
نیمکت زندگی

قرعه به نام منِ شوریده زدند
شاد  خیلی  توسلی   رقیه 
اش...  قیافه  صدایش،  شده 
روز   6 ــن  ــ ایـ ــت  ــ اسـ مـــعـــلـــوم 
چسبیده  او  ــه  ب مــیــهــمــانــی، 
روزی  بروبرگرد  بی  حسابی... 
و  می فرستد  ویدئو  را  یک بار 
کیفَش کــوک کــوک اســت... 
الحمدلله... چرا نباشد؟ چرا 

برود  که  مگر کسی هست  اصــاً  نباشد؟  خوشحال ترین 
نه دیگر، معلوم است  نــشــود!؟...  و سرپا  ــارت  زی  مشهد 

که نه.
از 100 فرسخی داد می زند حرم و پنجره فوالد و نماز توی 
جایش  هللا،  امین  زیـــارت  و  کبوترها  تماشای  و   صحن 

داده اند و دست گیرش شده اند.
نصیبش  هشتم  امـــام  ــارت  زیـ توفیق  سفر.  رفته  رفیقم 
اولی اند و توی  زائر  با تعدادی خانم که به اصطاح  شده. 
اکثر ویدئوها کم بغض و گریه ندارند. خدا می داند جمع 

کوچکشان، چقدر دیدنی و قشنگ است.
دارم صــوت آخــرش را دانــلــود می کنم که رگــبــاری عکس 
می فرستد. عکس ها دانه دانه باز می شوند. غذاست. نمای 
نزدیک از زرشک پلو توی ظرف یکبار مصرف با ته دیگ. 
بعدی  عکس های  تــوی  اســت.  لعاب  و  خوشرنگ  خیلی 
هم سلفی اهل کــاروان است دور سفره. سفره مهربانی. 
این  میانشان.  زند  می  موج  و حال خوب  رضایت خاطر 
فهمید.  ماسک دارشان  چهره  پشت  از  حتی  می شود  را 
باالخره تناول از غذای حضرتی، مقوله شیرینی است و 

چی بهتر از اینکه قرعه به اسمت درآید.
غریبی  قصه  فــرســتــاده،  کــه  صوتی  تــوی  مشتی ام،  رفیق 
رزقشان  که  غذایی  همین  قصه  بــرایــم.  کند  می  تعریف 
از  نیست.  و  بــرای مهمانخانه حضرت هست  که  شــده. 
آشنای مشهدی می گوید که سنگ تمام گذاشته. از آقای 
خلیلی که دلش نیامد بچه های کــاروان که امــروز آخرین 
کــرده؟  بــرگــردنــد... چه  روز سفرشان اســت، دســت کوتاه 
یـــازده نفره، به  ــاروان  ایــن کـ ایــن زوار و  رفته نیت شــادی 
 همراهی همسرش تدارک غذا دیده در خانه اش و رسم 
میهمان نوازی بجا آورده. غذایی که البته متبرک به ظرفی 
طعام حضرتی بوده و پایان متفاوت تری را رقم زده. همین 
عکس های دورهمی خندان را. همین قندی که آب شده 
توی دل من شنونده هزار کیلومتر دورتر را. همین ترویج 

محبت را.
رأفت  بذر  بلدید  که  آقــای خلیلی!  امثالهم  کثرهللا  واقعاً 

بکارید و پنهانی، مهربانی کنید.
رفیق مشتی ام می گوید؛ امروز به چشم خودم دیدم که 

همسایه از همسایه، عطر و بو می گیرد. 
 

پایان نوشت
امام رضا)ع( می فرمایند: محبت اهل بیت، کفاره گناهان 

است و حسنات را چند برابر می کند.
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در وبینار »چالش های زن و خانواده مسلمان در غرب« مطرح شد 

 سرمایه داری 
از زنان سوءاستفاده می کند 

: b مدیرعامل مجمع شاعران اهل بیت

 برای جذب مخاطب در هیئت 
نیاز به کار محیرالعقول نیست

در مجتمع آموزش عالی امام خمینی e قم صورت گرفت

 رونمایی از قدیمی ترین 
شرح کالمی بر نهج البالغه

حکایت ها و کرامت ها/ حجت االسالم محسن قرائتی
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 اردوی جهادی جامعه پزشکی در روستاهای رفسنجان برگزار شد

خدمت جهادی به 1400 روستایی

    سال اول    ویژه نامه 260    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

ــه ای امـــام رضـــا)ع(  دبیر اجــرایــی جــشــنــواره رســان
این  بــرگــزاری  دوره  دومــیــن  جــزئــیــات  از  بخشی 
جشنواره را تشریح کرد. به گــزارش آستان نیوز، 
دومین  خــبــری  نشست  در  هوشمند،  محسن 
دوره جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( که با حضور 
اصحاب رسانه در تهران برگزار شد، گفت: با توجه 
به اهمیت موضوع رسانه در حوزه فرهنگ رضوی، 
از سال گذشته و به همت مرکز ارتباطات و رسانه 
برگزاری جشنواره رسانه ای  آستان قدس رضوی، 

امــام رضــا)ع( پایه گذاری شد تا 
زمینه ای  آوردن  فــراهــم  ضمن 
ــی و تــجــلــیــل از  ــ ــدردان ــ ــرای ق ــ بـ

رسانه های فعال در ...

روایت خادمان رسانه ای امام رضا j از ساخت گنبد آستان حسینی در ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمان

دل روی دل گذاشتند نه خشت روی خشت
در نشست خبری تشریح شد

جزئیات دومین 
 جشنواره رسانه ای 

j امام رضا

2

4

دکتر مالک رحمتی:

مادران موفق، رسانه ترویج 
فرهنگ تربیت فرزند باشند

قائم  مقام تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر 
اهمیت نقش آفرینی مادران موفق در حل مسائل 
اجتماعی کشور گفت: ترویج فرهنگ فرزندآوری 
و تربیت فرزند، یکی از مسائل مهم امروز جامعه 
است و مادران موفق باید به عنوان یک رسانه در 

این عرصه نقش آفرینی کنند.
در جمع  رحمتی  مالک  آستان نیوز،  گــزارش  به  
برگزیدگان دومین رویــداد ملی »شکوه مــادری« 
معظم  رهبر  هدایت های  با  خوشبختانه  گفت: 
توسط  رشــد جمعیت  قانون  تصویب  و  انقاب 
مجلس شورای اسامی، مشکات سیاست گذاری 
در حـــوزه فـــرزنـــدآوری درحـــال رفــع شــدن اســت، 
اما آنچه ضــروری است ترویج و تثبیت فرهنگ 
فرزندآوری و هم افزایی فکری، فرهنگی و اجتماعی 
برهمین اساس  که  فرزند است  تربیت  در حــوزه 
برگزیدگان دومین رویــداد ملی »شکوه مــادری« 

باید، خود، رسانه ای قوی برای آن باشند.
وی، با اشاره به اینکه مشکات و پیچیدگی های 
بسیاری همچون فشارها و موانع اقتصادی برای 
می رسد  به نظر  گفت:  شــده،  ایجاد  فــرزنــدآوری 
ردپای نفوذ دشمن در این موضوع وجود دارد و 

برخی برای این منظور کار می کنند.
ــر ایــنــکــه یــکــی از وظــایــف  ــا تــأکــیــد ب رحــمــتــی، ب
خطیر مــادران در جوامع اسامی ترویج فرهنگ 
فرزندآوری و تربیت صحیح فرزند است، افزود: 
آستان قدس رضوی نیز خود را موظف به انجام 
خدماتی در این حوزه ها می داند که درهمین راستا 
ــادران زهــرایــی« ذیــل مرکز بــانــوان و  ــ باشگاه »م
رضــوی تشکیل می شود  کرامت  بنیاد  خــانــواده 
و هدف آن ترویج  فرزندآوری و تقویت آموزش ها 
در زمینه تربیت اسامی فرزندان با بهره گیری از 
ظرفیت فکری و اجتماعی مــادران موفقی است 
که در طرح هایی مانند طرح ملی »شکوه مادری« 

مشارکت داشته اند.
قائم مقام تولیت آستان قدس، در بخش دیگری 
زندگی  بــرکــات  تبیین  بــه  خــود،  از صحبت های 
نورانی حضرت زهــرا)س( پرداخت و اظهار کرد: 
ایشان در همه ابعاد مختلف بندگی، همسرداری، 
مادری، فعالیت های اجتماعی و سیاسی و ... برای 
بشریت الگو و اسوه بودند و ما به عنوان پیروان 
مکتب شیعه باید ایشان را الگوی زندگانی خویش 

قرار بدهیم. 
ــادران  ــ ــی از مـ ــ ــدردان ــ ــا ق رحــمــتــی هــمــچــنــیــن، بـ
ــادری«، گفت:  مـ طــرح »شکوه  در  شرکت کننده 
شما با تأسی به حضرت زهرا)س( مسیری را طی 
و  رضایت  مــورد  قطعاً  آن  براساس  که  می کنید 
عنایت آن حضرت خواهید بود؛ پس قدر خودتان 
را بدانید. امروزه تعداد کثیری از خانواده ها هستند 
که قصد فــرزنــددارشــدن دارنـــد، امــا نمی توانند؛ 
بنابراین شما که فرزند دارید باید با تربیت صحیح 

او قدردان و شکرگزار عنایت خداوند باشید.

نگاهی به تاریخچه اتوبوس شهری در مشهد و سابقه خدماتی آن

افتخار شوفری در مسیر »فلکه حضرت«
آیــا  نیکبخت   محمدحسین 
ــد کــه دور تا  ــاد داریـ دورانـــی را بــه ی
دور حرم فلکه ای موسوم به »فلکه 
ــرت« وجــــــود داشــــــت و در  ــضــ حــ
متعدد  ایستگاه های  آن،  حاشیه 
این  قرار گرفته بود؟  اتوبوس شهری 
 وضعیتی که از آن صحبت می کنم، مربوط به حدود 
30 سال پیش است؛ زمانی که هنوز زیرگذر حرم، 
جای فلکه حضرت را نگرفته بود. آن روزها مبدأ بیشتر 
اتوبوس های شرکت واحد، همین فلکه حضرت بود؛ 
دیگری  جاهای  از  اتوبوسرانی  خطوط  برخی  البته 
یــا فلکه طبرسی هم  ــت)اعــدام(  مثل مــیــدان عــدال
شروع می شد، اما همه می دانستند که محل تمرکز 
اســت؛  فلکه حضرت  ــد،  واحـ اتــوبــوس هــای شرکت 
می دانید، انگار همه راه های عبور و مرور در مشهد، 
حتی آن هایی که از مرکز شهر فاصله زیادی داشتند، 
به حرم مطهر ختم می شد و اصاً برای مشهدی ها 
یا زائرانی که سوار این اتوبوس ها می شدند، مسیری 
غیر از مسیر حرم مطهر قابل تصور نبود. اتوبوس های 
شرکت واحد در مشهد که مشهدی ها به اختصار، 
نام »واحد« را به آن ها داده اند، با شوفرهایی که خیلی 
از آن ها، اهل مرام و معرفت بودند، هر روز، هزاران 
زائر و مجاور را از اطراف به سمت حرم می آوردند و 
باز، هزاران نفر را از این مبدأ به خانه و کاشانه شان 
می رساندند. پدر مرحومم دوستی به نام آقاعلی اکبر 
اتوبوس های شرکت واحد  داشت که شوفر قدیمی 
بود. از آن آدم های با مرام و لوطی منش. یادم می آید 
خیلی وقت ها پُزِ این را می داد که در مسیر خیابان 
تهران -امام رضا)ع(- تا حرم مطهر رانندگی می کند 
و در بازگشت، به آقا سام می دهد؛ می گفت شوفری 
و حتی  افتخاری است  در مسیر »فلکه حضرت« 
این مسیر  بــدون وضو  قدیمی،  از شوفرهای  برخی 
این  داشته اند  عالمی  هم  واقــعــاً  نمی کنند؛  طی  را 
جماعت شوفران و پارکابی هایشان! حاال که از نسل 
آقاعلی اکبر خیلی  ها به رحمت خدا رفته اند و فقط 
امــروز هم، شما  باقی است، می خواهم  خاطراتشان 
خوانندگان گرامی را میهمان یک سفر تاریخی کوتاه 
کنم؛ سفری که شما را به حدود 82 سال قبل مشهد 
می برد و باز می گرداند و درباره تاریخچه اتوبوس های 
شرکت واحد در این شهر، مطالبی کمتر شنیده شده 

را در اختیارتان می گذارد.

بابای هندی و تأسیس اتوبوسرانی مشهد ◾
نفر،  دو  به همت  که  بــود  ســال 1318 خورشیدی 
»علی محمدخان«،  و  هندی«  »بابای  نام های  به 
مردم  به  خدمت رسانی  برای  اتوبوس  دستگاه  دو 
مشهد خریداری شد و در مسیر فلکه حضرت تا 
ایستگاه  اولین  پرداخت.  فعالیت  به  ارگ  خیابان 
اتوبوس شهری مشهد، در فلکه شمالی و نزدیک به 
ورودی خیابان طبرسی قرار داشت. این اتوبوس ها، 
مسیر باالخیابان را طی می کردند و پس از رسیدن 
به محدوده میدان شهدای فعلی، به سمت خیابان 
ارگ تغییر جهت می دادند و البته، آخرین ایستگاه 
آن ها هم، میدان ارگ، جایی در حدود ساختمان 
مرکزی بانک ملی فعلی بود. ممکن است بپرسید 
چرا این مسیر؟ دلیلش معلوم است؛ چون اصوالً 
را بدون  اتوبوس  مسیری دیگری که بشود در آن 
ــر هــدایــت کـــرد و الــبــتــه، از بــافــت شهری  دردســ

اتوبوس های  نداشت.  وجــود  گــذرانــد،  پرجمعیت 
اولیه شهری مشهد، ناچار بودند مسیر رفت خود 
را از ضلع شمالی نهر خیابان و برگشت خود را از 
ضلع جنوبی آن انتخاب کنند؛ در حالی که سیل 
زائــران و مجاوران و شلوغی ناشی از آن، در کنار 
نقلیه  وسیله  که  کالسکه  و  درشکه  زیــاد  تعداد 
عمومی آن روزگــار مشهد بــود، راه را بــرای رفت و 
شاید  و  می کرد  سخت  شهری  اتوبوس های  آمــد 
ابتدای کار، مردم مشهد روی  به همین دلیل در 

خوشی به اتوبوس های شهری نشان ندادند. 

اتوبوس یک قِرونه! ◾
اتوبوس های  این حــال، طی سال های بعد تعداد  با 
شهری که در مسیر فلکه حضرت به سمت نقاط 
مختلف شهر مشهد تــردد می کردند، بیشتر شد؛ 
باقری،  حسین آقا  خورشیدی   1319 ســال  در  مثاً 

دستگاه  یک  هم  طوسی  حسین آقا  و  دستگاه  دو 
اتوبوس خریدند و تعداد اتوبوس های شهری مشهد 
را به عدد پنج رساندند و بین آن ها، توافق هایی هم 
برای حمل مسافر در مسیرهای مختلف انجام شد؛ 
البته مبدأ همه خطوط، فلکه حضرت و حرم رضوی 
بود. در سال 1324 خورشیدی، با توجه به افزایش 
جمعیت شهر مشهد و عادت کردن مردم به استفاده 
از اتوبوس برای سفرهای درون شهری که یک اقبال 
عمومی را در پی داشت، افراد ثروتمندی مانند برادران 
مــزاری، حاجی ایمانی و حاجی احمدی هم به فکر 
سرمایه گذاری در این زمینه افتادند و با افزایش تعداد 
با مبدأ حرم رضــوی تعریف  اتوبوس ها، چهار خط 
اتوبوس ها مشغول فعالیت در آن ها شدند.  و  شد 
افزایش  تدریج  به  اتوبوس ها  تعداد  سال 1328،  از 
پیدا کرد و تا پایان دهه 1330، به 77 دستگاه رسید. 
مهم ترین خط اتوبوس شهری مشهد در این زمان، 
خط فلکه حضرت از محل بست باال، باال خیابان، 
نــادری، میدان شهدا، دروازه قوچان )میدان  چهار راه 
الزمان(،  صاحب  )فلکه  گوهرشاد  میدان  توحید(، 
فلکه سراب، بیمارستان امام رضا)ع( و برعکس بود 
و دست  برایش سر  راننده ها  مــعــروف،  قــول  به  که 
می شکستند؛ چون عاوه بر کثرت جمعیت، یکی 
از بهترین مسیرهای موجود به سمت حرم مطهر 

بود. کرایه اتوبوس در این مسیر یک ریال یا به قول 
قدیمی ها »یک قران« بود؛ البته در دیگر مسیرها هم، 
کم و بیش همین مبلغ گرفته می شد و این مبلغ در 
مقایسه با نرخ تاکسی ها، بسیار ارزان تــر بود. شعر 
»اگه تاکسی گرونه / اتوبوس یک قرونه« یادگار همین 
ایام است. نکته جالبی که باید به آن اشــاره کنیم، 
ظرفیت این اتوبوس هاست؛ این وسایل نقلیه فقط 
گنجایش 30 نفر را داشتند و طبق مقررات راهنمایی 
و رانندگی، سوار کردن مسافر مازاد، جریمه داشت. 
با این حال، معموالً 10، 12 نفر به صورت ایستاده 
در اتوبوس سوار می شدند که ناچار بودند وقتی به 
ساختمان شهربانی در چهارراه نادری می رسند، کف 
اتوبوس بنشینند تا شوفر جریمه نشود! اتوبوس ها 
در ابتدای کار رنگ صورتی و زرد داشتند؛ اما بعدها، 
بیشتر اتوبوس ها آبی رنگ و از نوع بنز بودند. در سال 
1344 خورشیدی، اساسنامه تأسیس شرکت واحد 

اتوبوسرانی مشهد به تصویب شهرداری رسید و عماً 
از یک سال بعد، اتوبوس های درون شهری، زیر نظر 
شرکتی که 51 درصد سهام آن متعلق به شهرداری 
مشهد بود، فعالیت می کردند. در این دوره، شوفرها 
کار شیفتی را تجربه کردند؛ شیفت اول از ساعت 6 
تا 14 و شیفت دوم از ساعت 14 تا 22. از ساعت 22 
تا 6 صبح هم، اتوبوس ها در گاراژی واقع در خیابان 
راهنمایی فعلی، تعمیر و نظافت می شدند. در همین 
دوره، کرایه اتوبوس ها برای مراسم عروسی و به قول 
معروف »عروس کشون« باب شده بود؛ به خصوص 
اینکه مشهدی ها رسم داشتند در شب عروسی، 
تــبــرک، دور حرم  ــرای تیمّن و  ب عــروس و دامـــاد را 
امام رضــا)ع( و در مسیر فلکه حضرتی بچرخانند 
و این کار، با اتوبوس های شرکت واحد به سادگی 
انجام می شد. از سال 1347، بلیت جای وجه نقد 
یافت.  افزایش  ریال  دو  به  کرایه  البته،  و  را گرفت 
به تدریج دکه های بلیت فروشی در مشهد دایر شد 
که افرادی برای کار در این دکه ها استخدام شدند 
امــروزه  بودند.  فعال  هنوز  قبل،  دهه  دو  یکی  تا  و 
سازمان اتوبوسرانی مشهد و حومه، با بهره گیری از 
خدمت رسانی  حال  در  اتوبوس،  هزارو850دستگاه 
به زائران و مجاوران است و البته بلیت های شرکت 

واحد هم به خاطره ها پیوسته است.

اتوبوس های شرکت واحد در مشهد که مشهدی ها به اختصار، نام »واحد« را به 
آن ها داده اند، با شوفرهایی که خیلی از آن ها، اهل مرام و معرفت بودند، هر روز، 
هزاران زائر و مجاور را از اطراف به سمت حرم می آوردند و باز، هزاران نفر را از این 

مبدأ به خانه و کاشانه شان می رساندند.
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فرض اهلل 
االیمان 
تطهیرًا من 
الشرک...و 
الزکاه زیاده 
فی الرزق

 خداوند ايمان را 
 پاك كننده از شرك...
 و زكات را 
افزاينده روزى ساخت.

حسبک 
من کمال 

املرء ترکه ما 
ال یحمد 

به...و 
من حسن 

خلفه کفه 
اذاه

در كمال مرد، تو را 
همين ] نشانه [ بس 

 كه آنچه را 
پسنديده نيست، 
 ترك مى كند... و 

در خوش خويى اش 
همين بس كه آزارش 

به كسى نمى رسد.

G

رو به قبله

وقتی میرزا حبیب هللا 
در حال نزع و جان 
دادن بود، هر چه 
پای او را رو به قبله 

دراز می کردند او پای 
خود را جمع می کرد و 

چیزی نمی گفت. چون 
چندبار این کار تکرار 
شد از میرزا علت را 

پرسیدند، به زحمت 
قبل از فوت گفت: 

چون وضو ندارم پایم را 
 رو به قبله 

دراز نمی کنم!

نياموختن 
 براى 
اين سه چيز!

لقمان به پسرش 
گفت: »ای پسرم، 
دانش را برای سه 
چیز نیاموز و برای 
سه چیز رها نکن: 
برای کشمکش و 
فخرفروشی و ریا آن 
را نیاموز و به خاطر 
بی رغبتی به آن و حیا 
از مردم و رضایت 
به نادانی، آن را رها 
نکن«.

سیره علما حکمت

به گزارش مهر، جواد حیدری، مدیرعامل مجمع شاعران 
اهل بیت)ع( در برنامه جهان آرا با تأکید بر اینکه هیئت ها 
رو بــه جلو هستند، گفت: درســت اســت کــه هــر از گاهی 
هنجارشکنی هایی در عرصه مداحی و برخی هیئت ها 
مشاهده می شود اما باید توجه داشت هیئت ها رو به جلو 

هستند.
وی بــه سبک های جــدیــدی کــه در بعضی هیئت ها اجــرا 

می شود اشاره و عنوان کرد: برخی از مداحان سبک هایی 
را ابـــداع و نــام آن را اگــزوزی خــوانــی گذاشتند کــه در واقــع 
خشن خوانی اســت و نمی توان آن را مــدح اهــل بیت)ع( 

دانست.
حیدری با بیان اینکه کــام اهــل بیت)ع( زبــان روز است، 
گفت: شاعر آیینی باید با توجه به کام اهل بیت)ع( مطالب 
و مباحث روز را مطرح کند. برای مثال شاعران و مداحان این 

رسالت را در دوران دفاع مقدس با این مضمون مبنی بر اینکه 
»حسین جان دوستت دارم« به انجام می رساندند. بسیاری 
از اشعار که بر اســاس روایــات ســروده شــده، حتی با وجود 

گذشت قرن ها کهنه و قدیمی نمی شوند.
ــیـــت)ع( بـــا تــأکــیــد  ــل بـ ــران اهـ ــاعـ ــرعــامــل مــجــمــع شـ مــدی
بــر اینکه هیئت و اشــعــار آیینی بــایــد خــروجــی تربیتی 
داشته باشد، تصریح کــرد: توجه به اشعار بسیار حائز 

ــه خــانــدان  ــا تــوجــه ب اهــمــیــت اســـت. زبـــان شــاعــر بــایــد ب
عــصــمــت و طـــهـــارت کـــه ســـراســـر ادب بـــودنـــد، مـــؤدب 
ــن آســتــان را به  ــان شــعــر مـــی تـــوان ادب ایـ ــ  بــاشــد. بــا زب

نمایش گذاشت.
وی با استناد به کام رهبر انقاب مبنی بر اینکه گاهی اوقات 
یک شعر یا مداحی می تواند به اندازه 100 منبر تأثیر داشته 
باشد، بیان کرد: هرچه یک شعر می تواند تأثیرگذار باشد 

قادر خواهد بود به همان مقدار زیان داشته باشد. در زمینه 
خروجی اشعار خوب الزم است مجموعه های فرهنگی مانند 

سازمان تبلیغات اسامی، وزارت ارشاد و… پای کار بیایند.
وی افـــزود: فعالیت های جــزیــره ای در حــوزه شعر آیینی و 
مداحی کاری از پیش نمی برد، اگر می خواهیم تحول خاصی 
را شاهد باشیم باید کــار متمرکز داشته باشیم. مداحی 
دانشی است که همه علوم در آن نقش دارد و اگر به دنبال 

اثرگذاری آن هستیم، باید جوامع ستایشگری را تجمیع 
کنیم.

در ادامه سید مهدی حسینی، مداح اهل بیت)ع( به ایراد 
سخنرانی پرداخت و اظهار کرد: در ۲0 سال اخیر ما شاهد 
افزایش کمی هیئت ها هستیم اما خروجی و کیفیت این 
هیئت ها متناسب با خروجی کمی آن نیست. دلیل این 
سخن نیز آن است که این امر موجب نشده گناه و فساد در 

جامعه کاهش یابد.
وی با بیان اینکه محبت حقیقی در هیئت و در بین جوانان 
ایــجــاد نمی شود و دلیل آن هــم ایــن اســت کــه گرداننده 
هیئت، آموزش های ابتدایی و الزم را سپری نکرده و این 
مسئله باید آسیب شناسی شــود، عنوان کــرد: در برخی 
از هیئت ها دیده می شود مداح، هیجان کاذب به مراسم 
می دهد، دربــاره اهل بیت)ع( افسانه پردازی و مجلس را 

نــورپــردازی و … می کنند تا مخاطب جذب کنند اما این 
جذب به چه قیمتی است؟ محبت اهل بیت)ع( نیاز به 

این زرق و برق ها ندارد.
امــام صـــادق)ع( در روایتی می فرمایند همان طور که شما 
اسم ما را می برید مردم قلوبشان به ما جذب می شود، براین 
اساس اصاً الزم نیست برای جذب مخاطب و گرمی روضه، 

کارهای محیرالعقول و خاص کرد.

قاب رسانه
براى جذب مخاطب 
در هيئت، نياز به كار 
محيرالعقول نيست

حکایت ها و کرامت ها
حجت االسالم محسن قرائتی

   از اول بايد خدمت خودتان مى آمدم
تازه ازدواج كرده بوديم. به رسم ادب و با هدف تيمن و تبرك زندگى، 

راهى زيارت امام رضا)ع( شديم. اثاثيه را به دفتر گاراژ سپرديم، خانم 
را به حرم بردم و شروع كردم به پرس وجو براى اتاق. پس از ساعت ها، 
ناگهان خود را در همان محلى ديدم كه پرس وجو را از آنجا آغاز كرده 

بودم. بغض گلويم را گرفت.همان جا رو به حرم مطهر نموده، صادقانه 
عرض كردم: آقا جان، نمى خواهيد يک اتاق براى ما پيدا كنيد؟

همين رو كردن به سمت حرم سبب شده بود صاحب اولين 
مسافرخانه اى كه رفته بودم، دوباره مرا ببيند. بالفاصله جلو آمد و 

گفت: هنوز هم اتاق مى خواهيد؟ گفتم: بله، كور از خدا چى مى خواد؟ 

كليد را باال گرفت، تکان داد و گفت: دو چشم بينا!
در همان سفر بود كه به دليل بى تجربگى و نيز رعايت حال عروس 

خانم و ولخرجى و اين مسائل، يک روز موقع رفتن به نانوايى متوجه 
شدم حتى يک ريال هم پول ندارم. پس از دقايقى تأمل، با خودم گفتم: 

به نسيه از نانوا نان مى گيرم تا ببينم چه مى شود! با دلهره در صف 

ايستادم و مدام با خودم كلنجار مى رفتم. يکى دو نفر مانده بود كه 
نوبت به من برسد، نتوانستم دوام بياورم و از صف خارج شدم.

يادم آمد كه جانمازى به همراه داريم از جهيزيه عروس خانم، 
دستباف، پشمى و قابل خريد و فروش، گفتم: همان جانماز را 

مى فروشم تا گشايشى شود. به مسافرخانه رفتم و جانماز را جمع 

كردم. داشتم از اتاق خارج مى شدم كه همسرم متوجه شد. پرسيد 
جانماز مرا كجا مى برى؟ خجالت كشيدم چيزى بگويم، گفتم هيچى! 

و آن را همان جا گذاشتم و خارج شدم. به ذهنم رسيد مى توانم در 
حرم مطهر براى زائران زيارت نامه بخوانم. در حرم به چند نفر گفتم 
زيارت نامه بخوانم؟ همه جواب رد دادند. ذهنم رفت سمت فروختن 

تسبيح چوبى خوبى كه همراه داشتم؛ هيچ كس نخريد. آخراالمر هم 
يکى گفت: شيخ، حيا نمى كنى در حرم امام رضا)ع( به جاى زيارت، 

تجارت مى كنى؟
دلم شکست، رو به حضرت عرض كردم: آقا... نوكر بد هم نوكر است! 
اشکم جارى شد. رو به ضريح، عقب عقب از حرم خارج شدم و وارد 

مسجد گوهرشاد شدم. يکى از دوستانم به سمتم آمد و بى مقدمه 
گفت: قرائتى سالم! پول نمى خواى؟ من امروز دارم برمى گردم و پول 
اضافه دارم. گفتم شايد الزمت بشه. اين ها را داشته باش، بعداً كاشان 
همديگر را مى بينيم. دستش را گرفتم و دوباره رو به حضرت رضا)ع( 

عرض كردم: آقاجان، از اول بايد خدمت خودتان مى آمدم.

افسانه توسلی، دانشیار گــروه مطالعات زنــان و 
خــانــواده دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 
دانشگاه الــزهــرا)س( در وبینار »چالش های زن و 
خانواده مسلمان در غرب« گفت: جهانی سازی 
و سرمایه داری مهم ترین چالش های کنونی زن 

مسلمان در غرب است. 
به گزارش ایکنا، افسانه توسلی در این وبینار با بیان 
اینکه نخستین چالش برای زنان مسلمان در غرب 
پوشش اســت، توضیح داد: در غــرب حجاب به 
معنای سلب آزادی زنان است، در حالی که پوشش 
اسامی به معنای حفظ زنان از آسیب است. باید 
به این پرسش پاسخ دهیم که نوع پوشش اسامی 
و حجاب در وضعیت زنــان در جوامع غربی چه 

نقشی دارد؟
این استاد دانشگاه با بیان اینکه تبعیض دینی، 
چالش بعدی زنان مسلمان در غرب است، افزود: 
 Evans and( یک مطالعه توسط ایوانز و بولبی
Bowlby( در سال ۲000 در مورد وضعیت اشتغال 
زنان مسلمان پاکستانی مقیم بریتانیا نشان داد 
باوجود سطح بــاالی تحصیات و اشتغال، آن ها 
در معرض اشکال مختلف تبعیض نژادی و دینی 

قرار گرفته اند.
ــه داد: چــالــش ســـوم ازدواج است  توسلی ادامــ
زیـــرا یافتن همسر مناسب و تشکیل خــانــواده 
ــرای مسلمانان ساکن غــرب آســان نیست. وی  ب
خاطرنشان کــرد: بخشی از این مشکل به دلیل 
قوانین شریعت اسامی است که بنابر آن یک زن 
مسلمان نمی تواند با مرد غیرمسلمان ازدواج کند.

این مدرس دانشگاه عنوان کرد: یافتن شغل چالش 
دیگری است زیرا برخی از ادارات، حجاب را ممنوع 
می کنند و همچنین زنان مسلمانی که به مشاغلی 
مانند بــازیــگــری و فعالیت در رســانــه عاقه مند 
هستند ممکن است نتوانند شغل مورد نظر خود 
را در جوامع غربی بدست آورند یا به سختی به آن 
دست پیدا کنند و ممکن است به دلیل حجاب 

نتوانند در رسانه ها فعال باشند.

چالش آموزش در غرب ◾
ــاره زنــان  ــ او در ادامـــه از نــگــرش هــای عمومی درب
مسلمان به عنوان چالش دیگر نام برد و به خاطرات 
یک پزشک زن مسلمان اشاره کرد که مردم تا زمانی 
که مهارت های او را ندیدند نمی توانستند پزشک 

بودن او را باور کنند.
تــوســلــی مــوضــوع بــعــدی را آمــــوزش بــرشــمــرد و 
ــان مسلمان در مــدارس  افـــزود: آمــوزه هــایــی که زن
یا دانشگاه ها دریــافــت می کنند ممکن اســت با 

اعتقادات دینی آن ها در تضاد باشد.
وی با بیان اینکه یکی از چالش هایی که یک زن 
در محیط کار با آن روبه رو است، چالش آرایش او 
برای نامحرمان است، گفت: پنهان کردن زیبایی یا 
اجتناب از صحبت با مردان در حین کار برای یک 

زن مسلمان آسان نیست.

استفاده ابزاری از زن ◾
ــشــگــاه همچنین بــه استثمار  ــن اســـتـــاد  دان ایـ
سرمایه داری از بدن زنان برای منافع خود اشاره کرد 
و گفت: جذابیت بدن زن مهم ترین ابزار تبلیغاتی 
ــدن انــســان مصونیت و  شــده اســـت. اســـام بــه ب
قداست داده و جز دو کف دست و صورت زنان نباید 
در مقابل نامحرمان پیدا باشد. در این میان یک زن 
مسلمان باید در برابر چنین چالشی چگونه عمل 
کند؟ زنان با وضعیتی مواجه می شوند که یادآور 
دوران بــرده داری سفید است. جامعه اسامی هر 
نوع تجارت فحشا و استفاده از بدن زنان را به عنوان 

ابزار تبلیغاتی برای تبلیغ کاال رد می کند.

فمینیسم و زنان مسلمان ◾
توسلی دربـــاره شــرایــط کنونی زنــان مسلمان در 
کشورهای غربی گفت: امـــروز چالش های زنــان 
مسلمان در غرب نسبت به گذشته بسیار متفاوت 

است.
او ادامه داد: موج اول، دوم و چهارم فمینیسم به 
نوعی نسبت به زنــان مسلمان بی تفاوت بود در 
حالی که مــوج ســوم، حجاب را به عنوان تأییدی 
بــر مــردســاالری رد کــرد. بــا ایــن حــال، مــوج پنجم 
فمینیسم، زنــان مسلمان را گروهی می بیند که 
باید درک شوند و در برابر نژادپرستی، مردساالری 
و سرمایه داری از آن هــا محافظت شــود. آن هــا به 

ایدئولوژی های چندفرهنگی اعتقاد دارند.
توسلی اظهار کــرد: استفاده از حجاب رسمی 
ورزشی در مسابقات به ژوئیه ۲01۲ بازمی گردد، 
IFAB( که  زمانی که هیئت بین المللی فوتبال )
متولی قوانین فوتبال اســت، ممنوعیت سال 
۲00۷ را لغو کرد که استدالل می کرد حجاب برای 
ورزشکاران ممکن است خطر آسیب به گردن را 

افزایش دهد.
وی افزود: IFAB در حالی این ممنوعیت را لغو کرد 
که هیچ مدرک معتبری در متون پزشکی در مورد 
آسیب های ناشی از استفاده از روســـری وجــود 
ندارد. حجاب ورزشی با آهنربا در جای خود محکم 
می شود و اگر کنده شــود، کاه دیگری در زیر آن 
هست تا بدون ایجاد آسیب، موهای فرد ورزشکار 

را بپوشاند.
وی ادامه داد: در سال ۲01۲، ورزشکاران مسلمان 
محجبه مورد توجه رسانه ها قرار گرفتند زیرا داشتن 
حجاب، آن ها را از دیگر ورزشکاران المپیکی متمایز 
می کرد. از آن زمان، چندین شرکت تولید حجاب 
ورزشی، از مدت ها پیش از تولید حجاب حرفه ای 
توسط شرکت نایکی )Nike(، وارد ایــن تجارت 

شده اند.
توسلی اظهار کرد: واکنش های متفاوتی دربرابر 
لباس های ورزشــی زنــان مسلمان وجــود داشــت، 
برخی از زنان مسلمانی که می خواهند موهای خود 
را بپوشانند نایکی را به خاطر این ابتکار تحسین 
می کردند و برخی نیز این شرکت را به حمایت از 

فرمانبرداری زنان متهم می کردند.

جهانی سازی، چالش جدی ◾
وی ادامه داد: زنان مسلمان با چالش های عمیقی 
مانند مصرف گرایی روبه رو هستند. در حال حاضر 
چالش جدی تری پیش روی زنان مسلمان وجود 
دارد و آن جهانی شدن و توانایی خرید و فروش همه 
چیز در این بازار، حتی انسان، به عنوان محصولی 
است که در این تبلیغات مورد سوءاستفاده قرار 

می گیرد.
به گفته ایــن استاد دانشگاه وقتی در مــورد برند 
نایکی و زنان مسلمان صحبت می کنیم، به نوعی 
در مورد سوءاستفاده از زنان مسلمان در تبلیغات 

صحبت می کنیم.
توسلی در پایان با اشــاره به اینکه مصرف گرایی 
معنای امــروزی بــودن و مسلمان بــودن را تغییر 
ــی نــصــر، محقق ایــرانــیـ   مــی دهــد، بــه نقل از ول
آمریکایی گفت: امروز نبرد بزرگ جهان اسام نه 
بر سر دین، بلکه بر سر مقابله با سرمایه داری بازار 
خواهد بود. وی افزود: جهانی سازی و سرمایه داری 
از زنان مسلمان سوءاستفاده می کنند و به نظر 
من ایــن یک چالش بسیار عمیق و نه سطحی 
اســـت. چــالــش هــای گذشته بــیــرونــی بــودنــد اما 
چالش های فعلی هم بیرونی و هم درونی اند و این 
به معنی مواجهه ایدئولوژی با جهانی سازی و 

سرمایه داری است.

در وبینار »چالش های زن و خانواده مسلمان در غرب« مطرح شد 

 سرمایه داری 
از زنان سوءاستفاده می کند 

دیدگاه اذان ظهر مــی شــود و همه 
ــام  ــه ای امـ ــ ــان خـــادمـــان رســ
رضــا)ع( زیر خیمه مزین به 
نام امام حسین)ع( در ستاد 
بـــازســـازی عــتــبــات عالیات 
نمازجماعت می خوانند و پس از آن وارد فضای 

ساخت گنبد می شوند.
سازه اصلی گنبد پیش از این به کربای معلی منتقل 
شده و اکنون سازه ای که قرار است در رأس قرار بگیرد 
و پرچم ســرخ حسینی بر آن نصب شــود مراحل 

پایانی کار را در کرمان طی می کند.
خادمان رسانه ای امام رضا)ع( با دیدگانی اشکبار 
سراغ این سازه می روند و یک دل سیر آن را لمس و 
پای آن گریه می کنند، کجا چنین موقعیتی دست 
می دهد که رأس گنبد حــرم مطهر یکی از ذوات 
مقدسه را بتوانی زیارت کنی؟ حتماً که نام این زائران 

در حافظه تاریخی گنبد نیز می ماند.
آخرین و اصلی ترین بخش این بازدید، فضای کاماً 
متفاوت و مقدسی است که همه برای ورود به آن 
لحظه شماری می کنند؛ در که گشوده می شود، همه 
رعایت ادب می کنند، یکی از خبرنگاران می گوید 
اینجا دیگر جای تعارف نیست، جای سبقت است؛ 

والسابقون السابقون.
وارد کــه مــی شــوی همه وجـــودت مشحون از عطر 
دل انــگــیــزی مــی شــود کــه آن را فقط در خــودِ خــودِ 
حرم می توانی تجربه کنی؛ خادمان رسانه ای امام 
رضا)ع( که اختیار از کف داده اند خیلی زود هق هق 

گریه هایشان فضا را پر می کند.
امُ  هر کسی گوشه ای با امام خود نجوا می کند؛ »أَلسَّ
عَلی مَنْ جََعلَ هللاُ الّشـِفآءَ فی تُرْبَتِهِ، سام بر آن کسی 

که خداوند شفا را در خاک قبر او قرار داد«.
دلدادگان امام رضا)ع( توان دل بریدن از اتاق تربت را 
ندارند، اتاقی که نمونه هایی از خاک و آب کربا در آن 
نگهداری می شود و پته های دست دوز بانوان کرمانی 

که برای قبر نورانی امام)ع( دوخته شده است.
حاال خادمان رسانه ای امام رضا)ع( جان دوباره ای 
گرفته اند و با نیروی معنوی جدیدی که از این مکان 
مقدس به آنــان تزریق شــده، بــرای ادامــه مسیری 
که در آن قرار دارند مصمم تر و امیدوارتر هستند؛ 
امــیــدوار بــه اینکه امـــام رضــایــی هــا در صــف امــام 

حسینی ها هم قرار بگیرند.
این ها روایتی از آخرین مرحله از یک تجربه معنوی 
رسانه ای خادمان رسانه ای امام رضا)ع( در بازدید 
از ستاد بــازســازی عتبات عالیات اســتــان کرمان 
است که در آن، آخرین مراحل اجــرای پــروژه گنبد 
مطهر حسینی در حال انجام برای انتقال به آستان 
حسینی است. آنچه می خوانید مشروح گزارش این 
بازدید به روایت خادمیاران رسانه ای امام رضا)ع( 
و گفت وگو با رســول فتحی، مدیر فرهنگی و امور 
مواکب ستادبازسازی عتبات عالیات استان کرمان 

به نقل از خبرگزاری شبستان است.

بدون خواست ائمه)ع( هیچ اتفاقی نمی افتد ◾
ــدازی ستاد بازسازی عتبات عالیات  »عملیات راه ان
به ابتکار شهید حاج قاسم سلیمانی رقم می خورد. 
اولویت نخست، رفع فرسودگی و بازسازی اعتاب 
ــوده اســت« ایــن را مدیر فرهنگی و امــور  مقدسه ب
مواکب ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمان 

می گوید و ادامه می دهد: شرایط نابسامان سازه حرم 
مطهر حسینی منجر به آغاز عملیات بازسازی شد 

که این عملیات پروژه های مختلفی را دربرمی گیرد.
رســول فتحی اضافه می کند: در نخستین اقــدام، 
سنگ کاری اطـــراف ضریح مطهر انــجــام و سپس 
صحن مسقفی بــه حــرم اضــافــه شــد کــه ایـــران در 

بخشی از آن نقش داشت.
در مرحله بعد نکته حائز اهمیتی که موجب شد 
ستاد بــازســازی عتبات عالیات استان کرمان ورود 
کند، فرورفتگی گنبد حرم مطهر امام حسین)ع( بود 
که پیشنهاد تولیت حرم مطهر، باال آوردن گنبد فعلی 
بود و چند پیش شرط هم داشتند از جمله اینکه حائر 

حسینی تغییر نکند، گنبد فعلی نیز بماند.
فتحی پیش از آنکه بقیه ماجرا را شرح بدهد؛ نکته 
مهمی را متذکر می شود: ما یک باوری داریم و آن 
اینکه در دستگاه ائمه)ع( بــدون خواست ایشان 
هیچ اتفاقی نمی افتد؛ کوچک ترین اتفاقی را هم که 
متصور هستید و ما با تک تک مصادیق آن مواجه 

شدیم همه به خواست خود ائمه)ع( است.
ــروژه گنبد  ــ ــرای پ ــه ایــنــکــه بـــرای اجــ ــاره ب ــا اشــ وی ب
ــام کــشــورهــای مختلفی مطرح  مطهر حسینی ن
بود و پیشنهاد اصلی این بود گنبد فعلی مرتفع 
شود نه اینکه گنبد جدیدی ساخته شود ، تصریح 
می کند: در نهایت امــا طــی مــاجــرایــی بــه عنایت 
حضرت زهرا)س( یکی از علمای لبنان در عالم رویا 
حضرت را مشاهده می کند که قنداقه طفلی را به 
آیت هللا بهجت می دهند و می فرمایند از این طفل 
نگهداری کن و به ایــن ترتیب اجــرای ایــن پــروژه به 

ایرانی ها)استان کرمان( واگذار می شود.

هزینه هایی که به عنایت امــام حسین)ع( جور  ◾
می شوند

مدیر فرهنگی و امور مواکب ستادبازسازی عتبات 
عالیات استان کرمان با اشــاره به فرسودگی سازه 
داخــل گنبد کــه پابرجایی آن در هیچ مهندسی 
نمی گنجد، می گوید: ستادبازسازی عتبات عالیات 
شــروع بــه الغــرســازی و مــقــاوم ســازی چهار ستون 
اطراف حرم کرد تا فضای زیارتی اطراف ضریح مطهر 

در ایام اربعین حسینی افزایش یابد.
مقاومت ستون ها پیش از آن ۲0کیلوگرم بر یک 
سانتیمترمکعب بود اما در پایان اجــرای پــروژه به 
هزار کیلو بر سانتیمتر مکعب رسید در حالی که در 
شرایط عادی 800کیلو برای مقاومت کفایت می کند 
امــا مــا)بــرای اطمینان خاطر( دســت بــاال گرفتیم و 

60درصد حجم ستون ها را نیز کم کردیم.
فتحی ادامـــه مــی دهــد: بـــرای افــزایــش مقاومت، 

ستون ها و سقف ها را با کابل فشرده کردیم؛ این نوع 
مهندسی فقط در سدسازی استفاده می شود و ما 
دقیقاً همین فناوری را در ستون های اطراف ضریح 

مطهر به کار بردیم.
وی با بیان اینکه برای این امر کابل خاصی مدنظر 
مهندس سازه بود و در کل ایران فقط یک نفر این 
کابل را داشت که چند سال پیش از آن وارد کرده 
بوده و در انبار او مانده بود، می گوید: اینکه گفتم 
همه چیز به خواست خــود ائــمــه)ع( اســت، یکی 

همین مورد است.
مسئله جالب دیگری را برایتان بگویم؛ در اجرای 
پــروژه نیازمند شن مخصوصی بودیم. تقریباً کل 
شن های کشور را برای آزمایش به کربا بردیم اما 
تنها شنی که سازگار بود مربوط به معدن گلومک 

جوپار)اطراف کرمان( بود که معدن کار آن از سال 94 
تاکنون همه شن هایی را که الزم داشتیم تبرعی اهدا 

کرده و ریالی بابت آن پول نگرفته است.
وی در زمینه عنایت امام حسین)ع( در جریان اجرای 
ــروژه مهم الغــرســازی و مــقــاوم ســازی ستون های  پـ
اطراف ضریح مطهر تصریح می کند: پیش از اجرای 
پــروژه، روزی نوه یکی از علمای بزرگ به زیــارت امام 

حسین)ع( می رود و از موضوع مطلع می شود.
فتحی ادامــه می دهد: او به رئیس ستادبازسازی 
عتبات عالیات اســتــان کــرمــان مراجعه می کند و 
می گوید هزینه هر ستون چقدر می شود؟ وقتی 

متوجه می شود هزینه هر یک حدود 5-4میلیارد 
تومان است، می گوید من آن را پرداخت می کنم که 
رئیس ستاد عتبات کرمان پاسخ می دهد خیلی ها 

از این قول ها دادند.
نوه آن عامه اما هزینه هر چهار ستون را پرداخت 
کرد و می گوید ارث مــادری اســت؛ این گونه شد که 
پیش از آغاز عملیات به عنایت خود امام حسین)ع( 

کل هزینه یک جا تأمین شد.

همه هزینه های این پروژه، مردمی است  ◾
مدیر فرهنگی و امور مواکب ستاد بازسازی عتبات 
عالیات اســتــان کــرمــان در خصوص اجـــرای پــروژه 
گنبد حرم مطهر حسینی)ع( هم با این توضیح که 
گنبدی با وزن هزار و ۲00 تن باید روی مصالحی سوار 
باشد که خودش را حفظ کند؛ اضافه می کند: قباً 
از اَلوارهای چوبی استفاده می شد؛ هزار تن خاک 
را از پشت بام حرم مطهر خاک برداری کردیم و به 
الوارهای چوبی رسیدیم که همه آن ها پوسیده بود و 
در واقع گنبدی با این وزن بین زمین و آسمان بود که 
این صرفاً به عنایت خود حضرت امکان پذیر است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دو گنبد روی هم 
سوار هستند و گنبد جدید ساخته شده در کرمان 
با ارتفاع ۲1.5 متر روی این دو گنبد قــرار می گیرد، 
می گوید: قطر گنبد جدید 1.5 برابر گنبد فعلی است 
و ارتفاع آن حــدود هفت متر بیشتر است و اولین 
گنبد صنعتی ساز شده با آخرین اصول مهندسی 
است که همه مسائل پدافند غیرعامل نیز در آن 
لحاظ و مقاومت آن تا 500 سال تضمین شده است.

فتحی در خصوص خشت هایی که قرار است روی 
گنبد جــدیــد نصب شـــود، توضیح مــی دهــد: این 
خشت ها که 15هــزار عــدد اســت از جنس مس با 
روکشی از طاست که مس کاری آن در استان کرمان 
انجام شده و فقط ریزه کاری ها و خطاگیری های آن 

در حال انجام است.
وی با بیان اینکه طاکاری خشت ها در کربا انجام 
می شود و 60درصــد خشت ها که طاکاری شدند، 
عملیات نــصــب ســومــیــن گنبد حـــرم مطهر امــام 
حسین)ع( آغاز می شود، خاطرنشان می کند: همه 
هزینه های ایــن پــروژه مردمی اســت و هیچ بودجه 

خاص دولتی و حکومتی در آن دخیل نشده است.
مدیر فرهنگی و امور مواکب ستادبازسازی عتبات 
عالیات استان کرمان اضافه می کند: نذورات مردمی 
هم متفاوت است؛ از مددجوی کمیته امداد گرفته که 
پس از حضور در این کارگاه آن قدر متحول شده که 
گوشواره دخترش را درآورده و اهدا کرده تا آن خارجی 
که 5هزار یورو فرستاده است و یا پروفسور قهرمانی 

پدر خاک شناسی ایران که تبرعی وارد پروژه شد .
وی هــزیــنــه تــمــام شـــده هــر خــشــت طــا را حــدود 
3میلیون تومان اعــام و بیان می کند: بــرای مبالغ 
باالی ۷00هزار تومان سند افتخار و مشارکت در تهیه 
خشت طا اعطا می کنیم؛ برای جلب مشارکت ها 
هم تبلیغات خاصی نداریم و خود مــردم مراجعه 
می کنند زیـــرا بــه شــدت مخالف شــیــوه هــای غلط 
جمع آوری نــذورات هستیم و عزت کار را زیرسؤال 

نمی بریم.
فتحی با بیان اینکه پروژه اتصال سرداب های حرم 
مطهر حسینی در طبقه منفی یــک حــرم نیز به 
کرمانی ها واگذار شد، می گوید: زمین کربا و به ویژه 

حرمین مطهر امام حسین و ابوالفضل العباس)ع( 
بــه دلیل حضور آب در گــرداگــرد حــرم هــا در ســازه 
ساختمانی خلل ایجاد می کند که به لطف امام 
حسین)ع( ما به فــنــاوری ای دست پیدا کردیم که 
با ایجاد آب بندی، عملیات ساخت وساز را انجام 

می دهیم.
وی با بیان اینکه اتصال چهار سرداب به یکدیگر آن 
هم بدون ایجاد ستون، در شرایط عادی که ساختمان 
فرسوده شده کار دشــواری است، تصریح می کند: 
مــیــزان لــرزش ســرداب هــا در اربعین بــا حضور آن 
جمعیت میلیونی، ۷.5 ریشتر ثبت شد اما محکم 

سر جای خود ایستاده است.

غــربــت زدایــی از حرمین امامین عسکریین، از  ◾
آرزوهای حاج قاسم بود

مدیر فرهنگی و امور مواکب ستادبازسازی عتبات 
عالیات استان کرمان از واگذاری پروژه عملیات اجرایی 
تل زینبیه و نیز ایــوان صحن امــام محمد باقر)ع( 
در حرمین شریفین جوادین به استان کرمان خبر 
می دهد و تصریح می کند: عاوه بر این در کاظمین 
نیز ریشه یکی از مناره ها را که انحراف پیدا کرده بود 
تقویت و درون آن پوسته بتنی ایجاد کردیم بدون 

اینکه کمترین آسیبی به گنبد و گلدسته وارد شود.
وی با اشاره به اینکه غربت زدایی از حرمین امامین 
عسکریین)ع( یکی از آرزوهـــای حــاج قاسم بــوده، 
تصریح می کند: مقاوم سازی این حرمین مطهر هم 

به استان کرمان پیشنهاد شد.
ــاره بــه اینکه  فتحی در پــایــان سخنان خــود بــا اشـ
بعضی ها اعتراض می کردند چرا این همه هزینه 
صرف اعتاب مقدسه می شود در حالی که می تواند 
صرف نیازمندان شود، می گوید: این در حالی است 

که بیشترین توجه به مشارکت را همان مردم نیازمند 
دارند و عاوه بر این ما برای کمک به تولید داخلی 
همه مصالح مورد نیاز را از داخل کشور خریداری و 

نیروی انسانی را از ایران اعزام کردیم.
در تــمــام مــدتــی کــه فتحی صحبت می کند، تیم 
رسانه ای سرتا پا گوش است و برخی هم به آرامی 
اشک هایی را که بی اختیار بر گونه هایشان جاری 

می شود، پاک می کنند.
خادمان رسانه ای امام رضا)ع( و خادمان رسانه ای 
ستادعتبات عالیات استان کرمان در همین اتاق با 
هم قرار می گذارند از این پس ظرفیت های رسانه ای 
متقابل را برای نشر گسترده به کار بگیرند و همکاری 
ــا)ع( بــا ستاد  کــانــون خــادمــان رســانــه ای امـــام رضــ
بازسازی عتبات استان کرمان در راستای اهداف 
و فعالیت های مشترک و ترویج فرهنگ و معارف 
اهل بیت)ع( انجام و  خدمات و دستاوردهای ستاد 
بــازســازی در قالب تولیدات چندرسانه ای توسط 

خادمان رسانه ای امام رضا)ع( معرفی شود.

 روایت خادمان رسانه ای امام رضا j از ساخت گنبد 
آستان حسینی در ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمان

نذورات مردمى هم متفاوت است؛ از مددجوى كميته امداد گرفته كه پس از حضور 
در اين كارگاه آن قدر متحول شده كه گوشواره دخترش را درآورده و اهدا كرده 
تا آن خارجى كه ۵هزار يورو فرستاده و يا پروفسور قهرمانى پدر خاك شناسى 

ايران كه تبرعى وارد پروژه شد .
گزيدهگزيده

 دل روی دل گذاشتند 
نه خشت روی خشت
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مراسم رونمایی از قدیمی ترین شــرح کامی بر 
نهج الباغه اثر استاد خضر نبها در قم برگزار شد.

 به گــزارش ایکنا، مراسم رونمایی از قدیمی ترین 
شرح کامی بر نهج الباغه اثر استاد خضرنبها 
با حضور شخصیت های علمی و فرهنگی ایران و 
لبنان در سالن قدس مجتمع آمــوزش عالی امام 

خمینی)ره( در قم برگزار شد.
آیــت هللا احمد مبلغی، استاد سطح خــارج حوزه 
علمیه در ایــن مراسم در سخنانی با بیان اینکه 
ایــن کــتــاب، اثــر مهمی اســت کــه اقـــوال کامیه را 
جمع آوری کــرده اســت، گفت: اهمیت این کتاب 
در توجه به نهج الباغه از منظر کامی است و به 
همین دلیل هم تفسیر کامی بــرای نهج الباغه 

خوانده شده است.
استاد سطح خــارج حــوزه علمیه بیان کــرد: امــروزه 
کام، زیربنای حرکت و زندگی است. فلسفه گاهی 
به سمت برخی امــور کلی پیش مــی رود ولــی کام 
نهج الباغه کام زندگی و عرفان، حرکت و پویایی و 
پاسخگویی به نیازهای انسان است، بنابراین هر قدر 
کام انفسی را در کنار کام آفاقی احیا کنیم و توسعه 
دهیم، نسل جوان و انسان امروز بیشتر به معرفتی 

گره خواهد خورد که برای او زایش و پویایی دارد.

بازسازی نسخ قدیمی ◾
حجت االسام والمسلمین رضا مختاری، استاد 
حــوزه و رئیس مجمع کتاب شناسی شیعه نیز 
در این مراسم گفت: نهج الباغه کتابی است که 
پس از قرآن کریم بیشترین تعداد چاپ را دارد و 
هیچ کتاب دیگری به این میزان چاپ نشده و به 
هیچ کتابی هم به انـــدازه نهج الباغه)البته پس 
ــرآن( به لحاظ نسخه برداری و شرح نویسی،  از ق
تعلیقه نویسی، ترجمه و مستدرک و... اهتمام 

وجود نداشته است.
وی با بیان اینکه این کتاب در بین شیعه، در جهان 
اســام و حتی در ادیــان دیگر در اولویت معرفت 
ــت، افــــزود: اگـــر سیدرضی  ــوده اسـ و شــنــاخــت بـ
فرمایشات امام علی)ع( را تلخیص و گزیده نکرده 
بود، به کتابی ۲0 تا 30 جلد تبدیل می شد که مانند 
ــود و همین سبب مــی شــد نشر و پخش  بــحــار ب
امروزی را نداشته باشد و این قدر مورد توجه نباشد.
حجت االسام مختاری بیان کرد: نخستین شرح 
کامی از مرحوم وبــری اســت که نسخه خطی آن 
موجود نیست، ولی مرحوم بیهقی، کلمات وبری را 
در معارف نهج الباغه نقل کرده و این معارف را هم 
مرحوم دانش پژوه در چند دهه پیش تصحیح کرده 
و از سوی کتابخانه آیت هللا مرعشی چاپ شد ولی 
چون دانش پژوه ادیب، عرب نبود و از طرفی نسخه 
مصحح هم نداشت، چاپ مغلوطی بود، از این رو 
اسد الطیب از فضای عراقی مقیم قم آن را تصحیح 

کرد و توسط دفتر تبلیغات اسامی چاپ شد.

مختاری بیان کــرد: به تازگی در باد اسامی رایج 
شده کتب مفقوده را به وسیله جمات و کلماتی که 
از آن در آثار دیگر موجود است بازسازی می کنند 
به گونه ای که االن ده ها کتاب بازسازی شده داریم، 
مانند مقتل ابی مخنف که از بین رفته ولی به وسیله 
تاریخ طبری و کتب دیگر که نصوص آن را ذکر 

کرده اند، بازسازی شده است.

اهمیت نسخه قدیمی تفسیر کالمی نهج البالغه ◾
آیت پیمان، دبیر شورای دین پژوهان کشور نیز در این 
مراسم در سخنانی گفت: این اثر قدیمی ترین شرح 
کامی نهج الباغه مربوط به قرن ششم است که 
احمد بن محمد وَبَری از مفسران بزرگ نهج الباغه 

به شرح اندیشه های کامی آن پرداخته است.
وی افزود: اهمیت کتاب شرح نهج الباغه وبری از 
آن نظر است که اندیشه های کامی نهج الباغه را 
که درک آن دشوار است و نیاز به توضیح دارد، شرح 

و تبیین کرده است.
پیمان بیان کــرد: آنچه بر اهمیت شــرح وبــری بر 
نهج الباغه می افزاید، این است که سه شخصیت 
مــعــروف از مفسران نهج الباغه یعنی بیهقی، 
قطب الدین الکیدری و ابن عتایقی سخنان او را در 
کتاب های خود نقل کرده و به آرای او توجه ویژه ای 

داشته اند.
رئیس مجمع جهانی شیعه شناسی گفت: این 
نشان می دهد شرح نهج الباغه توسط وبری جایگاه 
مهمی داشته تا جایی که مــورد توجه مفسران 
نهج الباغه قرار گرفته است. البته متأسفانه شرح 
نهج الباغه وبــری با گذشت زمــان از بین رفته و 

اکنون نسخه ای از آن موجود نیست.
وی تأکید کرد: آنچه جناب خضر نبها، نویسنده و 
گردآورنده ارجمند این کتاب انجام داده، این است 
که به ســراغ سخنان و آرایــی از وبــری که در کتاب 
بیهقی منعکس شده رفته و آن ها را در قالب این 
کتاب با فصل بندی علمی و توضیحات و شرح کافی 

در حاشیه ارائه داده است.
 پیمان افزود: هدف از رونمایی این کتاب نشان دادن 
اهمیت و جایگاه کام نهج الباغه، تمایز شرح کامی 
وبری از حیث علمی در مقایسه با شرح های کامی 
دیگر از نهج الباغه، توضیح و تحلیل مفقود شدن 
نسخه های کتاب وبری و توضیح و تبیین اهمیت و 

جنبه های مثبت کتاب مخطوط مطوی است.

در مجتمع آموزش عالی امام خمینی e قم صورت گرفت

 رونمایی از قدیمی ترین 
شرح کالمی بر نهج البالغه

 در ادامه شیوع اسام هراسی در فرانسه، 
ــفــاده از  مــجــلــس ســنــای فــرانــســه اســت
حجاب در مسابقات ورزشــی را ممنوع 
کرد و این بار زنان مسلمان قربانی قوانین 

این کشور شده اند.
در سال های اخیر کشور فرانسه سیاست محدود کردن 
آزادی  های مسلمانان را دنبال می  کند که همین امر موجب 
تضعیف حقوق مسلمانان شــده و مساجد نیز در امان 

نمانده اند، زیر نظر قرار دارند و یا بسته می شوند.
به تازگی نیز مجلس سنای فرانسه به ممنوعیت پوشش 
حجاب در مسابقات ورزشی رأی داده و در این باره مدعی 

شده باید بی طرفی در ورزشگاه  ها حفظ شود.
در ایــن قانون پیشنهادی که مجلس سنا تصویب کــرده، 
پوشش »نمادهای دینی« بــرای مشارکت در فعالیت ها و 

مسابقات ورزشی ممنوع شده است.

بر همین اساس، مجلس سنای فرانسه مدعی شده داشتن 
حجاب نظم و انضباط بانوان ورزشکار را به هم می ریزد.

پیشنهاد ممنوعیت پوشش حجاب در مسابقات ورزشی با 
160 رأی موافق و 143 رأی مخالف در مجلس سنا به تصویب 
رسید. این درحالی است که فدراسیون فوتبال فرانسه پیش از 
این حجاب زنان را در مسابقات رسمی و همچنین مسابقات 
خود منع کرده بود، اما گروهی از بانوان محجبه همچنان در 

حال مبارزه با این ممنوعیت هستند.
این گروه می  گویند همه زنان مسلمان باید در صورت تمایل، 
حق داشته باشند ورزش مورد عاقه خود را با حفظ آزادی های 
دینی انجام دهند و به همین منظور به شورای دولتی، باالترین 

مقام اداری فرانسه، برای لغو ممنوعیت شکایت کرده اند.
هنوز مشخص نیست آیا ممنوعیت حجاب در مسابقات 
ورزشی در المپیک ۲0۲4 پاریس اعمال خواهد شد یا خیر 

و وزارت ورزش فرانسه در این باره اظهارنظری نکرده است.

گزارش کوتاه
ورزشکاران مسلمان، قربانی اسالم هراسی فرانسوی ها 

مجلس سناى فرانسه حجاب در 
مسابقات ورزشى را ممنوع كرد

خبر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می نظر به دس��تور مواد 1 و 3 و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/09/20 و برابر رای شماره 140060306005008279مورخ 1400/10/17 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای رضا محبتی فر فرزند حسین نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مساحت 148/5 متر مربع از پالک شماره 231 فرعی از 231 اصلی واقع در اراضی مرتضی آباد  بخش 2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای علی اربابی   محرز گردیده است..لذا بموجب ماده 3 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا ارائه نکند اداره ثبت 

مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . م الف 890   آ1410080
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/10/21                      تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/06                                                                   علی امینی-ریی�س ثب�ت اس�ناد و ام�الک نیش�ابور

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رأی شماره 1398114408001000262مورخ 09/18/ 1400 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم مرضیه کورگی  فرزند عزت بشماره شناسنامه421  صادره از بیرجند در ششدانگ یکدربند مغازه به مساحت  16/30مترمربع  قسمتی از پالک 2523- اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش یک  حوزه ثبت ملک بیرجند از 
محل مالکیت  فداحسین کورگی محرز  گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1410017
تاریخ انتشار نوبت اول:  دوشنبه 1400/10/20              تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 1400/11/06                          حسین براتی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060319078009536 هیات دوم مورخه 1400/10/7موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین باغگلی فرزند حسن بشماره شناسنامه 692 صادره از بم درششدانگ یک باب خانه به مساحت 284/07 مترمربع تحت پالک 16776 فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک899 فرعی از 3968 اصلی بخش2کرمان واقع در کرمان بزرگراه امام)ره( شهرک صنعتی بعدازطورطناب کوچه 8 سمت چپ خریداری از مالک رسمی خانم رخشنده اهورایی  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.                     آ1410056      شناسه آگهی 1257232
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/10/22                                                                                                                           تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/06
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اصل برگه س���هم ش���رکت آبادانی و مسکن 
الهی���ه خراس���ان به ش���ماره برگ���ه 62167 به 
تعداد 4۰ س���هم از ش���ماره س���هام 43575 
ال���ی 43614 و اصل تعرف���ه واگذاری اراضی 
شهر سبز به ش���ماره برگه 1۰4561 به تعداد 
4۰ سهم از شماره سهم41857 الی 41896 
به همراه صلح نامه پیوس���ت به نام حسین 
احمدی فرزند محمد رحیم به شماره شناسه 
1212 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
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گواهینامه موقت پایان تحصیالت اینجانب 
محمد بهروزی فرزند حسین به شماره ملی 
3580622080 رشته جغرافیا و برنامه ریزی 
ش���هری مقطع کارشناسی پیوسته دانشگاه 
آزاد اس���المی واحد ایرانشهر مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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پروان���ه س���اختمانی به ش���ماره 829 
مرب���وط به ک���د نوس���ازی 25-4-8-1 
واقع در گلبهار مفقود و فاقد اعتبار 

است.
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برگ س���بز و کارت ماشین خودروی  پاترول 
چه���ار درب س���فید م���دل 1372 به ش���ماره 
انتظام���ی 866ب 74 ای���ران 36 به مالکیت 
علیرض���ا رمضانی مفقود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بز و وکالت نامه خودروی  جک AT-S5 مدل 
1397 رنگ سفید- روغنی به شماره انتظامی 176ن74 
ایران 53  شماره موتور HFC4GA31DJ۰۰۰597۰ و 
شماره شاسی NAKSH732۰JB1599۰۰ به مالکیت 
شیرین کیانی سفید دشتی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ح
, 1
41
07
27

دی
قو
مف
ی
گه
آ

14
10
08
9

فری���ده  فارغ التحصیل���ی خان���م  م���درک موق���ت 
رجائی  فرزند غالمرضا صادره از مش���هد به شماره 
شناس���نامه 7683 به کد مل���ی ۰933671271 در 
مقطع کارشناس���ی رش���ته زبان و ادبیات فارس���ی 
صادره از واحد دانش���گاهی تربت حیدریه  مفقود 

گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اص���ل م���درک را ب���ه 
دانش���گاه آزاد اس���المی تربت حیدریه به نشانی:  
استان خراسان رضوی ، شهرستان تربت حیدریه 
،ش���هرک ولی عصر سازمان مرکزی  دانشگاه آزاد 
اسالمی تربت حیدریه  به کد پستی 9516168118 

اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید. 
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گواهی  موقت پایان تحصیالت  کارشناسی پیوسته  
اینجانب نفیس���ه اصولی صفار فرزند محمدحس���ین 
به ش���ماره ملی 0942444272 ش���ماره شناس���نامه 
1518ص���ادره از مش���هد درمقطع کارشناس���ی رش���ته 
حقوق  صادره از دانشگاه آزاداسالمی واحد مشهد به  
شماره 81111237130مورخ 1382/5/6مفقودگردیده 
وفاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل 
مدرک رابه دانشگاه آزاداسالمی واحدمشهدبه نشانی 
اس���تان خراس���ان رضوی شهرستان مش���هد ،امامیه 
42،سازمان مرکزی دانشگاه آزاداسالمی مشهد اداره 

امور فارغ التحصیالن  ارسال نمایید .
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مال���ک  ارجاس���ی  قهرم���ان  محمدرض���ا  اینجان���ب 
آی8/1ش���ماره  ایک���س  ال  خودرو405ج���ی 
ش���ماره   NAAM01CA7BE046764 شاس���ی 
اس���نادفروش  فق���دان  بعل���ت  موت���ور12490116290 
تقاض���ای رونوش���ت المثن���ی اس���ناد مذکوررانم���وده 
اس���ت .لذا چنانچه هرکس ادعای���ی درموردخودروی 
مذک���وردارد ظ���رف 10روز ب���ه دفت���ر حقوقی س���ازمان 
ف���روش ش���رکت ای���ران خودروواق���ع درپیکان ش���هر 
س���اختمان س���مند مراجعه نماید .بدیهی است پس 
از انقض���ای مهلت مذب���ور طبق ضوابط مق���رر اقدام 

خواهد شد .
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برگ سبز و س���ندکمپانی موتور سیکلت آپاچی مدل 
1395 رنگ سفید به شماره انتظامی 776 / 43342  
ش���ماره موتور 2974۰1۰ و ش���ماره تن���ه 9551698 به 
مالکی���ت محمد یوس���فی مفق���ود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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جواز کس���ب فروش���ندگان لوازم خانگی  آقای 
محم���د رض���ا  ازمیری���ان مقدم با ش���ماره ملی 
۰92۰983235 تاری���خ ص���دور 1392/۰6/۰9 با 
ش���ماره ۰261941435 مفقود ش���ده است و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد .
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گواهینام���ه موقت پایان تحصی���الت آقای محمد 
بلوچ���ی فرزن���د عل���ی ص���ادره ازح 1 س���رخس ب���ه 
شماره شناسنامه386 و کد ملی ۰81969317۰در 
مقط���ع کاردان���ی رش���ته تاری���خ به ش���ماره مدرک 
8318239۰9۰4ص���ادره از دانش���گاه آزاد  بجنورد  

مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���المی بجنورد به نش���انی:  استان خراسان 
ش���مالی  ، شهرس���تان بجنورد،خیاب���ان دانش���گاه 
نرس���یده به بلوار س���عدی دانش���گاه آزاد اسالمی  
ارس���ال  التحصی���الن  ف���ارغ  ام���ور  اداره  بجن���ورد 

نمایید.
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دبیر اجرایی جشنواره 
رسانه ای امام رضا)ع( 
بــخــشــی از جــزئــیــات 
دومین دوره برگزاری 
ایــــــن جــــشــــنــــواره را 

تشریح کرد.
به گزارش آستان نیوز، محسن هوشمند، 
در نشست خبری دومین دوره جشنواره 
رسانه ای امام رضا)ع( که با حضور اصحاب 
ــه در تــهــران بــرگــزار شـــد، گــفــت: با  رســان
توجه به اهمیت موضوع رسانه در حوزه 
فرهنگ رضوی، از سال گذشته و به همت 
مــرکــز ارتــبــاطــات و رســانــه آســتــان قدس 
رضــوی، برگزاری جشنواره رسانه ای امام 
ــا)ع( پــایــه گــذاری شد تا ضمن فراهم  رضـ
آوردن زمینه ای برای قدردانی و تجلیل از 
رسانه های فعال در حوزه رضوی، بستری را 
فراهم آورد که آثار رسانه ای به لحاظ کمی و 

کیفی ارتقا یابند.

4 هدف اصلی ◾
دبیرخانه این جشنواره نیز در دومین دوره 
بــرگــزاری ایــن رویـــداد، چهار هــدف مهم را 
ــرده کــه شــامــل »شــنــاســایــی و  ــ تعیین ک
شبکه سازی خادمان رســانــه ای و تعامل 
بیشتر با تولید و توزیع کنندگان محتوای 
ــا فــرهــنــگ رضــــوی«،  ــانـــه ای مــرتــبــط ب رسـ
»تعمیم و گسترش تولیدات رســانــه ای 
مرتبط با سیره رضوی در بستر رسانه های 
ــویــن«،  ــژه رســـانـــه هـــای ن ــ ــون بـــه وی ــاگ ــون گ
»شبکه سازی و حمایت از پدیدآورندگان 
آثار رسانه ای رضــوی« و »عمق بخشی به 
محتوای رسانه ای مرتبط با سیره و معارف 

رضوی« است.

محورهای موضوعی جشنواره نیز شامل 
ــر و  ــ چــهــار بخش »ســیــره رضــــوی«، »زائ
زیـــارت رضـــوی«، »وقــف و نــذر رضـــوی« و 
ــوی« اســـت، ضــمــن آنکه  »خــدمــت رضــ
توسعه بخش های جشنواره و ایجاد امکان 
ارزیــابــی آثــار منتشر شــده در رسانه های 
بین المللی نیز یکی از تغییرات عمده در 
دومین جشنواره رســانــه ای امــام رضــا)ع( 

اســت. وی اضافه کــرد: بخش های اصلی 
ــیــز شـــامـــل »مــطــبــوعــات  ــار ن ــ ــال آثـ ــ ارســ
و خــبــرگــزاری هــا«، »رســانــه هــای صوتی و 
تصویری«، »رسانه های مجازی«، »عکس 
و گرافیگ« و ... اســت. اصحاب رسانه و 
عموم کاربران فضای مجازی تا ۱۵ فروردین 
ماه ۱۴۰۱ بــرای ارســال آثــار خود به دومین 
دوره جشنواره فرصت خواهند داشت و 

آیین پایانی این دوره نیز در خردادماه سال 
آینده برگزار می شود.

فرصتی برای تولید محتوای رسانه ای  ◾
عبدالکریم خیامی، عضو هیئت علمی 
جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( نیز در این 
نشست گفت: فرهنگ رضوی که موضوع 
محوری جشنواره رسانه ای امــام رضــا)ع( 

اســت، دارای ابعاد و زوایـــای گسترده ای 
است که همه اصحاب رسانه، دانشگاهیان 
و حتی عموم مردم می توانند از زاویه دید 
خود به آن پرداخته و آثاری را برای شرکت 

در جشنواره داشته باشند.
پیشنهاد می کنم همه رسانه ها و حتی 
عموم مردم که تولیدکننده حرفه ای محتوا 
نیستند با استفاده از تلفن همراه و قلم، در 
حد نگارش یک یادداشت، متن و یا شعری 
کوتاه هم شــده در ایــن جشنواره شرکت 
کنند؛ چرا که مطمئناً با مشارکت و تولید 
اثری در حوزه رضــوی، این خدمت در روز 

قیامت دستگیر ما خواهد بود.

راهبردهای شاخص جشنواره  ◾
در این نشست ، دکتر اکبر نصراللهی نیز 
در تشریح راهبردهای شاخص جشنواره 
گفت: ایــن جشنواره از نظر نــوع رقابت، 
موضوعیت و پیام آن با موارد مشابه تفاوت 
دارد، در دیگر جشنواره ها، خالقان آثار به 
جنبه های مــادی توجه دارنــد، امــا در این 
رقابت خالقان آثار و پژوهندگان فرهنگ 
رضوی تالش دارند پیام های ناب انسانی، 
اخالقی و اسالمی را صادقانه، صریح، جامع 
و صحیح تولید کنند و از یکدیگر سبقت 
بگیرند، در واقــع رقابت در این جشنواره 
از جنس سبقت گرفتن بر سر انجام کار 

خیر است.
دبیرعلمی جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( 
شرکت کنندگان در این رویداد را نیز متفاوت 
خواند و افزود: بسیاری از شرکت کنندگان 
ــراد معمولی و در واقــع  ایــن جــشــنــواره افـ
خــادمــان گمنام رســانــه ای هستند کــه با 
کمترین امکانات از نقاط مختلف ایران و 

جهان در کنار افراد و رسانه های پر قدرت و 
حرفه ای نظیر صداوسیما، خبرگزاری ها و 
مطبوعات با تولید محتوا در مسیر ترویج 
فرهنگ رضوی کوشش می کنند تا عشق 

و ارادت خود را نشان دهند.
 جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( می تواند 
طلوع مبارک و امیدبخشی بــرای فــردای 
رسانه های دینی باشد و تالش کند حقایق 
مرتبط با سیره و فرهنگ رضوی را تولید و 

منتشر کند.

واقع نمایی و بازدارندگی  ◾
وی راهــبــردهــای شاخص ایــن جشنواره 
را نیز تشریح کرد و گفت: بازدارندگی در 
ــن، واقع نمایی،  قبال رســانــه هــای ضــد دی
عمق بخشی، توجه به منطق و عقالنیت، 
تدبیر و تدبر در کنار توجه به احساسات 
پــاک دیــنــی، مهم ترین راهــبــردهــای این 
جشنواره اســت، ضمن آنکه در کنار این 
راهبردها، توجه به جامعیت، ساختار و 
تنظیم محتوا متناسب با مخاطبان و نوع 

رسانه حائز اهمیت است.
دکــتــر نصراللهی همچنین بــا اشـــاره به 
بخش های جدید این جشنواره افزود :  به 
جز بخش رساله ها و پایان نامه ها که خبر 
اضافه شدن آن به جشنواره پیش از این 
اعــالم شــد،  به منظور ترویج مکتب حاج 
قاسم سلیمانی، امسال سیاست گذاران 
جشنواره رسانه ای امام رضــا)ع( تصمیم 
گرفتند، آثار فاخر مرتبط با امام رضا)ع( و 
مکتب حاج قاسم نیز مورد داوری و ارزیابی 
قــرار  گیرد و در صورتی که حائز شرایط و 
امتیازات الزم باشند، از آن هــا قدردانی 

خواهد شد.

در نشست خبری تشریح شد

جزئیات دومین جشنواره 
j رسانه ای امام رضا

خبرخبر
امروزامروز

خدمت جهادی به 1400 روستایی
سرپرست سازمان موقوفات آستان قدس رضوی در یزد 
و کرمان از برگزاری اردوی جهادی بسیج جامعه پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با همکاری آستان 
قدس رضوی در روستای شمس آباد نوق این شهرستان 
خبر داد. محمد قلی زاده گفت: این اردوی جهادی دو 

روزه در راستای ارائه خدمات به قشر آسیب پذیر جامعه 
به ویژه روستاهای موقوفه دار زیرمجموعه سازمان موقوفات 
آستان قدس رضوی در یزد و کرمان انجام شده است و طی 
آن خدمات رایگان توسط پزشكان متخصص گروه های 
اطفال، گوش، حلق و بینی، زنان، چشم پزشكی، داخلی، 

دندانپزشكی و اعصاب و روان در محل درمانگاه مرحوم 
سیف الدینی شمس آباد نوق به بیماران ارائه شده است. 
دانشگاه علوم پزشكی، ناحیه مقاومت بسیج سپاه، كانون 
بسیج جامعه پزشكی، مجتمع مس سرچشمه رفسنجان، 
شورا و دهیاری سه قریه شمس آباد نوق و همچنین دفتر 

مرکزی سازمان موقوفات یزد و کرمان، در برگزاری این اردو 
همکاری داشتند. در این اردو، تیم پزشكان متخصص 
با استقرار در مركز درمانی، بیش از یک هزارو۴۰۰ ویزیت 
رایگان انجام دادند و خدمات مورد نیاز اهالی این روستا و 

روستاهای همجوار را به آن ها ارائه کردند.

تکریم
   رونمایی از »سه نیمه سیب« 

آیین تکریم مادر شهیدان »بختی« از 
شهدای مدافع حرم به همراه رونمایی 

از کتاب »سه نیمه سیب« در حرم مطهر 
رضوی برگزار شد.

در این مراسم که شب گذشته در رواق 
کتاب حرم مطهر رضوی برگزار شد از 

مادر شهیدان مصطفی و مجتبی بختی 
دو شهید مدافع حرم تجلیل و قدردانی 
شد . این کتاب به قلم محمد محمودی 

نورآبادی، ماجرای اعزام » مصطفی« و 
»مجتبی« به سوریه در پوشش مدافعان 

افغانستانی است. 
کسی که در این مسیر بیشترین 

همراهی را با شهیدان دارد، خدیجه 

شاد مادر این دو شهید مدافع حرم است 
که برای اعزام فرزندانش بیشترین 
تالش را کرده  و حتی با آن ها لهجه 

افغانی تمرین می کند.
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التقولوا 
بالسنتکم 
ما ینقص 
عن 
قدرکم  
چیزی را بر زبان 
نیاورید که از ارزش 
شما بکاهد .

 جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( می تواند طلوع مبارک و امیدبخشی برای فردای رسانه های دینی 
باشد و تالش کند حقایق مرتبط با سیره و فرهنگ رضوی را تولید و منتشر کند. گزيدهگزيده

رونوشت اگهی انحصاروراثت
   اقای مصطفی ناروئی بشماره ملی 3580892614 به شرح دادخواست به کالسه 1400/592 از این شورا درخواست 
نموده چنین توضیح داده شادروان  بختیار ناروئی  بشماره ملی 3591032115   در تاریخ 1397/6/11 بدرود حیات 
گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به 1- متقاضی با مشخصات فوق  فرزند ذکور  متوفی 2- نسیمه 
ناروئی  به شماره ملی 3580322958 3- آرزو ناروئی  به شماره ملی 3580322966   4- زهرا ناروئی  بشماره ملی 
3580660896  5- ثریا ناروئی بشماره ملی 3580660888   6-مهدیه ناروئی بشماره 3580892622 فرزندان اناث 

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

نامه نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .آ1410715
رئیس شورای حل اختالف شعبه یک دلگان 

 عظیم بامری

  رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینکه خانم سمیه رحمانی  دارای شناسنامه شماره 5740020050 به شرح دادخ.است به کالسه 464 از این 
شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  نبی اله رحمانی به شناسنامه  45 در 

تاریخ  1400/2/25  در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1.محمد رضا رحمانی  فرزند نبی اله  کد ملی 5740341329 ت.ت  1398/4/20 نسبت  فرزند  مرحوم 

2.ابوالفضل رحمانی فرزند نبی اله کد ملی  5740257476 ت.ت  1392/2/29  نسبت فرزند مرحوم 
3.امیر حسین  رحمانی فرزند نبی اله  کد ملی 5740359538 ت.ت  1400/1/17 نسبت فرزند مرحوم 

4. سمیه  رحمانی فرزند عباس   کد ملی 5740020050 ت.ت  1371/1/2  نسبت  همسر مرحوم 
5.صدیقه قدمیاری فرزند  نوروز علی  کد ملی 5749593681 ت.ت  1325/1/1 نسبت  مادر مرحوم 

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

گواهی صادر خواهد شد . آ1410714
سید حسن سامغانی

 قاضی شورا شعبه هفتم شورای حل اختالف زبرخان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم صدیقه مرشدلو فرزند خلیل اله به شمار شناسنامه 4424 باستناد دو برگ استشهادیه گواهی امضا 
ش��ده منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت س��ند المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند 
مالکیت به شماره چاپی 222930 د/91 مربوط به ششدانگ یکباب منزل به مساحت 254/71 متر مربع به شماره 
پالک 804 فرعی مجزی ش��ده از 249 فرعی از پالک 133 اصلی بخش 3 زبرخان به نام نامبرده می باش��د به علت 
جابجایی وسایل منزل مفقود گردیده که با بررسی دفتر امالک مشخص گردید که سند مالکیت نامبرده ذیل ثبت 
و صفحه 254 دفتر 86 به نام متقاضی )صدیقه مرشدلو( ثبت گردیده و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. لذا 
به استناد ماده 120  آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکرمیگردد آگهی.هرکس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود میباش��د  ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشاراین 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت و یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی 
است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقررو یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی 

نسبت به صدورسند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.آ1410713                         
سید حسن پورموسوی 

 رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان زبرخان

آگهی مزایده کالسه9900874 
بستانکار:نرگس قزی فرزند محمد ساکن سبزوار

بده��کار: مرحوم مجید رازقندی ک��ه طبق گواهی حصروراث��ت ش��ماره6701321999909975756100997-
1399/9/30ورثه وی عبارتند ازآالءرازقندی وپریسا رازقندی وامیرعلی رازقندی وصدیقه فیض آبادی 

مورد مزایده ومحل آن:1-اجاق گاز5شعله با مارک کالسیک فردار ساعتی به مبلغ هشت میلیون ریال 2-بخاری گازی 
با مارک الکتروجنرال شومینه رنگی مشکی بدون مارک به مبلغ نه میلیون ریال 3- بخاری گازی با مارک نمونه))600(( 
به مبلغ شش میلیون ریال 4-فرش ماشینی 12 متری زمینه زرشکی بدون مارک یک تخته به مبلغ بیست وپنج 
میلیون ریال5-فرش ماشینی 12 متری زمینه کرم بدون مارک یک تخته به مبلغ پانزده میلیون ریال6- تلویزیون رنگی 
ال سی دی 21 اینچ با مارک ال جی به مبلغ بیست وپنج میلیون ریال7-کامپیوتر کامل شامل: مانیتورکیس با مارک 
سونی موس مودم اسپیکرودوعدد بلندگو با مارک کاربن به مبلغ سی وپنج میلیون ریال8-لباسشویی تمام اتوماتیک 
6 کیلویی یک دستگاه به مبلغ50/000/000میلیون ریال جمعابه مبلغ صدوهفتادوسه میلیون ریال متعلق به مرحوم 
مجید رازقندی که نامبرده فوت نموده و طبق گواهی حصر وراثت شماره6701321999909975756100997 شعبه 
11 شورای حل اختالف سبزوارورثه وی عبارتند از:خانم آالءرازقندی،نام پدر:مجید شماره شناسنامه:0782182054 
شماره/ شناسه ملی:0782182054 متولد:1398/01/08به نشانی:سبزوار-خ امیرکبیر- امیرکبیر 55- پالک 1 پریسا 
رازقندی نام پدر:مجید شماره شناسنامه:0780989783 شماره/شناسه ملی:0780989783متولد:1380/07/16 به 
نشانی: سبزوار-خ امیرکبیر-امیرکبیر55- پالک 1 .امیر علی رازقندی،نام پدر:مجید شماره شناسنامه:0781455944 
شماره/شناسه ملی:0781455944 متولد:1387/11/26 به نشانی:سبزوار- خ امیرکبیر- امیرکبیر 55 پالک 1صدیقه 
فیض آبادی نام پدر:اس��ماعیل شماره شناسنامه:1913شماره/ شناسه ملی:0044366337 متولد:1335/12/10 به 
نشانی:سبزوار-خ امیرکبیر-امیرکبیر55 -پالک 1،از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر در مورخ1400/11/25 روز دوشنبه در 
محل شعبه اجرای ثبت اسناد سبزوار واقع در سبزوار خیابان اسدآبادی از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد.

مزایده از مبلغ صدوهفتادوسه میلیون ریال شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی نقدافروخته می شود وکلیه هزینه 
های قانونی سندانتقال و بدهی احتمالی وخالفی ماشین مذکور به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزاید 
نقداوصول خواهد شد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان 

ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.آ1410712                               تاریخ انتشار:چهارشنبه1400/11/06
علی آب باریکی-رئیس ثبت اسنادوامالک سبزوار

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت شش دانگ یک باب آپارتمان مسکونی پالک 122 فرعی از 2 و 6 فرعی از 3159و 3160 اصلی)که در 
راستای استاندارد سازی پالک به 529 فرعی از 3160 اصلی تغییر یافته است( بخش 4 شمالشرق ذیل ثبت 92529 
صفحه 3 دفتر جلد 302 به شماره چاپی 226132 به نام شریفه همایون فتح اللهی صادر و تسلیم شده است. سپس 
مالک با ارائه دو برگ فرم شهادت شهود مدعی فقدان سند به علت سهل انگاری گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی خود را نموده که مراتب به اس��تناد ماده 120 آیین نامه اصالحی قانون ثبت اعالم می گردد تا هر کس به 
نحوی از هر انحاء نسبت به ملک مذکور حقی داشت و یا معامالتی به نفع او شده و یا مدعی وجود سند نزد خود باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت ده روز زمان مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارائه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید و  چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض به این اداره نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
ارائه نشود اداره ی ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد این آگهی در یک 

نوبت به شرح ذیل منتشر خواهد شد. شماره ردیف 758 / م الف   آ1410711
شعبان است گری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه یک قزوین

 از طرف سید محمود حسینی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر کالسه1400/32 رای شماره 140060307114003366 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد سی حوزه ست ملک سیروان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای بهرام محمدی فرزند رسول شماره شناسنامه 658 صادره از در ششدانگ مجتمع مسکونی ،باغی،ز راعی 
به مساحت 3463 متر مربع تمامت پالک شماره 44 و 41و26 فرعی از 29 - اصلی میالنلو واقع در بخش 4 قوچان 
حوزه ثبت ملک شیروان از محل مالکیت حیدر محمدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باسند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1410710
 تاریخ انتشار نوبت اول :1400/11/06                       تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/23

اکبر اقبالی-رییس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک

آگهی فقدان سند مالکیت
اقای عطاء اله واحدی برابر وکالتنامه بش��ماره 8949 مورخ 1400/09/28 تنظیمی دفتر اسناد رسمی 174 صحنه 
به وکالت از آقای نوراله س��لیمی طبق درخواس��ت وارده بش��ماره 37134 مورخ 1400/09/30 و با تقدیم دو برگ 
استش��هادیه محلی مصدق ش��ده بش��ماره 429789 مورخ 1400/09/30 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 173 
کرمانش��اه مدعی اس��ت که سند مالکیت شش دانگ پالک 7202 فرعی از 94 اصلی بخش یک حومه کرمانشاه در 
صفحه 329 دفتر 1/525 ش��ماره ثبت 107034 به نام عطاء اله واحدی ثبت س��پس مع الواسطه برابر سند قطعی 
بش��ماره 23833 مورخ 1393/01/11 دفتر اس��ناد رسمی شماره 53 کرمانشاه به نام آقای نوراله سلیمی منتقل و 
ثبت و س��ند صادر گردید و سند مالکیت بشماره س��ریال 674695 و به علت جابجایی محل مفقود شده است لذا 
طبق ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می ش��ود تا چنانچه فرد یا افرادی مدعی انجام معامله با 
وجود س��ند مالکیت در نزد خود می باش��د از تاریخ انتش��ار این آگهی به مدت 10 روز مراتب را به این اداره اعالم 
دارند در غیر اینصورت نسبت به صدور سند مالکیت طبق مقررات اقدام و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار ساقط 

و ابطال خواهد شد.
محدودیت: برابر س��ند رهنی بش��ماره 23834 مورخ 1393/01/11 دفتر اسناد رسمی 53 کرمانشاه در رهن بانک 

ملت می باشد.آ1410708
رونوشت: جهت اطالع و اقدام به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی)ره( 

محمد عباسی -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک
از طرف مهدی میهمی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک فامنین

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئی��ن نامه قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی و اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای ش��ماره 140060326009000993 مورخه 1400/10/28 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فامنین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا کرمی فرزند محمد 
به شماره شناسنامه 193 صادره از فامنین در یک باب خانه به مساحت 206/68 مترمربع قسمتی از 
پالک 104/1355اصلی واقع دربخش پنج همدان حوزه ثبت ملک فامنین خریداری از مالک رسمی 
آقای احمد راسخی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. )م الف 298( آ1410706
تاریخ انتشار نوبت اول : 6/ 1400/11                      تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/11/21

رضا بیات- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین

آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
هیات حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده 
های تش��کیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء 

ذیل تایید نموده اند.
1 -رأی ش��ماره 140060330001009101 مربوط به پرونده کالسه 1400114430001001128 آقای عباس 
بهشتی فرزند جعفر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 118/38 مترمربع پالک شماره 10873 اصلی  واقع در قم 
بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی شماره 4713 مورخ 1386/06/26 دفترخانه 38 قم.)م الف 12326( 
2- رأی شماره 140060330001008883  مربوط به پرونده کالسه 1400114430001001278 آقای محمود 
فرمانی فرزند فرمان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 176 مترمربع پالک شماره  10844 اصلی واقع درقم 
بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی شماره 193054 مورخ 1398/08/21 دفترخانه 3 قم.)م الف 12327( 
3- رأی ش��ماره 140060330001007408 مربوط به پرونده کالسه 1400114430001000798 خانم فاطمه 
سادات بنی هاشمی فرزند سید محمدحسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 
82/25 مترمربع پالک شماره 11004 اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره 

178607 مورخ 99/04/25 دفتر 4 قم.)م الف 12328( 
4- رأی ش��ماره 140060330001007416 مربوط به پرونده کالس��ه 1400114430001000797 آقای میثم 
جواهری لعل فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 82/25 مترمربع 
پالک شماره 11004 اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره 178607 مورخ 

99/04/25 دفتر 4 قم.)م الف 12329( 
5- رأی شماره 140060330001007203 مربوط به پرونده کالسه 1400114430001000393 خانم محترم شفیعی 
لیالستانی  فرزند علی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 100/36 مترمربع پالک شماره 11521 اصلی واقع درقم 
بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی شماره 42579 مورخ 99/8/12 دفترخانه 71 قم.)م الف 12330( 
6- رأی ش��ماره 140060330001008670  مربوط به پرونده کالسه  1399114430001002187 آقای محمد 
سهرابی فرزند رضا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 50 مترمربع پالک شماره 1078 فرعی از 11135 
اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواس��طه از میرزا عبداهلل توس��لی به 

موجب سند مشاعی صادره در دفتر 196 صفحه 319.)م الف 12331( 
7- رأی شماره 140060330001008060  مربوط به پرونده کالسه 1399114430001001874 آقای نقی صالح 
نیا  فرزند قربانعلی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 150/95 مترمربع پالک شماره    11238 اصلی واقع 
درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از سلطنت سزاوار به موجب 

قرار نهایی 657 مورخ 1396/06/25 شعبه 24 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب قم.)م الف 12332( 
8- رأی شماره 140060330001008312  مربوط به پرونده کالسه  1400114430001000953 آقای عبدالعلی 
صاعدرازی فرزند محمدرضا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 140/60 مترمربع پالک شماره 10875 اصلی واقع 
درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی شماره 56244 مورخ 1365/06/30 دفترخانه 6 قم.)م الف 12333(
9- رأی شماره 140060330001008693  مربوط به پرونده کالسه 1399114430001002228 دولت جمهوری 
اسالمی ایران، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با نمایندگی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم به شناسه ملی 
14000209382 در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1080/70 مترمربع پالک شماره 6153/2/121 اصلی 
واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری از بنیاد خیریه وفا صادره در دفتر 109 

صفحه 94 به موجب سند قطعی 10472 مورخ 1394/12/27 دفترخانه 75 قم.)م الف 12334( 
10- رأی ش��ماره 140060330001008326  مربوط به پرونده کالسه  1400114430001000364 خانم الهه 
بایونی فرزند غالمعلی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 144/03 مترمربع پالک شماره  10951 اصلی 
واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم 1-س��ند رس��می شماره 124943 مورخ 1392/08/06 2-سند 

رسمی شماره 123182 مورخ 1391/08/15 دفترخانه 9 قم.)م الف 12335( 
11- رأی شماره 140060330001008888  مربوط به پرونده کالسه  1400114430001001086 آقای ابراهیم 
کوهی فرزند احمد  در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 177/59 مترمربع پالک شماره 10980 اصلی واقع درقم 
بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی شماره 192076 مورخ 1398/04/16 دفترخانه 3 قم.)م الف 12336(
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. آ1410063
تاریخ انتشار اول:  1400/10/21                                        تاریخ انتشار دوم :  1400/11/06

رضا حسینخانی 
 رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک فامنین

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قان��ون و ماده 13 آئین نام��ه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت��ی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رس��می برابر رای ش��ماره 140060326009001002 مورخه 1400/11/2 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فامنین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسینعلی یوسفی تسلط 
فرزند سلطانعلی به شماره شناسنامه 1 صادره از فامنین در یک باب خانه به مساحت 826/72 مترمربع 
از پالک 236 اصلی واقع دربخش پنج همدان حوزه ثبت ملک فامنین اراضی روستای خواجه حصاری 
خریداری از مالک رسمی آقای حسینعلی چهرقانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 299(آ1410707
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/11/6                              تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/21

رضا بیات
  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین

آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

امالک واقع دربخش 16 یزد –  سانیج و توابع
701 فرعی از 24 - اصلی – عباسعلی احمدی خلیل اباد نسبت به ششدانگ خانه بطور مفروز قسمتی از پالک ثبتی 
برابربه مساحت ششدانگ251/20 مترمربع بموجب  رای شماره 140060321006002916مورخ 1400/10/20واقع  
در روستای حسن اباد دره شیر سانیج تفت خریداری عادی از نمایندگان قنات  وشورای اسالمی  روستای  دره شیر 

سانیج به نمایندگی از مالکین مشاعی 
701 فرعی از 24 - اصلی – حسن احمدی خلیل اباد نسبت به ششدانگ خانه بطور مفروز قسمتی از پالک ثبتی 
برابربه مساحت ششدانگ245/90 مترمربع بموجب  رای شماره 140060321006002905مورخ 1400/10/18واقع  
در روستای حسن اباد دره شیر سانیج تفت خریداری عادی از نمایندگان قنات  وشورای اسالمی  روستای  دره شیر 

سانیج به نمایندگی از مالکین مشاعی 
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی 

تقدیم نمایند.
بدیه��ی اس��ت در صورت انقض��ای مدت مذکوروع��دم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکی��ت صادر خواهد 

شد.آ1410705
تاریخ انتشارنوبت اول چهارشنبه: 1400/11/06             تاریخ انتشارنوبت دوم پنج شنبه : 1400/11/21

امیرحسین جعفری ندوشن
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

))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 میگردد:
آقای نورمحمد اس��کندری به شناسنامه ش��ماره 2374 کدملی 0748697012 صادره تایباد فرزند لعل محمد در 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر انباری به مساحت 347/5 مترمربع پالک شماره 337 فرعی از 276 اصلی واقع 
در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت مرحومه زیبا نبی زاده و ظریفه 

نبی زاده )سهم االرثی ماریه- حمیرا- مجید و افسانه آدم پور( و قسمتی از پالک** کالسه 28- 99
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت 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.آ1410729
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/6                                

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/21
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد

 غالمرضا آقازاده

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
برابررای شماره 140060301046001066تاریخ1400.9.14هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای علی بختیاری فرزند حسن بشماره شناسنامه 1788 صادره ازورامین در یک باب خانه به مساحت122.00مترمربع 
پالک 184فرعی از102اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشواکه متقاضی خودش مالک مشاع می باشد محرزگردیده 
اس��ت. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می ش��وددرصورتی که اش��خاص نسبت به 
صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه 
این اداره تسلیم پس ازاخذرسید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض.دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم 

نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
م الف/220  آ1410055

تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.10.21                                   تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400.11.6
رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
برابررای ش��ماره 140060301046001035تاریخ1400.9.7هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرس��می مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیش��وا تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای علی اس��دی جعفری فرزند مرتضی بش��ماره شناس��نامه 200 صادره ازورامین در یک باب خانه   به 
مساح286.60مترمربع پالک 135فرعی از112اصلی خریداری ازمالک رسمی آقای محمدعلی اسدی جعفری)مرتضی 
احدی ازورثه( محرزگردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی 
که اش��خاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ندمی توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم پس ازاخذرسید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض.دادخواست 
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/221  آ1410057
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.10.21                        تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400.11.6

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا
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