
نیمکت زندگی

غم، باهوش است

رقیه توسلی  پشت لپ تاپم و در عالم کلمات که می آید. 
بعد سه روزی مرخصی.

مثل همیشه می زند روی شانه ام وقت احوالپرسی که تا کله 
می چرخانم و می بینمش تپش قلب می گیرم؛ یاخدا! چی 

شده سمیراجان؟
ازقضا ابرو و مژه اش سوخته وقتی داشته اجاق گاز را روشن 

می کرده.
شعله پخش کن چه نکرده با صورت نازنینش.

همان طور که جاگیر می شود پشت میز، می گوید: میبینی 
دیگه، کباب شدم رفت و می خندد.

از آن خنده های راستکی. سرحال. و ادامه می دهد: االنمو 
نبین. چندروز وحشتناکی داشتم واقعاً. زیاد گریه کردم و 
ترسیدم اما دیروز کامالً انتحاری به خودم اومدم. گفتم قوی 
باش دختر. خدا کمک کاره، یا دوباره درمیان یا ترمیمشون 

می کنم دیگه. اینطوری باشی کالت پس معرکه است...
از روحیه باالیش، کیف می کنم. یاد می گیرم هیچ ردپایی از 

نک و نال و عجز نیست.
هنوز گپمان تمام نشده که تلفنم زنگ می خورد. کسی خبر 
بد می دهد. خبر تصادف. عجب روزی است امــروز! از یک 
به  راه می رسد. گوشی  از  بعدی  که غصه  فــارغ نشده  درد 
دست و مبهوتم که دوره گردهای ساز زن هم سروکله شان 
پیدا می شود پایین ساختمان. آهنگشان جان دارد. فقط خدا 
می داند غم مثل همین صداها چه زود می پیچد توی داالن 

و دهلیز قلب آدمیزاد. 
می روم اتاق خانم مدیر برای مرخصی که می بینم جلوتر از من 
درحال جمع وجور کردن و رفتن است. دست و پاشکسته 
توضیح می دهد پــدرش گم شــده. رفته تا پــارک محله برای 

هواخوری، یک ساعت است برنگشته.
سراسیمگی اش را درک می کنم. می دانم که پدرشان آلزایمر 

دارد.

پی نوشت
امام رضا )ع( فرمودند:

هیچ بنده ای حقیقت ایمانش کامل نمی شود مگراینکه در او 
سه خصلت باشد؛

دین شناسی، تدبر نیکو در زندگی و شکیبایی در بالها.

سنجاق
تمام راه برگشت، حرف همکارم سمیرا توی سرم می چرخد؛ 
غم و شادی سرمایه ما هستند، تمام زندگی ما. نباید غم ترس 

بود. غم باهوش است، بفهمد ناکارت می کند. 
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دیدگاه

 مدیریت جهادی 
از منظر رهبر انقالب

کتاب » فاطمه h مثل یاس بود« 
رونمایی شد

 مجتهده »معصومه ُگل گیری« از لوازم حضور مؤثر بانوان 
در جامعه با توجه به سیره اجتماعی حضرت زهرا h می گوید 

حضور در خانه، حراست از جامعه

موعظه/ آیت اهلل حائری شیرازی

 مرد آخر بين
مبارک بنده ای است
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با ظرفیت یک میلیون جلد کتاب و در پنج طبقه
 عملیات ساخت کتابخانه 

حرم مطهر علوی به پایان رسید

    سال اول    ویژه نامه 259    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

20 زندانی با حضور خادمان حرم امام هشتم j آزاد شدند 

شمیم مهر رضوی در زندان زنان
4

منبر مجازی

j به عشق علی

نــکــنــد ما  خـــدا  ــادی   ــت اهلل ضیاء آب آی
دستمان از دامن علی )ع( و آل علی )ع( کوتاه 

شود، سرمایه حیاتی ما همین است. 
عــلــی )ع( را خـــدا مــی دانــنــد  ــالً  گــروهــی اصـ
ــد که  ــ آورده ان پایین  ایــن قــدر  را  او  گــروهــی  و 
 : فــرمــود  حضرت  نمی دانند،  هــم  مسلمان 
» هَلَک فـِـیَّ رَجُــالن : مُحبُّ غال و مُبِغض 
ــه هــالکــت  ــن بـ ـــاره مـ ــ ــ ــروه درب ــ ــال« دو گـ ــ غـ
از  مــرا  افــتــاده انــد: گروهی دوســتــدار مفرط، 
می رسانند.  الوهیت  به  بــرده؛  باالتر  امامت 
گروهی نیز، حتی منکر فضیلت من هستند 
القتل  حتی مسلمان هم نمی دانند. واجب 
مــی دانــنــد. گـــروه مــتــوســط، عـــارف و محکم 
محکم اند.  عرفانشان  همان  در  و  هستند 
می فرمود: مؤمن واقعی آن قدر به من محبت 
دارد، من اگر با شمشیر خودم بر بینی اش 
بزنم که مرا دشمن بدارد، دشمن ندارد ؛ اما 
اگر تمام دنیا را به منافق بدهم که دوستم 

بدارد، نخواهد داشت.
رسول خدا )ص( فرمودند: یاعلی! هیچ مؤمنی 
دشمن تو نخواهد بود و هیچ منافقی دوست 

تو نخواهد بود. 
بعضی عجیب بودند؛ در راه محبتش سر و 
دست و پا و زبان دادنــد، نقل شده یکی از 
او  از  )ع(، خطایی  امیرالمؤمنین  دوستداران 
سر زد، قرار شد دستش را ببرند، اینجا به 
 قول ما نباید روابط بر ضوابط حاکم باشد ؛
این  خــدا  راه  در  باشد،  حاکم  باید  ضوابط 
می برد، خودش  را  دستش  و  می کند  را  کار 
دست آن مرد را قطع کرد، آن مرد هم، در 
حالی که از دستش خون می چکید، می رفت 
در راه ابــن کــواء، که ازخـــوارج نهروان بــود و 
علیه موال تبلیغ می کرد، دید فرصت خوبی 
اســــت، گــفــت چــه کــســی دســتــت رابــریــده 
است، فرد خطاکار با کمال مهربانی گفت: 
علی »علیه السالم«، دست مرا آقای اوصیاء 
بریده است، دست مرا آن کسی  پیغمبران 
المتقین  ــی  مــول بـــریـــده،  ــت  اسـ ــادی  هــ کـــه 
دستت  عجب   : گفت  منافق  مــرد  بــریــده، 
را مــی کــنــی؟ گفت  بـــاز مــدحــش  بــریــده،  را 
خون  با  محبتش  که  نکنم  مدحش  چگونه 
 و گوشتم آمیخته شده است؟ و سرمایه من 

این است. 
ــاس بــامــامــهــم « یک  ــ ــوم نـــدعـــوا کـــل ان ــ »ی
با  را  گــروهــی  و  را  ــردم  ــ م کــه  ــرســد  ب روزی 
آورد.  به صحرای محشر خواهیم  امامشان 
بــــوده، چــشــم عقلش  بــیــنــا  ــیــا  آنــکــه در دن
را شناخته، جمال محبت  علی  و  بــوده  بــاز 
در  ــــن  ای اســــت،  داده  ــای  جــ دل  در  را   او 

روز قیامت بیناست.

مروری بر یک  آرشیو 115 ساله 

 اولین های مطبوعات بانوان 
در گنجینه اسناد آستان قدس رضوی

بانوان،  مطبوعات  تاریخ  115 سال 
بخشی از آرشیو مطبوعات آستان 
اولین های  که  قدس رضــوی است 
دوره  از  ــران  ــ ای ــوان  ــان ب مطبوعات 
را شــامــل  تــاکــنــون  مــشــروطــیــت 

می شود. 
بزرگ ترین  رضوی  قدس  آستان  مطبوعات  آرشیو 
به  عناوین  تعداد  نظر  از  کشور  مطبوعات  آرشیو 
روزنــامــه، نشریه  از  که مجموعه ای  مــی رود  شمار 
اردو،  عربی،  فارسی،  زبان های  به  سالنامه هایی  و 
ترکی، ارمنی و التین را در بــردارد. بخشی از این 
گنجینه، مربوط به مطبوعات بانوان ایران است که 

در این گزارش به آن اشاره خواهد شد.

فرازونشیبها ◾
و  فــراز  زنــان،  در طول حیات 115 ساله مطبوعات 
نشیب های بسیاری بر آن ها گذشته است. انتشار 
10 عنوان نشریه ویژه زنان در دوره قاجار كه همه 
آن ها در دوره احمدشاه و همزمان با مشروطیت 
پهلوی  انتشار 57 عنوان در دوره  و  منتشر شده 
از  قبل  در  زن  نگاران  روزنامه  تالش  نشان دهنده 
انقالب اسالمی برای ورود به عرصه های اجتماعی، 

سیاسی و فرهنگی است. 
نشریات   1357 ســال  در  اسالمی  انقالب  از  پس 
زنان چه آن ها كه از قبل باقی مانده بودند و چه 
نــشــریــات جــدیــد، همه حــال و هـــوای سیاسی و 
انقالبی داشتند. در 43 سال گذشته افزون بر 170 
عنوان نشریه ویژه زنان در ایران منتشر شده است 

كه اوج رشد آن از دهه 70 و بعد آن بوده است.
تعداد  رضــوی  قدس  آستان  مطبوعات  آرشیو  در 
153 عنوان نشریه دربــاره زنــان فهرست شده كه 
33 عنوان آن قبل از انقالب اسالمی و 120 عنوان 
آن پس از انقالب اسالمی منتشر شده و جالب 
زنــان  خــود  توسط  آن  درصـــد   75 انتشار  اینکه  
حوزه های  در  نشریات  این  است.  می شده  انجام 
موضوعی زن و خانواده، زن و انقالب اسالمی، زن 
و حقوق و آموزش، زن و هنر، زن و بهداشت، زن 
و سیاست، زن و اقتصاد، زن و دفاع مقدس، زن 
و اسالم طبقه بندی و مستندسازی شده اند.  80 
درصد این نشریات در تهران منتشر شده و پس از 
تهران شهرهای مشهد، قم، اهواز و یزد بیشترین 

تعداد نشریات چاپی این حوزه را داشته اند.
تـــعـــدادی از ایـــن نــشــریــات نــیــز نــشــریــات چاپی 
کشورهایی مانند آمریکا، عراق و عربستان هستند 
که در این مجموعه آرشیو شده است. در میان این 
 Dailyمجموعه اولین روزنامه مربوط به زنان به نام
Mirror  نیز به چشم می خورد که در سال 1904 

در انگلستان چاپ و منتشر شده است.

مطبوعاتوحقوقزنان ◾
ابراهیم  گفته  بــه  بنا  می نویسد  نــیــوز«  »آســتــان 
حافظی؛ رئیس اداره مطبوعات سازمان کتابخانه ها، 
موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، پیش از 
دوره مشروطیت، در ایران اثرى از نشریات حوزه زنان 
نیست، اما نوشته هایی دربــاره آن ها در نخستین 
اتفاقیه« دیده  ایــران یعنی »روزنامه وقایع  روزنامه 

می شود. برخی از اخبار روزنامه های اولیه به ویژه در 
خارج کشور نظیر روزنامه »حبل المتین كلكته« و 
»اختر« سعی در باال بردن عزت نفس و تعالی زنان 
داشته که بر این اساس نشریات تخصصی زنان در 

راستای دفاع از حقوق آنان منتشر شدند.
با استقرار مشروطیت در سال 1324 هجری قمری، 
پــرورش  و  ــوزش  آمـ زمینه  در  زنـــان  فعالیت  بیشتر 
انجام  كشور  سراسر  در  دخترانه  مــدارس  ایجاد  و 
ــان در ایـــران را  می شده و ایــن امــر روزنــامــه نــگــارى زن
پایه گذاری کرده است. حافظی به انتشار نخستین 
10رمضان 1328  در  ایــران  بانوان  تخصصى  نشریه 
قمری یعنی  75 سال پس از انتشار نخستین نشریه 
در ایران با نام »دانش« اشاره دارد که توسط خانم 
»کــحــال« منتشر شــد. ایــن نشریه کــه بــه صــورت 

بــا چــاپ سربی منتشر  و  وزیـــری   هفتگی در قطع 
می شده ، این گونه معرفی شده است: »روزنامه ای 
است اخالقی، علم خانه داری، بچه داری، شوهرداری، 
مفید به حال دختران و نسوان و به كلی از پلتیك و 
سیاست مملكتی سخن نمی راند«. نشریه »دانش«، 
توصیه ای جالب هم برای مردان داشته است: »بر 
آقایان محترم فرض است كه این جریده را هر هفته 
براى خانم هایى كه سواد ندارند، بخوانند تا آن ها نیز 
از این فیض محروم نمانند، بلكه همین معنى سبب 

شود كه تحصیل سواد نیز بفرمایند«.

زبانزنان ◾
دومین نشریه ویژه زنان در ایران با نام »شكوفه« 
چاپ شد. این روزنامه هفتگی در سال 1330 قمری 
توسط مریم عمید سنایی »مزین السلطنه« منتشر 
شــده اســت. »شکوفه« نخستین روزنــامــه رسمی 

است كه توسط بانوان برای بانوان چاپ می شد.
مجله »زبان زنان« که توسط صدیقه دولت آبادی 
در سال 1337 قمری در اصفهان منتشر شد اولین 
نشریه ای است که از نام زنان در عنوان آن استفاده 
شده و اخبار و مقاالت مربوط به زنان درآن به چاپ 
رسیده است. همچنین محققان ایرانی معموالً از 
بی بی خانم استرآبادی به عنوان یکی از نخستین 

زمان  در  که  یاد می کنند  ایرانی  نگار  روزنامه  زنــان 
مشروطه در روزنامه های »حبل المتین«، »تمدن« 
و نشریه »مجلس« مقاله می نوشت و مقاالت او 

عمدتاً بر آموزش دختران تمرکز داشته است.

اوجگیریچاپنشریاتزنان ◾
حافظی،»پیک سعادت نسوان« را آغازگر نشریات 
زنان در دوره پهلوی عنوان می کند که به  مدیریت 
در رشت چاپ می شده  نوع دوســت«  »روشنک 
تنها  اول  پهلوی  دوره  در  مــی افــزایــد:  وی  اســت. 
زنان در شهرهای  هفت عنوان نشریه  تخصصی 
و تهران منتشر شده و در  رشت، شیراز، بوشهر 
است.   منتشر شده  عنوان   دوم، 37  پهلوی  دوره 
تنها  شمسی   1320 تــا   1310 ســال هــای  طــول  در 

بــانــوان« در  ایـــران« و »نامه  دو نشریه »دخــتــران 
از سقوط  پس  امــا  یافت.  انتشار  تهران  و  شیراز 
رضا شاه، مطبوعات زنان به ویژه تا کودتای مرداد 
زنــان«،  »عالم  مجله های  یافت.  گسترش   1332
»زن امروز«، »بانو«، »ندای زنان« »جهان زنان« و 
»حقوق زنان« در این دوره چاپ شده اند. با پیروزی 
انقالب اسالمی در بهمن 1357 چاپ نشریات ویژه 
تا 1360  اوج می گیرد و طی سال های 1358  زنــان 
چاپ  دوره  و  بــوده  سیاسی  نشریات  ایــن  بیشتر 
سال ها  این  در  همچنین  اســت.  نداشته  طوالنی 
نشریات مذهبی مانند »زن مسلمان«، »الثائره«، 
»نهضت زنان مسلمان«، »نرجس«، »راه زینب« 

برای نخستین بار چاپ شده است.
گفتنی است آرشیو مطبوعات سازمان کتابخانه ها، 
موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با بیش 
از 2 میلیون نسخه نشریه چاپ شده در 180 سال 
را  ایــران  مراکز مطبوعاتی  از غنی ترین  یکی  اخیر 
به خود اختصاص داده که محققان می توانند با 
مراجعه حضوری به این مرکز از خدمات مختلف 
از  قدیمی  نشریات  همچنین  کنند.  استفاده  آن 
طریق کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی به 
صورت آنالین قابل مشاهده است که به صورت 

منظم در حال روزآمدسازی است.

پس از انقالب اسالمی در سال 1357 نشریات زنان چه آن ها كه از قبل باقی مانده 
بودند و چه نشــریات جدید، همه حال و هوای سیاسی و انقالبی داشتند. در 43 
سال گذشته افزون بر 170 عنوان نشریه ویژه زنان در ایران منتشر شده است كه 

اوج رشد آن از دهه 70 و بعد آن بوده است.
گزيدهگزيده

به بهانه انتشار یک به بهانه انتشار یک خبرخبر در فضای  در فضای مجازی مجازی و شبکه های اجتماعیو شبکه های اجتماعی

شهدای شهدای واقعه واقعه مسجد گوهرشاد کجامسجد گوهرشاد کجا دفن شدند دفن شدند؟؟
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انالضامن 
ملن مل 
یهجس 
فی قلبه اال 
الرضا ان 
یدعو اهلل 
فیستجاب 
له
كسى كه در دلش 
هوايى جز خشنودى 
خدا خطور نكند، 
من ضمانت مى كنم 
خداوند دعايش را 
مستجاب كند.

اوشک 
دعوه و 

اسرع اجابه 
دعاء املرء 

الخیه 
بظهر الغیب

دعايى كه بیشتر 
امید اجابت آن 

 مى رود و زودتر 
به اجابت مى رسد،  

دعا براى برادر دينى 
است در پشت سر او.

قبر ماركس

در خاطرات 
حجت االسالم قرائتی 

آمده است: فرزند 
شهید بهشتی تعریف 

می کرد همراه پدرم از 
کنار قبرستانی در اروپا 
گذر می کردیم. ایشان 
فرمودند: توقف کنیم 
و در قبرستان قدمی 
بزنیم. در حین قدم 
زدن به قبر مارکس، 

رهبر مارکسیست های 
جهان رسیدیم. وقتی 
از قبر او گذشتیم یکی 
از همراهان گفت: قبر 

مارکس همان قبری 
است که سگی روی 
آن نشسته؟ پدرم تا 
این جمله را شنید با 

اینکه هیچ کس جز ما 
در قبرستان نبود، با 

چهره ای درهم کشیده 
فرمود: ما منطق داریم 

نباید توهین کنیم.

سزاوار 
همنشینى

لقمان به پسرش 
گفت: »پسرم، با 
بندگان نیکوکار خدا 
همنشینی کن؛ چرا که 
در سایه همنشینی 
با آنان، به خیر دست 
 می یابی و چه بسا 
در پایان این 
همنشینی، بر آنان 
 رحمت نازل شود و 
تو را هم دربربگیرد«.

سیره علما حکمت

مــحــســن ردادی، عــضــو هــیــئــت عــلــمــی گـــروه مطالعات 
ــقـــالب  اســـالمـــی پــژوهــشــکــده فــرهــنــگ و مــطــالــعــات  انـ
اجتماعی پــژوهــشــگــاه فرهنگ و انــدیــشــه اســالمــی، در 
ــا و کیفیت  ــورد ویـــژگـــی هـ ــ ــ ــی را درمـ ــکــات ــی ن ــتـ ــادداشـ یـ
مدیریت جهادی از منظر رهبر معظم انقالب حضرت 
ــده آن را از  ــزیـ ــه گـ ــرد کـ ــ ــنـــه ای مـــطـــرح ک ــامـ ــت هللا خـ ــ  آیـ

نظر می گذرانید.

مدیریت جهادی، روش »جهشی« است ◾
ــاس شــاخــص هــای پــذیــرفــتــه شــده جــهــانــی، وضعیت  بــر اسـ
اقتصادی و حکمرانی کشورمان به خصوص در 10 سال اخیر 
افول کرده است. اصالح این وضعیت با روش های بروکراتیک 
جاری و مرسوم ممکن نیست. اینجاست که باید روش و ابزاری 
غیرمعمول به کار بست تا بتوان بر این عقب ماندگی غلبه 
کرد. »مدیریت جهادی« راه حلی است که می تواند به صورت 

جهشی کشور را از ابرچالش های پیشِ رو رهایی بخشد.

عمل جهادی، تجربه عینی تاریخ معاصر ◾
تجربه دفــاع مقدس به ما نشان داد مدیریت جهادی و 
اقــدام جهادی بــرای تحقق غیرممکن ها کارآمد اســت. در 
زمــان جنگ تحمیلی اســتــفــاده از روش هـــای کالسیک و 
ارتــش مرسوم بــرای مقابله با رژیــم صــدام کفایت نمی کرد 

و پــیــروزی در جنگ غیرممکن بــه نظر می رسید. در این 
اوضاع، پیش بینی صدام از فتح سه روزه تهران، رویایی و دور 
از ذهن نبود. اما وقتی جوانان با ایمان و انقالبی، ایثارگرانه و 
با روحیه جهادی وارد عرصه شدند و در کنار ارتشیان غیور، 
جانانه جنگیدند، ورق برگشت و پیروزی های درخشان، 
چشم جهان را خیره کــرد. همه این دستاوردها و ظفرها، 

نتیجه عزم جهادی جوانان بود.

ــر ابــرچــالــش هــای کــشــور نــاچــاریــم  ــــرای غلبه ب ــنــون نــیــز ب اک
دســت بــه دامــن مدیریت جــهــادی شویم و کــار را بــه جوانان 
بسپاریم. مدیریت جهادی زاییده و ثمره  انقالب اسالمی است 
و در برهه های مختلف، توانسته ناکارآمدی دستگاه بروکراسی را 
جبران کند. »ما از اول انقالب، هر کار بزرگی که توانسته ایم انجام 
بدهیم، به برکت اعتمادبه نفس و بلندپروازی و کار جهادی بوده 

است«. ) بیانات در دیدار کشاورزان  - 1384/10/14(

مدیریت جهادی چه مفهوی دارد؟ ◾
اما »مدیریت جهادی« چیست؟ پیش از اینکه به این 
پرسش پاسخ دهیم، باید توجه داشت دو معنای اشتباه 
در ذهن مردم و کارگزاران از مدیریت جهادی وجود دارد: 
برداشت نخست که در ذهن برخی مردم وجود دارد این 
است که »تن ندادن به نظم و تشکیالت« همان مدیریت 
جــهــادی اســـت، یــا گــاهــی بــرخــی مـــردم تــصــور می کنند 

مــدیــریــت جــهــادی کــنــار گــذاشــتــن عــلــم و عــقــل اســت. 
درحالی که این نگاه کامالً اشتباه است و رهبر انقالب 
اسالمی هم آن را نفی کرده اند. برداشت نادرست دوم که 
در میان برخی مسئوالن و کارگزاران دیده می شود، »تن 
دادن به کار رایگان« را معادل روحیه جهادی می دانند. 
بنابراین اگر کسی حاضر نبود »مفت« کار کند، »روحیه 
جهادی« ندارد! این برداشت از کار جهادی، غیرواقعی، 

سودجویانه و غیراخالقی است .با بررسی اندیشه رهبر 
معظم انقالب می توان به این نتیجه رسید که »مدیریت 
ــژگــی هــای اخــالقــی ــه مــعــنــای دارا بـــودن وی  جـــهـــادی« ب

 زیر است:
1.نفی برتری جویی و منفعت طلبی شخصی ۲. اخالص 
ــا مــی تــوانــیــم« ۴. خستگی ناپذیری   ۳.اعــتــقــاد بــه »مـ

۵. کارآمدی و سرعت ۶. استفاده بهینه از منابع موجود

دیدگاه
 مديريت جهادى
  از منظر
 رهبر انقالب

موعظه
آیت اهلل حائری شیرازی

   مرد آخر بین، مبارک بنده اى است
مطالعه عاقبت امور، زمینه تقواست. انسان براى هر چیزى بايد ببیند 

عاقبتش چه خواهد بود و آخرش چه مى شود. چه بسا مسائلى در 
نظر اول به چشم انسان زيبا تلقى شود ولى وقتى از خودش مى پرسد 

آخرش چه خواهد شد، آنجا مى بیند كه نه، آخرش تلخ است و آن را 

رد مى كند. »مرد آخر بین مبارک بنده اى است«. براى اينكه انسان بر 
هواى خودش غلبه كند بايد خود را مورد سؤال قرار دهد؛ خب اين كار 

را كردى آخرش و بعدش چه مى شود؟ اين را مي كنى كه چه بشود؟ 
نهايتش را ببین! آن هايى كه نهايت را نگاه مى كنند تشخیص زشت 
از زيبا و خیر از شر برايشان آسان مى شود و چیزى را كه يک خیر و 

لطف امروزى است ولى عواقب سوئى در آينده دارد مرتكب نخواهند 
شد. هنگامى كه مثالً كسى به شما سیگار تعارف مى كند فكر مى كنى 

قبول كنى يا نكنى؟ بايد آخرش را نگاه كنى كه اگر سیگارى شدى چه 
مى شود؟ يک روز سیگار نبود چه مى كنى؟

من خودم در زندان ديدم فردى بعضى چیزها را خوب تحمل مى كرد 

ولى از توى سلول پاسبان را صدا زد و با لحن عاجزانه اى گفت: 
»سركار، مى توانى يک نخ سیگار به من برسانى؟« خب چرا؟ خدا كه تو 
را »آزاد« كرده چرا خودت را اسیر كنى؟ آن كسى كه وقتى به او سیگار 

تعارف مى كنند براى اينكه نمى تواند آخرش را حدس بزند قبول 
مى كند، خود را رفته رفته اسیر »سیگار« مى سازد.

او كه قبالً آزاد بود چون »نمى تواند« عاقبت آن را تشخیص دهد، 
به عواقب آن دچار خواهد شد، در صف سیگار خواهد ايستاد و به 

ذلت هاى بعدى تن خواهد داد. آخر آن را ببین و اين اولش را قبول نكن، 
اگر در تمام جاهايى كه انسان هواى  نفسش را تعقیب مى كند ذلت 

آخرش را، ضعفش را، كم شخصیت شدنش را و تزلزلش را ببیند ديگر 

ترک مى كند. در قرآن اين طور بیان مى شود:
تِْلَک ِمْن أَنْباءِ الَْغْیِب نُوِحیها إِلَْیَک ما ُكْنَت َتْعَلُمها أَنَْت َو ال َقْوُمَک ِمْن َقْبِل 
ِقیَن. اين از اخبار غیب است كه پیش از آنكه  هذا َفاْصِبْر إِنَّ الْعاقَِبَه لِْلُمتَّ

ما به تو وحى كنیم تو و قومت هیچ از آن آگاه نبوديد، پس تو در اطاعت 
حق راه صبر پیش گیر كه عاقبت اهل تقوا نیكوست. يعنى متقى 

عاقبت انديش است و بنابراين عاقبت نیكو نیز نصیب متقى است.
عاقبت از ريشه »عقب« است. عقب به معنى اوالد است كه كسى از 
خود به جاى مي گذارد. عرب به كسى كه اوالد ندارد مي گويد )و لم 

يعقب( »بدون فرزند«، يعنى اين ها كارشان فرزند ندارد، عقیم است. 
متقى است كه كارش زاينده است، »مولود« و »عقبه« دارد. 

ــا خبری  ــ محمدحسین نیكبخت  ایـــن روزه
مبنی بر پیدا شدن یک گور دسته جمعی، متعلق به 
شهدای مسجد گوهرشاد و در حوالی پارک وحدت 
مشهد، محدوده ای که سال ها قبل با عنوان اراضی 
»حسین آباد کرمانی ها« شناخته می شد، در فضای 
مــجــازی دســت بــه دســت مــی شــود و سبب ایجاد 
هیجان و جلب نظر خوانندگان شده است؛ گذشت 
بیش از 86 سال از آن واقعه هولناک و نبود اطالعات 
الزم درباره جزئیات و شهدای آن، یکی از دالیلی است 
که موجب پخش سریع چنین اخباری می شود. در 
پی بازداشت آیت هللا سیدحسین قمی، در خردادماه 
سال 1314 و در باغ »سراج الملک« شهر ری که برای 
اخطار به رضاخان در ماجرای تغییر اجباری لباس و 
کاله به تهران عزیمت کرده بود، اوضاع شهر مشهد 
منقلب شد و با میدان داری افرادی مانند مرحوم شیخ 
بهلول، تحصنی گسترده در مسجد گوهرشاد شکل 
گرفت که مطالبات حاضران در آن، از آزادی مجتهد 
مردم مشهد فراتر رفت و اعتراض به شرایط فرهنگی و 
سیاست های دین ستیزانه رضاخان را هم در بر گرفت 
و تبدیل به یک قیام بزرگ شد. بین روزهای 19 تا 21 
تیرماه سال 1314، مسجد گوهرشاد به کانون مبارزه 
علیه پهلوی اول و سیاست های وی تبدیل گردید؛ 
موضوعی که برای سرکردگان رژیم قابل تحمل نبود 
و بــه همین دلیل بــه ســرکــوب وحشیانه مـــردم، در 
نخستین ساعات بامداد روز 21 تیرماه رو آوردند و آن 
جنایات مخوف در خانه خدا و در کنار مرقد مطهر 

حضرت ثامن الحجج)ع( شکل گرفت.

چرا مستندات کم است؟ ◾
ــود جــایــگــاه و  ــعــه، بــا وجـ دربــــاره اینکه چــرا ایــن واق
اهمیتی که در تاریخ مردمی دوره رضــاخــان دارد، 
ــای بعد چــنــدان بــه چشم نیامده است،  در دوره هــ
دو دلیل عمده مــی تــوان ارائـــه کــرد. نخست اینکه 
قیام مسجد گوهرشاد، از هر نظر، مهم ترین قیام 
مردمی دوران سلطنت پهلوی اول بود و برخالف برخی 
قیام های دیگر، مانند قیام عشایر که در سال 1308 
خورشیدی اتفاق افتاد، ماهیتی مذهبی، مردمی 
و به دور از قوم گرایی و مطالبات صنفی داشــت. به 
همین دلیل، بسیاری از دستورهای مربوط به عملیات 
اجرایی سرکوب، اوالً محرمانه و سری و ثانیاً به صورت 
شفاهی ابالغ می شد و کمتر پیش می آمد که متن 
یا دستوری به صورت کتبی در دسترس باقی بماند. 
کمبود معنادار مستندات کتبی در این باره، آن هم 
در مــورد چنین قیام گسترده و مهمی، تأییدکننده 
ایــن نظر اســت. دوم اینکه ماهیت کامالً مذهبی 
قیام سبب می شد مورخان تاریخ معاصر، اقبالی به 
جمع آوری مستندات، از هر نوع آن و نقل روایت های 
نسبتاً کامل بر اســاس این شواهد را کنار بگذارند. 
در توضیح این مسئله باید گفت تاریخ نگاران این 
دوره و دهه های نزدیک به آن، که به نگارش تاریخ 
معاصر ایران می پرداختند، به سه دسته مهم تقسیم 
می شوند؛ نخست تاریخ نگاران حکومتی که دلیل عدم 
توجه آن ها به قیام مسجد گوهرشاد معلوم است، دوم 
مورخان چپ گرا که به قیام های با ماهیت مذهبی، به 
دیده آشوب و شورش نگاه می کنند و سوم، مورخانی 
که مشکوک به پیروی از فرقه های ضاله ای مانند بابیه 
و بهائیت هستند و البته، دلیل نگاه منفی این افراد به 
قیام گوهرشاد، دشمنی و کینه شدید نسبت به اسالم 

و به ویژه مذهب شیعه و پیروان آن است.

محتوای آنچه در دسترس است ◾
ایــن مسائل و رویــکــردهــا، سبب شد مستندات و 
جــزئــیــات مــربــوط بــه قــیــام مسجد گــوهــرشــاد، در 
محدوده تاریخ شفاهی باقی بماند و فرصت ارزیابی 
و راستی آزمایی پیدا نکند. از سوی دیگر، بسیاری از 
شاهدان عینی واقعه، اطالعات دقیقی درباره تعداد 
شهدا و نحوه انتقال و دفن آن ها ندارند و این مسئله، 
به شرایط خــاص آن زمــان، یعنی هجوم ناگهانی و 
آغــاز و انجام کشتار در نیمه شب و انتقال اجساد 
در همان موقع مــربــوط مــی شــود. بــه همین دلیل، 
همان طور که شاهدانی مانند مرحوم حجت االسالم 
میرمحمدحسین حسینی اصفهانی گفته اند، 
تعداد شهدا و محل دفن آن ها، به جز موردی که به 
آن ها اشاره خواهم کرد، هیچ گاه مشخص نشد. ما در 

روایات مربوط به مکان دفن، نقاط متفاوت و مختلفی 
را مشاهده می کنیم، از اراضــی »بــاغ هــای روستای 
نکاح« که امروزه در محدوده بولوار شهید کریمی قرار 
دارد، بگیرید تا اراضی »باغ های الندشت« در خیابان 
کوهسنگی، اراضی روستای »گل خطمی« در شرق 
مشهد و در محدوده مکان فعلی ایستگاه اصلی مترو، 
»باغ خونی« و ... در این اظهار نظرها وجود دارد که 
البته، به دلیل محدودیت های گسترده برای بررسی 
اکثر این مناطق، تاکنون هیچ تحقیق دقیق و مؤثری 

برای کشف شواهد در آن ها صورت نگرفته است.

تنها مستنداتی که در اختیار داریم ◾
تنها اسناد مربوط به مکان دفــن شهدای مسجد 
گوهرشاد، در سال 1393 خورشیدی بدست آمد؛ در 
این سال دفتر ثبت اسامی اموات گورستان گلشور، 
بــه طــور اتفاقی در بایگانی بهشت رضا)ع( یافت 
شد. گورستان گلشور بین سال های 1314 تا اوایل 
دهه 1350 خورشیدی، به عنوان گورستان عمومی 
مشهد شناخته می شد. در دفتر اموات سال 1314 
این گورستان، در میان درگذشتگان روزهای 19 تا 21 
تیرماه، به 20 فوت شده بر می خوریم که همه آن ها به 
ضرب گلوله جان سپرده اند. بیشتر این افراد که کار 
غسل و کفن آن ها در غسالخانه خیابان طبرسی انجام 
شده است، »مجهول الهویه« هستند و آن ها را به 
صورت گمنام در گورستان گلشور دفن کرده اند. افراد 
شناخته شده در میان این 20 نفر، عبارتند از »رمضان 
غفوریان فلوک قزوینی«، »رضا ظریف حسین نیا«، 
»کربالیی حبیب دری آشپز طوسی«، »محمد جعفر 
دانشمند نــوروزیــان«، »سیاوش دیهیمی«)هفت 
ساله( و دو اسم بدون نام خانوادگی: »غالمحسین« 
و »محمدجعفر«. بنابراین، از میان شهدای مسجد 
گوهرشاد، تنها نام پنج نفر، به صورت واضح معلوم و 
مکان دفن آن ها مشخص است. در محل گورستان 
گلشور، در حال حاضر، بوستانی بسیار بزرگ و مصفّا 
قرار دارد و البته، در آن خبری از بنای یادبود شهدای 
مسجد گوهرشاد نیست که جا دارد مسئوالن و 

اولیای ذی ربط در این زمینه اقداماتی انجام بدهند.

تحلیلی بر خبر جدید ◾
نکته دیگری که باید در این نوشتار مورد توجه قرار 
دهیم، ماجرای خبری است که این روزها درباره پیدا 
شدن گوری دسته جمعی مربوط به این واقعه، انتشار 
یافته است. نخست باید بدانیم که هر نوع اظهارنظر 
درباره چنین مسائلی، تنها در صالحیت کارشناسان و 
مورخانی است که در این زمینه تحقیقاتی انجام داده 
و با جزئیات آن کم و بیش آشنا هستند. دوم اینکه 
مکان ادعایی مربوط به این کشف، درنقطه ای از شهر 
مشهد قرار دارد که در گذشته های نه چندان دور، 
آرامستان های بزرگی در آن قرار داشت و بخش مهمی 
از اموات شهر مشهد در آن مدفون می شدند. نباید 
از یاد ببریم که تا پیش از شکل گرفتن گورستان های 
عمومی در شهر مشهد، از دهه 1310 خورشیدی به 
بعد، هر محله ای در این شهر گورستان خاص خودش 
را داشــت و به دیگر سخن، نظیر چنین وضعیتی، 
ممکن است در نقاط مختلف شهر مشهد اتفاق 
بیفتد؛ کما اینکه در گذشته، به چند مورد از آن، مثالً 
هنگام حفاری در نزدیکی میدان شهید گمنام )مقدم 
طبرسی( برخورده ایم. البته اینکه بقایای اجساد 
کشف شده، مربوط به شهدای مسجد گوهرشاد باشد 
یا نباشد، تأثیری بر عظمت این قیام و نقش تاریخی 
آن در روند مبارزات مردمی ایران ندارد، اما نباید در 
ارزیابی چنین مسائلی، هیجان و عجله به خرج داد؛ 
زیرا ممکن است بعدها، خالف این ادعا ثابت شود و 
انتشار این خبر کذب، دستمایه محافل اطالع رسانی 
معاند برای زدن اصل خبر و انکار حقایقی شود که در 

وجود آن ها، تردیدی نمی توان داشت.

معاون فنی مهندسی ستاد توسعه و بازسازی 
عتبات عالیات از پایان مراحل ساخت کتابخانه 
حرم مطهر علوی با همت مهندسان، کارگران و 

استادکاران ایرانی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی ستاد توسعه و بازسازی 
عتبات عالیات، »بیژن سرانجام« معاون فنی و 
مهندسی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات 
گفت: با اتمام عملیات ساخت کتابخانه و بخش 
اداری طرح توسعه حرم امام علی)ع( مزین به نام 
صحن حضرت زهـــرا)س(، بخش غیرزیارتی این 
طرح بزرگ بــه زودی تحویل آستان مقدس علوی 

می شود.
وی افــزود: با توجه به سابقه دیرین تعلیم و تعلم 
علوم دینی در شهر نجف اشرف، مجموعه کتابخانه 
صحن حضرت زهرا)س( به عنوان یکی از بزرگ ترین 
پایگاه های علوم اسالمی تشیع و جهان اسالم با 
کارکردهای مختلف، توسط اساتید دانشگاه شهید 
بهشتی طراحی و با همت مهندسان و استادکاران 

ایرانی ساخته شد.
»ســرانــجــام« بــا بیان اینکه کتابخانه حــرم امــام 
عــلــی)ع( بــا ظرفیت یــک میلیون جلد کــتــاب در 
پنج طبقه و شامل آمفی تئاتر و سالن جلسات و 
اتاق های مطالعه است، گفت: ساختمان کتابخانه 
با مساحت تقریبی 3هزارو700 مترمربع در قسمت 
ــرا)س( واقـــع شــده و  ــ جنوبی صحن حــضــرت زهـ
معماری ایرانی اسالمی زیبا و اجــرای گچ کاری و 

گچ بری های زیبا از ویژگی های این پروژه است.
معاون فنی و مهندسی ستاد توسعه و بازسازی 
عتبات عالیات به وجــود ذخایر ارزشمند و کتب 
نفیس و خطی در کتابخانه حرم مطهر امام علی)ع( 
اشاره و عنوان کرد: برای حفظ کتب قدیمی چند 
دوره آموزش مرمت و نگهداری کتاب برگزار شده 
و امیدواریم با بهره برداری کامل کتابخانه، گام های 
مؤثری درراستای حفظ این آثار ارزشمند و ایجاد 
فضای مناسب و امــکــانــات الزم بـــرای مطالعه و 
استفاده زائران و طالب و عالقه مندان در این زمینه 

برداشته شود.

ویژگی های طرح توسعه حرم مطهر علوی ◾
چند شاخص عمرانی و مذهبی سبب شده طرح 
ــروژه  توسعه حــرم مطهر عــلــوی بــه عــنــوان یــک پ

منحصر به فرد در جهان اسالم مطرح شود.
نخستین ویژگی این طرح، ارتقای سطح خدمات 
رفاهی و زیارتی است. پیش بینی و اجرای فضاهای 
ــرای برپایی مــراســم و مناسک و حتی  مختلف ب
بیتوته چندین هــزار نفری زائــران در ایامی مانند 
اربعین حسینی فضای معنوی مناسبی را برای 
محبان اهل بیت)ع( فراهم کرده است. در کنار این 
فضاهای معنوی، چندین سرویس بهداشتی و 
حمام نیز برای رفاه زائران ساخته شده که هموطنان 

عزیزی که در اربعین های گذشته به نجف اشرف 
ــد، از ایــن خــدمــات استفاده  ــودن مــشــرف شــده ب

کرده اند.
ــرا)س(، ابــعــاد آن  ویــژگــی دوم صحن حضرت زهــ
اســت. حــرم مطهر علوی مــعــروف بــه حــرم عتیق 
حدود 200 سال به شکل کنونی یعنی بدون هیچ 
توسعه ای مانده بود. با اجرای این طرح، حرم موالی 

متقیان حدود 20 برابر گسترش یافت.
نــام گــذاری ویـــژه طــرح توسعه حــرم مطهر علوی 
ــرا)س(  ــ بـــه نـــام صــحــن و شــبــســتــان حــضــرت زهـ
شاخصه سوم آن است که به تعبیر شهید حاج 
قاسم سلیمانی، سبب اتصال و احیای نام مبارک 
حضرت فاطمه)س( در جوار حرم مطهر علوی شده 

تا یادمانی از بانوی مظلوم و بی نشان مدینه باشد.
تحقق منویات رهبر معظم انقالب در خصوص 
شعار سال های اخیر، ویژگی دیگر این طرح است. 
کــمــک هــای مــردمــی اهـــدا شــده و نــذر خــیــران در 
سال های اجــرای ایــن طــرح از کشور خــارج نشده 
بلکه برای خرید بهترین مصالح با کمترین هزینه 
از داخل ایران استفاده شده است. به این ترتیب، 
برکت نذر خیران دوبــاره به چرخه اقتصاد کشور 

برگردانده شد.
ترویج فرهنگ و هنر ایرانی اسالمی، دیگر ویژگی 
طــرح توسعه حــرم مطهر علوی اســت. صحن و 
شبستان حضرت زهــرا)س( که در آینده نزدیک 
به محل عبادت و بیتوته میلیون ها زائر از سراسر 
جهان تبدیل خواهد شد، موزه ای ماندگار از هنر 
معماری ایرانی و اسالمی و توان مهندسان ایرانی 

در اعتاب مقدسه است.
این صحن با زیربنایی در حدود 220هزار مترمربع 
یکی از مهم ترین بخش های توسعه و ساماندهی 
فضای حرم مطهر علوی به شمار می رود؛ ساختمان 
پروژه شامل چهار طبقه و دارای چندین رواق بزرگ 
است. عالوه بر این، فضاهای روباز و سبز نیز در آن 

در نظر گرفته شده است.
ایــن طــرح بــزرگ کــه بــه تعبیر شهید حــاج قاسم 
سلیمانی بنیان گذار ستاد بازسازی عتبات عالیات، 
جلوه و تبلوری از اتصال نــام امیرمؤمنان)ع( به 
فاطمه زهــرا)س( بوده و ماندگارترین اثر عمرانی، 
فرهنگی و مذهبی جمهوری اســالمــی ایـــران در 
اعتاب مقدسه است، هم اکنون بیش از 95 درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد.

به بهانه انتشار یک خبر در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی

شهدای واقعه مسجد گوهرشاد 
کجا دفن شدند؟

با ظرفیت یک میلیون جلد کتاب و در پنج طبقه

 عملیات ساخت کتابخانه 
حرم مطهر علوی به پایان رسید

اعتاب مقدسهخبر

 به گزارش مهر، کتاب »حکمت اسالمی 
در خلق آثار هنری معماری و شهرسازی« 
نــوشــتــه عبدالحمید نــقــره کــار توسط 
انتشارات سروش راهی بــازار نشر شد. 
ایــن اثــر شامل دو پیشگفتار و یــک مقدمه اســـت. در 
پیشگفتار اول با عنوان »آینده پایدار و باقی از آن کدام 
مکتب است؟« به اختصار به تاریخچه فرهنگ و تمدنی 
ایران و فرهنگ اسالمی و در پیشگفتار دوم به نظریه ای که 
در این کتاب توضیح داده شده پرداخته و کلمات کلیدی 

این اثر تحقیقی معرفی شده است.
ــر نــظــریــه جدید  مــحــتــوای ایـــن کــتــاب مبتنی اســـت ب
نقره کار با عنوان نسبت اسالمی با مراحل پنجگانه 
در فرایندهای انسانی، نظیر آثــار هنری، معماری و 
شهرسازی که درکــارگــروه نظریه پردازی نقد و نــوآوری 
ــورای عــالــی انــقــالب  هــنــر، مــعــمــاری و شــهــرســازی شــ

فرهنگی، داوری و تأیید شده است.
این نظریه انکشافی، ساختاری بنیادی و کاربردی داشته 
و اثبات می کند مکتب الهی اسالمی در سه مرحله اول 
از فرایندهای انسانی، مستقیماً منابع و مبانی جامع و 
ــه، تبیین و تشریح کــرده و به صورت  خطاناپذیری را ارائ
غیرمستقیم، اصول و معیارهایی را برای خلق مناسب و 

مطلوب آثار، ارزیابی و نقد آن ها ارائه نموده است.
چندی پیش همزمان با ششمین کنگره بین المللی علوم 
انسانی اسالمی، در مراسم اهدای پنجمین دوره جایزه 
جهانی علوم انسانی اسالمی عبدالحمید نقره کار در رشته 

معماری اسالمی برگزیده شد.
گفتنی است، کتاب »حکمت اسالمی در خلق آثار هنری 
معماری و شهرسازی« نوشته عبدالحمید نقره کار در 568 
صفحه با قیمت 160 هزار تومان توسط انتشارات سروش 

منتشر شد.

تازه های نشر
به همت  انتشارات سروش

»حكمت اسالمى در خلق آثار هنرى 
معمارى و شهرسازى« منتشر شد

زينب اصغريان تعاریف 
مختلفی از حضور اجتماعی 
زن در جامعه وجـــود دارد، 
بــرخــی تنها وظــیــفــه زن را 
حــضــور در کــنــج پستوها 
بــرای فــرزنــدآوری قلمداد می کنند؛ برخی دیگر نیز 
مانند بسیاری از فمنیست ها، فــرزنــدان را عامل 
ــان بــرای رسیدن به درجــات باالی  عقب ماندگی زن
مدیریتی می دانند و از آن سر باز می زنند، اما با دقت 
در سیره حضرت زهرا)س( می بینیم ایشان راه سومی 
را در پیش گرفته اند. به راستی چه وقت باید به کار مهم 
فرزندآوری اهتمام کرد و چه زمانی باید سراغ فعالیت 
اجتماعی رفت و در صورت تعارض وظایف، کدام را 
باید انتخاب نمود؟ بــرای آشنایی و کنکاش بیشتر 
در ایــن موضوع به ســراغ خانم معصومه گُل گیری 
رفتیم. مجتهده گُل گیری با وجود داشتن چهار فرزند 
و مسئولیت های مادری، از معدود بانوانی است که 
به درجه اجتهاد رسیده و به صورت تخصصی سیره 
ــرا)س( را بررسی نموده اســت. حاصل  حضرت زهـ

گفت وگو با ایشان را در ادامه می خوانید.

 وقتی از حضور زن در صحنه اجتماع صحبت  ◾
می کنیم چــه معنایی مدنظر مــاســت؟ بــه طـــور کلی 

»حضور« را باید چگونه معنا کرد؟
باید توجه کنیم حضور در جامعه و 
پرداختن به تکالیفی غیر از تکالیف 
محوله در خانه به معنای خروج از خانه 
نیست؛ نباید این گونه تلقی شود کسی که بنا دارد 
در جامعه حضور پیدا کند حتماً باید ساعاتی را از 
منزل خارج شود؛ نه، ممکن است بانوان وظایف 
دیگری غیر از مسئولیت خانه داری را نیز در خانه 
بپذیرند و اجرا کنند بدون اینکه نیازی به خروج از 
منزل داشته باشند. نکته دوم اینکه باید توجه کنیم 
حضور معنای وسیعی دارد و در همان نکته اول هم 
به این مسئله پرداخته شده، وقتی حضور در جامعه 
را مترادف و برابر با خروج از منزل درنظر نگیریم، به 
وسعت معنای حضور پی می بریم. یعنی بانویی در 
خانه باشد و به وظایف اصلی محوله ای که خداوند 
بر عهده او گذاشته عمل کند و در عین حال بروز و 
ظهور اجتماعی داشته باشد. حضرت زهرا)س( به 

این معنا همواره حضور اجتماعی داشته اند.

فرهنگ سازی بــرای ارجــح دانستن نقش زن در  ◾
خانه در زمــانــه ای که ذائقه بانوان هم شاید نسبت 
بــه مقوالتی چــون تعدد فــرزنــدان فــرق کـــرده، چطور 

امکان پذیر است؟
امــروز نقش بانوان در مسئله فرزندآوری و نگهداری 
نسل و تربیت فرزندان، بیشتر از گذشته معلوم شده 

است. امــروز ما با کاهش جمعیت مواجه هستیم و 
می توان گفت یکی از علل آن ترویج شعار »فرزند کمتر، 
زندگی بهتر« بود مبنی بر اینکه بهتر است بانوان 
مقدار زیادی از وقت خود را در خروج از منزل و پرداختن 
به کارهای دیگر، غیر از خــانــه داری صــرف کنند؛ در 
نتیجه الزمه این خروج دائمی و ارجح دانستن حضور 
اجتماعی آن هم به معنای خــروج از منزل، موجب 
شد بانوان نتوانند فرزندان متعددی را تربیت کنند و 
اشتغال به این کار را بپذیرند؛ در حالی که قرآن دستور 
داده مسلمانان همواره آماده باشند و حتماً باید دشمن 
را بشناسند: »و اعدوا لهم ماستطعتم من قوه« یعنی 
باید قوت فراهم شود. یکی از بهترین قوا، نیروی انسانی 
است؛ اول باید نیروی انسانی کافی وجود داشته باشد 
تا دشمن بترسد. بنابراین بانوان نباید در مقایسه با کار 
بیرون از منزل و تربیت فرزند، کار بیرون از منزل را مقدم 
بدارند بلکه اصلی ترین وظیفه برای بانوان این است که 
مشغول جمع کردن عُده باشند و قوای اصلی را برای 
حراست از جامعه فراهم کنند. به گفته امام خمینی)ره( 
از دامن بانوان است که مردانی به معراج می روند پس 
این مسئله مهم ترین نقش بانوان و حضور آن ها در 

جامعه است. 

ــودن در صحنه اجتماع در عین  ◾ شما به حاضر ب
حضور در خانه اشــاره کردید. این ها در سیره حضرت 

زهرا)س( چگونه نمود داشته است؟
قطعاً حضرت زهرا)س( در بحث فرزندآوری از بهترین 
بانوانی هستند که در عرصه عالم پیدا شده اند؛ ایشان 
با داشتن سن کم -از 9 تا 18 سالگی که به شهادت 
رسیدند- دارای چهار فرزندبودند و در حال بارداری 
پنجمین فرزندشان به شهادت رسیدند. یعنی در 
یک مــدت کوتاه ایــن اتفاق افتاد. یکی از مهم ترین 
مظاهر حضور زن در جامعه کیفیت نگهداری اوالد، 
بهداشت آن هــا، ابــراز محبت  به فــرزنــدان اســت که 
ــرا)س( به نهایت از آن بــرخــوردار بودند  حضرت زهـ
به طوری که در جای جای روایات ما کامالً مشهود است 
)یا قره عینی و ثمره فــوادی(. حتی نقل شده اشعاری 
هم در وصف آن ها می سرودند؛ بعدها هم آن ها را به 
مسجد اعزام می کردند، از آن بزرگواران می خواستند در 
مسجد حضور پیدا کنند، سخنرانی ها را بشنوند و بعد 
خدمت حضرت گزارش دهند. در تمام دوران حیات 
پیغمبر اکرم)ص( این کار انجام می شد و حسنین)ع(، 
مباحثی را که پیامبر اکرم)ص( مطرح می کردند به خانه 
منتقل می نمودند و این گونه قــوای فکری – ذهنی و 

ایمانی آن ها رشد می یافت و شکوفا می شد.
 اما در عرصه های دیگر هم می بینیم با اینکه چند 
روز بیشتر از وضع حمل حضرت زهــرا)س( نگذشته 
در جنگ احــد در پشت جبهه حــضــور پــیــدا کــرده 
ــرم)ص( یــا امــام علی)ع(  ــ و بــه پانسمان زخــم نبی اک

می پرداختند، این نشان دهنده احساس مسئولیتی 
اســت که آن حضرت در برابر همه جهان احساس 
می کند نه فقط خــانــواده که یک جامعه کوچک تر 

است. ایشان با اینکه جهاد از بانوان برداشته شده در 
جهاد نیز به تناسب وضعیت خودشان حضور پیدا 

کرده و نقش خود را ایفا می کنند.

در روایــات ما آمده در جنگ خندق که مسلمانان در 
فشار قرار گرفتند و گرسنه ماندند حضرت زهرا)س( 
نــانــی تهیه کــردنــد و مــقــداری از آن را خــدمــت نبی 
اکــرم)ص( بردند. پیامبر)ص( نیز قسمتی از آن را به 
امیرالمؤمنین)ع( دادند. یعنی آنچه برای آن حضرت 
مقدور بود تهیه مقداری نان بود به طوری که خودشان 
فرمودند این نان را برای امام حسن)ع( و امام حسین)ع( 
و اوالد دیگر تهیه کرده بودم، مقداری هم خدمت شما 
آوردم چون نمی توانستم گرسنگی شما را درحالی که 
در جنگ حضور دارید ببینم و بی تفاوت از این قضیه 
بگذرم. برای حضرت زهرا)س( مقدور نبود برای همه 
لشکریان نان تهیه کنند اما این یک رویــه ای بود که 
حضرت زهرا)س( آن را بنا نهادند. ایشان در مألعام این 
کار را انجام دادند تا سایر بانوان هم نقش خودشان را 
در پشت جبهه بفهمند و به ایفای این نقش بپردازند. 

ــرا)س( کمتر  ◾ در مــورد فعالیت علمی حضرت زهــ
صحبت مــی شــود. شواهد تاریخی در ایــن قضیه چه 

روایت می کنند؟
شواهد زیادی داریم که حضرت زهرا)س( در عرصه 
علم و دانش هم در دوران حیات نبی اکرم)ص( و هم 
پس از ایشان، حضور علمی داشتند؛ به سؤاالت 
بانوان در هر زمینه ای که بود پاسخ می دادند و حتی به 
آقایان هم از پشت در سؤاالت را پاسخ می فرمودند. 
خطبه فدکیه یکی از آثار علمی آن حضرت بود که به 
نام دفاع از والیت و به اسم فدک انجام شد و نقش 
علمی و اطالعات وسیع و دامــنــه دار آن حضرت را 
نشان مــی دهــد. ایشان آن خطبه را در آن شرایط 
ــود در  روحـــی کــه بـــرای آن حضرت بــه وجــود آمـــده ب
جمع مسلمانان و با رعایت مسائل اخالقی و رعایت 
حجاب و عفاف ایراد کردند. حتی کلمه شاهکار برای 
این سخنرانی کم است و بزرگان دین و دانشمندان در 
برابر فهم مقام حضرت و دانش ایشان اظهار عجز 
کرده اند. بنابراین مشاهده می شود حضرت)س( با 
ایراد خطبه –که به منظور حمایت و دفاع از امر والیت 
بود – بزرگ ترین نقش را ایفا کرده اند، درواقع پس از 
مسئله تربیت اوالد، دفاع از امر والیت و دفاع از مقام 
امیرالمؤمنین)ع( – که امام منصوص و معین بودند – 

نشان دهنده حضور فعال آن حضرت است.

نگاه اسالم به فعالیت اقتصادی زن چگونه است؟ به  ◾
هر ترتیب بحث استقالل مالی یا فعالیت اقتصادی زن، از 
نقاط اصلی منازعه در بحث حضور زن در جامعه است. 
فعالیت اقتصادی برای بانوان - حتی در حالی که همسر 
دارند و تکلیف اوالد و فرزندآوری بر عهده آن هاست- 
بالمانع است. قرآن فرموده است: »و للنساء نصیب 
ممن اکتسبن کسب« و از آن، فعالیت زن مشخص 
می شود و مقید به حــدودی هم نشده است -غیر از 

حدودی که برای همه کسانی است که در عرصه کار و 
تجارت و فعالیت اقتصادی حضور دارند- و به معنای 
این نیست که زنان فقط در مواردی که خانواده تشکیل 
نــداده انــد می توانند فعالیت اقتصادی کنند؛خیر 
اکتساب بانوان در صورتی که به حقوق همسر زیانی 
وارد نکند جایز است و می توانند به امر اکتساب و 
فعالیت اقتصادی بپردازند. چنان که درباره حضرت 
خدیجه آمده است. هرچند این کاری بود که پیش از 
اسالم بوده اما مورد تأیید پیغمبر اکرم)ص( قرار گرفت 
و کارگزار حضرت خدیجه)س( شدند و از سوی ایشان 
تجارت را انجام دادنــد. مــوارد و شواهد زیــادی داریم 
به خصوص اگر همسر نتواند نفقه همسرش را بدهد 
و تأمین کننده مایحتاج زن باشد و این خانم بتواند 
فعالیت اقتصادی داشته باشد، حتماً باید دنبال تأمین 
معیشتش باشد. در واقع در برخی از موارد چون حفظ 
جان واجــب است ممکن است اکتساب و فعالیت 

اقتصادی نه تنها مجاز بلکه واجب باشد.

در تعارض بین نقش های متفاوت و ارزشمند یک  ◾
بانو کدام یک اولویت دارد؟

ــا کـــرد آن حــضــرت بـــا اینکه  ــ ایــنــجــا مـــی شـــود ادع
می دانستند آمدن پشت در، بسیار پرخطر است 
-ایشان بــاردار هستند، کودکی را حمل می کنند و 
ممکن است این طفل از دنیا برود و شهید شود- در 
عین حال از وظیفه خود کوتاه نمی آیند. شاید از این 
رویه حضرت بتوانیم نتیجه بگیریم اگر بین دو امر 
ارزشمند مثل فرزندداری و دفاع از حقیقت و والیت، 
تعارضی بــه وجــود آیــد باید تــعــارض را حــل نمود؛ 
چنان که حضرت زهرا)س( این تعارض را حل کردند و 
با فدا کردن فرزند و بلکه خودشان، امر والیت را ترجیح 
ــد و به دفــاع از آن پرداختند. ما اینجا نتیجه  دادن
می گیریم در تعارض بین ارزش هــا، باید تشخیص 
»اهم« داشته باشیم. چنان که حضرت زهرا)س( آن 
را معین و معلوم کردند و برای امر مهم تر که در اینجا 
مسئله والیت امیرالمؤمنین)ع( یعنی نجات اسالم 

بود فرزند خود و بلکه خودشان را هم فدا کردند.
شخص باید بتواند اهم و مهم کند؛ یعنی اگر امروز 
بانویی بـــرای حفظ اوالدش بکوشد امــا در عین 
حال امر عظیم تری را ممکن است از دست بدهد 
درصورتی که آن امر عظیم را بشناسد، باید مانند 
حضرت زهرا)س( به آن امر عظیم بپردازد. اگر یک 
جا دین در خطر است و دارد حقیقتی نابود می شود 
دفــاع از حقیقت و جلوگیری از انهدام انسانیت 
و کــرامــت انسانی اقتضا می کند انــســان حتی از 
فرزندش نیز بگذرد. با این مطالبی که عرض شد 
حضور اجتماعی حضرت زهرا)س( اثبات می شود 
و جای هیچ گونه تردیدی نیست که آن حضرت، به 

این وظیفه عمل کردند. 

وقت دارى تا بخوانم 
چند دفتر آه را؟ 

عکس: مهدی جهانگیری

عکس نوشت

آب و جارو مى كنم با اشک اين درگاه را   /   اى كه درگاهت هوايى كرده مهر و ماه را
چشم هايى را كه حیرانند پشت »ال اله«   /   در خراسان تو مى بینند »اال اهلل« را
اين تجلى گاه سلطان ازل، اين كوه نور   /   برده  است از يادها الماس نادرشاه را

با زبان بى زبانى بشنو از نقاره ها   /   »وال من وااله« را و »عاد من عاداه« را
اى خراسانى ترين خورشید روشن كن مرا   /   ما كه مى دانى نمى دانیم راه و چاه را

من زيارت نامه خواندم، شعرهايم مانده است   /   وقت دارى تا بخوانم چند دفتر آه را؟
بیت هايم خانه بر دوشند مانند خودم   /   راستش دعبل شدن سخت است اين درگاه را

راز پهلوى تو ماندن را نمى دانم ولى   /   مى شود پرسید از شیخ بهايى راه را
مى كشى از هر طرف هر بى پناهى را به توس   /   بچه آهو كرده اى انگار خلق اهلل را

شعر من با دوستت دارم به پايان مى رسد   /   كاش مى دادى جواب اين جمله كوتاه را

شعر:عباس شاه زیدی

 مجتهده »معصومه ُگل گیری« از لوازم حضور مؤثر بانوان در جامعه 
با توجه به سیره اجتماعی حضرت زهرا h می گوید 

شواهد زيادى داريم كه حضرت زهرا)س( در عرصه علم و دانش هم در دوران حیات 
نبى اكرم)ص( و هم پس از ايشــان، حضور علمى داشتند؛ به سؤاالت بانوان در هر 
زمینه اى كه بود پاســخ مى دادند و حتى به آقايان هم از پشت در سؤاالت را پاسخ 

مى فرمودند.
گزيدهگزيده

WWW.QUDSONLINE.IR سه شنبه 5 بهمن 1400   22 جمادی الثانی 1443  25 ژانویه 2022  سال سی و پنجم   شماره 9731   ویژه نامه 259 WWW.QUDSONLINE.IR259 سه شنبه 5 بهمن 1400   22 جمادی الثانی 1443  25 ژانویه 2022  سال سی و پنجم   شماره 9731   ویژه نامه

 حضور در خانه 
حراست از جامعه

ــوی همایش  ــان علمی و فرهنگی آســتــان قـــدس رضـ ــا هــمــکــاری ســازم ب
ــداشــــت مـــرحـــوم عـــالمـــه حــــاج شــیــخ غــالمــحــســیــن تــبــریــزی«  ــ ــزرگ ــ  »ب

برگزار می شود.
عبدالحمید طالبی، رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی 
در خصوص نحوه برگزاری این همایش در گفت وگو با آستان نیوز گفت: 
آیــت  هللا حــاج شیخ غالمحسین تــبــریــزی)ره( مــعــروف بــه عبدخدایی از 
علمای برجسته ای اســت کــه خــدمــات فرهنگی و اجتماعی بسیاری را 
 به جامعه اسالمی عرضه داشته و شخصیت او دارای ویژگی ها و ابعاد 

مختلفی است.
برگزاری همایش بزرگداشت مرحوم عالمه حاج شیخ غالمحسین تبریزی در 
راستای شناساندن شخصیت این عالم بزرگوار به جامعه نسل جوان در دو 

شهر تبریز و مشهد برنامه ریزی شده است.
طالبی به زمان و مکان برگزاری این همایش اشاره و تصریح کرد: همایش 
نخست در تــاریــخ 14 بهمن مــاه در شهر تبریز بــه همت آیــت هللا سید 
ــدارک  ــی فقیه و امـــام جمعه تبریز ت محمدعلی آل هــاشــم؛ نماینده ول
دیـــده شــده و همایش دوم نیز در تــاریــخ 12 اســفــنــدمــاه مــصــادف بــا 29 
رجــب الــمــرجــب بــا تــالش آســتــان قــدس رضـــوی و هــمــکــاری حـــوزه علمیه 
 خــراســان و شــورای سیاست گذاری ائمه جمعه در شهر مقدس مشهد 

برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: دکتر احد فرامز قراملکی، رئیس بنیاد پژوهش های اسالمی 
آستان قدس رضوی دبیر علمی و حجت االسالم والمسلمین سید حمید 

علوی آزیز، دبیر اجرایی این همایش هستند.

پاسداشت پاسداشت 

 با همکاری سازمان علمی و فرهنگی 
آستان قدس رضوی برگزار می شود

بزرگداشت »عالمه حاج شیخ 
غالمحسین تبريزى«



سارا صالحی   وقتی 
ــرم مطهر  خـــادمـــان حـ
رضــوی وارد ندامتگاه 
مرکزی می شوند، همه 
می دانند قرار است به 
برکت نام امام رضا)ع( 
اتفاق خوبی بیفتد و خبری در راه است... 
بــه مناسبت والدت باسعادت حضرت 
فاطمه زهــرا)س( جمعی از خادمان بارگاه 
منور ثامن الحجج)ع( با حضور در اندرزگاه 
نسوان زندان مرکزی مشهد، ضمن اجرای 
برنامه مولودی خوانی و توزیع غذای متبرک 
رضـــوی، عطر و بــوی صحن و ســرای امــام 
رئوف را به زندان و مادران دربند پیشکش 
کردند.  این مراسم با آزادی 20 تن از زندانیان 
هم همراه بود که بدهی دو تن از مادران آزاد 
شــده از بند، به همت بــانــوان خــادم حرم 
حضرت رضـــا)ع( و مشارکت ستاد دیه 

پرداخت شد.
13 خادم، با همان آیین و تشریفات مراسم 
حرم مطهر حضرت رضا)ع(، همراه با پرچم 
سبز حرم مطهر و زمزمه سرود خدمت، وارد 
بند نسوان زندان مرکزی مشهد می شوند. 
نخستین بند، بخش »مـــادر و کــودک« 
است. هر مادر با طفلی به بغل و چشمانی 
اشک بار، به استقبال بیرق سبز رضوی 
می آید. وقتی سالم و تبریک عیدانه روز 
مــادر را از زبــان خادمان می شنوند، شور 
و اشتیاقشان دو چندان می شود. شاید 
بـــرای اینکه خیلی وقــت اســت از کسی 
تبریک روز مــادر نگرفته اند. وقتی بانوان 
خادمه، بسته ای نبات و گل متبرک فوق 
ضریح مطهر را به آن هــا هدیه می دهند، 
به چشم کشیده و می بوسیدند. از ناباوری 

که در چهره هایشان مــوج مــی زد، معلوم 
است توقع عیدی گرفتن، آن هم از دست 
خادمان امام هشتم در روز والدت مادرشان 

فاطمه زهرا)س( را نداشتند.

یا ضامن آهو مدد ◾
با گذر خادمان از چند بند دیگر و توزیع 

متبرکات، در یکی از بندها که بیشتر بانوان 
جرایم عمد حضور دارند، مراسم روز عید 
آغـــاز مــی شــود. بــا شـــروع مدیحه سرایی 
خادم بارگاه منور رضوی، چشم ها خیس 
می شوند و هر کــدام امــام را به نامی صدا 
می زنند: آقا جان، یا شمس الشموس، یا 
امام رضا)ع( ... . ولی بیش از همه، حضرت 

رضا)ع( را به حق دردانه اش، جواد االئمه)ع( 
قسم می دهند. اما خادم الرضا)ع( پس از 
خواندن همه ابیاتش، امام را به لقبی صدا 
می زند که بیشتر از همیشه، اینجا معنی 
ــو«. نجوای  پیدا می کند: »یــا ضامن آهـ
زیرلب مــادران با این ذکر، بلندتر و رساتر 

می شود... .  

همگی فقط یک حاجت دارند ◾
در صحن و سرای امام رئــوف، هر زائر با 
حاجتی به ســراغ پنجره فــوالد مــی رود. 
اما ساکنان اینجا که مدت هاست توفیق 
زیــارت پیدا نکرده اند و دستشان از گره 
ــوردن بــه پنجره مشکل گشای حرم  خـ
کوتاه است، دل شکسته شان را به نوای 
مولودی های خادمانش سپرده اند و با 
زمزمه »یا علی موسی الرضا)ع(« همگی 
ــام مهربانی ها  یــک حاجت از درگـــاه ام

دارند؛ رهایی از بند زندان.

منتظر یاری و همدلی نیکوکاران ◾
ــرای آیــیــن پــرچــم گــردانــی و  پــس از اجــ
مولودی خوانی، سعید سرباز جانفدا 
مــدیــرکــل زنـــدان هـــای خــراســان رضــوی 
خطاب به زندانیان ایــن بند می گوید: 
»روز میالد یگانه بانوی عالم آفرینش 
ــروز،  ــ ــادر حـــضـــرت رضـــاســـت. امـ ــ و مـ
حاجات خود را از مادرشان بخواهید، 
 امــیــدواریــم کــه بـــرات مــا را آزادی شما 

قرار دهند«.
او ادامه می دهد: »از خادمان حرم رضوی 
برای حضور پر خیر و برکتشان در این روز 
عید سپاسگزاریم، قدم بر چشمان ما 
گذاشتند، از بانوان خادمه حرم مطهر 
هــم بــرای کمک بــه آزادی چند زندانی 
کمال قدردانی را داریم، از خداوند متعال 
تمنا داریــم که به حق این روز با برکت، 
گره ها یکی یکی از کارمان باز شود. امروز 
از خانم فاطمه)س( کمک بخواهید که 
دیگر مرتکب اشتباه نشوید و تصمیم 
بگیرید زندگی جدیدی را زیر سایه امام 

هشتم شروع کنید«.

همت خیران ◾
جانفدا همچنین بــا اشـــاره بــه آمــار زنــان 
زندانی جرایم غیرعمد که چشم انتظار 
یاری و همدلی هموطنان نیکوکار هستند، 
گفت: امروز بحمدهللا 6 نفر از بانوان و 14 
نفر از آقایان زندانی آزاد می شوند که آزادی 
دو تن از این زندانیان به همت بانوان خیر 
حرم مطهر و از محل کمک مالی جمع آوری 
شده توسط آن ها صورت گرفته است. او 
این را هم گفت که در حال حاضر، 11 مادر 
دربند با بیش از 18 میلیارد بدهی و نیز دو 
بانوی محکوم مالی غیر عمد با 700 میلیون 
بدهکاری داریم که امیدواریم با کمک های 

خیران به زودی آزاد شوند.

آزادی ات مبارکت ◾
خادمان رضوی با گرفتن قرآن کریم باالی 
سر 6 مادر آزاد شده و تقدیم شاخه های گل 
مریم، آن ها را با دعای خیر بدرقه می کنند. 
از بینشان، مـــادری کــه بــه همت بــانــوان 
خــادم حرم و مشارکت ستاد دیه کشور، 
درمجموع با پرداخت 44 میلیون تومان 
بدهی آزاد شده و به همراه پسرش از زندان 
خارج می شود، بیشتر جلب توجه می کند؛ 
مادری 67 ساله که فقط به خاطر مسائل 

مالی حبس شده بود... .
مراسمی که با چشمان اشکبار مــادران 
آغاز شده بود اما با لبخند و شادی پایان 
می گیرد. زندانیان هم به رسم زندان ها، برای 
آزاد شده ها شعر می خوانند و می گویند: 
»بری که دیگه برنگردی ...«. پایان بخش 
این مراسم هم، توزیع هدایا و غذای متبرک 
رضــوی بین همه زنــان و مـــادران دربــنــد و 

پرسنل این ندامتگاه است.

20 زندانی با حضور خادمان حرم امام هشتم j آزاد شدند 

شمیم مهر رضوی در زندان زنان

خبرخبر
امروزامروز

کتاب » فاطمه h مثل یاس بود« رونمایی شد
همزمان با ســالــروز میالد با سعادت حضرت فاطمه 
زهــرا)س( و به همت معاونت تبلیغات اسالمی آستان 
قدس رضوی آیین رونمایی از کتاب »فاطمه)س( مثل 

یاس بود« در رواق کتاب حرم مطهر رضوی برگزار شد.
ــتــدای ایــن مــراســم کــه با  بــه گـــزارش آســتــان نــیــوز، در اب

حضور نویسنده کتاب » فاطمه)س( مثل یــاس بود« 
ــران در رواق کــتــاب صحن قــدس حرم  ــ و جمعی از زائ
مطهر رضــوی برگزار شــد، حجت االسالم و المسلمین 
حسین میرزایی مــلــک آبــاد؛ مسئول نهاد نمایندگی 
رهبر معظم انــقــالب در دانشگاه فرهنگیان خراسان 

رضوی، ضمن تبریک والدت با سعادت حضرت فاطمه 
زهرا)س(، ابراز کرد: نخستین کلمه ای که خداوند متعال 
بر جبرئیل نــازل کرد کلمه »اقــرأ« به معنای بخوان بود 
 و ایــن نشان مــی دهــد کــه دیــن مــا دیــن خــوانــدن اســت.

وی افزود : فاطمه مریدی نویسنده کتاب »فاطمه)س( مثل 

یاس بود«، 25 نکته اخالقی مهم از سیره حضرت زهرا)س( 
را در قالب داستان های کوتاه ویژه کودکان و نوجوانان در این 
کتاب تبیین کرده است و تنوع موضوعات، محتوای فاخر، 
مخاطب کودک و نوجوان، بازنویسی معارف به زبان امروز 

و... برخی از ویژگی های این کتاب است.

خوداشتغالی
   بازارچه  تولیدات بانوان 

کارآفرین در »سرای خاتون«
سومین دوره نمایشگاه »سرای خاتون« 
با محوریت کمک به خوداشتغالی زنان 

سرپرست خانوار و ارائه محصوالت 

کارآفرینانه بانوان فعال اجتماعی شهر 
مشهد برای سومین سال متوالی در باغ 
اردوگاه خاتون گشایش یافته است. این 

نمایشگاه و بازارچه با عنوان »سرای 
خاتون 3« به همت مرکز امور بانوان و 

خانواده بنیاد کرامت رضوی راه اندازی 
شده و انواع تولیدات و دستاوردهای 

بانوان کارآفرین مشهدی  در آن عرضه 
می شود. 

نمایشگاه و بازارچه سرای خاتون، 

مشروط به رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی، تا دهم بهمن ماه ، هر روز از 

ساعت 15 تا 19 به نشانی تقاطع بولوار 
خیام و توس، باغ اردوگاه خاتون میزبان 

بانوان بازدیدکننده است.
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دستشــان از گره خوردن به پنجره مشکل گشــای حرم کوتاه است، اما دل شکسته شــان را به نوای 
مولودی های خادمانش سپرده اند و با زمزمه »یا علی موسی الرضا)ع(« همگی یک حاجت از درگاه امام 

مهربانی ها دارند؛ رهایی از بند زندان.
گزيدهگزيده

فی تقلب 
االحوال 
علم جواهر 
الرجال

 
گوهر وجودی 
انسان ها در تغییر 
و دگرگونی حاالت 
و حوادث مختلف 
شناخته می شود.

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/11/05 صفحه 12      
»آگهی فقدان سند مالکیت«

نظر به اینکه نظر به اینکه آقای خانم اعظم بهرامی یزدان آباد برابر وکالتنامه ش��ماره 89834 مورخ 1400/10/25 
دفترخانه شماره 29 آبادان باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت المثنی 
نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت شش دانگ اعیان یکدستگاه آپارتمان به شماره پالک 
4035 فرعی از 1684 فرعی از 227 اصلی بخش 9 مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود 
گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد؛ شش دانگ مالکیت نامبرده در ذیل شماره دفتر امالک الکترونیک 
شماره 139520306003015545 بنام آقای حسین عامری پور ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 093825 سری 
ب سال 1393 صادر گردیده سپس برابر سند رهنی شماره 89965 مورخ 1396/6/16 دفترخانه 33 مشهد در رهن 
شرکت شهد پاک به شناسه ملی 10380192991 قرار گرفته است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. و این 

بخشنامه به استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت امالک صادر گردید.
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی 
است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی، 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف 201  آ1410650
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس

 سیدمحمدباقرحسینی جهانگیر

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان تایباد
سال 1400

پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به استناد تبصره ذیل ماده 
13 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود

اراضی مهروس 251- اصلی
پالک 5998 فرعی از 251- اصلی واقع در تایباد بخش چهارده مش��هد به نام آقای مرتضی مومن اس��تادی فرزند 
علی نسبت به شش��دانگ یکباب منزل طبق رأی ش��ماره 140060306015002029 مورخ 1400/8/23 هیئت 

قانون تعیین تکلیف
پ��الک 5999 فرعی از 251- اصلی واقع در تایباد بخش چهارده مش��هد به نام آق��ای نوراهلل غفوری فرزند عبداهلل 
نس��بت به ششدانگ یکباب منزل طبق رأی ش��ماره 140060306015002028 مورخ 1400/8/23 هیئت قانون 

تعیین تکلیف
در ساعت نه صبح روز یکشنبه مورخ 1400/12/1 در محل وقوع ملک به عمل خواهد آمد.

لذا از متقاضی و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می ش��ود در وقت مقرر در محل وقوع ملک 
حضور به هم رسانند بدیهی است در صورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی آنان طبق ماده 15 قانون ثبت 
ملک مورد تقاضا با حدود اظهار ش��ده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد معترضین می توانند به استناد ماده 20 
قانون و مواد 74 و 86 آئین نامه قانون ثبت ظرف مدت سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض 
خ��ود را کتباً به این اداره تس��لیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض ب��ه واحد ثبتی مبادرت به تقدیم 
دادخواست به مرجع قضائی نمایند در غیر اینصورت با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی و یا نماینده 

قانونی وی و بدون توجه به اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد.آ1410653
تاریخ انتشار: روز سه شنبه مورخ 1400/11/5

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

آگهی تحدید حدود عمومی قسمتی از امالک باخرز واقع در بخش 14 باخرز
حوزه ثبتی باخرز سال 1400

بموجب ماده 14 قانون ثبت تحدید حدود شماره های زیر بخش چهارده باخرز
333- اصلی اراضی باخرز

ششدانگ یکقطعه زمین پالک 333- اصلی باخرز اراضی باخرز بنام شهرداری باخرز بنمایندگی آقای مجتبی مظلوم 
فرزند ابوالقاسم

روز یکشنبه مورخ 1400/12/1 قبل از ظهر در محل انجام خواهد شد.
لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار 
میگردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانید، چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی 
آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین 
تحدید حدود خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع 
مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و در اجرای 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضین میبایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد 
باخرز ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به 

این اداره تسلیم نمایند. آ1410654                        تاریخ انتشار: روز سه شنبه مورخ 1400/11/5
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک باخرز- هادی رضائی

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد((
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 امالک 
متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد:
خانم نورافکن گل محمدی آبقه ئی به شناسنامه شماره 5781 کدملی 0748397477 صادره تایباد فرزند عزیزاله در 
ششدانگ یکباب منزل به مساحت 169/42 مترمربع پالک شماره 504/2300 فرعی از 250 اصلی واقع در خراسان 
رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل تمامت مالکیت رسمی و مشاعی آقای ذکریا راداتی و قسمتی 

از پالک** کالسه 92- 1399
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت 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 ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 

تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1410651

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/5                          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/20
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

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

ذیل آگهی میگردد:
آقای غالمحسین موشکاف به شناسنامه شماره 4488 کدملی 0749139803 صادره تایباد فرزند احمد در ششدانگ 
یکباب منزل به مساحت 379/55 مترمربع پالک شماره 434 الی 437 فرعی از 125 اصلی واقع در خراسان رضوی 
بخش 14 باخرز حوزه ثبت ملک باخرز از محل قسمتی از مالکیت سهم االرثی بانو جواهر شیخ احمدی ورثه مرحوم 

خواجه یعقوب شیخ احمدی و قسمتی از پالک** کالسه 104- 98
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت 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 ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1410652
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/5                     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/20

رئیس ثبت اسناد و امالک باخرز- هادی رضائی

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

خانم صدیقه بنفش��ی کاخکی به شناس��نامه ش��ماره 619 کدملی 0748906754 صادره تایباد فرزند حسین در 
ششدانگ یکباب منزل به مساحت 200 مترمربع پالک شماره 434 الی 437 فرعی از 125 اصلی واقع در خراسان 
رضوی بخش 14 باخرز حوزه ثبت ملک باخرز از محل قسمتی از مالکیت سهم االرثی بانو جواهر شیخ احمدی احدی 

از ورثه مرحوم خواجه یعقوب و قسمتی از پالک** کالسه 153- 98
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت 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 ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1410655
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/5                                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/20

رئیس ثبت اسناد و امالک باخرز- هادی رضائی

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

امالک واقع دربخش 16 یزد –  سانیج و توابع
1174 فرعی از 24 - اصلی – خانم یکتا س��نجری نس��ب نسبت به ششدانگ خانه و باغچه بطور مفروز  قسمتی از 

پالک ثبتی برابربه مساحت ششدانگ1360مترمربع  
بموج��ب  رای ش��ماره 140060321006002920مورخ 1400/10/20واقع  در روس��تای باغ کهله س��انیج تفت 

خریداری عادی مع الواسطه از نورسته  و عزیزه و زهرا صفوی زاده مالکین رسمی 
1174 فرعی از 24 - اصلی – خانم یکتا س��نجری نس��ب نسبت به شش��دانگ خانه و باغچه بطور مفروز  قسمتی 
از پالک ثبتی برابربه مس��احت شش��دانگ 755 مترمربع بموجب  رای ش��ماره 140060321006002747مورخ  
1400/10/04واقع در روس��تای باغ کهله س��انیج تفت خریداری عادی مع الواسطه ازجعفر دهقانی سانیج  و احمد 

وغالمرضا و فاطمه خانی مالکین رسمی
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند.  بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1410647

تاریخ انتشارنوبت اول سه شنبه : 1400/11/05         تاریخ انتشارنوبت دوم چهارشنبه : 1400/11/20
  امیرحسین جعفری ندوشن-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

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

برابررای شماره 140060321006002684هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای مهدی منتظری 
هدش فرزند اصغر بشماره شناسنامه 337 صادره ازیزد درششدانگ یک باب خانه و باغچه به مساحت 368 مترمربع 
بطورمفروزقس��متی از پالک 3061 اصلی بخش 12 یزد واقع درده باال خریداری عادی مع الواس��طه ازمالک رسمی 

خانم ربابه منتظری هدش محرزگردیده است .
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 

و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه ازتاریخ تس��لیم 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. آ1410648

تاریخ انتشارنوبت اول سه شنبه : 1400/11/05          تاریخ انتشارنوبت دوم چهارشنبه : 1400/11/20
  امیرحسین جعفری ندوشن-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

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

برابررای شماره 140060321006002935هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای سید کمال 
میراب زاده  طزرجانی فرزند سیدمرتضی بشماره شناسنامه 38 صادره ازتفت درششدانگ یک باب خانه و باغچه به 
مساحت 539 مترمربع بطور مفروز قسمتی از پالک یک فرعی از 2066اصلی بخش 7یزد واقع درطزرجان خریداری 

از مالکین مشاعی از سهام مجهول محرزگردیده است . 
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند.بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1410649

تاریخ انتشارنوبت اول سه شنبه : 1400/11/05                تاریخ انتشارنوبت دوم چهارشنبه : 1400/11/20
  امیرحسین جعفری ندوشن-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060306012003884و 140060306012003885 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمربه ترتیب تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای / خانم ام لیلی قدوسی فرزند محمد باقربشماره شناسنامه 58347 صادره از مشهد  
در سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان یکباب ساختمان و جواهر قدوسی فرزند محمد باقر به شماره شناسنامه 15410 
صادره از تهران در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 280/52 متر مربع از پالک های 75 
فرعی از 3026 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس خیابان امام موسی صدر 23 پالک 81 خریداری از 
مالک رسمی آقای/ خانم اداره اوقاف 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 اعتراض 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 قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1410646 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/11/05                     تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/11/20

احمد جهانگیر -قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت باخرز(
نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390.9.20 امالک 
متقاضیان که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 باخرز واحد ثبتی شهرستان باخرز مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد:

آقای مصطفی اردالنی شهرنوی به شناسنامه شماره 0740055224 کد ملی 0740055224 صادره از تایباد فرزند 
غالمرسول در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 126.15 متر مربع پالک شماره 651 فرعی از 125 اصلی واقع در 
خراسان رضوی بخش 14 باخرز حوزه ثبت ملک باخرز از محل قسمتی از مالکیت مرحوم سراج الدین نوری )سهم 

االرثی نازی نوری( و قسمتی از پالک کالسه 99-290 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و ماده 13 آئین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیر االنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی و اصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ1410643
تاریخ انتشار نوبت اول:1400.11.5                                            تاریخ انتشار نوبت دوم :1400.11.20

رئیس ثبت اسناد و امالک باخرز-هادی رضائی

) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت باخرز(
نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390.9.20 امالک 
متقاضیان که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 باخرز واحد ثبتی شهرستان باخرز مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه وبالمعارض آن محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد:

خانم فاطمه پوشمین به شناسنامه شماره 4095 کد ملی 0749135875 صادره تایباد فرزند غالمرسول در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب منزل به انضمام طبقه فوقانی به مساحت 116.25 متر مربع پالک شماره 651 فرعی از 
125 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبتی ملک باخرز از محل قسمتی از مالکیت مرحوم سراج 

الدین نوری ریزه ئی و قسمتی از پالک کالسه 99-77 
آقای محمد رضا اردالنی شهرنوی به شناسنامه شماره 0740652451 کد ملی 0740652451 صادره از تایباد فرزند 
غالمرسول بوالیت پدرش آقای غالمرسول اردالنی شهرنوئی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل به انضمام طبقه 
فوقانی به مساحت 116.25 متر مربع پالک شماره 651 فرعی از 125 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد 
حوزه ثبت ملک باخرز از محل قسمتی از مالکیت مرحوم سراج الدین نوری ریزه ئی و قسمتی از پالک کالسه 99-78 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و ماده 13 آئین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیر االنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی و اصل نگردد یا معترض گواهی 

تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1410644

تاریخ انتشار نوبت اول:1400.11.5                                تاریخ انتشار نوبت دوم:1400.11.20 
رئیس ثبت اسناد و امالک باخرز-هادی رضائی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه اقای علی اصغر خالقی دارای شناسنامه شماره0749001011به شرح دادخواست به کالسه0000487از 
این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جواهرشاهچراغی به شناسنامه 
0740729756ودر تاری��خ 1399،12،9در اقامتگاه دائمی خ��ود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصراست به 
1.علی اصغر خالقی باکدملی 0749001011متولد61،11،26صادره از تایباد

2.غالمرضاخالقی باکدملی 0748998111متولد41،10،9صادره ازتایباد
3.محمدخالقی باکدملی 0749697466متولد52،3،9صادره ازتایباد

4.حسن خالقی باکدملی 0749000015متولد54،1،3صادره ازتایباد
5.جوادخالقی باکدملی 0749001021متولد59،5،20صادره ازتایباد
6.هادی خالقی کدملی 0749958898متولد64،2،10صادره ازتایباد

7.مریم خالقی کدملی 074998691متولد44،3،4صادره ازتایباد
8.معصومه خالقی باکدملی 0748998969متولد46،3،5صادره ازتایباد
9.فاطمه خالقی باکدملی 0748999541متولد49،1،2صادره ازتایباد

10.ربابه خالقی کدملی0748999558متولد50،1،5صادره ازتایباد
11.زهراخالقی کدملی0749724943متولد61،1،1صادره ازتایباد

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.آ1410668
شورا-شعبه یک شوای حل اختالف شهرستان باخرز

ابراهیم شیخ احمدی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم معصومه یاسینی دارای شناسنامه شماره0731284003به شرح دادخواست به کالسه0000488از 
این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان محمدصدیقی س��نقرابادی به 
شناس��نامه 612وکدملی0749239768ودر تاری��خ 1400،1،16در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 
1.عایشه صدیقی سنقرابادی باکدملی0721385771متولد89،12،18صادره ازتربت جام فرزندمتوفی 

2.نیلوفرصدیقی سنقرابادی کدملی 0740415379متولد77،2،25صادره ازتایباد فرزندمتوفی 
3.نیماصدیقی سنقرابادی کدملی 0740623680متولد82،7،6صادره ازتایباد فرزند متوفی 

4.درجان رشیدی کد ملی 0749238224متولد32،1،9صادره ازتایباد مادر متوفی 
5.معصومه یاس��ینی کدملی 0731284003متولد55،3،6صادره ازتربت جام همسر 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.آ1410662

شورا-شعبه یک شوای حل اختالف شهرستان باخرز
ابراهیم شیخ احمدی

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

وساختمانهای فاقد سندرسمی                                                    
  براب��ررای ش��ماره140060306022000868هیات اول موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
جواد حیدریان کته شمش��یرفرزند غالم -رضابشماره شناس��نامه 612صادره ازفریمان دریک قطعه زمین مزروعی 
بمساحت 19500،00مترمربع پالک فرعی از231اصلی واقع دربخش13خریداری ازمالک رسمی آقای براتعلی پاکدل 
محرز گردیده اس��ت.لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض 
خودرابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذرس��ید، ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهدشد.آ1410663              
تاریخ انتشارنوبت اول:1400،11،05                                      تاریخ انتشارنوبت دوم:1400،11،19                     

 محمدرضارجایی مقدم- رئیس ثبت اسنادوامالک

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای علی اکبر سلیمانی فرزند حسین به شماره ملی 0638485924 صادره اسفراین باستناد دو برگ 
استشهادیه گواهی شده دفترخانه  1  اسفراین منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول 
به این اداره مراجعه کرده ومدعی هستند سند مالکیت ششدانگ زمین پالک 288 فرعی از پالک 93 اصلی قریه زرق 
آباد واقع در بخش 5 حوزه ثبتی شهرستان اسفراین به ادرس اسفراین روستای زرق آبادکه متعلق به  خود ایشان می 
باشد بعلت آب ریختگی  قابل استفاده نمیباشدبا بررسی دفتر امالک معلوم شد نسبت به مورد ثبت فوق بنام متقاضی 
المثنی ذیل دفتر 260صفحه 304 ثبت 39004سند مالکیت دفترچه به سریال 449211 صادر و دفتر امالک بیش 
از این حکایتی ندارد لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مذکور بوده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز پس از انتشار 
آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید.بدیهی است 
چنانچه در ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره 

ثبت طبق مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد کرد. آ1410645
اردالن محمدی کوشکی

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک اسفراین
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