
کتاب خوانی

کرامات آقای همسایه
ــی، نــویــســنــده  ــول عــلــیــرضــا مــت
ــران که  ــهـ ــل تـ ــای اهــ ــنـ ــام آشـ نـ
به  تــوجــه  آثــــارش  بیشتر  در 
معنویات و آموزش مهارت های 
قرار  نگارش  اســاس  را  زندگی 
داده در جدیدترین اثرش »من 

و آقای همسایه« که به تازگی از سوی به نشر )انتشارات آستان 
قدس رضوی( منتشر شده از توانایی و ذوق نویسندگی اش 
بهره برده تا ابعاد مختلف توسل و شبهاتی که پیرامون آن 
مطرح است را در قالب رمانی خواندنی، پرحادثه و جذاب 

برای نوجوانان روایت کند.
با نوشتن خاطرات  بود  از کودکی عاشق نوشتن  متولی که 
و در ســال 62 نخستین  کــرد  را شــروع  نویسندگی  ــه  روزانـ
داستانش را با عنوان »اولین نماز جماعت من« در مجله 
با  او  این مسئله موجب آشنایی  کیهان بچه ها چاپ کرد. 
داستان نویسی  کالس های  در  شرکت  و  فــردی   امیرحسین 

وی شد.
کانون  مقدس،  دفــاع  کتاب  در جشنواره های  آثــارش  که  او 
پــــرورش فــکــری کـــودکـــان و نــوجــوانــان، حبیب غــنــی پــور و 
تاکنون  پانزدهمین جشنواره کتاب رشد خوش درخشیده، 
حــدود 20داستان و رمــان از جمله »صــدای او«، »بــاروت و 
بارون«، »شهاب سبز«، »گربه  گور به گور شده«، »کنار هر 
پنجره ای، پری«، »جونگوله مو« و »مجموعه شش جلدی 
سبک زندگی« برای کودکان و سایر گروه های سنی منتشر 
کرده و بیش از ۵00 مقاله و جُستار ادبی، داستان کوتاه و 

بلند در نشریات گوناگون کودک و نوجوان دارد.
امروزی  آقای همسایه« رمانی  و  متولی معتقد است »من 
زندگی  بــا  پــود داســتــانــش  و  تــار  از  کــه بخش هایی  اســت 
نوجوانان امروزی عجین شده است و می گوید: داستان این 
رمان زندگی دختری نوجوان به نام افسانه است که پدرش را 
به دلیل بیماری از دست می دهد. پس از فوت پدر، زندگی 
افسانه دچار تالطم می شود تا او در جدال با مشکالتش با 

انواع شبهات اعتقادی مواجه  شود.
درون مــایــه رمــان »مــن و آقــای همسایه« را توسل تشکیل 
مـــی دهـــد. شــبــهــات در قــالــب گــفــت وگــوهــا مــطــرح شـــده و 
پــاســخ داده مــی شــود. شــبــهــات دربــــاره تــوســل بــه امــامــان 
 معصوم، اسراف، کمک به همنوع، احترام به بزرگ ترها و... 

مطرح است.
ساختار  به  توجه  با  رمــان  ایــن  مخاطبان  می گوید:  متولی 
باال  به  داستانی، وقایع و حوادث آن، نوجوانان دبیرستانی 
مدیران  معاونان،  بــرای  اثر  این  خوانش  همچنین  هستند. 
اولیای فرزندان نیز می تواند مفید باشد. در این  مدارس و 
اثر رفتار شخصیت های داستانی مورد نقد قرار می گیرد و 
به نوجوانان می آموزد آدم ها همه یکرنگ نیستند، برخی در 
شرایط و موقعیت های گوناگون رفتارهای متفاوتی دارند. همه 
انسان ها در جریان زندگی با موانعی مواجه می شوند و جایی 

دیگر مانع برطرف می شود.

آقــای دستفروش،  رقیه توسلی   
ــرده بــه چه  ــ گــلــدان گــل را بــســاط ک
یکی  تماشا.  به  می ایستم  قشنگی. 
از یکی چشم نوازتر و دلبرتر. بین دو 
بــرگ« مــرددم.  گلدان »قاشقی پهن 
مشغولم که خانمی با آب و تاب و از 

راه نرسیده شروع می کند به تمجید از 
همه چیز. از قیمت مناسب و از رنگ 
گلدان ها و سرحالی گل ها. اضافه هم 
می کند حیف است این ها نروند خانه 
مادرهایش. آن وقت رو به من که دارم 
لبخند  با  می کنم  فکر  جمله اش  به 

می گوید: هفت تا مادر دارم آخه!
ــای  ــ آق و  خـــــریـــــده ام  را  ــا  ــــدان هــ ــل ــ گ
فروشنده زحمت غبارگیری برگ ها و 
خوشگل سازی نهایی اش را دارد انجام 
آقای گلفروش  می دهد. نصف چرخ 
خــالــی شـــده و آن خــانــم مــهــربــان با 
دست پُر در حال دور شدن است، با 

هفت تایی گلدان.
بــعــضــی هــا واقـــعـــاً پـــیـــک انـــد. انــگــار 
چشمت  و  بدهند  تکانت  می آیند 
شــونــد.  دور  جــلــدی  و  کــنــنــد  بـــاز  را 

مادر  تا  هفت  که  خانم  همین  مثل 
داشــت. حــرف و کــار قشنگش، هُلم 
زنــدگــی ام.  مهربان  ــان  زن داده سمت 
مــن هــم شــروع می کنم بــه شمردن. 
می شمارم.  را  غیرزیستی ام  مادرهای 
زنان زیادی صف می کشند توی سرم. 
مادرانی که خیلی مادرند برایم و خیلی 
وقت ها زحمتم را کشیده اند و هوایم 
را داشته اند. آن قدر که مختصرشان، 
متعجب  هــســت.  و  ــوده  ــ بـ فــــــراوان 
می شوم. متعجب از خودم که چرا این 

قدر خواب و فراموشکارم.
باید زنگ بزنم به خواهرم، مادربزرگم، 
مــــادر هــمــســرم، عــمــه جــانــم، خــانــم 
دارد،  را  هــوایــم  همیشه  کــه  نانوایی 
عطر  که  ساختمان  نظافتچی  خانم 
توی  ــروز  دیـ همین  میرزاقاسمی اش 

خانه پیچیده بــود، اســتــادی که حق 
ــه گـــردنـــم، دوســتــان  ب ــه دارد  ــادرانـ مـ
مرکبات چینم که در بازه زمانی بی اندازه 
محبت داشتند، مادر شهید گمنامی 
که می گوید دخترش هستم و اگر در 
را نشنوم گمشده ای  هفته صدایش 
دارم انگار و... باید زنگ بزنم و بگویم 

دوستشان دارم و یادشان هستم.

پی نوشت
ــا چقدر  ــی هــمــه مـــادرهـــای مـــن! دن
روز  اگــر شماها هر  اســت  بی معنی 

چراغش را روشن نکنید.

سنجاق
ــد:  ــم)ص( مــی فــرمــای ــظــ ــ پــیــامــبــر اع

بهشت زیر قدم مادران است.

نیمکت زندگینیمکت زندگی

 همه 
مادران من!
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آغاز رسمی بازدید از مناطق عملیاتی دفاع مقدس در اسفند ماه 

 با خودرو شخصی 
به »راهیان نور« بروید

آیا پرونده یک جنایت پس از 86 سال رمزگشایی می شود؟

گمانه زنی درباره کشف گور 
دسته جمعی واقعه گوهرشاد 

موعظه/ آیت اهلل جوادی آملی

 هفت سالی که کودک 
در اختیار مادر است، از هر 
دانشکده ای قوی تر است
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4
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گفت وگو با زنان همکار مرکز امور بانوان آستان قدس  رضوی

 از واکس زدن کفش زائران 
تا کارآفرینی برای بانوان

    سال اول    ویژه نامه 257    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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ایام میالد حضرت زهرا)س(، دخت نبی اکرم)ص( 
فرا رسیده است و خادمان پرتالش حرم مالئک 
پاسبان رضوی با نصب کتیبه ها و پرچم های رنگی 
و گل آرایی در بارگاه ملکوتی امام هشتم)ع(، رنگ و 
بوی عید و شادمانی را به زائران و مجاوران در گوشه 
و کنار این حریم آسمانی بخشیده اند و صحن و 

ســرای رضــوی آمــاده میزبانی از 
شیفتگان ائمه اطهار)ع( است. 
کتیبه  دو  مناسبت  همین  بــه 
با مضمون »یا  مناسبتی بزرگ 

فاطمه بنت رسول ...

بررسی ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه زهرا h در گفت وگو با مدیر گروه تاریخ دانشنامه قرآن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 

دختر رسول خدا a الگوی اولیا
 آذین بندی و گل آرایی ویژه 
j بارگاه ملکوتی  امام هشتم 

h به مناسبت والدت حضرت فاطمه

جشن 
میالد مادر

2

4

منبر مجازی

 انتخاب هایمان 
مثل فاطمه h باشد

شخصیت  دربـــاره  رفیعی    حجت االسالم 
زهــرا)س( سخن گفتن مشکل است مگر اینکه 
انسان از قول معصومین)ع( و از آیاتی که مصداق 
و تعبیرش حضرت زهرا)س( است، سخن بگوید...  
کسی که حضرت مهدی)عج( او را الگوی خودش 
می داند و می گوید: مادرم الگوی من است؛ امام 
بر شما  ما حجت خدا  عسکری)ع( می فرماید: 
هستیم ولی مادرم حجت خداست بر ما، یعنی 
خود ما اهل بیت)ع( در واقع یک چنین جایگاهی 
برای حضرت زهرا)س( قائل هستیم... بحث من، 
آدم در  اســت...  زهـــرا)س(  انتخاب های حضرت 
زندگی اش انتخاب زیاد دارد، مثالً می خواهد درس 
بخواند، یک رشته ای انتخاب می کند، می خواهد 
قــرآن کریم  کند...  انتخاب  بکند، همسر  ازدواج 
می فرماید: بعضی ها مالک انتخابشان دنیاست، 
»بل توثرون الحیاه الدنیا...«، هر کجا دیگی به 
نفعشان بجوشد آن را انتخاب می کنند... دائماً 
بعضی ها  ولــی  هستند...  دنیایی  مــالک  دنبال 
ــان بهم  ک لــو  و  انفسهم  یــوثــرون علی  نـــه... »و 
خصاصه«... این ها خدا مالک انتخابشان است، 
آگاهی و معرفت مالک انتخابشان است... قرآن 
ــاره دسته اول مــی گــویــد: »قــل هــل ننبئکم  ــ درب
باالخسرین اعماال الذین ضل سعیهم فی الحیوه 
الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا«... 
بعضی ها در زندگی دنیاییشان تالش می کنند اما 
یک عمر برعکس می روند، سیرشان سیر نزولی 
انسان  انتخاب های  نیست...  صعودی  اســت، 
مهم اســت... پیامبر)ص( حساب زهــرا)س( را از 
بقیه جدا کــرد، زهــرای مرضیه)س( هم حساب 
امیرالمؤمنین)ع( را جدا کرد، فکر نکنید فقط به 
انتخاب  نه  کــرد،  دنبالش حرکت  عنوان همسر 
حضرت زهرا)س( امیرالمؤمنین)ع( بود، هم برای 
ازدواجــش هم برای امام و حجت خدا بودنش، 
هم برای دفاع از او و هم برای جان دادن در راه 
برسم،  نکته  این  به  من می خواستم  والیتش... 
افــراد  انتخاب های  اســـت،  ایــن  عرضم  خالصه 
مهم است، خیلی هم مهم اســت... فاطمه)س( 
امیرالمؤمنین)ع( را انتخاب می کند، این انتخاب، 
انتخاب آگاهانه است؛ این انتخاب، انتخاب رقم 
خورده در جای دیگری است که با اختیار خود، 
حضرت زهرا)س( این را برمی گزیند، برادران عزیز و 
خواهران گرامی اگر فاطمه زهرا)س( را می خواهید 
بشناسید، ایشان را در انتخاب هایش بشناسید... 
این است که  درســی که ما می خواهیم بگیریم 
از روی  باشد،  انتخاب های خوب  انتخاب هایتان 
انتخاب  روی جهل  از  نکنید،  انتخاب  لجاجت 
نکنید، از روی سودجویی انتخاب نکنید، از روی 
دامــاد  اگــر  نکنید،  انتخاب  مصداق  در  اشتباه 
می خواهی انتخاب کنی،عروس انتخاب کنی، اگر 
مرام و آیین و دوست و رفیق می خواهی انتخاب 

کنی مانند حضرت زهرا)س( باش... .

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار استادان گروه معارف دانشگاه های مشهد:

 بیان مطالب غیرموثق دینی 
خوراک دهی به شبکه های معاند است

بیان  قــدس رضــوی  تولیت آستان 
آن  انتساب  و  غیرموثق  مطالب 
ــه دیـــن را مــوجــب خـــوراک دهـــی  ب
با  معاند  شبکه های  به  رســانــه ای 

مکتب و مذهب دانست.
ــوز،  ــ ــیـ ــ ــان نـ ــ ــتـ ــ بــــــه گــــــــــــزارش آسـ
حجت االسالم  والمسلمین احمد مروی در دیدار 
استادان گروه معارف دانشگاه های مشهد که در 
حرم مطهر رضوی انجام شد، با بیان اینکه دعوت 
مردم به دین باید با علم، آگاهی، مطالعه، بصیرت 
و بیان مطالب از منابع موثق همراه باشد؛ بسیاری 
از انحرافات را نتیجه معرفی نامناسب دین خواند 
ــد مــعــرفــی کـــردن دیـــن موجب  ــروز ب ــ و گــفــت: ام
متأسفانه  اســت،  دین شده  به  آسیب  بیشترین 
نظارتی در عرصه تبلیغ دین وجود ندارد و برخی با 
بیان مطالب موهوم به نام دین، بیشترین آسیب 

را به دین می زنند.
وی نسبت دادن مطالب غیرموثق به دین را موجب 
خدشه به دیــن داری مردم دانست و ابراز کرد: از 
یک  سو بیان مطالبی که موجب وهن دین است 
از سوی دیگر تنها به احساسات و شور توجه  و 
کردن بدون در نظر گرفتن منطق قرآنی و عقالنیت؛ 
دو گرفتاری است که امروز با آن روبه رو هستیم. 
شعائر و شــور، بسیار الزم و خــوب اســت امــا در 
کنارش باید به عمق بخشی معرفتی نیز توجه شود.
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه مطالب 
غیرموثق در خصوص دین، خوراک رسانه ای برای 
با مکتب و مذهب  شبکه ها و جریان های معاند 
اســالم  از  ناصحیحی  چــهــره   و  می کند  فــراهــم  را 
از دین  نشان می دهد، تصریح کرد: هزینه کردن 
خطاها  و  اشتباهات  پوشاندن  بــرای  مقدسات  و 
موجب ضربه به اعتقادات دینی مردم است، هیچ  
گاه امــام راحــل و رهبر معظم انقالب در سخنان 
خود از مقدسات و دین هزینه نکردند و تنها از 
خدا برای مردم سخن گفتند، این سلوک یک الگو 

و معیار برای همه متدینان است.
وی در ادامــه با بیان اینکه حضرت رضــا)ع( عالم 

است  خــوب  چــه  گفت:  مــحــمــد)ع( هستند،  آل 
ــا)ع(  رضـ از حــضــرت  استعانت  بــا  دانــشــگــاهــیــان 
گره های  رفــع  بــرای  محمد)ع(  آل  عالم  عنایات  از 
منظور  ــن  ای بـــرای  و  شــونــد  بهره مند  خــود  علمی 
علمی  جلسات  بــرگــزاری  بــرای  را  فضاهایی  باید 
مکان  این  در  دانشگاه ها  استادان  و  دانشجویان 

مقدس فراهم کنیم.
با  همچنین  مـــروی  والمسلمین  حــجــت االســالم  
از  یکی  توسط  ارائــه  شــده  پیشنهاد  از  استقبال 
آستان  ارتباط  دفتر  ایجاد  خصوص  در  استادان 
قدس با دانشگاه ها، به رویکردهای فرهنگی آستان 
قدس رضوی اشاره و با تأکید بر اینکه موضوعات 
فرهنگی اولویت این آستان مقدس است، تصریح 
کرد: هیچ  یک از برنامه های فرهنگی آستان قدس 

را تعطیل نکرده ایم، البته ممکن است با توجه به 
شرایط در برخی از برنامه ها تعدیل صورت گرفته 
باشد که منحصر به حوزه های فرهنگی نیز نبوده و 

در تمام بخش های آستان قدس اعمال شده است.
اهمیت  بــر  خــود  سخنان  پــایــانــی  بخش  در  وی 
توسعه نذر فرهنگی اشاره و عنوان کرد: نذرها در 
جامعه عموماً معطوف به اطعام است، باید تالش 
کرد سنت نذر فرهنگی در جامعه رواج پیدا کند 
تا در کنار گسترانیدن سفره های احسان و اطعام، 
خیران در حوزه نذورات فرهنگی همچون نذر کتاب 

نیز وارد شوند.
تحقق  گفت:  مــروی  حجت االسالم  والمسلمین 
زیارت متعالی شعار محوری آستان قدس رضوی 
است و این مهم با باال بردن فرهنگ دینی مردم 

محقق می شود.
از اساتید گروه های  این دیدار تعدادی  ابتدای  در 
دانــشــگــاه هــای  علمی  هیئت   اعــضــای  و  مــعــارف 

فردوسی، علوم پزشکی، آزاد اسالمی و فرهنگیان 
حدود دو ساعت به بیان مطالب، دیدگاه ها و نقطه 

نظرات خود پرداختند.

نذرها در جامعه عمومًا معطوف به اطعام است، باید تالش کرد سنت نذر فرهنگی 
در جامعه رواج پیدا کند تا در کنار گسترانیدن سفره های احسان و اطعام، خیران 

در حوزه نذورات فرهنگی همچون نذر کتاب نیز وارد شوند.
گزيدهگزيده



من 
حج عن 
والدیه 
او قضی 
عنهما 
مغرما بعثه 
اهلل یوم 
القیامة مع 
االبرار.
 کسی که 
به نیت پدر و مادرش 
حج انجام دهد یا 
بدهکاری آن ها را 
بپردازد خداوند او 
را در روز قیامت با 
نیکان بر می انگیزد.

من نظر 
الی ابویه 

نظر ماقت، 
و مها 

ظاملان له، 
مل یقبل اهلل 

له صالة.
کسی که از روی 

نفرت به پدر و 
مادرش که به او ستم 

کرده اند نگاه کند، 
نمازش در درگاه الهی 

پذیرفته نمی شود.

به گزارش رواق به نقل از روابط عمومی مؤسسه بوستان کتاب، 
»اقتصاد در مکتب توحید« اثر آیــت هللا احمد بهشتی به 
همت مؤسسه بوستان کتاب در 165 صفحه منتشر شد. 
پرسش بنیادین اثر پیش رو این است که کدام یک از نظام های 
اقتصادی موجود توانسته عدالت مطلوب را برای بشر فراهم 
کند و فاصله های عمیق طبقاتی را از میان ببرد و بهشت عدالت 

اقتصادی را محقق سازد.

نویسنده با معرفی کاپیتالیسم، سوسیالیسم و کمونیسم نشان 
می دهد این کالن تئوری ها به تحقق این وعده نیز نینجامیده اند، 
چــرا که نه کاپیتالیسم، نظام ســرمــایــه داری محض اســت و 
نه سوسیالیسم نظام اشتراکی خالص، اما آنچه در دنیای 
امروز به این دو نام وجود دارد آمیزه ای است از کاپیتالیسم و 
سوسیالیسم. نگارنده چنین استدالل آورده که نه افــراط در 
مالکیت فرد کارساز است، نه افراط در مالکیت عمومی دولتی 

یا عمومی و این دوری از افــراط و روی آوردن به اعتدال در امر 
اقتصادی، ویژگی راستین اقتصادی است که از آموزه های اسالم 
بهره مند است. در ابتدای این اثر پس از بیان مقدمه ای، تفاوت 
میان مکتب و علم، تبیین و قلمرو »مکتب اقتصادی« و »علم 
اقتصاد« تشریح شده و در ادامــه، پس از بیان نمونه هایی از 
قلمرو مکتب و قلمرو علم، به رابطه علم و مکتب پرداخته شده 
و در ادامــه حلیت و حرمت در مکتب اقتصادی اسالم مورد 

بررسی قرار گرفته است.
»پایگاه مستقل مکتب اقتصادی اســالم« از دیگر مباحث 
اصــلــی ایـــن اثـــر اســـت کــه در ایـــن بخش مالکیت در نظام 
کاپیتالیسم، نظام سوسیالیسم و نظام اقتصادی اسالم )فردی، 
عمومی و دولتی( تبیین و تشریح شده است. سپس مطلبی با 
عنوان »جامعه بی طبقه« بیان شده که در آن، سؤالی مبنی بر 
اینکه »آیا انسان حاکم بهتر است یا انسان محکوم« مطرح 

و سپس به »نقد مارکسیسم در مقام عمل« نیز اشاره شده 
است؛ در بخش دیگری از اثر حاضر، به تجویز مالکیت فردی 
از سوی اسالم و علت تجویز مالکیت فردی و نیز قواعد و اصول 
تعدیل کننده مطرح شده و سپس نقش حرمت و حلیت در 
تعدیل مالکیت مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین مطلبی 
با عنوان »کاپیتالیسم از دیدگاه اسالم و مارکسیسم« نیز در این 

کتاب ذکر شده است. 

در نظام اقتصادی اسالم، گرایشی به سوی هیچ یک از قطب های 
اشتراکی و سرمایه داری وجود ندارد. اسالم با سیستم قاطع 
اقتصادی خود، هم سرمایه داری مطلق را از آغاز محکوم ساخته 
و هم اشتراکی مطلق را. اســالم در مسئله مالکیت، طرفدار 
مالکیت مختلط است؛ یعنی هم مالکیت فردی را در اجتماع 
می پذیرد، هم مالکیت اشتراکی و هم مالکتی دولتی را. اسالم 
می خواهد بگوید هم مالکیت خصوصی الزم و ضروری است و 

هم مالکیت عمومی و دولتی. 
علت اینکه نظام های پوشالی سوسیالیستی و سرمایه داری 
دوام آورده انـــد، این است که عمالً به نظام مالکیت مختلف 
اسالمی تن داده اند. آنان هر چند هنوز اسالم را به عنوان یک 
ایدئولوژی مثبت و سازنده و سعادت بخش نپذیرفته اند، اما به 
حکم ناچاری و برای ادامه حیات خود به قانون مالکیت مختلط 

آن تن در داده اند.

تازه های نشر
 کتاب »اقتصاد 
در مکتب توحید« 
منتشر شد

موعظه
آیت اهلل جوادی آملی

   هفت سالی که کودک در اختیار مادر است 
از هر دانشکده ای قوی تر است 

مهم ترین، اصلی ترین و عمیق ترین وظیفه زن، مادر شدن است. 
جامعه را زن تربیت می کند. این هفت سالی که کودک در اختیار او 

است از هر دانشکده ای قوی تر است.

در این هفت سال وقتی زن نماز می خواند، همین که این بچه 
به زبان می آید، او را کنار سجاده اش گذاشته، یک ُمهر برایش 

می گذارد و او نمازخوان تربیت می شود.
در شهرهایی از ایران می بینید اصاًل خانه سالمندان مطرح نیست. 

خودتان هم از بسیاری از این شهرها یا روستاها هستید. در آن 

شهرهایی که سنتی فکر می کنند اصاًل چنین چیزی مطرح نیست.
یکی از سادات بزرگوار سن زیادی داشت؛ مسجد، حسینیه و حمام 

ساخته است. یک وقت نزد من ِگله کرد من هر چه می خواهم از 
این ها کمک بگیرم که خانه سالمندان بسازم به من نمی دهند. 

گفتم از این مردم تقدیر و تشکر کن. بگو احسنت به شما که حاضر 

نیستید خانه سالمندان داشته باشید. مگر کسی پدر و مادر 
خودش را خانه سالمندان می گذارد؟!

این قصه را بارها برای دوستان هم گفته ام که در یکی از شهرها که 
اسمش را نمی برم، کسی به سن تقریبًا 60 سال رسیده بود؛ بعد از 

نماز آمد و یک استکان آب دست او بود که شما لب بزنید برای مادرم 

که مریض است. از کجا آمده ای؟ از فالن شهر. خب چنین آدمی که 
سنش نزدیک 60 است خب مادرش هم نزدیک 90 است. او حاضر 
نیست مادرش را به خانه سالمندان بدهد. چرا؟ برای اینکه هفت 

سال درس عاطفه خوانده است.
وقتی مهدکودک باز شد و عاطفه کم شد و این بچه عاطفه پدری و 

مادری و ِوداد و محبت این ها را نچشید؛ همین که پدر و مادر سالمند 
شدند، آن ها را تحویل خانه سالمندان می دهد. او عاطفه نچشیده 

است. عاطفه را که انسان در حوزه و دانشگاه نمی چشد. عاطفه وقتش 
همان هفت سال است. اینکه می بینید از مادر کتک می خورد باز به 

ِ« را به ما نشان می دهد. مگر  ْوا إِلَی اللَّ مادر پناهنده می شود، این »َفِفرُّ

می شود آدم پدر و مادرش را بدهد خانه سالمندان؟! بله متأسفانه 
در شهرهایی که عاطفه کم است و زندگی، ماشینی است، این کار را 
ا یْبُلَغنَّ ِعنَدک الْکَبَر أََحُدُهَما أَْو کالَُهَما َفاَلَتُقل لَُهَما  می کنند؛ اما »إِمَّ
لِّ ِمَن  أُفٍّ َو الََتْنَهْرُهَما َو ُقل لَُهَما َقْوالً کِریماً َو اْخِفْض لَُهَما َجَناَح الذُّ

ْحَمِه« پر پهن کن و پذیرایی کن! این زندگی برای مادرهاست. الرَّ

طی روز های اخیر در مشهد اخباری درباره کشف و 
دیده شدن بقایایی از گورهای دسته جمعی شهدای 
واقعه گوهرشاد در فضای مجازی شنیده می شود. 
ظاهراً این گور جدید در گودال خشت مال های مشهد 
کشف شــده اســت. البته اینکه پیکر ها مربوط به 
جنایت گوهر شاد باشد هنوز تأیید نشده اما احتمال 
انتساب این پیکر ها به شهدای گوهرشاد زیاد است.

به گــزارش فــارس، این اتفاق درحالی رخ می دهد که 
شاهدان بسیاری از همان سال روایت می کردند پس 
از کشتار مردم در مسجد گوهر شاد، مأموران رضاخان 
پیکر های مطهر شهدا و حتی زخمی ها را با کامیون به 
چند نقطه در مشهد منتقل و بدون انجام غسل و 
کفن به صورت جمعی دفن کردند و تخمین ها در این 

زمینه حدود ۴هزار شهید است.
تیرماه 1۳1۴ مـــردم مشهد مقدس در کنار مــردم 
شهر هایی مثل قم، تبریز، شیراز و برخی دیگر شهر ها 
در اعتراض به سیاست های  تغییر لباس و نشانه های 
کشف حجاب رضاخانی به خیابان ها ریختند. این 
اعتراضات در پی محاصره منزل آیــت هللا قمی و 
سخنرانی های آتشین شیخ محمدتقی بهلول باال 
گرفت و مردم به آستان مقدس امام رضا)ع( پناه برده 
و در مسجد گوهرشاد متحصن شدند و اعالم کردند 

تا مسئله  رفع نشود از آنجا خارج نمی شوند.
اما شهربانی به دستور رضاخان، اطراف حرم و مسجد 
را محاصره و شروع به تیراندازی کردند و در نتیجه 
بیش از ۲هزار نفر از مردم غیرتمند ایران به جرم دفاع از 
حجاب، به خاک و خون کشیده شدند و مأموران رژیم 
پهلوی، پیکر مطهر این شهدا و زخمی هایی که هنوز 
نفس می کشیدند را در گورهای دسته جمعی ریخته 

و مدفون ساختند.

روایت مرحوم شیخ محمد تقی بهلول از دفن شهدا  ◾
و زخمی ها در گورهای دسته جمعی

مــرحــوم شیخ محمدتقی بهلول از جمله کسانی 
بود که در جریان تحصن مــردم مشهد در مسجد 
گوهرشاد حضور داشت و یکی از رهبران این جریان 
بود. وی در این باره می گوید: رضاخان قلدر به دنبال 

رفتارهای ضددینی خــود، مسئله کشف حجاب را 
مطرح کرد که اعتراض همه علما و مراجع را به دنبال 
داشت. آیت هللا حاج آقا حسین قمی تصمیم گرفت 
از مشهد به تهران برود و رضاخان را از این کار بازدارد، 
اما رضاخان ایشان را بازداشت و در باغی حبس کرد. 
بعد هم به مأموران خود دستور داد علمای شاخص 
مشهد از جمله حاج شیخ علی اکبر نهاوندی، حاج 
شیخ غالمرضا طبسی، حاج شیخ مهدی واعظ و حاج 
شیخ عباس قمی )صاحب مفاتیح الجنان( را بازداشت 
کنند.این اتفاقات سبب تحصن مــردم در مسجد 
گوهرشاد شد و واقعیت این است تا آن روز، چنان 
جمعیتی را در هیچ  جا ندیده بودم و با فشار مأموران نه 
تنها از جمعیت کاسته نشد بلکه لحظه به لحظه به 

جمعیت افزوده شد.
تا اینکه حرم به محاصره مأموران در آمد، آن ها حتی 
در ورودی های شهر هم مأمور گذاشته بودند تا از ورود 
روستاییانی که می خواستند به تحصن کنندگان 
بپیوندند، جلوگیری کنند. آن روز در حرم سعی کردم 
عده ای را جلو درهای ورودی مسجد و حرم به نگهبانی 
بگذارم. متأسفانه در اصلی ورودی به فردی سپرده شد 
که بعدها به ما خیانت کرد. ما باوجود نابرابری عِدّه و 
عُدّه، چاره ای جز مقاومت نداشتیم. باالخره پیش از 
اذان صبح مأموران با توپ و تفنگ به ما حمله کردند و 

عده زیادی را به خاک و خون کشیدند.
مأموران رضاخان بسیاری از مجروحان را که هنوز زنده 
بودند، همراه شهدا در گورهای دسته جمعی دفن کرد. 
بعدها شاهدان عینی برایم نقل کردند کامیون هایی پر از 
افراد زخمی را از محوطه حرم جمع می کردند و در حالی 
که از آن ها خون می چکید، به نقاط نامعلومی می بردند!

دبیر ستاد مرکزی راهیان نــور از راه انـــدازی سامانه 
ثبت نام خودروهای شخصی برای حضور در مناطق 
عملیاتی خبر داد و گفت: وزارت بهداشت مسئولیت 
کمیته بهداشت و درمــان ستاد را بر عهده دارد و 
نظارت دقیق بر موضوعات بهداشتی خواهد داشت.

نادر ادیبی، دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور در 
گفت وگو با فارس با اشاره به شروع دوباره کاروان 
راهیان نور در استان های مقصد، بیان کرد: با توجه 
به شرایط معموالً تمهیداتی برای حضور مردم در 
راهیان نور پیش بینی و برای اعزام مردم، اقشار و 
خانواده ها چند مسیر و چند مدل از نوع اعزام به 

مردم معرفی می شود.
وی افــزود: یک مــدل اعــزام، مــدل اعــزام گروهی و 
کاروانی است که پیشنهاد خود ما هم حوزه های 
کاروانی است که مردم با استفاده از ظرفیت بسیج، 
مساجد و محالت این کار را انجام دهند. اعزام 
کاروانی یکی از بهترین مدل  های اعــزام است که 
با همراهی تعداد زیــادی از مــردم، افــراد در نقاط 
مختلف در قالب کاروان به مناطق عملیاتی اعزام 
می شوند. البته این اعــزام با هماهنگی مجموعه 

نواحی و حوزه های بسیج صورت می  گیرد.

راه انــدازی سامانه نام نویسی خودرو های شخصی  ◾
در بهمن ماه

ادیبی همچنین از راه انـــدازی سامانه نام نویسی 
ــای شخصی بـــرای حــضــور در مناطق  ــودرو هـ خـ
عملیاتی در بهمن ماه خبر داد و گفت: در اعزام با 
خودرو های شخصی، مردم از چند مسیر می توانند 
این کار را انجام دهند،  ابتدا سامانه ای تعریف شده 

که به زودی در مجموعه راهیان نور اعالم رسمی 
می شود و مــردم با استفاده از آن می توانند 
نــام نــویــســی و نـــوع خــدمــات مــدنــظــرشــان را 

انتخاب کنند.
وی ادامه داد: همچنین خودروهای 
ــوروز  ــ ــ شـــخـــصـــی کــــه در ایـــــــام ن
می خواهند به استان خوزستان و 
دیگر استان های مرتبط با مناطق 

عملیاتی بروند، مکان های مجموعه راهیان نور 
به روی آن هــا باز است و می توانند از این مناطق 

استفاده کنند.

اولویت های اعزام راهیان نور دانش آموزی ◾
دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور با اشاره به آغاز 
به کار اردوی راهیان نور دانش  آموزی پس از دو سال 
ــراز کــرد: اردوی  وقفه به خاطر شرایط کرونایی اب
راهیان نور دانش آموزی با همت قرارگاه راهیان نور 
سپاه و بسیج، قرارگاه راهیان نور دانــش آمــوزی و 
وزارت آموزش و پرورش پس از دو سال، در یادمان 

شهدای شلمچه انجام شد.
وی افزود: البته برگزاری اردوی راهیان دانش آموزی با 
اولویت استان های مقصد، درون استانی، استان های 
همجوار و در نهایت اســتــان هــای دیگر بــر اســاس 
سهمیه و هماهنگی صورت گرفته انجام خواهد شد.

 آغاز رسمی اعزام راهیان نور در اسفندماه  ◾
ادیبی با تأکید بر اینکه تمام تمهیدات امنیتی، ایمنی 
و بهداشتی و درمانی راهیان نور برای اعزام به مناطق 
عملیاتی در نظر گرفته شده، تصریح کرد: آغاز رسمی 
عمومی اعــزام راهیان نور در اسفند ماه اســت. زیرا 
دوران اوج راهیان نور از 15 اسفند ماه تا 15 فروردین ماه 
است. اما در غیر این ایام، مراکز و یادمان های دفاع 

مقدس به روی مردم باز است.
وی ادامه داد: با توجه به دستورالعمل های صادر 
شده، وزارت بهداشت و درمان مسئولیت کمیته 
بهداشت و درمــان ستاد مرکزی راهیان نور را بر 
عهده دارد و بر موضوعات بهداشتی راهیان نور 
نظارت خواهد داشت. البته تمهیدات ما 
برای تعداد ورود مردم به مناطق عملیاتی 
ــر اســـاس اســتــانــداردهــایــی اســـت که  ب
مجموعه ستادملی مقابله با کرونا 
درباره موضوع اسکان، تغذیه 
و خــودروهــای عمومی در 
مــنــاطــق عملیاتی ابــالغ 

کرده است.

آیاپروندهیکجنایتپساز86سالرمزگشاییمیشود؟

 گمانه زنی درباره کشف 
گور دسته جمعی واقعه گوهرشاد 

آغازرسمیبازدیدازمناطقعملیاتیدفاعمقدسدراسفندماه

 با خودرو شخصی 
به »راهیان نور« بروید

خبرگزارش زهــرا دلپذیر حضرت 
فــاطــمــه)س(، برترین بانوی 
ــان هــســتــی و اســــوه  ــهــ جــ
سجایای اخالقی است. مقام 
معنوی آن حضرت به حدی 
واالســت که بسیاری از آیــات قــرآن در شــأن ایشان 
نازل شده و در احادیث نیز فضائلی همچون مقام 
شفاعت، نخستین واردشونده به بهشت و سخن 
گفتن با مالئک مقرب الهی را برای آن بانوی بزرگوار 
بیان کــرده انــد. همزمان با سالروز والدت خجسته 
حضرت صدیقه طاهره)س( و روز زن، درباره جایگاه و 
ابعاد شخصیتی آن حضرت با حجت االسالم دکتر 
غالمحسن محرمی، عضو هیئت علمی و مدیر گروه 
تاریخ دانشنامه قرآن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی به گفت وگو نشسته ایم. گفتنی اســت از 
ایــن استاد حــوزه و دانشگاه تألیفات زیــادی دربــاره 
تاریخ و سیره اهل بیت)ع( منتشر شده که از جمله 
آن ها می توان به کتاب های »نقش امامان شیعه در 
شکل گیری و توسعه تمدن اسالمی«، »امامان شیعه 
و علوم اسالمی« و »پژوهشی در زندگی امامان)ع(« 

اشاره کرد.

یکی از جــلــوه هــای درخــشــان شخصیت نــورانــی  ◾
حضرت فاطمه)س( که در کتاب های تاریخی و احادیث 
امامان معصوم)ع( به آن اشاره شده، نحوه تولد ایشان 
است. هنگام والدت آن بانوی بزرگوار چه معجزات و 

کراماتی روی داد؟
انبیا و اوصیای الهی سراسر زندگیشان توأم با اعجاز 
است. یکی از این معجزات، والدت آن ها است که 
همیشه به نحوه خاصی بوده و نوعی کرامت است 
تا مردم، آن ها را بشناسند. تولد دختر گرامی رسول 
خــدا)ص( هم این گونه است. نکته اول اینکه پیش 
از والدت حضرت زهرا)س(، مژده آمدنشان در شب 
مــعــراج حضرت محمد)ص( بــه ملکوت اعــلــی، به 
ایشان داده شد و خدا فرمود: »یَا مُحَمَّد! إِنَّ هللاَ تََعالَی 
رُکَ بِفَاطِمَۀَ مِنْ خَدِیجَۀَ بِنْتِ خُوَیْلِدٍ«؛ ای پیامبر!  یُبَشِّ
خداوند، والدت فاطمه را از خدیجه، دختر خویلد به 
تو بشارت می دهد. نکته بعدی اینکه نطفه حضرت 
فاطمه)س( از میوه ای بهشتی است که پیامبر)ص( 
آن  را در شب معراج و سدرة المنتهی میل فرمودند. 
پس حضرت زهرا)س( حتی سنخ وجود مادیشان هم 
عادی و زمینی نیست و منشأ آن بهشتی است. خود 
حضرت فاطمه)س( در خطبه ای می گوید: من میوه 
قلب پیامبر)ص( و عضوی از اعضای او و شاخه ای 
از شاخه های آن هستم. من دختر سدره المنتهی 
هستم«. سنخ نور  وجودی حضرت زهرا)س( و دیگر 
معصومین)ع( هم بسیار واال و مقدس است. خدای 
تبارک و تعالی، از عظمتش آن ها را آفریده و هزاران 
سال پیش از آفرینش حضرت آدم، پروردگار را در 

عرش خدا عبادت و تقدیس می کردند. این نور به 
وجود حضرت آدم و سپس به وجود انبیا و امامان و 
حضرت زهرا)س( منتقل شده است که به آن انتقال 

نور نبوت می گویند.
با توجه به آنچه عرض کردم والدت آن حضرت پس 
از بعثت پدر بزرگوارشان بوده است. چون حضرت 
محمد)ص( در زمان رسالتش به معراج رفته است. 
از این رو شیعیان معتقدند حضرت زهرا)ص( سال 
چهارم یا پنجم هجری متولد شده اســت. اما اهل 
سنت تاریخ والدت ایشان را پنج سال پیش از بعثت 
پیامبر)ص( می دانند. دومین اعجاز والدت حضرت 
زهرا)س( حضور زنان بهشتی در هنگام والدت ایشان 
است. زمان وضع حمل حضرت خدیجه)س(، زنان 

مکه از کمک به او سر باز زدند و به یاری اش نیامدند.
امــا خــداونــد بــا فضیلت ترین زنـــان بهشتی یعنی 

حضرت مریم، ساره، آسیه و مادر حضرت موسی را به 
کمک خدیجه فرستاد. آخرین نکته ای که باید عرض 
کنم این است والدت آن حضرت به معنای والدت 
مادر 11 امام نیز هست زیرا حجت های دنیا از ایشان 

متولد شدند.

در روایــــات ائــمــه اطـــهـــار)ع(، حــضــرت صدیقه  ◾
کبری)س( به عنوان اسوه سجایای اخالقی و برترین 
بانوی عالم معرفی شــده انــد؛ از فضائل آن حضرت 

برایمان بگویید.
حضرت فاطمه)س( یکی از مهم ترین شخصیت های 
اسالمی و بهتر است بگوییم عالم وجود است. آن 
حضرت بافضیلت ترین زن عالم هستی از ابتدای 
خلقت اســت، بنابراین وجــودش خــاص اســت. در 
روایتی از امــام حسن عسکری)ع( آمــده اســت: ما 

حجت خداییم و مادر ما حجت ماست. یعنی وجود 
مبارک حضرت فاطمه)س( در افضلیت در سطح 
انبیا و اوصیای الهی است زیــرا از سنخ آن هاست. 
آن حضرت اسوه ایمان و تقوای الهی، محبت، مدارا، 
ــاری، عفو و گــذشــت، ایــثــار و بخشش  ــردب صبر و ب
است. نام و القاب آن حضرت به خوبی بیانگر فضائل 
وجودی ایشان است. فاطمه یعنی کسی که از گناه و 
آتش جهنم دور شده است. برخی از القاب ایشان 
هم عبارت اند از: صدیقه یعنی کسی که باالترین 
تصدیق کننده پیامبر)ص( است. طاهره و زکیه بیانگر 
عصمت ایشان است. راضیه یعنی کسی که از تقدیر 
خدا خشنود و راضی است و مرضیه یعنی کسی که 
خدا از او و اعمالش رضایت دارد. در احادیث، فضائلی 
همچون مقام شفاعت، نخستین واردشــونــده به 
بهشت، هم سخن با فرشتگان الهی، الگوی حضرت 

مهدی)عج( و برترین بانوی عالم برای آن حضرت بیان 
شده است. نکته قابل توجه اینکه به جزعلمای شیعه، 
عالمان اهل سنت هم به مقام واالی ایشان اذعان 
دارند و کتاب های زیادی دربــاره فضائل آن حضرت 

نوشته اند. 
 در جایگاه حضرت فاطمه)س( همین بس که پس از 
وفات پیامبر)ص(، جبرئیل بر ایشان نازل می شد و به 
وی تسلی می داد و مطالبی را درباره ذریه آن حضرت 
تا قیامت و همچنین اخبار و اطالعاتی را درباره آینده 
جــهــان، برایشان بیان مــی کــرد. حضرت زهـــرا)س( 
آنچه از جبرئیل می شنیدند را به امام علی)ع( امال 
می کردند و آن حضرت می نوشتند. این کتاب که از 
اســرار امامت است مصحف فاطمه نام دارد و هم 
اکنون مانند دیگر مواریث نبوت و امامت، نزد حضرت 
صاحب الزمان)عج( است. در منابع حدیثی معتبر 
مثل »کافی« و »بصائر الدرجات« از این کتاب سخن 
رفته و در یک روایت، حجم آن را به اندازه قرآن و در 

روایتی دیگر آن را سه برابر قرآن دانسته اند.

به اعتقاد عالمان و مفسران اهل تسنن و تشیع،  ◾
بسیاری از آیات قرآن در شأن و منزلت واالی حضرت 
زهرا)س( نازل شده اند. این آیات کدام اند و تفسیرشان 

چیست؟
در برخی از کتاب های معتبر، بــه آیــاتــی کــه دربـــاره 
پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( هستند، اشاره شده؛ برای 
نمونه در کتاب مناقب ابن شهرآشوب، بسیاری از آیاتی 
که در شأن حضرت فاطمه)س( نازل شده، آمده است. 
در آیه تطهیر)آیه ۳۳ سوره احزاب(، خدا می فرماید: 
»جز این نیست که خداوند می خواهد پلیدی را از شما 
اهل بیت)ع( دور کند و شما را به راستی پاک سازد«. در 
این آیه خدا به پاکی و طهارت حضرت فاطمه)س( و 
دیگر اهل بیت)ع( گواهی می دهد. همچنین در سوره 
کوثر خدا می فرماید ما به تو کوثر دادیم که منظور از آن 
حضرت زهرا)س( است که سرچشمه خیر کثیر است؛ 
خیری که ادامه دهنده نبوت است. این سوره در پاسخ 
به سرزنش کفار به پیامبر)ص( به خاطر نداشتن فرزند 
ذکور نازل شده است. دیگری آیه مباهله )آیه 61 سوره 
آل عمران( است که به اختالف پیامبر)ص( با مسیحیان 
نجران درباره جایگاه حضرت عیسی)ع( اشاره دارد. 
مفسران شیعه و سنی این آیه را نشانه حقانیت اهل 
بیت)ع( دانسته اند و منظور از نسائنا در این آیه به 
عقیده مفسران، حضرت زهــرا)س( است. همچنین 
در آیه ذی القربی )آیه ۲۳ سوره شوری( که به آیه مودت 
هم مشهور است، خداوند می فرماید: حق خویشاوند 
را بده. این آیه به ماجرای فدک اشاره دارد و پیامبر)ص( 
هم طبق فرمان خداوند، فدک را به حضرت زهرا)س( 
بخشیدند. بسیاری از آیات دیگر هم در شأن حضرت 
صدیقه کبری)س( نازل شده اند که در اینجا فرصتی 

برای پرداختن به آن ها نیست.

حضرت زهــرای مرضیه)س( نزد پیامبر)ص( چه  ◾
منزلت و جایگاهی داشتند؟

پیامبر)ص( در حدیثی که اهل سنت و شیعه، متواتر 
آن را نقل کرده اند و در کتاب معتبر صحیح بخاری 
هم آمــده، می فرماید: »فاطمه پــاره تن من است، 
هر کس فاطمه را بــیــازارد مــرا آزرده و هر کس او را 
خشنود کند مرا خشنود کرده است«. این حدیث به 
خوبی، اسوه و الگو بودن حضرت زهرا)س( و جایگاه 
ایشان نزد پیامبر)ص( را نشان می دهد. حضرت 
فاطمه)س( وجــودی است که رسالت پیامبر)ص( 
را تکمیل کــرد؛ یعنی اگر آن حضرت نبود رسالت 
پیغمبر)ص( ناقص می ماند. پس از فــوت رسول 
خدا)ص( در بین مسلمانان دوگانگی پدید آمد و اگر 
طرف حق، با دالیل قوی مشخص نمی شد، رسالت 
پیامبر)ص( ناقص می ماند. در قضایایی که پس از 
فوت پیامبر)ص( به وجود آمد، حضرت زهرا)س( با 
سیره عملی خود، راه درست را به همه نشان دادند و 
حق را آشکار کردند. عظمت مقام حضرت زهرا)س( 
تا حدی است که خدای تبارک و تعالی، سیره ایشان 
را تکمله کار پیامبر قرار داده و ایشان راه را روشن و 
کار پیامبر)ص( را تکمیل نمودند. اهمیت اقدامات 
حضرت زهرا)س( در تکمیل رسالت و دفاع از والیت 
که امتداد رسالت پیامبر)ص( است، تا حدی بود 
ــرا)س( در  کــه یعقوبی می نویسد: تــا حضرت زهــ
قید حیات بودند امیرالمؤمنین)ع( امید داشتند 

حقشان به ایشان برگردد. 

سالروز والدت خجسته حضرت فاطمه)س( در  ◾
کشور ما به عنوان روز زن نــام گــذاری شــده اســت. در 
عصر حاضر، بانوان جامعه اسالمی چطور می توانند آن 

حضرت را الگو و راهنمای خویش قرار دهند؟
نیمی از انسان ها بانوان هستند و بی شک آن ها نیز 
باید مانند مردان، مسیر درست را بشناسند تا به 
کمال و سعادت برسند. راه درست و روشن، همان 
مسیر حضرت فاطمه)س( اســت. ایشان الگوی 
انسان کامل هستند و سیره آن حضرت می تواند 
در همه زمان ها و ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی 
و سیاسی مدنظر قرار گیرد. فضائلی چون تقوا و 
پرهیزگاری، پاکدامنی، صبر و مــدارا، مهرورزی با 
مردم به ویژه همسر و فرزندان، احسان و نیکوکاری، 
ایثار، عدالت خواهی، حق طلبی، علم آموزی و... 
در همه اعصار مقبول همگان و مطابق با فطرت 
الهی بشر اســت. ایــن ویژگی ها در باالترین حد 
خود در شخصیت حضرت فاطمه)س( نمود دارد. 
اســالم زن را در آن جایگاه درســت که باید باشد 
ــان بــه سیره حضرت زهـــرا)س(  ــرار داده و اگــر زن ق
توجه نموده و به آن عمل کنند می توانند در خط 
اصیل اسالمی حرکت کنند و جایگاه اصیل خود 

را بدست بیاورند.

حضرت فاطمه)س( در خطبه ای می گوید: من میوه قلب پیامبر)ص( و عضوی از اعضای او و شاخه ای 
از شاخه های آن هستم. من دختر سدره المنتهی هستم«. سنخ نور  وجودی حضرت زهرا)س( و دیگر 
معصومین)ع( هم بسیار واال و مقدس است. خدای تبارک و تعالی، از عظمتش آن ها را آفریده و هزاران 

سال پیش از آفرینش حضرت آدم، پروردگار را در عرش خدا عبادت و تقدیس می کردند.
گزيدهگزيده
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دختر رسول خدا a الگوی اولیا

آگهی مرحله هفدهم سال 1400 ) منطقه یک کرمان (
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه یک شهرستان کرمان
هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
)) آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی (( 
در اجرای  مواد مذکور بدین وس��یله  امالکی  که برابر آراء هیأت های  
ح��ل اخت��الف  موضوع قانون تعیی��ن تكلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
س��اختمان های فاقد سند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی  ناحیه یک  
کرم��ان  تقاضای ثبت آن ها پذیرفته و ادامه عملیات ثبتی آن ها مطابق 
قان��ون مذکور تجویز گردیده اس��ت، به ترتیب ش��ماره پالک فرعی از 
اصل��ی  و بخ��ش محل  وقوع  ملک و مش��خصات مالک ی��ا مالكین ) 
متقاضی��ان ثب��ت ( واقع در بخش ه��ای  )1 -4 -8(  ثبتی شهرس��تان 
کرمان  به ش��رح ذیل آگهی  می ش��ود تا  در صورتی که  ش��خص  یا 
اشخاصی  نس��بت به صدور س��ند مالكیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند بتوانند 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 
تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اس��ت در ص��ورت انقضای مدت مذکور و ع��دم وصول اعتراض 
طبق مقررات س��ند مالكیت صادر خواهد شد. شایان ذکر است صدور 
و تس��لیم سند مالكیت بر اس��اس قانون مذکور مانع مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود.
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 1 کرمان

12 فرع��ی از 1370 اصلی  - آقای محمدرضا س��عید فرزند حس��ن به 
شناسنامه ش��ماره 15 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب ساختمان 
مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 69 /64 متر مربع به آدرس کرمان 
خیابان ش��هید چمران خیابان فتحعلیشاهی نبش کوچه 24 خریداری 

از محل مالكیت حسین فخارنژاد گنجعلیخانی  - ردیف  1472
104 فرعی از 4659 اصلی  - آقای اش��كان تفضلی زاده فرزند مصطفی 

به شناسنامه شماره 10951 صادره از تهران در ششدانگ یكباب خانه 
مش��تمل ب��ر طبقه فوقانی به مس��احت 89 /101 مت��ر مربع به آدرس 
کرمان خیابان مصلی بین کوچه 7 و 9 خریداری از محل مالكیت علی 

هنرپیشه  - ردیف  0135
17914 فرع��ی از 4776 اصل��ی مجزی ش��ده از 118 فرعی از 4776 
اصلی  - آقای علی اکبر ش��یبانی فرد فرزند محمد به شناسنامه شماره 
2882 ص��ادره از کرمان در شش��دانگ یكباب خانه به مس��احت 300 
مت��ر مربع ک��ه موازی 38 /9 متر مربع از شش��دانگ عرصه مورد تقاضا 
متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان سیدی بلوار 
ش��هدای غدیر کوچه 19 خریداری از محل مالكیت سیدعباس عمرانی 

 - ردیف  0456
17925 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 2 فرعی از 4776 اصلی  - 
خانم فاطمه ش��فیعی کوهپایه فرزند اکبر به شناسنامه شماره 4 صادره 
از کرمان در ششدانگ یكباب ساختمان به مساحت 6 /18 متر مربع به 
آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای خیابان فرزانگان س��مت چپ 

خریداری از محل مالكیت شاهرخ و رستم کیانیان  - ردیف  0281
17926 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 2 فرعی از 4776 اصلی  - 
خانم فاطمه ش��فیعی کوهپایه فرزند اکبر به شناسنامه شماره 4 صادره 
از کرمان در شش��دانگ یكباب خانه به مساحت 07 /181 متر مربع به 
آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای خیابان فرزانگان س��مت چپ 

خریداری از محل مالكیت شاهرخ و رستم کیانیان  - ردیف  0282
17946 فرع��ی از 4776 اصل��ی مجزی ش��ده از 203 فرعی از 4776 
اصلی  - خانم مریم جباری ش��اهزاده محمدی فرزند علی به شناسنامه 

ش��ماره 1 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه به مساحت 250 
مت��ر مربع به آدرس کرمان بلوار امام رضا خیابان آس��مان خریداری از 

محل مالكیت رضا رشیدفرخی  - ردیف  1266
17951 فرع��ی از 4776 اصل��ی مجزی ش��ده از 150 فرعی از 4776 
اصلی  - آقای علی حصیبی گجگین فرزند اکبر به شناس��نامه شماره 2 
صادره از کرمان در شش��دانگ یكباب خانه به مس��احت 27 /325 متر 
مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای کوچه 11 سمت چپ 

مع الواسطه واگذاری شهرداری  - ردیف  0395
17961 فرع��ی از 4776 اصل��ی  - خانم حانیه ش��ریفی فرزند امید به 
شناسنامه شماره 2980867683 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب 
خانه به مس��احت 15 /125 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه امام رضا 
خیابان آس��مان اواسط کوچه 9 سمت چپ خریداری از محل مالكیت 

سیدنصراله عمرانی فرزند سیدعباس  - ردیف  0469
18245 فرع��ی از 4776 اصل��ی  - دولت جمهوری اس��المی ایران به 
نمایندگی نیروی انتظامی جمهوری اس��المی  - کالنتری 20 به شناسه 
ش��ماره 14003247176 در شش��دانگ یكباب ساختمان به مساحت 
18 /544 متر مربع به آدرس کرمان بلوار باستانی پاریزی کالنتری 20 

مع الواسطه واگذاری شهرداری  - ردیف  0069
18247 فرع��ی از 4776 اصل��ی مجزی ش��ده از 119 فرعی از 4776 
اصل��ی  - آقای امین اله ش��هریاری خالص فرزند بهجار به شناس��نامه 
ش��ماره 156 صادره از ریگان در شش��دانگ یكباب خانه به مس��احت 
3 /96 متر مربع به آدرس کرمان بلوار آیت اله خامنه ای بیس��ت متری 
عل��ی اصغر کوچ��ه 23 خریداری از محل مالكیت محمد رش��یدفرخی 

فرزند رضا  - ردیف  0774
18249 فرع��ی از 4776 اصلی  - خانم بت��ول مؤمنی رق آبادی فرزند 
حس��ین به شناس��نامه ش��ماره 96 صادره از زرند در ششدانگ یكباب 
خانه به مساحت 29 /251 متر مربع به آدرس کرمان کمربندی شرقی 
کوچ��ه دوم بعد از پمپ بنزی��ن کنار پارک امام رض��ا کوچه امام رضا 
11س��مت چپ درب دهم خریداری از محل مالكیت اکبر رشیدفرخی 

 - ردیف  0938
18259 فرع��ی از 4776 اصل��ی مج��زی ش��ده از 32 فرعی از 4776 

اصل��ی  - آقای عبدالرضا کدخدائی ده خانی فرزند احمد به شناس��نامه 
شماره 559 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب ساختمان به مساحت 
15 /488 متر مربع به آدرس کرمان بلوار آیت اله خامنه ای نبش کوچه 

44 خریداری از محل مالكیت شاپور کیانیان  - ردیف  1395
4574 فرع��ی از 4809 اصل��ی  - آق��ای عل��ی حداددارس��تانی فرزند 
اس��داله به شناس��نامه ش��ماره 190 صادره از بم در ششدانگ یكباب 
خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 28 /285 متر مربع به آدرس 
کرمان خیابان مهدی��ه کوچه 52 پالک 59 خریداری از محل مالكیت 

کتایون سروشیان  - ردیف  1319
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان

7601 فرع��ی از 4 اصلی  - آقای ساس��ان تق��ی زاده فرزند صفرقلی به 
شناس��نامه ش��ماره 259 ص��ادره از آبادان در شش��دانگ یكباب خانه 
مش��تمل بر طبقات فوقانی به مس��احت 7 /275 مت��ر مربع که موازی 
49 /46 مت��ر مربع از شش��دانگ عرصه مورد تقاض��ا متعلق بوقف و در 
اج��اره نامبرده قرار دارد ب��ه آدرس کرمان بلوار امام حس��ن کوچه 4 

خریداری از محل مالكیت علی شیخ شعاعی  - ردیف 1360
7624 فرع��ی از 4 اصل��ی  - آقای محمدرضا موالئ��ی فرزند محمد به 
شناسنامه شماره 3550 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب کارگاه به 
مساحت 505 متر مربع که موازی 16 /85 متر مربع از ششدانگ عرصه 
مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان 
بل��وار امام حس��ن مجتبی نبش کوچه 10 خری��داری از محل مالكیت 

اسداله موالیی  - ردیف 0526
1147 فرع��ی از 6 اصل��ی  - خان��م طاه��ره مزنگی نژادجدی��د فرزند 
محمدعلی به شناس��نامه شماره 437 صادره از کرمان نسبت به نوزده 
س��هم و یک پنج س��هم مش��اع و آقای احمد مزنگی نژادجدید فرزند 
محمدعلی به شناس��نامه ش��ماره 612 صادره از کرمان نسبت به سی 
و هش��ت سهم و دو پنج سهم مش��اع و آقای مهدی مزنگی نژادجدید 
فرزند محمدعلی به شناس��نامه ش��ماره 829 صادره از کرمان نس��بت 
به س��ی و هش��ت سهم و دو پنج س��هم مش��اع از نود و شش سهم از 
شش��دانگ یكباب ساختمان به مس��احت 50 /333 متر مربع به آدرس 
کرمان خیابان بهمنیار خری��داری از محل مالكیت محمود خیراندیش 

 - ردیف های 1223 و 1226 و 1227
4222 فرعی از 8 اصلی  - آقای کاظم عرب هرمزدآبادی فرزند غالمعلی 
به شناس��نامه ش��ماره 216 صادره از رفس��نجان در ششدانگ یكباب 
سوله و ساختمان به مس��احت 1261 متر مربع به آدرس کرمان بلوار 
جمه��وری کوچه 31 خریداری از محل مالكیت عوض ش��هریارپناه 
و حس��ین رشیدفرخی و ابراهیم و ماش��االه ذهاب ناظوری  - ردیف 

0654
4265 فرعی از 8 اصلی  - خانم بدرالس��ادات حس��ینی نسب فرزند 
س��یدعباس ب��ه شناس��نامه ش��ماره 273 ص��ادره از س��یرجان در 
شش��دانگ یكباب ساختمان به مس��احت 184 متر مربع که موازی 
56 مت��ر مربع از شش��دانگ عرص��ه مورد تقاضا متعل��ق بوقف و در 
اج��اره نامبرده ق��رار دارد به آدرس کرمان بل��وار جمهوری خیابان 
کمیل کوچه 3 قطعه س��وم سمت راست خریداری از محل مالكیت 

اکب��ر نی��ک پ��ور  - ردی��ف 0752
1350 فرعی از 9 اصلی  - آقای پرویز پرنده افش��ار فرزند ماش��اءاله 
به شناس��نامه ش��ماره 526 صادره از کرمان در شش��دانگ یكباب 
س��اختمان ب��ه مس��احت 95 /79 متر مربع ب��ه آدرس کرمان جاده 
ته��ران جنب نمایندگی س��ایپا گروهی خری��داری از محل مالكیت 

طاهره ابوالحس��نی  - ردیف 1377
5557 فرع��ی از 9 اصل��ی  - خانم نرجس س��عیداندوهجردی فرزند 
علی اصغر به شناس��نامه ش��ماره 3 صادره از ش��هداد در ششدانگ 
یكب��اب خانه جه��ت الحاق به پ��الک 4153 فرع��ی از 9 اصلی به 
مس��احت 77 /19 متر مربع به آدرس کرمان بلوار جمهوری خیابان 
کمیل اواس��ط کوچه 18 س��مت چ��پ خریداری از مح��ل مالكیت 

احم��د صنعتگ��ر  - ردی��ف 0728
5575 فرعی از 9 اصلی  - آقای محمد خوش اقبال فرزند مهدی به 
شناس��نامه ش��ماره 4856 صادره از بندرانزلی در ششدانگ یكباب 
خانه مش��تمل بر طبق��ه فوقانی به مس��احت 75 /198 متر مربع به 
آدرس کرمان بلوار جمهوری خیابان کمیل کوچه 16 س��مت راست 
قطعه دوم خریداری از محل مالكیت اختر کرباس��ی و سیدمحمدرضا 

و فاطمه عمرانی   - ردیف 1064
1544 فرعی از 12 اصلی مجزی شده از 20 فرعی از 12 اصلی  - خانم 

مهین عس��كری پورعلی آباد فرزند حس��ین به شناسنامه شماره 917 
صادره از کرمان در شش��دانگ یكباب خانه به مساحت 250 متر مربع 
ک��ه موازی 56 /149 متر مربع از شش��دانگ عرصه مورد تقاضا متعلق 
بوق��ف و در اج��اره نامبرده قرار دارد ب��ه آدرس کرمان بلوار جمهوری 
خیابان خوارزم��ی روبروی کوچه 7 خریداری از محل مالكیت محمود 

کریم��ی  - ردی��ف 0018
2353 فرع��ی از 14 اصلی  - آقای مجید فتح��ی زاده فرزند حمید 
به شناس��نامه ش��ماره 1667 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب 
خانه به مس��احت 200 مت��ر مربع که م��وازی 67 /16 متر مربع از 
شش��دانگ عرصه مورد تقاضا متعل��ق بوقف و در اجاره نامبرده قرار 
دارد ب��ه آدرس کرمان بلوار جمهوری بل��وار هوانیروز انتهای کوچه 
1 خری��داری از محل مالكیت مجید طالب همت و اختر کرباس��ی و 

محم��د نژادمالی��ری  - ردی��ف 0513
759 فرع��ی از 16 اصلی  - آقای حمی��د عباس زاده هجدکی فرزند 
رضا به شناسنامه ش��ماره 20 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب 
س��اختمان مش��تمل بر طبقه فوقانی به مساحت 70 /173 متر مربع 
که موازی 95 /28 متر مربع از شش��دانگ عرصه مورد تقاضا متعلق 
بوق��ف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان بلوار جمهوری 
خیابان ش��یروانی کوچه 1 /5 بعد از چهار کوچه منزل 4  - با عنایت 
به اینكه قباله های عادی ارائه ش��ده مربوط به پالک 13 اصلی بوده 
و م��ورد تقاض��ا در محدوده مرز پالک 13 و 16 اصلی قرار داش��ته 
لذا قس��متی از مورد تقاضا در محدوده پالک 13 اصلی و قس��متی 
در مح��دوده پالک 16 اصلی قرار گرفته که طب��ق اظهارنظر نهایی 
و ابالغ خط مرزی در محدوده پالک 16 اصلی تش��خیص واین رای 

نس��بت به پالک 16 اصلی قابلیت اجرا دارد  - ردیف 1774
760 فرع��ی از 16 اصل��ی  - آقای حس��ین عل��ی زاده فرزند محمد به 
شناس��نامه ش��ماره 10 صادره از فهرج در شش��دانگ یكباب خانه به 
مس��احت 6 /167 متر مربع که موازی 94 /27 متر مربع از شش��دانگ 
عرص��ه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس 
کرمان بلوار جمهوری خیابان ش��یروانی کوچه 1 /5 بعد از چهار کوچه 
منزل 2  - با عنایت به اینكه قباله های عادی ارائه شده مربوط به پالک 
13 اصلی بوده و مورد تقاضا در محدوده مرز پالک 13 و 16 اصلی قرار 

داشته لذا قسمتی از مورد تقاضا در محدوده پالک 13 اصلی و قسمتی 
در مح��دوده پالک 16 اصلی قرار گرفته که طب��ق اظهارنظر نهایی و 
ابالغ خط مرزی در محدوده پالک 16 اصلی تشخیص واین رای نسبت 

به پالک 16 اصلی قابلیت اجرا دارد  - ردیف 1775
5484 فرع��ی از 31 اصل��ی مجزی ش��ده از 1 فرعی از 31 اصلی  - 
آقای علی عامری فرزند محمد به شناسنامه شماره 2430 صادره از 
کرمان در شش��دانگ یكباب خانه به مساحت 24 /311 متر مربع به 
آدرس کرمان اختیارآباد خیابان ش��هید بهش��تی کوچه 5 خریداری 

از محل مالكیت حس��ین دوس��ت محمدی  - ردیف 1515
428 فرع��ی از 36 اصل��ی  - خانم عصمت محمدی ش��اهرخ آبادی 
فرزند محمد به شناس��نامه شماره 15 صادره از کرمان در ششدانگ 
یكب��اب خان��ه به مس��احت 87 /349 متر مربع که م��وازی 89 /72 
متر مربع از شش��دانگ عرصه مورد تقاض��ا متعلق بوقف و در اجاره 
نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان شاهرخ آباد بلوار ولیعصر روبروی 

دهیاری مع الواس��طه واگذاری بنیاد مس��كن  - ردیف 0087
امالک تقاضای ثبت ش��ده واقع در بخش 8 کرمان

427 فرع��ی از 23 اصل��ی مجزی ش��ده از 26 فرع��ی از 23 اصلی 
 - آقای منصور پورتوکلی چترودی فرزند غالمحس��ین به شناسنامه 
ش��ماره 43 ص��ادره از کرمان در شش��دانگ یكباب س��اختمان به 
مس��احت 01 /788 متر مرب��ع به آدرس کرمان  - چت��رود  - مابین 
معزآب��اد و عبدل آباد صحرای قناتی خریداری از محل مالكیت علی 

اکب��ر مهراب��ی  - ردی��ف 0576
252 فرع��ی از 137 اصلی مجزی ش��ده از 57 فرعی از 137 اصلی 
 - خانم منیژه دادخدازاده فرزند اصغر به شناسنامه شماره 6 صادره 
از گلباف در شش��دانگ یكباب خانه و باغچه به مس��احت 84 /328 
متر مربع به آدرس کرمان  - کوهپایه  - ده لولو کوچه پاس��گاه منزل 

6 خریداری از محل مالكیت محمد طهماس��بی  - ردیف 0956
71 فرع��ی از 161 اصلی  - آق��ای امان اله خواجه حس��ینی فرزند 
ش��كراله به شناس��نامه ش��ماره 500 صادره از کرمان در ششدانگ 
یكباب س��اختمان به مساحت 40 /591 متر مربع به آدرس کرمان  - 
کوهپایه  - روس��تای ده لؤلؤ خیابان شهید باهنر نرسیده به دهیاری 

خری��داری از مح��ل مالكی��ت مصطف��ی پورزن��د  - ردی��ف 1182

72 فرع��ی از 161 اصلی مجزی ش��ده از 23 فرع��ی از 161 اصلی 
 - خانم مژده صادقی تیجنگ فرزند غالمرضا به شناس��نامه ش��ماره 
2980585084 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب خانه و باغ به 
مساحت 479 متر مربع به آدرس کرمان  - کوهپایه  - روستای ده لؤلؤ 
مع الواسطه واگذاری شورای اسالمی روستای ده لؤلؤ  - ردیف 0946

11 فرع��ی از 173 اصل��ی  - آق��ای محم��د یزدانی فرزن��د اکبر به 
شناسنامه شماره 1123 صادره از کرمان در ششدانگ یكباب مغازه 
به مس��احت 54 متر مربع به آدرس کرم��ان  - کوهپایه  - ده صالح 
نبش خیابان اصلی روبروی گذرگاه امیرالمومنین خریداری از محل 

مالكی��ت مطه��ره نه��ری  - ردی��ف 1352
216 فرعی از 204 اصلی مجزی ش��ده از 145 فرعی از 204 اصلی 
 - خانم فروغ خان زند کرمانی فرزند ماش��االه به شناس��نامه شماره 
322 صادره از کرمان در شش��دانگ یكباب خانه مشتمل بر طبقات 
فوقانی به مس��احت 05 /698 متر مربع ب��ه آدرس کرمان  - ده باال 
خیابان معلم س��مت راس��ت درب هفتم خریداری از محل مالكیت 
عبدالحس��ین ترابی ن��ژاد )ضمناً حق ارتفاقی بدی��ن نحو که با حق 

عبور ممر عمومی آب می باش��د(  - ردیف 0226
217 فرع��ی از 204 اصل��ی مجزی ش��ده از 9 فرعی از 204 اصلی 
 - آقای س��ید مجتبی طاهری فرزند س��یدعلی به شناسنامه شماره 
7 ص��ادره از گناب��اد در شش��دانگ یكباب خانه و باغ به مس��احت 
10 /808 متر مربع به آدرس کرمان  - ده باال خیابان پنج تن اولین 
منزل س��مت راس��ت خریداری از محل مالكیت حسن زینلی )ضمناً 
ح��ق ارتفاقی بدین نحو که با حق عبور ممر عمومی آب می باش��د( 

 - ردی��ف 1768
آ1410551   شناس��ه آگهی 1264133

تاریخ انتش��ار نوبت اول : یكش��نبه 03 /11 /1400
تاریخ انتش��ار نوبت دوم : یكش��نبه 17 /11 /1400

عیس��ی حافظی فر
رئیس ثبت اس��ناد و امالک منطقه 1 کرمان

از طرف، مصیب افش��ارمنش



حسین  محمد
مروج  بــه مناسبت 
ــروز والدت یگانه  ســال
بــانــوی اســـام حضرت 
ــرا)س(، روز  ــ فاطمه زهـ
زن و روز مادر، فرصتی 
دست داد تا با برخی از بانوان فعال در حوزه 
زنانی که با مرکز امور بانوان و خانواده بنیاد 
کرامت رضوی منسوب به تشکیات امام 
رئــوف حضرت ثامن الحجج)ع( همکاری 
می کنند، گفت وگو کنیم. برش هایی از این 

گپ و گفت را می خوانید.

رابط صلح و سازش ◾
»رقیه رئیس زاده« 60ساله، مادر شهید 
»محسن فغانی بایگی« به عنوان فعال 
فرهنگی و اجتماعی محله، رابط کارآفرینی، 
فعال در حوزه زنان سرپرست خانوار، عضو 
شــورای حل اختاف و... مدتی است که 
با مرکز امــور بــانــوان بنیاد کرامت رضوی 
همکاری می کند. وی درباره فعالیت هایش 

می گوید:
ســـال1381 نخستین فرزندم »محسن« 
در ســن 19ســالــگــی در منطقه جکی گور 
شهرستان ســربــاز در اســتــان سیستان 
ــلــوچــســتــان و در جـــریـــان خــدمــت  و ب
ــرار بــه شــهــادت  ــ ــت اشـ ســـربـــازی بــه دسـ
رسید و از همان ســال من به عنوان یک 
بــانــوی فــعــال، هــمــکــاری ام را بــا نــهــادهــا و 
مؤسسه های خیریه اجتماعی مانند پایگاه 
ــاوه در مسجد  مقاومت بسیج شهید ک
خــاتــم االنــبــیــاء)ص( منطقه بــولــوار توس 
مشهد آغاز کــردم. همچنین با شناختی 
که از بــانــوان محله دارم، زنانی که دارای 

هنر، استعداد یا توانمندی هایی در زمینه 
هنرهای خانگی مانند خیاطی، شعربافی، 
گلدوزی، تهیه عرقیات گیاهی سنتی و... 
هستند را به ایــن مرکز معرفی می کنم و 
تاکنون برای حدود 50 نفر از زنان سرپرست 
خانوار در این زمینه کارآفرینی انجام شده 
است.  من همچنین عضو شورای اجتماعی 

محله خاتم االنبیاء)ص( در بولوار توس و 
رابــط دادگستری و شـــورای حل اختاف 
هستم. حدود یک سال است که شورای 
حل اختاف در مسجد این محله ایجاد 
شده و در این مدت حدود 137 پرونده از 
دادگــاه بــرای ایجاد صلح و ســازش به این 
شورا ارسال شده که به لطف خداوند، نظر 

و عنایات حضرات معصومین)ع( و تاش 
من و همکارانم، حدود 81 پرونده عمدتاً در 
زمینه خانوادگی، طاق، دعواهای فامیلی 
و محلی، موارد مالی و... به صلح و سازش 

منتهی شده است. 
در سال های پیش از شیوع بیماری کرونا 
به خاطر عشق و عاقه ای که به دستگاه 

امـــام هــشــتــم)ع( داشــتــم همه ســالــه در 
ایستگاه های صلواتی دهه آخر ماه صفر 
که در جــاده آسیایی )جــاده سنتو( ایجاد 
می شد حضور پیدا می کردم و از واکس 
زدن کفش زائران پیاده امام رضا)ع( گرفته 
تا هر کار دیگری که الزم بود انجام می دادم. 
در سال گذشته هم با شیوع بیماری کرونا 
در میدان توحید و در مسیر تشرف زائران 
به سمت حرم مطهر امام هشتم)ع( بطری 
آب صلواتی توزیع می کردم. انسان نباید 
نسبت به همنوعان، هموطنان و مسلمانان 
دیگر بی تفاوت باشد و باید در راه خدمت 
به مردم و باز کردن گره ای از مشکات مردم 

فعالیت کند. 

طراحی تندیس »حاج قاسم«  ◾
ــه، بــه عــنــوان  ــالـ »وجــیــهــه ظــفــر«، 35سـ
کارشناس طب سنتی و صنایع دستی، 
مدیر مجموعه هنری »پنجره فـــوالد«، 
کــارآفــریــن و مــشــاور کسب و کــار و... نیز 
مدتی است با این مرکز همکاری می کند. 
او در زمــیــنــه آغــــاز فــعــالــیــت هــای خــود 
می گوید: همسر من طــراح و گرافیست 
ــال1398 و پیش از  اســـت. در اربعین ســ
شــیــوع بیماری کــرونــا، مــن و همسرم به 
سفر زیارتی کربا مشرف شدیم و دعوت 
یک دوســت و آشنای عراقی بودیم. این 
دوست ما چون عاقه خاصی به شخصیت 
»سردار حاج قاسم سلیمانی« و »ابومهدی 
المهندس« داشــت چندین مــاه قبل از 
شــهــادت ایـــن دو بـــزرگـــوار از همسر من 
درخواست طراحی و ساخت تندیس این 
دو فرمانده جبهه مقاومت را کرد. پس از 
بازگشت ما به ایـــران، آمــاده شــدن نمونه 

اولیه تندیس نیم تنه ســردار حاج قاسم 
سلیمانی با روز شهادت ایشان و ابومهدی 
المهندس مصادف شد. با این تقارن، من 
و همسرم بسیار مصمم تر و قوی تر شدیم 
و تصمیم گرفتیم تا 22 بهمن ســال1398 
ــردار و  یعنی چهلمین روز شــهــادت ســ
همرزمانش، این تندیس را تولید کنیم که 
به همین منظور با جذب 10نفر از بانوان در 
دفتر کار طراحی همسرم در بولوار کاهدوز 
مشهد به این کار اقــدام کردیم و از نمونه 
اولیه این تندیس در یک نمایشگاه در محل 
نگارخانه رضــوان مؤسسه آفرینش های 
هنری آستان قدس رضوی رونمایی شد. به 
علت گستردگی کار و افزایش سفارش ها 
هم اکنون 16 نفر از بانوان بدسرپرست یا 
بی سرپرست در کارگاه مجموعه مشغول 

فعالیت هستند.
 
تغییر تفکر سنتی بانوان  ◾

وی در زمینه همکاری با مرکز امور بانوان و 
خانواده بنیاد کرامت رضوی نیز می گوید: 
خدمت برای مجموعه امام رضــا)ع( برای 
مــن و همسرم افتخاری بــزرگ و سراسر 
خیر و برکت اســت و اینکه با حضور در 
بــاغ اردوگــاه خاتون و بــرگــزاری دوره هــایــی 
بــرای بــانــوان و مـــادران ارزش آفــریــن تاش 
داریم تفکر سنتی زنان خانه دار و نیازمند 
توانمندسازی را عــوض کنیم که یک زن 
مسلمان دوشادوش همسر خود و با رعایت 
همه شئون فردی، اجتماعی و اسامی از راه 
صحیح و درست و با یادگیری هنر و فنون 
الزم می تواند توانمند شــود و با دریافت 
مــشــاوره هــای الزم در هنرهای گوناگون 

فعالیت کند.

گفت وگو با دو نفر از زنان همکار مرکز امور بانوان آستان قدس رضوی به مناسبت روز زن  

 از واکس زدن کفش زائران 
تا کارآفرینی برای بانوان

خبرخبر
امروزامروز

جشن میالد مادر
ایام میاد حضرت زهــرا)س(، دخت نبی اکرم)ص( فرا 
رسیده است و خادمان پرتاش حرم مائک پاسبان 
رضوی با نصب کتیبه ها و پرچم های رنگی و گل آرایی 
در بــارگــاه ملکوتی امــام هشتم)ع(، رنــگ و بــوی عید و 
شادمانی را به زائران و مجاوران در گوشه و کنار این حریم 

آسمانی بخشیده اند و صحن و ســرای رضــوی آمــاده 
میزبانی از شیفتگان ائمه اطهار)ع( است.

به همین مناسبت دو کتیبه مناسبتی بزرگ با مضمون 
»یا فاطمه بنت رسول هللا/ انا اعطیناک الکوثر« و »یا 
ام الحسن والحسین« روی ایوان های طای دو صحن 

آزادی و انقاب اسامی نصب شده است.
پارچه های عمودی سبزرنگ مزین به عبارت »اسعدهللا 
ایامکم« نیز دور تا دور صحن ها به چشم می خورد. 
صحن پیامبر اعظم)ص( نیز با نصب پرچم های رنگی 
آراسته شده است. هم اکنون زائران بارگاه امام هشتم)ع( 

می بینند گل آرایی حرم مطهر رضوی با انــواع گل های 
طبیعی و مصنوعی به ویژه شاخه گل ها و بوته گل های 
فصل زمستان همچون همیشه بــهــار، کلم زینتی و 
بنفشه آغــاز شده و گل آرایی فوق ضریح مطهر نیز به 

صورت متفاوت و ویژه در حال انجام است.

کرامت
   کمک به سیل زدگان 

جنوب کشور
حجت االسالم والمسلمین حسین 

شریعتی نژاد، معاون تبلیغات اسالمی 
آستان قدس رضوی گفت: به مناسبت 

میالد باسعادت حضرت فاطمه زهرا)س(، 
بیش از 80 بسته معیشتی برای هموطنان 

سیل زده جنوب کشور آماده ارسال شده 
است. محتوای هر بسته معیشتی شامل 

اقالم مواد غذایی ضروری همچون برنج، 

چای، قند، روغن، گوشت و... به ارزش 
5 میلیون ریال است که با همکاری بنیاد 
کرامت رضوی برای هموطنان سیل زده 

جنوب کشور تهیه شده است.
معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس 

رضوی افزود: این اقدام، پنجمین مرحله 
از کمک های مؤمنانه اعضای محفل اشک 
به هموطنان سیل زده جنوب کشور است و 
در هر مرحله به صورت میانگین 80 بسته 

معیشتی تهیه و ارسال می شود.
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الزم 
رجلها  
فانّ 
اجلنه حتت 
اقدامها
همیشه  در خدمت 
او )مادر( باش؛ زیرا 
بهشت زیر قدم های 
مادران است .

خدمت برای مجموعه امام رضا)ع( افتخاری بزرگ و سراسر خیر و برکت است و اینکه با حضور در 
باغ اردوگاه خاتون و برگزاری دوره هایی برای بانوان و مادران ارزش آفرین تالش داریم تفکر سنتی زنان 
خانه دار و نیازمند توانمندسازی را عوض کنیم که یک زن مسلمان دوشادوش همسر خود می تواند 

توانمند شود و با دریافت مشاوره های الزم در هنرهای گوناگون فعالیت کند.
گزيدهگزيده

حوزه ثبت ملک طبس
آگهی آراء  هیئت حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
در اجرای ماده 3 قانون و  ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان طبس) استان خراسان جنوبی ( مورد رسیدگی و تایید قراره 

گرفته جهت اطالع عموم در 2 نوبت به فاصله 15 روز بشرح زیر آگهی میگردد.
)قطعات واقع در بخش یک طبس(

1- ششدانگ یک قطعه زمین محصو ر مشتمل بر اعیان )دایر مزروعی (آقای مجتبی توفیقی از پالک 738 فرعی از 
30- اصلی  خریداری مع الواسطه از خدا بخش روغی و کوکب داوری مقدم به مساحت 2101/81- مترمربع .

2-ششدانگ قسمتی از یک باب  منزل خانم سیمین مدنی زاده شریعتی از پالک 1897- اصلی خریداری مع الواسطه 
از صفر قربانی به مساحت 35/95- مترمربع.

3-ششدانگ  یک قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان آقای رمضانعلی عباس زاده از پالک 1988- اصلی خریداری 
مع الواسطه از ملک تاج حجازی اسالمی به مساحت 281/15مترمربع.

4- شش��دانگ یک باب منزل خانم معصومی جمشیدی از پالک 2981- اصلی خریداری مستقیم از عباس رضائی 
به مساحت 124/71-مترمربع .

5-ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان خانم راضیه حسن زاده  از پالک 3048- اصلی خریداری مع 
الواسطه از عباس  و محمد باقر تقیان به مساحت 1036/98-مترمربع.

6-ششدانگ یک باب منزل خانم فاطمه اسدی تمامی پالک 3532- اصلی خریداری مع الواسطه از علی طالب زاده 
به مساحت 370/80 متر مربع .

7-شش��دانگ یک باب منزل آقای محمد دلش��اد از پالک 3763- اصلی  خریداری مس��تقیم از فاطمه بخشائی به 
مساحت 125/32- مترمربع .

8-شش��دانگ یک باب منزل ) دایر مزروعی ( خانم معصومه س��ادات باقری از پالک 130فرعی از 2 فرعی از 4680 
–اصلی خریداری مع الواسطه از علی رحمانی به مساحت 268/27- مترمربع.

9- ششدانگ یک باب منزل  خانم فاطمه اکبری از پالک 4720- اصلی خریداری مستقیم از علی و همایون و کامران 
شهرت همگی غیاثی به مساحت 177/19- مترمربع.

10- ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان )دایر مزروعی ( خانم مریم امیری از پالک 4763- اصلی 
خریداری مع الوااسطه  از علی رحمانی به مساحت 179/52-متر مربع.

)قطعات واقع در بخش دو طبس(
11-شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی مش��تمل بر دامداری آقای کریم خسرو آبادی تمامی پالک 556 فرعی از 

4- اصلی خسرو آباد خریداری مع الواسطه از غالمرضا رحمانی به مساحت 3838/7- متر مربع.
لذا بدینوسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در  آراء اعالم شده ابالغ میگردد چنانچه اعتراضی 
دارند از تاریخ انتشار و در روستاها ازتاریخ الصادق در  محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع  ملک 
تسلیم ورسید اخذ نمایند. معترضین باید  ظرف مدت یک ماه  از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
بدادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم داد خواست به اداره ثبت محل تحویل نمایند و در صورتیکه اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست بدادگاه محل را ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت بصدور 

س��ند خواهد نمود. ضمن اینکه صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر بدادگاه نخواهد بود. ودر خصوص آگهی 
اصالحی از تاریخ انتشار نوبت اول مهلت اعتراض سی روز خواهد بود. آ1409918

 تاریخ  انتشار نوبت اول :1400/10/18                               تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/03
غالمرضا کدخدائی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان طبس

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

ذیل آگهی می گردد:
آقای عبدالرئوف سلیمانی به شناسنامه شماره 145 کدملی 0748528202 صادره تایباد فرزند عبدالرسول در ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 48919 مترمربع پالک شماره 293 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 
مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از سهم االرثی ا... داد- عبدا... و دلخواه شهرت همگی رحمتی فر )کما 
فرض اله( و از محل قسمتی از مالکیت رسمی و مشاعی نورمحمد بریده و قسمتی از پالک** کالسه 1400-100
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1409919
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/18                          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/3

کفیل ثبت اسناد و امالک تایباد-مهدی حسین زاده

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

نظر به دستور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بتول صائمی 
فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 2 صادره از زبرخان در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 3110/36متر مربع 
پالک 867 فرعی مجزی ش��ده از 556 فرعی از 135 – اصلی واقع در اراضی قدمگاه بخش 3 زبرخان خریداری از 
مالک رسمی آقای سید حسن قدمگاهی محرز گردیده است . لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق 
روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا 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 و در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد برابر ماده 13 آیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب 
را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود بصورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و 

فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید . آ1409904
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/10/18                 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/11/03

سید حسن پور موسوی-رئیس ثبت اسناد و امالک زبرخان

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
هیئت حل اختالف مستقر 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 ش��ماره 140060330001008690 مربوط به پرونده کالس��ه 1400114430001000814 آقای جعفر 
حاجی مزدارانی فرزند قدرت اله در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 63 مترمربع پالک شماره 10324 اصلی  
واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 304 صفحه 268 به موجب 

سند قطعی 42401 مورخ 1396/06/20 دفترخانه 22 قم.)م الف 12205( 
2- رأی ش��ماره 140060330001008063  مربوط به پرونده کالسه 1400114430001000183 آقای حسین 
رامک فرزند مرتضی در ششدانگ یک باب کارگاه نجاری به مساحت 356/90 مترمربع پالک شماره  10487 اصلی 
واق��ع درق��م بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواس��طه از احمد عزیزی بندر آبادی به 

موجب سند قطعی 19778 مورخ 1354/09/25 دفترخانه 16 قم.)م الف 12206( 
3- رأی ش��ماره 140060330001008466 مربوط به پرونده کالسه 1400114430001000882 آقای حسین 
مه آبادی فرزند عربعلی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 175/33 مترمربع پالک شماره 11093/2/518 
اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مشاعی صادره در دفتر 322 صفحه 413 به موجب 

سند رسمی شماره 47552 مورخ 1400/03/30 دفترخانه 26 قم.)م الف 12207( 
4- رأی شماره 140060330001008465 مربوط به پرونده کالسه 1400114430001000944 آقای حسین مه 
آبادی فرزند عربعلی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 203/40 مترمربع پالک شماره 1 فرعی از 11093 
اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 648 صفحه 227 به 
موجب سند قطعی 45936 مورخ 1399/10/01 دفترخانه 26 قم و سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر الکترونیکی 
139920330001022303 به موجب سند قطعی 48853 مورخ 1400/06/24 دفترخانه 26 قم.)م الف 12208( 
5- رأی ش��ماره 140060330001008699 مرب��وط به پرونده کالس��ه 1400114430001000978 آقای امید 
مهدی پور  فرزند فرش��ید در شش��دانگ یک باب مغازه به مس��احت 14/96 مترمربع پالک ش��ماره 553 فرعی از 
11135 اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر الکترونیکی 

139820330001015671.) م الف 12209(  
6- رأی ش��ماره 140060330001008371  مربوط به پرونده کالس��ه  1400114430001000201 خانم بتول 

کریمی فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 59/57  مترمربع پالک 
شماره باقیمانده 10314 اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از 

حاج اکبر آقاجانی سند رسمی شماره 71747 مورخ 1371/12/09 دفترخانه 6 قم.) م الف 12211(  
7- رأی شماره 140060330001008368  مربوط به پرونده کالسه  1400114430001000200 آقای علی اکبر 
قشقائی فرزند محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 59/57  مترمربع پالک 
شماره باقیمانده 10314 اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از 

حاج اکبر آقاجانی سند رسمی شماره 71747 مورخ 1371/12/09 دفترخانه 6 قم.) م الف 12210(  
8- رأی شماره 140060330001008696  مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001277 آقای ابوالفضل 
رئیس زاده فرزند حسین  در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 55 مترمربع پالک شماره 807 و808 فرعی 
از 11512 اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از علی 

حسین فرهی موحد صادره در دفتر 305 صفحه 554.) م الف 12212(
9- رأی ش��ماره 140060330001008157  مربوط به پرونده کالس��ه 1400114430001000507 خانم زهرا 
قهرمانی  فرزند تقی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 153/94 مترمربع پالک شماره فرعی از 10487 
اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواس��طه از س��ید حس��ن حسینی 

حصارشنه به موجب سند قطعی شماره 71729 مورخ 12/06//1371 دفتر خانه 6 قم.) م الف 12213( 
10- رأی ش��ماره 140060330001008176  مربوط به پرونده کالسه  1400114430001000139 خانم زهرا 
صنیعی فرزند حس��ین در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 127/50 مترمربع 
پ��الک ش��ماره 10537 اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت مل��ک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع 

الواسطه از اصغر اسحاقی و خانم آغا اسحاقی.) م الف 12215(  
11- رأی ش��ماره 140060330001008172  مرب��وط ب��ه پرونده کالس��ه  1400114430001000138 آقای 
غالمعلی خبری زاد  فرزند غالمحس��ین در س��ه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 
127/50 مترمربع پالک شماره 10537 اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی 

خریداری مع الواسطه از اصغر اسحاقی و خانم آغا اسحاقی.) م الف 12214(  
12- رأی شماره 140060330001008683  مربوط به پرونده کالسه  1400114430001000518 آقای عباس 
معراجی زاده فرزند حیدر  در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 72 مترمربع پالک شماره 1 فرعی از 10773 
اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از سید محمود میری صادره 

در دفتر 355 صفحه 426.) م الف 12216( 
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. آ1409917
تاریخ انتشار اول:  1400/10/18                            تاریخ انتشار دوم :  1400/11/03

رضا حسینخانی - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

14
09
33
1

م���درک  موقت فارغ التحصیلی آقای  امیر ناصری 
محجوب  فرزند تقی صادره از مش���هد به ش���ماره 
شناسنامه 23237 در مقطع کارشناسی پیوسته  
رشته  مهندسی عمران - عمران به شماره مدرک 
1226198 ص���ادره از واح���د دانش���گاهی  مش���هد  

مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���امی مشهد به نش���انی:  استان خراسان 
رضوی   ، شهرس���تان مشهد ،امامیه 42 سازمان 
مرکزی دانش���گاه آزاد اس���امی مشهد   اداره امور 

فارغ التحصیان ارسال نمایید. 

دی
قو
مف
هی
آگ

کلی���ه م���دارک خ���ودرو و س���ند کمپانی و برگ س���بز 
خودروس���واری پژو 206 م���دل 83 نقره ای-متالیک 
ش���ماره  و   FSM84727687 موت���ور  ش���ماره  ب���ه 
شاس���ی 83637127 به ش���ماره انتظامی ایران 46 
– 572س52 ب���ه مالکی���ت ع���ادل صفائ���ی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

ف
,1
41
05
41

دی
قو
مف
ی
گه
آ

MT ب���رگ س���بز و کارت س���واری ه���اچ ب���ک تی���پ
کوئیک سیس���تم س���ایپا به رنگ سفید - قرمز مدل 
1400به  شماره موتورM159146104و شماره شاسی
NAPX212AAM1032189به شماره پاک 433 م 
53 ای���ران 54  مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار 

ساقط می گردد.

14
10
57
6

دی
قو
مف
ی
گه
آ

14
10
55
8

دانش���نامه پایان تحصیات آقای داود قاینی بهلولی 
فرزند غامرضا صادره از تایباد به ش���ماره شناسنامه 
42 به ک���د ملی 0749823801در مقطع کارشناس���ی 
پیوسته رشته حسابداری صادره از واحد دانشگاهی 
ترب���ت ج���ام مفق���ود گردی���ده اس���ت و فاق���د اعتبار 

می باشد. 
از یابنده تقاضا می ش���ود اصل مدرک را به دانش���گاه 
آزاد اس���امی تربت جام به نش���انی:  استان خراسان 
رض���وی ، شهرس���تان ترب���ت جام،کیلومت���ر 6 ج���اده 
تربت جام به فریمان  سازمان مرکزی  دانشگاه آزاد 
اسامی تربت جام اداره امور فارغ التحصیان ارسال 

نمایید.
به کد پستی 9576174814

دی
قو
مف
هی
آگ

/ر
14
10
53
4

اینجانب محمد س���هرابی مالک خودروی پژو 405 به 
ش���ماره ش���هربانی 667م22 ایران 74 و شماره بدنه 
40384097 و شماره موتور 12486096285 به علت 
فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد 
مذکور را نموده است لذا چنانچه هر کس ادعایی در 
مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر 
حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در 
پیکان ش���هر ساختمان س���مند مراجعه نماید بدیهی 
است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد

دی
قو
مف
هی
آگ

مدرک تحصیلی اینحانب عیس���ی اس���فندیاری 
آس���یا برکی ،فرزند عباس به شماره شناسنامه 
53 صادره از رودبار در مقطع کارشناسی رشته 
الکترونی���ک ص���ادره از واح���د دانش���گاهی آزاد 
قزوین  به ش���ماره 0502161 مفقود گردیده واز 

درجه اعتبار ساقط می باشد . ف
,1
41
05
16

دی
قو
مف
ی
گه
آ

برگ س���بز و س���ند کمپانی خ���ودروی  ام وی ام مدل 
1394 رنگ سفید- روغنی به شماره انتظامی 714ن52 
ایران 74  شماره موتور MVM484FBDE002315 و 
ش���ماره شاسی NATGBAYL2E1002516 به مالکیت 
رضا رمضانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ح
, 1
41
05
22

دی
قو
مف
ی
گه
آ

14
10
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مدرک  موقت پایان تحصیات آقای هادی ابراهیمی 
ورکیانی فرزند محمد حسن صادره از مشهد به شماره 
شناسنامه688در مقطع کارشناسی نا پیوسته  رشته 
مدیریت بازرگانی صادره از دانش���گاه آزاد  بجنورد  با 
شماره مدرک 0552391 مفقود گردیده است و فاقد 

اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می ش���ود اصل مدرک را به دانش���گاه 
آزاد اس���امی بجنورد به نش���انی:  اس���تان خراس���ان 
شمالی  ، شهرستان بجنورد،خیابان دانشگاه نرسیده 
به بلوار س���عدی دانش���گاه آزاد اسامی  بجنورد اداره 

امور فارغ التحصیان ارسال نمایید.

دی
قو
مف
هی
آگ

ب���رگ س���بز س���واری پرای���د صب���ا GTXi مدل 
ای���ران32-335ج17  پ���اک  ش���ماره   1388
ش���ماره موت���ور 2948488 ش���ماره شاس���ی 
S1412288975966 ب���ه نام فریب���ا ایمانیان 

مفق���ود گردیده و از درجه اعتب���ار س���اقط 
می باشد.

ف
,1
41
05
79

دی
قو
مف
ی
گه
آ

برگ سبز وس���ندکمپانی وانت مزدا2000مدل 
32-242ج55  ای���ران  پ���اک  ش���ماره   1381
شاس���ی  ش���ماره  موت���ور 422537  ش���ماره 
تعاون���ی  ش���رکت  ن���ام  ب���ه   8020001350
روس���تایی انقاب س���بزوار مفق���ود گردیده و 

ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1
41
05
80

دی
قو
مف
ی
گه
آ

خ���ودرو  قطع���ی  ماشین،س���ند  س���بز،کارت  ب���رگ 
س���واری پ���ژو تیپ پارس،س���فیدرنگ م���دل  87 به  
شاس���ی  موتور124487034418ش���ماره  ش���ماره 
بهم���ن  مالکی���ت  ب���ه   NAAN01CA38E708109
نصیرخان���ی ب���ه ش���ماره انتظام���ی ای���ران79-115ط 

76مفقودگردیده و ازدرجه اعتبارساقط می باشد.

ف
,1
41
05
23

دی
قو
مف
ی
گه
آ

 TU5با موتور LX برگ سبز خودرو سواری پژو پارس
مدل  1395 به رنگ س���فید به شماره پاک 858ق91 
ایران 12 به  ش���ماره موتور 164B0082542  و شماره 
شاس���ی NAAN11FE3GH717685 به مالکیت علی 
گنابادی مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.

/ر
14
10
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2

دی
قو
مف
ی
گه
آ

ف
,1
41
05
24

بدی���ن وس���یله به اطاع همگان می رس���اند 
که برگ سبز خودرو اینجانب سینا امیرزاده 
ب���ه ش���ماره مل���ی 2980137588   گوغ���ری 
  131SE  مربوط به خودرو سواری سایپا تیپ
رن���گ س���فید – روغنی مدل س���ال 1398 به 
شماره پاک 45 ایران 927 ل 37  به شماره 
موت���ور  M13/6251398 و ش���ماره شاس���ی  
NAS411100k1141462  مفق���ود گردی���ده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

دی
قو
مف
هی
آگ

برگ سبز و سند محضری و کارت خودرو سواری  پژو 
405 م���دل  1386 ب���ه رنگ نقره ای به ش���ماره پاک 
667م22 ایران 74 به  شماره موتور 12486096285  و 
شماره شاسی 40384097 به مالکیت محمد سهرابی 
مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبارس���اقط م���ی گردد.

/ر
14
10
53
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دی
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ی
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آ


	Ravagh 1
	Ravagh 2-3
	Ravagh 4

