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بیان تفسیر سوره نور با محوریت 
 »سبک زندگی عفیفانه« 

در ماه مبارک رمضان

یکی از برنامه های بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس 
رضوی در ماه مبارک رمضان بیان تفسیر سوره مبارکه نور 

با محوریت سبک زندگی عفیفانه است.
حجت االسالم والمسلمین مهدی شریعتی تبار، پژوهشگر 
بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی و مفسر 
آستان نیوز،  خبرنگار  با  گفت وگو  در  قرآنی  جلسات  این 
مــاه مبارک رمضان را مــاه نــزول قــرآن ذکــر کــرد و با بیان 
بنیاد  روز در  برنامه تفسیر ماه مبارک رمضان هر  اینکه 
پژوهش های اسالمی برگزار می شود، گفت: در این برنامه 
تفسیر سوره نور به مدت 10دقیقه با موضوع سبک زندگی 
عفیفانه و با محوریت تفسیر و بیان نکات تفسیری این 
سوره انجام می شود؛ سوره مبارکه نور که یک سوره مدنی 
است و پس از هجرت بر پیامبر)ص( نازل شده مشتمل بر 
معارفی است و نیز بخش ها و آیات بسیاری از این سوره به 

موضوع عفاف و زندگی عفیفانه اختصاص دارد.
مدیر گروه فقه و اصول بنیاد پژوهش های اسالمی آستان 
قدس رضوی خاطرنشان کرد: تفسیر سوره نور از ابتدای 
انتهای این ماه عزیز ادامه خواهد داشت  تا  ماه رمضان 
زندگی  سبک  محور  حــول  بیشتر  آن  تفسیری  نکات  و 

عفیفانه تبیین می شود.
وی اظهار کرد: در پایان ماه رمضان ضمن برگزاری آزمون 
مجازی، گواهی حضور به شرکت کنندگان اعطا خواهد شد 

و همچنین جوایزی به برترین های این دوره اهدا می شود.

رقیه توسلی  هوا گرم است. خیلی گرم. 
تابستان. دارم هواشناسی  شده خود چله 
گوشی را چک می کنم. 40 درجه سانتیگراد. 
ــرای بــهــار، عـــدد غــریــبــی ســت. دارم هُــرم  بـ
ماسک را هم اضافه می کنم به درجه امروز 
که صدایشان اوج برمی دارد. صدای جر و 
پیش  دقیقه  چند  از  که  همکار  دو  بحث 

کلید خورده. 
آمــده ام بیمه. طبق معمول خلوت نیست. 
همیشه اند.  از  کالفه تر  مراجعه کنندگان 
به  مربوطه  مسئول  در  پشت  نشسته ام 
توی  اســت،  ســوم  طبقه  می گویند  انتظار. 

به  و  می نشینم  نیست  ــاره ای  چــ جلسه. 
پرخاش دو کارمند در انظار نگاه می کنم.

تلفنی  قبل  هفته  یکشنبه  نامسلمون!   -
کمده؟  ــاالی  بـ قــرمــز  ــده  ــرون پ نگفتم  بهت 

نگفتی چَشم چَشم، حله؟
روز  اون  نبودم  اداره  متأسفم،  + کی؟ من؟ 
اصالً. میخوای برو استعالم بگیر ببین کی به 
کیه؟ از اون لحاظ که دست به استعالمت 

خوبه میگم.
- گنده گو و هار شدی، فکر کردی چه خبره؟ 
تو رو پرونده ات می کنم. به خیالت نمیدونم 

با سینایی نقشه کشیدید. 

+ باشه... فحش بده، خط و نشون بکش اما 
اینا واسه مراجعه کننده جواب نیست. پاشو 
برو اتاقُت بتکون، مغز داغونُت بتکون اخوی.
یا توی آب زیر کاه چاپلوس  - من داغونم 
جــاســوس؟ )صـــدای درگــیــری و حمله هم 

اضافه می شود به جمالت(.
شعله درگیری هنوز باالست. شعله بدوبیراه 
و الباقی بی حرمتی ها. درجه خشونت اینجا 
آنــور چهل درجــه اســت. بعد یــک ساعت 
راه  داغ  اعــصــاب  بــا  و  بی نتیجه  معطلی، 
می افتم سمت خرید. خرازی اش زیر بازارچه 
است. خیر ببیند. تا جایی که به خاطر دارم 

پــا کج  دفــعــه ای  و نشده  بـــودم  مشتری اش 
یا  لوکس تر  نزدیک تر،  مغازه ای  کنم سمت 
پروپیمان تر. بس که این سید خدا، صاحب 
دکـــان، اخــالقــش درســـت و خــوش اســت و 
مشتری ها را احترام می کند. بس که آنجا سر 
جای خودش است همه چیز؛ دکمه، زیپ، 
»کــاالی  تابلو  نیکو،  خُلق  خیاطی،  صابون 

فروخته شده پس گرفته می شود«... . 

سنجاق
موال على)ع( می فرمایند:

بردبارى نوریست كه جوهره آن عقل است.

نیمکت زندگینیمکت زندگی
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 رونمایی از نسخه خطی 
887 ساله »روَض الِجنان«

ترجمه ای که برای تدریس نهج البالغه 
در مدارس پیشنهاد شد

موعظه/ آیت اهلل مظاهری

 ماه مبارک رمضان
 فرصتی برای تحقق 
مقام خليفةاللهی
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مدیر شبکه 14 ترکیه عنوان کرد

 استقبال ترک زبانان 
از ویژه برنامه »دعوت«

چطور از »بار مبنای معنوی« در ماه مبارک رمضان مراقبت کنیم؟

آرایش نظامی در جهاد با نفس

    سال دوم    ویژه نامه 312    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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بانوی جوانی است و مادر دو فرزند؛ یک پسر و 
ایــن روزهــا را با  دختر خــردســال. می گوید تلخی 
شیرینی خاطرات گذشته طی می کند. در وصف 
زندگی مشترک با مردی که از سال 1393 شریک 
زندگی اش شد، می گوید: »زندگیمان شیرین بود، 
شیرینِ شیرینِ شیرین...« همین توصیف کافی 
است تا متوجه شویم اندوهی که سینه او را در 

ــدان هــمــســرش مــی فــشــرد  ــقـ فـ
چقدر بزرگ است و بغضی که 
را  آن  ماهرانه  جــوان،ی  باوجود 
مــی خــورد، چقدر سنگین.  فــرو 

زنی جوان که به قاتل ...

دستیار رئیس بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی تشریح کرد

برنامهراهبردیسهسالهبرایتولیددانشبنیان
 روایت زهرا قاسمی 

همسر شهید »محمدصادق دارایی« از 
یک زندگی ساده و شیرین با طعم جهاد

در کمک رسانی 
بین شیعه و سنی 
فرق نمی گذاشت
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دعا 

مرا آسوده خاطر گردان

حجت االسالم دکتر خیاط  »اللهمّ زَیّنّی 
فیهِ بالّستْرِ والَعفافِ واْستُرنی فیهِ بِلباسِ القُنوعِ 
والکَفافِ واحْمِلنی فیهِ على الَعدْلِ واإلنْصافِ 
یا  بِعِْصمَتِکَ  أخـــافُ  ما  کــلِّ  من  فیهِ  وامِــنـّـی 

عِْصمَةَ الخائِفین«
در دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان بنده 
از خدا چهار درخواست را تقاضا دارد. خدایا 
مرا  و  پاکدامنی  و  پوشش  بــه  مــرا  ده  زینت 
بپوشان با جامه قناعت و خودداری و مرا وادار 
کن به عدل و انصاف و از هر چه می ترسم من 

را آسوده خاطر گردان.
را درخــواســت  بـــزرگ  زیــنــت  اول دو  فـــراز  در 
ــیــارا و  ــه زیـــور عــفــت ب ــا مـــرا ب می کنیم خــدای

عیب پوشی به من عنایت کن.
عیب  معنای  بــه  اینجا  در  ستر  صفت  ایــن 
پوشاندن دو برداشت دارد؛ یکی اینکه عیب 
خود را بپوشانیم و دیگر آنکه عیوب دیگران را 
من بپوشانم اگر چنین شود خدا هم که ستار 

است عیوب بنده را می پوشاند.
عفاف هم به معنای پاکدامنی و پاکی باطنی 
خود فرد است. ستر و پوشش در اشکاالت و 
عیب ها مطرح می شود اما عفاف زینت پاک 
ماندن است یعنی به جایی برسیم که دارای 
نــداریــم که الزم به  ــوده و عیبی  ب پاکی باطن 

پوشش باشد.
در دومین درخواست از خدا می خواهیم که ما 
را در پوشش قناعت و کفاف قرار بدهد. قناعت 
یعنی انسان به هر آنچه دارد اکتفا کند کفاف 

هم یعنی به مقدار نیاز در زندگی اکتفا کردن!
یک فرق هم بین قناعت و کفاف وجود دارد 
قناعت از سوی آدمی است یعنی باید تالش 
کند تا به این مرحله برسد اما کفاف از سوی 
عنایت  روزی  کافی  انـــدازه  به  خــدا  خداست 
می کند تا در پرتو آن بتوانند با عزت و سربلندی 
نیازی به سوی دیگران  زندگی کنند و دست 
دراز نکنند. حد ضــروری نیاز را خدا می دهد 
بیشترش موجب زرانــدوزی و حرص و طمع و 
در نهایت آلودگی و فساد است و اینکه روح 

انسان همیشه فقیر می ماند.
در فــراز سوم از خدا می خواهیم ما را به کار 
عدل و انصاف وادارد. عدل در لغت یعنی هر 
چیزی در جای خودش باشد. انحراف و افراط 
و تفریط و تجاوز از حد خود و تجاوز به حقوق 
خداوند  که  است  عدلی  همه خالف  دیگران 

بدان فرمان داده است. 
انصاف هم که یک روحیه و طبع بسیار خوبی 
داشته  انسان حس خودخواهی  اگــر  اســت. 
باشد این اجازه نمی دهد که نسبت به دیگران 
بین  منافع  تقسیم  در  باشد،  داشته  انصاف 
خود و دوستان و دیگران حق را رعایت نمی کند 
اما اگر دارای انصاف باشد حق دیگران را به 

موقع و در جای خودش می دهد. 

درباره زندگی و حاالت نعمت هللا مشهدی، خطاط نامدار عصر صفوی و مدفون در حرم

j عاشقانه های یک خوشنویس برای ثامن الحجج
به  تا  نیکبخت   محمدحسین 
همین  در  و  نــوبــت  چندین  حــال 
صفحه، به هنرمندانی که هنرشان 
ــرار  ق اعــتــقــادشــان  را در خــدمــت 
دادنــد و آثــارشــان در حــرم رضوی 
پرداخته ایم؛  شده  است،  ماندگار 
از قوام الدین شیرازی، معمار نامدار عصر تیموری 
بگیرید تا آقاحسن نقاش، هنرمند تصویرگری که 
در دوره صفویه، زیر گنبد روضه منوره را نقاشی 
کرد. تلفیق معنویت و هنر، ترکیب قوی و کارآمدی 
است برای تقویت جایگاه دینداری در میان مردم. 
کــاشــی کــاری هــا،  در  مــی شــود  را  قــوی  ترکیب  ایــن 
به  مطهر  حرم  خطاطی های  و  اشعار  مقرنس ها، 
انگار معنویت حاکم بر این  خوبی مشاهده کرد. 
و  می افزاید  هنری  ــار  آث زیبایی  بر  مقدس  مکان 
جلوه آن ها را بیشتر می کند. وقتی من و شمایی 
که چندان اهل هنرهای ظریفه نیستیم، این چنین 
دیگر  می شویم،  معنوی  فضای  در  هنر  مجذوب 
ببینید خودِ هنرمندان به ویژه آن هایی که در کار 
تولید آثار هنری برای حرم مطهر بوده و هستند، 
استعداد  و  ذوق  وقتی  می کنند  پیدا  حالی  چــه 
بــه ســاحــت مقدس  ارادت  عـــرض  ــرای  بـ را  خـــود 
ثامن الحجج)ع( به کار می گیرند. به همین دلیل، 
روایت و داستان زندگی هر کدام از آن ها، حکایتی 
و  خــوانــدن  ارزش  کــه  اســت  شیرین  و  دلچسب 
یکی  مشهدی  خطاط  نعمت هللا  دارد.  شنیدن 
از هنرمندان عاشقی است که امروز قصد داریم 

درباره اش صحبت کنیم.

هنرمندی از دیار امام رضا)ع( ◾
می دانید که از میانه دوره تیموری، هنر در اقسام و 
جلوه های مختلف آن، مورد توجه قرار گرفت و به 
تدریج در اماکن مذهبی توسعه یافت و در نهایت 
در دوره صفویه به اوج اعتال رسید. خطاطی یکی 
بزرگانی  که  بــود  برجسته  و  مهم  هنرهای  ایــن  از 
استادانی  او،  از  پــس  و  تبریزی  میرعلی  مانند 
مانند میرعماد قزوینی و علیرضا عباسی در آن به 
مشهدی  خطاط  نعمت هللا  پرداختند.  هنرنمایی 
که میرمنشی قمی در کتاب »گلستان هنر« از او با 
عنوان »موالنا نعمت هللا« یاد کرده  است، یکی از 
خطاط های مشهور این دوره و به اصطالح مربوط 
به نسل سوم هنرمندان این رشته در زمینه خط 
نستعلیق بود. نعمت هللا در شهر مشهد به دنیا 

نیست،  او معلوم  که سال والدت  آمــد؛ هر چند 
نگارش کتاب »گلستان  اما می دانیم که در زمان 
هنر« یعنی سال 1021ش هنوز در قید حیات بوده 
و به کار هنری اشتغال داشته  است. در آن زمان، 
مشهد یکی از کانون های اصلی فعالیت خطاطان 
کــه در  کــرد  را پیدا  ایــن فرصت  بــود و نعمت هللا 
خدمت برخی از مشهورترین هنرمندان آن دوره 
مانند میرسید احمد مشهدی، فن خط نستعلیق 
ــدر نعمت هللا در زمــره  پ کــه  آنــجــا  از  بــیــامــوزد.  را 
خادمان آستان  قدس رضــوی قــرار داشــت، او نیز 
مانند پدر به خدمت آستان پیوست و سال ها به 
عنوان یکی از هنرمندان و خادمان حرم رضوی در 
این مکان مقدس حضور داشت. طولی نکشید که 
آوازه نعمت هللا مشهدی، سراسر ایران را فرا گرفت؛ 
با این حال، این شهرت سبب غرور وی نشد. او 
به  عباسی  علیرضا  در محضر  تا  رفــت  قزوین  به 

زمینه  آشنایی  این  بــپــردازد.  فن خطاطی  تکمیل 
با سفر  آورد که بعدها  پدید  را  رابطه ای دوستانه 
علیرضا عباسی به مشهد، همچنان ادامه پیدا کرد 
و طبق روایت برخی مورخان، نعمت هللا مشهدی 
در تهیه کتیبه های اطراف گنبد طال، همکاری  فعال 

و مستمری با علیرضا عباسی داشت. 

سوختن در فراق یار ◾
دوران حضور نعمت هللا در قزوین، ظاهراً با اشغال 

مشهد توسط ازبکان همزمان شد. واقعه ای که مانع 
گردید.  زادگاهش  به  نامدار  خطاط  این  بازگشت 
او در فراق و دوری از حرم مطهر، اشعار بسیاری 
ــاد بــر آن دیـــده ذوق دیـــدارت / ــرام ب ــرود: »حـ  سـ

که خواب را به خیال تو آشنا سازد«. نعمت هللا که 
افزون بر هنر خطاطی، شاعر و عارف نیز بود، در 
ایام حضور در قزوین به کتابت آثار دینی و معنوی 
دست زد که متأسفانه تعداد اندکی از آن ها، امروزه 
در موزه های هنر دنیا باقی است. اشغال مشهد 
بــه دســت ازبــکــان و طــوالنــی شــدن دوران حضور 
نعمت هللا  بازگشت  مانع  که  ایــن شهر  در  آن هــا 
می شد، روز به روز حال او را بدتر کرد، تا جایی که 
از فرط ناراحتی به بستر بیماری افتاد. با آزادسازی 
از لوث وجود  و پاک کردن خراسان  شهر مشهد 
اشغالگران، نعمت هللا بالفاصله بار سفر بست تا 
به زادگاهش بازگردد. او در آغاز این سفر شعری 

بلند سرود که دو بیت از آن چنین است: »از دیر 
به سوی کعبه می آیم باز / از اهل حقیقتم نه از 
 اهل مجاز / جان در کف و دل در آستین می آیم / 
سویت به هزار حاجت و عجز و نیاز«. نعمت هللا 
مشهدی چنان که از گزارش های تاریخی برمی آید، 
ــی یــافــت و در نــهــایــت، در  عــمــری بــســیــار طــوالن
حرم  در  و  گفت  وداع  را  فانی  دار  مشهد  شهر 
 مطهر رضوی و در جوار ولی نعمت خود به خاک 

سپرده شد.

مشهد یکی از کانون های اصلی فعالیت خطاطان بود و نعمت اهلل این فرصت را پیدا 
کرد که در خدمت برخی از مشهورترین هنرمندان آن دوره مانند میرسید احمد 
مشهدی، فن خط نســتعلیق را بیاموزد. از آنجا که پدر نعمت اهلل در زمره خادمان 

آستان  قدس رضوی قرار داشت، او نیز مانند پدر به خدمت آستان پیوست.
گزيدهگزيده



ایاک و 
املزاح فانه 
یذهب 
بنور 
ایمانک
 از شوخی 
)بی مورد( بپرهیز، 
زیرا که شوخی نور 
ایمان تو را می برد.

ان املومن 
نعرفه 

بسیماه 
و نعرف 

املنافق 
مبیسمه

مؤمن را از سیمایش 
می شناسیم و منافق 

را از نشانه هایش.

 خدا را شکر 
که با منی

خاطره ای تعریف 
می کند که دلش را 
گرم کرده به اینکه 

همسرش از او راضی 
بوده: »موادغذایی، 

وسایل و لباسی را که 
فکر می کردم برای 

زندگی ما اضافه است 
و خانواده کوچک ما 
بدون آن هم امورش 
می گذرد و در عوض 
همان می تواند نیاز 

کسی را رفع و آبروی 
نیازمندی را حفظ کند، 

می دادم به همسرم و 
می گفتم ببر مسجد، 

به یک نیازمند یا به 
خانواده های حاشیه 

شهر بده. چشمانش 
می خندید از شادی و 
می گفت: خدا را شکر 

که با منی زهرا...«.

 با
 اینکه 
نا نداشت...

بانو قاسمی از آن روز 
می گوید: »پیگیری 
کردم و متوجه شدم 
همسرم مجروح 
شده است. می رفتم 
بیمارستان پشت 
در اتاقش با فاصله 
یک متری و شاید 
کمی بیشتر دست 
برایش تکان می دادم. 
می پرسیدم:  خوبی 
محمدصادق؟ 
چشمانش را روی هم 
می گذاشت، می بست 
و باز می کرد که یعنی 
بله! نا نداشت اما برایم 
دست تکان داد تا 
مطمئن شوم و همین 
آشوب دلم را کم کرد«.

برشگفتوگو برشگفتوگو

ترجمه محمد دشتی از نهج البالغه که در سال ۱۳۷۹ در 
۹۶۰ صفحه انتشار یافت، پرتیراژترین برگردان فارسی 
نهج البالغه از میان ترجمه هایی است که پس از پیروزی 

انقالب اسالمی به چاپ رسیده اند. 
به گزارش ویژه برنامه تلویزیونی »سوره؛ فصل نهج البالغه« 
دشتی کــه آمـــوزش نهج البالغه را از ســال ۱۳۵۳ آغــاز و 
مؤسسه تحقیقاتی-فرهنگی امیرالمؤمنین)ع( را در 

سال ۱۳۶۷ تأسیس کــرد، در سال ۱۳۸۰ در ۵۰ سالگی و 
پس از سانحه ای درگذشت، اما در عمر کوتاه خود بیش 
از ۵۰ اثر دینی تألیف نمود و آثار پرشماری نیز در ارتباط 
بــا نهج البالغه بــه چــاپ رســانــد؛ از جمله فهرست نامه 
ــدارک و نــیــز روات و محدثان  اصــطــالحــات، اســنــاد و مــ

نهج البالغه.
آیت هللا سید علی خامنه ای در دیدار با خانواده دشتی در 

سال ۱۳۸۰، ترجمه نهج البالغه وی را از اغلب ترجمه های 
موجود بهتر خوانده و تصریح کردند: »وقتی برای مدارس، 
نهج البالغه تقاضا کردند ترجمه ایشان را پیشنهاد دادم. 

ایشان خوش سلیقه، خوشرو و با پشتکار بودند«.
چنان که محمد دشتی در مقدمه اثر خویش آورده، وی با 
جمع آوری ۳۰ ترجمه نهج البالغه و بررسی آن ها دریافته 
آثار مورد اشاره نقایصی دارند؛  از جمله آنکه یا در مرزهای 

برگردان لفظی مانده اند یا دچار زیاده روی در ترجمه آزاد 
شده اند و در مواردی تفسیر و ترجمه را در هم آمیخته اند 
یا آنکه زبانی مناسب امــروز ندارند؛ از این رو بر آن شده 
ترجمه ای گویا فراهم آورد که برای عموم مردم قابل فهم 
باشد، از هر گونه کلی گویی و کنایه پردازی اجتناب کند، 
مخاطبان کالم امام علی)ع( را روشن سازد و توضیحات 
ــروری را در متن یــا پــاورقــی بــیــان کــنــد. محمد دشتی  ضـ

همچنین آورده است: »هر جا کاوش های علمی و مرزهای 
اندیشه بشری توانسته پرده ای از روی واقعیتی بردارد و به 
افقِ همیشه نورانی نهج البالغه نزدیک شود، آن نمونه ها را 
در پاورقی ترجمه آورده ایم« و در عین حال تأکید کرده هرگز 
در پی آن نبوده نظریه های علمی را بر نهج البالغه تحمیل 
کند. برخی دیگر از ویژگی های ترجمه یــاد شــده عبارت 
است از: عنوان بندی نزدیک به ۳هزار مفهوم در متن عربی 

و فارسی، نام گذاری خطبه ها، نامه ها و حکمت ها،  ثبت 
شأن نزول و بیان اختالف نسخه ها در متن عربی.

با این حال گروهی از منتقدان برآنند وی در برآوردن اهداف 
خــود و جبران ضعف ترجمه های پیشین چندان موفق 
نبوده اســت؛ از آن جمله عنوان بندی برخی از خطبه ها 
با دقت صورت نگرفته و برای نمونه خطبه دوم که در باب 
دین شناسی و جامعه شناسی است در رده »اعتقادی، 

تاریخی و سیاسی« ذکر شده است. از منظری دیگر، اشاره 
وی به علوم مختلف در سخنان امــام علی)ع( مــورد نقد 
قرار گرفته است؛ چرا که به باور منتقدان، گرچه مدعای 
ــاره دانــش هــایــی از جمله الکترومغناطیس،  دشتی دربـ
صوت شناسی و حشره شناسی و حتی پرنده شناسی 
ــواردی مانند قــانــون دوم  ــ قــابــل پــذیــرش اســـت، امــا در م
ترمودینامیک، فلزشناسی و سنگ شناسی نمی توان 

شاهدی از سخنان امــام علی)ع( یافت. نقدهایی نیز به 
شیوه ترجمه وی وارد شده اســت؛  از جمله آنکه دشتی 
کلمه یا عبارتی را در ترجمه ذکر نکرده است؛ مانند جمله 
»يُرْتَجُ عَلَيْكُمْ حَواری« که گرچه در متن عربی آمده است، 
اما برگردان آن در متن فارسی دیده نمی شود. با این همه، 
حتی همین منتقدان معتقدند ترجمه دشتی، روان و 

همه فهم و مردمی است.

نیم نگاه
ترجمه ای که برای 
تدریس نهج البالغه 
 در مدارس 
پیشنهاد شد

موعظه
آیت اهلل مظاهری

 ماه مبارک رمضان، فرصتی برای تحقق مقام خلیفه اللهی
خداوند متعال انسان را خلیفه خود در زمین قرار داده است، 
اما نکته مهم آن است انسان باید زمینه برخورداری از مقام 
خلیفه اللهی را در وجود خود ایجاد کند تا از آن مقام رفیع 

بهره مند شود. به بیان دیگر، هر انسانی لیاقت و توفیق جانشینی 

خداوند را ندارد، هرچند خمیرمایه این جانشینی در وجود او 
نهفته باشد. پس باید تالش کند و به توفیق بهره مندی از مقام 

جانشینی خداوند تعالی دست یابد. ماه مبارک رمضان فرصت 
بسیار ارزشمند و کم نظیری برای نیل انسان به مقام خلیفه اللهی 
محسوب می شود و آدمی می تواند در این ماه به جایگاهی واالتر 

و برتر از مالئکه دست یابد؛ به قول مثنوی به جایی برسد که: گفت 
جبریال بیا اندر پی ام/ گفت رو رو من حریف تو نی ام.

قرآن کریم می فرماید: انسان می تواند به مقامی برسد که مالئکه 
را ببیند و مالئکه با او حرف بزنند و او را دلداری دهند: »إِنَّ  الَِّذینَ  

لُ  َعَلْیِهمُ  الَْمالئِکهُ  أاَل...«. توجه و  قالُوا َرّبَنا الّل  ُثمَّ  اْسَتقاُموا َتَتَنزَّ

بیداری در ماه مبارک رمضان، انسان را به مقام خلیفه اللهی 
می رساند و در مقابل آن، غفلت و بی توجهی، سقوط عجیب و 

شدیدی در پی خواهد داشت. 
قرآن شریف می فرماید:  ای خلیفه خدا! صعود یا سقوط تو دست 

خود تو است؛ اگر صعود کنی مالئکه با تو هم صحبت می شوند،ولی 

اگر سقوط کنی بدتر از هر درنده و میکروبی خواهی شد. »إِنَّ  َشرَّ 
َوابّ  ِعْنَد الّل  الّصمّ  الُْبکمُ  الَِّذینَ  الَیْعِقُلونَ «. بسیاری از میکروب ها  الدَّ
خطرناک هستند؛ بعضی از میکروب ها انسان را می کشند و برخی 

دیگر، انسان را مردار می کنند. قرآن کریم می فرماید از میکروب 
بدتر، کسی است که به جای اینکه خلیفه الل شود، سقوط کند. آنگاه 

سقوط او به جایی می رسد که وی را به وسط جهنم می اندازند و 
حمیم جوشان روی سر او می ریزند و می گویند: بدی ها، ظلم و 

جورها و خیانت هایی که در دنیا انجام دادی را بچش! او در جهنم 
داد و فریاد می کند ولی از جانب پروردگار خطاب می شود: »قالَ  

اْخَسُؤا فِیها َو ال ُتکّلُمونِ «. اعمال زشت، گناهان و ظلم های این افراد 

آن ها را به صورت سگ درآورده است؛ از این رو پروردگار عالم به 
ایشان نمی گوید دور شوید بلکه واژه ای را به کار می گیرد که در زبان 
عربی، در پاسخ به سر و صدای بیجای سگان به کار گرفته می شود: 
»اِْخَسُؤا فِیها«؛ زیرا کردار آنان به گونه ای بوده که به جای رسیدن به 

مقام خلیفه اللهی، به حیوانان درنده شبیه شده اند.

رواق پیچیدگی های موضوعات مرتبط با حجاب 
سبب شده بسیاری از صاحبنظران بر این باور باشند 
که این مقوله را نمی توان با آنچه در دوران صدراسالم 
بــوده صورت بندی کــرد و با انگاره های آن دوران به 
شبهات امروزی آن پاسخ داد. دکتر سجاد مهدی زاده 
ــادق)ع(  ــ ــام صـ ــ ــشــگــاه ام  عــضــو هــیــئــت عــلــمــی دان
در گفت وگو بــا نشریه رویـــش اندیشه بــه پاسخ 
پرسش هایی در خصوص رابطه هنجار حجاب و 
بحث هدایت و کنترل لذت جنسی پرداخته است 

که خواندنش خالی از لطف نیست. 
این مفهوم کنترل که به آن در سؤال اشاره شد، اگرچه 
مفهوم درستی است اما کامل نیست. شاید در اینجا 
تعبیر هدایت غریزه و امر جنسی تعبیر صحیح تری 
باشد. ما مسئله ای با  عنوان مسئله نگاه ایجابی 
یا سلبی داشتن به مقوله امر جنسی داریــم. شما 
وقتی وارد آیات و روایات می شوید، می بینید به امر 
جنسی بسیار تأکید می شود. تمام تغذیه ها، تمام 
پوشش ها و تمام رفتارهایی که امر جنسی را تضعیف 
می کند، روایات از آن ها نهی می شود؛ مثالً در روایات 
می بینید وقتی از غذایی مدح می شود، به این خاطر 
از آن تعریف می شود که قوه باه را تقویت می کند. 
گاهی اوقات حتی از کفش سیاه و پوشیدن آن نهی 
شده به این دلیل که امر جنسی را تضعیف می کند. 
بنابراین در روایــات، همه جا اصل این است که امر 
جنسی یک غریزه است و باید تقویت و از آن استفاده 
شود. در عین حال از اینکه بخواهد هرجایی باشد، 
نهی می شود. در اینجا ممکن است بگویید ازدواج 
و ارضای امر جنسی بُعد ایجابی مسئله مواجهه با 
امر جنسی است و حجاب هم بُعد کنترلی و سلبی 
آن است. من این را نمی پذیرم و قائلم هر دو به هم 
کمک می کنند؛ همان طور که کسی که ازدواج می کند 
و امکان دسترسی به ارضای جنسی را دارد، توانمندتر 
است برای اینکه بتواند خودش را کنترل کند و نیاز 
کمتری به تبرج یا رفتارهای اینچنینی داشته باشد. 
خود امر حجاب هم فارغ از اینکه می تواند امر جنسی 
را کنترل کند، می تواند آن را تقویت نماید؛ یعنی امر 
حجاب نه تنها کنترل کننده التذاذ در امر جنسی 
است بلکه وظیفه هدایت امر جنسی را بر عهده دارد؛ 
یعنی با یک تیر، دو نشان می زند. از جهتی از اینکه 
امر جنسی، اجتماعی و همه جایی شود اجتناب 
می کند و آن را به امر خصوصی و خانه ارجاع می دهد 
و البته آنجایی که آن را هدایت می کند، موردتقویت 
هم قرار می دهد. بنابراین حجاب عالوه بر کنترل امر 
جنسی، به ایجاد نشاط جنسی هم دست می زند؛ 
چراکه وقتی امر جنسی همه جایی شد، از جذابیتش 

کاسته می شود.
دکتر سجاد مهدی زاده در پاسخ به پرسشی درباره 
نسبت حــجــاب و امــر جنسی مــی گــویــد: مسئله 
حجاب در اینجا غیر از مسئله کنترل امر جنسی، 
تقویت کننده کیفیت امر جنسی است. به عبارت 
دیگر امر جنسی چند پایه و محور دارد. یک محور آن 
مسئله قوای جنسی انسان است. یک محور دیگر 
بحث بُعد عواطف و احساسات و بُعد مهم تر آن 
بحث خیال است. حجاب کمک می کند امر جنسی 
در بُعد خیال کنترل شود؛ یعنی کمک می کند این 
قوه خیال در جامعه پراکندگی و گستردگی خود را 
از دست بدهد و در حقیقت دارد مدیریت توجه 
در جامعه اعمال می کند. فرد می تواند به هر چیزی 
نگاه جنسی داشته باشد و حجاب در اینجا می تواند 
توجه افراد را مدیریت کند. حال ممکن است عده ای 
اعتراض کنند ثمره چنین مدیریتی چیست و بعد 

هم دچار مغالطه ای شوند که جامعه غرب این ها را 
نداشت و پیشرفت کرد. مسئله این است پیشرفت و 
توانمندی هایی که در جامعه غربی است، ربطی به این 
مسئله ندارد و چه بسا اگر آن جامعه هم بخواهد این 
مدیریت توجه را داشته باشد، به پیشرفت بیشتر 

خود هم کمک کند.
مــدیــریــت تــوجــه بــه ایــن معناست وقــتــی شما به 
مخاطب خود اطالعات زیادی می دهید، کم کم این 
اطالعات برای او عادی می شود؛ یعنی وقتی مسئله ای 
بیش از حد به مخاطب عرضه شد، دیگر برای آن 
جلب توجه نمی کند و تنها چیزی می تواند توجه 
او را جلب کند که آن شخص تمایلی به آن داشته 
باشد. اتفاقی که در جامعه ما افتاده، این است که 
آدم های مختلف به خاطر توانمندی هایی که ندارند و 
همچنین برای جلب توجه به امر جنسی رو می آورند. 
وقتی می خواهند محصوالت خود را تبلیغ کنند به 
امر جنسی رو می آورند. بنابراین امر جنسی چنان 
فراگیر است که همه سعی می کنند در جامعه از آن 
استفاده کرده و جلوه نمایی جنسی داشته  باشند. 
وقتی این مسئله بیش از حد اتفاق افتاد، ضمن اینکه 
توجه جامعه را پراکنده می کند، منجر به یک رقابتی 
هم شده که این خود، رقابتی کاذب برای توجه به امر 
جنسی است و این مسئله را سخت تر از قبل می کند؛ 
یعنی توجه مــردم از مسائل اصلی به این مسئله 
معطوف شده است. به طور کلی ما در زندگی نیازهای 
مادی و معنوی مختلفی داریم و وقتی یک مسئله 
بیش از حد برجسته و عرضه شد یا کامالً عادی شده 
و کنار گذاشته می شود و یا اینکه مردم در آن به رقابت 
می افتند. وقتی مسئله جنسی همه جایی شد، رقابت 
شدیدی درمی گیرد و افراد به آرایش کردن رو می آورند. 
طبیعتاً این آرایش کردن در طول تاریخ بشر بوده و 
زن هــا معموالً بــرای زیبایی خود آرایــش می کردند. 
اما دیگر این مسئله به سطح بسیار پایینی رسیده و 
افراد به سمت دستکاری بدن خود می روند و هزینه 
زیادی برای این مسئله و جراحی های زیبایی صرف 
می کنند و هم آقایان و هم خانم ها به چنین کارهایی 
رو می آورند. بنابراین مسئله این است پوشش ضمن 
هدایت و کنترل امر جنسی، دست به مدیریت توجه 
در جامعه می زند و افــراد را از یک وســواس ذهنی و 
توجه بیش از حد به امر جنسی بازمی دارد؛ یعنی 
امر جنسی بخشی از زندگی می شود و همه جایی 
نمی شود. کارکرد دیگر حجاب تکریم است؛ در اینجا 
منظور تکریم زنانه است. حجاب کارکردی اجتماعی 
دارد که آن را در آیه ۳۱ سوره نور نیز می توان پیدا کرد. 
شأن نزول این آیه هم به این شکل است که مردم 
الابالی بودند و مزاحم زن ها می شدند و بعد هم که 
به آن ها اعتراض می شد، می گفتند ما فکر می کردیم 
این ها زنان مؤمنه ای نیستند. در اینجا آیه نازل شد 
که زنان جلباب را استفاده کنند برای اینکه میان زنان 
مؤمن و غیرمؤمن تفکیک قرار داده شود. در حقیقت 
اینجا حجاب کارکردی برای یک طبقه اجتماعی دارد. 
در اینجا حجاب کارکرد یک نماد و پرچم را ایفا می کند 
که شخص با استفاده از آن بیان کند من متعلق به این 
طبقه اجتماعی ایمانی هستم. به زبان امروز مثل یک 
لباس محلی است که نشان می دهد من متعلق به این 
فکر و این جریان هستم. این سطح از حجاب می تواند 
یک نماد و یک پرچم باشد. همان طور که در غرب هم 
خوب به این نکته پی برده شده و مقابله با حجاب 
برای همین مسئله است. در فرانسه با حجاب مبارزه 
می شود، چــون حجاب نماد و پرچمی بــرای ترویج 

اسالم است و آنان با این امر مشکل دارند.

رهبر معظم انقالب در بیانات اخیرشان در روز اول 
ماه مبارک رمضان تأکید دوباره ای بر اهمیت مراقبه 
معنوی داشتند. امری که همواره اساتید اخالق و 
سیر و سلوک نیز همگان را به آن تنبه می دهند. 
اما به نظر می رسد نیاز است درباره چگونگی انجام 
مراقبه نیز بحث های عینی و مصداقی صورت 
پذیرد تا این مفهوم کلی، شفاف تر شده و مصادیق 
عملی آن نــیــز مشخص شـــود. محمدمرتضی 
دعاگوئی در این خصوص در خبرگزاری رسا نوشت: 
سزاوار است این فرمایش رهبر معظم انقالب در 
باب مراقبه مورد تأمل و دقت قرار گیرد:»اگر ذخیره 
معنوی در وجــود انسان از حد الزم پایین تر رود، 
انسان دچار لغزش ها و گمراهی های بزرگی خواهد 
شد. معنویت در وجــود یک انسان، بــرای او مایه 
هــدف دار شدن است؛ زندگىِ او را معنا می کند و 
به آن جهت می دهد... ما سایش و فرسایش پیدا 
می کنیم. دل و جان ما در برخورد با حوادث روزمره 
زندگی، به طور دائم در حال فرسایش است. باید 
حساب ایــن فرسایش ها را کــرد و جبران آن را با 
وسایل درست، پیش بینی نمود وااّل انسان از بین 
خواهد رفت... باید به طور دائم مراقبت کنید که 
این بارِ مبنای معنویت از سطح الزم پایین نیفتد«.

بار مبنا ◾
»بــار مبنا« اصطالحی نظامی اســت و به مقدار 
مهماتی که با پرسنل و وسایل سازمانی یگان حمل 
می شود اطالق می شود. هدف رهبر حکیم انقالب 
از این تشبیه تذکر این نکته است که انسان در 
مسائل معنوی نیز باید همچون یک نظامی دقیق، 
هــمــواره مــراقــب ذخــیــره  معنوی و روحــی خویش 
باشد. حال هرچه »سایش و فرسایش« روحی و 
معنوی شخص بیشتر باشد، مراقبه و تالش او برای 

بازیابی معنویت نیز باید مضاعف شود.
از همین رو اســت که وقتی همسر شهید دکتر 
چمران از علت نماز شب های طوالنی و گریه و 
تضرع فراوان از ایشان سؤال می کند، ایشان خود 
را به تاجری تشبیه می نماید که در طول روز درحال 
خرج کردن است و اگر شب ها سرمایه ای نیندوزد، 

به زودی ورشکسته خواهد شد.
یا وقتی شهید صیاد شیرازی در جلسه ای که با 
بنی صدر داشت، به خاطر فضای سیاه آن جلسه 
و بــی اخــالصــی هــا و منیّت ها در خــود احساس 
گرفتگی می نماید فوری درصــدد جبران برآمده و 
این ط ور می گوید: »ظاهراً این جلسه برای مشکالت 
مملکته، اما من مجبورم بعد از چنین جلسه ای که 
در آن نشانه ای از یاد خدا و آیات قرآن نمی بینم، 
برای صاف شدن دلم هم که شده خودم رو به قم 

برسونم و زیارتی بکنم«.

توصیه رهبر معظم انقالب به مراقبت از »بار  ◾
مبنای معنوی«

این همان مراقبت از میزان »بار مبنای معنوی« 
است؛ این دو شهید بزرگوار که با اقتضائات جهاد 
در عرصه نظامی آشنا بوده  اند، در عرصه جهاد با 

نفس نیز نسبت به این مهم اهل مراقبه بوده اند.
مــراقــبــه ای کــه اگــر بــه آن اهتمام نشود و انسان 
ــدگــی روزمـــــره و مــســائــل ســیــاســی و  مــشــغــول زن
اجتماعی و درســی و امثالهم باشد، ناگهان در 
مواجهه با یک آزمایش و ابتال، درون خود را تهی از 
مایه معنوی ای خواهد دید که باید نگهدارنده او در 
چنین مواقعی باشد. همچون نظامی ای که بدون 
توجه به ذخیره مهماتش ناگهان با دشمن مواجه 

شود و سالح خود را خالی از گلوله بیابد!
از فرازی از مناجات شعبانیه امیرالمؤمنین)ع( نیز 
استفاده می شود تقوای کامل تنها زمانی میسر 
خواهد بود که چــراغ دل انسان از نور معنویت و 
محبت الهی روشــن باشد: »خدایا برایم نیرویی 
نیست که خود را به وسیله آن از عرصه نافرمانی ات 
بیرون برم، مگر آنگاه که به محبتت بیدارم سازی«.

نیاز انسان به عبادات محض ◾
آری در کشاکش زنــدگــی، انــســان نیاز بــه اوقاتی 
دارد که در آن هــا این ذخیره معنوی را باال بــرده و 
پیوندش با پروردگار را استحکام بخشد. این نکته 

به خصوص بــرای جوانان مؤمن و انقالبی بسیار 
حائز اهمیت است چرا که ممکن است به اشتباه 
تصور شود چون درس و کار و فعالیت های انقالبی، 
خود عبادت محسوب می شوند، نیازی جدی  به 
توجه به عبادات محض وجــود نــدارد. حال آنکه 
امیرالمؤمنین)ع( در عهدنامه مشهورشان خطاب 
به مالک اشتر می فرمایند: »بهترين اوقات هر روز 
و بيشترين بخش از آن را برای رابطه ميان خود و 
خدا قرار ده؛ هر چند اگر در همه اوقات، نيتْ پاک و 
درست باشد و مردم از آن نيت در امنيت و آسايش 

باشند، اوقات، همه از آنِ خداست«.

گوشه ای از سیره عبادی رهبر معظم انقالب ◾
رهبر انقالب نیز همواره خود عامل به این توصیه 
امیرالمؤمنین)ع( و همچنین اهل مراقبت جدی 
از »بار مبنای معنوی« خویشتن بوده و هستند. 
حجت االسالم محمدحسن رحیمیان، تولیت 
مسجد مقدس جمکران در این باره می گوید: »یکی 
از دوستان دفتر نقل می کرد حضرت آقا هر زمانی 
که مثالً احساس خستگی و ماللت می کنند یکی از 
این سه کار را انجام می دهند -حاال این نقل ایشان 
است ولی مشاهدات ما هم تقریباً گویای همین 
است- به زیارت امام رضا)ع( می روند، اما به خاطر 
اینکه شرایط آن خیلی آسان نیست، سالی دو بار 
بیشتر نمی روند و دیگری مسجد جمکران و دیدار 

با خانواده های شهداست«.
البته این ها تنها گوشه ای از برنامه های متعدد 
معنوی و عبادی ای است که این سالک مجاهد 
جلیل القدر هــمــواره داشــتــه و دارنـــد و بــا اتکا به 
همین پیوند عمیق و مستمر با خداوند متعال و 
معصومین)ع( بوده است که کشتی انقالب را در 
توفان های فراوانی که با آن مواجه بــوده، راهبری 

نموده اند.

فرصت مغتنم ماه مبارک رمضان ◾
هر مؤمنی نیز نیازمند است همواره به طور دقیق 
وضعیت روحــی خــود را سنجیده و برنامه هایی 
برای ارتقای روحی و همچنین حفظ »بار مبنای 
معنوی« خویشتن داشته باشد. برای این مهم، 
بهترین فرصت همین اوقــات شریف ماه مبارک 
رمضان است. به فرموده رهبر معظم انقالب »ماه 
مبارک رمضان فرصت انابه است، فرصت رجوع 
به خدای متعال است، فرصت نورانی کردن دل و 
طراوت دادن به دل هاست و فرصت تضرع است؛ 
از ایــن ایــام باید استفاده کــرد. جامعه  اسالمی 
و انقالبی ما اگر چنانچه از ذکر الهی و یاد الهی 
و خشوع در مقابل پــروردگــار و تضرع در مقابل 
پروردگار غافل شود، مطمئناً ضربه خواهد خورد، 
سیلی خواهد خورد؛ مطمئناً ناکام خواهد شد. ما 
به آن اهداف واال، به آن خواسته های مطلوب، در 
صورتی می رسیم که بتوانیم یک تالش مؤمنانه 
و صادقانه ای را دنبال بکنیم و آن جز با توجه به 
خدای متعال و افزایش نورانیت دل و ارتباط دل با 
خدای متعال ممکن نیست؛ این آن اغتنام فرصت 
ماه رمضان است. اساس حرف ما این است؛ باید 

مراقب باشیم«.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق)ع( مطرح کرد 

 نسبت هنجار حجاب 
با کنترل التذاذ جنسی 

چطور از »بار مبنای معنوی« در ماه مبارک رمضان مراقبت کنیم؟

 آرایش نظامی 
در جهاد با نفس

دیدگاهپرسش و پاسخ بــانــوی جــوانــی اســت و مــادر 
دو فرزند؛ یک پسر و دختر 
خردسال. می گوید تلخی این 
روزها را با شیرینی خاطرات 
ــنــد. در  گــذشــتــه طـــی مــی ک
وصــف زندگی مشترک با مــردی که از ســال ۱۳۹۳ 
شریک زندگی اش شد، می گوید: »زندگیمان شیرین 
بود، شیرینِ شیرینِ شیرین...« همین توصیف کافی 
است تا متوجه شویم اندوهی که سینه او را در فقدان 
همسرش می فشرد چقدر بزرگ است و بغضی که 
باوجود جوانی ماهرانه آن را فــرو مــی خــورد، چقدر 
سنگین. زنی جــوان که به قاتل همسرش و جریان 
تکفیری مــی گــویــد: »پــســرم را مثل پــدرش تربیت 

می کنم، خادم محرومان، اسالم و انقالب«.
یک هفته از شهادت شهید دارایی می گذرد، طلبه 
جوانی که روز ۱۶ فروردین همراه دو روحانی دیگر؛ 
شهید اصالنی و حجت االسالم پاکدامن در صحن 
پیامبراعظم)ص( حرم رضوی با ضربه های چاقو از 
طرف جوانی تکفیری مورد حمله قرار گرفت. شهید 
»محمدصادق دارایــی« در بیمارستان بستری بود 
و امید می رفت زنــده بماند امــا کمی بعد خبر آمد 
او هــم بــه فیض شــهــادت دســت پیدا کـــرده اســت. 
آن روز در حرم رضــوی، جلسه ای با موضوع توزیع 
افطاری و بسته های معیشتی حرم امام رضا)ع( بین 
خانواده های محروم و حاشیه نشین شهر مشهد 
برگزار می شود. مسئول هر هفت پهنه حاشیه شهر 
مشهد میهمان این جلسه بودند، از جمله این سه 
نفر که آن اتفاق افتاد. در حالی که هر سه در مسیر 
رسیدن به همان جلسه بودند، جوان تکفیری ضارب، 
با چاقو ضربات متعددی زد و آن هــا را مضروب و 

شهید کرد.
حجت االسالم اصالنی همان موقع شهید شد، اما 
دارایــی و پاکدامن مجروح شدند و زنــده ماندند. به 
سرعت در بیمارستان بستری شدند. روز هفدهم 
فــروردیــن امــا خبر آمــد روحانی دوم؛ شهید دارایــی 
هم با وجود انجام اقدامات پزشکی الزم به شهادت 
رسید. در مشهد و روستای زادگاهش »بزد« مراسم  
مختلفی برایش برگزار و او هم مثل شهید اصالنی 
ــاره  در حــرم رضــوی دفــن شــد. خبرگزاری فــارس درب
او با »زهــرا قاسمی«، همسر جوانش که حاال باید 
یادگارهای او را بزرگ کند و یادش را زنده نگه دارد، 
گفت وگو کـــرده اســـت. او بــا وجـــود تـــازه بـــودن داغ، 
کسالت و تلخی این روزهای سخت، صبورانه پاسخ 

داده است.

آخرین پیامک همسر شهیدم ◾
روایــت اول از زندگی طلبه دهــه هفتادی و شهید، 
ــرا  ــت کــه »زهـ مــربــوط بــه هــمــان ســاعــت هــایــی اسـ
قاسمی«، همسرش بی آنکه فکرش را کند آخرین 
تماس را با او گرفته و آخرین پیامک میانشان رد و 
بــدل شــده اســت:  »یکی دو روز بــود که حــال خوبی 
نداشتیم. من و بچه ها تب و سرفه داشتیم. در خانه 
استراحت و رسیدگی می کردم تا اینکه فکر کردم الزم 
است به دکتر مراجعه کنیم. همسرم در راه رسیدن 
به آن جلسه بود که تماس گرفتم، حوالی ساعت 2 
بعدازظهر. خواستم بیاید دنبال من و بچه ها تا برویم 
درمانگاه. گفت حتماً بعد از جلسه می آید و حوالی 
ساعت 4 آمــاده و منتظرش باشیم. خیلی مشغله 
داشت، اما برای خانواده وقت می گذاشت و می گفت 

رضایت ما از او برایش شرط و مهم است«.
نفس عمیقی می کشد تا توان داشته باشد برای مرور 
جزئیات بیشتر بعدی و کم کم می شود نفس پشت 

نفس و سرفه امانش را می برد. هنوز حالش خوب 
نیست اما با لطف پاسخ می دهد و می گوید: »هیچ 
وقت فکر نمی کردم پیامی که ساعت ۱4 و ۱4دقیقه 
روز شانزدهم فروردین به همسرم ارسال و پاسخی 
که دریافت می کنم، آخرین کلمات بین من و او باشد. 
گفتم حالمان خوب نیست و حتماً بیاید و ما را ببرد 
دکتر که گفت: عزیزم االن جلسه است و می آیم. 
دیگر خبری نداشتم تا اینکه آن خبر تلخ رسید و دنیا 

آوار شد روی سرم«.

با اشاره چشم گفت: من خوبم ◾
در فضای مجازی ابتدا متن و عکسی مبنی بر این 
منتشر شــد کــه دو روحــانــی در همان ساعت اول 
حادثه حرم به شهادت رسیده اند که البته مستند 
و صحیح نبود. بالفاصله منابع رسمی و معتبر، خبر 
صحیح را منتشر کردند. یک روحانی به شهادت 
رسیده و دو روحانی دیگر به نزدیک ترین بیمارستان 
منتقل شــده انــد. بانو قاسمی از آن روز می گوید: 
»پیگیری کـــردم و متوجه شــدم همسرم مجروح 
شده است. می رفتم بیمارستان پشت در اتاقش با 
فاصله یک متری و شاید کمی بیشتر دست برایش 
تکان مـــی دادم. می پرسیدم:  خوبی محمدصادق؟ 
چشمانش را روی هم می گذاشت، می بست و باز 
می کرد که یعنی بله! نا نداشت اما برایم دست تکان 

داد تا مطمئن شوم و همین آشوب دلم را کم کرد«.

دست های محمدصادق من نبود ◾
همسر شهید دارایی از امیدی می گوید که ناامید شد: 
»گفتند قرار است جراحی شود چون ضربه چاقو به 
کلیه و عفونت بدن باید درمان می شد اما بعد از عمل، 
شد آنچه نباید. حالش بد شد و هوشیاری اش آمده 
بود پایین؛ به ۳ رسیده بود. دکترها که می دانستند 
امیدی نیست این بار به من اجازه دادند بروم جلو و 

گفتند می توانم دست همسرم را بگیرم. دستش ورم 
کرده و کبود شده بود. محمدصادق همیشه خیلی 
مهربان دستم را می پوشاند، گرما و مهربانی خاصی 
داشت، اما آن لحظه انگار دست ها مال محمدصادق 
من نبود، سرد بودند و بــی روح. راه خودش را رفت و 
شهید شد. از آن اتفاق جاخورده بودم، اما مدت ها 
بود که حس می کردم مردِ من شهید خواهد شد، از 
بس که خالصانه و خستگی ناپذیر برای رفع مشکل 
و نیازهای محرومان حاشیه نشین دوندگی می کرد. 
گاهی حتی وقت کم می آورد و افسوس می خورد که 

یک شبانه روز چرا فقط 24ساعت است؟«

جهیزیه را با هم خریدیم ◾
زوج جوانی هستند و ثمره زندگیشان دو فرزند است. 
همسر شهید دارایـــی می گوید: »بزرگ ترهایمان 
می گویند از بچگی مال هم بودیم. پدر و مادرهایمان 
می گویند همبازی دوره کودکی هم بودیم تا پنج 
سالگی. بعد از آن اما به دلیل مراعات های تربیتی 
و مذهبی، دیگر هم را ندیدیم. من دبیرستانی بودم 
و او هم طلبه یکی از حوزه های علمیه شده بود. به 
پیشنهاد خانواده اش به خواستگاری آمدند. سال 
۱۳۹۳ عقد کردیم. یک سال و پنج ماه عقد بودیم و 

ازدواج ساده ای داشتیم«.
هروقت می خواهد درباره زندگی مشترکشان صحبت 
کند دو واژه بیشتر از بقیه شنیده می شود؛ »ساده« 
و »شیرین«. دربــاره اینکه چطور یک زندگی خیلی 
ســاده می تواند به گفته خــودش خیلی شیرین هم 
باشد، توضیح می دهد: »با هم ساختیم این زندگی 
را. من و همسرم معتقد بودیم آدم برای زندگی ای که 
خودش ساخته نه غر می زند نه منت می گذارد و نه 
ایراد بیهوده می گیرد. هر وقت بخواهد حرفی بزند و 
ایــرادی بگیرد، دلش نمی آید. شاید به همین دلیل 
اســت که اختالف هم کم می شود و محبت زیــاد. 

همسرم درآمد محدود طلبگی داشت. پول هایش را 
پس انداز می کرد، من هم پولی را که قرار بود جهیزیه 
بخرم، گذاشتم روی آن و با هم جهیزیه خریدیم. 
خیلی خوش می گذشت و خاطرات شیرین زیادی 
دارم«. از مراعات در حق همسرش می گوید: »وقتی 
دیدم توان مالی محدودی دارد، تصمیم گرفتم زندگی 
را ساده تر از بقیه دوستان همسن و سالم بگیرم. از 
خرید بسیاری از وسایل جزئی صرف نظر کردیم. 
اینکه مردی سالم، متدین، مهربان بود و قدر خانواده  
را می دانست برایم از همه چیز بیشتر ارزش داشت. 
قرار بود با هم زندگی کنیم نه با وسیله ها و جهیزیه«.

وقتی به من گفت تو یک جهادگری... ◾
از گله و مشکالتی می گوید که ممکن است در هر 
زندگی پیش بیاید و در زندگی آن ها هم پیش آمده 
اما به یک دلیل خاص: »خیلی دنبال کار مردم و 
محرومان بود. من همیشه سعی می کردم حمایت 
و تشویقش کنم، بعضی وقت ها اما حضورش در 
خانه خیلی کمرنگ می شد، من می ماندم و دو بچه 
کوچک، خردسال و شیرخوار. این دست تنها بودن 
اذیتم می کرد و کم مــی آوردم. یک بار به بــرادرم که 
آقا محمدصادق حرف شنوی خوبی از او داشت، 
گله کردم. برادرم گفته بود: یک کم به خواهرم حق 
بده...« پاسخی که شنیده، حالش را خوب کرده و 
مشکل را رفع: »نگاه کرده بود توی چشمان برادرم 
با لحنی مهربان و محکم گفته بود: خواهرِ شما، 
همسر من یک جهادگر تمام عیار است. آنجا بود 
که انگار تلنگر خورده و همسرم را بیشتر شناخته 
باشم؛ به خدمت و کاری که انجام می داد واقعاً به 
چشم »جهاد« نگاه می کرد. همین شد که تکلیف 
خــودم را بهتر شناختم؛ من هم به نحوی در این 
ــودم. همین سبب شــد سختی ها برایم  مسیر بـ

شیرین و قابل تحمل باشد«.

فهمیدم با هم همدلیم و یک دل... ◾
خانم ها دوست دارند وصف و تمجید خودشان را از 
زبان شریک زندگیشان بشنوند؛ خانم قاسمی هم 
کم تعریف نشنیده و می گوید: »همیشه با محبتی 
خــاص به من می گفت: زهــرا جــان هر وقــت مــی روم 
حاشیه شهر وضع سخت زندگی مردم را می بینم 
دلم می گیرد و سنگین می شوم، اما همین که توی این 
راه سخت همراه و حامی ای مثل تو دارم خدا را شکر 
می کنم. تعریف از ظاهر برای هر خانمی خوشایند 
اســت امــا ایــن جمله همسرم یک پیام مهم برایم 
داشــت؛ همدل بودیم و یــک دل. ما اخالق مشترک 
خیلی داشتیم، مثالً اینکه هیچ وقت حسرت زندگی 
کسی را نخوردیم. تربیت  خانوادگی ما خیلی به هم 

نزدیک بود شکر خدا«.
خاطره ای تعریف می کند که دلش را گرم کرده به اینکه 
همسرش از او راضی بــوده: »موادغذایی، وسایل و 
لباسی را که فکر می کردم برای زندگی ما اضافه است 
و خانواده کوچک ما بدون آن هم امــورش می گذرد 
و در عوض همان می تواند نیاز کسی را رفع و آبروی 
نیازمندی را حفظ کند، می دادم به همسرم و می گفتم 
ببر مسجد، به یک نیازمند یا به خانواده های حاشیه 
شهر بده. چشمانش می خندید از شادی و می گفت: 

خدا را شکر که با منی زهرا...«.

به اهل سنت بیشتر خدمت می کرد ◾
صدای گریه دختر خردسال شهید دارایی از پشت 
تلفن همراه می آید که بهانه پــدر را می گیرد. بانو 
قاسمی »جانم مامان جان! االن می آیم« می گوید 
و دل آدم مــی لــرزد کــه ایــن بــانــوی جــوان بعد از این 
باید دلتنگی و بهانه گرفتن های وقــت و بی وقت را 
طاقت بــیــاورد و آرامــشــان کند. امــا حرف هایی که 
می شنوی، تو را به ایــن نقطه می رساند که او قبل 
از داغـــدار و تنها بـــودن، محکم اســت: »مطمئنم 

وقتی محمدصادق به دنیا آمده و مسیر زندگی اش 
ــرایــش تقدیر  ــتــه، خـــدا شــهــادت را ب را درســـت رف
کــرده. حاال که اراده خدا و سعادت او این بــوده من 
و بچه هایم هم راه او را ادامــه می دهیم و به انــدازه 
توانمان در خدمت یتیمان، محرومان و نیازمندان 
خواهیم بــود. پرچمی که یک روز او برداشت حاال 
روی دوش ماست و زمین نمی گذاریم«. از توجه 
خاص همسرش به خانواده های نیازمند اهل سنت 
می گوید: »در پهنه ای که همسرم خدمت می کرد 
تعداد خانواده های اهل سنت نیازمند کم نبود. به 
شیعه و سنی؛ همه شان رسیدگی می کرد و چه بسا 
به خانواده های اهل سنت بیشتر. می گفت: نباید 
حس کنند تبعیض قائل می شویم و به آن ها کمتر 

خدمت می کنیم«.

اول یلدایی محرومان بعد خانواده ◾
ــار جــهــادی  ــ از ســخــتــی هــایــی کـــه هــمــســرش در ک
تجربه کــرده، می گوید: »یک بار آمد خانه؛ با اینکه 
می دانستم، خسته است و گرسنه اما اصالً اشتها 
نداشت. چشمانش پر اشک شده بود و می گفت: 
امروز پسری را دیدم که دو روز بود چیزی نخورده و 
از شدت دل درد گریه می کرد. خودش را در برابر این 
افراد مسئول می دانست«. از یک »تأخیر تعمدی« 
در زندگیشان صحبت می کند و می گوید: »همسرم 
اول بــرای خانواده های پهنه و حاشیه شهر جشن 
یلدا می گرفت بعد برای خانه خرید یلدایی می کرد. 
اول باید بچه های پهنه و حاشیه شهر رخت و لباس 
نو می خریدند و می پوشیدند بعد بچه های خودمان. 
این اواخر دو مؤسسه خیریه راه اندازی کرده بود برای 
رسیدگی به خانواده های محروم. مرکز خیریه شهید 
»جهاندیده« که با کمیته امــداد امــام خمینی)ره( 
همکاری و کودکان یتیم و نیازمند را حمایت می کرد. 
دیگری مرکز نیکوکاری صاحب الزمان)عج( بود که 
در زمینه توزیع صندوق های صدقات در خانه مردم 
فعالیت می کرد و مبالغ جــمــع آوری شــده در قالب 
بسته های معیشتی و کمک مالی به دست نیازمندان 

می رسید«.

جریمه هایی فدای تار موی مادر ◾
از پشتکار همسرش تعریف می کند و می گوید: »این 
مؤسسه ها معموال  ً بر پایه کمک های مردمی فعالیت 
می کنند،  توان مالی مردم هم محدود است. از آنجا 
که خانواده های محروم معموالً خانواده های دارای 
معلول، بیمار و آسیب دیده اجتماعی هم هستند 
همین، نیاز به دریــافــت کمک های مالی را بیشتر 
می کند و خیران و نهادهای حمایت کننده باید پای 
کــار بیایند. یکی از سخت ترین کارهایی که انــرژی 
زیــادی از همسرم می گرفت، جذب اعتماد و کمک 

این افراد بود«.
گروه های جهادی که شهید دارایی در آن ها عضویت یا 
مسئولیتی داشته، قوانین مخصوص خود را داشتند 
تا کسی در انجام وظایف خود کوتاهی نکند؛ قاسمی 
می گوید: »مثالً یکی از قرارهایشان این بوده که کسی 
حق ندارد موقع جلسه تلفن خود را پاسخ بدهد وگرنه 
جریمه داشــت. همسرم اما مــدام جریمه می شد، 
چون دلش نمی آمد پاسخ مادرش را ندهد و می گفت 
مــادرش به گردنش حق دارد. پدرش فوت کرده بود 
بــرای همین حسابی هــوای مــادرش را داشــت. حاال 
به جز بی قراری بچه ها، بی تابی مادرش هم دلم را به 
درد می آورد. من اما می دانم خودش دستم را خواهد 
گرفت، کمک می کند راهش را ادامه بدهم با همان 

دستان گرم و مهربان همیشگی«.

بر امام 
مهربان خود 
پناه آورده ام

عکس: سارا یوسفی

عکس نوشت

فاطمه یوسفی  اینجا دروازه  حریم سلطانی ات را کسی به روی بیچارگان و 
درماندگان نمی بندد.

برای قدم گذاشتن بر سنگفرش  صحن هایت، فقط یک دست بر قلب نهادن و اذن 
دخول زمزمه کردن نیاز است تا تو عطایای شاهانه ات را بر سر رعیتت بباری.

ترک برداشتن یک بغض در گلو مانده کافی است تا تو تحفه هایی به آن ها 
ببخشی از جنس عفو و بخشش گناهان... که تو سلطان آبرو نگهدار عالمی و 

امانتدار قلب های توبه کننده ای که به تو از تمام بی پناهی ها پناه آورده اند.
همان ها که می بارند، سرشان را پایین انداخته  و زمزمه می کنند:

هرچه بودم هرچه هستم بر کسی مربوط نیست
بر امام مهربان خود پناه آورده ام.

روایت زهرا قاسمی همسر شهید »محمدصادق دارایی« از یک زندگی ساده و شیرین با طعم جهاد

در پهنه ای که همسرم خدمت می کرد تعداد خانواده های اهل سنت نیازمند کم نبود. به شیعه و سنی؛ همه شان رسیدگی می کرد و چه بسا به خانواده های اهل سنت بیشتر. 
می گفت: نباید حس کنند تبعیض قائل می شویم و به آن ها کمتر خدمت می کنیم. گزيدهگزيده

درکمکرسانی،بینشیعهوسنیفرقنمیگذاشت
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دستیار رئــیــس بنیاد 
ــره وری مــوقــوفــات  ــ ــه ــ ب
آســتــان قـــدس رضــوی 
ــن  ــدوی بـــا اشــــــاره بـــه ت
ــه راهـــــبـــــردی  ــ ــام ــ ــرن ــ ب
ســه ســالــه شــرکــت هــا و 
مؤسسه های این بنیاد اظهار کرد: با توجه 
به سیاست های کالن آستان قدس رضوی 
و اقدام های صورت گرفته در حوزه تولید 
مبتنی بر دانــش طی دو ســال اخیر، این 
برنامه راهبردی برای تحقق شعار »تولید، 
دانش بنیان، اشتغال آفرین« نیز راهگشا 
ــوده و نتایج قابل توجهی در ایــن حــوزه  ب

خواهد داشت.
محسن مکیان در گفت وگو با آستان نیوز 
اظهار کرد: برنامه ریزی راهبردی شرکت ها 
و مؤسسه های تابعه بنیاد بــهــره وری در 
واقع انتخاب وسیله ها و گام های الزم برای 
رسیدن به اهداف کوتاه مدت، میان مدت و 
بلندمدت است و ابزاری حیاتی برای کسب 
 و کارها به حساب می آید؛ چرا که اهداف 
قابل اندازه گیری را در اختیار شرکت ها قرار 
می دهد.وی با اشاره به ابالغ سیاست های 
کالن آستان قدس رضوی و ساختار جدید در 
بنیاد بهره  وری موقوفات گفت: این ضرورت 
وجود داشت شرکت ها و مؤسسه ها، برنامه 
راهــبــردی و عملیاتی میان مدت سه ساله 
خود برای سال های 1401 تا 1403 را هم راستا 

با سیاست های کالن آستان قدس و تحقق 
چشم انداز ترسیم شده، ارائه کنند که سال 
گذشته در جلسات مجامع مدیریتی، 
ایــن برنامه توسط مــدیــران عامل ارائـــه و 
نسبت به تکمیل و بــه روزرســانــی نهایی 
اقدام شد.مکیان ادامه داد: در سال 1400 
بــرای نخستین بــار مجامع مدیریتی به 
تفکیک هر یک از شرکت ها و مؤسسه های 
زیرمجموعه بنیاد بهره وری موقوفات با 
حضور مــدیــران عامل و اعــضــای هیئت 

مدیره هر یک از این مجموعه ها برگزار شد 
که یکی از ویژگی های عمده این جلسات، 
گفت وگوی چهره به چهره با اعضای هیئت 
مدیره، شنیدن مشکالت و دغدغه های 
آن ها و همچنین بیان مطالبات و انتظارات 

مسئوالن بنیاد بوده است.

تعیین 900 تکلیف در جلسات مجمع  ◾
عمومی 43 شرکت

او از برگزاری این مجامع برای 43 شرکت 

و مؤسسه در ســالــی کــه گــذشــت خبر 
داد و تصریح کــرد: ایــن مجامع شامل 
بیش از ۹00 تکلیف بوده که رصد و پایش 
 انجام آن هــا در دستور کار امــور مجامع 

قرار گرفته است.
ــاره موضوعات این جلسات  مکیان درب
نیز گفت: در مجامع مدیریتی، عملکرد 
شــرکــت هــا نــظــیــر وضــعــیــت از منظر 
ساختار، محصوالت، مشتریان، فرایندها 
و تجهیزات و ارزیــابــی محیط خارجی، 

تحلیل و ارزیـــابـــی عملکرد شــرکــت از 
حیث مسائل و نسبت های مالی مانند 
ساختار سالمت هزینه ها و بهای تمام 
ــا، تــوان  شــده محصول و خــدمــات آن هـ
رقابتی شــرکــت، قابلیت های کــارکــردی 
و شیوه نامه های پیشنهادی نظارت و 
ــرار می گیرد. او  ارزیــابــی مــورد بــررســی ق
ادامه داد: اهمیت و ضرورت برنامه ریزی 
سه ساله شرکت ها به این دلیل است که 
کمک می کند تکلیف بسیاری از امور 
مشخص شده تا به  تدریج شاهد اصالح 
فرهنگ سازمانی و مستقر شدن فرهنگی 

صحیح در تمامی شرکت ها باشیم.

اهمیت تدوین برنامه های راهبردی ◾
مکیان با تأکید بر اینکه داشتن برنامه 
راهـــــبـــــردی جـــــزو ضـــــروریـــــات اســــت، 
خاطرنشان کرد: پایش و ارزیابی عملکرد 
اقــدامــات و بــودجــه هــر ساله شرکت ها و 
مؤسسه ها می تواند از برخی مسائل نظیر 
موازی کاری ها، اتالف وقت و تداخل امور 

جلوگیری کند. 
او ادامـــه داد: بــا توجه بــه طــرح و بررسی 
برنامه سه ساله شرکت ها و مؤسسه ها 
در جلسات مجامع مدیریتی و تأکید بر 
ارتباط بین برنامه و بودجه، مبالغ درآمد و 
سود خالص برنامه مذکور برای سال آینده 
به عنوان اهــداف کلی بودجه ســال 1401 

مشخص شده است.
ــزود: این مبالغ با توجه به روند  مکیان اف
ســــودآوری، نسبت های مالی سال های 
گذشته، استفاده حداکثری از منابع در 
اختیار هر شرکت و مؤسسه و همچنین 
توجه به موارد تأثیرگذار بر بودجه از قبیل 

تورم، نرخ ارز و... تعیین شده است.

تولیدات مبتنی بر دانش در راستای  ◾
بهره ورسازی موقوفات و دارایی

وی تولیدات مبتنی بر دانــش در راستای 
ــی هــای در  بــهــره ورســازی موقوفات و دارای
اختیار را از جمله مــواردی دانست که در 
برنامه عملیاتی سه ساله شرکت های تابعه 
آستان قدس رضــوی به آن تأکید و توجه 
ویژه شده است. مکیان افــزود: همچنین 
ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه مبتنی بر 
نوع فعالیت و نیاز شرکت و واحد تولیدی 
از مواردی به  شمار می رود که در تمام این 

برنامه های عملیاتی درج شده است.
مکیان تصریح کرد: یکی از رویکردهای کالن 
آستان قدس رضــوی در این برنامه ریزی، 
تولید دانــش بــنــیــان بـــوده کــه بــا تــوجــه به 
نام گذاری سال جدید توسط رهبر معظم 
ــیــد، دانــش بــنــیــان،  ــول ــام »ت انــقــالب بــه نـ
اشــتــغــال آفــریــن« ایـــن بــرنــامــه سه ساله 
راهبردی نقش مهمی در تحقق این شعار 

خواهد داشت.

دستیار رئیس بنیاد بهره وری موقوفات تشریح کرد

برنامهراهبردیسهسالهآستانقدسرضویبرایتولیددانشبنیان

خبرخبر
امروزامروز

نسخه خطی 887 ساله »رَوض الِجنان« رونمایی شد
قدیمی ترین نسخه خطی »رَوض الِجنان و رَوح الجَنان« 
موجود در ایران در مرکز نسخ خطی کتابخانه مرکزی آستان 

قدس رضوی با 887 سال قدمت رونمایی شد.
ــزارش آســتــان نــیــوز، در مرکز نسخ خطی کتابخانه  بــه گـ
ــزار نسخه خــطــی در  ــ آســتــان قـــدس رضـــوی حـــدود 4ه

موضوع تفسیر به زبــان هــای فارسی و عربی وجــود دارد 
که از این تعداد 64 نسخه خطی آن از آثار ابوالفتوح رازی 
اســت. یکی از نسخه های بسیار نفیس و کهن، نسخه 
خطی تفسیر ابوالفتوح رازی اســت که به لحاظ کتابت 
قدیمی ترین و کهن ترین نسخه خطی تفسیر ابوالفتوح در 

بین کتابخانه های ایران است.در این نسخه، مؤلف پیش 
از شروع تفسیر در هر سوره ابتدا اطالعاتی درباره نام سوَر 
قرآنی، شماره آیات، حروف، کلمات، مکی، مدنی، ناسخ و 
منسوخ بودن آیات ارائه داده و سپس به تفسیر پرداخته 
ــرای تفسیرنویسان بعدی  اســت که ایــن روش الگویی ب

همانند جرجانی و مالفتح هللا کاشانی بوده است.
این نسخه به خط نسخ 21 سطری است که توسط حیدر 
بن محمد بن اسماعیل االردالنی النیشابوری در سال 556 
کتابت و از آیه 50 سوره احزاب تا آخر سوره فتح را دربرداشته 

و توسط خواجه شیر احمد وقف شده است.

بین الملل
   استقبال ترک زبانان 
از ویژه برنامه »دعوت« 

موسی آیدین؛ مجری و مدیر شبکه 14 
تر کیه در گفت وگو با آستان نیوز، با بیان 
اینکه شبکه 14 ترکیه نخستین شبکه 

شیعی است که از ماهواره ترک ست 
به پخش برنامه می پردازد، گفت: 

خوشبختانه پخش ویژه برنامه افطاری 
»دعوت« از حرم مطهر رضوی مورد 
استقبال مخاطبان شبکه 14 ترکیه 

از سراسر دنیا قرار گرفته است و تمام 
ترک زبان های دنیا از جمله در ترکیه، 

آذربایجان، مسکو، گرجستان، کوزوو، 
کشورهای بالکان، اروپا و... این شبکه 

را تماشا می کنند.وی بیان کرد: برنامه 

افطار این شبکه هر سال به صورت زنده از 
استانبول پخش می شد اما امسال از حرم 

مطهر رضوی زنده و مستقیم به روی آنتن 
می رود و خوشبختانه این برنامه بسیار 

مورد استقبال قرار گرفته است. 
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یکی از رویکردهای کالن آســتان قدس رضوی در برنامه ریزی، تولید دانش بنیان بوده که 
با توجه به نام گذاری ســال جدید توســط رهبر معظم انقالب به نام »تولید، دانش بنیان، 

اشتغال آفرین« این برنامه سه ساله راهبردی نقش مهمی در تحقق این شعار خواهد داشت.
گزيدهگزيده

اّتقواهلل 
و کونوا 
لنا زینًا و 
التکونوا 
علینا شینًا
 تقوای الهی 
پیشه کنید و مایه 
 زینت ما باشید ، 
 نه مایه 
سرشکستگی ما .

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
متعهد له )زوجه(:

-زه��را کس��کنی نام پدر:قاس��م تاریخ تول��د:1351/06/01 ش��ماره مل��ی :0793445752 ش��ماره 
شناسنامه:846

متعهد )ورثه متعهد(
-فاطمه فریفته نام پدر:تاریخ تولد:1367/10/01 شماره ملی:0010100474
-مریم فریفته نام پدر: تاریخ تولد:1362/11/11 شماره ملی:0077300467
-اکرم فریفته نام پدر: تاریخ تولد:1360/01/05 شماره ملی:0065769317
-داود فریفته نام پدر: تاریخ تولد:1356/07/01 شماره ملی:4910630554

متعهد )زوج(:
-عل��ی اکب��ر فریفته نام پدر:محمد تاری��خ تولد:1338/03/05 ش��ماره ملی:0638364299 ش��ماره 

شناسنامه:1333
به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق ششدانگ پالک ثبتی شماره 389 فرعی از231 اصلی بخش05  
ناحیه 00به مساحت )0(صفر متر مربع با شماره دفتر بازداشتی الکترونیک140005807116000785 
بنام مرحوم علی اکبر فریفته شماره ملی 0638364299 نام پدر محمد ثبت و صادر گردیده است که 
طبق نظر کارشناس رسمی ششدانک پالک به مبلغ 9/800/000/000ریال ارزیابی شده و برابر پاسخ 
دفتر امالک به شماره 140085607116002863-1400/08/15 با حدود اربعه :شماال به طول 8متر 
محل درب و پی دیواری است به کوچه شرقا:به طول 24متر پی دیواری است به پی دیوار قطعه 127 
جنوبا به طول 8 متر پی دیواری است به پی دیوار قطعه 164 غربا به طول 23.5 متر پی دیواری است 
به پی دیوار قطعه 170 حقوق ارتفاقی ندارد،ملک فوق از س��اعت 9الی12 روز دوشنبه مورخ 02/19/ 
1401 در اسفراین خیابان شهید بهشتی-اداره ثبت اسناد و امالک اسفراین-واحد اجرای اسناد رسمی 
از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ارزیابی به مبلغ 9/800/000/000 ریال  شروع و به 
باالترین قیمت پیش��نهادی از طرف خریدار نقدا فروخته می شود و طبق ماده 136-اصالح آئین نامه 
اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء وطرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده 
ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت 
مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که 
ظرف مهلت مقرر،مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به 
حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می 
گردد .الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک 
و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض  شهرداری و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد.
مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان س��اعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد برابر نظر کارشناس 
حدود اربعه مش��خصات ملک بدین ش��رح می باشد: دارای اعیان با اسکلت آجری  ونمای آجر گری و 
پنجره های فوالدی در همکف وقسمتی باالی پارکینگ با زیر بنای حدود 170 متر مربع دارای هال و 
پذیرایی و دو اتاق خواب و سرویس بهداشتی وحمام و دارای امتیازات منصوبه آب،برق،گاز و تلفن می 

باشد و در تصرف خانم کسکنی )بستانکار(می باشد.آ40100629
تاریخ انتشار:1401/01/25

اردالن محمدی کوشکی-رئیس اداره ثبت اسناد وامالک اسفراین

ابالغیه مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
آگهی ابالغ مزایده اموال غیر منقول اس��ناد ذمه :آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می الزم االجراء 

کالسه:140004006218000897  شعبه اجرای ثبت اسناد و امالک اسفراین
بدین وسیله به خانم مریم فریفته نام پدر:تاریخ تولد:1362/11/11 شماره ملی:0077300467 آدرس 
:تهران ورثه مرحوم علی اکبر فریفته  ابالغ می ش��ود )پرونده کالس��ه 140000449( که برابر آگهی 
ش��ماره 140005107151000006-1400/12/11 ابالغ اجرائیه آن به علت عدم شناس��ائی ،آگهی 
ش��ده است  ابالغ می گردد که برابر پرونده اجرایی به ش��ماره 140004006218000897 تنظیمی 
اداره اجرای اس��ناد رسمی اس��فراین بین متعهد :علی اکبر فریفته  وداود فریفته ومریم فریفته واکرم 
فریفته و فاطمه فریفته-متعهدله:زهرا کسکنی بدهکار می باشید لذا باستناد نامه دفتر امالک به شماره 
140085607116002863-1400/08/15 شش دانگ عرصه واعیان پالک ثبتی شماره 389 فرعی 
از 231 اصلی بخش 05 بجنورد بنام مرحوم علی اکبر فریفته بازداشت گردیده  لذا برابر صورتمجلس 
مزایده به ش��ماره 140104307151000002-1401/01/23)به شرح ذیل( و با توجه به اینکه ابالغ 
واقعی به شما در نشانی اظهاری میسر نگردیده است.لذا بدینوسیله برگزاری مزایده به شما با مشخصات 
یاد ش��ده ابالغ می گردد.مراتب یکبار در روزنامه منشر شده و عملیات اجرائی بالفاصله پس از سپری 

شدن مهلت مذکور ادامه خواهد یافت
آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(

متعهد له )زوجه(:
-زه��را کس��کنی نام پدر:قاس��م تاریخ تول��د:1351/06/01 ش��ماره مل��ی :0793445752 ش��ماره 

شناسنامه:846
متعهد )ورثه متعهد(:

-فاطمه فریفته نام پدر:تاریخ تولد:1367/10/01 شماره ملی:0010100474
-مریم فریفته نام پدر: تاریخ تولد:1362/11/11 شماره ملی:0077300467

-اکرم فریفته نام پدر: تاریخ تولد:1360/01/05 شماره ملی:0065769317
-داود فریفته نام پدر: تاریخ تولد:1356/07/01 شماره ملی:4910630554

متعهد )زوج(:
-عل��ی اکب��ر فریفته نام پدر:محمد تاری��خ تولد:1338/03/05 ش��ماره ملی:0638364299 ش��ماره 

شناسنامه:1333
به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق ششدانگ پالک ثبتی شماره 389 فرعی از231 اصلی بخش05  
ناحیه 00به مساحت )0(صفر متر مربع با شماره دفتر بازداشتی الکترونیک140005807116000785 
بنام مرحوم علی اکبر فریفته شماره ملی 0638364299 نام پدر محمد ثبت و صادر گردیده است که 
طبق نظر کارشناس رسمی ششدانک پالک به مبلغ 9/800/000/000ریال ارزیابی شده و برابر پاسخ 
دفتر امالک به شماره 140085607116002863-1400/08/15 با حدود اربعه :شماال به طول 8متر 
محل درب و پی دیواری است به کوچه شرقا:به طول 24متر پی دیواری است به پی دیوار قطعه 127 
جنوبا به طول 8 متر پی دیواری است به پی دیوار قطعه 164 غربا به طول 23.5 متر پی دیواری است 
به پی دیوار قطعه 170 حقوق ارتفاقی ندارد،ملک فوق از س��اعت 9الی12 روز دوشنبه مورخ 02/19/ 
1401 در اسفراین خیابان شهید بهشتی-اداره ثبت اسناد و امالک اسفراین-واحد اجرای اسناد رسمی 
از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ارزیابی به مبلغ 9/800/000/000 ریال  شروع و به 
باالترین قیمت پیش��نهادی از طرف خریدار نقدا فروخته می شود و طبق ماده 136-اصالح آئین نامه 
اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء وطرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده 
ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت 
مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که 
ظرف مهلت مقرر،مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به 
حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می 
گردد .الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک 
و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض  شهرداری و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد.

مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان س��اعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد برابر نظر کارشناس 
حدود اربعه مش��خصات ملک بدین ش��رح می باشد: دارای اعیان با اسکلت آجری  ونمای آجر گری و 
پنجره های فوالدی در همکف وقسمتی باالی پارکینگ با زیر بنای حدود 170 متر مربع دارای هال و 
پذیرایی و دو اتاق خواب و سرویس بهداشتی وحمام و دارای امتیازات منصوبه آب،برق،گاز و تلفن می 

باشد و در تصرف خانم کسکنی )بستانکار(می باشد.آ40100639
تاریخ انتشار:1401/01/25

اردالن محمدی کوشکی-ریاست اداره ثبت اسناد وامالک اسفراین 

رونوشت اگهی حصروراثت 
اقای محمد علی بامری  بشماره ملی 3580452231 بشرح دادخواست به کالسه 1401/17 از این شورا درخواست 
نموده چنین توضیح داده شادروان امید بامری    بشماره  ملی  3581014841 در تاریخ 1400/12/27 بدرود حیات 
گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به :1 – متقاضی با مشخصات فوق برادر  متوفی 2- خاتون ملک 
عبدالهی نور بشماره ملی  3591051357 مادر متوفی    3- عاطفه عبدالهی   بشماره ملی 3581026236 زوجه 

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 نخستین اگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. آ40100611

رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان  دلگان– عظیم بامری 

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

برابر رای شماره 140160308004000001-1401/01/10 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
خانم صالحه دانشی نسب فرزند علی به شماره شناسنامه 3111 صادره از نهبندان به شماره ملی 5639258152 
در پرونده کالس��ه 1400114408004000018 نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 9329/54 متر 
مربع شامل پالک 77 فرعی و قسمتی از پالک 76 فرعی از 4-اصلی مزرعه سوقات بخش 5 نهبندان بصورت انتقالی 
با قولنامه عادی مع الواس��طه از مالک رس��می ) آقای اسماعیل ش��هابی( به آدرس مزرعه سوقات واقع در بخش 5 

نهبندان محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتیکه اش��خاص ذینفع به رای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض کتبی خویش را به این اداره تسلیم و 
رسید دریافت نمایند معترض می بایست 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 در این صورت  اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتیکه اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد 

نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ40100606
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/25                            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/10

 
اگهی فقدان سند  

جون آقای محمود مهرابی نژاد برای درخواس��ت به ش��مار 2690-1400/1/20 با ارائه دو برگر استش��هادیه محلی 
امضاء شده مدعی است سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ باالی 1937 فرعی از 168 اصلی واقع در بخش2 
قوچان به علت جابجایی مفقود گردیده اس��ت که با بررس��ی دفتر امالک مشخص گردید سه دانگ پالک فون بنام 

محمود س��رایی نژاد ثبت و س��ند مالکیت صادر گردیده اس��ت لذا به استناد ماده 120 آئین نامه قانون تبت مراتب 
یک نوبت آگهی می گردد تا هر کس مدعی انجام معامله با وجود سند مالکیت پالک  فوق نزد خود می باشد باید 
ظ��رف مدت 10 روز پس از مدت انتش��ار آگهی ب��ه این اداره مراجعه و مراتب را اعالم نماید. بدیهی اس��ت پس از 
س��پری شدن مهلت مقرر طبق مقررات نسبت به صدور سند المتی به نام متقاضی اقدام خواهد شد.آ40100504 

عباس برق شمشیر رئیس ثیت اسناد و امالک قوجان

آگهي تحدید حدود اختصاصي
حوزه ثبتي قاینات 

     پیرو آگهي تحدید حدود قبلي که به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتشر گردیده، اینک 
بر حسب درخواست واصله مستند به ماده مذکور و ماده 61 آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود 

قسمتی از امالک واقع دربخش 11 حوزه ثبتي این واحد به شرح ذیل:
 قطعات مفروزه ابوالخیری  پالک 1270-اصلی: 

330 فرعی مهدی پروانه ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی در روز 1401/03/01
انجام خواهد ش��د. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین ش��ماره  فوق 
الذکر به وس��یله این آگهي اخطار میگردد؛ که در موعد مشخص شده فوق در محل  وقوع ملک 
حضور به هم رسانند، چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانوني آنها درموقع مقررحاضر 
نباش��ند؛ مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهي با حدود اظهار ش��ده از طرف مجاورین 
تحدید خواهد شد.و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود وحقوق ارتفاقي و نیز صاحبان امالک که 
درموق��ع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا30 روز از تاریخ تحدید حدود 
پذیرفته خواهد شد.و برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت ، معترضین مي بایست؛ از تاریخ 
تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود 
را به مرجع ذیصالح قضائي تقدیم وگواهي الزم از مرجع مذکور أخذ و به این اداره تسلیم نمایند، 
در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را 
دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات 
ادامه می دهد.آ40100492                                         تاریخ انتشار:1401.01.25                                         

غالمرضا صادقیان
 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک قاینات

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 101- اموال غیرمنقول کالسه: 9909840
بدینوس��یله به 1- ماهره محدثی نام پدر: ابراهیم تاریخ تولد: 1344/05/07 ش��ماره ملی: 0938639171 ش��ماره 

شناسنامه: 425
- هایده محدثی نام پدر: ابراهیم تاریخ تولد: 1346/06/30 شماره ملی: 0943192358 شماره شناسنامه: 1387

دو نفر از وراث مرحوم ابراهیم محدثی بدهکار پرونده کالسه 9909840 که ابالغ می گردد خودروی بشماره انتظامی 
ایران 12- 717 د 57 متعلق به مرحوم ابراهیم محدثی طبق نظریه کارشناس رسمی به مبلغ پانصد میلیون ریال 
معادل پنجاه میلیون تومان ارزیابی گردیده، لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی خودرو معترض می باش��ید، اعتراض کتبی 
خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 
9/000/000 ریال به دفترخانه محل ازدواج خود تس��لیم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش 

بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. آ- 40100595 م.الف 230
مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

از طرف حسین ناصری

ابالغ اخطاریه ارزیابی کالسه 9904053 و 990451
بدینوس��یله به آقای آرش محسنی با شماره ملی 0946029059 تاریخ تولد: 1364/01/01 نام پدر: حیدرعلی )به 
عنوان وام گیرنده( و خانم سمیه احمدی با شماره ملی 5249952951 تاریخ تولد: 1366/09/10 نام پدر: حسین 
)به عنوان راهن( ابالغ می گردد که پالک ثبتی: 39125 فرعی از 68673 فرعی از 175 اصلی بخش ده شهر مشهد 
)س��ی و نه هزار و یکصد و بیس��ت و پنج فرعی از ش��صت و هشت هزار و شش��صد و هفتاد و سه فرعی از یکصد و 
هفتاد و پنج اصلی بخش ده ش��هر مشهد( به مبلغ 10/500/000/000 ریال/ به حروف ده میلیارد و پانصد میلیون 
ریال ارزیابی گردیده اس��ت که مورد وثیقه س��ند رهنی 89164 مورخ 1395/07/18 دفترخانه 55 مش��هد و سند 
رهنی ش��ماره 89165 مورخ 1395/07/18 دفترخانه 55 مش��هد له بانک ملت علیه شما میباشد. چنانچه به مبلغ 
فوق الذکر اعتراضی دارید طبق ماده 101 آئین نامه اجرای ثبت ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار آگهی مهلت دارید 
اعتراض خود را کتباً به انضمام مبلغ پانزده میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی به صورت علی الحساب به این شعبه 
تحویل دهید. ضمناً به اعتراض خارج از مهلت مقرر یا بدون پرداخت هزینه کارشناسی ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

آ- 40100594 م.الف 231
اداره اجرای اسناد رهنی و شرطی مشهد مقدس

از طرف حسین سپاسه

آگهی دعوت از مجاورین
نظر به درخواست خانم فاطمه نظافت یزدی مالک ششدانگ پالک 446 فرعی از 25 فرعی از 165- اصلی بخش ده 
مشهد مبنی بر صدور سند مالکیت کاداستری پالک مذکور در اجرای کد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی و باستناد 
ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور، نماینده و نقشه بردار این اداره در روز یکشنبه تاریخ 1401/02/18 ساعت 9/30 صبح جهت 
معاینه محل ملک مورد تقاضا در محل وقوع ملک حضور خواهند یافت لذا بموجب این آگهی از مالکین مشاعی و 
مجاورین پالک فوق الذکر دعوت به عمل می آید به جهت حفظ حقوق مالکانه و عدم تضییع حق احتمالی در موعد 
مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک مورد تقاضا حضور یابند. بدیهی است عدم حضور در موعد تعیین شده فوق 

مانع ادامه عملیات ثبتی نخواهد شد. آ- 40100596 م.الف 237
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

از طرف محمد ایرانی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمد خواجه احمدی دارای شناس��نامه ش��ماره 0740368575 به شرح دادخواست به کالسه 
1/0000744ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالم فاروق خواجه 
احمدی به شناسنامه یک در تاریخ 1400/10/19 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
1- دل آرام بادیانت استادی- 0748891552- 1339/1/3- تایباد- همسر

2- مریم خواجه احمدی- 0732303338- 1358/3/2- تایباد- همسر
3- برات خواجه احمدی- 0748419640- 1357/1/1- تایباد- فرزند

4- غالمحسن خواجه احمدی- 0749390591- 1360/2/5- تایباد- فرزند
5- سمیه خواجه احمدی- 0749799307- 1366/6/27- تایباد- فرزند

6- فاطمه خواجه احمدی- 0740038796- 1368/10/10- تایباد- فرزند
7- امید خواجه احمدی- 0740131990- 1370/9/13- تایباد- فرزند
8- زهرا خواجه احمدی- 0740185241- 1372/3/11- تایباد- فرزند

9- ناهید خواجه احمدی- 0740275534- 1374/6/13- تایباد- فرزند
10- محمد خواجه احمدی- 0740368575- 1377/2/10- تایباد- فرزند
11- کیانا خواجه احمدی- 0740597183- 1383/11/4- تایباد- فرزند

12- شعیب خواجه احمدی- 0740723480- 1387/8/25- تایباد- فرزند
13- معراج خواجه احمدی- 0740933681- 1393/9/3- تایباد- فرزند

14- جمشید خواجه احمدی- 0749768738- 1364/6/30- تایباد- فرزند
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق 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 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ40100646
قاضی شورا- شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان تایباد

 قنبر مرزانی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/ خانم محمد ش��یری دارای شناس��نامه ش��ماره 0749467150 به ش��رح دادخواست به کالسه 
1/0100032ح از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس شیری 
به شناس��نامه 0748938893 در تاریخ 1384/4/28 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
نام و نام خانوادگی- شماره شناسنامه- تاریخ تولد- محل صدور- نسبت با متوفی

1- گل اندام رحمتی- 0730153061- 1323/2/4- تایباد- همسر
2- شهربانو شیری مشهد ریزه ئی- 0748758127- 1305/7/1- تایباد- خواهر

3- شیرمحمد شیری مشهد ریزه ئی- 0748571361- 1321/3/1- تایباد- برادر
4- محمد شیری- 0749467150- 1323/8/5- تایباد- برادر

5- غالم قوس شیری مشهد ریزه ئی- 0749440570- 1316/12/25- تایباد- برادر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق 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 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ40100644
قاضی شورا- شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان تایباد- قنبر مرزانی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای فیض محمد صالحی دارای شناس��نامه ش��ماره 0749514841 به ش��رح دادخواست به کالسه 
1/000016ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا صالحی 
فرمان آبادی به شناسنامه 91 در تاریخ 1350/4/1 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
1- غالم احمد صالحی- 0749430011- 1307/5/25- تایباد- فرزند

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق 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 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ40100642
قاضی شورا- شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان تایباد

 قنبر مرزانی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای فیض محمد صالحی دارای شناس��نامه ش��ماره 0749514841 به ش��رح دادخواست به کالسه 
1/000015ح از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان غالم احمد 
صالحی به شناس��نامه یک در تاریخ 1380/12/9 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
1- خدیجه صالحی فرمان آبادی- 0748654836- 1324/11/10- تایباد- همسر

2- مصطفی صالحی- 0749856513- 1366/3/27- تایباد- فرزند
3- شیدا صالحی- 0749547758- 1359/9/20- تایباد- فرزند

4- فیض محمد صالحی- 0749514841- 1345/1/1- تایباد- فرزند
5- عصمت صالحی فرمان آبادی- 0748710698- 1353/3/2- تایباد- فرزند

6- زینب صالحی فرمان آبادی- 0748656960- 1350/2/8- تایباد- فرزند
7- ناهید صالحی- 0749575565- 1363/6/20- تایباد- فرزند

8- لیال صالحی فرمان آبادی- 0748658548- 1356/6/9- تایباد- فرزند
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق 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 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ40100643
قاضی شورا- شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان تایباد

 قنبر مرزانی
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