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 حضور آستان قدس رضوی 
در نمایشگاه  کتاب تهران 

سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی با بیش از 2هزار 
عنوان اثر در  سی و سومین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب 

تهران حضوری فعال خواهد داشت. 
به گزارش آستان نیوز، نمایشگاه بین المللی کتاب به عنوان 
یکی از مهم ترین رویدادهای فرهنگی کشور، با کاهش خطر 
کرونا و واکسیناسیون عمومی در دهه آخر اردیبهشت سال 
جاری، پس از دو سال برگزار می شود و آستان قدس رضوی 
این  در  فرهنگی  نهادهای  و  مؤسسه ها  سایر  کنار  در  نیز 

نمایشگاه حضوری فعال خواهد داشت.
 450 با  اسالمی  پژوهش های  بنیاد  همچون  مؤسسه هایی 
اثر علمی و پژوهشی، دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( با 31 
عنوان کتاب، مؤسسه آفرینش های هنری با 48 عنوان اثر، 
به نشر با 700 عنوان اثر و سایر مؤسسه های وابسته در این 

نمایشگاه به عرضه آثار خود می پردازند.
این مؤسسه ها در قالب یک غرفه به نمایندگی از سازمان 
علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی به تفکیک موضوعات 
مختلف به عرضه و فروش محصوالت خود می پردازند و دو 
بخش بین المللی با عرضه آثاری به زبان های مختلف و کودک 

نیز در این غرفه فعال است.
بخش رویدادها و فعالیت های جنبی و فرهنگی در دو محور 
محتوایی و امور تخصصی نشر و مسئله محور ویژه جوانان و 
نوجوانان در حوزه فرهنگ سازی از دیگر بخش های این غرفه 

است.
رضــوی  قــدس  آســتــان  نشر  تــازه هــای  از  رونمایی  همچنین 
انتشارات  و  از سوی مؤسسه چاپ  اثر  عنوان  از جمله 10 
آستان قدس رضوی )به نشر( در حوزه بزرگسال و 20 عنوان 
اثر در حوزه کودک از دیگر فعالیت های این مجموعه در این 

نمایشگاه است.
برنامه های محوری  دیگر  از  نیز  فرهنگی  نذر  برنامه  اجــرای 
در این نمایشگاه است که به معرفی تمام محصوالت حوزه 
فرهنگی، تجهیز کتاب، ساخت کتابخانه در مناطق محروم 
و... می پردازد. همچنین در این نمایشگاه نزدیک به 40 اثر 

صوتی عرضه خواهد شد.
 21 از  تهران  کتاب  بین المللی  نمایشگاه  دوره  سی و سومین 
اردیبهشت ماه آغاز می شود و تا پایان اردیبهشت ماه سال 

جاری ادامه دارد.
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از کارآموزی تا زندگی در مسجد
نگاهی به سنت شکنی جسورانه شهید مطهری

 فیلسوفی که برای مردم 
کوچه و بازار داستان نوشت!

موعظه/ حجت االسالم علوی تهرانی

 رعایت نکردن 
 حقوق همسایه 
حسنات را پاک می کند
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یادداشتی به مناسبت پنجم شوال، روز ورود مسلم بن عقیل به کوفه

j سیمای سفیر حسین

 در نشست »مهدویت و فرجام متعالی تاریخ 
از منظر شهید مطهری«مطرح شد

 با ظهور موعود 
تاریخ مفهوم پیدا می کند

    سال دوم    ویژه نامه 326    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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 دبیر علمی کنگره بین المللی »اقتصاد، اشتغال، 
شعار  تحقق  مطالبه  بستر  را  کنگره  این  تولید« 
گــزارش  به  قــرآن و عترت دانست.  آینه  ســال در 
آســتــان نــیــوز؛ دکــتــر عـــادل پــیــغــامــی، دبــیــر علمی 
در  تولید  اشــتــغــال،  اقــتــصــاد،  بین ا لمللی  کنگره 
 نخستین روز از آیین اختتامیه این کنگره که صبح 
از چهره های  برخی  با حضور  ماه  اردیبهشت   14
دانشگاه های  علمی  هیئت  اعضای  و  بین المللی 

ــوان  ــردیـــس رضــ پـ مــخــتــلــف در 
دانشگاه امام رضا)ع( برگزار شد، 
با اشاره به مضمون آیه 66 سوره 
مائده  گفت : پیام این آیه این 

است که پیشرفت...

بررسی اندیشه قرآنی رهبر انقالب از زبان حجت االسالم والمسلمین قرائتی

خاستگاه قرآنی مفاهیم بیانیه گام دوم
 دبیر علمی کنگره بین المللی 

»اقتصاد، اشتغال، تولید« مطرح کرد 

مطالبه تحقق 
شعار سال در 

آینه قرآن و عترت

2

4

نیمکت زندگی

خُرده های تاریکی

رقیه توسلی  خیلی خوب است که چشم 
سوم و چهارم نداریم که باطن آدم ها را ببینیم. 
همین ظاهرشان کافیست برای هفت پشتمان. 
مرخصی،  رفته  کــه  هــمــکــاران  از  یکی  بــا  باید 
چند مورد اشکالی را بررسی کنم. 10دقیقه ای 
تصویری  مشغولیم.  و  گذشته  تماسمان  از 
صحبت می کنیم. او حین کار ماجرای به هم 
ریختگی آشپزخانه اش را هم توضیح می دهد 
برایم. با ذوق قشنگی می گوید به خاطر ترفیع 

همسرش در تدارک جشن است.
طرف  آن  چطور  می کنم  تماشا  را  خــدا  بنده 
و  و پخت  بــســاب  و  بــشــور  گــوشــی، مشغول 
برای  پز است و چقدر استرس و شعف دارد 
میهمانی غافلگیرانه اش. شخصیت مهربانش 

را می شناسم!
با لبخند خداقوت می گویم. به گمانم هر دومان 
خوب می دانیم او امروز همسری ست که دارد 
سنگ تمام می گذارد تا فقط دل مردش را ببرد 

و شاد کند.
تقریباً می رسیم به آخرین فایل و پرسش های 
تخصصی ترجمه اش درباره آبزیان اقیانوس ها 
ــاورم  ــدای گــرومــپ مهیبی مـــی آیـــد. بـ کــه صــ
نمی شود آنچه را که اتفاق افتاده. آنچه را که 
می بینم. دستم را می گیرم جلو دهانم که جیغ 
نزنم. مغزم از کار می افتد و قدرت خاموش کردن 
موبایل را ندارم. انگار وقتی که حواسمان جمع 
کار بود کلید انداخته و آمده که همکارم متوجه 
نشده. که من چیزی ندیده ام. آمده و یکراست 
این طور حواله  کوبیده توی سر همسرش که 

کابینت شود.
خیلی سریع هم مــی رود توی فاز بعدی. توی 
فــاز هـــوار. معلوم اســت کــه زیــاد وقــت نــدارد. 
پرخاش می کند چرا پسرشان بی اجازه ماشین 
را بُرده و مگر نگفته از حساب فالن بانک، کارت 
نکشند! شروع می کند به بدوبیراه و ظلم زبانی 
که تلفنش زنگ می خورد. چشمم دوخته شده 
به همکار پریشانم. زُل زده به روبه رو. جایی که 

نمی دانم کجاست.
جناب کتک زن وسط دادوقالی که راه انداخته 
مــی رود کت و شلوار عــوض کند بــرود جلسه 
اداری. انگار نه انگار. باور کنید وقت مکالمه با 
موبایلش خیلی جنتلمن و آدم حسابی و مدیر 

است.
رفتاری  عجایب  از  غیر  گذشته.  ساعتی  یک 
نگاه می کنم.  به موبایل خاموش  آدم هــا، دارم 
دارم با خودم کلنجار می روم تا مدتی از آیکون 

تماس تصویری استفاده نکنم.

پی نوشت
پیامبر اکرم)ص( می فرمایند:

خوشا به حال کسی که باطنش صالح و ظاهرش 
آراسته باشد.

تولیت آستان قدس رضوی: 

 پیشرفت و توسعه جامعه 
مرهون تالش های کارگران است

ــیــت آســـتـــان قــــدس رضـــوی  ــول ت
تـــوســـعـــه جــامــعــه  و  پــیــشــرفــت 
کـــارگـــران  ــای  ــالش هـ تـ مـــرهـــون  را 
رفـــع  ــه  ــ بـ نـــســـبـــت  و  ــت  ــ ــسـ ــ دانـ
تأکید  کارگری  جامعه  مشکالت 

کرد.
به گزارش آستان نیوز، حجت االسالم والمسلمین 
ماه  اردیبهشت   11 مناسبت  بــه  مـــروی  احــمــد 
کارگران  از  جمعی  ــدار  دی در  کارگر  جهانی  روز 
جامعه  و  مشهد  خدماتی  بخش های  صنایع، 
والیت  تاالر  در  که  رضوی  قدس  آستان  کارگری 
درگذشت  شد؛  انجام  رضــا)ع(  امام  مطهر  حرم 
تسلیت  را  جالیریان  عیسی  پاکبان  مظلومانه 
گفت و اظهار کرد: ان شاءهللا خداوند این پاکبان 
مردم  به  حال خدمت  در  مظلومانه  که  را  عزیز 
ارتحال یافت مورد لطف و  و شهر امام رضا)ع( 
رحمت خود قرار دهد و دستگاه های مربوطه نیز 
اشراری که سبب این جنایت شدند را شناسایی 

و محاکمه کنند.
را  کــردن  کار  نفس  رضــوی  قدس  آستان  تولیت 
به  اشــاره  با  و  معرفی  ارزشمند  و  گرامی  بسیار 
کــرد:  تصریح  ــالم،  اسـ در  ــالش  ت و  ــار  ک اهمیت 
پیامبر گرامی اسالم)ص( در سخنی می فرمایند: 
»کــســی کــه بــرای اداره زنــدگــی خــانــواده خــود و 
کسب روزی حالل تالش می کند، همانند فردی 
این  اســت«؛  کــرده  راه خــدا جهاد  اســت که در 
روایت نشان از اهمیتی دارد که اسالم برای کار 

قائل است.
وی دست نیاز به سوی دیگران دراز کردن را در 
نیاز  اسالم مذموم دانست و عنوان کرد: دست 
عزتی  و  کرامت  به  کــردن  دراز  دیگران  ســوی  به 
وارد  کرده خدشه  عنایت  انسان  به  که خداوند 
که  کسی  نیست؛  کوچکی  گناه  ایــن  و  می کند 
کار  عزت خود  برای حفظ  اجتماعی  رده  هر  در 
او  برای  می کند، تمام لحظاتی که تالش می کند 

ثواب و حسنه است.
تالش  و  کــار  مــروی  والمسلمین  حــجــت االســالم 
انــســان  کـــرامـــت  را مــوجــب عــــزت، شـــرافـــت و 
بسیار  کــردن  کــار  نفس  کــرد:  عنوان  و  برشمرد 
ــژه در شــرایــط  ــ ــاارزش و مــقــدس اســـت بــه وی ــ بـ
اقتصادی  مسائل  طریق  از  دشمنان  که  کنونی 
درصدد ضربه به کشور ما هستند، بنابراین هر 
تولیدکنندگان  و  کارگران  تالش  با  که  محصولی 
برای  که  اســت  تیری  همانند  مــی شــود،  ساخته 
و عزت  اســالمــی  کــشــور  یــک  استقالل  از  دفــاع 

مسلمانان به سوی دشمن پرتاب می شود.
يـَـجـْـَعــَل هللاُ  ــنْ  َـ وی بــا اشـــاره بــه آیــه شریفه »وَل
هیچ  خداوند  َسبِياًل،  الْمُؤْمِنِيَن  عَلَى  لِلْكَافِرِيَن 
تسلط  راه  مؤمنان  به  نسبت  کــافــران  بــرای  گــاه 
ابراز کرد: امروز عمده تسلط،  باز نخواهد کرد« 
مسیر  از  مستکبران  و  اســت  اقتصادی  تسلط 
و  می کشند  استعمار  بــه  را  کــشــورهــا  اقــتــصــاد 
رو  این  از  می گیرند؛  دست  در  را  سرنوشتشان 
هر کارگری به هر میزان که به تولید کشور کمک 
کمک  کشور  استقالل  به  میزان  همان  به   کند 

کرده است.

تولیت آستان قدس رضوی کارگران را به نوآوری 
اگر  کرد:  ابــراز  و  توصیه  امور  انجام  در  ابتکار  و 
فردی بتواند حتی یک قدم به کیفیت و کمیت 
او  بـــرای  ــدام  اقـ ــن  ای بــیــفــزایــد،  محصولی  تولید 
ــد بــه ایــرانــیــان  ــه ای جــاریــه اســـت؛ خــداون صــدق
فرموده  عنایت  فوق العاده ای  هوش  و  استعداد 
از فرصت هایشان خوب  اما کشورهای پیشرفته 
این  بتوانیم  هــم  مــا  اگــر  کــه  می کنند  اســتــفــاده 
گونه عمل کنیم قطعاً موفقیت هایمان دوچندان 

خواهد شد.
را  نمی توانیم«  »ما  و  پیشرفت  از  ناامیدی  وی 
وسوسه ای شیطانی از سوی کشورهای مستکبر 
به  نگاهی  کرد:  عنوان  و  ملل معرفی  دیگر  برای 
تــاریــخ تــمــدن بــشــری نــشــان مــی  دهــد پیشرفت 
از جمله پزشکی  غربیان در عرصه های مختلف 
که  روزگــاری  و صنعت مرهون مسلمانان است، 
کتابخانه هایی  و  درمانگاه  اسالمی  در کشورهای 

با صدها جلد کتاب خطی وجود داشت در کل 
اروپا یک کتابخانه پیدا نمی شد.

بر  تأکید  بــا  مــروی  والمسلمین  حــجــت االســالم 
نظرات  نقطه  به  باید  مدیران  و  مسئوالن  اینکه 
کارگران  گاهی  کــرد:  اظهار  کنند،  توجه  کارگران 
به سبب تجربه ای که در کار دارند، ممکن است 
به ایده ای برسند که شاید افراد تحصیلکرده به 

آن ایده نرسند.
وی در ادامه به توجه رهبر معظم انقالب نسبت 
رهبر  گفت:  و  کــرد  اشــاره  مردمی  ارتباطات  به 
اهمیت  مردمی  نظرات  به  بسیار  انقالب  معظم 
مــی دهــنــد، در جــلــســه ای مــعــظــم لــه  فــرمــودنــد: 
»گاهی برخی مطالب را که می گویم و در کشور 
بسیار اثرگذار است، از همین ارتباطات مردمی 

و نظرات مردم است«.
را  تولیت آستان قدس رضوی همچنین کارگران 
کرد:  اظهار  و  توصیه  وظایف  دقت  با  انجام  به 
افراد  نشانه های  از  یکی  اسالمی  روایت های  در 
وظــایــف محوله  و خــوب  دقــت  بــا  انــجــام  باتقوا 
است؛ به فرمایش رهبر معظم انقالب، انسان ها 
تمام  باید  می گیرند،  قــرار  که  جایگاهی  هر  در 
به  وظیفه  آن  انجام  بــرای  را  تمرکز خود  و  تــوان 
کار گیرند؛ در حقیقت جدی گرفتن کار، مشوق 
بــا کیفیت هــر چه  ــار  ک انــجــام آن  بـــرای  روحـــی 

بیشتر است.
وی همچنین نسبت به پرداخت بهنگام حقوق 
کارگر حتی یک  کرد: حقوق  ابراز  و  تأکید  کارگر 
روز نباید به تأخیر بیفتد، اگر شرکتی حتی یک 
روز حقوق کارگران را به تعویق بیندازد آن سودی 
اســت،  آن کسب می کند حــرام  مــوجــب  بــه  کــه 
اجــازه  و  برسند  کــارگــران  داد  بــه  بــایــد  ــران  مــدی

ندهند حقوق کارگران تضییع شود.
باید  مــدیــران  قــدس رضــوی گفت:  تولیت آستان 
شرایط و بستر مناسب برای باال بردن سطح دانش 
کارگران بااستعداد را فراهم آورند، زیرا رشد کارگران 

موجب رشد و پیشرفت کشور است.
از  پــایــان  در  مــروی  والمسلمین  حــجــت االســالم 
حرم  حریم  پاکبانان  و  اتــوبــوســرانــان  تــالش هــای 
مناسبت های  سایر  و  قــدر  شب های  در  مطهر 
مذهبی قدردانی و تصریح کرد: کار کارگران حوزه 
ویــژه ای  اهمیت  رضــا)ع(  امــام  در شهر  خدمات 
کارگران  و  است  رضــا)ع(  امام  اینجا شهر  دارد؛ 
ــران حضرت  ــ حـــوزه خــدمــات بــه مــجــاوران و زائ
رضــــا)ع( خــدمــت رســانــی مــی کــنــنــد کــه اهمیت 

باالیی دارد.

نفس کار کردن بسیار باارزش و مقدس است به ویژه در شرایط کنونی که دشمنان 
از طریق مســائل اقتصادی درصدد ضربه به کشــور ما هســتند، بنابراین هر 
محصولی که با تالش کارگران و تولیدکنندگان ســاخته می شود، همانند تیری 
است که برای دفاع از استقالل یک کشور اسالمی و عزت مسلمانان به سوی دشمن 

پرتاب می شود.

گزيدهگزيده



محیط زیست 
معنوی

در فرهنگ اسالمی 
برای بسیاری از امور 

مادی، مشابه معنوی 
نیز وجود دارد؛ برای 

مثال امروز هر جا 
سخن از محیط 

زیست می شود، 
ذهن ها فقط به سراغ 

آب و خاک و جنگل 
و باد و باران و امثال 

این امور می رود، 
درصورتی که اسالم 

عالوه بر آیات و روایات 
بسیاری که مربوط به 
حفظ محیط زیست 

معنوی است، یک 
نگاه باالتری دارد که 

می توان با نگاه فرامادی 
به مسئله نگریست؛ 
از جمله اینکه امر به  

معروف و نهی ازمنکر را 
راهبردی اساسی برای 
حفظ سالمت محیط 

زیست اجتماعی بشر 
می داند.

معنای قرآنی 
عزت

معنای عزت، داشتن 
ثروت و قدرت نیست 
بلکه معنای عزت، 
صالبت و نفوذناپذیری 
است. حال توجه کنید 
که پیش از انقالب 
اسالمی، آمریکا و 
دست نشانده  های 
او برای مردم تصمیم 
می گرفتند، مردم حتی 
یک فرد از مسئوالن 
یک شهر و روستا را 
نمی توانستند تعیین 
کنند ولی با لطف 
الهی پس از انقالب 
و جانفشانی ها، این 
انقالب اسالمی بود که 
با تشکیل حکومت 
مردمی و مردم ساالری 
و اراده ملی و اتکا 
به توانایی داخلی و 
امثال آن، برای ایران 
و ترویج فرهنگ 
»ما می توانیم« 
عزت آفرینی کرد.

برشگفتوگو برشگفتوگو

جلد دوم کتاب »شرح حدیث اربعمائه )اجمالی از خصائص 
انسان از منظر حضرت امــیــر)ع((« شرح حــدود ۷۰فــراز از 
فرازهای حدیث شریف چهارصدگانه امیرالمؤمنین)ع( اثر 

آیت هللا تحریری است.
بــه گـــزارش مهر، حــجــت االســالم محمود تحریری، مدیر 
مؤسسه صراط مستقیم با اعالم این خبر گفت: جلد دوم 
کتاب »شــرح حدیث اربعمائه« جدیدترین اثــر آیت هللا 

تحریری است که پس از استقبال گسترده مخاطبان در 
ایران و شیعیان در کشورهای همسایه از جلد اول این اثر که 

مشتمل بر ۱۰۰ فراز از این حدیث بود، منتشر شد.
وی ضمن بیان توضیحاتی در خصوص حدیث »اربعمائه« 
تصریح کرد: منبع این حدیث شریف دو کتاب »خصال« 
و »تحف العقول« است، البته مرحوم عالمه مجلسی نیز 
به نقل از شیخ صــدوق ایــن حدیث شریف را در جلد ۱۰ 

بحاراالنوار آورده است.
ــزود: در میان این  حجت االسالم والمسلمین تحریری اف
۴۰۰فراز از حدیث شریف، مطالب طبی، فقهی، اعتقادی، 
اخالقی و معرفتی وجود دارد و حتی بعضاً با اشاره به آیات 
قرآنی، در واقــع به نوعی گریزهای تفسیر قــرآن نیز در آن 
یافت می شود؛ از ایــن رو ایــن حدیث شریف می تواند در 
ساحات مختلف حیات انسانی مورد استفاده قرار بگیرد. 

به نظر می رسد این حدیث در واقع ارائه یک الگوی مناسب 
برای چگونه زیستن و پرداختن به سبک زندگی اسالمی 

محسوب می شود.
وی با اشاره به ویژگی های این اثر افزود: نقطه قوت و تمایز 
این اثر از دیگر آثار استاد و دیگر آثار مشابه در زمینه شرح 
احادیث اهل بیت)ع(، اتکا و اکتفا به لّب و جان کالم اهل 
بیت)ع( بوده است؛ در واقع، سعی شده دسته بندی کتاب 

بــه صــورتــی باشد کــه طــالب و به خصوص مبلغانِ سبک 
زندگی اسالمی با در دست داشتن این کتاب روی منبر و ایام 
تبلیغی به سهولت بتوانند نکات هر فراز را برای مخاطبان 
به سلیس ترین بیان تشریح کنند؛ از این نظر، بیانات استاد 
در هر فراز ثبت و ضبط و سپس تاحد امکان خالصه شده و 
ذیل هر فراز هشت نکته دارد.مدیر مؤسسه صراط مستقیم 
تبیین کرد: از دیگر نقاط قوت این کتاب، استفاده از منابع 

متقدم و ارجاع به متون دست اول حدیثی و روایی است؛ در 
واقع، سعی بر این بوده که ارجاع به کتاب های حدیثی متأخر 

و سده های اخیر به کمترین حد ممکن باشد.
وی گفت: خصوصیت بارز کتاب »اربعمائه« بیان سلیس و 
چکیده وارِ مطالب ذیل هر عنوان و فراز از حدیث یاد شده 
است که به صورت شماره بندی ذکر شده تا عالوه بر تسهیل 
استفاده عموم مخاطبان، موجب سهولت استفاده طالب و 

مبلغان در امر تبلیغ و منابر شود.
تحریری به برخی از مباحث جلد دوم کتاب اشاره و اظهار 
کرد: با مطالعه این اثر می توان به پاسخ ده ها سؤال دست 
یافت که برخی از آن ها عبارت اند از: ماهیت فقر چیست؟ 
صالح از طایفه جن کیست؟ انتظار فرج چه ابعادی دارد؟ 
پنج زمان استجابت دعا کدام است؟ تأثیر دعا بر قضای الهی 

چگونه است؟ و… .

تازه های نشر
انسان از منظر 
 jامیرالمؤمنین
در »شرح حدیث 
اربعمائه« 

موعظه
حجت االسالم علوی تهرانی

   رعایت نکردن حقوق همسایه حسنات را پاک می کند
از مؤلفه های رسیدن به حکمت الهی، رعایت حقوق همسایه است. 
جناب لقمان به مرد یهودی فرمودند: برای رسیدن به حکمت الهی، 
یکی از عوامل این بود که حقوق همسایه را رعایت کردم. قرآن کریم 

می فرماید: خدا را بپرستید و چیزی را شریک او قرار ندهید و به پدر 

و مادر و خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و همسایه نزدیک و دور 
و همنشینان و همراهان و در راه ماندگان و بردگان نیکی کنید، قطعًا 

خدا کسی که فخرفروش و متکبر است را دوست ندارد. امام صادق)ع( 
فرمودند: از هر طرف خانه شما، 40 خانه، همسایه نزدیک می شود 

و اگر از این مرز بیشتر بود، همسایه دور محسوب می شود.

تفاوت همسایه نزدیک و دور در احسان به آن هاست نه در حقوق 
آن ها، حقوق مربوط به هر دو همسایه نزدیک و دور است، اما احسان 

همسایه نزدیک مقدم بر همسایه دور است.
پیامبر اکرم)ص( فرمودند: با همسایه خود ارتباط خوب برقرار کنید 

تا مؤمن باشید. همچنین فرمودند: کسی که بمیرد و سه همسایه 

داشته باشد که این سه از او راضی باشند، اهل بهشت است. ایشان 
در جای دیگر می فرمایند: کسی که همسایه خود را اذیت کند مرا 

اذیت کرده و کسی که مرا اذیت کند، خدا را آزار رسانده، کسی که با 
همسایه خود نزاع کند، نزاع او با من است و کسی که با من نزاع داشته 

باشد، نزاع با خدا دارد. حضرت فرمودند: انسان ها با هر کسی که 

دوست دارند، در قیامت محشور می شوند، مراقب باشید کسی را 
دوست داشته باشید که حشر با او معنا داشته باشد. اگر خدا و رسول 

خدا را دوست دارید، دارای سه خصلت راست گویی، رد امانت و 
همسایه داری باشید. ایشان در ادامه فرمودند: خداوند هر چیزی از 

حسنات را بخواهد پاک می کند و هر چیزی را بخواهد می نویسد، 

نامه عمل ما دست خداست. رعایت نکردن حقوق همسایه، حسنات 
را پاک می کند.پیامبر اکرم)ص( فرمودند: اگر همسایه نزدیک و دور 

کمک خواست، باید به او کمک کنید و اگر قرض خواست باید به او 
قرض دهید، نیازمندی همسایه را باید برطرف کنید، اگر بیمار شد 

عیادتش کنید و اگر از دار دنیا رفت، در تشییع جنازه او شرکت نمایید. 

امام سجاد)ع( فرمودند: حق همسایه بر تو این است که زمانی که 
نیست، از خانه او و همسر و فرزندانش نگهداری کنی، زمانی که 

حاضر بود باید او را عزیز بداری و هر وقت مورد ظلم قرار گرفت، او 
را یاری کنی و به دنبال پنهان کاری زندگی همسایه نباش، اگر دارای 

خصلت بدی بود، آن را بپوشان و در سختی ها او را رها نکن.

حجت االسالم محمود ملکی راد عنوان کرد: بر اثر 
مزاحمت ظالمان و زورگویان تا امروز بشر نتوانسته 
 به کمال الیــق خــود برسد. پس الزم اســت روزی 
فــرا بــرســد تــا بــه ایــن خــواســت فــطــری بشر پاسخ 
 داده شــــود و آن روز بـــا ظــهــور مــنــجــی مــوعــود 

امام مهدی)عج( محقق خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اسالمی، حجت االسالم محمود ملکی راد، عضو 
هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی در 
نشست »مهدویت و فرجام متعالی تاریخ از منظر 
شهید مطهری)ره(« گفت: معنا داشتن تاریخ در 
سایه اعتقاد به منجی آخرالزمان، یکی از دالیل 
عقلی بر اندیشه منجی موعود و مهدویت است. 
بر اساس »فلسفه تاریخ« روند طوالنی مدت تاريخ 
دارای هدف، غايت و معنای مشخصی است که 
در جامعه موعود الهی که بشریت به اوج سعادت 
و كمال مادی و معنوی خود خواهد رسید محقق 
مــی شــود. در حقیقت ظهور »منجی مــوعــود«، 
سرمنزل متعالی و متكامل تاريخ بشری است. 
بر این اساس توجه به معنا داشتن تاريخ و ترسیم 
هدفمندی برای آن، در فكر و ذهن بشریت سايه 
انداخته و او را متوجه فرجام متعالی تاريخ ساخته 
است. فلسفه تاریخ مبتنی بر باور به منجی موعود 
)مهدویت( فرجام متعالی را برای بشریت ترسیم 
می کند و به میل فطری کمال خواهی انسان پاسخ 
درخوری می دهد که بر اساس آن زمانی فرا می رسد 
که بشریت به تکامل الزم خود خواهد رسید. وجود 
چنین میل و گرایشی در انسان بیانگر آن است  که 
این میل را خداوند از روی حکمت و مصلحت در او 
قرار داده و هرگز عبث و لغو نیست. از طرفی بر اثر 
مزاحمت ظالمان و زورگویان تا امروز بشر نتوانسته 
 به کمال الیــق خــود برسد. پس الزم اســت روزی 
فرا برسد تا به این خواست فطری بشر پاسخ داده 
شود و آن روز با ظهور منجی موعود امام مهدی)عج( 
محقق خواهد شد. شهید مطهری)ره( با توجه به 
این مطلب یادآور می شود: انسان هنوز دوره جوانی 
و ناپختگی را طی می كند و خشم و شهوت بر او و 
عقل او حاكم است. انسان بالفطره در راه تكامل 
فكری و اخالقی و معنوی پيش می رود. در نتیجه 
»...زندگی بشر در آينده به عالی ترين و كامل ترين 
زندگی ها منتهی می شود. از جمله آثــاری كه در 
آن وجود خواهد داشت، آشتی انسان و طبيعت 
است؛ زمين تمام معادن خود را در اختيار انسان 
قرار می دهد، آسمان تمام بركات خود را در اختيار 
انسان قرار می دهد و همه این ها خود، تكامل تاريخ 

است«. 
ملکی عنوان کرد: این مطلب ما را به ضرورت آمدن 
نجات بخش و رسيدن انسان به عدالت و سعادت 
و كمال مطلوب خود در آخرالزمان نويد می دهد. بر 
این اســاس الزم است روزی فرا برسد تا بــدون هیچ 
مزاحمتی زمینه های تحقق کمال در انسان فراهم 
آید. در اندیشه اسالمی از چنین روزی به عصر ظهور 
امام مهدی)عج( یاد شده است. زیرا نوید داده شده 
با آمدن او زمینه های مختلف عقالنی، فکری و علمی 
برای بشر فراهم می آید و در نتیجه بشریت به سطح 
قابل قبولی از فرهیختگی و کمال می رسد. در روایات 
مرتبط با عصر ظهور به این نکته اشاره و کمال عقالنی 
و فرهیختگی بشریت یکی از ویژگی های آن عصر 
دانسته شده است. پس معناداری تاريخ و كشف 
غايت و هدف آن، می تواند منشأ توجه انسان ها به 
ظهور مصلح و منجی موعود امام مهدی)عج( باشد.

 آرمان قيام و انقالب مهدی)عج(  ◾
يک فلسفه بزرگ اجتماعی اسالمی است

حجت االسالم محمود ملکی راد ادامه داد: شهید 
مطهری)ره( در این خصوص یادآور می شود: »تاريخ 
مانند خود طبيعت به حكم سرشت خود متحول 
و متكامل است. حركت به سوی كمال الزمه ذات 
اجــزای طبيعت و از آن جمله تاريخ است. تحول 
و تكامل تاريخ تنها جنبه فنی و تكنيكی ابــزاری 
و آنچه به آن »تمدن« نام می دهند، نــدارد بلکه 
گسترده و همه جانبه اســت؛ همه شئون معنوی 
و فرهنگی انسان را دربرمی گيرد و در جهت آزادی 
انسان از وابستگی های محيطی و اجتماعی است. 
انسان در اثر همه جانبه بودن تكاملش، به تدريج از 
وابستگی اش به محيط طبيعی و اجتماعی كاسته 
و به نوعی وارستگی كه مساوی است با وابستگی 
به عقيده و ايمان و ايدئولوژی، افــزوده است و در 
آينده به آزادی كامل معنوی يعنی وابستگی كامل 
به عقيده و ايمان و مسلک و ايدئولوژی خواهد 
رسيد. انسان به تدريج از لحاظ ارزش های انسانی 
به مراحل كمال خود، يعنی به مرحله انسان ايده آل 
و جامعه ايــده آل نزديک تر می شود تا آنجا كه در 
نهايت امر، حكومت عدالت يعنی حكومت كامل 
ارزش های انسانی كه در تعبيرات اسالمی از آن به 
»حكومت مهدی« تعبير شــده مستقر خواهد 
شد و از حكومت نيروهای باطل، حيوان مآبانه، 
خودخواهانه و خودگرايانه اثــری نخواهد بــود. 
آرمان قيام و انقالب مهدی)عج( يک فلسفه بزرگ 
اجتماعی اسالمی است. اين آرمان بزرگ، گذشته 
از اينكه الهام بخش ايده و راهگشا به سوی آينده 
اســت، آينه بسيار مناسبی است بــرای شناخت 

آرمان های اسالمی«.
از مــنــظــر شــهــیــد مـــطـــهـــری)ره( بـــا ظــهــور امـــام 
مهدی)عج( تاریخ معنی و مفهوم پیدا می کند 
و متعالی مــی شــود و هدفمندی بــرای آن قابل 
ترسیم خواهد بود. »مسئله مهدويّت در اسالم- 
و به خصوص در تشيع- يک فلسفه بزرگ است، 
اعتقاد به ظهور منجی است، نه در شعاع زندگی 
يک قوم و يک ملت و يا يک منطقه و يا يک نژاد 
بلكه در شعاع زندگی بشریت است. مربوط به 
ايــن نيست كه يک منجی بيايد و مثالً شيعه 
ــران يا آسيا و يا مسلمانان جهان را نجات  يا اي
دهد، مربوط به اين است كه يک منجی و مصلح 
ظهور کرده و تمام اوضاع زندگی بشر را در عالم 
دگرگون كند و در جهت صــالح و سعادت بشر 
تغيير دهد«. در واقع »مسئله ای كه اكنون همه 
اديان درباره حضرت حجت »منجی« پيش بينی 
می كنند -كه عدل كامل، صلح كامل، رفاه كامل، 
سالمت كامل و امنيت كامل برقرار خواهد شد- 
همان پيش بينی تكامل تاريخ و تكامل بشريت 
است؛ يعنی زندگی بشر در آينده به عالی ترين 
و كامل ترين زنــدگــی هــا منتهی مــی شــود كــه از 
جمله آثاری كه در آن وجود دارد، آشتی انسان و 
طبيعت است، بدان معنی که زمين تمام معادن 
خــود را و آسمان تمام بركات خــود را در اختيار 
انسان قــرار می دهد و همه این ها خــود، تكامل 

تاريخ است«.
در نتیجه از منظر شهید مطهری)ره( اعتقاد به 
مهدویت يک فلسفه بــزرگ جهانی اســت، چون 
اسالم يک دين جهانی و تشيع به معنی واقعی اش 
يک امر جهانی است. اين را ما بايد به صورت یک 

فلسفه بزرگ جهانی تلقی كنيم.

به راستی چه انگیزه هایی موجب می شود فیلسوفی 
در سطح اســتــاد شهید مرتضی مطهری بــرای 
ــازار داســتــان  مخاطبان عـــادی و مـــردم کــوچــه و بـ
بنویسد؟ احسان حضرتی در یادداشتی که در 
خبرگزاری تسنیم منتشر کــرده به پاسخ شهید 
مطهری به این پرسش پرداخته است. در بخشی 

از این یادداشت می خوانیم:
آن حکیم داســتــان نــویــس، زمــانــی کــه مجموعه 
دوجلدی داستان راستان )که آن را به رسم سپاس 
ــدر بــزرگــوارش در راســتــای تربیت و  از زحــمــات پ
آشناسازی او با عمق تعالیم اسالمی به ایشان 
تقدیم نمود( را منتشر  کــرد ۴۱ ســال داشـــت. او 
خود در دیباچه دردمندانه و آموزنده ای که بر این 
کتاب نوشت انگیزه اش از تدوین این کتاب و گروه 

مخاطبان هدف آن را چنین ذکر می کند:
ایــن داســتــان هــا، هم بــرای خــواص قابل استفاده 
است و هم برای عوام، ولی منظور از این نگارش تنها 
استفاده عــوام است زیــرا تنها این طبقات اند که 
میلی به عدالت و انصاف و خضوعی در برابر حق و 
حقیقت در آن ها موجود است و اگر با سخن حقی 

مواجه شوند حاضرند خود را با آن تطبیق دهند.
روی همین اصل است که می بینیم امیرالمؤمنین 
علی)ع( در تعلیمات عالیه خود، بعد از آنکه مردم 
را به دو طبقه »عامه« و »خاصه« تقسیم می کند، 
نسبت به صالح و به راه آمدن خاصه اظهار یأس 
و ناامیدی می کند و تنها عامه مردم را مورد توجه 

قرار می دهد.
در دستور حکومتی که به نام مالک اشتر نخعی 
مــرقــوم داشــتــه می نویسند: بــرای والــی هیچ کس 
پرخرج تر در هنگام سستی، کم کمک تر در هنگام 
سختی، متنفرتر از عدالت و انصاف، پرتوقع تر، 
ناسپاس تر، عذرناپذیرتر، کم طاقت تر در شدائد از 
»خاصه« نیست. همانا استوانه دین و نقطه مرکزی 
مسلمین و مایه پیروزی بر دشمن »عامه« است، 

پس توجه تو همواره به این طبقه معطوف باشد.

می گفتند کتاب را به نام خودت منتشر نکن! ◾
این فکر غلطی است از یک عده طرفداران اصالح 
که هر وقــت در فکر یک کــار اصالحی می افتند، 
زعمای هر صنف را در نظر می گیرند و آن قله های 
مرتفع در نظرشان مجسم می شود و می خواهند از 
آن ارتفاعات منیع شروع کنند. تجربه نشان داده 
معموالً کارهایی که از ناحیه آن قله های رفیع آغاز 
شده و در نظرها مفید می نماید، بیش از آن مقدار 
که حقیقت و اثــر اصالحی داشته باشد، جنبه 

تظاهر و تبلیغات و جلب نظر عوام دارد.
از ذکر این نکته نیز نمی توانم صرف نظر کنم در 
مدتی که مشغول نگارش یا چاپ این داستان ها 
بودم، بعضی از دوستان ضمن تحسین و اعتراف به 
سودمندی این کتاب، از اینکه من کارهای به عقیده 
آن ها مهم تر و الزم تر خود را موقتاً کنار گذاشته و 
به این کار پرداخته ام، اظهار تأسف کرده و مالمتم 
می نمودند که چرا چندین تألیف علمی مهم را در 
رشته های مختلف به یک سو گذاشته ام و به چنین 

کار ساده ای پرداخته ام.
حتی بعضی پیشنهاد کردند حاال که زحمت این 
کار را کشیده ای پس الاقل به نام خودت منتشر 
نکن! من گفتم چرا؟ مگر چه عیبی دارد؟ گفتند 
اثــری که به نــام تو منتشر می شود الاقــل باید در 
ردیــف همان اصــول فلسفه باشد، ایــن کــار برای 
تو کوچک است. گفتم مقیاس کوچکی و بزرگی 

چیست؟ معلوم شــد مقیاس 
بزرگی و کوچکی کار در نظر این 
آقـــایـــان مشکلی و ســادگــی آن 
است و کاری به اهمیت و بزرگی 
و کوچکی نتیجه کار ندارند؛ هر 
ــزرگ  ــه مشکل اســـت ب ــاری ک ــ ک
است و هر کاری که ساده است، 

کوچک.
اگــر ایــن منطق و ایــن طــرز تفکر 
مربوط به یک  یا چند نفر می بود 
من در اینجا عنوان نمی کردم. 
متأسفانه ایــن طــرز تفکر – که 
جز یک بیماری اجتماعی و یک 

انــحــراف بــزرگ از تعلیمات عالیه اســالمــی چیز 
دیگری نیست – در اجتماع ما زیــاد شیوع پیدا 
کرده. چه زبان ها را که این منطق نبسته و چه قلم ها 

را که نشکسته و به گوشه ای نیفکنده است.
به همین دلیل است که ما امروز از لحاظ کتب مفید 
و مخصوصاً کتب دینی و مذهبی سودمند، بیش 
 از انـــدازه فقیریم. هر مدعی فضلی حاضر است 
۱۰ سال یا بیشتر وقت صرف کند و یک رطب و یابس 
به هم ببافد و به عنوان یک اثر علمی، کتابی تألیف 
کند و با کمال افتخار نــام خــود را پشت آن کتاب 
بنویسد، بدون آنکه یک ذره به حال اجتماع مفید 
باشد اما از تألیف یک کتاب مفید، فقط به جرم اینکه 
ساده و کسر شأن است، خودداری می کند. نتیجه 
همین است که آنچه بایسته و الزم است نوشته 
ــد و بی مصرف است  نمی شود و چیزهایی که زائ

پشت سر یکدیگر چاپ و تألیف می شوند.
عاقبه االمر در جواب آن آقایان گفتم: این پیشنهاد 
شما مرا متذکر یک بیماری اجتماعی کرد و نه تنها 
از تصمیم خود صرف نظر نمی کنم، بلکه در مقدمه 
کتاب از این پیشنهاد شما به عنوان یک بیماری 
اجتماعی نام خواهم برد. بعد به این فکر افتادم 
حتماً همان طور که عده ای کسر شأن خود می دانند 
کتاب های ســاده -هــر چند مفید- تألیف کنند، 
عــده ای هم هستند که کسر شأن خود می دانند 
دستورها و حکمت هایی را که از کتاب های ساده 

درک می کنند به کار ببندند!
نویسنده آن کتاب عامه پسند یاد شده، در مقدمه 
جلد دوم این کتاب که آن را در آبان ماه ۱3۴3 نوشته 
از نکته ای یاد می کند که برای ما به غایت درس آموز 
است و نشان می دهد استاد شهید در ارائــه نظر 
خودشان درباره ضرورت تألیف آثاری از این دست 
برای عامه مردم چه اندازه صائب بوده اند و مردم 
چقدر خوب و دقیق ارزش و اعتبار اقدام متهورانه 
استاد را شناختند که ایشان در همان زمان کوتاه 
میان انتشار جلد نخست تا جلد دوم اثر با ابراز 
خوشوقتی از استقبال مردم، می نویسد: از طرف 
رادیو ایران به وسیله تلفن به اینجانب اطالع دادند 
که در شورای رادیو تصویب شد از داستان های این 

کتاب در رادیو استفاده شود.
شهید مطهری به گــواه آثــار کم نظیرش هرگز در 
موضوعی وارد نمی شد، مگر آنکه نوشتن و ارائه آن 
کتاب یا مقاله یا سخنرانی را برای جامعه اثر بخش 

بداند و بخواهد گره از کار فرو بسته ای بگشاید.
چنین عالم جامع االطرافی که یک تنه چندین نفر 
بود! و فقیه، فیلسوف، سخنور، نویسنده و استاد 
دانشگاهی تراز اول به شمار می رفت، چه شد که 
ناگهان به نوشتن اثری داستانی با زبانی ساده و 
همه کس فهم برای عموم مردم 
و نوجوانان رو آورد و چرا آن قدر 
با جدیت و وسواس بر ضرورت 
فعلیت بخشیدن بــه چنین 
اقداماتی تأکید می کرد؟ آیا خود 
این مسئله و نفس توجه ایشان 
بــه مسئله داســـتـــان در خــور 
توجه نیست و نباید مورد توجه 
پژوهشگران و صاحبنظران قرار 
ــن هــا پــرســش هــایــی  بــگــیــرد؟ ای
اســت که باید به آن اندیشید 
و ذهنیت جامعه را نیز متوجه 

آن کرد.

در نشست »مهدویت و فرجام متعالی تاریخ از منظر شهید مطهری«مطرح شد

 با ظهورموعود 
تاریخ مفهوم پیدا می کند 

نگاهی به سنت شکنی جسورانه شهید مطهری

 فیلسوفی که برای مردم 
کوچه و بازار داستان نوشت!

دیدگاهمهدویت بیانیــه   Khamenei.ir
»گــــــام دوم انــــقــــالب« را 
می تــوان چشــم انداز و افــق 
ـــــده انـــقـــالب اســالمــی  آیــنـــ
تــوصــیــــــــف کـــــــرد. نـــــگــارش 
بـا منظومـه  چنین سـندی نسـبت مسـتقیمی 
فکـری، اندیشه ای و جهان بینی توحیـدی دارد. 
از همیـن نظر تحلیل آن بـا رویکـرد قرآنـی و روایی 
می تواند مجرایـی بــرای فهـم مبانـی قرآنـی رهبـر 
انقالب باشـد. در همین راستا هفته نامه خبری 
تحلیلی خط حــزب هللا )وابسته به دفتر حفظ و 
نشر آثار آیت هللا العظمی خامنه ای( در ویژه نامه 
قرآنی که با عنوان »خط هدایت قرآنی« به مناسبت 
فرارسیدن عید سعید فطر و در پایان مــاه مبارک 
رمضان منتشر کــرده، به منظور بررسی اندیشه 
 قرآنی رهبر انقالب با شخصیت های قرآنی از جمله 
حجج  اســالم محسن قرائتی، علی خیاط و نجف 
لکزایی گفت وگو کرده و مروری بر فعالیت های قرآنی، 
کتب تفسیری و خاطرات رهبر انقالب داشته است. 
آنچه می خوانید گفت وگویی است که این نشریه 
بــا حــجــت االســالم والمسلمین محســن قرائتــی 
انجام داده است. ایشــان یکــی از اســاتید شــناخته 
شــده حــوزه تفســیر و یکــی از فعاالن موفــق قرآنــی 
اســت که چنـد دهـه از عمـر خـود را بـرای نزدیکـی 
بیـن فرهنگ عمومـی با مفاهیـم قرآنـی صـرف کـرده 
اسـت. همچنیـن کتـاب »تفسـیر نـور« اثـر مهـم 
ایشـان اسـت کـه پـس از انقالب اسالمی تألیـف و 

منتشـر شــده اســت. 
حجت االسالم قرائتی در این گفت وگو تأکید دارد 
مبانی قرآنی و روایی این بیانیه مهم باید مورد ارزیابی 
و تحلیل قرار بگیرد. او روح این بیانیه را امید، ایمان 
به خدا و اعتماد به امت اسالمی می داند و بر این 
باور است که جوانان نقش غیرقابل انکاری در تحقق 
مفاهیم بیانیه ای دارند که همچون شعارهای انقالب 
اسالمی خاستگاه قرآنی دارد و باید ۴۰ سال پس از 
تحقق آن شعارها، در جهت به سرانجام رساندن 
آن ها تالش کرد. در ادامه مشروح این گفت وگو را از 

نظر می گذرانید. 

ــیــد با  ◾ ــفــرمــای بـــه عـــنـــوان نــخــســتــیــن پـــرســـش ب
رویــکــرد قــرآنــی و روایـــی، بیانیه »گـــام دوم« انقالب 
ــدور و اهــــــداف، چــگــونــه  ــ ــه لـــحـــاظ صـ  اســـالمـــی را بـ

ارزیابی و تحلیل می کنید؟
 بیانیه »گــام دوم« انقالب اسالمی بهترین پیام 
پس از ده ها سال تجربه و مدیریت و حکومت داری 
اسالمی است که در 22 بهمن 9۷ از طرف حضرت 
آیــت هللا خامنه ای صــادر شــد. ایــن بیانیه نتیجه 
عمری تجربه همراه با تقوا و بصیرت و قرار گرفتن 
در خط فکری اهل بیت )ع( اســـت؛ ازاین رو، ضروری 
است مبانی قرآنی و روایی آن مورد ارزیابی و تحلیل 
قرآنی و روایــی قــرار بگیرد. به اعتقاد من، روح این 
بیانیه عبارت از خوشبینی، امیدبخشی، ایمان به 
خدا و اعتماد به امت و نگاهی به تاریخ گذشته و 

امکانات امروز و چشم انداز آینده است.

 رهبر انقالب اسالمی در این بیانیه بیشتر جوانان  ◾
را مورد خطاب قرار داده اند. به نظر شما علت تأکید بر 

جوانان چیست؟
 نقش جوانان در قرآن و ســـیره معصومین)ع( دارای 
جایگاه واال و بی بدیلی است. قرآن کریم به جوانان 
سفارش می كند باید خود را در مصالح و مفاسد 
جامعه دخالت دهند؛ چنان که می فرماید: »یا بنی 
اقم الصاله و امر بالمعروف و انه عن المنکر؛ پسرم! 
نماز را برپا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن« 
)لقمان/۱۷(؛ یعنی جوان می تواند به معروف ها امر 

و از منکرات نهی کند.

با چه نشانه هایی می توان بر این مهم تأکید کرد که  ◾
جوانان همواره در بطن انقالب و پاسداری از ارزش های 
آن کوشیده اند و معنویت در میان آنان بیش از پیش 

رشد کرده است؟
 حضور جوانان در راهپیمایی ها، توسعه فناوری 
توسط جوانان و توجه به معنویات نظیر حضور در 
مراسم اعتکاف از جمله همین نشانه هاست. رونق 
معنویت در میان جوانان در سال های پس از انقالب 
را باید در زائــران مکه و کربال و مشهد و جمکران و 
شرکت در مســـابقات دینی و حضور در اردوهــای 
جهادی و پیاده روی اربعین و دل کندن از پــدران و 
مادران و همسران با حضور در جبهه ها و شکرگزاری 
خــانــواده شهدا از اینکه عزیز خــود را در راه خدا 

داده اند، پیدا کرد.

 مسئله دیگر، نقش گسترش »معنویت و اخالق«  ◾
در فضای عمومی جامعه و بازتاب این مسئله در قرآن 

و روایات است. به نظر شما در قرآن و روایات چگونه به 
این نقش اشاره شده است؟

 خالق هستی در کتاب آسمانی، نگاه بشر را فراتر 
از مادیات قرار داده و برای هر کاری از دو زاویه مادی 

و معنوی مسائلی را مطرح کرده است. در فرهنگ 
اسالمی برای بسیاری از امور مادی، مشابه معنوی 
نیز وجود دارد؛ برای مثال، امــروز هر جا سخن از 
محیط زیست مــی شــود، ذهــن هــا فقط بــه ســراغ 
آب و خاک و جنگل و باد و باران و امثال این امور 
می رود، درصورتی که اسالم عالوه بر آیات و روایات 
بسیاری که مربوط به حفظ محیط زیست معنوی 
اســت، یک نگاه باالتری دارد که می توان با نگاه 
فــرامــادی بــه مسئله نگریست؛ از جمله اینکه 
امربه  معروف و نهی ازمنکر را راهــبــردی اساسی 
ــرای حفظ ســالمــت محیط زیــســت اجتماعی   بـ

بشر می داند.

یکی دیگر از مسائل مهم، منشأ قرآنی و روایی  ◾
ــه نــظــر شما  ــقــالب اســالمــی اســــت. ب شــعــارهــای ان
خاستگاه شعارهای اصلی و اصیل انقالب اسالمی 

چیست؟
غالب شعارهایی که مردم در این انقالب دادند، 
منشأ قرآنی و روایی دارد. یکی از شعارهای ناب، 
»استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی« است. برای 
نمونه، قرآن درباره »استقالل« می فرماید: ما قبله 
را تغییر دادیم تا یهود بر شما منت نگذارد که شما 
در قبله تابع ما هستید و استقالل ندارید؛ »و من 
حیث خرجت فول وجهک شطر المسجدالحرام 
و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره لئال یکون 
للناس علیکم حجه؛ و از هر جا و به هر دیار بیرون 
شــدی روی بــه جانب کعبه کــن و شما مسلمین 
هــم بــه هــر کجا بــودیــد روی بــدان جانب کنید تا 
مردم به حجت و مجادله بر شما زبان نگشایند«. 

)بقره/۱5۰(
»آزادی« و »جمهوری اسالمی« نیز از شعارهایی 
هستند که مورد توجه جدی قرآن قرار دارند. برای 
نمونه به »جمهوری اسالمی« اشاره می کنم. در آیه 
»و شاورهم فی االمر؛ در کارها با آنان مشورت کن« 
)آل عــمــران/۱59(، از طرفی به تشکیل جمهوری 
اسالمی امر شده و از دیگر سو به انجام دستورات 
الهی. در جمهوری اسالمی هم عزت نهفته است تا 
هر فرد در هر انتخاباتی نظر خود را بدون هیچ گونه 
فشار و تهدیدی اعمال کند و هم عقالنیت و توجه 
به افکار عمومی و هم برابری به  معنای واقعی که هر 
نفر فقط یک رأی دارد و رأی هیچ کس بر رأی دیگری 

مقدم نیست.

به نظر شـــما برای تبیین مظاهر عـــزت جمهوری  ◾
اســالمــی در عــرصــه هــای ملی و بین المللی چگونه 
می توان از آیات و روایات بهره برداری کرد یا به تعبیر 
دیگر بن مایه  های قرآنی و روایــی این عزتمندی را چه 

چیزهایی می دانید؟
 مسلمانان باید بــاور کنند تمام عــزت بــرای خدا 
ــت. خــداونــد مــی فــرمــایــد:  ــول و مــؤمــنــان اسـ و رسـ
 »ولله العزه و لرسوله و للمؤمنین و لکن المنافقین 
ال یعلمون؛ عزت مخصوص خدا و رسول و اهل ایمان 
است )و ذلت خاص کافران( ولیکن منافقان از این 
معنی آگاه نیستند«)منافقون/8(. ناگفته پیداست 
که معنای عزت، داشتن ثروت و قدرت نیست بلکه 
معنای عزت، صالبت و نفوذناپذیری است. حال 
توجه کنید که پیش از انقالب اسالمی، آمریکا و 
دست نشانده  های او برای مردم تصمیم می گرفتند، 
مردم حتی یک فرد از مسئوالن یک شهر و روستا را 
نمی توانستند تعیین کنند ولی با لطف الهی پس از 
انقالب و جانفشانی ها، این انقالب اسالمی بود که با 
تشکیل حکومت مردمی و مردم ساالری و اراده ملی 
و اتکا به توانایی داخلی و امثال آن، برای ایران و ترویج 

فرهنگ »ما می توانیم« عزت آفرینی کرد.

 قرآن دربــاره مسئله  پیشرفت اقتصادی جامعه  ◾
اسالمی چه نوع نگاهی را مطرح می کند؟

در یــک کــالم می توانم بگویم اســالم طــرفــدار توزیع 
عــادالنــه، بــه انــدازه، بــی اســراف و هــمــراه بــا مدیریتی 
خردمندانه است. اقتصاد ما نباید وابسته به نفت و 
دالر باشد. ما باید از ظرفیت داخلی استفاده کنیم. 
قرآن از قول حضرت یعقوب)ع( به پسرانش سفارش 
می کند: »التدخلوا من باب واحد؛ همه از یک در وارد 
نشوید«)یوسف/6۷(؛ یعنی برای پیدا کردن یوسف)ع( 
نباید از یک طریق اقدام کرد. همچنین در قرآن کریم 
ــرای رشـــد اقتصاد، مؤلفه های  ــات اسالمی ب و روایـ
گوناگونی مطرح شده است. از مهم ترین مؤلفه های 
رشد اقتصادی می توان به درونی بودن و عدم وابستگی 
اقتصاد اشاره کرد.در همین راستا قرآن می فرماید:»لن 
یجعل هللا للکافرین علی المؤمنین سبیال؛ خداوند 
هیچ گاه برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلط باز 
نخواهد نمود« )نساء/۱۴۱(. مؤلفه دیگر این است که 
اقتصاد باید مولد باشد. پیامبر اکرم)ص( هرگاه میان 
مسلمانان مسابقه برگزار می کرد، جوایزی که برای 

برندگان تعیین می نمود جوایز مولد بود. 

دبیر ستاد راهبری مساجد در مرکز مدیریت حوزه های 
علمیه گفت: باتوجه بــه اینکه ائمه جماعت مساجد، 
طللبه هستند، این رسالت را بر دوش حوزه های علمیه 
قــرار می دهد تا در زمینه ارتقا و آمــوزش امامان جماعت 

برنامه ریزی کند و وارد عمل شود.
حجت االسالم محمدمهدی مسلمی فر، دبیر ستاد راهبری 
مساجد در مرکز مدیریت حوزه های علمیه در گفت وگو با 
خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه این ستاد در حوزه های 
علمیه با هدف تقویت مساجد راه اندازی شده، اظهار کرد: 
امام جماعت محور مدیریت مساجد است و با توجه به 
اینکه ائمه جماعت مساجد، طلبه هستند، این رسالت 
را بر دوش حوزه های علمیه قرار می دهد تا در زمینه ارتقا 
و آمــوزش امــامــان جماعت برنامه ریزی کند و وارد عمل 
شود. البته حوزه علمیه در این زمینه به دنبال تصدی گری 

در مساجد نیست، بلکه وظیفه ما صرفاً ارتقای امامان 
جماعت است.

وی بــا اشـــاره بــه ایــنــکــه بـــرای ایــن مــهــم بــرنــامــه ریــزی هــای 
ــم، افــزود: در فاز  کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت داری
ــی بــرای  کــوتــاه مــدت ســامــانــه ای طــراحــی شــده تــا دوره هــای
امامان جماعت فعلی و طالب به صورت مجازی و حضوری 
بــرگــزار کند کــه بــه ایــن منظور افـــراد بــا نصب اپلیکیشن 
 مسجدی ها می توانند وارد این سامانه شوند و از آموزش ها

استفاده کنند.
مسلمی فر در پاسخ به این پرسش که شروع این آموزش ها 
ــرای طـــالب چــقــدر در جــبــران کــمــبــود ائمه  بــه خــصــوص بـ
جماعت در مساجد کشور اثــرگــذار اســت، تصریح کرد: 
ــت، امــا  ــوزه اسـ آمـــوزش هـــا شـــروع شـــده و ایـــن وظــیــفــه حـ
تربیت صرفاً با اعــزام طلبه محقق نمی شود و دستگاه ها 

و ارگــان هــای مختلف بــایــد وارد کــار شــونــد تــا طلبه ای به 
عنوان امام جماعت در مسجدی مشغول به کار شود زیرا 
مباحثی مانند ارتزاق، محل اسکان و حتی مسائل حقوقی 
مسجد ابتدا باید حل شــود تا یک طلبه به عنوان امام 

جماعت در مسجدی مستقر شود.
دبیر ستاد راهبری مساجد در مرکز مدیریت حوزه های 
ــبــال آن  علمیه گــفــت: در بــرنــامــه بــلــنــدمــدت خـــود بــه دن
هستیم که طالب با مسجد زندگی کنند؛ یعنی طالب حین 
آموزش های خود در حوزه، در مساجد هم کارآموزی کنند 
تا بتوانند در زمینه مسجدشناسی و همچنین مدیریت 

مسجد تبحر پیدا کنند.
وی ادامه داد: هم اکنون حدود 5۰۰ حوزه علمیه در سراسر 
کشور مشغول به کار هستند؛ در مرحله اول و آزمایشی، 
ایــن حــوزه هــا بــا یــک مسجد ارتــبــاط گرفتند و تــعــدادی از 

طلبه ها مشغول کــارآمــوزی هستند. بنا داریــم نتایج این 
طرح  را بررسی کنیم تا ان شاءهللا وارد مرحله اجرایی شود.

مسلمی فر با بیان اینکه امام جماعت، مدیر ذاتی مسجد 
است و نهادهای دیگر مانند کانون های فرهنگی و هنری، 
بسیج، ســازمــان تبلیغات و... بــازوی کمکی او هستند، 
گفت: در مدیریت مساجد نباید به دنبال ایجاد تمرکز در 
یک نهاد و دستگاه بود. همه نهادها باید به امام جماعت 

کمک کنند تا او مدیریت کند.
وی با اشاره به اینکه اپلیکیشن مسجدی ها به عنوان یک 
نــرم افــزار اتوماسیونی بــرای استفاده تمام ارگان ها ایجاد 
شده، گفت: در کشور حدود 8۰ـ۷۰ هزار مسجد داریم که 
نهادهای مختلف وظیفه خدمت رسانی به آن را دارنــد. 
تمام نهادها می توانند با استفاده از این نرم افزار خدمات 

خود به مساجد را سازماندهی کنند.

خبرخبر

 از کارآموزی 
تا زندگی در مسجد

بررسی اندیشه قرآنی رهبر انقالب 
از زبان حجت االسالم والمسلمین قرائتی

این بیانیه نتیجه عمری تجربه همراه با تقوا و بصیرت و قرار 
گرفتن در خط فکری اهل بیت)ع( اســـت؛ ازاین رو، ضروری است 
که مبانی قرآنی و روایی این بیانیه مهم مورد ارزیابی و تحلیل 
قرآنی و روایی قرار بگیرد. به اعتقاد من، روح این بیانیه عبارت از 
خوش بینی، امیدبخشی، ایمان به خدا و اعتماد به امت و نگاهی به 

تاریخ گذشته و امکانات امروز و چشم انداز آینده است.

گزيدهگزيده

 خاستگاه قرآنی 
مفاهیم بیانیه گام دوم
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آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای جعفر داور دوست شالچی به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی جهت 
دریافت س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی میباش��د سند مالکیت ششدانگ اعیان 
یکباب منزل به شماره پالک ثبتی 753 فرعی از 233- اصلی بخش 9 مشهد که متعلق به موکل نامبرده میباشد، 
به علت س��هل انگاری مفقود گردیده اس��ت و با بررسی دفتر امالک، معلوم شد ششدانگ پالک مذکور ذیل صفحه 
305 دفتر 103 ثبت سپس مع الواسطه برابر سند 1044601 مورخ 78/5/10 دفتر 69 مشهد بنام جعفر داور دوست 
شالچی ثبت و سند به شماره چاپی 024623 صادر گردیده است. سیستم جامع امالک بیش از این حکایتی ندارد و 
این بخشنامه به استناد تبصره یک اصالحی ماده 120- آئین نامه قانون ثبت امالک صادر گردید. لذا به استناد ماده 
120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای 
انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض 
کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت 
عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف 263  آ40101415
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه سه- ابوالقاسم نظام زاده

از طرف مهدی خالقی حسنعلی آباد

آگهی دعوت از مالکین مشاعی
نظر به درخواس��ت آقای هادی احمدیان بعنوان احدی از مالکین مش��اعی پالک 50 فرعی از 1- اصلی بخش شش 
مشهد مبنی بر تعیین حدود باقیمانده پالک مذکور نماینده و نقشه بردار این اداره در روز شنبه تاریخ 1401/02/17 
ساعت 10 صبح در محل وقوع ملک حاضر و نسبت به عملیات تعیین حدود باقیمانده پالک برابر مقررات اقدام خواهد 
نمود. لذا بموجب این آگهی از کلیه مالکین مشاعی پالک فوق دعوت بعمل 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. م.الف 261   آ40101413
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی-از طرف محمد ایرانی

آگهی دعوت از مالکین مجاورین
احترماً نظر به اینکه آقای هاش��م طلوع حس��ن پور بموجب شیوه نامه صدور اس��ناد تک برگی، تقاضای صدور سند 
مالکیت از این اداره را نموده است و سند مالکیت صادره قبلی به شماره پالک 12 فرعی از 28 اصلی واقع در بخش 
6 مش��هد اراضی کالته ذولفقار جاغرق بدون طول ابعاد و مس��احت می باشد و مورد تقاضا، حدی از آن به مجاورت 
شما معرفی شده لذا نماینده و نقشه بردار برای روز یکشنبه مورخ 1400/03/01 جهت تعیین طول و متراژ حسب 
م��اده 68 و 70 آئین نام��ه قانون در محل حاضر چنانچه در مورد حدود و حقوق ارتفاقی ملک حقی برای خود قائل 
هستید و یا اختالفی با مجاور مزبور دارید می توانید در روز مقرر در محل حضور بهم رسانید در غیر اینصورت بعد از 
گذشت یک هفته برابر مقررات سند مالکیت بنام متقاضی پس از سیر تشریفات قانونی صادر و تسلیم خواهد شد. 

م.الف 262  آ40101414
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی-از طرف محمد ایرانی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای مس��عود دباغ طرقبه وکالتنامه ش��ماره 21885 مورخ 1400/12/3 دفترخانه 151 
شهرستان مشهد بوکالت از وراث مرحوم امیرآقا میرالماسی فرزند سیدمحمد طبق گواهی حصر وراثت 
شماره 504- 157 مورخ 1378/3/31 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی مشهد و وراث مرحومه فاطمه 
علی زاده طبق گواهی حصر وراثت ش��ماره 94099755032000338 مورخ 1394/5/13 شعبه 146 
ش��ورای حل اختالف مش��هد؛ باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت س��ند مالکیت شش دانگ اعیان 
یکباب منزل به شماره پالک 2773 فرعی از 5 اصلی بخش 9 مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به 
علت سهل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد؛ شش دانگ مالکیت نامبرده 
در ذیل شماره دفتر امالک 136 صفحه 382 شماره ثبت 20961 بنام مرحوم امیرآقا میرالماسی فرزند 
سیدمحمد ثبت و سند مالکیت دفترچه ای به شماره چاپی 041854 صادر گردیده، سپس برابر اسناد 
رهنی شماره 101639 مورخ 1355/11/25 و شماره 101641 مورخ 1355/11/25 دفترخانه 3 مشهد 
در رهن بانک رهنی و شماره 47692 مورخ 1364/10/12 دفترخانه 56 مشهد در رهن بانک رفاه قرار 
گرفته است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. و این بخشنامه به استناد ماده 120 آئین نامه قانون 

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

آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف 264   آ40101425
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- سیدمحمد باقر حسینی جهانگیر

از طرف رستم عبدالهی

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب 1390/09/20 و برابر رای ش��ماره  140060306006005481  هیات اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
خانم گل افروز محمدزاده فرزند علی اکبر بش��ماره شناس��نامه 102 صادره از تربت حیدریه نسبت به 

ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت86 متر مربع )هشتاد و شش متر مربع ( قسمتی از پالک 235 
فرعی از اراضی حس��نی س��فلی پالک 233 اصلی دهس��تان اربعه واقع در خراسان رضوی بخش یک 
حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری مع الواسطه از جعفر حسنی فرزند مجتبی ورثه مالک رسمی 
ربابه حس��نی محرز گردیده اس��ت . لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز 
از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهر ها منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به 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 س��ند مالکیت می نماید و صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نیست .آ40100828   
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/01/30                          تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/02/15

سید امین موسوی -رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه 

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب 1390/09/20 و برابر رای ش��ماره  140060306006005452  هیات اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
خانم مریم زمانی فرزند برات   بشماره شناسنامه 65 صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ قسمتی 
از یکباب ساختمان به مساحت 115/15متر مربع )یکصد و پانزده و پانزده صدم متر مربع ( قسمتی از 
پالک 52 فرعی از اراضی چشمه اسحاق پالک 102 اصلی دهستان اربعه واقع در خراسان رضوی بخش 
یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه از مالکیت  رسمی متقاضی محرز گردیده است . لذا به موجب ماده 3 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه 
این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهر ها منتشر تا در 
صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو 
ماه اعتراض خود را به 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 .آ40100830
تاریخ انتشار نوبت اول : 30 /1401/01                  تاریخ انتشار نوبت دوم : 15 /1401/02

سید امین موسوی 
رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب 1390/09/20 و برابر رای ش��ماره  140160306006000287  هیات اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
آقای مهدی مرشدی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 14 صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ  
یکباب مغازه به مس��احت 27/43 متر مربع )بیس��ت و هفت و چهل و سه صدم متر مربع ( قسمتی از 
پالک 96 فرعی از اراضی خرایه پالک 127اصلی دهس��تان اربعه واقع در خراس��ان رضوی بخش یک 
حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری مع الواسطه از مالک رسمی عباس میرزابیگی محرز گردیده 
است . لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار 
در شهر ها منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به 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 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 سند مالکیت 

می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .آ40100834
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/01/30                        تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/02/15

سید امین موسوی 
رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه 

 إّنی أمان
  ألهل
  األرض،
  کما أن
ّ النجوم
 امان 
ألهل 
السماء

من مایه امان اهل 
زمینم ؛ چنان که 
ستارگان مایه امان اهل 
آسمان اند.

M
 القصد

 الی اهلل تعالی 
 بالقلوب

  أبلغ من 
 إتعاب

 اجلوارح 
باألعمال

اْلمودة. 
 به دل آهنگ 
 خدا داشتن 

 برتر است 
 تا خسته کردن 

جوارح به عبادت.
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حسین  محمد
امـــــروز  نیکبخت  
پنجم شوال، بر اساس 
روایت های تاریخی روز 
ورود مسلم بن عقیل، 
سفیر امام حسین)ع( 
به کوفه اســت.او پسرعمو، شوهرخواهر 
و یکی از شیعیان شناخته شــده و مورد 
اعتماد امــام)ع( بود. مسلم بن عقیل، روز 
15 رمضان سال 60 از سوی امام حسین)ع( 
بــرای مأموریت ویــژه  بررسی اوضــاع کوفه 
انتخاب شــد. از تــاریــخ چنین برمی آید 
که مأموریت مسلم کامالً محرمانه بوده 
 اســت؛ چراکه او ابتدا به مدینه رفت و از 
آنجا با راهنمایی دو »راه بــلــد« از مسیر 
بیابان های خشک میان حجاز و عــراق 
راهی کوفه شد. به دلیل حرکت از بیراهه ها، 
سفر مسلم حــدود 20 روز طــول کشید و 
در این مدت، دو راهنمای وی بر اثر گرمای 
هــوا و تشنگی جــان باختند و خــود او نیز 
ــواد« کوفه  نیمه جان و معجزه وار به »َسـ
رسید تا مأموریت خود را به انجام برساند. 
مسلم پس از ورود به کوفه، در خانه مختار 
بن ابوعبید ثقفی میهمان شد و همان  جا 
بود که تعدادی از بزرگان کوفه، همان ها که 
برای امام حسین)ع( دعوت نامه فرستاده 
بــودنــد، بــه دیـــدار مسلم آمــدنــد و بیعت 
کردند. این اتفاق را باید سرآغاز جریانی در 
کوفه بدانیم که در نهایت به واقعه جانگداز 

عاشورا انجامید.

چرا مسلم بن عقیل؟ ◾
ــام)ع( از میان همه  ــ دربـــاره اینکه چــرا ام
یـــاران و همراهانش، مسلم بــن عقیل را 

برای مأموریت مهم سفارت کوفه برگزید، 
ــاره کــرد:  مــی تــوان بــه چند نکته مهم اشـ
نخست اینکه مسلم از افــراد مــورد وثوق 
سیدالشهدا)ع( بود. قرابت سببی و نسبی 
و همچنین عُلقه های خانوادگی سبب 
می شد که این اعتماد تقویت شود )عقیل 
ــرادر تنی امیرمؤمنان)ع(  ــدر مسلم، بـ پ
بــود(. امــا همان  طــور که می دانیم قرابت 
خــانــوادگــی و پیوندهای سببی و نسبی 
به تنهایی عامل خوبی بــرای اطمینان به 
افراد نیست؛ عبیدهللا بن عباس نمونه ای 
قابل بررسی در این زمینه  است؛ او با وجود 
نسب هاشمی و قرابت خونی با خاندان 

پیامبر)ص(، به امــام مجتبی)ع( خیانت 
کرد و با دریافت پولی هنگفت به معاویه 
پیوست. بنابراین نمی توان خویشاوندی را 
تنها دلیل مورد وثوق بودن مسلم بن عقیل 
دانست. او فردی اهل تهذیب نفس و تقوا 
ــود؛ از منظر اخــالقــی، مسلم بن عقیل  ب
را فــردی صبور و راســخ در ایمان توصیف 
کرده اند و این صفات در وجود وی به ویژه 
پس از دستگیری توسط عوامل ابن زیاد 
در کوفه و شهادت مظلومانه اش در روز 
عرفه سال 60قمری، بیشتر و بهتر نمود 
پیدا کــرد. دوم اینکه مسلم بن عقیل از 
نظر ظاهری و قوت بیان در شرایط بسیار 

مناسبی قــرار داشــت. ابن حبّان بُستی، 
محدث مشهور اهل  سنت در قرن چهارم 
هجری در کتاب »الثقات« سیمای مسلم 
بن عقیل را شبیه پیامبر)ص( و بیان او را 
فصیح و جذاب گزارش کرده ؛ بدیهی است 
که این توانایی های ذاتی می توانست در کار 
سفارت نقشی مؤثر داشته  باشد و مسلم را 
در انجام مأموریتش یاری کند که چنین نیز 
شد. سوم اینکه مسلم بن عقیل از منظر 
فکری، سیاسی و اجتماعی از اطالعات الزم 
برای انجام این مأموریت برخوردار بود؛ اوالً 
پرورش در میان خاندان ابوطالب و داشتن 
افتخار دامـــادی امیرمؤمنان)ع( موجب 

شده  بود که مسلم از تفکرات سیاسی و 
اجتماعی معصومین)ع( اطالعات کافی 
داشته  باشد و از ســوی دیگر حضور وی 
در کوفه طی دوران خالفت امام علی)ع( 
و شــرکــت در جنگ هایی مانند صفین 
)چنان که ابن شهر آشوب ساروی در کتاب 
»الــمــنــاقــب« آورده  اســـت(، آگاهی های 
دقیقی از مردم کوفه و ساختارهای فکری 
آن ها در اختیار مسلم می گذاشت؛ به دیگر 
سخن، او از جناح بندی های سیاسی قبایل 
مقیم این شهر خبر داشت و همین مسئله 
به عنوان یک عامل مثبت در انتخاب وی 

برای این مأموریت در نظر گرفته شد.

علت خیانت کوفیان به مسلم ◾
هر چند که استقبال از مسلم بن عقیل 
در ابتدای کار، خوب و در حد انتظار بود 
اما رویدادهایی رقم خــورد که به تدریج 
شرایط را برای تداوم فعالیت سفیر امام 
حسین)ع( در کوفه سخت و سخت تر 
کــرد. نخست اینکه مسلم در ابتدای 
کار، با نعمان بن بشیر انصاری به عنوان 
والـــی امـــوی کــوفــه طــرف شــد؛ مـــردی که 
به مالیمت رفتار و تالش بــرای استفاده 
از سیاست بــه جــای شمشیر مشهور 
ــط از طــرف  ــود. کــوفــیــان در ایـــن شــرای ــ ب
حاکم شهر احساس خطر نمی کردند 
ــود، بسان »الِت  و چنان که عادتشان ب
ــی در  ــزخــوان کــوچــه هــای خــلــوت« بــه رَجَ
بــرابــر شــام و شــامــیــان مشغول شدند. 
امــا با ورود عبیدهللا بن زیــاد که از نظر 
مشی سیاسی هیچ شباهتی به نعمان 
نداشت و شمشیر و خشونت را به عنوان 
راهبرد اصلی حکومت داری خود در نظر 

می گرفت، کوفیان خیلی سریع عقب 
کشیدند و ماست ها را کیسه کردند؛ 
چنین عملکردی در تاریخ کوفه، پیش و 
پس از واقعه عاشورا نیز قابل مشاهده 
ــاد بـــن ابـــیـــه، پــدر  ــ ــت. زمـــانـــی کـــه زی اســ
عبیدهللا پس از مرگ مغیره بن شعبه، 
از سوی معاویه به حکومت کوفه رسید، 
بــا همین شــیــوه کــوفــیــان را از دشمنان 
سرسخت و بــی ســازش، به مجیزگویان 
و مداحان خود تبدیل کرد و بعدها نیز 
حجاج بن یوسف ثقفی از همین شیوه 
بــرای مهار کوفیان بهره بــرد. دوم اینکه 
18 هزار بیعت کننده با امام حسین)ع( 
عمدتاً شیعیان سیاسی بودند. این افراد 
تنها امـــام)ع( را بــرای حکومت مناسب 
می دانستند و نگاه آن هــا به حضرت از 
جنس نگاه و اعتقاد افرادی مانند مسلم 
بن عوسجه، حبیب بن مظاهر، عابس 
بــن ابی شبیب یــا میثم تــمّــار نــبــود. به 
همین دلیل، آن هــا بــرای قــرار گرفتن در 
یــک جبهه، نفع و خــواســت شخصی 
را بر حکم الهی و حمایت از امــام زمــانِ 
خود ارجح می دانستند و با این طرز فکر 
می توانستند به راحتی از زیر بار وظایفی 
که بیعت بر دوششان می گذاشت شانه 
ــراد هــمــان کسانی  ــ خــالــی کنند. ایـــن اف
ــام)ع( دعوتشان  ــ بــودنــد کــه چنانچه ام
را نمی پذیرفت، بعدها دهــان به طعنه 
می گشودند که اگر سیدالشهدا)ع( به 
کوفه می آمد، همچون سربازی مخلص در 
رکابش می جنگیدند! مجموع این دالیل 
و دالیــل دیگری که مجال طرح آن هــا در 
این مختصر نیست، زمینه ساز خیانت 

کوفیان و شهادت مسلم بن عقیل شد.

یادداشتی به مناسبت پنجم شوال، روز ورود مسلم بن عقیل به کوفه

j سیمای سفیر حسین

خبرخبر
امروزامروز

مطالبه تحقق شعار سال در آینه قرآن و عترت
 دبیر علمی کنگره بین المللی »اقتصاد، اشتغال، تولید« 
این کنگره را بستر مطالبه تحقق شعار سال در آینه قرآن 

و عترت دانست.
 به گزارش آستان نیوز؛ دکتر عادل پیغامی، دبیر علمی 
کنگره بین ا لمللی اقتصاد، اشتغال، تولید در نخستین روز 

از آیین اختتامیه این کنگره که صبح 14 اردیبهشت ماه 
با حضور برخی از چهره های بین المللی و اعضای هیئت 
علمی دانشگاه های مختلف در پردیس رضوان دانشگاه 
امام رضا)ع( برگزار شد، با اشاره به مضمون آیه 66 سوره 
مائده  گفت : پیام این آیه این است که پیشرفت، سعادت 

و موفقیت مادی در گرو اقامه دین است. 
وی بــا بیان اینکه اقتصاد صــرفــاً بــه معنی معیشت 
نیست، گفت: فقر و بیکاری ناشی از ایــن اســت که 
حق اقامه نمی شود و متأسفانه به قرآن و عترت پایبند 

نیستیم. 

پیغامی تصریح کرد: کنگره بین المللی اقتصاد، اشتغال، 
تولید از معدود همایش هایی است که موضوع شعار 
سال را در آینه قرآن و عترت دنبال کرده و برگزاری بیش از 
12 پیش نشست، ارائه 50 مقاله و... از دستاوردهای این 

رویداد بوده که امروز شاهد مراسم اختتامیه آن بودیم.

خبر
   نماز باشکوه عید فطر 

در حرم مطهر رضوی اقامه شد
صبح روز سه شنبه۱۳ اردیبهشت 

مقارن با اول ماه شوال، نماز باشکوه 
عید سعید فطر در صحن و سرای حرم 

مطهر امام رضا)ع( به امامت آیت اهلل 
علم الهدی؛ نماینده ولی فقیه در 

خراسان رضوی و امام جمعه مشهد 
اقامه شد.

به گزارش آستان نیوز، ساعت ۶:۴۵ 

نماز عید سعید فطر به امامت آیت اهلل 
سیداحمد علم الهدی و با حضور 

پرشور و باشکوه مردم در رواق امام 
خمینی)ره( حرم مطهر اقامه شد.

همچنین آیین نقاره  نوازی طبق 

سنت دیرینه که صبح روز عید برگزار 
می شود، توسط خادمان حرم مطهر 
رضوی طنین انداز شد و فرارسیدن 

این عید بزرگ را به زائران و مجاوران 
حضرت امام رضا)ع( تبریک گفت.
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آگهی مزایده اموال غیر منقول کالسه140001076
 بستانکار:منصوره محمدیان 
بدهکار:حسین مهدوی منش

 مورد مزایده و محل آن: شش��دانگ پالک پانزده هزاروچهارصدوهش��تادویک فرعی از پالک دواصلی واقع در بخش 
دوازده س��بزوار به مساحت چهل وهفت ویازده سانتی مترمربع که به شماره سند مالکیت چاپی621716 سری ن 
سال97با شماره دفترالکترونیکی139720306011014093 به نام حسین مهدوی منش ثبت وسند مالکیت صادر 
شده است ومحدودبه حدودذیل است:شماال1-بطول1.29متر2-که غربی است بطول0.60متر3-بطول3.71متراول 
درودیواریس��ت ب��ه پیلوت دوم دیواریس��ت ب��ه راه پل��ه ش��رقا بطول9.57متردیوارب��ه دی��وار پالک2185فرعی 
جنوبابطول5مترپنجره ودیواریست به صحن حیاط غربابطول9متر دیوار به دیوار پالک3619 فرعی که برابر نظریه 
کارش��ناس رسمی دادگس��تری به مبلغ سه میلیاردونهصدوپنجاه وهفت میلیون ودویست وچهل هزار ریال ارزیابی 
قطعی گردیده وشش��دانگ به آدرس سبزوارخیابان سی متری شهدای هویزه 9 ساختمان چهار طبقه باچهار واحد 
و در همکف واقع ش��ده اس��ت ودرتصرف مس��تاجر آقای علیرضا تاج آبادی دارای اجاره نامه ش��ماره83696وتاریخ 
اجاره 1399/12/2لغایت 1401/4/2میباش��دواحددارای امتیاز برق و گاز و آب می باشد و حیاط فاقد پارکینگ می 
باشد که در قبال طلب بستانکار و هزینه های اجرایی در روز دوشنبه مورخ 1401/3/2از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر 
در محل ش��عبه اجرای ثبت اس��ناد س��بزوار از طریق مزایده حضورینقدابفروش می رسد،مزایده از مبلغ کارشناسی 
ش��ده شروع وبه باالترین رقمی که خریدار داشته باش��دفروخته می شود )وفق ماده 136 آئین نامه اصالحی اجرای 
مفاد اس��ناد رس��می ش��رکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب تمرکز وجوه 
س��پرده سازمان ثبت اس��ناد و امالک کش��ور به ش��ماره IR650100004060013207655848 باشناسه واریز 
935108500100000000320765584816 جهت حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلس��ه مزایده است( 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مالیاتی وعوارض شهرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ونیز درصورت وجودمازاد،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق 
از محل مازادبه برنده مزایده مسترد خواهدشدونیم عشروحق مزایده نقدا وصول می گردد ضمناچنانچه روز مزایده 

تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد ازتعطیلی در همان ساعت و مکان مقرربرگزار خواهدشد.
)م الف 401/334(   آ40101461                  تاریخ انتشار: پنج شنبه 1401/02/15

علی آب باریکی -رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم فاطمه جعفری دارای شناس��نامه شماره به ش��رح دادخواست به کالسه 0100053 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان حسین جعفری به شناسنامه 0740439871 

در تاریخ 1400.3.11 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
1.زه��را جعفری متول��د 42.1.2 صادره از تایباد با کد مل��ی 0749163062 فرزند متوفی 2.فاطمه جعفری متولد 
50.1.2 صادره از تایباد با کد ملی 07491637881 فرزند متوفی 3.طلعت جعفری متولد 44.1.10 صادره از تایباد با 
کد ملی 0749163070 فرزند متوفی 4.علی اکبر جعفری متولد 60.5.10 صادره از تایباد با کد ملی 0749165294 
فرزن��د متوفی 5. معصومه جعفری متولد 59.6.3 ص��ادره از تایباد با کد ملی 0749165286 فرزند متوفی 6.بیگم 
جعفری متولد 51.1.4 صادره از تایباد با کد ملی 0749163798 فرزند متوفی 7.مریم جعفری متولد 52.1.5 صادره 
از تایب��اد ب��ا کد ملی 0749163801 فرزند متوفی 8.علی اصغر جعفری متول��د 73.8.8 صادره از تایباد با کد ملی 
0740439863 فرزن��د متوفی 9.صغری جعفری متولد 63.6.2 صادره ار تربت حیدریه با کد ملی 0703799355 
فرزند متوفی 10.زهره حسین زهی متولد 27.1.6 صادره از تایباد با کد ملی 0749162759 همسر متوفی 11.فاطمه 

فرهمند متولد 12.1.15 صادره از تایباد با کد ملی 0749161371 همسر متوفی
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 

واالگواهی صادر خواهد شد.آ40101459
شورا – شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان باخرز

شیخ احمدی

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

»آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی«

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان واقع در بخش 11 قاینات به 

شرح ذیل محرز گردیده است:
بخش 11 قاینات

قطعات مفروزه مزرعه کهناب پالک1266 اصلی
رای صادره ش��ماره140060308002000706-1400/6/13 بنفع آقای علی محمد زاده به ش��ماره 
شناس��نامه 914 کد ملی0889070172 صادره قاین فرزند غالمحس��ن درشش��دانگ یکباب منزل 
مسکونی به مساحت 168.45 متر مربع از محل مالکیت سهام مجهول  قسمتی از پالک 1266 اصلی

رای صادره شماره 140060308002001400-1400/10/09 بنفع آقای محمد علی میرزایی فرزند 
غالمرضا به ش��ماره شناس��نامه 15 کد ملی 0889755523 صادره زهان فرزندغالمرضا در ششدانگ 

یکباب منزل به مساحت 240 متر مربع از محل مالکیت سهام مجهول پالک 1266 اصلی
قطعات مفروزه مزرعه شاهیک پالک 1269 اصلی

رای صادره شماره 140060308002001607-1400/11/05  بنفع آقای علی زعفرانکار  فرزند حسین 
شناش��نامه152کد ملی  0888971133در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت851.94 

مترمربع در قسمتی از پالک1813فرعی از محل مالکیت سکینه زارع کار 
 رای صادره شماره 140060308002001606-1400/11/5  بنفع آقای علی زعفرانکار  فرزندحسین  
شناش��نامه152 ک��د مل��ی 0888971133 در شش��دانگ یک قطع��ه زمین مزروعی  به مس��احت 

1255.19درتمامی پالک1878  فرعی  از محل مالکیت محمد علی فردوسی

رای صادره شماره140060308002001671-1400/11/12 بنفع آقای علی زعفرانکار فرزند حسین 
شناس��نامه 152 کدملی 0888971133 در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 561/96 

مترمربع در قسمتی از پالک 2093فرعی از محل مالکیت هاجرزعفرانکار
قطعات مفروزه مزرعه ابوالخیری پالک 1270 اصلی

رای صادره شماره 140060308002001857-1400/12/12 بنفع محمد جواد مددی فرزند محمد 
مهدی به شماره شناسنامه و کد ملی 0880259329 در ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 

255.65 مترمربع در قسمتی از پالک 940 فرعی از محل مالکیت خانم ربابه مددی
رای صادره ش��ماره 140060308002001854-1400/12/12 بنفع خانم نسرین آقایی فرزند نوروز 
علی شماره شناسنامه 361 صادره زاهدان کدملی3621106782 در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 

به مساحت250.24 متر مربع در قسمتی از پالک 940فرعی از محل مالکیت خانم ربابه مددی
رای صادره ش��ماره 140060308002001855-1400/12/12 بنفع دانیال مددی فرزند محمدرضا 
مددی به ش��ماره شناس��نامه و کد ملی 0880399252 در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به 

مساحت 217.26 متر مربع در قسمتی از پالک 940 فرعی اتز محل مالکیت ربابه مددی
رای ص��ادره ش��ماره 140060308002001856-1400/12/12 بنفع محم��د مهدی مددی فرزند 
محمدعلی به شماره شناسنامه 246و کد ملی 0889004617 در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 

به مساحت 215.01 متر مربع در قسمتی از پالک 940 فرعی اتز محل مالکیت ربابه مددی
قطعات مفروزه مزرعه قدی پالک 1587 اصلی 

رای صادره شماره 140060308002001672-1400/11/12 – بنفع خانم ملیحه فردوسی مقدم به 
شماره شناسنامه 89 کدملی 0889053804 صادره قاین فرزند محمد حسن در ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مس��احت 499.82 متر مربع قس��متی از پالک 487 فرعی از محل مالکیت حسین 

شاملو عید گاهی 
قطعات مفروزه مزرعه فرخ آباد پالک 1589 اصلی

رای ص��ادره ش��ماره 140060308002001836-1400/12/08 بنفع خانم زهرا بیکی فرزند حیدر 
ش��ماره شناس��نامه 19 کد ملی 0889811008 صادره قاین در ششدانگ یکباب منزل  به مساحت 

91.40 مترمربع در قسمتی از پالک 139 فرعی از محل مالکیت محمد علی ضیایی
رای صادره شماره 140060308002001679-1400/11/13 بنفع آقای محمد امجدی فرزند مصیب   
شناس��نامه و کد ملی 0880024275در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 

357.65 متر مربع در قسمتی از پالک 139 فرعی از محل مالکیت محمد علی ضیایی
رای صادره شماره140060308002001678-1400/11/13 بنفع خانم زینب امجدی فرزند مصیب 
شناس��نامه شماره 628 کد ملی 0889078432 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به 

مساحت 357.65متر مربع در قسمتی از پالک 139 فرعی از محل مالکیت محمد علی ضیایی
رای ص��ادره ش��ماره 140060308002001670-1400/12/11 بنفع  آقای عبدالکریم امین زاده به 
شماره شنلس��نامه 159 کد ملی 0889016137 فرزند محمد حسین در ششدانگ یک قطعه زمین 

مزروعی به مساحت 315.28 متر مربع در قسمتی از پالک 761 فرعی 
قطعات مفروزه مزرعه مهمویی پالک 1592 اصلی 

رای صادره شماره 140060308002001605-1400/11/03 بنفع آقای محمد علی کارگر به شماره 
شناسنامه 4 کد ملی 0889327556 صادره مرکزی فرزند محمد حسن در ششدانگ یک قطعه زمین 

دیمه زار به مساحت 314.32 متر مربع از محل مالکیت خانم یاقوت شخمگر
لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح فوق به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15روز آگهی می شود در صورتیکه اشخا ص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
محل تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد.آ40100718
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401.01.28                     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401.2.15                                           

غالمرضا صادقیان
 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک قاینات

آگهی مزایده کالسه140001544واحد اجرای اسناد رسمی سبزوار
بستانکار: زهراافچنگی نام پدر:علی اکبر تاریخ تولد:1362/06/30شماره ملی:0793821924ساکن سبزوار

 بدهکار:محمدحسین افچنگی نام پدر:حسین تاریخ تولد:1361/09/28شماره ملی:0793820634سبزوارموردمزایده 
ومحل آن:شش��دانگ یکدستگاه اتومبیل سواری پرایدglxi رنگ سفیدروغنی مدل1386نوع سوخت دوگانه سوزبه 
ش��ماره موتور1965746وشماره شاسی1412286095695وبه شماره پالک انتظامی ایران42-166ن28متعلق به 
مدیون وطبق نظرکارشناس رسمی دادگستری با مشخصات فنی شیشه ها سالم فاقدپنجره-سپرجلوشکسته است-

درصدمیانگین4حلقه الستیک70درصددرب عقب سمت راست نیازبه صافکاری ونقاشی داردوبدنه بعضاً دارای رنگ بوده 
ودربعضی از قسمتهای اطاق نیازبه لکه گیری وخش گیری داردو مابقی بصورت نرمال ومعمولی است وضعیت وتاریخ 
انقضای بیمه شخص ثالث ماشین نامشخص است که به مبلغ ششصدمیلیون ریال ارزیابی شده است،ازساعت9صبح 
الی12ظهردرمورخ1401/3/1روزیکش��نبه درمحل شعبه اجرای ثبت اسنادس��بزوارواقع درسبزوارخیابان اسدآبادی 
ازطریق مزایده حضوری به فروش می رسد.مزایده ازمبلغ ششصدمیلیون ریال شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی 
نقدافروخته می ش��د)وفق م��اده 136آئین نامه اصالحی اجرای مفاد اس��ناد رس��می ش��رکت در مزایده منوط به 
پرداخت ده درصدازمبلغ پایه کارشناس��ی به حساب تمرکز وجوه سپرده سازمان ثبت اسنادوامالک کشوربه شماره 
IR650100004060013207655848 باشناس��ه واریز 935108500100000000320765584816 و حضور 
خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 
پنج روز ازتاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نمایدودرصورتی که ظرف مهلت مقرر مازاد فروش را به حساب 
سپرده ثبت واریزنکندمبلغ مذکور قابل استرداد نبوده وبه حساب خزانه واریزخواهدشد.دراین صورت عملیات فروش 
از درجه اعتبارس��اقط ومزایده تجدیدمی گردد(وهزینه های س��ند انتقال اعم از عوارض ش��هرداری مالیات دارایی 

ودیگرادارات ذی ربط مش��خص نبوده وبه عهده برنده مزایده اس��ت و نیم عش��روحق مزایده نقداوصول خواهد شد 
ضمناچنانچه روزمزایده تعطیل رس��می اعالم گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان س��اعت ومکان مقرر 

برگزار خواهدشد.)م الف401/337( آ40101410
تاریخ انتشار:پنج شنبه 1401/02/15

 علی آب باریکی -رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک همدان - ناحیه دو 

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر رای ش��ماره 140060326034001726 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان - ناحیه دو 
تصرفات مالکانه باالمعارض متقاضی آقای حسن گرجی نژاد فرزند باقر بشماره شناسنامه 16514 صادره 
از همدان در شش دانگ یکباب مغازه به مساحت39/0 متر مربع پالک 10665 فرعی از 175 - اصلی 
واقع در حومه بخش دو حوزه ثبت ملک همدان - ناحیه دو خریداری )مع الواسطه ( از مالک رسمی 
آقای سید اسماعیل فالحیان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.) م الف 85(  آ40100750
 تاریخ انتشار نوبت اول :1401/01/29                      تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/02/15 

حمید سلگی 
 رئیس ثبت اسناد و امالک

 
 آگهی حصر وراثت

آقای ذبیح اله هادیان دارای شماره شناسنامه شماره 4031517637  به شرح دادخواست به کالسه 111/0000808ح 
از این حوزه در خواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان عبداله هادیان به شناسنامه 
ش��ماره 646در تاریخ 1362/9/6 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی / متوفیه 

منحصر است به: 
1- محمد حسین هادییان فرزند عبداله شماره ملی 4031519141 متولد 1350/10/30 فرزند 

2- ذبیح اله  هادییان فرزند عبداله شماره ملی 4031517637  متولد 1342/10/1  فرزند
3- مریم هادییان فرزند عبداله شماره ملی 4031519737  متولد 1356/3/2 فرزند

4- حسین هادییان فرزند عبداله شماره ملی 4031519133  متولد 1348/11/10 فرزند
5- اعظم هادییان فرزند عبداله شماره ملی 4031519151 متولد 1352/9/30 فرزند
6- ید اله هادییان فرزند عبداله شماره ملی 40321261313 متولد 1362/6/7 فرزند

7-زهرا طرالنیان فرزند زیاد علی  شماره ملی 3 متولد 1323/3/6 زوجه 
/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت 
نامه ازمتوفی /متوفیه ازدارباشد ازتاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم  دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

)م الف87 (   آ40101474  شناسه آگهی:1311477
رئیس حوزه شماره 111 شورای حل اختالف شهرستان گل تپه

دادنامه
پرونده کالسه 140091920000934372شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی (دادگستری شهرستان پیشواتصمیم 

نهایی شماره140091390015408230
خواهان:خانم صغری خواجوی فرزندحسن به نشانی استان تهران-شهرستان پیشوا-شهرک گلها-گلستان1غربی-بلوک 
3-واحد12- خوانده:آقای جواددمرچلی فرزندشیرینعلی به نشانی مجهول المکان.- خواسته طالق به درخواست زوجه.

پرونده کالس��ه 140091920000934372شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان پیشواتصمیم 
نهایی ش��ماره-خواهان:خانم صغری خواجوی فرزند حسن به نشانی استان تهران-شهرستان پیشوا-پیشوا-شهرک 

گلها-گلستان1غربی -بلوک3-واحد12
 خوانده:آقای جواددمرچلی فرزندشیرینعلی به نشانی مجهول المکان.- خواسته:طالق به درخواست زوجه.-به تاریخ 
1400.11.18دروقت فوق العاده جلسه شعبه دوم دادگاه حقوقی پیشوا به تصدی امضاکننده ی تشکیل است وپرونده 
کالسه 0000105تحت نظراست دادگاه بااستعانت ازخداوندمتعال وباتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی رااعالم 

وبه شرح ذیل مبادرت به انشائ رای می نماید.
رای دادگاه-درخصوص دعوی خانم صغری خواجوی به طرفیت آقای جواددمراچلی به خواسته ی طالق به درخواست 
زوجه بدین توضیح که خواهان بیان داش��ته به موجب س��ندازواج درتاریخ 1390.7.6به عقددائمی خوانده درآمده 
است که حاصل ازواج یک فرزنددخترمی باشدوخوانده ازسال1397زندگی مشترک را رها نموده وهیچگونه آدرس 
ونشانی ازوی ندارم وبه لحاظ ترک زندگی مشترک توسط زوج وعدم پرداخت نفقه درعسروحرج سختی قرارگرفته 
ام لذاتقاضای صدورحکم وفق س��تون خواس��ته موردتقاضاست باتوجه به محتویات پرونده ونظربه اینکه وجودعلقه 
زوجیت دائم فی مابین خواهان وخوانده به استنادس��ندنکاحیه تنظیمی دردفتراسنادرسمی ثبت ازواج شماره یک 
ازتاریخ 1390.7.6محرزومس��لم است وحسب تحقیقات صورت گرفته توسط مرجع انتظامی زوج زندگی مشترک 
راترک وخواهاندروضعیت معیشتی بسیارسختی قرارگرفته که این امرباعث عسروحرج شدید خواهان گردیده است 
ومس��اعی دادگاه جه��ت انصراف زوجه ازطالق به نتیجه نرس��یده وداوران زوجین نیز عقی��ده برعدم امکان زندگی 
مش��ترک دارندوزوجه درقبال طالق وحضانت فرزندمش��ترک به نام آینار9س��اله تمامی حق وحقوق مالی خوداعم 
ازمهریه ونفقه گذش��ته وآینده واجرت المث��ل ایام زوجیت به زوج بذل نموده وادعای��ی نداردجهیزیه دریدوتصرف 
زوجه می باشدلهذادادگاه بنابه مراتب فوق دعدی خواهان راثابت تشخیص وبه استنادمواد27-28-29-32-33قانون 
حمایت خان��واده ومواد1130-1144-1145قانون مدنی حکم به الزام زوج بهمطلقه نمودن زوجه صادر واعالم می 
نماید.حضانت فرزندمشترک برعهده زوجه می باشدسردفترمجری صیغه طالق به نمایندگی ازطرف دادگاه درصورت 

امتناع زوج نس��بت بهاجرای صیغه طالق اقدام می نمایدمدت اعتبارحکم طالق ش��ش ماه پس ازتاریخ ابالغ رای 
فرجامی یا نقضای مهلت فرجام خواهی است رعایت شرایط وضوابط اجرای طالق برعهده سردفترمجری صیغه طالق 
باشدنوع طالق بائن است.رای صادره غیابی وظرف مهلت بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهی درهمین دادگاه وسپس 

ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظردرمحاکم تجدیدنظراستان تهران میباشد.آ40101222
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دادرس دادگاه حقوقی پیشوا-علی اصغرزینی وند

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

براب��ر رأی ش��ماره  140160313010000059 هی��أت اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای حس��ین عباس��ی فرید فرزند حسن بشماره شناس��نامه 484 صادره از سیمینه در ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی دیمی ) به اس��تثنای 4 قطعه زمین مراتع ملی محاط در آن ( به مس��احت 38583450 مترمربع مفروز و 
مجزی شده از پالک 115 – اصلی واقع در بخش 17 شهرستان بوکان روستای قورمیش جزرو مستثنیات مالکانه 
مورث متقاضی مرحوم حسن عباسی فرید به استناد تقسیم نامه مورخ 15/ 07/ 1387 ما بین وراث مرحوم محرز 
گردیده که برای آن پالک 152 فرعی از 115 – اصلی تعیین و اختصاص یافته است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . آ40100823
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/01/30                   تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/02/15

خالد خانه بیگی
 رئیس ثبت اسناد و امالک بوکان

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

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

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر رأی شما ره 140060326009001187مورخه 1401/12/22 هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق دسند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فامنین 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای افراسیاب چهرقانی فرزند عزت اله بشماره شناسنامه 2 صادره 
از اراک در یک باب خانه به مساحت 90334مترمربع از پال ک 236 اصلی واقع در بخش پنج همدان 
حوزه ثبت ملک فامنین  اراضی روس��تای  خواجه حصاری خریداری از مالک رسمی آقای حسینعلی 
چهرقانی  محرزگردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 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 ازاخذ رسید. ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
)م الف 10(            آ40100701
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رضا بیات 

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت  ملک اسدآباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

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

برابر رای شماره 1400/2628مورخ12/26/ 1400هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای محمد هادی شیران فرزند شعبان به شماره شناسنامه 668 صادره از باختران 
در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی  به مساحت 99835/28متر مربع درقسمتی از پالک 101 
اصلی چنار علیا واقع در اسدآباد بخش شش همدان اراضی روستای چنار علیا خریداری از مالک رسمی 
آقای شعبان  هادی شیران محرز گردیده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15روز 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 28(       آ40100820
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رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد
 سیروس قلی زاده
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