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لذت مطالعه در حرم مطهر رضوی

دایر شدن سه پایگاه کتاب خوانی 
برای زائران

ــای  ــــضــ ــه ف ــ ــعـ ــ ــوسـ ــ طـــــــــرح تـ
مطهر  حــرم  در  کتاب خوانی 
رضــوی، با بــهــره بــرداری از دو 
پایگاه  کتاب خوانی در دو رواق 
حرم مطهر و اجرای یک پروژه 

دیگر در حال پیگیری است.
آستان  اسالمی  تبلیغات  معاون  آستان نیوز،  گــزارش  به 
ــه اهــمــیــت گــســتــرش فرهنگ  ــاره ب ــا اشــ قـــدس رضـــوی ب
مطالعه گفت: در راستای تأکیدات تولیت آستان قدس 
کتاب خوانی  و  مطالعه  فرهنگ  ترویج  بر  مبنی  رضــوی 
مجاوران، سه  و  زائــران  معرفتی  به سطح  عمق بخشی  و 
ایجاد  رضوی  مطهر  رواق هــای حرم  در  مطالعه  ایستگاه 

شده است.
ادامــه  شریعتی نژاد  حسین  والمسلمین  حجت االسالم 
داد: در حال حاضر بیش از 180 جلد کتاب در موضوعات 
دفاع مقدس، تاریخ، انقالب اسالمی، ادبیات داستانی و... 
در قفسه های ایستگاه مطالعه رواق هــای نجمه خاتون و 
دارالعباده با محوریت کودک، نوجوان و عمومی جانمایی 

شده است.
وی افزود: برای راهنمایی، مشاوره مطالعاتی، معرفی کتاب 
و ایجاد زمینه و بستر الزم برای ترویج و توسعه فرهنگ 
این  در  مغرب  نماز  تا   8:30 ساعت  از  خادمان  مطالعه، 

ایستگاه های مطالعه حضور دارند.
ساختمان  بــهــره بــرداری  و  نگهداری  مدیر  بــیــات،  محمد 
سازمان فنی و نگهداری حرم نیز با بیان اینکه طرح توسعه 
فضای کتاب خوانی در حرم مطهر رضوی از دی  ماه سال 
ــرار گــرفــت، عنوان  گذشته در دســتــور کــار ایــن ســازمــان ق
کرد: در حال حاضر ساخت پایگاه رواق کتاب در هشتی 
صحن قدس در دست اجراست که تا نیمه خرداد ماه به 

بهره برداری خواهد رسید.

ــی،  ــوی خــاطــرات گ تـــوی  توسلی   رقیه 
ــت نــداشــت. خــدابــیــامــرز همیشه  رودســ
وقت  مخصوصاً  داشــت.  جاذبه  کالمش 
ــوب و جــنــگ.  ــای جــبــهــه و جــن ــت هــ ــ روای
»ســیــدعــمــو« اهــل شــمــال بــود امــا روح و 
جانش جای دیگری سیر می کرد. نفسش 
مــی رفــت بـــرای خــاک مــقــدس جــنــوب. به 
ــار معطر شهیدان. ــرای دی قــول خــودش ب
برای سالگرد سیدعمو، دخترش غذا آورده. 
عطر زعفران و گالب می پیچد. مطمئنم اگر 
را می کشاند به خرداد  خــودش بود حرف 
ماه و می گفت؛ شهدا گردن قلم حق دارند 

باباجان... حواست هست که ناظرند هان؟
به گمانم سیدعمو عاشق بود و هست. از آن 
دسته بی ادعا که تمام زندگی و داراییشان را 
می گذارند وسط. یادم نمی آید باری او را دیده 
باشم و مهربانی و انرژی و شور نصیبم نشده 
باشد. با اینکه جانباز بود و قرص های ردیف 
شــده اش روی طاقچه شبیه قطار، با اینکه 
زیاد بر اثر عوارض جنگ بیهوش می شد و 
او به خاطر  از  اما چیزی که  تشنج می کرد 
دارم یک جفت نگاه آرام و به شدت مؤمن 
است. از البه الی خاطراتش فهمیدم فرمانده 
بود. فرمانده ارشد. به گمانم از این فرمانده ها 

آرپی جی هم  تانک می نشست،  که پشت 
می ایستاد، جعبه  هم  تــوپ  پشت  مـــی زد، 
مهمات هــم جــابــه جــا مــی کــرد، زخــمــی هم 
این  از  مــــی آورد پشت خــط.  روی دوشـــش 
گلوله  و  دود  و  آتــش  و  منور  که  فرمانده ها 
سرش نمی شد و توی خلوتش می گفت؛ ها 
بله که خرمشهری ام، آبادانی ام، سوماری ام، 

بچه شلمچه ام، اروندی ام... .
پالستیک را باز می کنم. سه تا ظرف غذاست 
به عالوه یک پاکت کاهی. توی پاکت را نگاه 
عاشورا  زیــارت  کتابچه  نــذری یک  می کنم. 
گذاشته اند.زیارت عاشورا را می آورم بیرون و 

یاد آخرین خاطره گویی عمو از جنگ می افتم. 
تــوی خرمشهر  روایــت آن سرباز عراقی که 
آن  یــاد  بند گریه می کرد.  و یک  اسیر شد 
جمله سیدعمو درِ گوش سرباز. نترس ... ما 
شیعه امیرالمؤمنین هستیم که به ابن ملجم 
هم رحم دارد. بعد پای گلوله خورده متجاوز 

عراقی را با چفیه اش بست.
امکان ندارد خرداد بشود و ذهنم نرود پیش 
این مــردِ شمالی جنوبی... پیش سیدعمو، 
فرمانده خاکی و رئوف و بزرگ... معطوف او 
نشود که همیشه با خــودش و با آدم هــا در 

آشتی و صلح بود.

نیمکت زندگینیمکت زندگی

یک عاشقانه ُسربی
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سیدمجتبی حسینی پاسخ داد

 »سریع الحساب« بودن خدا 
به چه معناست؟

موعظه/ آیت اهلل مظاهری
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به قلم مظفر ساالری منتشر شد

گوهر شب چراغ؛ روایتی داستانی 
از زندگی شیخ غالمرضا یزدی

مدیر مؤسسه حداث الحسین)ع(:

کم کاری برای غدیر، منجر به 
ارائه نسخه های بدلی می شود

    سال دوم    ویژه نامه 342    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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صندلی  روی  ــا  ی و  عــصــا  قــامــت  ــر  ب زده  تکیه 
ــه حـــرم مــطــهــر امـــام رئـــوف مشرف  چـــرخـــدار ب
بـــزرگ جــانــبــازان  ــواده  از خــان ــد. جمعی  شــده ان
به عشق  گوشه کشورمان  گوشه  از  که  هستند 
رنج های  همه  با  ثامن الحجج)ع(،  امام  پابوسی 
کنار خانواده   در  از جراحت های جسمی  ناشی 
ولی نعمت  و  امــام  به  دیگر  یک  بار  تا  آمده اند 
ــاروان جــانــبــازان  ــ کـ کــنــنــد.  ارادت  عـــرض  ــود  خـ
که  اســت  روزی  چند  پــا(  کامل  )قطع  کانادین 

و  ــی  ــ ــارت ــ زی اردوی  قـــالـــب  در 
اســتــان هــای  از  ســالمــت مــحــور 
مختلف کشور میهمان صحن 
مــلــکــوتــی حــضــرت  ــرای  ــ و ســ

انیس النفوس شده اند...

درباره نخستین فرمانده تیپ امام رضا )ع(که در عملیات بیت المقدس به شهادت رسید

طالیه دار آزادسازی خرمشهر
 روایتی از تشرف کاروان 

 جانبازان کانادین )قطع کامل پا( 
به حرم مطهر ثامن الحجج)ع(

رشته ای بر گردنم 
افکنده دوست ...
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 با حضور قائم مقام تولیت 
آستان قدس رضوی صورت گرفت

تجلیل از واقفان و 
پیشکسوتان میراث فرهنگی 

در حرم مطهر رضوی

آیین تجلیل از واقفان و پیشکسوتان مــوزه و 
تولیت  مقام  قائم  حضور  با  فرهنگی  میراث 

آستان قدس رضوی برگزار شد.
به گزارش آستان نیوز، همزمان با هفته میراث 
فرهنگی، آیین تجلیل از واقفان و پیشکسوتان 
مــوزه و میراث فرهنگی صبح دیــروز با حضور 
آستان قدس  مقام  قائم  مالک رحمتی،  دکتر 
میراث  مدیرکل  موسوی،  سیدجواد  و  رضــوی 
فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی خراسان 
رضوی در موزه فرش حرم مطهر رضوی برگزار 
شد.رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز 
اسناد آستان قدس رضوی در این مراسم گفت: 
پایگاه  امــام رضـــا)ع( که  ما در آستان مقدس 
جهاد، مقاومت و فرهنگ است عالوه بر اینکه 
باید مرزبان میراث ملموس )مــادی( باشیم که 
هستیم؛ وظیفه حفاظت از مهم ترین مواریث 
ناملموس  میراث  و  فرهنگ  هویت،  که  کشور 
)غیرمادی( ما به شمار مــی رود را نیز بر عهده 
سیدجالل  والمسلمین  داریم.حجت االسالم 
حسینی در ادامه با اشاره به فرا رسیدن سالروز 
آزادســازی خرمشهر گفت: ساالنه 30 میلیون 
زائــر به شهر مقدس مشهد سفر می کنند و 
وظیفه ما انتقال و یـــادآوری ایــن رشــادت هــا و 
ایستادگی ها به زائران است زیرا در این صورت 
است که توانسته ایم به سیره امام رضا)ع( عمل 
ائمه اطهار)ع( در جهاد و مبارزه  کنیم؛ سیره 
همین  از  و  مــی شــود  خالصه  خستگی ناپذیر 
رو باید عرصه هایی را فراهم آوریم تا جوانان و 
نوجوانان بیشتر با فرهنگ مقاومت و انقالبی 

بودن آشنا شوند.
با  کـــرد:  خاطرنشان  حسینی  حــجــت االســالم 
همت مسئوالن آستان قدس رضوی موزه جامع 
تا  رضــوی در 63 هــزار مترمربع تأسیس شد 
عالوه بر وسعت مکانی، محتوایی تأثیرگذار که 
از مأموریت های اصلی ماست را به مخاطبان 

ارائه دهیم.
ایــن مــراســم از دو واقـــف و هشت  ــه  در ادامــ
پیشکسوت موزه و میراث فرهنگی تجلیل شد.  
ابراهیم دژگاهی یکی از این واقفان بود که ۹۵۴ 
برگ اسکناس رایج ۷۷ کشور جهان که نتیجه 
1۵ سال تالش او بوده را به موزه آستان قدس 

رضوی اهدا کرده است.
این  در  که  بود  واقفی  دیگر  محمدتقی صفار 
مراسم از او قدردانی به عمل آمد. او نیز ۹00 
سکه تاریخی و بـــاارزش را به مــوزه حــرم امام 
ــرده اســـت. قــدمــت بــرخــی از  ــدا کـ رضــــا)ع( اهـ
سکه های اهدا شده بیش از 2هزار و ۵00 سال 

است.

وضعیت حرم رضوی در اواخر دوره ایلخانی چگونه بود؟ 

گزارش شاهدان عینی از مشهدِ 700 سال پیش
حسین نیکبخت   محمد
طبق  ــوالن،  ــغـ مـ حــمــلــه  دوران  در 
و  مــوجــود، حــرم مطهر  مستندات 
بــه آن به  نــزدیــک  نــواحــی  احتماالً 
استثنای نوغان و طوس، از تعرض 
و تــخــریــب هــای گــســتــرده در امــان 
ماند. آن  گونه که به تدریج و در دوره هــای بعد، به 
این  با  و آمد تبدیل شد.  پر رفت  و  بــزرگ  شهری 
تخریب  عدم  علیرغم  ایلخانی  دوره  حــال، مشهد 
ایام خود  جدی در دوره هجوم چنگیزیان، بیشتر 
قدرت طلبی  از  ناشی  ناامنی های  و  آشفتگی  در  را 
سرداران مغولی گذراند. این روایت ها عموماً مبتنی 
بر گزارش های مورخانی است که بیشتر آن ها شاهد 
عینی این وقایع و گزارشگر مستقیم اتفاق های رخ 
داده نبوده اند؛ مثالً ابن اثیر، مورخ مشهور و نویسنده 
به  اشاراتی  آن  در  که  التاریخ«  فی  »الکامل  کتاب 
و شهر مشهد هم شده  به خراسان  حمله مغول 
 است، نوشته های خود را بر پایه گزارش های دیگران 
تحریر  رشته  بــه  نیستند،  هــم  مستند  بعضاً  کــه 
درآورده است. با این حال، ما گزارش هایی از برخی 
که  داریــم  مغول  دوره  جغرافیدانان  و  جهانگردان 
و شهر  از حــرم رضــوی  تصویری هر چند محدود 
مشهد در اختیار ما می گذارد؛ تصویری که می توان 

آن را ناشی از مشاهدات آن ها دانست.

شهرچه ای به نام مشهد ◾
ــان و  ــورخـ ــنــی کـــه از مـ حــمــدلــلــه مــســتــوفــی قــزوی
با  خــود  کتاب  در  اســت،  دوره  ایــن  جغرافیدانان 
عنوان »نزهت  القلوب« به وضعیت شهر مشهد و 
حرم رضوی در این دوره می پردازد و می نویسد: »از 
مزار عظما، قبر امام معصوم علی بن موسی الرضا 
رضی هللا عنهما در دیه سناباد به چهار فرسنگی 
طوس است و قبر هارون الرشید عباسی در مشهد 
از  طــوس  مشهد  دارد.  ــرار  ق حضرت  آن  مقدس 
مزارات متبرکه است و آن موضع، اکنون شهرچه 
فرسنگ  پانزده  زاوه سنجان  تا  از مشهد  و  شده 
است«. مستوفی برای توصیف مشهد از عبارت 
از  این عبارت، خبر  استفاده می کند.  »شهرچه« 
البته حــرم رضــوی می دهد.  و  توسعه شهر  آغــاز 
با دستور غازان خان،  می دانیم که در همین دوره 
ســـادات، فضایی  به  احــتــرام  بــرای  مغول،  ایلخان 
در مجاورت حرم رضــوی ایجاد شد که بعدها به 

دارالسیاده شهرت یافت. 

حرم و فضای اطراف آن ◾
زکریای قزوینی، مورخ و جغرافیدان دیگر این دوره نیز 
در کتابش با عنوان »آثارالبالد و اخبارالعباد« عالوه 
ایــن خطه  فضای شهر مشهد،  از  توصیفاتش  بر 
را بسیار آباد و سرسبز وصف می کند و از حضور 
صنعتگران در اطراف مشهد، سخن به میان می آورد: 
»شهری است با باغ و باغات زیاد و روستاهای بس 
آباد. سنگ خارای محلی آن از فیروزه مهم تر است 
و سنگتراشان ماهر و رنگین پنجه که بسیارند، دیگ 
سنگی و ابزار سنگی بسیار قشنگی از این سنگ های 
خارا می سازند«. طبیعی است که رونق چنین فنونی 
در مشهد موجب رونق بازار کسب و تجارت می شد 
به خصوص که هر روز زائــران بیشتری برای زیارت 
حرم رضوی به مشهد و خطه طوس رو می کردند. 
در این بین، شاید گــزارش ابن بطوطه، قدیمی ترین 
گزارشی باشد که درباره شکل و شمایل حرم رضوی 

در اختیار داریم؛ او که در حدود سال ۷12 خورشیدی 
به مشهد سفر کرده  است، در این باره می نویسد: 
»مشهد امام رضا قبه بزرگی دارد. قبر امام در داخل 
ــه ای اســت که مدرسه و مسجدی در کنار آن  زاویـ
وجود دارد و این عمارت ها همه با سبکی زیبا و ملیح 
ساخته شده اند و دیوارهای آن کاشی است. روی قبر 
مطهر صندوقی است که سطح آن را با صفحات 
نقره پوشانیده اند. از سقف مقبره قندیل های نقره 

آویزان است. آستانِ در قبه هم از نقره است و پرده 
ابریشم زردوزی از در آویخته«. 

سیمای کلی شهر ◾
مجموعه این گزارش ها، دورنمایی از سیمای مشهد 
حدود ۷00 سال پیش به دست می دهد؛ جمعیتی 
که ترکیب زائران و مجاوران به وجود مــی آورد، آن 
 قدر بود که نظر تاجران و صنعتگران را به خود جلب 
کند. حضور این افراد در شهر نیازمند ایجاد مغازه، 
منازل مسکونی و تأسیسات زیربنایی شهری بود؛ 
به همین دلیل حمدلله مستوفی برای مشهد واژه 
»شهرچه« را پسندیده و ظاهراً ابداع کرده  است. 
با توجه به وسعت جمعیت مشهد در این دوره 
رو  نیز  زائــران  تعداد  امکانات شهری،  و گسترش 
نیازمند  تعداد،  افزایش  ایــن  گذاشت؛  فزونی  به 
ساخت  نخست  بـــود؛  مهم  مقوله  دو  بــه  تــوجــه 

کاروانسراهای متعدد و دوم گسترش فضای اماکن 
متبرکه. هر چند که ما گزارشی از توسعه مشهد 
در این دو ساحت نداریم، اما می توان حدس زد 
که افزایش درآمدهای آستان در این دوره که طبق 
گفته ابن بطوطه، زیر نظر نقیب سادات رضوی در 
مشهد هزینه می شد، دست کم امکانات رفاهی را 
برای زائران افزایش داده و منجر به توسعه کیفی 

اماکن متبرکه شده  است.

مستوفی برای توصیف مشهد از عبارت »شهرچه« استفاده می کند. این عبارت، 
خبر از آغاز توسعه شهر و البته حرم رضوی می دهد. می دانیم که در همین دوره با 
دستور غازان خان، ایلخان مغول، برای احترام به سادات، فضایی در مجاورت حرم 

رضوی ایجاد شد که بعدها به دارالسیاده شهرت یافت. 
گزيدهگزيده



جعل اهلل 
اجلهاد عزا 
لالسالم
خداوند جهاد 
را جهت عّزت و 
سرافرازی اسالم 
مقرر فرموده است.

ما من 
قطره احب 

الی اهلل 
عزوجل 
من قطره 

دم فی 
سبیل اهلل

ریختن هیچ قطره ای 
نزد خدا محبوب تر 

از قطرة خونی که در 
راه خدا ریخته شود 

نیست.

G

بشارت فتح

برادر شهید 
خادم الشریعه 

می گوید: آخرین 
باری که محمد به ما 

زنگ زد مادرم از او 
پرسید: محمد جان 

نمی خواهی برگردی؟   
دلم خیلی برایت تنگ 

شده .محمدمهدی 
هم گفته بود: »بعد 

از فتح خرمشهر 
برمی گردم«. روزها و 
هفته ها گذشت و از 
محمد خبری نبود. 

خبر شهادت محمد 
را اول به من دادند، 

این خبر را که شنیدم 
 به شدت شوکه شدم .

هنوز دو ساعت از 
شنیدن خبر شهادت 
برادرم نگذشته بود که 
خبر فتح خرمشهر را 
از رادیو شنیدم و فتح 
خرمشهر تسکینی 
بر دردهای خانواده 

ما شد.

مدفن بهشتی

برادر شهید 
خادم الشریعه 
می گوید: محمدمهدی 
در روز جمعه  به دنیا 
آمد که پدرم نامش را 
محمدمهدی گذاشت. 
در روز جمعه شهید 
و در شب جمعه هم 
به خاک سپرده شد. 
محل دفن او ایوان طال 
در صحن انقالب حرم 
مطهر رضوی است. 
در این محل کتیبه ای 
وجود دارد که روی آن 
نوشته شده است: 
»حق تعالی بهشت را 
بر او واجب گرداند«؛ 
درست زیر همین 
کتیبه محل دفن 
محمد است.

حواشی حواشی

حجت االسالم میرزامحمدی گفت: ما در معرفی غدیر 
کم کاری کردیم، وقتی چنین باشد، نسخه های بدلی ارائه 
می شود. همان طور که در مهدویت چنین شد و خیلی ها 
ادعای منجی بودن کردند. مردم اگر دست به غدیر بدهند 

پیروزند.
ــارس، حـــجـــت االســـالم محمد  ــ ــزارش خـــبـــرگـــزاری فـ ــ بـــه گـ
میرزامحمدی، مدیر مؤسسه حداث الحسین)ع( در نشست 

هم اندیشی شهید مدافع حرم حجت االسالم فرهاد طالبی، 
یکی از بزرگ ترین نعمت های الهی پس از نعمت رسالت و 
نبوت پیغمبر خاتم را نعمت امامت دانست و گفت: هم 
قرآن و هم روایات ما، این را نعمت امتنانی نامیده اند؛ یعنی 
نعمتی که بزرگ ترین نعمت است و خداوند عالم با این 

نعمت بر بشر منت گذاشته است.
مدیر مؤسسه حداث الحسین)ع( خاطرنشان کرد: هدایت، 

از شئون نعمت امامت است. در عالم هر خبری هست از 
نعمت امــام اســت. اینکه حافظ می گوید: »دال بکوش که 
صاحب خبر شوی« برگرفته از سوره نبأ است. آن نبأ عظیم 
که در این سوره به آن اشاره شده، امیرالمؤمنین)ع( است. 
هر خبری هست در خانه امام است. بنابراین جشن غدیر 
متعلق به ما نیست، برای همه بشریت است. همه انبیا این 
روز را روز معرفی وصی خود قرار داده اند و برای وصی خود از 

امت هایشان بیعت گرفته اند. در موضوع نزاع هابیل و قابیل 
هم علت این نزاع، موضوع وصایت و امامت بود.

میرزامحمدی گفت: ما هنوز نتوانسته ایم جامعیت دین را 
جا بیندازیم. مردم هنوز فکر می کنند، دین به معنی عزاداری 
اســت. ما هنوز نتوانسته ایم شــادی و نشاط در دین را جا 
بیندازیم. برای همین است که برخی در شام عید غدیر، 
مراسم سیاه پوشان و استقبال از محرم می گیرند. در حالی که 

ما از عرفه تا خود مباهله یعنی این ۱۵ روز، مناسبت هایی 
داریم که اگر نباشند اسالم زمین می خورد.مدیر مؤسسه 
حداث الحسین)ع( اظهار کرد: ما اسالم را از عاشورا به مردم 
معرفی کــرده ایــم؛ در حالی که اولین قــدم، غدیر اســت. در 
روایات بسیاری اهل بیت)ع( به این موضوع تأکید کرده اند. 
ما در روایات داریم مردم از پنج چیز که اسالم بر آن ها بنا شده 
چهار مورد را گرفته و والیت را رها کرده اند. این در حالی است 

که بنا بر کالم امــام معصوم)ع( افضل آن هــا والیــت است.
وی روایات مرتبط با امامت و غدیر را برشمرد و اضافه کرد: 
این روایات نشان می دهد غدیر از عاشورا مهم تر است. این 
یعنی فصل الخطاب ما با فِرق دیگر، غدیر است. اگر ما فهم 
دقیق اسالم را از عاشورا شروع کردیم، ۵۰ سال بین غدیر و 
عاشورا حلقه مفقوده داریم و جالب اینجاست که دشمن 

هم همین را می خواهد. 

وی با اشاره به سختی های کار برای غدیر گفت: والیت فقیه 
هم از غدیر گرفته شده است. همین امامان محله ای که در 
مشهد و در حرم رضوی به شهادت رسیدند، در حقیقت 
منادی غدیر بودند که به شهادت رسیدند. در اسالم برای 
هیچ موضوعی به اندازه امامت و والیت، خون داده نشده 
است. پیامبران الهی خون دادند و با خصم و طاغوت قتال 

کردند تا غدیر تأسیس شود.

میرزامحمدی تصریح کرد: ما در معرفی غدیر کم کاری کردیم، 
وقتی چنین باشد، نسخه های بدلی ارائه می شود. همان طور 
که در مهدویت چنین شد و خیلی ها ادعــای منجی بودن 
کردند. مردم اگر دست به غدیر بدهند پیروزند. در موضوع 
والیت فقیه هم همین است. کتاب های زیادی در این حوزه 
نوشته شده است اما در حــوزه و یا برنامه های تلویزیونی 

شاهد ارائه گفتمان والیت فقیه نیستیم.

دیدگاه
کم کاری برای 
غدیر، منجر به ارائه 
نسخه های بدلی 
می شود

موعظه
آیت اهلل مظاهری

   نصیحت با زبان نیش دار، نتیجه منفی دارد
سال ها پیش در سفر حج، طلبه ای که به من عالقه داشت همراه ما بود. 

وقتی وارد مدینه شدیم به من گفت: یک نصیحت به من بکنید که تا آخر 
سفر و در اعمال، به آن عمل کنم. گفتم: مواظب زبانت باش! آن طلبه اهل 

دل بود و به راستی قصد تخلق و تهذیب نفس داشت. با این حال، بعد 

از دو سه روز گفت: آقا نمی شود! نصیحت دیگری بگویید، مواظبت از 
زبان سخت است.یکی از راه های کنترل زبان، عمل به قانون مراقبه و 

محاسبه کارکرد زبان در هر شبانه روز است. شخصی خدمت پیامبر 
اکرم)ص( آمدو گفت: یا رسول اهلل! یک نصیحت به من کنید. حضرت 

فرمودند: مواظب زبانت باش. گفت: سفارش دیگری بفرمایید. دو دفعه 

پیامبر اکرم)ص( تأکید فرمودند: زبانت را نگهدار. برای مرتبه سوم 
گفت: مرا نصیحت کنید. باز هم پیامبر)ص( تأکید کردند: از زبانت 

مراقبت کن. شاید او تعجب کرده باشد، در روایت معلوم نیست، ولی 
ظاهراً تعجب کرده است. سپس پیامبر اکرم)ص( فرموده اند: وای  بر 
تو! آیا مردم  را چیزی  جز محصول زبانشان  با  صورت  در آتش  جهنم 

می اندازد؟!بعضی افراد را دیده اید و دیده ایم که زبانشان نیش دارد. 
شاید قصد توهین هم ندارند، نمی خواهند دل کسی را بسوزانند، اما 

زبان آن ها مثل مار و عقرب نیش می زند. یکی از علمای بزرگ را خوابش 
را دیدند، دیدند وضعش بد است. گفتند: چرا؟ گفت: الحمدهلل از نظر جا 

اٌت َتْجري ِمْن َتْحِتَها الْنْهاُر« دارم و خیلی  و مکان و مونس و باغ، »َو َجنَّ

عالی است، اما صبح به صبح یک عقرب می آید یک نیش به پای من 
می زند و می رود. من باید بسوزم و بسازم تا دو مرتبه سروکله اش پیدا 
شود. گفتند: برای چه؟ گفت: یک زخم زبان به یک نفر زدم. باید توبه 
می کردم، باید پشیمان می شدم، باید این عقرب را می کشتم، نکشتم و 
این عقرب شد و باید برویم به قیامت تا به واسطه شفاعت کشته شود.

به راستی زبان بعضی افراد نیش دارد، در بین بی سوادها هست، در بین 
افراد تحصیلکرده هم هست، حتی در میان اهل علم و طلبه ها، زبان 

نیش دار دیده می شود. برخی می خواهند نهی ازمنکر کنند، اما با نیِش 
زبان، دیگران را موعظه می کنند. در حالی که قرآن کریم روش موعظه 

و نصیحت را بیان کرده است؛ می فرماید: »َو إِْذ قاَل لُْقماُن الِبِْنِه َو ُهَو 

َیِعُظُه یا بَُنيَّ ال ُتْشِرْك بِاهلل«. موعظه، مخصوصاً به همسر و فرزندان 
باید با تلطف و مهربانی و با به کارگیری کلمات محبت آمیز نظیر عزیزم 

و جانم باشد. موعظه باید با استدالِل در فراخور حال و بدون تحمیل 
بیان شود. نصیحت با داد و فریاد و با زبان نیش دار نه تنها تأثیر ندارد 

بلکه نتیجه منفی دربر خواهد داشت.

کتاب »گــوهــر شــب چــراغ« روایــتــی داســتــانــی از 
زندگی مرحوم آیت هللا حاج شیخ غالمرضا یزدی 
نوشته مظفر ساالری توسط انتشارات کتابستان 

منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم،  »گوهر شب  چراغ« 
ــاره زندگی مرحوم  مجموعه داستانی است درب
آیـــت هللا حــاج شیخ غالمرضا یـــزدی کــه توسط 

انتشارات کتابستان منتشر شده است.
مــرحــوم آیــت هللا حــاج شیخ غالمرضا یـــزدی، از 
عرفای یزد )۱338-۱2۵7 هجری شمسی( بود که 
تا همین 6۰ سال پیش در بین مردم زندگی می کرد 
و یاد و خاطراتش هنوز هم شاهدان زنده فراوانی 
دارد. ساالری در کتاب تازه خود تالش کرده بیشتر 
متمرکز بر بیان سجایای اخالقی و رفتاری و سیره 

اخالقی وی شود.
وی درباره این کتاب به تسنیم گفت:  مرحوم یزدی 
در دوره رضاخانی و کشف حجاب زندگی می کرد،  
امــا با وجــود گذشت 6۰ ســال،  عجیب اســت که 
هنوز یزدی ها ایشان را به خاطر دارند و مزارش در 

امامزاده جعفر یزد زائران بسیاری دارد. 
ــعــاده محبوب  مــرحــوم یـــزدی شخصیت فــوق ال
ــــرای جــامــعــه و  ــه الــگــویــی ب و عجیبی داشــــت ک
روحانیت ما محسوب مــی شــود. وی سخنوری 

بــزرگ و بــاســواد بــود که 
وقــتــی بــه قــم مــی رفــت،  
ــرای  ــراجـــع بـ عــلــمــا و مـ
سخنرانی از او دعــوت 
مــی کــردنــد،  حتی امــام 
خمینی)ره( از شنیدن 
سخنرانی اش و اینکه 
ــن ســخــنــور  ــی ــزد چــن ــ یـ
ــوادی  ــ ــاسـ ــ بــــــــزرگ و بـ
 دارد،  اظـــهـــار تعجب 

کرده بودند.
ــه داد:  ــ ــ مــظــفــری ادام
ــزدی اهـــل  ــ ــ مــــرحــــوم یـ
کــــشــــف و کـــــرامـــــات 
ــود. بــارهــا از ایــشــان  ــ ب

ــن ســیــر و  ــا ایـ ــت، امـ ــده اســ طـــــی االرض نــقــل شـ
سلوک معنوی، مسائل عرفانی و دانــش بسیار 
ــاال ســبــب نــشــد در خــانــه بــنــشــیــنــد و مـــردم  ــ ب
ــد؛ او هــمــچــون طبیبی بــه دنــبــال  ــرون پــیــش او ب
ــود و   مــریــض مــی گــشــت، بسیار ســاده زیــســت ب

سعه صدر داشت.
ــاره کتاب نیز توضیحاتی داد و اضافه  وی دربـ
ــی و  ــه ســیــره اخــالق ــرد:  مــن در 22 داســـتـــان ب ــ ک
سجایای فــردی این شخصیت پرداختم. وقتی 
چنین نقل هایی از ایــن شخصیت وجــود دارد، 
ــه بــیــان و شـــرح و بسط  ــازی ب ــی ــدان ن دیــگــر چــن
کــرامــات ایــشــان نــبــود؛ هرچند شــهــود بــر وقــوع 
 آن مــوارد فـــراوان اســت و کسی نمی تواند آن را 

انکار کند.
 اما محتوای کتاب حاضر که بیشتر متمرکز بر 
بیان سجایای اخالقی و رفتاری و همین طور سیره 
اخالقی ایشان است، با همین هدف نوشته شده 
است که ذکر چنین اموری می تواند در مخاطب 
عالوه بر ایجاد شور و انگیزه، به حرکت و نشان 
دادن الگویی غیرمعصوم کــه چنین درخشان 
و واصــل شــده، راه و طریق را هــم نشان داده و 

مخاطب و خواننده را راهنمایی کند.
این نویسنده افــزود: تالش من این بود که مردم 
ــا ایـــن چــهــره از روحــانــیــت هم  ب
آشنا شوند ؛ چرا که روحانیون در 
بین مــردم هستند  و بــرای مردم. 
مرحوم حیدری، شاگرد مرحوم 
یــزدی نیز از روحانیون برجسته 
ــه پــس از درگــذشــت،  یـــزد بـــود ک
بزرگ ترین تشییع جنازه در یزد 
را به ثبت رساند. من آنچه را که 
کامالً مستند بود، با تکنیک های 
داستانی پرداخت کردم تا زیباتر 

شود.
انـــتـــشـــارات کــتــابــســتــان »گــوهــر 
شــب چــراغ« را در ۱44صفحه به 
قیمت 46هـــزار تــومــان منتشر و 

روانه بازار نشر کرده است.

ــا اشـــــاره بـــه عــبــارت  ســیــدمــجــتــبــی حــســیــنــی بـ
»سریع الحساب« در قرآن کریم گفت: مقصود 
از سریع الحساب این است پیش از اینکه کارت 

به اتمام برسد حسابش انجام شده است.
به گزارش ایکنا، سیدمجتبی حسینی، پژوهشگر 
و مفسر قــرآن در سلسله جلسات تفسیر قرآن 
کریم کــه بــا محوریت ســوره رعــد بــرگــزار شــد به 
چیستی معنای سریع الحساب بــودن خداوند 

در قرآن کریم پاسخ داد که در ادامه می خوانید.
ــودن در قــرآن  ــات مــربــوط بــه سریع الحساب ب آی
ــؤال شـــود روز قیامت  ــت. شــایــد سـ مــتــعــدد اسـ
۵۰هزار سال طول می کشد پس چطور می گوییم 
خــداونــد سریع الحساب اســـت؟ ایــن در حالی 
است که شما در عالم رویا کل برنامه زندگی ات 
را در چند ثانیه می بینی، مثل کسانی که تجربه 
مرگ داشته اند و در برنامه زندگی پس از زندگی 
دیدید. این نکته را هم عرض کنم این برنامه فقط 
در ایران نیست و خیلی وقت پیش در کشورهای 
دیگر بررسی شده است. این برنامه، برنامه خیلی 
خوبی است. از برنامه های خوب تلویزیون است 
که انسان را متنبه می کند. بعضی از داستان هایی 
کــه می گویند عبرت خیلی خوبی بــرای انسان 
است. اینکه حضرت امیر)ع( می فرمایند: »کفی 
بالموت واعظا«، یعنی موت بهترین واعظ است 
یکی از معانی اش همین است که در این برنامه ها 
می بینیم که یک لحظه مــرگ، انسان را موعظه 

می کند.
ــات سریع الحساب را بخوانیم:  ابــتــدا نمونه آی
نْيَا حََسنَةً  َّنَا آتِنَا فِي الدُّ »وَمِنْهُمْ مَــنْ يَقُولُ رَب
َّارِ ولَئَِك لَهُمْ  ــرَةِ حََسنَةً وَقِنَا عَــذَاَب الن وَفـِـي اْلِخ
ْــِحــَســاِب«.  َّــهُ َســرِيــُع ال ــل نَِصيٌب مـِـمَّــا كـَـَســبـُـوا وَال
پــس خـــدا هــم نسبت بــه آدم هــــای خـــوب و هم 
آدم های بد سریع الحساب است ولی این سرعت 
ــه ۱۹۹ ســـوره آل عــمــران هم  در کــجــاســت؟ در آی
ـْـلِ الْكِتَاِب لَمَنْ يُؤْمِنُ  ِنَّ مِــنْ أَه می خوانیم: »وَإ
َّهِ  َّهِ وَمَا أُنْزَِل إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزَِل إِلَيْهِمْ خَاِشعِيَن لِل  بِالل
َّهِ ثَمَنًا قَلِياًل أُولَئَِك لَهُمْ أَجْرُهُمْ  اَل يَْشتَرُوَن بِآيَاِت الل
ََّه َسرِيُع الِْحَساِب«. تصور ما از  ِّهِمْ إِنَّ الل عِنَْد رَب

سریع الحساب این است که اگر کار خوبی کردیم 
سریع نعمتی به ما می رسد یا اگر کار بدی کردیم 

سریع مجازات می شویم.
مقصود از سریع الحساب ایــن اســت پیش از 
اینکه کارت به اتمام برسد حسابش انجام شده 
اســت. به همین دلیل وقتی می خواهیم عملی 
را انجام دهیم آثارش در ما حاصل می شود. اگر 
خواستی کار خوبی کنی ولی نتوانستی، همین 
که نیت خوب کردی برایت ثبت شده است چون 
خدا سریع الحساب است. اگر خواستی کار بدی 
کنی مجازاتش به محض اینکه نیت آن را می کنی 
می آید ولی اگر موفق به انجام آن نشدی، خداوند 
از مجازات آن می گذرد. موقعی که اراده کردی کار 
بدی کنی یا اراده کردی کار خوبی کنی حسابت 
پیش از عملت آمــده اســت. البته بعد از عمل 
هم آثار دیگری به وجود خواهد آمد. فرض کنید 
شما فکر کــردی این آدم سلمان فارسی است و 
می خواستی او را بکشی ولی در واقع ابوسفیان 
بــوده اســت، آیا مجازات می شوی یا نه؟ در علم 
اصول فقه بحث می شود یک مجازات برای نیت 

است، یک مجازات برای عمل است.
َّذِيَن مِنْ قَبْلِهِمْ  َــدْ مَكَرَ ال آیه بعد می فرماید: »وَق
َّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا« یعنی پیش از این ها هم عده  فَلِل
دیگری مکر کردند ولی همه مکرها برای خداست. 
آن موقعی که داری مکر می کنی، خود مکرت برای 
خداست. همه مکرها در کاسه خداست. بعضی 
وقت ها انسان ها بد مکرهایی می کنند در حالی که 
در مجموع، کار، خوب پیش می رود، چنان که در 
یک روایت دیدم گاهی اوقات خدا با رجل فاجری 

دین را حفظ می کند.

به قلم مظفر ساالری منتشر شد

گوهر شب چراغ؛ روایتی داستانی 
از زندگی شیخ غالمرضا یزدی

سیدمجتبی حسینی پاسخ داد

 »سریع الحساب« بودن خدا 
به چه معناست؟

پرسش و پاسختازه های نشر

زاده  ــت  ــرب ت مــجــیــد 
...فــرامــوشــشــان نمی کنیم. 
ــه الی انــبــوه  ــ گــاهــی امـــا در الب
رویدادها و سوژه های بی پایان 
ــروز، ایـــن ســرعــت  ــ ــ جــهــان ام
زمــان اســت که انگار ما را اسیر می کند و با خــود تا 
ناکجاآباد می برد، آن قدر که از مردان روزهای دشوار، 
از »شــهــیــدان«، از آن هــایــی کــه اسیر زمین و زمــان 
نشده اند جا می مانیم، جا می مانیم و غفلت می کنیم 
تا بــاالخــره روزی مثل امـــروز، به بهانه سالگرد یک 
رویــداد فراموش نشدنی ،خودشان با پای خودشان 
بیایند و میهمان ایــن صفحه روزنــامــه مــان شوند. 
نمونه اش شهید »محمدمهدی خادم الشریعه« که 
چند روزی مانده به فتح خرمشهر، پشت دروازه های 
این شهر، آسمانی شد تا شهادتش نویدبخش فتح 

نهایی خرمشهر باشد.

 همه مردم ایران ◾
چــه عملیات بیت المقدس کــه بــه فتح خرمشهر 
انجامید و چه سایر عملیات های دوران دفاع مقدس 
و باالتر از آن، استقامت و پیروزی در هشت سال 
جنگ تحمیلی حاصل حضور و تالش همه مردم و 

همه نیروهای مسلح ایران بود.
با وجــود ایــن معلوم اســت مشهدی ها و بلکه همه 
بروبچه های خراسانی آن زمان با وجود فاصله زیاد با 
میادین جنگ، حضور پرشور و پرتعدادی در جبهه ها 
داشته اند. آمار و ارقــام هم حکایت از حضور بیش 
از 2۵۰هـــزار رزمنده خراسانی در جبهه های نبرد و 
بیشتر از ۱7هزار شهید، 4۹هزار جانباز و نزدیک به 
4۰۰ آزاده دارد. سرتیپ پاسدار بازنشسته محمود 
بــاقــرزاده که زمانی جانشین شهید کــاوه در لشکر 
ویژه شهدا بود، سال گذشته درباره نقش رزمندگان 
خراسانی در عملیات آزادسازی خرمشهر گفته بود: 

»در عملیات الی بیت المقدس فرمانده گردان شهید 
صادق توسلی بــودم. در شروع این عملیات از طرف 
تیپ 2۱ امام رضا)ع( خراسان در مرحله نخست در دو 
منطقه وارد عملیات شده و پس از عقب زدن دشمن 
به سمت خرمشهر سرازیر شدیم... یعنی تیپ 2۱ 
امام رضا)ع( در همان شب اول، هویزه را باز پس گرفت 
و در مرحله دوم کار خود را به سمت خرمشهر آغاز 
کرد و در همین عملیات بود که مهدی خادم الشریعه 
فرمانده تیپ امــام رضــا)ع( به شهادت رسید. پنج 
گــردان از تیپ امــام رضــا)ع( و دو یا سه گــردان هم از 
تیپ تــازه تأسیس جــواداالئــمــه)ع( در ایــن عملیات 
حضور مستقیم داشتند و عالوه بر رزمندگان سپاه، 
از لشکر 77 خراسان هم در قسمت های مختلف این 

عملیات حضور مستمر داشتند«.

ما حتی بی سیم نداشتیم! ◾

سردار باقرزاده خوب یادش است پس از 23 روزی که 
از آغاز عملیات گذشته بود، از گــردان 4۰۰ نفره اش 
فقط ۱2۰ نفر سالم مانده بودند و بقیه یا شهید شده 
و یا به عنوان مجروح جنگی در بیمارستان بستری 
بودند. البته این برای یک گردان خط شکن، آن هم 
در عملیاتی سنگین و گسترده آمار خیلی عجیب و 

غریبی محسوب نمی شد. 
خاطرات این سردار جنگ درباره آزادسازی خرمشهر 
و کمیت و کیفیت نیروها و تجهیزات به کار گرفته 

شده در آن، نکته های جالب تری هم دارد. مثالً اینکه 
اصول و قواعد نظامی حکم می کند نیروی تهاجمی و 
آفندی از حیث استعداد نظامی و تعداد نیرو تقریباً 
سه برابر نیروهای دشمن باشند. اما سردار باقرزاده، 
آن روزهـــا وقتی دقیق بــه گـــردان تحت امــرش نگاه 
می کرد متوجه می شد رزمنده های گردان او تعداد و 
امکاناتشان حتی برابر با نیروهای دشمن هم نبود چه 

برسد به چند برابر بودن! 
 از مــجــمــوع گــــردان 4۰۰ نــفــری تــوانــســتــه بـــود حــدود
۱7۰ نفر را تجهیز کند. همان میزان اسلحه هم یک 
ساعت مانده به غروب که می خواستند وارد عملیات 
شوند به دستشان رسید. تمام گردان فقط یک آر.پی.جی 
با سه موشک و یک تیربار داشت و فرمانده اش می گوید 

من به عنوان فرمانده گردان حتی بی سیم نداشتم!
بقیه حرف های این جوان قدیمی دفاع مقدس را از 
زبان خودش بخوانید: »آن زمان من حدود ۱8 سال 
داشتم. در گردان ما حدود 6۰ تا 7۰ نفر زیر ۱۵ سال 
بودند و اینکه چطور خــود را به خط مقدم رسانده 
بودند هر کدام ماجراهایی داشت. بیشتر افراد حاضر 
در گردان هم حداکثر 27 سال داشتند و افــرادی که 

بیش از 3۰ سال داشتند انگشت شمار بودند...«.

اولین تیپ های خراسانی ◾
ــده پیشکسوت  ســــردار عــبــاس شــامــلــو هــم فــرمــان
یگان های رزم خراسان اســت. او ســال پیش دربــاره 
چگونگی شکل گیری تیپ 2۱ امام رضا)ع( و فرماندهی 
شهید »خــادم الــشــریــعــه« و همچنین ویژگی های 
شخصیتی او گــفــت: »در ســـال هـــای اول جنگ 
تحمیلی، پس از سازماندهی یگانی نیروها و نفرات، 
تعداد زیــادی گــردان با حضور رزمندگانی از سراسر 
کشور تشکیل شده بود... فقط حدود ۵۰۰ گردان در 

سپاه پاسداران تشکیل شده بود.
... در آن دوران هنوز ستاد فرماندهی واحــدی مثل 

قرارگاه خاتم االنبیاء امــروزی وجــود نداشت و فقط 
قرارگاه کربال به فرماندهی سردار »احمد غالمپور« 
بود که آن هم به صورت گردانی اداره می شد. در واقع 
آن روزهــا هنوز مفهومی از تیپ یا لشکر به معنای 

مرسوم تاکتیکی اش وجود نداشت و عملیات ها بر 
پایه استعداد رزمــی و تــوان جنگی همین گردان ها 

طرح ریزی و اجرا می شد«.
بدیهی اســت کــه بــا چنین اوضــاعــی، فرماندهی و 

مدیریت این تعداد از گردان کار بسیار دشواری بود. 
بــرای همین، پیش از عملیات بیت المقدس، ستاد 
فــرمــانــدهــی جــنــگ تصمیم بــه تــأســیــس تیپ های 
رزمــی مختلف در استان های کشور گرفت تا بشود 

مناطق اشغال شده خاک ایران را با سرعت بیشتری 
آزاد کرد و در مرزهای بین المللی به جنگ با دشمن 
پرداخت. خراسانی ها در مشهد مأموریت داشتند 
رزمندگان خراسانی را در قالب دو تیپ امام رضا)ع( و 
جواداالئمه)ع( سازماندهی کنند. سردار شاملو که آن 
زمان در جبهه های غرب حضور دارد، مأمور تشکیل 
تیپ جواداالئمه می شود و شهید خادم الشریعه 
هم تیپ 2۱ امام رضا)ع( را تشکیل داده و فرماندهی 

می کند.

رزمنده ممتاز ◾
ــادآوری  ســـردار شاملو در حــرف هــایــش ایــن را هــم یـ
کــرد کــه: »شــهــادت یــک فرمانده تیپ از یگان های 
رزم خــراســان آن هــم در زمــانــی کــه تنها ســه روز تا 
تحقق هدف مرحله چهارم عملیات بیت المقدس 
ــازی خرمشهر بــاقــی مــانــده بـــود، نــشــان از  ــ و آزادسـ
مــشــارکــت فــعــال رزمــنــدگــان خــراســانــی در مــراحــل 
ــن عملیات دارد... هــنــوز زمـــان کمی از  مختلف ای
ابالغیه تأسیس تیپ ها می گذشت و فرماندهان 
تیپ ها، حقیقتاً شاخص ترین چهره ها و ممتازترین 
افراد در جبهه رزمندگان ایرانی بودند. یعنی همین 
حرف ها نشان می دهد شهید خادم الشریعه چقدر 
فرد ممتازی بود. بارزترین ویژگی اش هم به نظر من 
این بود که آموزه های دینی و اخالقی را با مسائل و 
امور روزمره زندگی تلفیق کرده بود. هر کس که با او 
نشست و برخاست داشت متوجه می شد لحظاتی 
نیست که خادم الشریعه به یاد خدا نباشد و هیچ 
کاری نیست که در آن، رضای الهی را در نظر نگیرد. 
منظورم این است که قرار گرفتن ایشان در مسئولیت 

فرماندهی تیپ، موضوعی بسیار بجا بود«.
از صحبت های فرماندهان و یــادگــاران آن زمــان که 
بگذریم، می توانید واقعیت های دیــگــری از منش 
و شخصیت نخستین فــرمــانــده مــشــهــدی کــه در 

عملیات آزادسازی خرمشهر به شهادت رسید را در 
بخش های دیگر مطلب بخوانید.

راهش را پیدا کرد ◾
انقالبی شدن و متحول شدنش را تا پیروزی انقالب 
به تأخیر نینداخت. »محمدمهدی« که سال ۱337 
در شمال شرقی ترین شهر کشور )سرخس( چشم به 
روی دنیا گشوده بود، نوجوانی و جوانی اش همزمان 
شد با دهــه ۵۰ خورشیدی و میانه های همین دهه 
بــود کــه راه خــودش را پیدا کــرد. ۱7 یــا ۱8 ساله بود 
کــه ســر از جــلــســات ســخــنــرانــی دکــتــر شریعتی در 
دانشگاه و یا رهبر انقالب در مسجد کرامت درآورد. 
توزیع اعالمیه های امام)ره( هم که کار همیشگی اش 
بــود. مثل شرکت در راهپیمایی ها که از سال ۵6 به 

مشغولیت هایش اضافه شد.

کلیشه شکنی ◾
اگر ترس از کلیشه ای نوشتن و تکرار مکررات نبود 
خیلی دلم می خواست همان خاطرات گفته و نوشته 
شــده دیــگــران از او را دوبــاره نــویــســی کنم کــه مثالً: 
متواضع بود، سر نترسی داشت، خیلی ساده زیست 
ــود و در اســتــفــاده از امــکــانــات حتی  ــوش ب و ســاده پ
لباس سخت گیری مــی کــرد و... خالصه تصویری 
ــاع  کــلــیــشــه ای مــانــنــد بــرخــی فــیــلــم و قــصــه هــای دف
مقدسی از محمدمهدی بسازم و بگذارم پیش روی 
شما. تصویری که ممکن اســت شما را فرسنگ ها 
از خادم الشریعه واقعی دور کند. بگذارید در کنار 
گفتن از نماز شب هایش، نمازهای با حال و تر و تازه 
ــه اش، فروتنی اش و... صحبت های دیگری از  روزانـ
همرزمش -سردار باقرزاده- را هم اینجا بیاورم: »هر 
از چند گاهی می شنوم دوستان مصاحبه ای می کنند 
که محمد مهدی لباس های نو نمی پوشید، استفاده 
از امــکــانــات جبهه را بــر خــودش حــرام می دانست 

و... ایــن هــا درســت نیست. شهید خادم الشریعه 
همیشه لباس هایی یکدست و مرتب بر تن داشت، 
ــج بــاال مــی زد،  هنگام سخنرانی، آستین ها را تــا آرن
همیشه یک کلت کالیبر 4۵ را روی کمر و در معرض 
دید می گذاشت و همین تیپ هیبت خاصی به او 

می بخشید«.

باطنش ◾
این ها مال ظاهرش بود. باطنش را در همان تغییر و 
تحوالت روحی و اخالقی پیش از انقالب جست وجو 
کنید. جــوان 2۰ســالــه ای که زندگی مرفهی داشت 
و می توانست با پشتوانه ثــروت و اندوخته پــدری، 
بی هیچ دغدغه ای برود دنبال معاش و زندگی بهتر، 
همه دغدغه اش شد مردم و انقالب و سپس جنگی 
که مثل اژدهــا افــتــاده بــود به جــان میهنش. سیر و 
سلوک اخالقی و عملی اش هم از مسیر انقالب و 
جنگ و سختی هایش می گذشت. تواضعش نیز 
آن قدرها بود که حتی تا امروز ناشناخته بماند و کمتر 
از او گفته و شنیده باشیم. حاضر بود بی نام نشان راه 
بیفتد در خانه این و آنی که می دانست جز آبرو آهی 
در بساط زندگی نــدارنــد. همان طور بی نــام و نشان 
لباس کارگری بپوشد و مثل بروبچه های تشکل های 
جهادی امــروز، یکی دو هفته وقتش را بگذارد برای 
تعمیرات خانه محرومان و... با همین اندوخته های 
روحی و اخالقی با فاصله کوتاهی از ورودش به سپاه 
و سپس آغــاز جنگ، کسوت فرماندهی بر تن کرد. 

نخستین تیپ خراسانی ها –)تیپ 2۱ امام رضا)ع(( 
را راه انــدازی و فرماندهی کرد و کمی بعد در چذابه و 
بستان و زیر هجوم بی امان دشمن جوری ایستاد و 
ــاره اش گفت: »کار  پا پس نگذاشت که امــام)ره( درب
رزمندگان ما در چذابه درحد اعجاز بود و این اعجاز 
به حول و قوه الهی از بازوان رزمندگان به ویژه بچه های 
تیپ 2۱ امام رضا)ع( به فرماندهی این سردار شهید 

نمایان شد...«.

پرتقال سرجایش نبود ◾
زنــدگــی را یــک روز جمعه شــروع کــرد و بــا جمعه ای 
دیگر به پایان برد. جمعه اول، سال ۱337، روز اول 
ــود کــه هــمــزمــان شــد بــا 2۵ ذی الــقــعــده  ــدگــی اش ب زن
ــوشــت ســازتــر  )دحـــــــــواالرض(. جــمــعــه دوم و ســرن
ــدگــی اش مــصــادف شــد بــا عید مبعث و روزهـــای  زن
فتح خرمشهر. آن روز، »نورهللا کاظمیان« که سوار 
شد، محمدمهدی ماشین را روشن کرد. تا خواست 
راه بیفتد یکی از بچه پرتقالی را به دستش داد. روزه 
بود... با شوخ طبعی همیشگی خندید و گفت: اینو 
تــوی بهشت مــی خــورم... پرتقال را گذاشت جایی 
رو داشــبــورد و راه افــتــاد. خمپاره ها امــان ماشین و 
سرنشین هایش را بریده بودند. یکیشان آمد خورد 
سمت راست ماشین. محمدمهدی وسط گرد و غبار 
ناشی از انفجار خمپاره، ترمز زد. کاظمیان که به 
خاطر ترمز ناگهانی با سر رفته بود توی شیشه، صبر 
کرد گرد و غبار نشست و بعد گفت: محمدمهدی 
برو... راه بیفت تا خمپاره بعدی نخورده به ماشین. 
محمدمهدی اما ساکت نشسته بود. لحظه ای بعد 
آرام سرش افتاد روی شانه اش. ترکش کوچکی معلوم 
نیست چطور راهش را از زیر لبه پایینی کاله آهنی 
باز کرده و به شقیقه اش رسیده بود. خون آرام آرام 
از شقیقه اش  می جوشید... پرتقال روی داشبورد 

نبود...!

درباره نخستین فرمانده تیپ امام رضا )ع(که در عملیات بیت المقدس به شهادت رسید

نخستین تیپ خراسانی ها )تیپ 21 امام رضا)ع(( را راه اندازی و فرماندهی کرد و کمی بعد در چذابه و بستان و زیر هجوم بی  امان دشمن 
جوری ایستاد و پا پس نگذاشت که امام)ره( درباره اش گفت: »کار رزمندگان ما در چذابه درحد اعجاز بود و این اعجاز به حول و قوه الهی 

از بازوان رزمندگان به ویژه بچه های تیپ 21 امام رضا)ع( به فرماندهی این سردار شهید نمایان شد...«.
گزيدهگزيده

طالیه دار آزادسازی خرمشهر
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 LXXU7 برگ سبز و س���ند کمپانی سواری سمند
ب���ه رن���گ س���فید روغن���ی م���دل ۱۳۹۴ به ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره  ب���ه   ۱2۴K07۳0۳7۳ موت���ور 
NAAC۹۱CE۹FF0۳۹۳76 به ش���ماره پالک ایران 
۳6_7۵۹ن۱7 ب���ه مالکیت زهرا کتایونی مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط گردیده است.

ف
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ی 
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آ

س���ند و برگ س���بز پیکان وانت به ش���ماره پالک 
۳7ه72۱- ایران۳2 و شماره موتور ۱۱۴۸7006۸۸۱ 
 NAAA۴6AA۵۸G00۴۳۸6 شاس���ی  ش���ماره  و 
بنام حبیب اله ش���ادی بوته گز مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

ف
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40
10
16
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مدرک دانشنامه پایان تحصیالت آقای احسان 
شایس���ته جوان بخت  فرزن���د ابوالفضل با کد 
ملی 0۹22۱2۵0۸2 صادره از مشهد  در مقطع 
کارشناس���ی پیوسته رش���ته مهندسی معماری 
صادره از دانش���گاه آزاد اس���المی واحد  بجنورد  

مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اصل م���درک را به 
دانش���گاه آزاد اس���المی بجن���ورد ب���ه نش���انی:  
اس���تان خراس���ان ش���مالی ، بجن���ورد ، میدان 
دفاع مقدس-خیابان دانشگاه اداره امور فارغ 

التحصیالن ارسال نمایید. 

دی
قو

مف
هی 

آگ

 برگ سبز خودرو سواری پراید نسیم دی ام  مدل ۱۳7۹ 
به رنگ س���بز متالیک به ش���ماره ش���هربانی  ۸2۱ ق ۱2 
ایران 7۴ و ش���ماره موتور 00۱76۱2۱ و ش���ماره شاس���ی 
SI۴۴227۹۱۵27۸۳ به نام سید علیرضا حسینی فخر 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط  میباشد . 
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رن���گ  ب���ه   MVM س���واری  خ���ودرو  س���بز  ب���رگ 
س���فید روغن���ی م���دل ۱۳۹۵ ب���ه ش���ماره موت���ور
شاس���ی ش���ماره  و   MVM۴۸۴FAFG0۳7۳۹۵

NATGBAXK۵G۱0۳7۱7۴ به ش���ماره پالک  ۳2 
ای���ران ۴2۸ ل۴۳ متعلق ب���ه ناصر کوثری مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار می باشد. ف
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آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

امالک واقع دربخش 7 یزد –  طزرجان و توابع
8 فرعی 749 - اصلی – آقای حمید رضا ابریشمی راد ششدانگ خانه  و باغچه بطور مفروز قسمتی از پالک ثبتی 
برابربه مساحت ششدانگ5 /206 مترمربع برابر رای شماره 140160321006000084مورخ 1401/01/11واقع  در 

طزرجان خریداری عادی مع الواسطه از بمانعلی سرجمعی  مالک رسمی  
8 فرعی 749 - اصلی –خانم  بی بی سعیده رضوی نیا  ششدانگ خانه  و باغچه بطور مفروز قسمتی از پالک ثبتی 
برابربه مساحت شش��دانگ 5 /471 مترمربع برابر رای شماره 140160321006000082مورخ 1401/01/11واقع  

در طزرجان خریداری عادی مع الواسطه از بمانعلی سرجمعی  مالک رسمی  
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ40101655

تاریخ انتشارنوبت اول : دوشنبه: 1401/02/19                تاریخ انتشارنوبت دوم : سه شنبه : 1401/03/03
امیرحسین جعفری ندوشن-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

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

ذیل آگهی میگردد:
آقای غالمرس��ول قادری به شناسنامه ش��ماره 2298 کدملی 0748696253 صادره تایباد فرزند اله داد در دو دانگ 
مش��اع از شش��دانگ یکباب منزل به انضمام دو طبقه فوقانی به مساحت 790/35 مترمربع )مقدار 223 مترمربع از 
پالک 770 فرعی و مقدار 567/35 مترمربع از پالک 526 فرعی از 276 اصلی( واقع در خراس��ان رضوی بخش 14 
مش��هد حوزه ثبت ملک تایباد قس��متی از مالکیت مرحوم غالمرسول قادری و سهم االرثی جمیله و همدم قادری و 

قسمتی از مالکیت مرحوم اله داد قادری و قسمتی از پالک** کالسه 614 - 99
آقای فرشید قادری به شناسنامه شماره 139 کدملی 0749272311 صادره تایباد فرزند اله داد در دو دانگ مشاع 
از شش��دانگ یکباب منزل به انضمام دو طبقه فوقانی به مس��احت 790/35 مترمربع )مقدار 223 مترمربع از پالک 
770 فرعی و مقدار 567/35 مترمربع از پالک 526 فرعی از 276 اصلی( واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد 
حوزه ثبت ملک تایباد قسمتی از مالکیت مرحوم غالمرسول قادری و سهم االرثی جمیله و همدم قادری و قسمتی از 

مالکیت مرحوم اله  داد قادری و قسمتی از پالک** کالسه 99-615
آقای فرید قادری به شناسنامه شماره 108 کدملی 0749577037 صادره تایباد فرزند اله داد در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب منزل به انضمام دو طبقه فوقانی به مساحت 790/35 مترمربع )مقدار 223 مترمربع از پالک 770 
فرعی و مقدار 567/35 مترمربع از پالک 526 فرعی از 276 اصلی( واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه 
ثبت ملک تایباد قسمتی از مالکیت مرحوم غالمرسول قادری و سهم االرثی جمیله و همدم قادری و قسمتی از مالکیت 

مرحوم اله داد قادری و قسمتی از پالک** کالسه 99-616
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.   آ40101660
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/2/19                               تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/3/3

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

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

ذیل آگهی میگردد:
آقای بهزاد قادری به شناسنامه شماره 9470 کدملی 0748434682 صادره تایباد فرزند خداداد در ششدانگ یک 
دربند مغازه به مساحت 47/49 مترمربع پالک شماره 770 فرعی از 276 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد 
حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت مرحوم خداداد قادری و قسمتی از پالک ** کالسه 110- 1400
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ40101661
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/2/19                                      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/3/3

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمی 
برابر راي ش��ماره 140160319078001306 مورخه 1401/02/20 هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم عفت موسائي فرسنگي فرزند ماشاءاهلل بشماره 
شناس��نامه 31 صادره از کرمان درشش��دانگ یک باب خانه  به مساحت 96/5 مترمربع پالک16877 
فرعي از3968 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 739 فرعي از 3968 اصلي  واقع در بخش2 کرمان 
آدرس کرمان سرآس��یاب فرس��نگی -خیابان احمدی نبش کوچه 8 سمت راست  خریداري از مالک 
رسمي آقاي ماشااهلل موسائی فرسنگی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 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 قضایي 
تقدیم نمایند.بدیهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکیت صادر خواهد شد. آ-40102515
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/03/03         تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/03/18
محمودمهدی زاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 2کرمان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر اراء شمارهای 140160319078001350و140160319078001542 هیات دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 

مل��ک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضان  آقای��ان محمدرضا حاج جعفري فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 1900 صادره از کرمان ومرتضی حسینخانی فرزند علی به شماره شناسنامه 
3 صادره از فهرج  در شش��دانگ یک باب خانه مش��تمل برمغازه  به مساحت 412.90 مترمربع تحت 
پالک 6 فرعي از 3048 اصلي مفروز و مجزي ش��ده از پالک 1فرعي از 3048 اصلي بخش3 واقع در 
اسیابادجنوبی بین کوچه شرقی5و6 منزل اول سمت راست  خریداري از مالک رسمي آقاي غالمحسین 
اس��دی  محرز گردیده اس��ت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي 
شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهي 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 قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در 

صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/03/03      تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/18     آ-40102516

محمود مهدی زاده –رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
براب��ر اراء ش��مارهای 1401160319078001349و140160319078001545 هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان آقایان محمدرضا حاج جعفري فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 1900 صادره از کرمان ومرتضی حسینخانی فرزند علی به شماره شناسنامه 
3 صادره از فهرج باالمناصفه در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 227 مترمربع تحت پالک 7 فرعي 
از 3048 اصلي مفروز و مجزي ش��ده از پالک 1 فرعي از 3048 اصلي بخش3 واقع در کرمان اس��یاباد 
جنوبی روبروی تکیه ابوالفضل نبش شرقی 6 خریداري از مالک رسمي آقاي غالمحسین اسدی محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي 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 قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  آ-40102517
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/03/03              تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/18
محمود مهدی زاده –رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمی 
برابر راي ش��ماره 140160319078001304 مورخه 1401/02/20 هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم نصرت مهدیان ناصر فرزند محمود بشماره 
شناس��نامه 264 صادره از کرمان در  شش��دانگ یکباب خانه مش��تمل بر طبقات فوقانی به مساحت 
209/76 مترمرب��ع پ��الک2592 فرعي از20 اصلي  واقع در بخش 6 کرمان آدرس کرمان جاده تهران 
خیابان پردیس بلوار فردوس��ی کوچه 7 خریداري از مالک رس��مي آقاي محمد حس��ن نظریان محرز 

گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي 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 قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  آ-40102519
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/03/03                  تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/03/18

محمودمهدی زاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 2کرمان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمی 
برابر راي ش��ماره 140160319078000889مورخه 1401/02/06 هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدرضا حس��ن نژادرنجبر فرزند حبیب 
اله بش��ماره شناس��نامه 936 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 121/1 مترمربع 
پ��الک3032 فرعي از2942 اصلي  واقع در بخش3 کرمان آدرس کرمان خیابان گلدش��ت کوچه 32 
پالک 78 خریداري از مالک رس��مي آقاي عبدالمجید هدایت محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 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 قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.   آ-40102521
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/03/03           تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/03/18

محمودمهدی زاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 2کرمان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمی 
برابر راي ش��ماره 140060319078007254مورخه 1400/08/04 هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي امیر شهریاري خالص فرزند احمد بشماره 
شناس��نامه 1097 صادره ازفهرج درشش��دانگ یک باب خانه به مساحت 114 مترمربع پالک16585 
فرعي از3968 اصلي مفروز و مجزي ش��ده از پالک 584و583فرعي از 3968 اصلي  واقع در بخش2 
کرمان آدرس کرمان سرآس��یاب خیابان ابراهیمی جنوبی کوچه 12 خریداري از مالک رس��مي آقاي 
محمد احمدی نژاد محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 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 قضایي تقدیم نمایند.بدیهي 
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/03/03       تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/03/18     آ-40102523

محمودمهدی زاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 2کرمان



صالحی ــارا   سـ
ــر عــصــا  ــ ــه زده ب ــکــی ت
ــی  و یــــا روی صــنــدل
چرخدار به حرم مطهر 
امـــــام رئـــــوف مــشــرف 
شـــده انـــد. جــمــعــی از 
ــزرگ جــانــبــازان هستند کــه از  خــانــواده ب
گوشه گوشه کشورمان به عشق پابوسی 
امــام ثــامــن الــحــجــج)ع(، بــا همه رنج های 
ناشی از جراحت های جسمی در کنار 
خانواده  آمده اند تا یک  بار دیگر به امام و 

ولی نعمت خود عرض ارادت کنند. 
ــاروان جانبازان کانادین )قطع کامل پا(  ک
چند روزی است که میهمان صحن و سرای 
ملکوتی حضرت انیس النفوس شده اند.  

توسل به امام هشتم زیر آتش دشمن ◾
شاید کمتر کسی از میان ما به خصوص 
جوان ترها، اطالعی از وضعیت جانبازان 
ــن« و شــرایــط ویـــژه جسمی و  ــادی ــان »ک
دشواری های زندگی این عزیزان داشته 
باشد. گروهی از جانبازان باالی 70درصد 
که یک پایشان از ناحیه لگن قطع شده، 
بــه همین واســطــه مشکالت زیـــادی را 
تحمل می کنند. تا جایی که حتی برای 
امــورات زندگی جاری هم با دردسرهای 
بسیاری مــواجــه هستند، چــه رســد به 
ترتیب دادن یک سفر زیارتی خانوادگی 

به مشهدالرضا)ع(. 
»عبدالرحمن بهمنی« که از شهر بختگان 
استان فارس میهمان حرم و بارگاه رضوی 
شده، یکی از این جانبازان است. می گوید: 
»سال 66 در عملیات والفجر10 به افتخار 
جانبازی نائل شدم. مثل نوجوانان هم سن 

و سالم زدیم به دل جبهه، اما با وجود ماه ها 
حضور در خــط، شهادت روزی ما نبود. 

قسمت بود زنده بمانیم...«. 
ــای  او از خـــاطـــرات و تــوســل هــای روزهــ
جبهه و جنگ که با مهر و کرم امام رئوف 
 پیوند دارد، بــرایــمــان تعریف می کند: 

»... سال 62، جایی در منطقه عملیاتی 
زبیداد، هر روز به عنوان دیده بان همراه 
چند همرزم دیگرم نزدیک خط آتش بار 
دشمن کمین می کردیم. وقتی می دیدم 
کار دشوار شده، سالمی عرض می کردم و 
توسلی به نام مبارک امام هشتم می زدم 

ــه نــزدیــک خــاکــریــزشــان می رفتیم،  و ب
طــوری آقــا کمک می کردند که چندین 
ــار وارد خاکریزها  شــدیــم و اطــالعــات  ب
محرمانه شان را  گرفتیم. حتی یکی دو بار 
تعدادی را دست بسته گرفتیم و به خط 

خودمان برگشتیم«.  

سعادت دست نیافتنی ◾
هشت نفرشان از بانوان جانباز هستند.  
»ناهید زهیری« یکی از بانوان خوزستانی 
است که در همان روزهــای آغازین جنگ 
تحمیلی خانه اش مــورد اصابت موشک 
قرار گرفت و به افتخار جانبازی نائل آمد.او  
می گوید:»دشواری های یک خانم جانباز 
چــه از نظر جسمی و چــه در نقش های 
مختلف خانوادگی بسیار بیشتر و فراتر 
از مسئولیت های مــردانــه اســـت.در کنار 
دردهــای شبانه روزی، شرایط فوق العاده 
سخت و رنــج آوری را تحمل می کنیم. ولی 
خب ما خانم ها، صبر و شکیبایی بیشتری 
به خرج می دهیم که شاید کمتر این همه 

درد و فشار به چشم دیگران بیاید«. 
وقتی از شیرینی های این سفر زیارتی 
مـــی پـــرســـم، مـــی گـــویـــد: »جـــانـــبـــازان 
کانادین به خاطر شرایط ویــژه جسمی 
و مــحــدودیــت هــای حــرکــتــی مشکالت 
دوچــنــدانــی بــه نسبت سایر جانبازان 
برای حضور اجتماعی دارند از همین  رو 
کمتر هم امکان سفر پیدا می کنند. این 
سفر به مشهد و حرم مطهر امام رضا)ع( 
فرصتی طالیی بــرای ماست و سعادتی 
دست نیافتنی که از همه دست اندرکاران 
برگزاری این اردوی زیارتی کمال قدردانی 

را دارم«.      
 
تو را من چشم در راهم ◾

ویلچرش را کناری گذاشته و ساده و خاکی 
ــای زنــدگــی بسیجیان  مثل همان روزهـ
در جبهه، روی زمین نشسته. آرامــش 
ــوج مــی زنــد.  خــاصــی در چـــهـــره اش مــ
سیدحسن ســجــادی اهــل شهر اراک 

اســـت و حــرف هــایــش را بـــا یـــک بیت 
عارفانه شروع می کند: رشته ای بر گردنم 
افکنده دوســــت... می کشد هــر جــا که 
خاطرخواه اوست. 20 ماه افتخار حضور 
و خدمت در خــط مقدم جنگ را دارم 
ولی در بمباران نیروهای دشمن در شهر 
خودمان از ناحیه دو پا دچار قطع عضو 
شـــدم... گاهی زمــان جنگ پس از یک 
عملیات سنگین، نیروهای گردان را برای 
تجدید نیرو و تقویت روحیه به زیارت 
حضرت رضـــا)ع( مــی آوردنــد. بیشتر از 
دو روز مشهد نبودیم ولی حال و هوای 
زیارت، ما را می ساخت و زنده می کرد... 
یادم هست که خیلی برای آینده انقالب و 
کشورمان دعا می کردیم... امروز هم برای 
تعجیل در ظهور ولی امر)عج( دعا کردم 
و از خدا خواستم که به زودی شاهد و از 

سربازان انقالب مهدوی باشم. 
 
چه توفیقی از این باالتر؟ ◾

پس از برگزاری مراسم ویژه میهمانان و 
ــارت، برگه های مهمانسرای حضرت  زی
رضا)ع( بین جانبازان و خانواده هایشان 
ــا، برگه را  تــوزیــع مــی شــود. یکی از آن هـ
تحویل گرفته و مشغول نگاه کردن به برگه 
اســت. از او می پرسم چه حس و حالی 
دارد که امروز از خوان کریمانه امام رئوف 
بهره مند می شود؟ در جــواب می گوید: 
هنوز توی بهت هستم. بــاورم نمی شود 
پــس از ســال هــا بــاز هــم زائـــر حرمشان 
شده ام. چه توفیقی از این باالتر؟ حاال هم 
که آقا ما را شرمنده  فرموده و بی صبرانه 
ــواده بــر سفره  ــانـ مــشــتــاقــم در کــنــار خـ

کرمشان، میهمان شویم.

روایتیازتشرفکاروانجانبازانکانادین)قطعکاملپا(بهحرممطهرثامنالحجج)ع(

رشته ای بر گردنم افکنده دوست...

خبرخبر
امروزامروز

رونمایی از قالیچه دوره صفوی در موزه فرش رضوی
همزمان با هفته گرامیداشت موزه و میراث فرهنگی در 
مراسمی از قالیچه افشان متعلق به دوره صفوی در موزه 

فرش آستان قدس رضوی رونمایی شد.
به گزارش آستان نیوز، مسئول گنجینه فرش و منسوجات 
موزه آستان قدس رضوی، در این مراسم که صبح دیروز 

برگزار شــد، گفت: ایــن قالیچه نفیس در شهر تبریز و 
در ابعاد 141 در 185 از جنس تار و پود پنبه و پرز پشم 
بافته شده اســت.وی تصریح کرد: این قالیچه ارزشمند 
در سال 1390 توسط شرکت فرش آستان قدس رضوی 
بــرای نگهداری و نمایش در مــوزه آستان قــدس رضوی 

خــریــداری شــده اســت.مــوزه فــرش آستان قــدس رضوی 
شامل مجموعه ای غنی از قالی های نفیسی است که در 
دوره های مختلف توسط ارادتمندان امام رضا)ع( اهدا و یا 
توسط آستان قدس رضوی برای استفاده در حرم مطهر و 

بیوتات آن خریداری شده است. 

در حال حاضر در این گنجینه کم نظیر 102 تخته قالی و 
قالیچه که از نفیس ترین شاهکارهای هنری به  شمار می رود 
و قدمتشان از دوره صفویه تا دوره معاصر است، در معرض 
دید عالقه مندان قرار دارد و همه روزه از ساعت 8 الی 12 

پذیرای عالقه مندان است.

گنجینه
   موزه های آستان قدس رضوی 
در سطح جهان اسالم زبانزد است 

عالی جناب یاکوب سلیمان؛ سفیر 
نیجریه در ایران در حاشیه بازدید از 

اماکن متبرکه رضوی با اشاره به اینکه 

پس از ورود به حرم امام رضا)ع( حس 
معنوی بسیار نادری به من دست داد، 

گفت: این احساس را در هیچ مکان 
دیگری تجربه نکرده بودم.

وی با تأکید بر اینکه موزه های آستان 

قدس رضوی در سطح جهان اسالم زبانزد 
است، ادامه داد: در بازدید از فرش های 

نفیس و گرانبها در موزه فرش، بیشتر به 
نقش و نگارهای روی این قالی ها دقت 

می کردم و از دیدن آن ها لذت بردم.

سفیر نیجریه در ایران خاطرنشان کرد: 
معماری موزه و زیبایی هنر ایرانی به 

کار رفته در این فرش های کهن و قدیمی 
حقیقتاً من را مجذوب کرد و متوجه گذر 

زمان نشدم. 
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شاید کمتر کسی از میان ما به خصوص جوان ترها، اطالعی از وضعیت جانبازان »کانادین« و شرایط 
ویژه جسمی و دشواری های زندگی این عزیزان داشته باشد. گروهی از جانبازان باالی 70درصد که 

یك پایشان از ناحیه لگن قطع شده، به همین واسطه مشکالت زیادی را تحمل می کنند.
گزيدهگزيده

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه اقای  هادی صفایی به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی جهت 
دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک 
498فرعی از 83-اصلی کالت واقع در بخش 17 مش��هد که متعلق به نامبرده می باش��د و بعلت نامعلومی 
مفقود گردیده است،لذا با بررسی دفتر امالک مشخص گردید ششدانگ پالک فوق به نام هادی صفایی ثبت 
و س��ند تک برگی به ش��ماره 615044د93  صادر و تسلیم گردیده است دفتر امالک بیش از این حکایتی 
ندارد .لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می 
گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود است 
بایستی ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این 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 .  آ-40102501
حجت نوبهاری - رییس اداره اسناد و امالک کالت نادر 

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

برابر کالس��ه 1400/412 و 1401/010 و آرا  140160307114000492 و 14016030711400498-
1401/02/21 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیروان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالرحیم نوروزی 
فرزند ش��یرمحمد به شماره شناس��نامه 281 در سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب منزل به مساحت 
109.85 مترمربع، قسمتی از پالک 847 فرعی از 2 اصلی مزرعه حصار قطعه 4 بخش 5 از محل مالکیت 
مشاعی متقاضی و آقای علی نوروزی فرزند عبدالرحیم به شماره شناسنامه 6 صادره از شیروان در سه دانگ 
مش��اع از شش��دانگ یکباب منزل به مساحت 109.85 متر مربع، قس��متی از پالک 847 فرعی از 2 اصلی 
مزرعه حصار قطعه 4 بخش 5 از محل مالکیت مشاعی عبدالرحیم نوروزی 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.  آ-40102502
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/03/03                تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/03/18

اکبر اقبالی رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی دعوت از مجاورین
نظر به درخواس��ت آقای سیدهادی صمیمی احدی از مالکین مشاعی پالک 20 فرعی از 27- اصلی بخش 
شش مشهد مبنی بر صدور سند مالکیت کاداستری پالک مذکور در اجرای کد 914 مجموعه بخشنامه های 
ثبتی و باستناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات 
اجرائی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، نماینده و نقشه بردار این اداره در روز سه شنبه تاریخ 1401/03/10 
ساعت 9/30 صبح جهت معاینه محل ملک مورد تقاضا در محل وقوع ملک حضور خواهند یافت لذا بموجب 
این آگهی از مالکین مشاعی و مجاورین پالک فوق الذکر دعوت 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 292     آ-40102503

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی
از طرف محمد ایرانی

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم مریم جمعه زاده احدی از ورثه محمد صادق جمعه زاده با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی 
درخواس��ت 2897/1401 مورخ 1401/02/01 تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی مالکیت 500 قسمت 
مش��اع از 6413/16 قسمت شش سهم از 76 سهم ششدانگ پالک 1631 از 93- اصلی بخش 6 مشهد را 
نموده که پالک فوق الذکر به نام محمد صادق جمعه زاده ذیل دفتر 275 صفحه 305 به شماره ثبت 51897 
ثبت و سند شماره 899367 صادر گردید و فاقد بازداشت و رهن می باشد حسب اعالم متقاضی سند المثنی 
در اثر سهل انگاری مفقود شده در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی 
تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ 
انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت 
جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند ج مالکیت المثنی به نام مالک خواهد 

نمود.  م.الف 293         آ-40102504
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

از طرف محمد ایرانی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای منوچهر طاهری و آقای مصطفی زنگویی برابر ش��ماره وکالت نامه 27093 مورخ 1395/02/11 
دفتر اسناد رسمی 119 مشهد از طرف موقوفه تکیه بابایی وکالتاً و به استناد دو برگه استشهادیه گواهی امضاء شده 
توسط دفتر اسناد رسمی 119 مشهد نسبت به ششدانگ اعیان پالک ثبتی 2331 اصلی بخش 4 مشهد که بعلت 
سهل انگاری مفقود گردیده است تقاضای صدور سند المثنی نموده است که برابر ثبت دفتر امالک ششدانگ اعیان 
پالک فوق ذیل شماره دفتر امالک 637 صفحه 931 بنام سید احمد بابایی بعنوان تصدی در وقف ثبت و نسبت به 
شش دانگ شماره چاپی 230 تسلیم شده است. لذا 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 
انتش��ار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. 
بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله 
رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف 294   آ-40102505

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک مشهد- علی فضلی

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه 
ثبت تایباد((

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد ثبتی شهرستان 
تایباد مورد رس��یدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به 

شرح ذیل آگهی می گردد:
آقای عبدالقدیر نورمحمدی آبقه ئی به شناس��نامه ش��ماره 1581 کدمل��ی 0749771471 صادره تایباد فرزند 
عبدالباقی در ششدانگ یکباب منزل و مغازه متصل به آن به مساحت 294/87 مترمربع پالک شماره 200 فرعی 
از 251 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل تمامت مالکیت رسمی و 

مشاعی آقای امید محمدی و قسمتی از پالک** کالسه 607- 99
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به 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 ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 

مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.  آ-40102506
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/3/3               تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/3/18
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای وحیدی کالتی فرزند محمد تقی به ش��ماره شناس��نامه2871 و شماره ملی 0682366447 
صادره بجنورد برابر وکالتنامه 100384 مورخ 1401/02/25دفتر 29 بجنورد بوکالت از نزاکت دوس��ت رضوی 
فرزند اسحق بشماره ملی 0681650788 و شماره شناسنامه 359 بجنورد باستناد دو برگ استشهاد گواهی امضا 
شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت یک برگ سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده 
و مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک - فرعی از 3170 اصلی واقع در بخش یک بجنورد به شماره چایی 
11539 3/4 بعلت جابجائی مفقود شده است و با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل صفحه 
518 دفترامالک جلد 36 ثبت 6748 بنام نامبرده فوق صادر و تسلیم و برابر سند رهنی شماره 12903 مورخ 
1363/12/19 دفتر خانه 4 بجنورد در رهن بانک مسکن بجنورد می باشد دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد 
لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کسی نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از انتشار این آگهی 
اعتراض کتبی خود را بپیوس��ت اصل سند مالکیت یاسند 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 یاسند معامله رسمی 
نسبت به صدور سند مالکیت و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار قانونی 

ساقط است. شناسه آگهی 1322071
تاریخ انتشار1401/03/03  آ-40102507

علیخان نادری - رییس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت 
هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060318603013612 مورخ 1400/12/02هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبتی ملک ناحیه 2  رشت ، تصرفات 
مالکانه بالمعارض آقای حبیب نیازی نصیحتی فرزند احمد به شماره شناسنامه 14344صادره ازتهران ر در قریه 
حس��ن آباد  در س��ه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 941/46متر 
مربع پالک فرعی 38 از اصلی 103 مفروز مجزی از پالک 9 از اصلی 103 واقع در بخش چهار رشت خریداری 

از مالک رسمی آقای رمضان رضائی حسن آبادی 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 یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 378          آ-40102509
تاریخ انتشار نوبت اول :  1401/03/03           تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/18
سعید بدوی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

از طرف غفار فرزانه

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت 
هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060318603013611 مورخ 1400/12/02هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبتی ملک ناحیه 2  رشت ، تصرفات 
مالکانه بالمعارض آقای مهدی فرجپور مژدهی فرزند نجفعلی به شماره شناسنامه 3030صادره ازتهران ر در قریه 
حس��ن آباد  در س��ه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 941/46متر 
مربع پالک فرعی 38 از اصلی 103 مفروز مجزی از پالک 9 از اصلی 103 واقع در بخش چهار رشت خریداری 

از مالک رسمی آقای رمضان رضائی حسن آبادی 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 یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 

مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 376   آ-40102510

تاریخ انتشار نوبت اول :  1401/03/03            تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/18
سعید بدوی-رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

از طرف غفار فرزانه

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
 براب��ر رای ش��ماره 140160327001000044 مورخ 1401/01/24 هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عمران عسگری فرزند میکاییل بشماره شناسنامه 903 صادره از در یک 
باب ساختمان مسکونی به مساحت 192/85مترمربع پالک 9016 فرعی از 42 اصلی بخش 7 زنجان خریداری از 
مالک رسمی آقای غفار رمضانی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع 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 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.  آ-40102511
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/03/03           تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/18

محمدرضا حسنی - رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیات 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 140060308001000418 م��ورخ 1401/01/31 هیات اول / دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض اداره اوقاف و امور خیریه شهرس��تان بیرجند در  ششدانگ 
یکباب منزل مس��کونی به مس��احت 133/85 متر مربع قس��متی از پالک 4324 – اصلی واقع در 
خراس��ان جنوبی بخش یک  حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت غالمرضا افضلی نس��ب محرز 

گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ40101611
تاریخ انتشار نوبت اول : یکشنبه 1401/02/18

تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه 1401/03/03
حسین براتی -رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

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 شماره 140160327100000026هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک ناحی��ه دو زنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد بیگی 
فرزند محمد رحیم بش��ماره شناسنامه 440 صادره از در یک باب خانه به مساحت 
123/17مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 2381 فرعی از 5357 اصلی واقع در 
بخش یک زنجان خریداری سه دانگ مشاع از ششدانگ از مالکیت رسمی آقای فتح 

اله سیدی محرز گردیده است.                                                           
ل��ذا به منظ��ور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می ش��ود در 
صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعت��راض 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.  آ40101612

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/02/18
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/03

علیرضا محمدی - رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مصوب 
1390/9/20 امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد 
ثبتی شهرستان تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت 

اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد:
آقای بهزاد قادری به شناس��نامه ش��ماره 9470 کدمل��ی 0748434682 صادره تایب��اد فرزند خداداد در 
شش��دانگ یکباب منزل به مساحت 739 مترمربع )مقدار 521 مترمربع از قسمتی از پالک 770 فرعی از 
276 اصلی از محل قسمتی از مالکیت مرحوم خداداد قادری و مقدار 218 مترمربع از قسمتی از پالک 526 
فرعی از 276 اصلی از محل قسمتی از مالکیت مرحوم غالمرسول قادری )سهم االرثی جمیله قادری واقع در 

خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد** کالسه 113- 1400
لذا بموجب 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 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 رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت 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. 

آ40101662
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/2/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/3/3

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مصوب 
1390/9/20 امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد 
ثبتی شهرستان تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت 

اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد:
آقای بهزاد قادری به شناس��نامه ش��ماره 9470 کدمل��ی 0748434682 صادره تایب��اد فرزند خداداد در 
شش��دانگ یکدربند مغازه به مساحت 33 مترمربع پالک شماره 770 فرعی از 276 اصلی واقع در خراسان 
رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت مرحوم خداداد قادری و قسمتی 

از پالک ** کالسه 114- 1400
لذا بموجب 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 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 رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت 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. 

آ40101663
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/2/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/3/3

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي ش��ماره 140160319078000879 هیات دوم مورخ��ه 1401/02/5موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي شمس الدیني 
لري فرزند اله مراد بشماره شناسنامه 6352 صادره از رابردرششدانگ یک باب خانه به مساحت 
236/25 مترمربع تحت پالک 2577 فرعي از 20 اصلي بخش6کرمان واقع در قائم اباد خیابان 
فردوسي کوچه 6  خریداري از مالک رسمي آقاي علي ایالقي محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور س��ند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در 
ص��ورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد.آ40101653   شناسه آگهی:1311814
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/02/19
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/03/03

محمود مهدی زاده –رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان


	Ravagh 1
	Ravagh 2-3
	Ravagh 4

