم از خود آن 
منطقه و یا روستا باشند تا مردم آن منطقه احساس 
کنند از برکات آن موقوفه بهره می برند. اگر خود مردم 
در بطن تصمیم گیری موقوفات باشند بسیاری از 
شبهه هایی که برایشان پیش می آید برطرف می شود.

آخرین نکته اینکه کارکردهای وقف باید به مردم نشان 
داده شود. مردم باید بتوانند به شکل ملموس برکات 

وقف را ببینند و استفاده کنند.

اعتماد مردم به عملکرد دستگاه های وقفی و متولیان  ◾
وقف کاهش پیدا کرده است

در ادامه  این نشست حجت االسالم محمد ذاکری، 
معاون اوقافی، حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه خراسان رضوی گفت: قطعاً اعتقاد مردم به 

اصــل موضوع وقــف ضعیف نشده بلکه باید گفت 
اعتماد مردم به عملکرد مجموعه دستگاه های وقفی 
و متولیان وقف کاهش پیدا کــرده که اقــدام بــرای رفع 
شبهات و افزایش اعتمادسازی یکی از ضرورت های 
روشن در جهت گسترش فرهنگ وقف است. کاهش 
اعتماد، منصه ظهور اعتقاد را کمرنگ می کند. بحث 
اعتماد هم ربط مستقیمی به مدیریت وقف و اجرای 
نیت واقفان و اطالع مردم از کم و کیف اجــرای نیات 

واقفان دارد.
از گذشته تا امــروز در بحث حفظ موقوفات به طور 
کلی ضعف وجود داشته است. در گذشته و پیش از 
انقالب اسالمی به خصوص در دوره  ننگین پهلوی در 
این موضوع عمد بوده که اجرای قانون اصالحات ارضی 
و خارج کردن امالک وقفی از وقفیت و واگذاری اراضی 
وقفی به اشخاص یکی از نمونه های آن است. پس از 
انقالب توجه خوبی در حــوزه قانون گذاری به وقف و 
احیای موقوفات و برگشت امالک وقفی خارج شده از 
وقفیت صورت گرفته ولی برداشت های ناصواب از مواد 
قانونی و منفعت طلبی اشخاص و دستگاه های دولتی 
و اقداماتی که صــورت گرفته سبب تضییع حقوق 

موقوفات شده است. 
دالیل کاهش اعتماد مردم را در پنج قسمت می توان 
اشاره کرد. محور نخست ضعف در حفظ موقوفات 
است. پیش بینی کامل و جامعی برای نحوه اقداماتی 
که باید در راســتــای حفظ، احیا و توسعه موقوفات 
صورت پذیرد در قوانین و مقررات صورت نگرفته است.

قسمت دوم ضعف در احیا و بــهــره وری موقوفات 
است. می بینیم امالک وقفی توسعه  متوازن و حرکت 
متناسب با امالک شخصی نداشته است. استفاده از 
امالک و اراضی زراعی به شکل سنتی، عقب ماندگی 
در توسعه پروژه های تجاری و صنعتی و... در مجموع 
در بحث احیا و بهره وری موقوفات متناسب با تغییر 
شیوه ها و نوع بــهــره داری از امــالک، توسعه متوازنی 

وجود نداشته است.
نکته  سوم در مورد اجرای نیت واقفان است. در نحوه 
اجــرای نیات واقفان باید برنامه ریزی دقیق تری برای 
منتفع شدن بیشتر اقشار با لحاظ شرایط وقف نامه و 
مطلع شدن مردم از اجرای نیات واقفان و مجموعه هایی 
که از منافع وقف بهره می گیرند اما هیچ اطالع رسانی 
نمی کنند صورت پذیرد تا مردم اثرات وقف را عالوه بر 
استفاده از مکان هایی مانند مساجد، حسینیه ها و 
تکایا، مدارس، درمانگاه ها و بیمارستان ها، پارک ها و... 

در فعالیت های دیگر هم ببینند.
محور چهارم در مورد کاهش اعتماد عمومی در حوزه  
وقف به اطالع رسانی صحیح برمی گردد. در اجرای 
نیت ها اطالع رسانی الزم و صحیح انجام نمی شود. 
در بسیاری موارد در اجرای نیت از افرادی که بتوانند 
این کار را درست انجام دهند و مردم را پای کار بیاورند 

استفاده نمی شود.
نکته  پنجم در مورد متولیان وقف است. بیشتر متولیان 
افراد کم سواد و مسن هستند که اشراف و توجه کامل 
به احکام شرعی وقف و توانایی الزم را برای مدیریت و 
استفاده از ظرفیت ها برای رشد موقوفه ندارند. بیشتر 
متولیان وقف به دلیل اینکه از ابتدا برای حق التولیه به 
سمت موقوفه می آیند انگیزه ای برای این قبیل کارها و 
حرکات ندارند. پس از شخصیت متولی موضوع دیگر 
منفعت طلبی قشر قابل توجهی از متولیان است. 
متولیانی که از این دست هستند دغدغه  شرعی برای 
اخذ تولیت و اقــدام بــرای اداره موقوفه و احیای آن را 
ندارند. تخلفات و منفعت طلبی قشر زیادی از افرادی 
که به سمت تولیت می روند و حکم تولیت می گیرند و 

اعمال تولیت می کنند واقعیتی تأسفبار است.

نکته مهم که ضرورت طرح در اینجا را دارد این است 
که بیشترین طلب موقوفات در کشور از دستگاه های 
ــرورش اســت.  ــ ــوزش و پ ــا آمــ دولــتــی و در صـــدر آن هـ
متأسفانه توجه الزم در مجموعه آموزش و پرورش که 
داعیه دار فرزندان انقالبی این مملکت هستند وجود 
ندارد و باوجود پیگیری های مکرر و تشکیل جلسات 
مختلف، حاضر به تمکین به مقررات و پرداخت حقوق 
موقوفات نیستند. حتی همکاری الزم را با متولیان و 
امنای موقوفات برای نقشه برداری امالک وقفی و گرفتن 
سند مالکیت موقوفات ندارند. بنابراین برای متولیان و 
امنای موقوفات چاره ای جز اقدام از طریق قضایی برای 

استیفای حقوق موقوفات باقی نمانده است. 

قوانین ناقص، اشکاالت اجرایی و بی انگیزگی متولیان  ◾
موقوفات، دالیل کاهش اعتماد به نهاد وقف

حجت االسالم محمدمهدی الهی پور، مسئول دفتر 
موقوفات و امور حقوقی حوزه علمیه خراسان در ادامه  
این نشست گفت: اینکه کلی گویی شود که مردم به 
متولیان موقوفات بدبین هستند نه به وقف، مورد قبول 
نیست. اگر ناکارآمدی در متولیان موقوفات باشد، 
این بدبینی به طور مستقیم به اصل وقف نیز تسری 
می یابد. در کم شدن اعتماد مــردم به وقف به موارد 

مختلفی می توان اشاره کرد:
نخست، وجــود قوانین ناقص و معیوب بــرای اداره  
موقوفات است. یکسری از قوانین مربوط به وقف  در 
طول زمان ناکارآمد شده و الزم است قوه قضائیه و قوه 
مقننه به این موضوع ورود جدی پیدا کنند؛ متولی 
که از طرف واقــف در متن وقف نامه معرفی می شود 
باید چه شرایط و شاخصه هایی داشته باشد؟ چون 
متولی موقوفه، می خواهد یک سرمایه  عظیم فرهنگی 
را در دست بگیرد. همه ما در حفظ و صیانت از اموال 
شخصی خودمان حساسیت زیادی داریم اما زمانی که 
بحث وقف به میان می آید گویا در همان اندازه و کمتر 
از آن هم مالحظه ای وجود ندارد، در حالی که موقوفات، 
امانت الهی در دست ماست. دومین دلیل کم اعتمادی 
مردم به وقف را می توان در اشکاالت اجرایی قوانین 
توسط برخی سازمان ها و نهادهای متولی دانست 
که آیا در این موضوع و در بحث نظارت بر اجرای نیت 

واقفان همت الزم را داشته اند؟
ــراد یا  ــ ــیــل ســـوم ایـــن مسئله انــگــیــزه  نــاکــافــی افـ دل
سازمان هایی است که متولی موقوفات هستند؛ به 
این بیان که مثالً زمانی که یک ملک به منظور بهره وری 
مناسب در اختیار پیمانکار قــرار بگیرد و به عنوان 
حق الزحمه یک حقوق ثابت برای او در نظر گرفته شود 
او انگیزه قوی برای بهره وری بهتر پیدا نمی کند، اما در 
همین فرض اگر درصدی از سود بهره وری به پیمانکار 
ــرای بهره وری  اختصاص یابد او انگیزه مضاعفی ب
بیشتر پیدا خواهد کرد. بنابراین، مشارکت مردمی 
بحث محوری و مهمی است که باید مورد توجه قرار 
گیرد. بنده معتقدم از علل اصلی کاهش اعتماد مردم 
به بحث وقف، اجرای ناقص پروژه  ها، مدیریت به شدت 
معیوب موقوفات و اجرا نشدن نیت واقفان محترم 
است که این ها همه در برابر انظار مردم عزیز قرار دارد و 
افکار عمومی از این عملکرد راضی نیست. متأسفانه 
برخی نهادهای دولتی و غیردولتی، متصرفان بال جهت 
موقوفات ما هستند و نمونه  آن هم زیاد است. چنانچه 
اين رويه نامشروع و خالف قانون تغيير كند و همه اين 
نهادها برای حفظ و صیانت از وقف کنار هم قرار بگیرند 
قطعاً شاهد محقق شدن منويات رهبر معظم انقالب 
در خصوص اعتماد سازی واقعی نسبت به وقف و 
متولیان وقف و ادامه يافتن اين سنت خداپسندانه 

خواهیم بود.

 تشرف 
فرمانده سپاه قدس 

به نجف و كربال

عکس  روز

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمى در 
سفر به عراق پس از زيارت حرم امام على)ع( به كربال و 
زيارت حرم های مطهر امام حسین و حضرت عباس)ع( 

مشرف شد.
به گزارش خبرنگار فارس، همزمان با ايام شهادت 

حضرت ام البنین)س(، سردار اسماعیل قاآنى، فرمانده 
نیروی قدس سپاه پاسداران در سفری به عراق به 

زيارت حرم های مطهر در نجف و كربال مشرف شد.
برهمین اساس، سردار قاآنى بدون تشريفات خاصى 
پس از زيارت حرم امیرالمؤمنین امام على)ع( به مزار 

شهید ابومهدی المهندس و آيت اهلل محمدصادق صدر 
و فرزندانش در نجف اشرف رفت. پس از آن نیز به كربال 

و حرم های مطهر امام حسین و حضرت عباس)ع( 
تشرف يافت.
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در نشست سوم »نقد سیاست گذاری مدیریت وقف« اندیشکده »مسئله« روزنامه قدس مطرح شد

راهکارهای تقویت وقف در فرهنگ عمومی 



آســتــان قــدس رضــوی 
4هکتار از زمین های 
خـــود در شهرستان 
ــه شــامــل  ســـرخـــس کـ
انـــــبـــــارهـــــای بـــــدون 
استفاده بــوده را احیا 
کرده و به توسعه کسب وکارهای جوانان 
اختصاص داده تــا از ایــن طریق گامی 
برای رفع معضل کمبود اشتغال در این 

شهرستان بردارد.
به گـــزارش آستان نیوز، موضوع ایجاد 
اشتغال و کمک به جوانان و کارآفرینان 
شهرستان سرخس در چند سال گذشته 
توسط آســتــان قــدس رضــوی بــا جدیت 
بیشتری پیگیری و به روش های مختلف 
دنــبــال شــده اســت. در تــازه تــریــن اقــدام 
4هکتار از اراضی و امالک آستان قدس 
رضوی که پیش از این با کاربری انبار مورد 
استفاده قــرار می گرفت، به واحدهای 
کوچک  تفکیک شده و به عنوان فضای 
مناسب برای اشتغال زایی مردم به ویژه 

جوانان سرخس تبدیل شده است.
در گذشته مجموعه ای از انبارها و محوطه 
تجاری در شهرستان سرخس در اختیار 
آستان قدس رضــوی بود که با توجه به 
رویکرد جدید مبنی بر عدم تصدی گری 
ــارهــا به  ــب ــن ان ــاورزی، ایـ ــوزه کــــشــ در حــ
مجموعه های بدون استفاده تبدیل شده 
بود، ضمن آنکه عالوه  بر نداشتن ارزش 
 افزوده و بهره وری، جلوه نامناسب شهری 

را ایجاد کرده بود. 
مــحــمــدرضــا بــرهــمــنــد، مــدیــر امــــالک و 
اراضـــی سرخس مــی گــویــد: کــل اراضــی 

این پروژه حدود 4۰ هزار مترمربع است 
که آستان قدس رضوی به  منظور تأمین 
شرایط مناسب کاری، توسعه شهرستان 
و توانمندسازی مردم تصمیم گرفت به 
جای فروش این اراضی، با هدف حمایت 

از کسب وکارهای خــرد، آن  را با قیمت 
مناسب به جوانان جویای کار اجاره دهد. 
ــس از  ــ بــرهــمــنــد ادامـــــــه مــــی دهــــد: پ
بـــررســـی هـــای کــارشــنــاســی و بـــرگـــزاری 
جلسات متعدد با معتمدان و مسئوالن 

شهرستان سرخس، آستان قدس رضوی 
با رویکرد ایجاد بستر مناسب اشتغال 
و توسعه کسب وکار های خــرد تصمیم 
گرفت از ظرفیت این انبارها به نفع مردم و 
جوانان سرخس استفاده کنند، از این رو 

مقرر شد با همکاری دستگاه های اجرایی 
و با محوریت آستان قدس رضوی ابتدا 
قسمتی از انبارها به  عنوان سالن ورزشی 

چندمنظوره مورد بهره برداری قرار گیرد.

اختصاص 10 غرفه به کمیته امداد ◾
او با اشـــاره به فــاز دوم ایــن پـــروژه تصریح 
ــق ایــجــاد  مــی کــنــد: پـــس از تــجــربــه مــوف
ــی، تصمیم بــر آن شد  ســالــن هــای ورزشــ
مابقی انبارها با اجــاره ای بسیار ناچیز در 
اختیار جوانان و کارآفرینان سرخس به 
 ویــژه جامعه هــدف زیــر پوشش نهادهای 

حمایتی قرار گیرد. 
برهمند ادامـــه مــی دهــد: قسمتی از این 
اراضــــی در اخــتــیــار کمیته امــــداد امــام 
خمینی)ره( قرار گرفته است تا مددجویان 
این دستگاه با حمایت و دریافت وام های 
خوداشتغالی کمیته امداد بتوانند نسبت 
ــدازی کسب وکارهای خــود اقــدام  ــ به راه ان
کنند. او اضافه می کند: در ایــن راستا با 
همکاری کمیته امــداد امــام خمینی)ره( 
تعداد ۱۰ غرفه برای ایجاد اشتغال به افراد 
سرپرست خــانــوار و جــوانــان شهرستان 
به  منظور انجام فعالیت های تولیدی از 
قبیل راه انــدازی کارگاه های خیاطی، تولید 
بلوک های سیمانی و... اختصاص یافته و 
در حال حاضر نیز تمام قطعه های مذکور 

فعال است.

اجرای موفق فاز سوم ◾
برهمند با بیان اینکه در فاز سوم پروژه و 
با توجه به موفقیت فازهای قبلی، تعداد 
۲۵ غرفه ۱۵۰ متری دیگر نیز برای ایجاد و 

توسعه کسب وکارهای شهرستان در نظر 
گرفته شده، می گوید: تعداد ۱۲ قطعه از 
این غرفه ها در حال حاضر فعال شده و 
کسب وکارهایی همچون تولید قطعات 
کشاورزی، کارگاه تولید و تست تجهیزات 
CNG، تولید مصنوعات چوبی، تولید 
دستمال کاغذی و ملزومات بهداشتی 
و... از جمله کسب وکارهای راه انـــدازی 

شده در فاز سوم است.
مدیر امالک و اراضــی سرخس با اشاره 
به اجرای موفق طرح واگذاری زمین برای 
ایجاد کسب وکار و اشتغال جوانان در 
سرخس توسط آستان قدس می گوید: 
در همین مدت کوتاه بیش از ۳۰درصد 
فعالیت ها و کسب وکارهای آغاز شده در 
این طرح، درخواست توسعه و افزایش 
محل مورد استفاده خود را داده انــد که 
این امر نشان دهنده عملکرد موفق پروژه 

است.
او ادامه می دهد: با توجه به قرار گرفتن 
ایــن انبارها در داخــل بافت شهرستان 
ــــزرگ تــبــدیــل به  ــارهــای ب ــب ســرخــس، ان
کارگاه های تولیدی و قطعات کوچک تر 
شده است که با این اتفاق، فرصت بسیار 
ــرای کسب وکارهای کوچک  مناسبی ب
در شهرستان فراهم آمده تا با توجه به 
وجود زیرساخت های مناسب، با کمترین 
هزینه نسبت به راه انـــدازی و یا توسعه 

کسب وکارهای خود اقدام کنند. 
برهمند اضافه می کند: پیش بینی شده 
در صورت استقبال جوانان از این پروژه، 
تخفیف های ویژه در مبلغ اجاره مد نظر 

قرار گیرد.

به همت آستان قدس رضوی انجام شد 

 ایجاد فضای کسب و کار 
برای جوانان سرخس

خبرخبر
امروزامروز

»محفل عشق« در نگارخانه رضوان
نمایشگاهی از آثــار برگزیده هنرجویان مریم ســادات 
موسوی، مــدرس انجمن خوشنویسان مشهد با عنوان 
»محفل عشق« در نگارخانه رضوان مشهد افتتاح شد. 
 مریم ســادات موسوی در گفت وگو با آستان نیوز گفت:

 ۱۰7 اثر نفیس به خط نستعلیق از 4۲ هنرمند دوره فوق 

ممتاز و فوق ممتاز کامل با مضامین مختلف قرآنی، مذهبی 
و ادبی در این نمایشگاه در معرض دید عالقه مندان گذاشته 
شده اســت. این مــدرس خوشنویسی با بیان اینکه آثار 
نمایشگاه حاضر در مدت نزدیک به چهار ماه در سال جاری 
کتابت شده است، افزود: با توجه به شیوع بیماری کرونا در 

حدود دو سال اخیر و رکود روحی و جسمی ناشی از آن در 
جامعه، تصمیم گرفتیم این نمایشگاه را در راستای ایجاد 
تحول و شور و اشتیاق در بین هنرجویان و افزایش انگیزه 

آن ها به ارائه آثارشان برگزار کنیم.
نمایشگاه خوشنویسی گــروهــی »مــحــفــل عشق« 

تــا پنجشنبه ۳۰ دی ۱4۰۰ از ساعت ۹ تــا ۱۲ و ۱7 تا 
۲۰ در نگارخانه رضـــوان مشهد وابسته بــه مؤسسه 
آفرینش های هنری آستان قدس رضوی واقع در خیابان 
کوهسنگی ۱7، شماره ۱۶ پذیرای دوستداران هنرهای 

ایرانی- اسالمی است.

شهید و شهادت
   به این پویش ملی بپیوندید

به همت مرکز امور بانوان و خانواده بنیاد 
کرامت رضوی، تکریم مادران و همسران 

شهدا در قالب یک پویش ادامه خواهد 
یافت. این پویش به همت مرکز امور بانوان 

و خانواده بنیاد کرامت رضوی و همراهی 
کانون های خدمت بانوان و خانواده در 

استان ها به مدت پنج روز از 26 دی ماه، 
سالروز وفات حضرت ام البنین)س( 

در اقصی نقاط کشور آغاز شده و همه 

عالقه مندان و فعاالن فرهنگی در محالت 
می توانند تا اول بهمن ماه با دیدار و تکریم 
خانواده شهدای محله خود در این پویش 
شرکت کنند. شرکت کنندگان باید گزارش 

تصویری برنامه دیدار خود با خانواده 

معظم شهدا را به همراه نام و نام خانودگی 
 @ banovaneisar شهید و نام استان به آیدی

در پیام رسان ایتا ارسال کنند. نفرات و آثار 
برگزیده پس از قرعه کشی در تاریخ سوم 

بهمن ماه معرفی خواهند شد.
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من مل 
یتق وجوه 
الناس مل 
یتق اهلل
 آن که از مردم 
 پروا نکند 
 از خدا نیز 
پروا نمیکند .

این پروژه حدود ۴۰ هزار مترمربع است که آستان قدس رضوی به  منظور تأمین شرایط مناسب کاری، 
توسعه شهرستان و توانمندسازی مردم تصمیم گرفت به جای فروش این اراضی، با هدف حمایت از 

کسب وکارهای خرد، آن  را با قیمت مناسب به جوانان جویای کار اجاره دهد.
گزيدهگزيده

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

براب��ررای ش��ماره 140060321006002375هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم 
زینب باغستانی فرزند عباس بشماره شناسنامه 56464 صادره ازیزد دریک باب خانه به مساحت 248.40 مترمربع 
بطورمفروزقسمتی از پالک 1886 اصلی بخش 12 یزد واقع درمزرعه گردو برنج ده باال خریداری عادی مع الواسطه 

ازمالک رسمی خانم فاطمه خواجه افضلی محرزگردیده است . 
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، 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.آ1410358

تاریخ انتشارنوبت اول: سه شنبه 1400/10/28             تاریخ انتشارنوبت دوم: جهار شنبه 1400/11/13
علی محمد شبانیان تفتی        

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

آگهی فقدان سندمالکیت
نظربه اینکه آقای رضا اسالمی برابروکالتنامه شماره 11768-1400،10،25دفتر2طرقبه ازطرف مالک خانم منصوره 
مجاورزرگرباس��تناد دوبرگ استش��هادیه گواهی ش��ده منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی 
نوبت اول به این اداره مراجعه نموده ومدعی اس��ت سندمالکیت20س��هم از100س��هم ششدانگ پالک178فرعی 
از207اصلی بخش13مش��هدکه متعلق خانم منصوره مجاورزرگرمی باش��د بعلت بی احتیاطی مفقودش��ده اس��ت 
بابررسی دفترامالک معلوم شد که سند ذیل دفتر168صفحه374به نام خانم منصوره مجاور زرگرثبت وسندبشماره 
چاپی646163سری-- سال--- صادر و تسلیم شده است که  برابر سند82656   -136۹،0۹،05دفتر57مشهدبه وی 
منتقل شده است.. دفترامالک بیش ازاین حکایتی نداردلذاباستناد تبصره ذیل ماده120اصالحی قانون ثبت مراتب 
یک نوبت آگهی ومتذکرمی گرددهرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یامدعی وجودسندمالکیت 
نزدخود میباشدبایس��تی ظرف 10روزازتاریخ انتش��ار این آگهی اعتراض کتبی خودرا به پیوست اصل سند مالکیت 
یا س��ند معامله رس��می به این اداره تسلیم نماید بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرریا وصول 
اعتراض بدون ارائه سندمالکیت یاسند  معامله رسمی نسبت بصدورسندمالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام 

خواهد شد.آ1410354                         
 محمدرضارجایی مقدم

رئیس ثبت اسنادوامالک فریمان

 آگهی ابالغ دعوتنامه افراز    
 نظر به اینکه آقای جوادراستگوفرزندابوالقاسم نسبت به150سهم مشاع ازده هزارسهم ششدانگ پالک  2226فرعی 
از276اصلی واقع در اراضی فریمان بخش13مشهد،درخواست افرازمالکیت مشاعی خویش را نموده است.لذا نماینده 
ونقشه برداراین اداره در ساعت۹صبح روزیکشنبه1400،11،10جهت اجرای عملیات افرازبه محل وقوع ملک عزیمت 
می نمایند. بدین وسیله به سایرمالکین مشاعی که برابراعالم متقاضی مجهول المکان می باشند دراجرای ماده18 
آئین نامه اجرای مفاداسنادرسمی ابالغ می گرددکه در تاریخ فوق الذکردرمحل وقوع ملک حضوربه هم رسانند.بدیهی 
اس��ت عدم حضور مالکین مشاعی مانع ازانجام عملیات افرازنخواهدشد.ضمنا نقشه وصورت مجلس افرازی متعاقبا 

آگهی خواهد شد. آ1410352                
 محمدرضارجایی مقدم

رئیس ثبت اسنادوامالک فریمان

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی 
طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند. 
1� رأی ش��ماره 140060330002013۹53 مربوط به پرونده کالسه 140011443000200083۹ آقای مهدی 
نوروزی جعفری فرزند محمود در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 63 مترمربع 
پالک شماره فرعی از 1878/124 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره 41406 

مورخ 13۹6/12/13 دفترخانه 35 قم.)م الف 12527(
2� رأی ش��ماره 140060330002014506 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002000187 آقای حکمت 
اله خواجه وند فرزند قدرت اله در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 120 مترمربع 
پالک شماره فرعی از 2143 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از غریب علی 

شوکتی صفحه 235 دفتر 225.)م الف 12541(
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی 
صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص 
ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند 

بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ1410348
تاریخ انتشارنوبت اول:  1400/10/28                                تاریخ انتشارنوبت دوم:  1400/11/13

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

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

ذیل تایید نموده اند.
1 -رأی شماره  140060330001006۹47 مربوط به پرونده کالسه       13۹۹1144300010021۹5 آقای سید 
اسداله حسینی فرزند رضا درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 127 مترمربع پالک شماره 5۹40 اصلی واقع 
درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری از رضا حسینی والیجردی از سند قطعی 

41317 مورخ 1338/07/1۹ دفترخانه 8 قم.)م الف 12532( 
2- رأی شماره 14006033000100۹364  مربوط به پرونده کالسه           1400114430001000450 آقای 
س��ید حجت اهلل برگی فرزند سیدحسن  درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 66/25 مترمربع پالک شماره  
10312  اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی شماره 21۹32 مورخ 13۹5/03/31 

دفترخانه 55 قم.)م الف12533(  
3- رأی ش��ماره 14006033000100۹117 مربوط به پرونده کالس��ه           1400114430001000835 آقای 
محمد هادی وش��نوه فرزند اسماعیل در شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 10۹/55 مترمربع پالک شماره 
10424 اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از سیدعلی چاووشی 

مجرد به موجب سند مشاعی صادره در دفتر 144 صفحه 362.)م الف 12534( 
4- رأی ش��ماره 140060330001008520 مربوط به پرونده کالس��ه           13۹۹114430001002180 آقای 
مصطفی حنیفه  فرزند علی در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 340 مترمربع 
پالک شماره 111۹8/12 اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از 

سید مهدی رضوی به موجب سند مشاعی صادره در دفتر 170 صفحه 85.)م الف 12535( 
5- رأی ش��ماره 140060330001008521 مربوط به پرونده کالس��ه           13۹۹114430001002181 خانم 
مرضیه حنیفه  فرزند اسمعلی در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 340 مترمربع 
پالک شماره 111۹8/12 اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از 

سید مهدی رضوی به موجب سند مشاعی صادره در دفتر 170 صفحه 85.)م الف 12536( 
6- رأی ش��ماره 140060330001008364  مربوط به پرونده کالس��ه           1400114430001000736 آقای 
محمد مظاهری فرزند علی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 153/04 مترمربع پالک شماره 413۹ اصلی 
واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم رونوشت از سند رسمی 141525 مورخ 138۹/02/07 دفترخانه 

4 قم.)م الف 12537( 
7- رأی شماره 14006033000100۹348  مربوط به پرونده کالسه           1400114430001000۹85 آقای 
علی رضا رادفر فرزند عباسعلی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 2۹8/36 مترمربع پالک شماره 10۹65 
اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم اسناد رسمی شماره 34۹61 و 5385 مورخ 13۹6/12/24 

دفترخانه 42 قم. )م الف 12538( 
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی 
صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص 
ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
منطقه1 قم تس��لیم و رس��ید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند 

بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. آ1410350
تاریخ انتشار اول:  1400/10/28                                تاریخ انتشار دوم : 1400/11/13

رضا حسینخانی 
 رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 14006031۹078008۹۹۹هیات دوم مورخه 1400/۹/22موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه 
دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای هادی لطفعلی زاده بیدخوانی فرزند مظفر بشماره 
شناس��نامه 8475 صادره از کرمان در شش��دانگ یک باب مغازه مشتمل بر طبقات فوقانی )باکاربری 
عرصه مس��کونی( به مس��احت 48۹مترمربع تحت پالک 2468۹ فرعی از2787 اصلی بخش3کرمان 
واق��ع در کرمان باقدرت غربی به طرف میدان رس��الت بعدازکوچه5 خریداری از مالک رس��می آقای 
حسین بانک توکلی 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 دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.

بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد.آ1410346

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/10/28                           
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/12

رونوشت اگهی انحصاروراثت
اقای مهران جهانگیری نژاد بش��ماره ملی 3580717537 ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 1400/58۹ از این شورا 
درخواس��ت نموده چنین توضیح داده ش��ادروان  خدامراد جهانگیری نژاد بش��ماره ملی 35۹0800208  در تاریخ 
13۹۹/08/06 بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به 1- متقاضی با مشخصات فوق  فرزند 
متوفی 2- یاور جهانگیری نژاد بشماره ملی35۹1508373   3- حسین  جهانگیری نژاد بشماره ملی 3580344277 
فرزندان ذکور متوفی 4- مهری جهانگیری نژاد بش��ماره ملی 35۹0803۹08    5- آمنه  جهانگیری نژاد بش��ماره 
ملی3588۹۹252     6- الهام جهانگیری نژاد بشماره ملی 35۹0803۹07    7- فاطمه  جهانگیری نژاد بشماره ملی 
358051۹875    8- سمیه جهانگیری نژاد بشماره ملی 35۹17627۹2  فرزندان اناث متوفی  ۹- مریم جهانگیری 

نژاد بشماره ملی 35۹07۹327۹ همسر متوفی . متوفی ورثه دیگری ندارد . 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت 

نامه نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .آ1410345
رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان 

 عظیم بامری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم پوران غفوری ش��هرنوی دارای شناسنامه ش��ماره 074۹6۹5803 به شرح دادخواست به کالسه 
0000468 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حبیب اله غفوری به 
شناس��نامه 56 و کد ملی 074۹64004۹ در تاریخ 1400.8.23 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1.مهران غفوری با کد ملی 0720184010 متولد 70.5.22 صادره از تربت جام فرزند متوفی 2. مهراب غفوری با کد 
ملی 0721263844 متولد 88.3.1۹ صادره از تربت جام فرزند متوفی 3.مرجانه غفوری با کد ملی 072027۹623 
متول��د 71.10.23 صادره از تربت جام فرزند متوفی 4.اس��ماء غفوری با کد مل��ی 0740404733 متولد 78.2.1۹ 
صادره از تایباد فرزند متوفی 5.پوران غفوری شهرنوی با کد ملی 074۹6۹5802 متولد 50.3.2 صادره از تایبادهمسر 

متوفی .
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

االگواهی صادر خواهد شد.آ1410344
شورا-شعبه یک شوای حل اختالف شهرستان باخرز

ابراهیم شیخ احمدی 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی
اداره کل ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد

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

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره 4333-1400- 1400/10/20 هیات به کالسه پرونده شماره  341-1400 موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم علی محمد حس��ن زاده فرزند محمدعلی 
بش��ماره شناس��نامه 2384 صادره از جاجرم در ششدانگ یک باب محوطه محصور دارای اعیان به مساحت 
16.54 متر مربع از پالک 155 اصلی واقع در اراضی کهنه کند بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی 
آقای/ غالمحس��ین مطهری به ش��رط تجمیع با پالک 7842 فرعی از 155 اصلی  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 دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را  به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف 36۹0 آ1410341
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/28                                 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/13

احمد اصغری شیروان-رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی دعوت از مجاورین
چ��ون اداره آموزش و پرورش مالک شش��دانگ پالک75  اصلی واقع در بخش 
یک تویس��رکان تقاضای صدور سند تک برگی پالک فوق را از این اداره نموده 
و متقاضی مدعی می باشد که مجاورین و مالکین مشاعی پالک مذکور را نمی 
شناسد و دسترسی به مالکین ندارد ، لذا به استناد کد ۹14 مجموعه بخشنامه 
های ثبتی در خصوص تعیین طول اضالع و مس��احت دار کردن اس��ناد / سند 
مالکیت و همچنین در اجرای ماده 18 آ.اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا به 
کلیه مالکین مجاور پالک فوق الذکر ابالغ می گردد که در تاریخ 1400/10/30 
ساعت 10 صبح در محل وقوع ملک واقع در تویسرکان خیابان انقالب روبروی 
شهرداری حضور یابند . بدیهی است عدم حضور مجاورین و سایر مالکین مشاعی 

مانع از انجام عملیات نقشه برداری نمیگردد و چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشد 
در همین روزنامه درج میگردد.)م الف 344(آ1410338

محمد علی جلیلوند
  مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تویسرکان

آگهی دعوت از مجاورین
چون اداره آموزش و پرورش مالک شش��دانگ پ��الک220/15  اصلی واقع در 
بخش 3 تویس��رکان تقاضای صدور س��ند تک برگی پالک فوق را از این اداره 
نموده و متقاضی مدعی می باشد که مجاورین و مالکین مشاعی پالک مذکور 
را نمی شناس��د و دسترسی به مالکین ندارد ، لذا به استناد کد ۹14 مجموعه 
بخشنامه های ثبتی در خصوص تعیین طول اضالع و مساحت دار کردن اسناد 
/ سند مالکیت و همچنین در اجرای ماده 18 آ.اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم 
االج��را به کلیه مالکی��ن مجاور پالک فوق الذکر ابالغ می گ��ردد که در تاریخ 
1400/10/30 ساعت 10 صبح در محل وقوع ملک واقع در روستای محمودآباد 
حضور یابند . بدیهی است عدم حضور مجاورین و سایر مالکین مشاعی مانع از 
انجام عملیات نقش��ه برداری نمیگردد و چنانچه نیاز به آگهی مجدد باش��د در 

همین روزنامه درج میگردد.)م الف 345( آ1410340
محمد علی جلیلوند

  مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تویسرکان
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

وساختمانهای فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره  14006030623700000۹ موضوع قانون تعیی��ن تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک صالح تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی آقای/ خانم مدینه صوفی گلمیر فرزند محمد بشماره شناسنامه 0720074606صادره از صالح آباد 
در یک باب مغازه به مساحت 16/20 متر مربع در قسمتی از پالک4۹8فرعی از 1 اصلی واقع در شهر صالح 
آباد بخش 15 مشهدخریداری از مالک رسمی آقای / خانم غالم اعظم رحیمی برجکی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15  روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص  نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خودرابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد.آ140۹706
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/10/12                          تاریخ انتشارنوبت دوم:  1400/10/28

علی حیدری دشت بیاض 
رئیس ثبت اسناد وامالک صالح آباد

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
 

برابر رای ش��ماره 140060318018003۹68  - 1400/0۹/14 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی زینب رمزی رادچوبه فرزند مرتضی  بشماره ملی  25۹5۹41402  در ششدانگ یک باب 
خانه و محوطه با کاربری مس��کونی به مس��احت کل  337/38  متر مربع که از این مقدار ، مساحت 24/56  
مترمربع  آن در معبر مصوب 12 متری قرار دارد مجزی شده از پالک 153 فرعی از سنگ 8 اصلی واقع در 
قریه گیله پردس��ر بخش 4 گیالن ، که برای آن پالک ش��ماره  420  فرعی در نظر گرفته شده خریداری از 

مالک رسمی قاسم روشندل 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 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 قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 2733  آ140۹542
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/10/11                               تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/10/28  

علی کاظمی پاکدل
رئیس ثبت اسناد و امالک 

برگ سبز وکارت تیبا2مدل1396 شماره پالک ایران 
  M15/8423014  36-896م65 ش���ماره موت���ور
ش���ماره شاس���ی NAS821100H1091074 ب���ه ن���ام 
حس���ن کوش���کی مفقود گردی���ده و ازدرجه اعتبار 

ساقط می باشد.

ف
,1
41
03
65

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

سه برگ سند سفید کارخانه موتورسیکلت پیشتاز 
PMT150CC م���دل 1390 ش���ماره پ���الک ای���ران 
765-19886 ش���ماره موتور NEG1090907 شماره 
تن���ه NEG***150A9000525 مفقود گردیده و 

ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1
41
03
67

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز پ���ژو هاچ ب���ک تی���پ MT-2071 مدل 
1396  ب���ه ش���ماره انتظام���ی 74 – 173 د 45  به 
ش���ماره موتور 179B0008553 و ش���ماره شاسی  
NAAR03FE4HJ161543  ب���ه نام محمد فاضل 

رستمی مفقود گردیده و فاقد اعتبار است .    

ف
,1
41
03
10

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز س���واری پژو GLXI 405 1/8 مدل 
1383 ش���ماره پ���الک ای���ران 32-435ط43 
ش���ماره  موت���ور  12483140076  ش���ماره 
شاس���ی 83340062 مفق���ود گردی���ده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1
41
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز  خودرو  وانت پیکان   تیپ  1600OHV رنگ سفید 
ش���یری روغنی سال 1388  به شماره شهربانی65 و987 
ای���ران 12 و ش���ماره بدن���ه NAAA36AA99G848824 و 
شماره موتور 11488013943 به مالکیت حامد موسوی نیا 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.

14
10
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3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

3 برگ سند س���فید موتورسیکلت هیلدا مدل 
1395 ش���ماره موت���ور 65516 و ش���ماره تن���ه 
9503910 و شماره انتظامی 41826 ایران 775 
مفقود گردیده اس���ت و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد. 
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