
نیمکت زندگی

به غیر عشق چه ورزم؟

رقیه توسلی  سه تا چمدان یک کم نامتعارف و عجیب 
امــا قصه همیشگی »قبله جان« همین  مــی دانــم.  اســت، 
است. مسافری که دست پُر می رود پیش قوم و خویشش. 
به قــول خــودش مــی رود که عطر والیــت بگیرد و حالش 

برگردد.
خواهش می کنم تا ترمینال برسانمش. می گوید مزاحمت 
نباشد و هی توی راه دعا می کند مشهدی و صحن نشین 

شوم. طعم و عمق دعایش خیلی دلنشین است. 
»کچیله، پشت زیک، بهارنارنج و آویشن خشک شده، 
آلو ییالقی«  مربای گُل، گردوی کاغذی، چادرشب و رُب 
مطمئنم  اسبابش.  البــه الی  چیده  منظم  که  مطمئنم  را 
برای نوه تازه به دنیا آمده خواهرش عروسک پارچه ای هم 
دوخته. تسبیح پانزده شانزده رنگ هم درست کرده برای 
عروس برادرش. که زمین و زمان را جوریده و تُرب سیاه 
می شود  مگر  جانش.  عمه  کلیه  سنگ  بــرای  آورده  گیر 
ندانم! با قبله جان مشهدی چند سالی ست توی مؤسسه 
حشرونشر دارم و می دانم چقدر عشق اقوام است و به 

تک تکشان ارادت دارد.
به  نور  الهی  به خیابان می گوید:  رو  کنم،  بی آنکه سؤال 
و ساعت می دید  وقت  آقا خدابیامرزم هر  بریزه!  قبرش 
مــی بــنــدم آهــش مــی گــرفــت. هی  کــه چــمــدون برگشتنمُ 
دور  راه  به  نهیب دار می گفت: »چرا دختر  و  قدم می زد 
مَردم  این  طرفم،  از  ادامــه می دهد:  لبخند  با  و  دادی؟« 
محمد حاجی نگم که چقد یکسره غُر که »ای دل غافل 
آبت نبود، نونت نبود، زن اونور نقشه آخه برا چی چی ات 

بود؟«
با هم می خندیم و او طبق معمول چشمکی می زند که؛ 

»مو بِچه مَِشدم« و پشت بندش می خواند: 
به غیر عشق چه ورزم... چه کار بهتر ازین؟

عادت دارم، حرف تازه ای نیست. این جمله یکجورهایی 
هنوز  مــی کــنــم.  نگاهش  اســـت.  قبله جان  روز  هــر  کــالم 
آمد  و  رفــت  معطوف  و  اســت  خیابان  سمت  صــورتــش 
اهل  می کند  فکر  ایــن  بــه  دارد  شاید  نمی دانم  ــا.  آدم هـ
تهران!  کجایی ست؟  تکه اش  چند  دل  و  واقعاً  کجاست 
خراسانِ  می کنند؟  زندگی  جگرگوشه هایش  و  بچه ها  که 
نفس  آنجا  نیکانش  و  ریشه  که  خراسانی  ــوف!  رئ امــام 
کشیدند؟ یا مازندران! که چهل سالی می شود مهاجرت 

کرده به خاکش و از چارگوشش خاطره دارد؟
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 گفت وگو با حجت االسالم مهدی یزدی 
»j نویسنده کتاب »امیرالمؤمنین در کالم امام صادق

j وصف امیرالمؤمنین 
j از لسان صادق

مراسم اعتکاف در روزهای پایانی ماه رمضان برگزار می شود

 نام نویسی بیش از 
6 هزار نوجوان در »راه وصل«
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پای کالم حاج آقا مجتبی تهرانی

روش دعا کردن در شب های قدر 

 نخستین بار چه کسی لقب 
»امیرالمؤمنین« را به امام علی j داد؟

    سال دوم    ویژه نامه 317    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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دکتر مالک رحمتی در آیین اختتامیه نخستین دوره جایزه بین المللی قرآنی »الرضوان« اعالم کرد

آمادگی آستان قدس رضوی برای 
تشکیل مجمع بین المللی معلمان قرآن

4

منبر مجازی

خبر

منشأ گرفتاری ها

مجید  قــرآن  در  انصاریان  حسین  شیخ 
آیه ای هست که می فرماید: »علیکم انفسکم« 
در حق خودتان فکری کنید. شما که سر سفره 
نعمت ها  هــمــه  از  و  نشستید  الــهــی  عــالــم 
برخوردارید. پس منشأ این همه گره در زندگی 
نیست.  طبیعت  عــالــم  آن  منشأ  چیست؟ 
منشأ آن سفره پروردگار عالم نیست، رحمت 
داشته  دیگری  منشأ  یک  باید  نیست  الهی 
خــودتــان جست وجو  در  را  منشأ  ایــن  باشد! 

کنید بگردید پیدا کنید. کاوش کنید. 
ائمه)ع( ما منشأ همه این مشکالت را توضیح 
می دهند. وجود مبارک امیرالمؤمنین علی بن 
ابیطالب)ع( می فرماید: سختی ها و مشکالت و 
رنج ها و بن بست ها برای انسان ستمگر تأدیب 
است. خدا می خواهد بیدار و بینایش کند که 
شما عمری نمک خوردید و نمکدان شکستید 
دست کم به خودتان رحم کنید و توجه کنید. 
البته این بالها و مشکالت برای مردم مؤمن، 
امتحان الهی است که تا کجا با خدا و اهل 

بیت)ع( می مانند.
امام صادق )ع( می فرماید: وقتی گناه انسانی 
زیاد شود و به جایی برسد که راه جبران نداشته 
باشد و نتواند از کسانی که به آن ها ظلم کرده 
پیدایشان کند؛ خدا  نتواند  و  حاللیت بطلبد 
همیشه  که  می کند  گرفتار غصه شدید  را  او 
را  گناهانش  تا خدا  باشد.  و غمگین  ناراحت 
جبران کند... خودش که بلد نبود جبران کند. 
در حقیقت می خواهد بگوید بنده من خودت 

نتوانستی جبران کنی من جبران می کنم.
امام صــادق)ع( می فرماید: خدا به موسی)ع( 
من  پیش  چــیــزی  هیچ  مخلوقاتم  در  فــرمــود 
محبوب تر از بنده مؤمنم نیست. موسی! اگر 
من بنده ام را گرفتار کنم به خاطر چیزی است 
که به خیر اوست و من به مصلحت بنده ام 
آگاه ترم. حاال که گرفتاری مالی پیدا کرده است 
وظیفه اش چیست؟ »فلیصبر علی بالء« و از 
عرصه ایمان به من و ارتباط با من بیرون نرود 
صبر  یعقوب)ع(  و  ــوب)ع(  ایـ مگر  بایستد.  و 
صبر  ســال   23 اســالم  پیغمبر  مگر  نکردند؟ 
ابی عبدهللا)ع(  قتلگاه،  نکرد؟ مگر در گودال 
ــالم نــکــرد »صــبــرت عــلــی بــالئــک« مــا هم  اعـ
باید به آن ها اقتدا کنیم؛ صبر کنیم. گله مند 
از پروردگار نشویم. نعمت هایی که از من در 
پروردگارش  آنچه  به  کند.  است شکر  نزدش 

برایش حکم کند خشنود باشد.

دیدار تولیت آستان قدس رضوی 
با خانواده  ایثارگر ارتش

با  مــروی  احمد  والمسلمین  حجت االسالم  
فرمانده  آذریــان؛  امیر سرتیپ رضا  همراهی 
زمینی  نیروی  منطقه ای شمال شرق  قرارگاه 
ارتش در منزل شهید عالی مقام »سیدمحمد 
اكبر  »سیدعلی  ســرافــراز  جانباز  اتــحــادی«، 
امینی« و آزاده غیور »محمدرضا یزدی پناه« 
از رشــادت هــا و  بــا قــدردانــی  حضور یافت و 
مقدس،  دفاع  دوران  رزمندگان  جانبازی های 
ــاد و خـــاطـــره  حــمــاســه هــای بــــزرگ ارتـــش  ــ ی
جمهوری اسالمی را در دفاع از کشور گرامی 

 داشت.
وی ارتش جمهوری اسالمی را یکی از ارکان و 
مظاهر اقتدار نظام مقدس اسالمی خواند و 
اظهار کرد: رنج و دشواری هایی که رزمندگان، 
آزادگان و خانواده معظم شهدا در راه دفاع از 
اسالم و این مرز و بوم متحمل شدند، حماسه 

ماندگاری در تاریخ این کشور است.
ــــدس رضــــوی شــجــاعــت،  تــولــیــت آســـتـــان ق
مقاومت و آزادگی آزادگان در دوران اسارت را 
ستود و آن را برگرفته از غیرت دینی و ایمان 
و عنوان کرد:  رزمندگان اسالم دانست  قوی 
آزادگان سرافراز نماد استقامت، ایثار و غیرت 
در  را  آزادگـــی  که  ایـــران هستند  ملت  دینی 

اسارت معنا بخشیدند.
و خــانــواده هــای  ایــثــار هــمــســران  و  وی صبر 
رزمندگان را ستود و گفت: خانواده های معزز 
آزادگــان و شهیدان که عزتمندانه  جانبازان، 
روزهای سخت انتظار و دوری از عزیزانشان و 
دردها و آالم جانبازان را تحمل کرده اند، سهم 
قابل توجهی در پیروزی های ملت ایران و عزت 
و اقتدار امــروز کشور دارنــد. پــاداش حقیقی 
روز  در  جانبازان  و  رزمندگان  مجاهدت های 
قیامت از سوی خداوند متعال عنایت خواهد 
شد و ظرف این دنیا برای اعطای این پاداش ها 

کوچک است.

درباره زندگی و خدمات استاد محمدتقی شریعتی در سالروز درگذشت او

پیر حکیمِ جوان شناس 
محمدحسین نیکبخت   درک 
فضای فرهنگی و سیاسی مشهد 
دهــه  ــای  ــال هــ ســ نــخــســتــیــن  در 
افــرادی که در آن  بــرای  1320ش، 
نیست.  نزیسته اند، ساده  روزگار 
اختناق رضاخانی از بین رفته  بود 
عموم  شادمانی  و  مسرت  مسئله،  ایــن  البته  و 
نیروهای  با حضور  امــا  داشــت.  پی  در  را  مــردم 
و  وارداتـــی  فکری  جریان های  کشور،  در  بیگانه 
اندیشه های التقاطی، فرصت جوالن پیدا کردند. 
مارکسیسم به عنوان تفکری که از سوی نیروهای 
در  و  می شد  پشتیبانی  شــوروی  جماهیر  اتحاد 
این  داشــت،  قدرتمند  و  دولتی  یک حامی  واقع 
فرصت را پیدا کرد که در سایه ناآگاهی مردم و با 
شعارهای فریبنده، نفوذ خود را در جامعه آغاز 
کند. طولی نکشید که جمعیت قابل توجهی از 
رویکردهای  دلیل  به  که  جوانانی  ویــژه  به  مــردم 
مــعــارف  درک  از  اول،  پــهــلــوی  دوره  ضــددیــنــی 
مارکسیستی  تبلیغات  به  بودند،  ناتوان  اسالمی 
و  آگاهان  این مسئله،  دادنــد.  روی خوش نشان 
نگران  را سخت  اندیشمندان دلسوز و مسلمان 
الحادی  اعتقادات  به  ویژه نسبت  به  آن ها  کرد. 
نسل  در  تفکراتی  چنین  نفوذ  و  مارکسیست ها 
جوان و آینده ساز ایران نگران بودند. با این حال، 
به دلیل عدم اطالع و شاید عدم تجربه الزم برای 
طرح مباحث مورد نیاز جوانان و جذب آن ها، کار 
با تبلیغات الحادی گره خورد. اما در آن  مقابله 
با زبان جوانان  میان، یکی برخاست؛ عالمی که 
آشنا بود و دین را به خوبی می شناخت. این دو 
پل  به  مبدل  وی  اقدام های  آشنایی موجب شد 
نجات جوانان از تفکرات الحادی و مارکسیستی 
در مشهد شود؛ مردی که بسیاری از جوانان آن 
استادی  می دانستند؛  خــود  ناجی  را  او  دوران، 
بـــه روزش،  و  بــیــان شیرین  و  عــالــی  بــا منطق  کــه 
چالش  به  را  مارکسیست ها  الحادی  اعتقادات 
اسالمی،  معارف  بر  تسلط  دلیل  به  و  می کشید 
دل  از  بودند،  نیازمند  بــدان  جوانان  که  را  آنچه 
فهم  قابل  زبــان  با  و  مــی آورد  بیرون  دینی  متون 
ــن مــرد  ــا در اخــتــیــارشــان مــی گــذاشــت. ایـ آن هــ
خراسان«  »سقراط  عنوان  با  او  از  گاه  که  بزرگ 
یــاد مــی کــنــنــد، کــســی نــبــود جــز زنــده یــاد اســتــاد 
سالروز  امــروز،  که  مزینانی  شریعتی  محمدتقی 

درگذشت اوست.

مبلغی که معلم شد ◾
از  مزینان  روســتــای  در  1286ش  ســال  در  استاد 
توابع سبزوار متولد شد؛ در خاندانی که همگی 
اهل فضل بودند. پدربزرگ او، آخوند مالقربانعلی 
از شــاگــردان مبرّز مــالهــادی ســبــزواری بــود و در 
نـــام آور  دانشمندی  عــنــوان  بــه  منطق  و  فلسفه 
شناخته می شد. فرزندان آخوند نیز همگی چون 
اسالمی  حکمت  با  آشنا  و  دیــن  مبلغ  او،  خــودِ 
بودند. شیخ محمود، فرزند آخوند مالقربانعلی و 
پدر استاد شریعتی نیز یکی از مبلغان برجسته 
علوم  نخستین درس هـــای  اســتــاد،  و  بــود  توانا  و 
اسالمی را نزد وی فرا گرفت. با این حال، هوش 
سرشار و عالقه وافر او به فراگیری و تکمیل دانش 
موجب شد تصمیم به هجرت بگیرد؛ هجرت از 

مزینان به مشهد. استاد با وجود مشکالت مالی 
و خیلی  رساند  به مشهد  را  خــود  ــواده اش،  خــان
زود به محافل تراز اول حوزه علمیه این شهر راه 
یافت. خودش در جایی گفته  است: »اولین امید 
بود  این  وارد شد،  در مغز کوچکم  که  آرزویــی  و 
که مبلغ دینی شوم. با ورود به مشهد این آرزو 
در  حضور  رسید«.  عشق  حد  به  تا  یافت  قــوت 
مشهد برای او، هم حظ معنوی داشت و هم بهره 
و نشستن  ثامن الحجج)ع(  روزانــه  زیــارت  علمی. 
پای درس های استادانی مانند مالهاشم قزوینی، 
یک  شریعتی  استاد  بــرای  و...  نیشابوری  ادیــب 
فرصت مغتنم بود. اما مشکالت مالی، لحظه ای 
او را رها نمی کرد. استاد تشکیل خانواده داده  بود 
و برای تأمین معاش، ناچار به تدریس در مدارس 
در  1309ش  ســال  از  او  شــد.  ــار مشهد  روزگـ آن 
به  فردوسی  و  ابن یمین  شرافت،  مانند  مدارسی 

تدریس ادبیات فارسی و عربی پرداخت. طبیعی 
استاد  به  رضاخانی،  عهد  پراختناق  جو  که  بود 
شریعتی مجال سخن گفتن کافی و وافی درباره 
معارف اسالمی نمی داد به ویژه از سال 1314ش 
برای  شرایط  گوهرشاد،  مسجد  واقعه  از  پس  و 
می شد.  سخت تر  و  سخت تر  روز  هــر  او  امــثــال 
قرائت  عنوان  با  کوچکی  جلسات  حــال،  ایــن  با 
از  تــعــدادی  بتواند  شاید  تا  می کرد  بــرگــزار  قــرآن 
شاگردان  و  مشهد  دبیرستان های  دانــش آمــوزان 
و عقاید  افــکــار  هــجــوم  ــوران  کـ آن  در  را  خـــودش 
وارداتی، از آفت بی اعتقادی به مبانی دینی حفظ 
کند و این وضع تا شهریور 1320 و فرار رضاخان 

از ایران ادامه داشت.

تولد کانون ◾
از  شریعتی،  محمدتقی  اســتــاد  قـــرآن  جلسات 
با  کــرد.  پیدا  بیشتری  توسعه   1320 ســال  پاییز 
با  کانونی  مشهد،  شهر  متدینان  برخی  همت 
تأسیس  اســالمــی«  حقایق  نشر  »کــانــون  عنوان 
کانون، درس تفسیر  این  شد. محوریت فعالیت 

طور  به  که  بود  محمدتقی شریعتی  استاد  قرآن 
مرتب و هفتگی در منازل مختلف شهر مشهد 
کانون در  بعد، دفتر اصلی  برگزار می شد. مدتی 
در محله چهارباغ مشهد  واقع  کوچه مخابرات، 
افتتاح شد؛ اما استاد ترجیح می داد جلسات را 
برگزار کند.  و مکان های مختلف شهر  در منازل 
بــار،  نخستین  ــرای  ب کــه  بــود  جلسات  همین  در 
معارف اسالمی در قالب زبان نو و به روز در اختیار 
البته  و  مفاهیم  جذابیت  گــرفــت.  قــرار  جــوانــان 
هنر ارائه آن ها توسط استاد، بسیاری از جوانان 
محصل و بعدها دانشجویان دانشگاه مشهد را 
این  به  و  کشاند  اسالمی  حقایق  نشر  کانون  به 
در  تحصیلکرده  جوانان  اسالمی  تربیت  ترتیب، 
مشهد آغاز شد؛ جوانانی که بعدها و در جریان 
صنعت  شــدن  ملی  نهضت  مانند  رویــدادهــایــی 
نــفــت و انــقــالب اســالمــی، بــه ایــفــای نقش های 

مهم و اساسی پرداختند. استاد شریعتی مدتی 
تفسیر  درس  قـــرآن،  تفسیر  درس  آغــاز  از  پــس 
کتاب  ایــن  آوردن  بیرون  هــدف  با  را  نهج البالغه 
ارزشمند و ذخیره بزرگ عالم بشری از غربت آغاز 
زمره  در  باید  زمینه  این  در  را  او  کــرد. تالش های 
نخستین تالش ها برای احیای جایگاه نهج البالغه 
نشر  کــانــون  بدانیم.  ایـــران  مسلمان  جامعه  در 
با محوریت استاد شریعتی، در  حقایق اسالمی 
مقابله  برای  دژی مستحکم  به  مدت چند سال 
و  شد  مبدل  مادی گرایانه  و  الحادی  تفکرات  با 
فعالیت های  و  مارکسیستی  تفکرات  وجــودش، 
و  کشاند  چالش  بــه  مشهد  در  را  چــپ  جــریــان 
بر عهده داشت.  را  این نقش  از سه دهه  بیش 
تهران  به  با دعوت شهید مطهری  استاد  بعدها 
رفت و برنامه سخنرانی هایش در حسینیه ارشاد 
این  برنامه های  پُراقبال ترین  و  بهترین  زمــره  در 
معلم  و  ارجمند  استاد  این  بــود.  فرهنگی  مکان 
دار   1366 سال  31فروردین  در  سرانجام  بزرگوار، 
به  رضــوی  مطهر  حــرم  در  و  گفت  وداع  را  فانی 

خاک سپرده شد.

حضور در مشهد برای او، هم حظ معنوی داشت و هم بهره علمی. زیارت روزانه 
ثامن الحجج)ع( و نشستن پای درس های استادانی مانند مالهاشم قزوینی، ادیب 
نیشابوری و... برای اســتاد شــریعتی یک فرصت مغتنم بود. اما مشکالت مالی، 

لحظه ای او را رها نمی کرد.
گزيدهگزيده

موعظه/ آیت اهلل جوادی آملی

 در شب قدر 
از خدا حیات قرآنی 
طلب کنیم



من 
َتصدََّق 
يف شهِر 
رَمضانَ 
ِبصدََقةٍ 
صرَفَ 
الّلهُ عنهُ 
سبعنيَ 
َنوعا منَ 
البالءِ .
هر كس در ماه 
رمضان صدقه اى 
بدهد ، خداونْد هفتاد 
 نوع بال را از او 
بر مى گرداند.

العجبُ 
ُكلُّ العجِب 

ملن عمَل 
لدار الَفناءِ 

، وَترََك 
دارَالبقاءِ 

!
شگفتا و شگفتا از 

كسى كه براى سراى 
نيستى كار مى كند و 

سراى ماندگارى را 
رها مى نمايد!

»پــیــام امـــام امــیــرالــمــؤمــنــیــن)ع(؛ شــرح تـــازه و جامعی بر 
نهج البالغه« عــنــوان تفصیلی کتابی اســت کــه بــه طور 
خالصه پیام امــام خوانده می شود. ایــن کتاب ۱۵جلدی 
حاصل تــالش گروهی از نویسندگان اســت که زیــر نظر 
آیت هللا ناصر مکارم شیرازی در طول حدود 20 سال تدوین 
شده است. از آنجا که پایان نگارش آن سال ۱۳۹۱شمسی 
است می توان آن را آخرین و جدیدترین شرح  نهج البالغه 

دانست.
به گزارش ویژه برنامه تلویزیونی »سوره؛ فصل نهج البالغه« 
الگوی کتاب پیام امام همان الگوی به کاررفته در تفسیر 
نمونه است؛ یعنی کاری جمعی به زبان فارسی برای عموم 
مخاطبان آثار دینی. با توجه به روش به کار رفته در کتاب، 
ادبیات عمومی آن و به علت جایگاه شخصیت محوری 
گروه نویسندگان و سابقه ای که از تفسیر نمونه و پیام قرآن 

در ذهن خوانندگان وجود دارد این کتاب مورد استقبال 
عموم قرار گرفته و چند بار تجدید چاپ شده است.

رویــکــرد کلی کــتــاب پــیــام امـــام غیر از توضیح عــبــارات و 
شــرح کلمات نهج البالغه، ارائــه شــرح و تفسیری است 
که متناسب با نیاز زمانه باشد. به همین دلیل بخشی از 
اهتمام نویسندگان پاسخ به پرسش هایی بوده که ممکن 
اســت بــرای مخاطبان نهج البالغه پیدا شــود. ایــن همت 

در بخش های مختلف ایــن شــرح قابل مشاهده است. 
به عنوان نمونه در شــرح خطبه ســوم معروف به خطبه 
شقشقیه به چرایی انتخاب صبر از سوی امام علی)ع( و 
یا چرایی شورش ها علیه خلیفه سوم پاسخ داده و در ذیل 
نامه ششم تبیین کرده با وجود الهی و منصوب بودن مقام 
امامت، چرا امام علی)ع( در مقام مجادله با طرف مقابل، 
به شورا و بیعت استناد کرده است؟ چنان که در ذیل خطبه 

هجدهم توضیح داده  چگونه ممکن است قرآن پاسخ همه 
نیازهای بشر را دربرداشته باشد. در همین خطبه درباره 
باز بودن باب اجتهاد و معانی مختلف اجتهاد و آثار سوء 

بستن راه اجتهاد نگاه شیعه تبیین شده است.
به نظر می رسد نویسندگان این شرح برای قابل فهم  کردن 
خطبه ها و نامه ها الزم دیده اند هم فضای کلی صدور این 
کلمات را تصویر کنند هم با افزودن توضیحاتی فرامتنی 

ذهن خوانندگان را با متن نهج البالغه آشنا تر نمایند. مثالً 
یک واقعه تاریخی را شرح می دهند یا یک شخصیت را 
معرفی می کنند مثل معرفی شریح قاضی در نامه سوم و 

اشعث بن قیس در نامه پنجم. 
در راستای همین راه گشایی به فهم متن، در موارد متعددی 
پیش از آنکه شرح خطبه شروع شود، با عنوان »خطبه در 
یک نگاه« یا »نامه در یک نگاه« در عباراتی کوتاه، گزارشی 

گذرا از فضای متن ارائه داده اند. 
چــهــار جــلــد آخـــر ایـــن کــتــاب شــامــل شـــرح حکمت های 
نهج البالغه است، جلدهای ۹ تا ۱۱ به نامه ها اختصاص 
دارد و هشت جلد نخست نیز حــاوی شــرح خطبه های 
نهج البالغه است. همانند بسیاری از شرح های نهج البالغه 
چند مطلب مقدماتی نیز در این شرح نوشته شده که با 
توجه به عمومی بودن مخاطب کتاب، هیچ یک تفصیلی 

نیستند. ایــن نگاشته های 
مــقــدمــاتــی نــاظــر بــه معرفی 
ــی  ــرفـ ــعـ ســــیــــد رضــــــــــی، مـ
ــبــالغــه، فــصــاحــت و  ــهــج ال ن
بــالغــت آن، اثــبــات اصالت 
سندی آن و معرفی گــذرای 

شرح های معروف هستند.

فصلنهجالبالغه
»پيام امام 
اميرالمؤمنين«؛ 
شرح و تفسيرى 
متناسب با زمانه

موعظه
آیت اهلل جوادی آملی

 در شب قدر از خدا حيات قرآنى طلب كنيم
شب قدر قلب ماه مبارک رمضان است. ماه مبارک رمضان برای 
امت اسالمی معجزه ای قوی تر از معجزه سلیمان پیامبر است، 

زیرا اعجاز آن حضرت در مسلط بودن بر باد بود، راه یک ماهه را در 
بامداد یا در شامگاه طی می کرد، ولی اعجاز قرآن کریم در این است 

که سالک صالح در یک شامگاه در لیله القدر راه هزار ماهه را طی 
می کند »لَْیَلُه الَْقْدرِ َخْیٌر ِمْن أَلِْف َشْهٍر« با این تفاوت که او مسیر مکان 
را می پیمود و قرآنیان می توانند مسیر مکانت را طی کنند. همراهان 

سلیمان نبی در یک بامداد راه ظاهری یک ماهه را طی می کردند ولی 
پیروان قرآن و عترت مکانت و راه معنوی هزار ماهه را یک شبه طی 

می کنند. اگر گفته شود این طفل یک شبه ره صد ساله می رود، آن را 
می شود در شب قدر تجربه کرد.

طرح این مقدمه برای آن است که ما در شب قدر از خدا چه بخواهیم، در 
جوار قبور مراجع و صلحا و صدیقین و شهدا چه مسئلت کنیم؛ مسئله 
آمرزش گناه، حل مشکالت، شفای بیماران، برقراری امنیت، همه این ها 

جزو فروعات خواسته ماست؛ ما یک مطلب و مطلوب عزیز داریم که در 
سایه آن مطلب و مطلوب این مقصدها و مقصودها هم حاصل می شود. 
این مقدمه برای آن است که ما چه بخواهیم، چطور بخواهیم، با چه حال 

بخواهیم که با دست پر برگردیم، نظام ما، دولت و ملت ما در سایه این 
دعاهای ما از مشکالت برهند و به مقصد برسند.

وقتی می توانیم یک شبه ره صد ساله را طی کنیم، چون هزار ماه 
تقریباً 80 سال است، وقتی این توان را داریم که یک شبه ره صد ساله 

را طی کنیم پایان سیر ما چه باشد و چطور بخواهیم؟ در شب نزول 
قرآن کریم برکات فراوانی نصیب جامعه بشری شده و »إِلی َیْوِم 

الِْقیاَمِه« می شود، یکی اینکه قرآن و عترت مرده ها را زنده می کنند، 

بعد از حیات یابی اگر کسی بیمار بود بیمارها را درمان می کنند و اگر 
کسی کور بود به او چشم بینا می دهند، کر بود گوش شنوا می دهند، 
اهل سهو و نسیان بود به او ذاکره و حافظه می دهند، اهل سفر نبود 

به او زاد و راحله می دهند، همراهان خوبی نداشت به او همسفران 
خوبی می دهند و مانند آن، اگر قرآن برای این معارف نازل شده ما 

چرا در شب نزول قرآن این معارف را نگیریم، اگر در کنار آن مائده و 
مأدبه قرآنی این غذاها تعبیه شده، چرا این ها را استفاده نکنیم، چرا 

زنده نشویم اوالً، سالم نشویم ثانیاً، چشم و گوش پیدا نکنیم ثالثاً، 
همراهان و همسفرانی نظیر انبیا و اولیا پیدا نکنیم رابعاً و مانند آن... 

در شب قدر از خدا حیات قرآنی طلب کنیم.

رواق یکی از ســؤاالت دربــاره حضرت علی)ع( این 
مسئله اســت که آیــا ایشان در زمــان حیات رسول 
خدا)ص( نیز با این لقب خوانده می شده اند یا خیر؟ 
موضوعی که ذیل عنوان »لقب امیری بر مؤمنین« 
در فصل دوم کتاب »امیرالمؤمنین)ع( در کالم امام 
صادق)ع(« به آن پاسخ داده شده است. در بخشی از 

این کتاب می خوانیم:
»ابن عباس نقل کــرده اســت روزی با پیامبر)ص( 
نشسته بودیم که علی بن ابی طالب)ع( وارد شد و بر 
حضرت رسول اکرم)ص( سالم کرد، حضرت چنین 
ــد: سالم و رحمت و برکات خدا بر تو  ای  پاسخ دادن
امیرالمؤمنین! علی)ع( تعجب کرد و گفت: چگونه 
من امیرالمؤمنین باشم حال آنکه شما در حیات 

هستید؟
 رســول خـــدا)ص( فــرمــود: آری در حیات من نیز تو 
امیرالمؤمنینی، زیرا دیــروز که من و جبرئیل سخن 
می گفتیم، تــو از کنار مــا گذشتی و ســالم نکردی، 
جبرئیل به من گفت: چه شده که »امیرالمؤمنین« بر 
ما گذشت و سالم نکرد؟! اگر سالم کرده بود، ما شاد 
می شدیم و جواب وی را هم می دادیم. علی)ع( فرمود: 
آری، دیروز شما و دحیه را دیدم که در خلوت سخن 
می گفتید، نمی خواستم سخن شما را ]با سالم خود[ 

قطع کنم. پیامبر)ص( فرمود: نه، او دحیه نبود، بلکه 
جبرئیل بود و چون درباره اشتیاقِ شنیدن سالم از تو 
چنین گفت، به او گفتم:  ای جبرئیل چگونه در این 
سخن خود علی را امیرالمؤمنین خواندی؟ گفت: ]او 
را خدا امیرالمؤمنین خواند، زمانی که[ در جنگ بدر 
به من وحی کرد بر محمد نازل شو و به وی امر کن به 
امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب دستور دهد وی بین 
دو صف جنبش و تحرکی نماید، پس خداوند در 

کالمش او را امیرالمؤمنین نامید.
آنگاه پیامبر فرمود: پس تو  ای علی، امیرِ مؤمنانی در 
آسمان و امیرِ مؤمنانی در زمین؛ جز کافر بر تو پیشی 
نمی گیرد و جز کافر از تو سرپیچی نمی کند و اهل 

آسمان ها تو را امیر مؤمنین می خوانند«.

مرحوم آقامجتبی تهرانی می گوید: در لیالی قدر 
اول صلوات بفرستید، بعد استغفار کنید، بعد 
دوبــاره صلوات بفرستید و حاجات را بخواهید. 
اول آمرزش بخواهید تا خدا گناهانتان را ببخشد 
و پاک شوید، بعد دعا کنید که مستجاب می  شود.
ــارس، مــرحــوم آیـــت هللا آقامجتبی  ــزارش فـ بــه گـ
تهرانی، استاد اخالق در یکی از سخنرانی هایش 
به مناسبت ماه رمضان می گوید: خواسته  های 
انسان از خداوند، خواسته  های مختلفی است. 
با نگاه به آیات درمی یابیم جایی که داعــی، اول 
ــرای خــودش دعــا می  کند، خواسته  و مضمون  ب
َّــنـَـا اغـْـفـِـرْ لی وَ  دعــا مسئله »غــفــران« اســت: »رَب
«. ]پس در غفران، باید خود را بر دیگران  لِوالَِدیَّ

مقدَّم کنیم[ 
ــرآن مــی فــرمــایــد: خـــدایـــا! اول مــن را  ــ ق
بیامرز. بعد پدر و مــادرم را و بعد سایر 
مؤمنان و مؤمنات را بیامرز! امــا علت 

چیست؟ اگــر انــســان بخواهد دعایش 
مستجاب شود، ابتدا باید خودش را از 

گناهان تطهیر کند و بعد دعا 
کند. من این نکته را اغلب، 

به  خصوص در لیالی قدر 
تــذکــر مــی   دهــم کــه اول 

صلوات بفرستید، بعد استغفار کنید، بعد دوباره 
صلوات بفرستید و بعد حاجات خود را بخواهید. 
اول خودتان را تمیز کنید و آمــرزش بخواهید تا 
خدا گناهانتان را ببخشد؛ حاال اگر با این زبانی 
که آمــرزیــده شــده دعــا کنی، دعایت مستجاب 

می  شود.
چرا اول می  گویم من را ببخش؟ چون می  خواهم 
برای شخص دیگری دعا کنم و شرط استجابت 
دعای من، این است که اول خودم را تطهیر کرده 
ــن درخـــواســـت، ســـراغ دیــگــران  بــاشــم. بعد از ای
می  رود و علت اینکه برای آن  ها هم از خدا غفران 

می  طلبد، بیان می شود.
ــردن خــود در دعا  باید توجه کــرد مقدم ک
مطلق نیست؛ زیرا فقط در مسئله 
غفران، انسان باید خود را مقدم 
کند امــا در مسائل دیگر به  طور 
مطلق نیست؛ مثالً می  فرماید: 
«)ســوره  ـِـَدیَّ ـِـوال َّــنـَـا اغـْـفـِـرْ لی وَ ل »رَب
مبارکه ابراهیم، آیه ۴۱(. در مرتبه 
بعد مشاهده می کنیم خاندان 
و وابستگان و فــرزنــدان 
انـــــســـــان مــــقــــدم بــر 

دیگران هستند.

نخستین بار چه کسی لقب 
»امیرالمؤمنین« را به امام علی j داد؟

پای کالم حاج آقا مجتبی تهرانی

روش دعا کردن در شب های قدر 

نکتههاینابپرسشوپاسخ نــقــل هــای  فاطمى نژاد 
فــراوانــی در خصوص اولیا و 
بزرگان دینی است که بی وضو 
ــام امــیــرالــمــؤمــنــیــن  ــ حــتــی ن
حضرت عــلــی)ع( را بــر زبــان 
جاری نمی کردند. این نقل ها را شاید بتوان استعاره ای 
بــرای این موقعیت گرفت که افــراد به اعتبار طهارت 
و پاکیشان می توانند در خصوص امیرالمؤمنین)ع( 
صحبت کنند و بنا بر آن، حضرات معصومین و ائمه 
هدی)ع( شاید بهترین افراد از این حیث برای وصف 
امیرالمؤمنین)ع( باشند. انتشارات بوستان کتاب 
به تازگی کتابی را با عنوان »امیرالمؤمنین در کالم امام 
صادق)ع(« منتشر کرده است و ما نیز به همین بهانه 
و به مناسبت این ایــام ســراغ مؤلف این کتاب یعنی 
حجت االسالم مهدی یزدی، پژوهشگر حوزوی رفته ایم 
تا ببینیم امام صادق)ع( چگونه به توصیف جدشان 

امیرالمؤمنین)ع( پرداخته اند. 

 توصیف امام صادق)ع( از جدش  ◾
در کنار مضجع امیرالمؤمنین)ع(

ــا ارائـــه  ــــزدی ب حــجــت االســالم مــهــدی ی
توضیحاتی در خصوص کتاب، گفت: این 
اثـــر بــه تــازگــی در ۴۱۳صــفــحــه توسط 
انتشارات بوستان کتاب به چاپ رسیده و کتابی در 
خصوص شرح یکی از زیاراتی است که امام صادق)ع( 
ــد اطـــهـــرشـــان آقـــا  ــار مــضــجــع نــــورانــــی جــ ــنـ در کـ
امیرالمؤمنین)ع( بیان کــردنــد و اوصـــاف متعددی 
درخصوص امیرالمؤمنین در آن ذکر شده است. ما از 
این جنس زیارات، یکی »زیارت غدیریه« را داریم که از 
حضرت امام هــادی)ع( با استفاده از آیات متعدد در 
خصوص امیرالمؤمنین)ع( نقل شده و دیگری نیز 
همین زیارت است که به »زیارت مولودیه« مشهور بوده 
و امام صادق)ع( هفدهم ربیع االول، روز والدت پیامبر 

اسالم)ص( در  کنار مضجع امیرالمؤمنین علی)ع( در 
وصف جد بزرگوارش خواند و در آن به اقتضای مکان 
ــارت، بیشتر به ابعاد وجــودی حضرت علی)ع( از  زی
جهات مختلف پرداخته است. این زیــارت در کتب 
ــال«  ــبـ ــا شــیــعــیــان از جــمــلــه »اقـ ــی مـ ــ ــ مــعــتــبــر روای
سیدبن طاووس، »زادالمعاد« عالمه مجلسی و کتب 
ادعیه »کفعمی« و »مفاتیح الجنان« از امام صادق)ع( 
نقل شــده اســت که در آن پس از ســالم و تحیت به 
پیامبر)ص(، اوصــاف متعددی بــرای امیرالمؤمنین 
ــد. راوی ایــن روایـــت نیز جناب  عــلــی)ع( ذکــر کــرده ان
محمدبن مسلم ثقفی اســت کــه راوی معتبری به 
حساب می آید.  متن کل زیارت در ابتدای کتاب آمده، 
سپس فراز به فراز، این عبارات معنی شده و اگر لغت 
ــوده، توضیح داده شــده و پــس از آن نیز  مشکلی بـ
توضیحات آن بــیــان شــده اســـت. اگــر بــخــواهــم در 
خصوص کتاب نکاتی را بیان کنم باید بگویم در برخی 
بحث ها ما در شرح عبارات هم بحث قرآنی و هم بحث 
ــم و بـــرای نمونه در خــصــوص علم  ــ روایـــی را آورده ایـ
امیرالمؤمنین)ع( به صورت مفصل مباحث قرآنی را 

نقل کرده و بعد نیز کتب روایی را آورده ایم. 

»اهل البیت ادری بما فی البیت« ◾
نویسنده »امیرالمؤمنین)ع( در کالم امام صادق)ع(« 
درباره انگیزه اش از تألیف این کتاب، اظهار کرد: باید 
اذعان نمود قلم زدن در خصوص آقا امیرالمؤمنین)ع( 
از این نظر بسیار کار مشکلی است که مطالب فراوانی 
ــاره  ــرار باشد همان مطالب دوب نوشته شــده و اگــر ق
در قالبی نو بیاید، کار نو و جدیدی نیست؛ درواقــع 
مطالب معموالً قبالً مطرح و بیان شده اند. به همین 
دلیل ما سعی کردیم در قالبی جدید، به تبعیت از 
این اصطالح معروف که:»اهل البیت ادری بما فی 
البیت« یعنی هر کسی که اهل یک خاندان باشد بهتر 
می داند در آن خاندان چه گذشته است، شرح اوصاف 

امیرالمؤمنین)ع( را از لسان و بیان امام صادق)ع( دنبال 
کنیم. آنچه در این زیارت از امام صادق)ع( روایت شده 
به صورت بسیار جامع و کاملی، تمام نکاتی که الزم 

بوده را بیان کرده و ما نیز عبارات را شرح کردیم. 

توضیح فقرات توصیف امام صادق)ع( از علی)ع( ◾
وی در پایان گفت: به عنوان نمونه در فرازی، حضرت 

ــالمُ  خطاب به امیرالمؤمنین)ع( می فرماید: »الــسَّ
عَلَيَْك يَا مُخْبِراً بِما غَبَرَ وَ بِما هُوَ آٍت« سالم بر تو ای 
امامی که از گذشته و از آینده خبر می دهی. ما به 
مناسبت این جمله چندین مورد از مــواردی را که آقا 
امیرالمؤمنین)ع( اخبار آینده را مطرح کرده اند مورد 
بررسی قــرار داده ایـــم. حاال شاید اخبار پیشینیان را 
بتوان گفت برخی در تورات و انجیل بوده اند اما اخبار 

آینده حقیقتاً موضوع بسیار پراهمیتی است. برای 
نمونه در قسمتی در خصوص اخبار و احوال آخرالزمان 
ــاره احوال  مطالبی را آورده ایـــم که امیرالمؤمنین درب
آخرالزمان پیش بینی هایی کرده اند به طوری که شاید 
بسیاری از مصادیق آن ها را ما امروز می بینیم. برای 
مثال همان طور که در کتاب نیز مورد اشاره واقع شده، 
حضرت در »خطبه لولویه« خطاب به جابربن عبدهللا 
فرمودند: در آن زمان، نماز را امت پیامبر)ص( ضایع 
کنند، پیرو شهوات باشند، امانت داری کم و خیانت ها 
فزونی یابد، مسکرات بنوشند، به خالکوبی سرگرم 
شوند، از نماز عشاء غافل شده و بخوابند، به بدگویی 
از پدران و مادران سرگرم شوند، در مساجد صدا به رفع 
خصومت ها بلند کنند و آنجا را محلی برای معامالت 
خود قرار دهند، در مصنوعات خود غِش نمایند، از بالیا 
نهراسند، گناه زیاد مرتکب شوند، حسنات را اندک به 
جای آورند، خدای آسمان ها را عصیان کنند، بارانشان 
کم شود، فرزندانشان موجب خشمشان شوند، قضات 
رشوه پذیرند، حیا کم شود، مردان به مردان و زنان به 
زنان بسنده کنند... شهادت به دروغ گویند، کسب های 
حالل سخت شود، درخواست ها سنگین جلوه کند، 
امور مهم را بی اهمیت دانند و زنان اسب سواری کنند 
در این هنگام است که سال برای آنان چون ماه، ماه 
همچون هفته و هفته چون روز و روز همچون ساعت 
باشد و برای زمان ارزش و قیمتی نبینند«. این قسمتی 
از همین پیش بینی ها ناظر بر آینده بود که در کتاب 
ذکــر شــده اســت. بنابراین ما مصادیق را ملموس و 
عملی آورده ایم. البته این فرازی که از اخبار آخرالزمان 
و پیش بینی حضرت)ع( خواندم، عبارات عربی اش را 
نیز برای استفاده محققان در پاورقی ها آورده ایم تا اگر 

خواستند عین عبارات را نقل کنند. 
مورد دیگری از این پیش بینی های آینده، ذکر اوصاف 
خلفای پس از خودشان از بنی امیه و بنی عباس است. 
در فصل مفصلی خلفای بنی امیه و بعد ۳7 نفر از 

خلفای عباسی را آورده ایم و تک تک خصوصیت های 
این خلفا را که حضرت می شمارد و در کالمشان وجود 
دارد مورد اشاره قرار داده ایم. در قسمت دیگری اخباری 
که حضرت در خصوص کیفیت شهادت یارانشان 
داده اند را آورده ایم؛ به همین دلیل نحوه شهادت کمیل، 
میثم، رشید هجری، قنبر و دیگر یاران خاص حضرت 
و آنچه امیرالمؤمنین)ع( به عنوان اخبار مالحم گفته 
بودند و یارانشان را از نحوه شهادت مطلع کرده بود، 

ذکر کرده ایم. 
خبر از واقعه کربال و شهادت امــام هشتم حضرت 
ثامن الحجج)ع( را عنوان کرده ایم که حضرت در یکی از 
سخنانشان در خصوص پیش بینی درباره امام رضا)ع( 
می فرمایند: »دیری نپاید که به ظلم کشته شود فردی 
از فرزندانم با سم در زمین خراسان، اسم او اسم من 
است و اسم پــدرش، اسم پسر عمران)موسی(، پس 
آگاه باشید کسی که او را در غربتش زیارت کند خداوند 
می بخشاید برای او گناهان قدیم و اخیرش را«. همین 
جا در پاورقی درزمینه عبارت »گناهان قدیم و اخیر« 
که در خصوص زائران امام حسین)ع( هم آمده و گفته 
شده به واسطه زیارت، »گناهان ماتقدم و ماتأخر« زائر 
بخشیده می شود این شبهه را پاسخ داده ایم که نباید 
آن را به بخشیده شده گناهان گذشته و آینده معنا کرد، 
چرا که »ماتأخر« در اینجا به معنای گناهانی است 
که زائر به تازگی مرتکب شده است. بنابراین »گناهان 
قدیم« همان طور که از عنوانش هم مشخص است، 
مربوط به گناهانی است که زائر خیلی جلوتر مرتکب 
شده و »گناهان اخیر« گناهانی است که همین اواخر 
انجام داده است. می خواهم بگویم چنین توضیحاتی 
را نیز بعضاً البه الی مباحث، متناسب با شبهات روز 
ــم. مطالب متفاوتی در این کتاب وجود  پاسخ داده ای
دارد که در این مجال فرصت طرح کردن آن ها نیست و 
خوانندگان می توانند با مراجعه به کتاب یا فهرست آن 

به صورت اجمالی با آن ها آشنا شوند. 
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2- ناهید خدادادی جوزقانی- 0749761601- 1364/6/1- تایباد- همسر

3- پویا باصفای رودی- 0740032321- 1368/9/15- تایباد- فرزند
4- فروزان باصفای رودی- 0740181451- 1372/6/1- تایباد- فرزند

5- بزرگمهر باصفای رودی- 0740238521- 1374/7/12- تایباد- فرزند
6- سیما باصفای رودی- 0749780975- 1365/6/21- تایباد- فرزند
7- پوریا باصفای رودی- 0749800887- 1366/10/4- تایباد- فرزند

8- نسرین باصفای رودی- 0768856167- 1355/11/30- خواف- فرزند
9- مهری باصفای رودی- 0769361651- 1351/2/5- خواف- فرزند

10- اسحق باصفای رودی- 0769264009- 1352/2/25- خواف- 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.آ40100873
قاضی شورا- شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان تایباد- قنبر مرزانی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای حمیدرضا محدثی دارای شناس��نامه ش��ماره 0932883151 به ش��رح دادخواس��ت به کالسه 
1/0000696ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد محدثی 
به شناسنامه 1067 در تاریخ 1400/10/13 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- معصومه محمد حسنی- 0730946835- 1319/2/4- تربت جام- همسر

2- حسین محدثی- 0931451078- 1346/6/30- مشهد- فرزند
3- علیرضا محدثی- 0932950248- 1345/11/14- مشهد- فرزند

4- نفیسه محدثی- 0930874781- 1359/11/5- مشهد- فرزند
5- حمیدرضا محدثی- 0932883151- 1339/9/12- مشهد- فرزند

6- مرتضی محدثی- 0934191549- 1352/1/31- مشهد- فرزند
7- جواد محدثی- 0932258549- 1354/4/8- مشهد- فرزند

8- نرگس محدثی- 58089- 1342/1/1- مشهد- 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.آ40100877
قاضی شورا- شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان تایباد- قنبر مرزانی

رونوشت اگهی حصروراثت
خانم نازبی بی بامری بش��ماره ملی 3590985232  بشرح دادخواست به کالسه 1401/23 از این شورا درخواست 
نموده چنین توضیح داده شادروان مجید ناروی بشماره ملی 3590832851 در تاریخ 1399/06/22 بدرود حیات 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- متقاضی با مشخصات فوق  زوجه متوفی 2- مسلم ناروئی 
بشماره ملی 3580728806 فرزند ذکور متوفی 3- سامیه ناروئی بشماره ملی 7370094030     4- اسماء ناروئی 

بشماره ملی 35801104865 فرزندان اناث متوفی . متوفی ورثه دیگری ندارند .
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نمایدتا 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 . آ40100939

رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان – عظیم بامری 

رونوشت اگهی حصروراثت
خانم ش��مس خاتون ناروئی بش��ماره ملی 3590868783  بش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 1401/26 از این شورا 
درخواست نموده چنین توضیح داده شادروان میرداد ناروئی بشماره ملی 3591032107  در تاریخ 1397/07/11 
بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به : 1- متقاضی با مش��خصات فوق زوجه متوفی 
2- موسی ناروئی بشماره ملی 3581520133 فرزند ذکور متوفی 3- مریم ناروئی بشماره ملی 3581520168 فرزند 

اناث متوفی . متوفی ورثه دیگری ندارند . 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نمایدتا 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 . آ40100940

رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان 
 عظیم بامری 

رونوشت اگهی حصروراثت
اقای / خانم پورچنک  ناروئی بش��ماره ملی 3591029361   بش��رح دادخواس��ت به کالسه 1401/24 از این شورا 
درخواست نموده چنین توضیح داده شادروان رحمت چاکری بشماره ملی 3591192112 در تاریخ 1397/11/01 
بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به : 1- متقاضی با مش��خصات فوق زوجه متوفی 
2- نعمت چاکری بشماره ملی 3580246623   3- واحدبخش چاکری بشماره ملی 3590877332 فرزندان ذکور 
متوفی 4- حمیرا چاکری بشماره ملی 3590895403     5- سکینه چاکری بشماره ملی 3591820921     6- 

خیربی بی چاکری بشماره ملی 3590896132 فرزندان اناث متوفی . متوفی ورثه دیگری ندارند .
 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نمایدتا 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 .آ40100941 

رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان 
 عظیم بامری 

رونوشت اگهی حصروراثت
اقای واحدبخش چاکری بشماره ملی 3590877332   بشرح دادخواست به کالسه 1401/27 از این شورا درخواست 
نموده چنین توضیح داده شادروان خالد چاکری بشماره ملی 3581197278  در تاریخ 1399/10/04 بدرود حیات 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- متقاضی با مشخصات فوق پدر متوفی 2- صغری بامری 

بشماره ملی 3590861975 مادر متوفی . متوفی ورثه دیگری ندارند . 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نمایدتا 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 . آ40100942

رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان – عظیم بامری 

رونوشت اگهی حصروراثت 
خانم ش��ریفه ناروئی بش��ماره ملی 3580685147 بشرح دادخواست به کالس��ه 1401/25 از این شورا درخواست 
نموده چنین توضیح داده ش��ادروان انور مهیمی بشماره ملی 3580634089 در تاریخ 1400/05/17 بدرود حیات 
گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به : 1- متقاضی با مشخصات فوق زوجه متوفی 2- عمیر مهیمی 
بش��ماره ملی 3591985104   3- مصعب مهیمی بشماره ملی 7370143368    4- سهیل مهیمی بشماره ملی 
3591985090 فرزن��دان ذکور متوفی 5- مدینه حوت بش��ماره مل��ی 3590857021 مادر متوفی . متوفی ورثه 

دیگری ندارند . 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نمایدتا 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 . آ40100943

رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان – عظیم بامری  

رونوشت اگهی حصروراثت 
خانم گنجی ناروئی بشماره ملی 359086406  بشرح دادخواست به کالسه 1401/28 از این شورا درخواست نموده 
چنین توضیح داده شادروان کاظم ناروئی بشماره ملی 3591045187  در تاریخ 1387/08/02 بدرود حیات گفته 
و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر اس��ت به : 1- متقاضی با مش��خصات فوق زوجه متوفی 2- نبی بخش ناروئی 
بشماره ملی 3590877340    3- خدابخش ناروئی بشماره ملی 3590872594     4- حافظ ناروئی بشماره ملی 
3590975611     5- رس��ول بخش ناروئی بش��ماره ملی 3591205534 فرزندان ذکور متوفی 6- مدینه ناروئی 
بشماره ملی 3590872586    7- میرخاتون ناروئی بشماره ملی 3591004820     8- خیربی بی ناروئی بشماره 
مل��ی 3591795119     9- مریم ناروئی بش��ماره مل��ی 3591795100    10- ایران ملک ناروئی بش��ماره ملی 

3590910811 فرزندان اناث متوفی. متوفی ورثه دیگری ندارند . 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نمایدتا 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 .آ40100945 

رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان – عظیم بامری  

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 
و برابر رأی ش��ماره 140060306008001858 مورخ 1400/08/29 هیئت تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی طرقبه شاندیز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای ناصر دهقان زاده طرقبه فرزند 
یوسف مورد تقاضا و انتقال از محل مالکیت مشاعی متقاضی به متقاضی نسبت به مالکیت ششدانگ یک باب منزل 
به مس��احت 525/75 مترمربع قس��متی از پالک 16 فرعی از یک- اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 06 مشهد 
حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این 
روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم ش��ده اعتراض داش��ته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره 
ثب��ت مح��ل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که 
اعت��راض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت ب��ه دادگاه عمومی محل را ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت می نماید و صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 

آ- 40100802 م.الف 576  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/31                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/15

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 
و برابر رأی شماره 1400060306008002014 مورخ 1400/09/20 هیئت تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی طرقبه شاندیز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای سیدمجتبی حسینی فرزند 
س��یدرضا مورد تقاضا و انتقال از محل مالکیت ش��هرداری شاندیز به متقاضی نسبت به مالکیت ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 257/85 مترمربع قسمتی از پالک 3920 فرعی از 93- اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 
06 مش��هد حوزه ثبت ملک طرقبه ش��اندیز محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از 
طریق این روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تس��لیم 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 اس��ت و در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت می نماید و صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 

آ- 40100819 م.الف 586
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/31                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/15

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز
 حسن ابوترابی

اگهی فقدان سند 
چون آقای محمد علی محمد زاده برابر درخواست به شماره 7359_1400/12/16 با ارائه دوبرگ استشهاد محلی 
امضاء شده مدعی است سند مالکیت پالک ، 20 فرعی از 48-اصلی واقع در بخش 2 قوچان به علت جابجایی مفقود 
گرد بوده است که با بررسی دفتر امالک مشخص شده ذیل صفحه دفتر 329بخش2 قوچان ششدانگ پالک، فوف 
بنام محمد علی محمد زاده چوینلی ثبت وسند مالکیت صادر گردیده است. لذا به استناد ماده 120 آئین نامه قانون 
البت مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا هر کس مدعی انجام معامله با وجود سند مالکیت پالک فوق نزد خود می 
باشد باید ظرف مدت 10 روز پس از مدت انتشار آگهی به این اداره مراجعه و مراتب را اعالم نماید. بدیهی است پس از 

سپری شدن مهلت مقرر طبق مقررات نسبت به صدور سند المثنی به نام متقاضی اقدام خواهد شد.آ40100931
عباس برق شمشیر رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قوچان

اگهی فقدان سند مالکیت 
چون اقای محمد علی محمد زاده چوینلی برابر درخواست به شماره 7359_1400/12/16 با ارائه دوبرگ استشهادیه 
محلی امضاء ش��ده مدعی اس��ت سند مالکیت ششدانگ پالک 46 فرعی از 33 فرعی از 47 اصلی واقع در بخشی 2 
قوچان به علت جابجایی مفقود گردیده اس��ت که با بررس��ی دفتر امالک مشخص گردید ششدانگ پالک فوق بنام 
محمد علی محمد زاده چوینلی ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است لذا به استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
مراتبه یک نوبت آگهی می گردد تا هر کس مدعی انجام معامله با وجود سند مالکیت پالک فوق نزد خود می باشد 
باید ظرف مدت 10 روز پس از مدت انتشار آگهی به این اماره مراجعه و مراتب را اعالم نماید. بدیهی است پس از 

سپری شدن مهلت مقرر طبق مقررات نسبت به صدور سند المثنی به نام متقاضی اقدام خواهد شد.آ40100933
عباس برق شمشیر رئیس ثبت اسناد و مالک قوچان

اگهی فقدان سند 
چ��ون آقای محمد عل��ی محمد زاده چوینلی برابر درخواس��ت وارده به ش��ماره 231-1401/01/17و با ارائه برگ 
استشهادیه محلی امضاء شده مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک  شماره 17 فرعی از 33 فرعی از47  اصلی 
واقع در بخش دو فوجان به علت جابجایی مفقود گردیده است که با بررسی دفتر امالک مشخص گردید ششدانگ 
پالک فوق در دفتر امالک الکترونیکی شمار139920306010003495 به نام محمد علی محمد زاده چوینلی ثبت 
و سند مالکیت صادر گردیده است. لذا به استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا 
هر کس مدعی انجام معامله با وجود سند مالکیت الی فوق نزد خود می باشد باید ظرف مدت 10 روز پس از مدت 
انتشار آگهی به این اداره مراجعه و مراتب را اعالم نماید. بدیهی است پس از سپری شدن مهلت مقرر طبق مقررات 

نسبت به صدور سند المثنی به نام متقاضی اقدام خواهد شد.آ40100935 
عباس برق شمشیر رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک قوچان

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

برابر کالسه 1400/442و رای شماره 140160307114000024 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ش��یروان تصرفات مالکائه 
بالمعارض متقاضی آقای مرتضی دبیرستان فرزند حمزه بشماره شناسنامه 64 صادره از شیروان در ششدانگ یکقطعه 
زمین مزروعی به مساحت23040/35متر مربع قسمتی از پالک 18 اصلی واقع در اراضی حسین آباد بخش5قوچان 
حوزه ثبت ملک ش��یروان از محل مالکیت محمد رحیم صادقی باجگیران  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 داش��ته باش��ند 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.آ40100930
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/01/31                      تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/02/17

اکبر اقبالی-رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

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

برابررای شماره 140060321006003568هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد س��ند رس��می مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم شیوا نجم 
ابادی فرزند محسن  بشماره شناسنامه 937 صادره ازتهران  در ششدانگ یک باب باغ مشتمل برعمارت  به مساحت 
4343مترمربع پالک 254 اصلی بخش 6 یزد واقع درتفت خریداری بصورت عاد مع الواسطه  ازمالک رسمی آقای 
وفادار میثاقی تفتی محرزگردیده اس��ت .    لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند.     بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ40100883
تاریخ انتشارنوبت اول چهارشنبه :1401/01/31             تاریخ انتشارنوبت دوم پنج شنبه : 1401/02/15

امیرحسین جعفری ندوشن -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

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

براب��ررای ش��ماره 140060321006003322هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای 
حسین خوشنویسان فرزند محمد تقی  بشماره شناسنامه 5 صادره ازتفت  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
198/5 مترمرب��ع بطور مفروز  قس��متی از پالک 1115فرعی از 4935 اصلی بخش 6 یزد واقع درمحله حس��ینی 
خریداری ازمالک رس��می محرزگردیده است .لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ40100881

تاریخ انتشارنوبت اول چهارشنبه :1401/01/31            تاریخ انتشارنوبت دوم پنج شنبه : 1401/02/15
امیرحسین جعفری ندوشن -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

نام: سونیا                               نام خانوادگی: احمدی                               شماره ملی: 0946095027
نوع ابالغیه: ابالغ استحضاری

متن ابالغیه: این نوع ابالغیه فاقد پیوست می باشد. 
آگهی مزایده

ب��ه موجب پرونده کالس��ه اجرائی صادره از ش��عبه 45 دادگاه حقوقی مش��هد به ش��ماره بایگانی اج��رای احکام 
110/17/0000262 حکم به فروش مال مش��اع متعلق به آقایان 1- مجتبی 2- مرتضی 3- محمد ش��هرت هر سه 
محسنی و خانم سونیا احمدی صادر و مقرر گردید که مال مشاع مطابق نظریه کارشناسی به شرح ذیل و از طریق 
مزایده حضوری با حضور نماینده محترم دادس��تان در تاریخ 1401/2/7 از ساعت 12/20 الی 13 صبح در مجتمع 
قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس، مدرس 6، ساختمان اجرای احکام مدنی از 
طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به 
این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردید ضمناً حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده 
نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و 
بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. )ضمناً مزایده رأس 
ساعت اعالمی شروع شده و در 15 دقیقه نخست جلسه اعالم قیمت از خریداران اخذ خواهد شد و در صورت تأخیر 

طالبین به خرید و فروش اموال هیچ گونه اعتراضی در این خصوص پذیرفته نخواهد بود(
شرح اموال مورد مزایده:

ششدانگ اعیان و منافع استیجاری عرصه ملک واقع در مشهد، امامت 28، پالک 18 )استقالل 5، پالک 11( دارای 
پالک ثبتی 80999 فرعی مفروز و مجزی شده از 74395 فرعی از 4 اصلی بخش نه مشهد با عرصه موقوفه آستان 
قدس رضوی، به مساحت 333/6 مترمربع دارای اجاره نامه 51389 مورخه 1400/1/17 محضر 40 مشهد با کاربری 
مسکونی و اعتبار تا 1411/6/31، ملک دو کله جنوبی، شرقی که حاشیه شمالی 12 متر رو به معبر 20 متری امامت 
28 و حاشیه غربی 2/50 متر )ماشین رو( رو به معبر 20 متری استقالل 5 )پشت حاشیه استقالل( می باشد و اعیان 
حدود 390 مترمربع )دارای پایان کار( با قدمت بیش از 30 سال )سال ساخت حدود 1363- 37 سال ساخت( نیمه 
اس��کلت فلزی، نمای جنوبی رومالی سیمان سفید، باالی حیاط و دیوارهای حیاط سنگ تراورتن سفید طولی 20 
سانتی مشتمل بر زیرزمین حدود 35 متر به صورت موتورخانه و انباری، همکف حدود 170 متر، )یک خواب بعالوه 
هال، پذیرایی، حمام، دستشویی، آشپزخانه اپن با کابینت فلزی و با برچسب قهوه ای، گاراژ برای پارک یک ماشین 
و طبقه اول حدود 170 مترمربع یک سوئیت، حمام، یک خواب بعالوه، حمام، دستشویی، پذیرایی، آشپزخانه اپن با 
کابینت ام دی اف کف سرامیک طرح چوب که طبقه اول بازسازی شده است، سرمایش کولرآبی و گرمایش بخاری 
و آبگرمکن خرپش��ته حدود 15 مترمربع در 2 واحد مس��کونی، 2 کنتور برق، یک کنتور آب اشتراکی و یک کنتور 
گاز اشتراکی، ملک در ید آقایان مجتبی، مرتضی و محمد محسنی می باشد که مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 

135/000/000/000 ریال برآورد و به فروش می رسد. م.الف 245  آ40100878
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد- سیدمحمدرضا تشنگر

سمت: دادورز اجرای احکام صادرکننده ابالغیه: مصطفی توفیقی کامه علیا   

آگهی مزایده اموال غیر منقول کالسه ۱۴۰۰۰۰۲۰۲
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه فوق له   خانم اکرم علیمیرزایی   و علیه  ورثه مرحوم مهدی مقدم مهران  بابت 
وصول  مهریه شش��دانگ یک باب منزل مس��کونی دو طبقه دارای پالک ثبتی 621   فرعی از 4 اصلی به آدرس 
سرخس _ خیابان طالقانی 34 پالک 14که سند آن به نام مهدی مقدم مهران ثبت و صادر شده است . که طبق نظر 
کارشناس رسمی به مبلغ چهارده میلیارد ودویست وهشتاد میلیون ریال    ارزیابی شده و پالک فوق  در دو  طبقه 
که طبقه زیرزمین  به متراژ  130 متر مربع و طبقه اول به متراژ 163/8متر مربع  با لحاظ مصالح مرغوب و دارای  
انشعاباب :  آب و برق و گازکه برابر گزارش مامور اجرا ملک مزبور در تصرف ورثه مالک می باشد . و پالک  فوق از 
ساعت 9الی 12 روز شنبه مورخ 1401/02/24 در اداره ثبت اسناد و امالک سرخس واقع در بلوار شهید بهشتی  از 

طریق مزایده به فروش می رسد. 
مزایده از مبلغ   کارشناسی   شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود . 

الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب ؛برق، گاز، اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف در 
صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد 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 نقداً وصول می گردد 
ضمناً  چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 

خواهد شد. آ40100938
مسئول واحد اجرای - اسناد رسمی  سرخس حجت بصیرت زاده 

 
حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت 

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060318603012108 مورخ 1400/10/29 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
آقای عبدالرضا اخوان اصغری فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه 1279 صادره از رشت در قریه شالکو در ششدانگ 
یک قطعه زمین مش��تمل بر بنای احداثی به مس��احت 650/76 متر مربع پالک فرعی 41120 از اصلی 77 مفروز 
مجزی از پالک 628 از اصلی 77 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای اسماعیل اخوان اصغری 
محرز گردیده اس��ت، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خ��ود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای م��دت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 155   آ40100937
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/01/31                   تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/02/17 

سعید بدوی-رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  ناحیه دو رشت-از طرف غفار فرزانه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی        
برابررای شماره۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۲۲۰۰۰۹۴۶هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم فاطمه بهمن فرزند حسین به شماره شناسنامه۱۵صادره ازفریمان دریک باب ساختمان 
بمساحت۱۸۶،۳۰مترمربع پالک۳۱۴۶فرعی از۲۷۶ اصلی واقع دربخش۱۳خریداری ازمالک رسمی آقای  
رمضان معظم محرزگردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت بفاصله ۱۵روزآگهی میشود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمیتوانندازتاریخ انتشار 
اولین آگهی بمدت۲ماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذرسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 
تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد.  آ۴۰۱۰۰۲۰۴
تاریخ انتشارنوبت اول:۱۴۰۱،۱،۱۷                                    تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۴۰۱،۱،۳۱

محمد رجایی مقدم-رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش ۱۴ مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد 
مورد رس��یدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به ش��رح ذیل 
آگهی میگردد:       آقای عبدالصمد بهدادینی کالته ئی به شناسنامه شماره ۰۷۴۰۴۳۴۹۹۳ کدملی ۰۷۴۰۴۳۴۹۹۳ 
صادره تایباد فرزند جهان شیر در ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۷۷/۸۰ مترمربع پالک شماره ۲۵۶۳ فرعی از 
۲۵۰ اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ۱۴ مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت مریم امیری 

و قسمتی از پالک** کالسه ۲۶۹- ۱۴۰۰
لذا بموجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ۴۰۱۰۰۱۷۲
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۱/۱۶                                   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۱/۳۱

کفیل ثبت اسناد و امالک تایباد- مهدی حسین زاده

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

ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۷۱۰۰۰۰۰۴۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای باب اله قاسمی طاقی فرزند یعقوب بشماره شناسنامه ۴۰۶ صادره از زنجان در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت ۷۵/۸ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۴۴۸ فرعی از ۴۴۳۴ اصلی واقع در بخش ۲ 
زنجان خریداری از مالک رسمی آقای مجید همایونی محرز گردیده است.              لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 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 س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د.آ۴۰۱۰۰۱۷۰

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۱/۱۶                              تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
علیرضا محمدی - رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کبودر آهنگ 

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۶۰۰۲۰۰۱۲۱۹ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کبودر آهنگ تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای محسن نعمتی مفرح فرزند دادعلی بشماره شناسنامه ۳۷۳۰ در یک باب مغازه 
به مس��احت ۲۴/۷۵ متر مربع مفروز و مجری ش��ده از پالک ۱۵۵ فرعی از۲۶۸ اصلی واقع در بخش 
۴ همدان حوزه ثبت ملک کبودرآهنگ شهر کبودرآهنگ  خیابان دستغیب خریداری ازاداره اوقاف و 
امورخیریه شهرستان کبودرآهنگ محرزگردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ 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. )م الف ۰۵( شناسه آگهی ۱۲۹۶۰۸۷  آ۴۰۱۰۰۱۱۸
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۱/۱۶                    تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان کبودرآهنگ – محمد صادق بهرامی

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

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۶۰۰۹۰۰۱۱۸۳ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۲۱موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فامنین تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید امیرباقری فرزند سید ابوالفضل  بشماره شناسنامه ۷۷۳ صادره 
از در یک باب خانه به مساحت ۲۵۰مترمربع پالک فرعی قسمتی از پالک۱۰۴/۱۳۵۵ اصلی واقع در 
بخش پنج همدان حوزه ثبت ملک فامنین خریداری از مالک رسمی آقای احمد راسخی محرز گردیده 
اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود 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 س��ند مالکیت صادر خواهد شد. )م الف ۲(  آ۴۰۱۰۰۱۶۶

تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/۰۱/۱۶                     تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
رضا بیات- ر ئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین

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

ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابر رای ش��ماره۵۷۰ ۱۴۰۰۶۰۳۲۷۱۰۰۰۰۰مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا مالئی فرزند ولی اله بشماره شناسنامه ۱۰۹۳ صادره از در یک 
باب خانه به مساحت ۶۷/۲۵ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک باقیمانده ۳۶۰۱ اصلی واقع در بخش یک 
زنجان خریداری از مالک رسمی آقایان رحمان جواد حمید مهدی احمد محمود و خانم زهرا همگی اسالمی 
محرز گردیده است.            لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 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.آ۴۰۱۰۰۱۲۲
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۱/۱۵                                 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

علیرضا محمدی - رئیس ثبت اسناد و امالک

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

برابر آراء هئیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی اسفراین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵روز در دو نشریه آگهی های ثبتی)کثیر االنتشار و 

محلی( به شرح ذیل آگهی می شود. 
بخش5

پالک 56 - اصلی امین آباد 
۱.کالسه ۱۳۹۸۱۱۴۴۰۷۱۱۶۰۰۰۳۳۸ آقای محمد گلی فرزند براتعلی شش دانگ  منزل به مساحت ۵۴ /۴۳۸ متر  

از پالک ۰ فرعی  از محل مالکیت براتعلی گلی فرزند عیدمحمد برابر رای۵۲۴۸ /۱۴۰۰
پالک 6۳ - اصلی قلعه کریم 

۲.کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۷۱۱۶۰۰۰۴۷۸ آقای برات محمد  رحیم زاده فرزند محمود شش دانگ  مغازه به مساحت 
۷۶ /۹۳ متر  از پالک ۰ فرعی  از محل مالکیت ورثه محمد حقانی پور )عباس و جعفر( برابر رای۵۶۹۱ /۱۴۰۰

پالک 64 - اصلی خرینان 
۳.کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۷۱۱۶۰۰۰۴۳۱ خانم زیبا نبی زاده فرزند پیرعلی شش دانگ  منزل به مساحت ۳۱۰ متر  

از پالک ۶۰ فرعی  از محل مالکیت خانمحمد دولت آبادی برابر رای۴۸۸۸ /۱۴۰۰
۴.کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۷۱۱۶۰۰۰۵۹۰ آقای امین معین فرزند خسرو شش دانگ  منزل به مساحت ۷۵ /۱۷۳ متر  

از پالک ۴۳۷ فرعی  از محل مالکیت مشاعی امین معین برابر رای۵۷۴۵ /۱۴۰۰
۵.کالس��ه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۷۱۱۶۰۰۰۵۹۲ خانم نس��رین ظهرآبادی جوین فرزند محمدحسن شش دانگ  منزل به 

مساحت ۷۸ /۱۷۱ متر  از پالک ۵۸۵ فرعی  از محل مالکیت پیرحسین حقانی نجفی برابر رای۰۰۰۹ /۱۴۰۱
پالک 65 - اصلی حسن آباد قصبه 

۶.کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۷۱۱۶۰۰۰۲۶۷ آقای امین حسن نژاد فرزند محمد شش دانگ  منزل به مساحت ۸۴ /۱۲۵ 
متر  از پالک ۱۱ فرعی  از محل مالکیت ش��رکت تعاونی خدمات مکانیزه کش��اورزی به نمایندگی رضا ناظر حسن 

ابادی  برابر رای۵۶۴۹ /۱۴۰۰
۷.کالس��ه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۷۱۱۶۰۰۰۵۴۸ آقای علی اکبر بانیدری فرزند رجبعلی ش��ش دانگ  منزل به مس��احت 
۱۵ /۱۱۱ متر  از پالک ۱۱۳ فرعی  از محل مالکیت ورثه علی حاتمی)اسماعیل -حجت -محمد حسن -شهناز( برابر 

رای۵۷۴۷ /۱۴۰۰
پالک 67 - اصلی قریه قصبه 

۸.کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۷۱۱۶۰۰۰۴۱۳ آقای ربیع بابائی فرزند حجی بابا شش دانگ  منزل به مساحت ۲۳ /۱۰۴ متر  

از پالک ۲۳ فرعی  از محل مالکیت محمد روشنی زعفرانلو برابر رای۰۰۰۷ /۱۴۰۱
-پالک 78 - اصلی اتیمز 

۹.کالس��ه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۷۱۱۶۰۰۰۵۸۵ آقای علی اسماعیلی سبزوار فرزند علی اکبر شش دانگ  زمین زراعی به 
مساحت ۳ /۷۲۷۹ متر  از پالک ۰ فرعی  از محل مالکیت محمد اسماعیل ولی برابر رای۵۷۵۱ /۱۴۰۰

لذا به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ میگردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از تاریخ انتشاراولین اگهی و در روستاها از تاریخ الحاق درمحل تا ۲ ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تس��لیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارایه ننماید اداره 
ثبت محل  برابر مقررات مبادرت به صدور س��ند خواهد نمود .ضمن اینکه صدور س��ند مالکیت جدید مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد شد .آ۴۰۱۰۰۰۳۸     
تاریخ انتشار نوبت اول : دو شنبه ۱۵                                          /۰۱                                          /۱۴۰۱                    تاریخ انتشار نوبت دوم : چهار شنبه ۳۱                                          /۰۱                                          /۱۴۰۱

اردالن محمدی    کوشکی                -   رییس اداره ثبت اسناد و امالک اسفراین

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی           
 برابر رای ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۵۸۲۹ مورخ ۳۰/ ۱۱/ ۱۴۰۰ هیئت 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 آقای محمد علی موذن فرزند  غالمرضا بشماره شناسنامه ۱۳۰ در  ششدانگ یکباب منزل مخروبه 
به مساحت ۱۸۸/۹۰ متر مربع پالکهای ۶۱و ۶۳ – فرعی از ۵۶۲- اصلی  واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت 
ملک بیرجند از محل مالکیت  زهرا و محمد آکار  و فاطمه و فاطمه نساء خونیکی محرز گردیده است . لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 رابه 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.آ۴۰۱۰۰۰۴۱
تاریخ انتشار نوبت اول :  دوشنبه ۱۴۰۱/۰۱/۱۵                تاریخ انتشار نوبت دوم :  چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۱/۳۱                         

حسین براتی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

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

ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۶۰۲۸ م��ورخ ۱۲/۰۹/ ۱۴۰۰  هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی  خانم طاهره اسد زاده فرزند محمد بشماره شناسنامه ۴۷۲ در ششدانگ یکباب محوطه مشتمل 
بر یکدربند مغازه به مساحت  ۳۷۳/۵۹ متر مربع  قسمتی از پالک ۱۵۲۳  اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو  
حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت  اسماعیل گنجی  محرز  گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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.آ۴۰۱۰۰۰۳۹
تاریخ انتشار نوبت اول:    دوشنبه ۱۴۰۱/۰۱/۱۵       تاریخ انتشار نوبت دوم :  چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۱/۳۱                         

حسین براتی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به دس��تور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ و برابر رای اصالحی شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۶۰۰۵۳۱۹  هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمود فرشیدی 
فرزند ابوالحس��ن بش��ماره شناسنامه ۲۰۹ صادره از مشهد نسبت به ششدانگ  یکقطعه زمین مزروعی  به مساحت 
۵۴۰۰۲۸/۳۶ متر مربع ) پانصد و چهل هزار و بیست و هشت و سی شش صدم متر مربع ( که مقدار ۱۰۸۴۱/۷۴ 
مت��ر مرب��ع آن در حریم کال ق��رار دارد و برابر رای ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۶۰۰۵۵۵۰ هیئ��ت اول موضوع ماده 
ی��ک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی ح��وزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکان��ه و بالمعارض متقاضی 
آقای محمود فرشیدی فرزند ابوالحسن بشماره شناسنامه ۲۰۹ صادره از مشهد نسبت به ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی به مس��احت ۱۱۶۶۳۵ متر مربع ) یکصد و ش��انزده هزار و شش��صد و سی و پنج متر مربع ( در قسمتی از 
اراضی عین آباد پالک ۱۳۵ اصلی دهس��تان رخ واقع در در بخش پنج تربت حیدریه از مالکیت رس��می متقاضی 
محرز گردیده اس��ت . لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار 
در ش��هر ها منتش��ر و در روس��تاها رأی هیأت الصاق  تا در صورتیکه اش��خاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داش��ته باش��ند باید از تاریخ انتش��ار اولین آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را 

به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل 
ده��د که درای��ن صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 
به صدور س��ند مالکیت می نماید و صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیس��ت .آ۴۰۱۰۰۰۴۲

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۱/۱۵                                  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
سید امین موسوی -رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

اداره کل ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به دس��تور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ و برابر رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۶۰۰۴۶۵۵  هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مهدی عصاران فرزند مصطفی 
بش��ماره شناسنامه ۲۰۷۱۵ صادره از تربت حیدریه نس��بت به ششدانگ  یکباب منزل به مساحت ۸۵۰ متر مربع 
)هشتصد و پنجاه متر مربع ( قسمتی از پالک۸۱ فرعی اراضی عباس آباد پالک ۱۹۵ اصلی دهستان اربعه واقع در 
بخش یک تربت حیدریه  خریداری از ورثه مالک رسمی علی اکبر ساالرباشی محمودآبادی محرز گردیده است . لذا 
به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهر ها منتشر و در روستاها 
رأی هیأت الصاق  تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهی 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 یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین 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 را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست .آ۴۰۱۰۰۰۴۳
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۱/۱۵                           تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سید امین موسوی -رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه
 

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای شیرمحمد شکسته کراتی دارای شناسنامه شماره ۰۷۴۸۴۱۵۸۷۴ به شرح دادخواست به کالسه 
۱۰۰۰۵۵- از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جان محمد شکسته 
کراتی به شناسنامه ۲ در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:     ۱- ریحان پندآموز- ۰۷۴۹۳۳۹۹۳۴- ۱۳۳۳/۷/۱- تایباد- همسر
۲- شیرمحمد شکسته کراتی- ۰۷۴۸۴۱۵۸۷۴- ۱۳۵۵/۶/۱۰- تایباد- فرزند

۳- زلیخا شکسته کراتی- ۰۷۴۰۱۱۶۵۴۱- ۱۳۷۰/۶/۷- تایباد- فرزند
۴- معصومه شکسته کراتی- ۰۷۴۰۰۰۳۲۰۹۷- ۱۳۶۸/۹/۱- تایباد- فرزند
۵- محمدرضا شکسته کراتی- ۰۷۴۹۴۲۳۱۷۱- ۱۳۶۳/۹/۱- تایباد- فرزند

۶- صابره شکسته کراتی- ۰۷۴۹۴۰۹۴۷۹- ۱۳۶۲/۷/۲۰- تایباد- فرزند
۷- کلثوم شکسته کراتی- ۰۷۴۹۸۰۶۴۴۳- ۱۳۶۷/۳/۱۰- تایباد- فرزند

۸- دین محمد شکسته کراتی- ۰۷۴۹۳۸۹۲۳۰- ۱۳۶۰/۹/۹- تایباد- فرزند
۹- مرضیه شکسته کراتی- ۰۷۴۸۴۱۵۸۶۶- ۱۳۵۳/۶/۱- تایباد- فرزند

۱۰- گل احمد شکسته کراتی- ۰۷۴۹۷۷۴۴۶۰- ۱۳۶۵/۴/۱۴- تایباد- فرزند
۱۱- دوست محمد شکسته کراتی- ۰۷۴۸۴۱۵۸۸۲- ۱۳۵۶/۶/۳۰- تایباد- فرزند

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ۳۶۲ 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.آ۴۰۱۰۰۸۷۱
قاضی شورا- شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان تایباد- قنبر مرزانی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/ خانم غیب علی علی بازی دارای شناس��نامه ش��ماره ۰۷۴۸۳۹۰۵۰۲ به ش��رح دادخواس��ت به 
کالس��ه ۱/۰۰۰۰۶۷۲ح از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه 
حس��ن زاده بهلولی به شناسنامه ۰۷۴۸۳۷۲۶۶۰ در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۲ 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

۱- غیب علی علی بازی- ۰۷۴۸۳۹۰۵۰۲- ۱۳۴۸/۱/۴- تایباد- فرزند
۲- خداداد علی بازی- ۰۷۴۹۳۴۱۸۳۱- ۱۳۳۵/۱۰/۲- تایباد- فرزند

۳- خدایار علی بازی- ۰۷۴۹۳۵۰۶۹۵- ۱۳۴۳/۷/۲- تایباد- فرزند
۴- حسن علی بازی- ۰۷۴۹۳۵۹۴۱۲- ۱۳۵۰/۱/۷- تایباد- فرزند

۵- معصومه علی بازی- ۰۷۴۹۳۳۸۳۱۸- ۱۳۳۲/۹/۱۹- تایباد- فرزند
۶- زینب علی بازی- ۰۷۴۸۳۷۸۷۸۲- ۱۳۳۸/۳/۶- تایباد- فرزند 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ۳۶۲ 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.آ۴۰۱۰۰۸۷۲
قاضی شورا- شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان تایباد- قنبر مرزانی



به همت معاونت 
بـــــیـــــن الـــــمـــــلـــــل 
ســـازمـــان عــلــمــی و 
فــرهــنــگــی آســتــان 
قـــــــدس رضـــــــوی، 
آیـــیـــن اخــتــتــامــیــه 
نخستین دوره جایزه بین المللی قرآنی 
»الرضوان« در تاالر بنیاد پژوهش های 
اسالمی آستان قدس رضــوی برگزار 

شد.
به گزارش آستان نیوز، مالک رحمتی 
در آیین اختتامیه نخستین دوره 
جایزه بین المللی قرآنی »الرضوان« که 
با حضور جمعی از فعاالن بین المللی 
قــرآن برگزار شد، گفت: همه انبیای 
ــرای اثــبــات حــقــانــیــت خــود  ــ ــهــی ب ال
ــد و معجزه پیامبر  معجزه ای آوردنـ
ــود و  گــرامــی اســـالم نیز قـــرآن کــریــم ب
امــروز وظیفه ما ایــن اســت که قرآن 

ــوزش دادن و عمل بــه آن از  را بــا آمـ
مهجوریت خارج کنیم. 

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی 
خاطرنشان کرد: امروز سازمان علمی 
و فرهنگی و امــور بین الملل آستان 
قدس رضوی با برگزاری این جشنواره 
نهالی را کاشتند که حاصل و ثمره 
آن در سال های آینده به ثمر خواهد 

نشست.
ــه داد: مشکل امــروز  رحمتی ادامـ
جهان اسالم این است که از ظرفیت 
ــه درســتــی بــهــره نــبــرده ایــم،  قـــرآن ب
ــرمــوده پیامبر  در حــالــی کــه طبق ف
ــرم)ص( اهــل بــیــت)ع( را داشته  ــ اک
بــاشــیــم، هیچ بن بستی در زندگی 

نخواهیم داشت. 
وی افزود: اگر ما در جهان اسالم به 
معنای واقعی کلمه، به این حدیث 
پیامبر)ص( جامه عمل بپوشانیم و 

همه چیز را با قــرآن و اهــل بیت)ع( 
مــحــک بــزنــیــم، دیــگــر بــا مشکالتی 
ــنــد انـــحـــرافـــات فــکــری مــواجــه  مــان

نخواهیم بود. 

مسائل فرهنگی؛ اولویت آستان  ◾
قدس رضوی

رحمتی گفت: در دوره جدیدی که با 
حضور حجت االسالم والمسلمین 
مـــروی، تولیت مــعــزز آســتــان قدس 
رضـــوی آغـــاز شـــده، کـــار اصــلــی ایــن 
آستان پرداختن به مسائل فرهنگی 
است و بر همین اساس، ترویج علوم 
و معارف قرآن و عترت به  ویژه سبک 
زنــدگــی و آمــوزه هــای رضـــوی بــه طور 
خاص مورد توجه قرار دارد و تکلیف 
ما الگوسازی در ترویج معارف قرآن و 
عترت با تأکید بر آموزه های رضوی و 
مقابله با بدعت ها و خرافات است. 

برگزاری چنین جشنواره ای در کنار 
قــدردانــی از خــادمــان ایــن عــرصــه، با 
هــدف انسجام و هم افزایی معلمان 
قرآنی و شناسایی استعدادهای برتر 
ایــن حـــوزه، کــار بسیار پسندیده و 

ضروری است. 

تحقق تمدن نوین اسالمی با عمل  ◾
به قرآن 

رحمتی همچنین افــزود: با توجه به 
نــیــاز بشریت بــه آمــوزه هــای قــرآنــی، 
توسعه فعالیت در عرصه آمــوزش 
ــرآن یــک ضــــرورت اســت و در این  قـ
راستا آستان قــدس رضــوی آمادگی 
دارد با محوریت حرم مطهر حضرت 
رضــا)ع( مجمع بین المللی معلمان 
قرآن را تشکیل دهد. ترویج قرآن کریم 
و تقویت نقش آن در زندگی، نیازمند 
برنامه ریزی در چهار حــوزه تــالوت، 

حفظ، تدبر و عمل به قرآن است که 
آستان قدس رضــوی تعریف برنامه 
در ایــن چهار محور را وظیفه خود 

می داند. 
وی دیگر برنامه آستان قدس رضوی 
را پرداختن به فهم و تدبر در قرآن 
ذکــر کــرد و افــزود: اگــر توانستیم در 
تـــالوت قـــرآن مــوفــق شــویــم و جمع 
کثیری از مردم را با خود همراه کنیم، 
ــرآن نیز خواهیم  بــه فهم و تــدبــر قـ

رسید. 
مسئولیت بعدی ما، تالش برای عمل 
به قرآن است و در این زمینه، وظیفه 
اصلی بر دوش معلمان قــرآن است 
که جوانان را به گونه ای آموزش دهند 
تا در زندگی به قرآن عمل کنند. اگر 
زندگی ما قرآنی شود جامعه اسالمی 
تشکیل می شود و وعده تمدن نوین 
ــه خـــود محقق  اســالمــی نــیــز خـــود ب

خواهد شد. 
نسخه نجات بخش بشریت بــرای 
رفع مشکالت و انحرافات در جوامع 
ــرآن مجید و  ــردن بــه ق بــشــری، پناه ب
توجه به چهار حــوزه تــالوت، حفظ، 

تدبر و عمل به قرآن است.

معلمان؛ رکن آموزش قرآن ◾
ــالم والــمــســلــمــیــن  ــ ــت االسـ ــ ــجـ ــ حـ
سیدمسعود میریان، مدیر مرکز قرآن 
کریم سازمان علمی و فرهنگی آستان 
قدس رضوی نیز در ابتدای این مراسم 
گفت: نخستین و مهم ترین انتظار 
ــه عــنــوان  از آســتــان قـــدس رضـــوی ب
بــزرگ تــریــن نــهــاد مــوقــوفــاتــی جهان 
اسالم فعالیت در عرصه های قرآنی 

است.
وی یکی از نیازهای جدی که تاکنون 
به آن پرداخته نشده است را تجلیل 
از معلمان قرآنی دانست و گفت: با 
توجه به اینکه مهم ترین رکن آموزش 
قرآن معلمان هستند و تاکنون هیچ 
رویداد خاصی ویژه این گروه از فعاالن 
قرآنی رخ نداده است، آستان قدس 
رضـــوی بــا تــوجــه بــه جــایــگــاه ویـــژه ای 
کــه در جهان اســالم دارد بــه عنوان 
متولی دست به کار شده و در راستای 
تکریم و شناساندن معلمان قرآنی به 
جهان اســالم نخستین دوره جایزه 
ــی »الـــرضـــوان« را  ــرآن بین المللی ق

طراحی و برگزار کرد.

دکتر مالک رحمتی در آیین اختتامیه نخستین دوره جایزه بین المللی قرآنی »الرضوان« اعالم کرد

آمادگی آستان قدس رضوی برای تشکیل 
مجمع بین المللی معلمان قرآن

کتابخانه  کتابخانه  

»ماجرایدشتمرموز«دربهنشر
مجموعه ماجرای دشــت مرموز با زیرشاخه  سه گانه ای 
با عنوان های »جشن خرگوش ها«، »ملکه موش ها« و 
»بازی بازها« از آثار محمد میرکیانی توسط به نشر منتشر 
شد.رمان های دشت مرموز در فضای داستان های حیوانات، 
ساختاری طنز، فانتزی و مفرح بــرای نوجوانان دارد.ایــن 

گونه از ادبیات که در جهان بسیار شناخته شده است در 
ادبیات کهن ایران نیز دیده می شود و هر سال در سراسر 
جهان فیلم ها و نمایش هایی در فضای داستان های فابل 
)قصه های حیوانات( ساخته می شود که هواداران بسیاری 
دارد.ماجرای دشت مرموز رمانی فانتزی با فضای ایرانی و 

بومی است که نویسنده کوشیده به وسیله آن، نوجوانان را 
با ناگفته هایی از فضای عمومی جامعه و جهان امروز آشنا 
کند و با آگاهی بخشی درک آن ها را نسبت به پیچیدگی های 
ــروز گسترش دهد.مجموعه های  زنــدگــی در جــهــان امــ
ــصــه ای هــســت« و  ــد«، »همیشه ق ــا مــثــل شــ  »قــصــه م

»حکایت های کمال« پیش از این از محمد میرکیانی توسط 
به نشر منتشر شــده است.عالقه مندان بــرای تهیه این 
مجموعه عالوه بر مراجعه به کتاب فروشی های انتشارات 
آستان قدس رضوی در سراسر کشور از طریق درگاه اینترنتی 

Behnashr.com نیز می توانند اقدام کنند.

گفت وگو

اعتکاف 
نامنویسیبیشاز6هزار

نوجواندر»راهوصل«
مدیرعاملمؤسسهجوانانبنیادکرامت
رضویگفت:باتوجهبهشرایطمساعد
بهداشتیوروندکاهشیبیماریکرونا،

پسازدوسالوقفهدربرگزاریآیین
عبادیاعتکافامسالباموافقتنهادهای

مسئولدرحرممطهررضویمجوز
برگزاریآییناعتکافماهرمضانصادر
شدودرمدتکمترازیکهفتهبیشاز

6هزارنفربرایشرکتدرآییناعتکاف
نامنویسیکردند.

مختاریتأکیدکرد:باتوجهبهمحدودیت
شبستانهایصحنگوهرشادکهدر
اختیاراینمؤسسهقراردادهشدهاز

واجدانشرایطبهقیدقرعه600نوجوان
دراینآیینعبادیکهدرروزهای24تا
26ماهرمضانبرگزارمیشود،شرکت

خواهندکرد.
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نخواهیمبود.
گزيدهگزيده

دعا  

گنج سعادت

ِّهْنِی  َّهُمَّ نَب حجتاالسامدکترخیاط  الل
ِّرْ فِیهِ قَلْبِی بِِضیَاءِ  ــارِهِ، وَ نـَـو فِیهِ لِبَرَكَاِت أَْســحَ
َــارِهِ،  ِّــبـَـاعِ آث ــوَارِهِ، وَ خـُـذْ بِكُلِّ أَعَْضائِی إِلـَـى ات ْــ أَن

ِّرَ قُلُوِب الَْعارِفِیَن. بِنُورَِك یَا مُنَو
در دعــــــــــای روز هــــجــــدهــــم رمـــــضـــــان، 
روزه دار از خـــــداونـــــد ســــه درخــــواســــت 
ــا مــا  ــ ــدایـ ــ دارد؛ نـــخـــســـت مــــی گــــویــــد: خـ
ــای مــــــاه رمـــضـــان  ــرهــ ــحــ ــات ســ ــ ــرکـ ــ  را از بـ
ــاه ســاز. یعنی توفیق درک سحر بــده تــا از  آگ

فرصت شب زنده داری بهره ببریم.
بر اساس روایت ها، سحر که ثلث پایانی شب 
است از بابرکت ترین و مقدس ترین ساعات 
شبانه روز بوده و بسیار اهمیت دارد. هر چه 
به طلیعه صبح نزدیک تر، قداست و ویژگی 
خاص آن بیشتر می شود. هر گنج سعادت که 
خدا داد به حافظ  / از یُمن دعای شب و وِرد 

سحری بود.
اهمیت سحر تا جایی است که برخی از بزرگان 
می گویند حتی اگر کسی بنا ندارد روزه بگیرد 
توفیق سحرخیزی داشته باشد و دقایقی پیش 
از اذان بیدار شده، وضو گرفته، حتی اگر نماز 
شب نمی خواند در آن لحظات بیدار باشد. در 
وصف متقین در قرآن داریم: »وَ بِاْلَْسحَارِ هُمْ  
یَْستَغْفِرُونَ «. انسان وقتی اهل تقوا و پرهیز از 
گناه باشد توفیق این بیداری و لذت مناجات 

سحرگاهی را می چشد. 
در فراز دوم می گوییم دل من را به روشنی انوار 
سحر منور کن. انسان خواسته یا ناخواسته 
دچار ظلمات قلبی می شود در اثر گناه، غفلت، 
نفس پرستی، قلب روشنی خــود را از دست 
می دهد. از این رو نورانیت قلب آن هم در وقت 
سحر، هدیه بزرگی از سوی خداست که ما آن 

را در دعای امروز طلب می کنیم.
این صفای دل و نورانیتی که باید بر دل آدم حاکم 
باشد خیلی هدیه بزرگی است که اگر خدا لطف 
کند و بارقه ای از این نور به دل انسان بتاباند 
انسان سعه صــدر پیدا می کند. دل آشفتگی 
و دلبستگی ها به دنیا و آنچه موجب ظلمانی 

شدن دل و قلب است برطرف می شود. 
در سومین تقاضا می خواهیم که خدایا تمام 
اعضا و جوارح ما را تسخیر خودت کن یعنی 
به گونه ای هدایت کن که از آثــار و برکات این 
سحر بتوانیم بیش از پیش استفاده کنیم. 
کاری کن تمام اعضای من از آثار تو پیروی کنند. 
وقتی قلب انسان به نور ایمان و تقوا منور شد 
فرماندهی بقیه اعضا را به عهده می گیرد... 
نورانیت زبان می آورد... با ذکر خدا و حق گویی 
از گناهانی کــه مــربــوط بــه زبـــان اســت پرهیز 
می کنیم. گــوش را نورانی می کند به شنیدن 
حــق، حق پذیر و حق شنو می شود و پرهیز از 
آنچه نباید بشنود می کند. دســت را به تقوا 
وامی دارد به این معنا که به ستم گشوده نشده 
و به حرامی دراز نشود. اتفاقاً روزه داری واقعی 
نیز چنین است؛ امام سجاد)ع( در دعای۴۴ 
صحیفه سجادیه می فرمایند: زمــانــی روزه 
واقعی اتفاق می افتد که همه اعضا و جوارح 
انسان نورانی و در حال صیام باشند یعنی به 
سمت گناه حرکت نکنند اگر این اتفاق بیفتد 
انسان در راستای آن وظیفه ای که دارد رشد 

کرده و به کمالی که باید، می رسد.
حقیقتاً رمضان یک راه رشد و سحرهای آن 
چــراغ راهنمای ماست. عوامل رشد که برای 
رسیدن به کمال نیاز داریــم از قبیل دعاها و 
نمازها همه در آن سحرها قــرار داده شده که 
با شب زنده داری و استفاده از نورانیت سحر 
می توانیم جــان خــود را احــیــا کـــرده و عوامل 

بالندگی را در خود به اوج برسانیم.
در دعای امروز سحرهای ماه رمضان و برکاتش 
زمینه مــی شــود بـــرای کسب نــورانــیــت قلب، 
وقتی قلب درخشان شد اعضا و جوارح همه 
در صحنه عمل نورانی و متبلور می شوند و 
تحقق همه این خیرات به برکت نورانیت سحر 
 است که از خدا می خواهیم در حق ما اجابت 

کند، ان شاءهللا.

حضورفعاالن
قرآنیاز
54کشوردر
جایزهجهانی
»الرضوان«

2هزار و 500 معلم 
قرآنی به  صورت 
خوداظهاری در این 
جشنواره شرکت 
 کردند، بیش از 
35 هزار دانش آموز 
قرآنی نیز اقدام به 
معرفی معلمان قرآنی 
خود کردند و بیش از 
250 مؤسسه قرآنی 
اقدام به معرفی و 
نام نویسی معلمان 
کردند؛ در مجموع 
از 5۴ کشور دنیا 
حدود 50 هزار نفر 
در مسابقه جهانی 
الرضوان شرکت 
کردند. ما معتقدیم 
جایزه جهانی الرضوان 
مرزهای مشارکت 
فعالیت های قرآنی را به  
صورت جدی جابه جا 
کرده است.

برش

آستاننیوز  در واقع معلمان، 
ــان قـــــرآن،  ــیـ ــربـ مــــدرســــان و مـ
مأنوس ترین افــراد با کالم الهی 
هستند و در همه محیط های 
زندگی مسلمانان از جلسات خانگی قرآن 
ــدارس،  ــ ــودک  تــا مــســاجــد، م ــ و مــهــدهــای ک
دانشگاه ها، حوزه ها و مؤسسه های قرآنی و... 
حضور دارند؛ از آنجایی که عمل به قرآن تأثیر 
آمــوزش قــرآن را چندین برابر می کند تکریم 
چنین معلمانی، تکریم قرآن و جایگاه قرآن در 

زندگی و سرنوشت مسلمانان است.
ــور بین الملل  در همین راســتــا مــعــاونــت امـ
سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی 
نخستین جایزه جهانی » الرضوان« را با هدف 
تکریم معلمان، مدرسان و مربیان قرآنی که 
در مــحــدوده فعالیت خــودشــان الگوی عمل 
به قرآن به حساب می آیند برگزار کرده است. 
در رابطه با کیفیت برگزاری این جشنواره با 
حجت االسالم  سیدمحمد ذوالفقاری، معاون 
امور بین الملل سازمان علمی و فرهنگی آستان 
قدس رضوی گفت وگویی انجام داده ایم که در 

ادامه می خوانید.

در ابتدا در خصوص ایده برگزاری جشنواره  ◾
جایزه الرضوان توضیحاتی بفرمایید.

امــروزه فعالیت های قرآنی بسیاری در ایران 
و جهان اســالم با محوریت حفظ، مفاهیم، 
امــور هنری، کتابت، تــالوت، تذهیب و... در 
حال برگزاری است؛ در سال 97 بررسی کردیم 
که اگر قرار باشد ما یک برنامه قرآنی داشته 

باشیم چه گروه هایی را هــدف قــرار دهیم؛ با 
توجه به اینکه مهم ترین رکــن آمــوزش قرآن 
معلمان هستند و تاکنون هیچ رویداد خاصی 
ویژه این گروه از فعاالن قرآنی رخ نداده است، 
تصمیم گرفتیم جایزه الرضوان را ویژه معلمان 

قرآنی برگزار کنیم.

چرا عنوان جایزه برای این جشنواره انتخاب  ◾
شد؟

ایــجــاد انــگــیــزه  در کنشگران عــرصــه قــرآنــی، 
ترغیب و تشویق افــراد بــرای ورود به عرصه 
رقابت، شناسایی استعدادهای جدید و... 
برخی از اهــداف دلیل انتخاب عنوان جایزه 

برای این جشنواره است.
در واقع جایزه ها تالش می کنند با اختصاص 
یک هدیه قابل  توجه برای پروژه های نامحدود 
تمامی انــرژی و تــوان کنشگران یک عرصه را 

همگرا کنند؛ جایزه الــرضــوان نیز به  منظور 
کشف استعدادهای برتر در حــوزه معلمان 
قرآنی، انگیزه بخشی و گشودن افق های جدید 

برای فعاالن عرصه قرآنی کار خود را آغاز کرد.

چه تعداد از فعاالن قرآنی در این جشنواره  ◾
شــرکــت کــردنــد و نــفــرات بــرتــر چــطــور انتخاب 

شدند؟
2هــــــزار و 500 مــعــلــم قـــرآنـــی بـــه  صـــورت 
خوداظهاری در این جشنواره شرکت کردند، 
بیش از 35 هزار دانش آموز قرآنی نیز اقدام 
به معرفی معلمان قرآنی خود کردند و بیش 
ــدام بــه معرفی و  از 250 مؤسسه قــرآنــی اقـ
 نام نویسی معلمان کــردنــد؛ در مجموع از 
5۴ کشور دنیا حدود 50 هزار نفر در مسابقه 
جهانی الرضوان شرکت کردند. ما معتقدیم 
جایزه جهانی الــرضــوان مــرزهــای مشارکت 

فعالیت های قرآنی را به  صورت جدی جابه جا 
کرده است.

برگه های شرکت کنندگان پــس از بــررســی و 
ــرای هیئت  داوران ارســال شد و  رفــع نقص ب
هیئت  داوران که متشکل از استادان، فعاالن 
و نــخــبــگــان عــرصــه هــای مختلف قــرآنــی از 
کشورهای ایران، عراق، سوریه، لبنان، پاکستان 
و افغانستان بودند بر اســاس شاخص های 

معین  شده نفرات برتر را انتخاب کردند.

چرا حرم امــام رضــا)ع( متولی برگزاری این  ◾
جایزه شد؟

حــرم امــام رضـــا)ع( دارای ویژگی های قرآنی 
برجسته ای است و این انگیزه را در مسئوالن 
ایــجــاد مــی کــنــد کــه بــرگــزارکــنــنــده جــایــزه و 
ــدادهــای قــرآنــی باشند. فعالیت های  یــا روی
ــا)ع( در طــول ســال،  گسترده حــرم امــام رضـ
اجــرای بیش از هــزار تــالوت مجلسی توسط 
قاریان برجسته، برگزاری کرسی های تالوت 
قــرآن در ماه مبارک رمضان با حضور بیش 
از 350 هــزار مخاطب، اجــرای قدیمی ترین 
موقوفه ختم قرآن از سال 110۴ قمری تاکنون، 
تالوت روزانه 70 جزء قرآن بر اساس موقوفات 
موجود در حرم، تأسیس و راه اندازی مهدهای 
قرآنی معروف به مهدالرضا)ع( در 31 استان 
کشور، چاپ بیش از یک میلیون و 120 هزار 
جلد قرآن مجید در طول سال، گنجینه بزرگ 
نفایس قرآنی در حــرم مطهر رضــوی و... از 
ویژگی های قرآنی برجسته این بارگاه منور در 

برگزاری رویدادهای قرآنی است.

معاون امور بین الملل سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی مطرح کرد

مشارکت 50 هزار فعال قرآنی در جایزه جهانی »الرضوان«

من 
رضی عن 
نفسه کثر 
الساخطون 
علیه
آنکهازخودش
راضیشود،
ناراضیانازاو
فراوانشوند.
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