
عتبات

همزمان با سالروز شهادت جواداالئمه)ع(

 موکب خادمان رضوی
 در کاظمین برپا می شود

ــاه مــنــور رضــــوی بـــه مــنــظــور بــرپــایــی  ــارگـ جــمــعــی از خــــدام بـ
ــران حـــرم کــاظــمــیــن در ایـــام  ــ ــ ــی بـــه زائ مــوکــب خــدمــت رســان
ــزام شدند. ــ شــهــادت امـــام جـــــواد)ع( بــه عتبات عــالــیــات اع
بین الملل  همکاری های  اداره  رئیس  آستان نیوز،  گــزارش  به 
سازمان علمی و فرهنگی آستان قــدس رضــوی با اعــام این 
مطهر  حــرم  متبرکه  اماکن  معاونت  همکاری  با  گفت:  خبر 
به  از خادمین کفشدار حــرم مطهر رضــوی  رضـــوی، جمعی 
امــور بین الملل  بــا هماهنگی معاونت  و  صــورت خــودجــوش 
برپایی  بــرای  سازمان علمی و فرهنگی آستان قــدس رضــوی 
موکب خدمت رسانی به زائــران در ایام شهادت امام جواد)ع( 
و دیـــدار بــا مسئوالن اعــتــاب مقدس بــه عــراق اعـــزام شدند.

ــدام شنبه  از خـ ــروه  گـ ایــن  ــرد:  کـ ــراز  ــ اب محمدحسن محمره 
و در نجف اشرف  به عتبات عالیات سفر کردند  مــاه  تیر   4
بــا مسئوالن آســتــان مــقــدس حــضــرت عــلــی)ع( و مسئوالن 
ــرای  ب ســپــس  و  ــد  ــردن ک گــفــت وگــو  و  دیــــدار  عتبه عسکریه 
مــشــرف شدند. و مسجد سهله  کــوفــه  مسجد  بــه  ــارت  ــ زی

ــدام همچنین طــی روزهــــای آیــنــده بــا همراه  ــروه از خـ ایــن گـ
ــام رضــــــا)ع( بـــر ســـر مـــزار  ــ ــتـــن پــرچــم گــنــبــد مــطــهــر امـ داشـ
شهید ابــومــهــدی الــمــهــنــدس حــضــور خــواهــنــد یــافــت و با 
ــدار و گــفــت وگــو خــواهــنــد کــرد. ــ مــســئــوالن حـــرم کاظمین دی
وی دالیل این سفر را تعامل، توسعه و تقویت همکاری های 
ــه منظور  ــاب مــقــدس ب ــت ــوی و اع ــان مــقــدس رضــ بــیــن آســت
ــه خــدمــات بیشتر بــه زائـــران در کشور عـــراق اعـــام کــرد. ارائـ
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مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری:

 در تئاتر »بچه های مسجد« 
نگاه ما بومی سازی است

با همکاری معاونت امور بین الملل سازمان علمی و فرهنگی 
آستان قدس رضوی انجام شد

تشرف هیئتی از آستان مقدس 
حضرت عباس j به حرم مطهر رضوی

 حجت االسالم مهدی کریمی تبیین کرد

 »سقط جنین«
از منظر اخالق، عدالت و الهیات

    سال دوم    ویژه نامه 371    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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»از هر کجای ایران به اشتیاق مشهد/ پرواز می کند 
دل به آسمان گنبد« این بیت شعر در کنار طرحی 
که صدیقه احمدی با عنوان »به اشتیاق مشهد« 
به اهانت فیلم عنکبوت مقدس به  و در واکنش 
ساحت امام هشتم )ع( کار کرده، روایت حال دل 
همه ایرانی هایی بود که دلشان بیش از پیش برای 

زیارت پرکشیده بود. 
خــودش می گوید از جسارتی که 
ــام رضــا )ع( شــده،  بــه ساحت ام
رنجیده بود و دوست داشت پای 
کــار، بــی قــرار بــودن همه ایرانی ها 
برای امام رضا )ع( را نشان دهد ...

نگاهی به روزگار مجاوران حرم مطهر رضوی در دوران استبداد صغیر 

مشهد پس از »یوم التوپ«! 
ساعتی پای صحبت صدیقه احمدی 

طراح و گرافیست و عرض ارادتش به 
ساحت امام هشتم)ع( با هنر کاغذی

jامام رضا 
قلب ایران 

است

4

2

منبر مجازی

  به خدا قرض بدهید!

حجت االسالم فرحزاد   یکی از سنت هایی 
ــا و خیلی  ــب ــاً در اســــام خــیــلــی زی ــعـ کـــه واقـ
اســت.  قرض الحسنه  سنت  گــره گــشــاســت، 
معموالً هم در آیه و روایات قرض حسنه گفته 
رباست،  همان  غیرحسنه  قــرض  مــی شــود... 
نزول است، منت گذاشتن طرف است، اذیت 
کردن است، وام می دهد پدرش را درمــی آورد، 
آبرویش را می برد. قرض حسنه و قرض نیکو، 
قرضی است که هم در قرض دادن و هم قرض 
گرفتن نیکویی و خوبی باشد. خدای متعال در 
مقابل ربا و نزول که جنگ با خداست، سنت 
قرض الحسنه را خیلی سفارش کرده است... 
فرمودند  نهج الباغه  در  امیرالمؤمنین)ع( 
مسکین و نیازمند که سوی شما می آید این 
رســـول خــداســت، فــرســتــاده خــداســت... اگر 
چیزی به او می دهید در واقع به دست خدا 
می دهید و اگر رد می کنید در واقع خدا را رد 
کرده اید. یعنی طرف حساب شما خداست. در 
قرض خدا را ببینید، در گره گشایی هم خدا را 
ببینید. شخص را نبینید. لذا همواره می گوید 
که خدا  در صورتی  قــرض می دهید  به خــدا 
خودش مالک همه چیز است اما می گوید اگر 
به خدا قرض حسنه بدهید حتماً گناهانتان را 
پاک می کنم. ما فکر می کنیم پاک کردن گناه 
فقط به این است که شب احیا قرآن بر سر 
بگذاریم 10 مرتبه بگوییم: »الهی الَعفوِ«. آن 
هم هست، توبه، استغفار. ولی ما ده ها وسیله 
گره گشایی  پاک کننده گناهان داریــم که مثاً 
از کار بندگان خدا بسیار در آمــرزش گناهان 
تأثیر دارد. یکی از آن ها قرض الحسنه است... 
قرض الحسنه خیلی می تواند گره گشایی کند 
به خصوص کسانی که نیاز دارند، یا قرضشان 

برای کسب و کار سرمایه می شود.
ــا ایـــن قــرض الــحــســنــه آدم بــیــکــار شــغــل دار  ب
می شود، آدم بی زن زن دار می شود، آدمی که 

بچه ندارد بچه دار می شود و... .
ــا یک  ــ ــت ام ــوب اســ ــم خــیــلــی خــ صـــدقـــه هـ
کوچکی  احـــســـاس  طـــرف  کـــه  دارد  حــالــتــی 
ولی  می کند  منت پذیری  احــســاس  می کند، 
قرض الحسنه این گونه نیست. یعنی احساس 
ذلت و کوچکی ندارد، به خاطر همین بیشتر 
سفارش شــده چــون عــزت طــرف هم محفوظ 
اســت. کسانی که با قــرآن سروکار داریــد. ما 
هــمــواره قــرآن ختم می کنیم. کــاش یک آیه، 
همین آیه قرض را عمل می کردیم... بعضی ها 
هم هستند به قول ما خیلی لوتی وار هستند. 
امان  به  برو  وقت معین نمی کنند، می گویند 
خدا هر وقت داشتی بــده. حتی طوالنی هم 
شــده اســت می گویند عیب نــدارد. می دانند 
که طرف ندارد... می فرماید اگر کسی این گونه 
صدقه دهد مثل این است که اموالش را به 

صدقه و زکات داده است.

نگاهی به تاریخ نذر مُهر و سجاده برای آستان مقدس امام هشتم)ع(

قرن هاست سر بر خاک کوی تو داریم 
حرم  در  سعادتمند  هما 
سقف  تنها  می ایستی  کــه 
و کاشی نیست  پرآینه  سبزِ 
که آهوی دل را در دشت های 
بهشت می دواند، زیر پا هم 
بهشتی از ارادت فرش شده و به هر قد قامتی که بنده 

می بندد، چشم نظر دارد. 
قرن هاست دستانی به حکم مسلمانی سجاده های 
ترمه و مخمل  را به امید یک سام و دعا نذر کرده اند 
تا گوشه ای از کار عبادت مؤمنی را در هنگامه زیارت 
بگیرند و زائر از هر چه باید داشته باشد، بهترین را 

نصیب ببرد. 
 
نخستینوقفها ◾

هجری  ســال ٣٧٢  در  که  »حدودالعالم«  کتاب  در 
قمری تألیف شده، در توصیف جهرم آمده است: 
»جهرم شهری است خرم و از وی زیلو و مصای نماز 

نیکو خیزد«. 
در  هم  ســده چهارم  و جغرافیدان  مقدسی، سیاح 
شرح سفرش به بخارا می گوید: »در بخارا جامه های 
نرم و انواع سجاده ها، بساط و جامه های گستردنی 
فندقی و منبر های زرد، جگری و کمربند اسبان که در 

زندان ها بافته می شود، بسیار است«. 
در مشهد نیز سجاده بافی و متبرک  کردن سجاده ها 
در زیارت حرم برای سوغات و هدیه  بردن از گذشته 
تا به امروز باب بوده، اما بیشترین اطاعات موجود 
دربــاره سجاده ها متعلق به عصر صفویان و برآمده 
واقــع سجاده ها  ایــن دوران اســت. در   از دل اسناد 
اوایــل ظهور  از  که  از  جمله دستباف هایی هستند 
اسام به منظور استفاده در مراسم مذهبی مسلمانان 
در اندازه های کوچک طراحی و بافته   می شده و در 
طاق شده اند.  و  محراب  به طرح  مزین  نیز  دوره ای 
همین است که اسناد بسیاری از تقدیمی و وقفی 
بودن سجاده ها در حرم مطهر رضوی حکایت دارد 
که اغلب آنان مزین به طرح محراب هستند؛ طرحی 
که در گذشته رایج بوده اما در دوران معاصر دیگر 

یافت نمی شود. 
 
خاصترینسجادهها ◾

ــرم مــطــهــر، چــنــد ســجــاده  ــوزه حـ ــ هــم  اکــنــون در م
بــا ارزش تــریــن آن هــا سجاده  قدیمی وجــود دارد که 
مروارید دوزی  شده ای متعلق به قرن چهاردهم هجری 
قمری است. این سجاده که از جنس ماهوت قرمز 

با ابعاد 2/5 در یک متر اســت، با مــرواریــد اصل 
بحرینی، منجوق و پولک دوخته و وقف شده است، 

اما واقف آن مشخص نیست. 
نقش ایــن ســجــاده مــحــرابــی، هــزار گــل اســت و در 
قسمت پایین محراب آن، یک گلدان بــزرگ نقش 
خورده است. دو بوته گل زنبق و چهار بوته نرگس نیز 
در طرفین و گل هایی که از ترنج آن به هر طرف بافته 
شده اســت، چشم هر بیننده را به پنجره باغ های 
ایرانی باز می کند. این سجاده با  توجه  به حجیم و 
گویا  آن  روی  دوخته  شده  مروارید های  کروی  بودن 
بیشتر جنبه تزئینی داشته است. قدیمی ترین این 
سجاده ها اما متعلق به عصر صفوی است که سجاده 
مخمل گابتون دوزی قرمز یکی از آن هاست. تاریخ 
بافت این سجاده مشخص نیست، اما شکل گره 
و نقش های آن، این احتمال را ایجاد کرده است که 

یادگار دوره صفوی باشد. 

ــوده و  ب ایــن سجاده حــدود 1/5 در یک متر  ابعاد 
دست هایی تار و پود آن را با مخمل ابریشمی الجوردی 

و قرمز درانداخته است. 

سرمهطالیی ◾
سجاده مخمل تزئینی با طرح حاشیه دار محرابی و 
تشعیر، از جنس مخمل ابریشمی با آستر کتان و به 
رنگ قرمز تیره، سومین سجاده نفیس این مجموعه 
اســـت. در دوخـــت ایــن ســجــاده از ســرمــه طایی، 

سنگ های سبز و قرمز و ابریشم دوزی استفاده شده 
است. حاشیه و لچک های محراب با نقش سرو و 

متن آن هم با تصویر گیاه پر شده است. 
قســمت پاییــن ســجاده نیــز بــا نقــش گلدانــی کــه 
ریشــه ســرو در آن قــرار دارد، آذیــن شــده اســت. 
روی ایــن گلــدان هــم نقــش دو شــیر و در دو گوشــه 
پاییــن محــراب نقــش دو طــاووس ابریشــم دوزی و 
ســرمه دوزی شــده اســت. واقــف ایــن اثــر مشــخص 
نیســت، ولــی زمــان آن بــاز هــم بــا  توجــه  بــه نقــوش 

آن، دوره صفــوی اســت.
ــار  ســجــاده مــعــرق قـــــاب دوزی نــیــز نــمــونــه ای از آث
سوزن دوزی دوره قاجار است و در سال 121۸ هجری  
قمری به دست »حسین آقاسی«  لندره دوز اصفهانی 
دوخته شده است. جنس پارچه از ماهوت خارجی و 
نخ های رو دوز ابریشم است و در آن، رنگ های طبیعی 
قرمز، آبی الجوردی، سبز یشمی و سبز مغز پسته ای 

استفاده شده است. 
در این سجاده، یک سجاف و هفت حاشیه، محراب 
را در میان گرفته است. دو حاشیه آن که با نقش 
ــاب دوزی شـــده، بــا چهار  ــ پیچک و گــل معرق و ق

حاشیه ساده محصور شده است. 
سوای این سجاده ها چند سجاده دیگر هم هستند 
گابتون دوزی  مخمل  »سجاده  آن هــا  مهم ترین  که 
مشکی« و »سجاده ماهوت ابریشم دوزی« است که 

همه دارای ارزش میراثی هستند.

در مشهد نیز سجاده بافی و متبرک  کردن سجاده ها در زیارت حرم برای سوغات 
و هدیه  بردن از گذشته تا به امروز باب بوده، اما بیشترین اطالعات موجود درباره 

سجاده ها متعلق به عصر صفویان و برآمده از دل اسناد این دوران است. گزيدهگزيده

رقیه توسلی  آمده ایم پایتخت. به تهرانِ 
درندشت. از وقتی داروخانه های همشهری 
آب پاکی را ریختند روی دستمان، دو گزینه 
آمد روی میز؛ بازار آزاد یا سفر به مرکز دارو. از 
آنجا که تزریق محلول مذکور معادل آزادش 
به عبارتی 14 میلیون هزینه برمی دارد و از 
وسع بازنشسته ای که ماهانه هفت تومان 
دریافتی دارد خارج است پس خواه ناخواه 
می ماند گزینه دوم و پوشیدن کفش آهنین. 
حاال سومین روز است که همراه بیمارمان، 
فقط  و  می جوریم  را  تهران  داروخــانــه هــای 

می شنویم که »موجود نداریم!«. 

نــمــی خــواهــیــم  هـــنـــوز  و  ــت  اســ دم ظــهــر 
به  زدن  سر  دارد  کم کم  برگردیم.  بـــی دارو 
»ناصرخسرو« می آید توی سرمان که یکی 
از همراهان تلفنش را قطع می کند و خبر 
اقــوام پزشکمان زنگ زده و گفته  می دهد 
برویم کدام داروفروشی ها... می رویم ... اولی 
که هیچ، دومی نمی فهمیم چطور می شود 
و  دکتر  از  کانتر!  پشت  بیایید  می گوید 
نسخه پیچ رد می شویم و می رسیم به جایی 
که باید. آقای مربوطه! بی توضیح و تفسیر 
حالیمان می کند در حقمان لطف کرده...! 
هــوای تــهــران، خفه اســت. دلگیر اســت. 

آشنابازی،  و  وساطت  با  باالخره  اینکه  با 
بیمار خاصمان روی تخت دارد دارویش را 
کرده...  بیچاره مان  اما غم غربت  می گیرد 
آدم ها  انبوه  به  و  توی ماشین  نشسته ایم 
احساس  و  می کنیم  نــگــاه  اتومبیل ها  و 
تزریق  بعدی  نوبت  داریــم.  مفرط  غریبی 
دارو و بیماران بی پارتی فکرمان را مشغول 
توی  بــاشــیــم،  کجا  نمی کند  فــرقــی  کـــرده. 
استان خودمان یا توی کانشهر، توی هر 
دویشان حس ابن سبیل ها می آید سراغت 
وقتی می بینی مسئوالن رسیدگیشان کافی 
نیست و مشکات بخش درمان زیاد است 

و این وسط کسانی دیوانه پول اند و دارند 
می بینی  می گیرند.  ماهی  گل آلود  آب  از 
آدم ها  مرگ  و  زندگی  که  کسانی هستند 
برایشان یکی است. وقتی می فهمی احتکار 
دارو، شغل اســت... و همه جا المــروت و 

بی معرفت تعدادشان کم نیست. 

سنجاق
پیامبر اکرم)ص( می فرمایند:

از  مسلمانان  کــه  اســت  کسی  مسلمان 
دست و زبان او در سامت باشند.

نیمکت زندگینیمکت زندگی

انسانم آرزوست



ما حد 
التوکل؟ 
فقال لی: 
ان ال ختاف 
مع اهلل احدا
حد توکل چیست؟ 
حضرت فرمودند: 
 اینکه با وجود خدا
از هیچ کس نترسی.

من انقطع 
الی غیراهلل 
و کله اهلل 

الیه
کسی که به غیر خدا 
تکیه کند، خدا وى را 
به هم او وامی گذارد.

اجتماع مدیران 
هیئت ها براى 

امیدآفرینی

مسئول دفتر 
همایش های جامعه 
ایمانی مشعر گفت: 
پانزدهمین همایش 
مدیران هیئت های 
محوری و برگزیده 

کشور ۹ و ۱۰ تیرماه 
در شهر مقدس قم 

برگزار می شود. امید 
توسنگ در گفت وگو 

با خبرگزاری فارس 
گفت: پانزدهمین 

همایش مدیران 
هیئت های محوری 
و برگزیده کشور با 

شعار »ونصرتی لکم 
معدة« با حضور 

جامعه هیئت های 
حسینی جهبه نصرت 

ولی عصر)عج( با 
موضوع امیدآفرینی 
در بین مردم به ویژه 

نسل جوان و نوجوان، 
پنجشنبه و جمعه ۹ و 
۱۰ تیر ماه در قم برگزار 

می شود.

دارنده 
بزرگ ترین 
گنجینه تالوت 
در آى سی یو

حجت االسالم 
محمد رضا شهیدی پور، 
استاد پیشکسوت قرآن 
کریم این روز ها حال 
و روز خوبی ندارد و در 
بستر بیماری است. 
شهریار پرهیزکار، 
استاد قرآن و از دوستان 
نزدیک حجت االسالم 
شهیدی پور در گفت وگو 
با فارس ضمن تأیید این 
خبر گفت: »متأسفانه 
حال استاد مساعد 
نیست و در بخش 
آی سی یو بیمارستان 
بستری هستند«.
استاد شهیدی پور 
از سال های پیش از 
انقالب اسالمی با تهیه 
تجهیزات ضبط تالوت 
به خصوص از رادیو 
مصر اقدام به جمع آوری 
تالوت های ستارگان 
جهان اسالم کرد و در 
این راستا حدود 2۰هزار 
تالوت ناب از قاریان 
مصری و دیگر کشور ها 
را ضبط کرد.

خبر خبر

کتابی با عنوان »فرزانه فروزنده جان ها و دل ها« در شرح احوال 
شیخ مجتبی قزوینی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، غالمرضا گلی زواره که دارای تألیفات 
متعددی در تاریخ و جغرافیای جهان اسالم و دنیای تشیع، معرفی 
اسوه های شایسته و موضوعات فرهنگی اجتماعی اســت، در 
کتاب »فرزانه فروزنده جان ها و دل ها« کوشیده  سیمای آیت هللا 
شیخ مجتبی قزوینی خراسانی )۱۳۴۶- ۱27۹ شمسی( را در ابعاد 

آموزشی، تربیتی، اخالقی، مبارزاتی و پژوهشی ترسیم کند. کتاب 
حاضر در هشت بخش سامان یافته است:

نخستین بخش به دوران کودکی، مربیان، اساتید و تحصیالت 
شیخ مجتبی قزوینی در قزوین، نجف، کربال، قم، مشهد و بروجرد 
می پردازد.  تدریس، تعلیم و تربیت شاگردانی شایسته، ترویج 
تعالیم توحیدی، آموزش معارف و حکمت های قرآنی و روایی و 
مواعظ نیکو و بیدارکننده، در دومین بخش کتاب مورد بررسی 

قرار گرفته است. اهتمام به پژوهش و نگارش و تألیف تفسیر پنج 
جلدی بیان القرآن و نیز تدوین رساله ای در معرفت نفس و اثری در 
نقد علمی و فلسفی اصول یازده گانه مالصدرا در مبانی حکمت 
متعالیه، تحقیقاتی در علوم غریبه و نیز جنبه های ذوقی، ادبی و 
قریحه این عالم در سرودن اشعار، از مباحثی است که در بخش 

سوم به آن ها پرداخته شده است.
تالش های سیاسی، اجتماعی، فعالیت های مبارزاتی، حضور 

مؤثر در نهضت اسالمی به رهبری امام خمینی)ره( به خصوص 
در خطه خراسان، افشای کارنامه فساد، تباهی و مفاسد رژیم 
استبدادی پهلوی و دفاع از مواضع رهبر کبیر انقالب اسالمی در 
نبرد با حکومت طاغوتی و برنتابیدن انحرافات فکری و فرقه ای از 
موضوعاتی است که در بخش چهارم از نظر خوانندگان می گذرد.
در پنجمین بخش کتاب، سلوک اخالقی، معنوی و عرفانی این 
مجتهد خودساخته و نیز فضائلی چون فروتنی، همدردی با 

مردم، ساده زیستی، قناعت، بزرگواری روح، عزت نفس، همت 
واال، غیرت دینی و تقید به موازین شرعی که در شخصیت ایشان 

تبلور یافته بود با ذکر نمونه های مستند توضیح داده شده اند.
ــا نفر از  در مکتب ایــن مــربــی مشفق و مـــدرس صـــادق، ده هـ
شخصیت هایی که بعدها به مقام زعامت و مرجعیت رسیدند، در 
عرصه های آموزشی، علمی و ترویجی کارنامه ای درخشان و پربار از 
خود به یادگار نهاده اند به شکوفایی باشکوهی رسیدند. در بخش 

ششم، بزرگانی چون حضرات آیات و حجج اسالم خامنه ای، 
سیستانی، محمود مجتهدی سیستانی، محمدرضا حکیمی، 
شهید سید محمدرضا سعیدی، شهید  هاشمی نژاد، محمد 
واعظ زاده خراسانی، ابوالقاسم خزعلی، سیدعباس و سیدجعفر 
سیدان، محمدباقر ملکی میانجی و عده ای دیگر از اهل فضل و 

فضیلت که نزد این بزرگوار شاگردی کرده اند، معرفی شده اند.
شیخ مجتبی قزوینی در دفاع از ارزش های الهی، مبارزه با فساد 

و ستم و نیز افشای تحریفات فرقه ای از همفکری، حمایت و 
مشورت های کاروانی از علما و فضال برخوردار بود که این بزرگان 

در هفتمین بخش کتاب به خوانندگان شناسانیده شده اند.
»فرزانه فروزنده جان ها و دل ها؛ سیره آموزشی، تربیتی و اخالقی 
آیت هللا شیخ مجتبی قزوینی به همراه معرفی شاگردان و دوستان 
ایشان « در ۳۹۵ صفحه و با قیمت ۸۵هزار تومان توسط شرکت 

چاپ و نشر بین الملل منتشر شده است.

تازه های نشر
شرح احوال 
شیخ مجتبی 
 قزوینی
 به چاپ رسید

مسجد نماد اقشار مختلف جامعه است و اجرای 
تئاتر در مساجد می تواند در تربیت مخاطب و 

همراهی آن ها با تئاتر، بسیار تأثیرگذار باشد.
به گزارش روابط عمومی حوزه هنری، کوروش زارعی، 
مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری در حاشیه 
افتتاحیه سلسله رویــداد آموزشی تئاتر مردمی 
بچه های مسجد، با اشــاره به اینکه تئاتر مردمی 
بچه های مسجد جریانی است که تجربه دو دهه را 
در پشتوانه خود دارد، گفت: در دوره جدید تحولی، 
در ساختار تئاتر بچه های مسجد تغییراتی ایجاد 
شــده اســت و مــا شکلی بــرای هنرمند مسجدی 

طراحی و در یک سند ۹ ساله تثبیت کرده ایم.
زارعـــی ادامـــه داد: بناست ایــن سند ۹ساله را به 
استان های کشور ارسال کنیم و حوزه هنری سراسر 
کشور و دفتر تئاتر مردمی بچه های مسجد برای 
اینکه به ایــن جریان بهای بیشتری داده شــود و 
اتفاقات خــوب و موفقی رخ دهــد بــا جامه عمل 
پوشاندن به این سند، ما را در رساندن به اهداف این 
سند ۹ساله که در سه فرایند زمانی سه ساله قابل 

اجراست، یاری کنند.
این مسئول خاطرنشان کــرد: بی شک نگاه ما در 
تئاتر بچه های مسجد ایــن اســت که بومی سازی 
رخ دهد چرا که اگر تئاتری عنوان مردمی بودن را 
یدک می کشد در واقع باید برای مردم آن منطقه و 
آن استان و شهر باشد و بتواند آحاد مردم را درگیر 

خود کند.
وی افزود: در این خصوص عالوه بر 

تربیت هنرمند، تربیت مخاطب 
هم مدنظرمان است و دلیل 
ایــنــکــه نــمــایــش در مسجد 
تولید و اجـــرا مــی شــود این 

اســــت کـــه بـــه هـــر حــال 
مـــســـجـــد نــمــاد 

اقشار مختلف 
جامعه است 
اجـــــــــرای  و 
ایــــن کــارهــا 
ــوانـــد  مـــی تـ

در تربیت مخاطب و اینکه مخاطب را با تئاتر همراه 
کند بسیار تأثیرگذار باشد.

مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری خاطرنشان 
کرد: در حوزه متن و محتوا و موضوع که یک معضل 
اصلی در کشور است، در تالش هستیم و هر سال 
یک مسابقه نمایش نامه نویسی با عنوان گلدسته ها 
را اجــرا می کنیم که هنرمندان ملی ما در سراسر 
کشور در آن حضور می یابند و حتی به نویسندگان 
حرفه ای تئاتر سفارش نگارش متن می دهیم که 
نمایش نامه بنویسند تا مشکل متن و نمایش نامه 

را برای تئاتر مساجد حل کنیم.
این مسئول با بیان اینکه به دنبال این هستیم که 
جریان آموزش را جدی بگیریم تا بچه ها به علم و 
دانش مسلح شوند، اظهار کرد: ما در سه سال اول 
برنامه مان این است که بچه ها را به لحاظ آموزشی 
ارتقا دهیم و در کنار این آموزش خطاهای تولیدی 
هم داشته باشند و کار تولید کنند و رویدادهای 

اجرایی هم در کنار آموزش داشته باشیم.
وی با اشــاره به روند خوب و رو به رشد این جریان 
در کشور، اظهار می کند: در همین سه چهار سال 
اخیر گروه هایی را تربیت کرده ایم که  توانسته اند 
در جشنواره ها حرفی برای گفتن داشته باشند به 
طوری که در بیست و هشتمین جشنواره بین المللی 
تئاتر کــودک و نوجوان که در حــال بــرگــزاری است 
گــروه تئاتر بچه های مسجد ما یکی از منتخبان 
این جشنواره است و نمایشی به نام تقلب که کار 
بچه های مسجد استان قم اســت برگزیده این 
موضوع اســت.  این مسئول با بیان اینکه در 
این سلسله رویدادهای آموزشی، برخی از 
استعدادهای استان ها آموزش مربی گری 
می بینند تــا در شهرها و روستاهای 
خــود آمــوزش دهند، افـــزود: به 
این طریق زنجیره گستره 
ــا شــکــل  ــ آمـــــوزشـــــی مـ
ــرد و در تئاتر  ــی مــی گ
بـــچـــه هـــای مــســجــد 
اســتــعــدادهــا تربیت 

می یابند.

ســقط جنیــن یــا بــه تعبیــر روان تر قتــل جنیــن یک 
مســئله اخالقــی، الهیاتــی، اجتماعــی و عدالتــی 
اســت. چــرا کــه از میــان بــردن هــر ذی روحــی، از 

ــم اســت. ــدگاه فقهــی حــرام و از مصادیــق ظل دی
حجت االســالم مهــدی کریمــی، عضــو گــروه 
مطالعــات عدالــت اجتماعــی پژوهشــگاه علــوم و 
فرهنــگ اســالمی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه 
»چــرا ســقط جنین یــک مســئله عدالتی اســت؟« 
یادداشــتی را در خبرگــزاری مهــر منتشــر کــرده کــه 

در ادامــه می خوانیــد.
بنــا بــر آمــار غیررســمی، ســاالنه حــدود ۳۰۰ تــا 
7۰۰هــزار ســقط جنیــن در ایــران صــورت می گیــرد. 
ایــن آمــار شــامل همــه مــواردی اســت کــه مجــوز 
قانونــی دارنــد یــا بــه صــورت غیرقانونــی انجــام 
می گیرنــد؛ ایــن میــزان ســقط جنیــن در کمتریــن 
میــزان آن یعنــی حــدود ۳۰۰ســقط در روز. البتــه 
بــه دلیــل پیچیدگــی مســئله و نبــود آمــار شــفاف، 
قضــاوت در مــورد میــزان ســقط ها و اینکــه در 
چندماهگــیِ جنیــن اتفــاق می افتــد یــا اینکــه 
چــه عواملــی موجــب ســقط شــده، در هالــه ای از 

ابهــام اســت.
تحقــق  در  مهــم  از عناصــر  یکــی  شــفافیت 
عدالــت اجتماعــی اســت، تــا زمانــی کــه اطالعــات 
شــفافی درزمینــه مســائل اجتماعــی نداشــته 
باشــیم نمی توانیــم در شناســایی مشــکل و حــلّ 
عدالت پژوهانــه آن اقــدام مناســبی انجــام دهیــم. 
در خصــوص ســقط جنیــن هــم مســئله بــه همــان 
انــدازه کــه پیچیــده اســت مبهــم نیــز اســت و تنهــا 
راه بررســی و حــل عمــوم مســائل مرتبط بــا عدالت 
و به ویــژه مســئله ســقط جنیــن، شــفافیت اســت. 
شــفافیت در آمارهــا و عوامــل ایجــاد ایــن پدیــده 
اجتماعــی می توانــد راه مــا را بــرای رســیدن بــه 
راهکارهــای بــه حداقــل رســانیدن آســیب ها 

همــوار ســازد.
ســقط جنیــن یــا بــه تعبیــر روان تــر قتــل جنیــن 
یــک مســئله اخالقــی، الهیاتــی، اجتماعــی و 
 عدالتــی اســت. چــرا کــه از میــان بــردن هــر 
ــق  ــدگاه فقهــی حــرام و از مصادی ذی روحــی، از دی

ظلــم اســت. از حیــث عدالتــی و در پاســخ بــه 
پرســش مهــم عدالــت میــان چــه کســانی، قطعــاً 
جنیــن بــه مثابــه یــک شــخص در زمــره کســانی 
اســت کــه الزم اســت عدالــت در خصــوص او 
ــا  ــم ب ــرآن کری ــت شــود. مــالک تشــخص در ق رعای
تعبیــر ثــمّ أنشــأناه خلقــاً آخــر یــا هنــگام تعلــق روح 
بــه جنیــن آمــده اســت و ایــن مهــم نشــان می دهــد 
جنین بــه مثابه یــک شــخص از حقوقــی برخوردار 
اســت و نهــاد حکمرانــی و ســایر نهادهــای دینــی و 
ــن حقــوق هســتند. ــت از ای ــی مســئول حمای مدن

یکــی از ابعــاد بحــث در مســئله ســقط جنیــن، 
ســقط جنیــن معلــول اســت. پرســش عدالتــی این 
اســت، جنیــن معلــول آیــا از حــق ادامــه حیــات 
برخــوردار اســت و یــا آنکــه بــه صــرف معلولیــت، 
والدیــن می تواننــد بــه ســقط اقــدام کننــد. در 
صورتــی کــه ایــن امــر یعنــی بــه دنیــاآوری جنیــن 
معلــول امــری الزم اســت و عدالــت چنیــن 
اقتضایــی دارد نهــاد حکمرانــی چه مســئولیتی در 
قبــال انســانی دارد کــه بــه لحــاظ بدنــی معلولیــت 
دارد و از لحظــه شــروع زندگــی بــا وضعیــت 
نابرابــری وارد کارزار دنیــا می شــود. ایــن نابرابــری 
چگونــه بــه وســیله دولت هــا و باالخــص حکمرانــی 

دینــی جبــران می شــود. )عدالــت جبرانــی(
پدیــده ســقط در بســتر اجتماعــی آن بــه معنــای 
از دســت رفتــن بخــش قابــل توجهــی از ســرمایه 

انســانی جامعــه ماســت.
اساســاً چــه زمینه هــای نابرابرانــه ای از قبیــل فقــر، 
شــکاف طبقاتــی، فســاد و دیگــر مــوارد ســبب بــروز 
ــده  ــا اساســاً پدی ــده ای شــده اســت؟ آی چنیــن پدی
ســقط جنیــن خــود یــک بیمــاری اســت یــا نشــانگر 
یــک بیمــاری شــدیدتر اســت کــه بــرای رفــع آن الزم 

اســت عوامــل و زمینه هــای آن را از میــان بــرد؟
وجـــود آمـــار بـــاالی ســـقط در کشـــورهای بـــا 
میـــزان رفـــاه زیـــاد نشـــان می دهـــد عـــالوه بـــر 
عوامـــل اقتصـــادی نظیـــر فقـــر، دیگـــر عوامـــل 
فرهنگـــی و تضعیـــف کانـــون خانـــواده و گســـترش 
بســـزایی تأثیـــر  نـــه  خودمحورا  لذت گرایـــی 

 بر این مهم دارد.

مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری:

 در تئاتر »بچه های مسجد« 
نگاه ما بومی سازی است

حجت االسالم مهدی کریمی تبیین کرد

 »سقط جنین« 
از منظر اخالق، عدالت و الهیات

دیدگاهنیم نگاه

محسـن فاطمی نژاد  »از 
هـر کجـای ایـران بـه اشـتیاق 
مشـهد/ پرواز می کند دل به 
آسمان گنبد« این بیت شعر 
در کنـار طرحـی کـه صدیقـه 
احمـدی بـا عنـوان »بـه اشـتیاق مشـهد« و در واکنش 
بـه اهانـت فیلـم عنکبـوت مقـدس بـه سـاحت امـام 
هشـتم)ع( کار کرده، روایت حال دل همه ایرانی هایی 
بـود کـه دلشـان بیـش از پیـش بـرای زیـارت پرکشـیده 

بـود.
خـودش می گویـد از جسـارتی کـه بـه سـاحت امـام 
رضـا)ع( شـده، رنجیـده بـود و دوسـت داشـت پـای 
کار، بی قـرار بـودن همـه ایرانی هـا بـرای امـام رضـا)ع( 
را نشـان دهـد. قـرار زیـارت در چهارشـنبه های امـام 
رضایی)ع( بهانه ای شد تا سراغ این طراح و گرافیست 
خوزسـتانی و سـاکن بهبهـان برویم. صدیقـه احمدی 
کارشناسی گرافیک و کارشناسـی ارشد تصویرسازی 
دارد؛ معمـوالً در تصویرسـازی هایی کـه بـا موضوعـات 
مذهبی انجـام می دهـد از تکنیـک paper art یا هنر 
کاغذی استفاده می کند و عاشـق امام رضا)ع( است. 
در این گفت وگو از او خواسـتیم ماجرای اسـتفاده اش 
از ایـن تکنیـک هنـری و طراحی هایـش بـرای امـام 

رضـا)ع( را بـرای مـا شـرح دهـد. 

خــانــم احــمــدی، کمی در مـــورد تصویرسازی های  ◾
متفاوتی که انجام می دهید برایمان بگویید. هنر کاغذ یا 
paper art که شما در صفحات مجازی خودتان هم به 

آن اشاره کرده اید، چیست؟ 
کاری کـه مـن انجـام می دهـم را هـم می توانیـم 
زیرمجموعـه گرافیـک و هـم تصویرسـازی بـه حسـاب 
بیاوریـم. البتـه بیشـتر بـه دلیـل فرهنگـی و تبلیغاتـی 
بـودن وارد حـوزه گرافیـک شـده اسـت ولـی نتیجـه ای 
کـه مـن از کارم ارائـه می دهـم، محصـول ایـن اسـت 

که مـن کارشناسـی را گرافیک و ارشـد را تصویرسـازی 
خوانـده ام یعنـی بـا هـر دو فضـا آشـنا شـدم و خروجی 
کارم پس از شروع فعالیت حرفه ای جدی ترم وارد این 
حوزه شـد؛ یعنـی تلفیقـی از گرافیـک و تصویرسـازی. 
بـه لحـاظ موضوعـی نیـز چـون کارهـا پوسـتر اسـت و 
پوسـتر نیـز زیرمجموعـه گرافیک بـه حسـاب می آید، 
می توانیـم آن را زیرمجموعـه گرافیـک دسـته بندی 
کنیـم ولـی بـه لحـاظ تکنیـک و اجـرا  زیرمجموعـه 
تصویرسـازی بـه حسـاب می آوریـم. البتـه طـراح 
می توانـد در قالب پوسـتر از هر تکنیکی برای رسـیدن 
بـه مفهـوم مدنظـرش اسـتفاده کنـد ولـی مـن چـون 
خودم در دانشگاه تصویرسازی خوانده بودم، دوست 
داشـتم از نتیجـه اش در فضـای فرهنگـی و مـوارد 

دیگـری کـه الزم می شـود اسـتفاده کنـم.
خود تصویرسـازی نیز تکنیک های مختلفی از جمله 

کار بـا اکرلیـک، آبرنـگ، مدادرنگـی، چـاپ دسـتی و 
امثالهـم دارد؛ یکـی از ایـن تکنیک هـا کالژ اسـت کـه 
از آن بـه تکـه چسـبانی نیـز تعبیـر می شـود. بالطبـع 
وقتـی تعـداد هنرمنـدان روز بـه روز بیشـتر می شـود، 
استفاده های متفاوت تری نیز از هنر صورت می گیرد. 
روی همیـن حسـاب سـبکی در دنیـا بـا عنـوان هنـر 
کاغـذ یـا paper art اسـتفاده شـده بـود کـه مـن بـا 
کالژ شـروع کـردم ولـی از آنجایـی کـه دوسـت داشـتم 
کارم یکدسـت باشـد سـعی کـردم صرفـاً از یـک مـاده 
و متریـال اسـتفاده کـرده و بـه همیـن دلیـل کاغـذ را 

انتخـاب کـردم. 
بـه مـرور زمـان وقتـی تحقیقـات بیشـتری انجـام 
 دادم خـودم نیـز متوجـه شـدم ایـن کار را بـه اسـم

 paper art یـا هنـر کاغـذ می شناسـند. به واسـطه 
گسـترش ارتباطـات در فضـای مجـازی توانسـتم کار 
افـراد بیشـتری را در این حـوزه ببینم و نتیجه این شـد 
کـه این هـا را بـه چیـزی کـه خـودم می خواسـتم تبدیـل 
کـردم. یعنـی مـا در فضـای مذهبـی چنیـن چیـزی را 
نداشـتیم یـا حداقـل مـن ندیـده بـودم و یـا شـاید هـم 
کمتـر بـوده اسـت. بعـد مـن آمـدم و ایـن را در راسـتای 

هـدف یـا چیـزی کـه مدنظـر خـودم بـود اسـتفاده کردم 
و خروجـی آن، کاری شـد کـه شـما مشـاهده می کنید. 
یعنـی بـا توجـه بـه موضوعاتـی کـه دغدغـه ام بـود یـا 
سـفارش هایی کـه داشـتم بـه ایـن خروجـی رسـیدم. 

شاید کمتر از یک دهه است که رونــد روبــه جلو و  ◾
فزاینده ای را از رشد هنرمندان فعال در حوزه طراحی و 
گرافیک و... در پرداختن به مضامین مذهبی می بینیم. 

خودتان فضا را چطور می بینید؟ 
پایـه ایـن اتفاقـات خـوب کانـون هنـر شـیعی بـه همت 
اسـتاد نجابتـی و اسـاتید دیگری بـود که سـعی کردند 
بچه ها را رشـد دهند و زمینه را فراهـم کردند تا بچه ها 
به ایـن سـمت و سـو سـوق داده شـوند. در واقـع دو کار 
خـوب انجـام شـد: از طرفـی بچه هـا را رشـد دادنـد و 
از طرفـی نیـز اهمیـت ایـن موضـوع را بـرای ارگان هـا و 
جاهـای مختلف بـاال بردنـد و شـرح دادند، این سـبب 
شـد یـک تعـادل خوبـی برقـرار شـود.  اگـر هنرمنـد را 
تربیـت کنیـم و نتوانیـم درسـت او را هدایـت کنیـم، 
بالطبع نخواهیـم توانسـت خروجـی مدنظرمـان را در 
ایـن راسـتا از او بگیریـم و هنرمنـد بـه سـمت و سـوی 

دیگری خواهد رفت. اما اگر خواسته ای از هنر داشته 
باشـیم و هنرمنـد را نیـز پـرورش داده باشـیم خروجـی 
ایـن دو همزمـان بـا یکدیگـر منجـر بـه نتیجـه خوبـی 

خواهـد شـد. 

فرایند ایده یابی و پرداخت شما به موضوعی که قرار  ◾
است کار کنید چطور پیش می رود؟ 

مـا بـا دو بحـث مواجه ایـم؛ یکـی موضـوع و دیگـری 
ایده پـردازی. اینکـه کارهای من بیشـتر جنبه مذهبی 

پیـدا کـرده بخشـی بـه عالقـه خـودم و بخشـی نیـز 
بـه سـفارش هایی برمی گـردد کـه داشـته ام. فـارغ از 
کار هنـری در ایـن حـوزه بـه نظـرم در زندگـی روزمـره 
خودمـان باید بیشـتر از این هـا از آموزه هـای اهل بیت 
اسـتفاده کنیـم و شـاید سـوق پیـدا کـردن بـه کار روی 
ایـن موضوعـات بـرای خـود مـن از ایـن حیـث اهمیـت 

داشـته باشـد. 
در خصـوص ایده پـردازی هـم شـما بایـد از قبـل 
اطالعـات داشـته باشـید؛ حـاال نمی گویـم اطالعـات 
زیـادی امـا اطالعـات نبایـد کـم باشـد چـون بعضـی 
اوقـات حتـی یـک جملـه می توانـد بـه ایده پـردازی 
مـنِ طـراح کمـک کنـد. حـاال ایـن بسـتگی دارد کـه 
سـفارش دهنده یک بخشـی از موضـوع و اطالعـات را 
در اختیـار مـن می گـذارد و گاهـی اوقـات یـک موضوع 
کلـی داده می شـود و مـن خـودم مـی روم و در مـورد آن 
مطالعه می کنـم که به نظـرم دوسـتان دیگر هـم حتماً 
همیـن کار را می کننـد. چـون بـرای ایده پـردازی الزم 
اسـت به ذهن یکسـری اطالعات بدهیم و ذهن بیاید 
و از طریق نشـانه هایی که قبـالً وجود داشـته -و گاهی 
ممکن است سعی کند نشانه جدیدی به آن قبلی ها 
اضافـه کنـد- پیونـدی برقـرار کنـد و خروجـی بگیـرد. 
حـاال ایـن بیشـتر در ذهـن شـکل می گیـرد یعنـی یـک 
فرایند ذهنی و گاهی حسی دارد و گاهی می توانیم آن 
را منطقـی توضیـح دهیـم و گاهـی به نظـرم نمی شـود. 
به خصوص موقعی که ارتباط دلی نیز برقرار می شـود 
خـودش تأثیـر می گـذارد. همان طـور کـه گفتـم لطـف 
اهـل بیـت و خـدا بـه مـا زیـاد اسـت، بـرای مـن در ایـن 
زمینـه هـم همین طـور بـوده اسـت و همیشـه لطـف 
خودش را شـامل کارهـای من کرده اسـت. زمانـی بوده 
که مـن جایـی وسـط کار گیـر کـرده  بـودم و بعـد گفته ام 
خدایـا خـودت بـه کار مـن برکـت بـده و واقعـاً نیـز ایـن 
اتفـاق افتـاده اسـت؛ یعنی هـم به لحـاظ ایـده پخته تر 
شـده و هـم اینکـه بـه دل مخاطـب نشسـته اسـت. 

در بین کارهایی که در صفحه مجازیتان به اشتراک  ◾
گذاشته اید، چند کار مشخصاً و در نگاه اول خودش را 
نشان می دهد که درباره حضرت رضا)ع( و حرم مطهر 

رضوی است. در مورد این کارها توضیح دهید. 
کارهایـی کـه اشـاره کردیـد، مثـالً نمونـه ای کـه در آن 
از مقرنـس و معمـاری حـرم اقتبـاس شـده، حاصـل 
کارگاه نقش بهشـت 2 در مشهد اسـت که در آستان 
قدس برگزار شـد. دقیقاً این فکر عالی اسـاتید بود که 
خواسـتند مـا بیاییـم و کارهـای مذهبی کـه قرار اسـت 
برای اهـل بیـت)ع( انجام شـود بـه لحاظ هنری سـطح 

باالتـری پیـدا کنـد. 
اسـاتید در آن کارگاه بـه مـا گفتنـد شـما می توانیـد 
از همیـن چیزهایـی کـه در حـرم شـاهدش هسـتید 
اسـتفاده کنیـد. مـن بـا توجـه بـه تکنیکـی کـه کار 
می کـردم چنـد کار تولیـد کـردم ولـی یکـی از ایده هایی 
کـه داشـتم، اقتبـاس از عکس هایـی بـود کـه از 
مقرنس کاری هـا گرفتـه بـودم. چـون انسـان در لحظـه 
ورود بـه حـرم عمدتـاً ایـن مقرنس هـا را کـه می بینـد 
حـس خوبـی بـه او دسـت می دهـد و حجم خوبـی هم 
دارد و جـزو المان هایـی اسـت کـه مـا آن را در مسـاجد 
نیـز می بینیـم. مجمـوع ایـن عوامـل سـبب شـد  از 
مقرنـس در کنـار فـرم طـاق ماننـد آن اسـتفاده کنـم. 
همـه مـوارد مسـیری بـرای رسـیدن بـه امـام رضـا)ع( و 
جنبه معنـوی کار  سـبب شـد آن پروانه هـا را نیـز نماد 
خـود زائـر و افـراد در نظر بگیـرم که پیـش امـام رضا)ع( 
آمده اند. دقیقاً اینجا دیگر نیاز نداشتیم نقوش حرم 
را وارد کنیـم چـون خـود المانـی که انتخـاب شـد، برای 
مـردم شـکل آشـنایی بـه نظـر می رسـد و نیـازی نبـود 
بخواهیـم یـک نقشـی اضافـه کنیـم کـه آن نقش هـا 
بـه لحـاظ مـادی و هنـری ذهـن مخاطـب را از المـان 
اصلیمـان دور کنـد. پـس دیگـر نیـازی بـه ریزه کاری هـا 
نداشـتیم و همیـن خالصه گویی هـا کافـی بـود. حـاال 

در کارهـای هنـری یـک ارجحیتـی وجـود دارد کـه هـر 
چـه خالصـه تـر، بهتـر. یعنـی هرچـه سـاده تر باشـد 
مفهـوم زودتـر بـه مخاطـب منتقـل می شـود. چـون 
این ها کارهایی اسـت که باید در عیـن اینکه مخاطب 
نگاهش کند و زمـان کوتاهـی را برایش بگذارد، سـریع 

مفهـوم خـودش را برسـاند. 
کار زیـارت از راه دور نیـز دقیقـاً موقـع شـیوع کرونـا 
بـود و افـراد کمتـر می توانسـتند رفـت و آمـد کننـد 
ولـی دل همـه پیـش امـام رضـا)ع( بـود. کسـی هـم کـه 
می خواسـت زیـارت کنـد واسـطه اش همیـن فضـای 
مجازی و گوشـی های تلفن همـراه بود که موجب شـد 
ایـن کار را بـه ایـن شـکل آمـاده کنـم؛ یعنـی حـرم امـام 
رضـا)ع( را در دل موبایـل قـرار دهـم. اینجـا الزم بـود 
تصویـر شـخص را در قالب یـک فیگور کوچـک بیاورم 
که ارتباط دلی و نزدیک بودن از حیث معنوی را نشان 

دهم تا مشخص شود فرد با این واسطه خودش را در 
حرم امام رضا)ع( تصور می کند و دارد سالم می دهد.
کار سـوم هم به تازگی و ناظـر بر توهین فیلـم عنکبوت 
مقدس بـه امـام رضـا)ع( بود. خـود من خیلی دوسـت 
داشـتم در واکنش به این موضوع کاری انجـام دهم تا 
نشـان دهم دل ایرانی ها پیش امام رضاسـت و کسـی 
نمی توانـد ارزش امـام رضـا)ع( را کوچـک کنـد. کل 
ایـران نگاهشـان ایـن اسـت کـه امـام رضا قلـب ایـران و 
بـزرگ همـه اسـت و حتی شـاید کسـانی که خودشـان 
را دور می گیرنـد آن ارتباط دلـی را دارند و واقعاً انسـان 

نمی توانـد از ایـن منبـع الهـی دور بمانـد. 
برای ایـن طراحـی وقتی داشـتم عکس هـای حـرم امام 
رضا)ع( را می دیدم عکـس دو کبوتر در حـرم امام رضا 
نظـرم را جلـب کـرد کـه زیـرش نوشـته بـود هـر کبوتـر 
زائـری اسـت. سـپس ایـن ایده بـه ذهنم رسـید کـه کل 
ایـران زائـر امـام رضـا هسـتند و دوسـت دارنـد آنجـا 
باشـند. کل ایـران شـد اِلِمـان نقشـه ایـران و مـردم و 
زائـران امـام رضـا)ع( از جـای جـای ایـران را نیز بـا کبوتر 
نشـان دادم کـه در حـال حرکـت بـه سـمت حـرم امـام 
رضا)ع( هسـتند. خدا را شـکر این کار هم دیده شـد و 

هـم همـه آن را دوسـت داشـتند. 
ایــن مــورد طــرح خیلــی پــرکاری بــود و زمــان زیــادی را 
ــا اینکــه در پوســتر گفتــه می شــود هــر  صــرف کــردم. ب
چــه خالصه تــر بهتــر، ولــی در ایــن تکنیــک بــا ســلیقه 
خــودم دوســت داشــتم ایــن کار جزئیــات بیشــتری 
داشــته باشــد بــه همیــن دلیــل هــر کبوتــر بایــد بــا 
جزئیــات ســاخته می شــد. المــان حــرم نیــز هــم از 
حیــث موقعیــت جغرافیایــی و هــم بــه لحــاظ فــرم حرم 
امــام رضا مشــخص بــود نشــانگر حــرم امام رضاســت 
و صرفــاً بــه فــرم ســاده بســنده کــردم، چــون بــرای همــه 
مشــخص بــود. نــوری را نیــز کــه در تصویــر قــرار دادم 
بــرای ایــن بــود کــه نشــان دهــم مــا در پرتــو معنویــت 

الهــی امــام رضــا)ع( هســتیم.

 ساعتی پای صحبت صدیقه احمدی، طراح و گرافیست 
و عرض ارادتش به ساحت امام هشتم)ع( با هنر کاغذی

j امام رضا 
 قلب ایران است
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آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ۱۳ آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

آرای صادره هیئت حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دورود به شرح ذیل رسیدگی و تأیید و انشاء گردید. 
مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر 
صاحبان حقوق در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دورود تسلیم 
دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه 
گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا براساس مدلول رای وفق مقررات 

صادر خواهد شد در هر حال سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود.
پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۲۵۰۰۵۰۰۰۲۱۳ و رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۵۰۰۵۰۰۰۲۱۱ مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ به تقاضای آقای علی اصغر کنعانی 
فرزند محمد نس��بت به شش��دانگ یک باب ساختمان به مس��احت ۱۱۳/۶۵ متر مربع مفروز و مجزا ش��ده از پالک ۱۱۷ اصلی واقع در بخش ۴ 

شهرستان دورود.
خروجی از مالکیت: علی محمد کنعانی فرزند یوسف و غالمحسین چراغی فرزند عابدین         م الف ۱۲۶         آ۴۰۱۰۳۴۵۴

انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۳/۲۳                            انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۴/۰۸
مصطفی امان اله بهاروندی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دورود

 
ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه

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

نظر به دس��تور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رس��می مصوب ۱۳9۰/۰9/۲۰ و برابر رای شماره  
۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۰۶۰۰۰۶۵۳  هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا قاسم پور فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه ۲۵۸۰9 صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت ۲۴۵/۲۵ متر مربع )دویست و چهل و پنج و بیست و پنج صدم متر مربع ( قسمتی از پالک شماره ۲۶۷۲ تفکیکی از ۳۵9 متصل به 
۱۳۲ فرعی اراضی کوچه قاضیان پالک ۲۳۷ اصلی دهستان اربعه  واقع در خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری مع 
الواسطه از مالک رسمی مفید حسینی کارگر محرز گردیده است . لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه 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 .آ۴۰۱۰۳۴۴۸
تاریخ انتشار نوبت اول : ۲۳/ ۱۴۰۱/۰۳                     تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

سید امین موسوی -رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه 

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به دس��تور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رس��می مصوب ۱۳9۰/۰9/۲۰ و برابر رای شماره  
۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۰۶۰۰۱۰۰۲  هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی آقای هادی عباسی فرزند رجبعلی بشماره شناسنامه ۲9۱۳ صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت ۱۷۲/۳۵ متر مربع )یکصد و هفتاد و دو و سی و پنج صدم متر مربع ( قسمتی از پالک ۸۳ فرعی از اراضی ضیاء الدین سفلی پالک۱۲۶ 
اصلی دهستان اربعه  واقع در خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری مع الواسطه از مالک رسمی مهدی فخاریان تربتی 
محرز گردیده است . لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه 
این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه 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 تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت 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 .آ۴۰۱۰۳۴۴9
تاریخ انتشار نوبت اول : ۲۳/ ۱۴۰۱/۰۳                        تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

سید امین موسوی -رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه 

کلی���ه م���دارک اعم از س���ندکمپانی یا اس���ناد کارخانه 
موت���ور س���یکلت 125cc پرواز بی کالج ش���رکت نیرو 
موتور رنگ مشکی سفید مدل 1394 ش پالک ایران 
ش   903784N2N0120 موت���ور  ش   13594-774
شاس���ی 9415896N2N***125G به نام مهدی یاری 

مفقود و فاقداعتبار است.
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برگ سبز موتور سیکلت رادیسون تیپ ccتریل248 
رنگ مش���کی س���ال 1391 به شماره ش���هربانی778-

32251 و شماره موتور 248N3C200542 و شماره 
شاس���ی N3C***248A 9100626 به مالکیت سید 
امیر حسین کالنتر رحمت آبادی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می گردد.
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دانش���نامه پای���ان تحصی���الت خان���م رحیم���ه 
طاه���ری فرزند مرتضی به ش���ماره شناس���نامه 
188  صادره از اس���فراین  در مقطع کارشناسی  
ناپیوسته رشته مهندس���ی تکنولوژی معماری 
به ش���ماره 159018300731صادره از دانش���گاه 
آزاد اس���المی واح���د  بجن���ورد  مفق���ود 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 نماید. 

دی
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آگ

سند و برگ س���بز موتور سیکلت شیرویه به رنگ 
نقره ای مدل 1382 به نام ابراهیم جان فشان به 
شماره پالک 81552-791 به شماره موتور 04687 
و شماره بدنه 82162926 مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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برگ سبز سند کمپانی و کارت شناسایی خودرو سواری سایپا 
تیپ QUIKAT رنگ سفید سال 1398 به شماره شهربانی 
 NAS841100K1030692 97 د 579 ایران 74 و شماره بدنه
و ش����ماره موتور M158852196 به مالکیت حسین پهلوان 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
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 PMT150 برگ سبز و سند کمپانی موتورسیکلت پیشتاز
به رنگ قرمز آلبالوئی مدل 1391 به ش���ماره انتظامی 
79525-779  ب���ه ش���ماره موت���ور NEG۱۱۲۶۵۹۹  و 
ش���ماره تنه NEG***۱۵۰A۹۱۰۰۳۵۳ بنام س���بزعلی 

قدیمی مفقود و فاقد اعتبار است.
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به آگاهی می رساند مهر شورای روستای رضا آباد 
س���رهنگ  بخ���ش مرکزی چناران مفق���ود گردیده 
اس���ت و از درجه اعتبار س���اقط می باش���د بدیهی 
اس���ت مهر جدید با تغییرات���ی همراه خواهد بود.
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برگ س���بز و س���ند کمپانی اتومبیل پیکان سواری 
تیپ 1600رنگ سفید معمولی مدل 1379 بنزینی 
به شماره موتور 11127958765 به شماره شاسی 
0079466019 بش���ماره پالک 52 128 ط 13 به نام 
محمدکیال مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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ب���رگ س���بز و کارت خ���ودروی پژو م���دل 82 رنگ 
مشکی به ش���ماره انتظامی 988س88 ایران 36  
ش���ماره موتور 22568200147 و ش���ماره شاس���ی 
0082007501  ب���ه مالکیت ای���رج کاریزنوی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س����بز وسندکمپانی و سند محضری خودروی پیکان 
وانت مدل 89 رنگ سفید شیری-روغنی به شماره انتظامی 
847س55 ای����ران 74  ش����ماره موت����ور 11489074681 و 
ش����ماره شاسی NAAA46AA9BG158834  به مالکیت 
سیدش����هاب حس����ینی مفقود گردی����ده و از درج����ه اعتبار 

ساقط می باشد.  ف
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کلیه مدارک اعم ازس���ند کمپانی یا اس���نادکارخانه 
موتور سیکلت احس���ان 200cc قرمز مدل 1393 
ش پالک ایران 772-57634 ش موتور  207969 
ش���ماره تنه 934621 به نام جعف���ر آزاد مفقود و 

فاقداعتباراست.
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بدینوسیله از كلیه صاحبان سهام شركت یا نمایندگان آنان دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی 
عادی سالیانه كه در ساعت 16 مورخ 1401/04/20 در محل شركت واقع در مشهد- قطعه 115  فاز 2 شهرك 

صنعتی توس واقع در كیلومتر 20 جاده مشهد قوچان تشكیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

1 - استماع گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی برای عملكرد سال منتهی به تاریخ  1400/12/29
2 -استماع گزارش بازرس و حسابرس شركت برای عملكرد سال منتهی به تاریخ  1400/12/29

3 -بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان برای عملكرد سال منتهی به تاریخ  1400/12/29
4- انتخاب اعضاء هیئت مدیره برای یك دوره دوساله

5 - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شركت برای یك دوره یك ساله 
6 - تعیین روزنامه كثیراالنتشار جهت درج آگهی های شركت 

7-سایر موارد در صالحیت مجمع عمومی عادی 
هیئت مدیره شركت  ف
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شركت پایورپالستیك توس) سهامی خاص (
به شماره ثبت 13378 و شناسه ملی 10380290301

بدینوس��یله از كلیه صاحبان سهام شركت یا نمایندگان آنان دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی 
عادی سالیانه كه در ساعت 10 صبح مورخ  04/20/ 1401 در محل شركت واقع در  مشهد – كیلومتر 30 جاده 
مش��هد قوچان – روبروی جاده ش��یرحصار-جنب شركت گرمان گاز –ش��ركت تولیدی وصنعتی چدن خراسان 

تشكیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

1 - استماع گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی برای عملكرد سال منتهی به تاریخ 1400/12/29
2 - استماع گزارش بازرس و حسابرس شركت برای عملكرد سال منتهی به تاریخ 1400/12/29

3 - بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان برای عملكرد سال منتهی به تاریخ 1400/12/29
4 -  انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و حسابرس شركت برای یك دوره یك ساله 

5-انتخاب اعضاء هیئت مدیره برای یك دوره دوساله
6 - تعیین روزنامه كثیراالنتشار جهت درج آگهی های شركت 

7 - سایر موارد در صالحیت مجمع عمومی عادی 
ف   هیئت مدیره شركت 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی س�الیانه ش�ركت تولیدی وصنعتی چدن خراس�ان   ) س�هامی خاص (
به ش�ماره ثبت 2641 و شناس�ه ملی 10380181597

 احترامًا بدینوسیله به اطالع می رساند جلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده نوبت اول تعاونی مصرف فرهنگیان 
و كارمندان دولت بش��رویه در س��اعت 18/30 روز ش��نبه مورخ 1401/5/1 در محل شهرس��تان بشرویه،خیابان مجتهد 
بشروی،حس��ینیه جان نثاران حس��ینی جنب ش��ركت تعاونی برگزار می گردد.از كلیه اعضای محترم شركت درخواست 
می گردد در این جلسه شركت فرمایند. ضمنًا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصًا حضور یابد می تواند همراه با 
نماینده تام االختیار خویش به دفترشركت مراجعه و برگه ورود به جلسه مجمع را تنظیم نماید.ضمنًا به اطالع می رساند 
كه با توجه به ماده  19 آیین نامه نحوه تشكیل مجامع عمومی تعداد آرای وكالتی هر عضو حداكثر سه رأی و هر شخص غیر 
عضو تنها یك رأی می باشد. ضمنا داوطلبان عضویت در سمت بازرسی می توانند حداكثر  تا هفت روزاز تاریخ انتشار 

آگهی دعوت مدارك خود را به دفتر شركت تحویل نمایند.
دستور جلسه :

1.استماع گزارش هیأت مدیره                                                                2.استماع گزارش بازرس
3.تصویب ترازهای مالی سال 1400                                                        4.تصویب بودجه پیشنهادی سال 1401

5.انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یك سال مالی           6.تعیین روزنامه كثیراالنتشاراصلی وعلی البدل

 رضا سردار-رئیس هیأت مدیره شركت تعاونی مصرف فرهنگیان و كارمندان دولت بشرویه
 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده- نوبت اول- شركت تعاونی مصرف 
فرهنگیان و كارمندان دولت بشرویه -شماره ثبت 81 -شناسه ملی 10980129174
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بدینوسیله از كلیه صاحبان سهام شركت یا نمایندگان آنان دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی 
سالیانه كه در ساعت 8 صبح مورخ 1401/04/20 در محل شركت واقع در  مشهد- شهرك صنعتی توس - فاز 

یك شركت تولیدی وصنعتی تكالن توس  تشكیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

1 -استماع گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی برای عملكرد سال منتهی به تاریخ  1400/12/29
2 -استماع گزارش بازرس و حسابرس شركت برای عملكرد سال منتهی به تاریخ  1400/12/29

3 - بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان برای عملكرد سال منتهی به تاریخ  1400/12/29
4 -  انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و حسابرس شركت برای یك دوره یك ساله 

5- انتخاب اعضاء هیئت مدیره برای یك دوره دوساله
6- تعیین روزنامه كثیراالنتشار جهت درج آگهی های شركت 

7 - سایر موارد در صالحیت مجمع عمومی عادی 
ف  هیئت مدیره شركت 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی س�الیانه ش�ركت تولیدی و صنعتی تكالن توس  ) س�هامی خاص (

به ش�ماره ثبت 4177 و شناس�ه ملی 10380200689 

بدینوسیله از كلیه صاحبان سهام شركت یا نمایندگان آنان دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی 
س��الیانه كه در ساعت 11 صبح مورخ 1401/04/20 در محل شركت واقع در  مشهد- شهرك صنعتی توس- فاز 

1 - مقابل كارخانه سیم وكابل شركت تولیدی وصنعتی پركوك توس  تشكیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

1 - استماع گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی برای عملكرد سال منتهی به تاریخ  1400/12/29
2 - استماع گزارش بازرس و حسابرس شركت برای عملكرد سال منتهی به تاریخ  1400/12/29

3- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان برای عملكرد سال منتهی به تاریخ  1400/12/29
4 -  انتخاب اعضاء هیئت مدیره برای یك دوره دوساله

5 -  انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و حسابرس شركت برای یك دوره یك ساله 
6- تعیین روزنامه كثیراالنتشار جهت درج آگهی های شركت 

7 - سایر موارد در صالحیت مجمع عمومی عادی 
ف هیئت مدیره شركت 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شركت تولیدی وصنعتی پركوك توس)سهامی خاص (
به شماره ثبت 11378 و شناسه ملی 10380270832

موعظه
آیت اهلل مظاهری

   آثار یأس از استجابت دعا
پروردگار متعال در قرآن کریم به تأکید بر ضرورت دعا کردن اکتفا 

نمی کند و در آیات دیگرى انسانی را که دعا نمی کند، تهدید می نماید 
و می فرماید اگر کسی اعراض از دعا داشته باشد و در زندگی او دعا 

نباشد، به جهنم خواهد رفت و در جهنم خوار و ذلیل می شود: »َو قاَل 

ربُُّکُم ادُعونِی اَسَتِجْب لَُکْم إِنَّ الَّذیَن یْسَتْکِبُروَن َعْن ِعباَدتی  َسیْدُخُلوَن 
َم داِخریَن«.  َجَهنَّ

این مطلب خیلی مهم است، همان  طور که دعا  کردن پاداش دنیوى و 
اخروى دارد، اعراض از دعا نیز عقاب خداوند را در پی خواهد داشت. 

خداوند در این آیات می فرماید اگر دعا در زندگی شما نباشد من به 

شما اعتنا ندارم و دست عنایت من از روى سر شما برداشته می شود. 
نباید این مطلب را ساده بپنداریم. 

اگر العیاذ باهلل خداوند عنایت خود را از کسی منقطع کند، به گمراهی 
و حیرانی و بی دینی دچار خواهد شد. منکر تمام اعتقادات خویش 

از جمله منکر امام زمان»اروحنا فداه«، منکر قرآن و ختم نبوت و 

تشیع می شود. گاهی انسان با وجود اینکه می داند انجام کارى گناه 
و ناشایست است، آن را انجام می دهد. با این حال، هر چند خیلی بد 
است ولی قابل جبران است. مصیبت سخت تر آن است که انسان به 

خود نیاید و نه تنها توبه نکند و از کرده خویش پشیمان نشود، بلکه 
گناه خود را توجیه کند و به قول جرج جرداق مسیحی، کار را به جایی 

می رساند که ولی خدا را در مسجد، خانه خدا، هنگام نماز، قربه إلی اهلل 
می کشد! توجیه گرى انسان، کار را به اینجا می کشاند!

در آیه دیگر می فرماید: »ُقْل ما یْعَبُؤا بُِکْم َربِّی لَْو ال ُدعاُؤُکْم« یعنی اگر 
دعاى شما نبود، خداوند به شما توجه و اعتنایی نداشت. اگر در 

زندگی انسان روح دعا کردن حاکم نباشد، اگر انسان با دعا سر و کار 

نداشته باشد، دست عنایت خداى متعال از او برداشته می شود و  کسی 
که خدا به او توجه نکند و عنایتی به او نداشته باشد، روزگارش تیره تر 

از شب تار است و سقوط او حتمی است. آیه دیگرى که تهدید بسیار 
مهمی براى یأس از رحمت خداوند به شمار می رود، می فرماید: »َو ال 
ِ إاِلَّ الَْقْوُم الْکافُِروَن«؛ یعنی  ِ إِنَُّه ال ییأُس ِمْن َرْوِح اهللَّ َتیأُسوا ِمْن َرْوِح اهللَّ

از رحمت بی انتهاى خدا ناامید نباشید که هرگز جز کافران هیچ کس 
از رحمت خدا ناامید نمی شود. بنابراین بنده نباید از رحمت بی اندازه 

خدا و استجابت دعا مأیوس باشد، همیشه باید با حالت امیدوارى دعا 
کند و بداند دعا کردن خیلی پاداش و نتیجه دارد و نیز یأس و ناامیدى 

از رحمت خداوند گناهی در سر حد کفر خواهد داشت.



حسین  محمد
 نــیــکــبــخــت  
ــال پـــیـــش در  ــ 114 سـ
ــیـــن روزهــــــایــــــی،  ــنـ چـ
ســرانــجــام کـــار دعـــوای 
ــاه و  ــی شـ ــلـ ــدعـ ــمـ ــحـ مـ
مشروطه خواهان به تیر و تفنگ کشید. 
شــاه قــاجــار دســتــور داد مجلس نوبنیاد 
شـــورای ملی را بــه تــوپ ببندند و پرونده 
مشروطیت را مختومه اعــام کنند. روز 
به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی، 
در تاریخ ایران به »یوم التوپ« و دوره یک 
ساله حکومت محمدعلی شاه به »استبداد 
صغیر« مــعــروف شــده  اســت. بافاصله 
پس از این اتفاق، شرایط عمومی کشور 
تغییر کرد و حکمرانان قبلی، جای خود را 
به حکمرانان جدید دادنــد. اوضاع کشور 
بسیار آشفته بود؛ هر حرکتی در طرفداری 
از مشروطیت به شدت سرکوب می شد. 
در ایــن بین، افــراد بی گناهی که به اتهام 
طرفداری از مشروطه به تیغ جاد سپرده 
شدند، کم نبودند. مشهد نیز مانند دیگر 
شهرهای بزرگ ایران، از عوارض مربوط به 
»یوم التوپ« برکنار نماند و شاهد اتفاقات 

ناگوار بسیاری شد. 

روزگارسختعلمایمشروطهخواه ◾
حضور نیروهای روسیه تزاری در مشهد و 
نفوذ کنسول این کشور در میان بازرگانان و 
متنفذین شهر موجب شد شرایط فعالیت 
مــشــروطــه خــواهــان در مشهد، از همان 
ابتدای تشکیل مجلس شورای ملی، خیلی 
مساعد نباشد. هر چند به لطف علمایی 

مانند مــرحــوم آقــــازاده و شیخ ذبیح هللا 
مجتهد قوچانی کــه هــر دو از شــاگــردان 
مبرّز آخوند خراسانی بــودنــد، مخالفان 
استبداد پناهگاه محکمی داشتند؛ اما پس 
از یوم التوپ، دیگر این علمای مشروطه خواه 
قادر نبودند مثل قبل از مبارزان حمایت 

کنند. تسلط طــرفــداران محمدعلی شاه 
به واسطه حضور نظامی روس هــا سبب 
کاهش قــدرت مشروطه خواهان مشهد 
شد و حتی تبعید آیــت هللا سیدمحمد 
طباطبایی، یکی از دو عالم و مجتهد بزرگ 
مشروطه خواه به مشهد نیز نتوانست 

تغییری در شــرایــط ایــجــاد کــنــد. بــا آغــاز 
اســتــبــداد صغیر، محمدعلی شاه بــرای 
تثبیت قــدرت خــود، »صاحب اختیار«، 
یکی از سیاستمداران مورد اعتماد خودش 
را به مشهد فرستاد؛ امــا حکومت او در 
این شهر، بیشتر از سه ماه طول نکشید؛ 

صاحب اختیار قادر نبود فعالیت  علمای 
مشروطه خواه را در مشهد محدود کند. 
آن ها با وجود همه تنگناها از هر فرصتی 
برای ابراز مخالفت خود با اقدام های شاه 
استفاده می کردند و حتی در حرم مطهر 
و مقابل چشم مــأمــوران حــاکــم، بــه بیان 
مفاسد استبداد و حکومت استبدادی 
می پرداختند. بــا عــزل صاحب اختیار، 
رکــن الــدولــه به حکومت خــراســان و شهر 

مشهد رسید.

قیاممردممشهد ◾
ــقــــب رانـــــــدن  رکــــــن الــــــدولــــــه بـــــــــرای عــ
مشروطه خواهان، به زور و خشونت رو 
آورد؛ او با حمایت نیروهای قزاق این کار را 
در مشهد انجام می داد. »دابیژا« کنسول 
روسیه تزاری در این شهر، مشوق حاکم برای 
اعمال خشونت بود. او به بهانه آشفتگی 
اوضــاع و در خطر بــودن جان اتباع روس، 
نیروهای نظامی بیشتری را از عشق آباد به 
مشهد فراخواند و به این ترتیب بر وخامت 
اوضاع شهر افزود. این اقدام دابیژا از یک 
سو و از سوی دیگر رفتارهای خارج از نزاکت 
و گاه توهین آمیز قزاق ها، جان مردم مشهد 
را به لب رساند. روز 31 بهمن ماه سال 1287، 
یکی از اتباع روسیه تــزاری که به تاجری 
مشهدی بدهکار بــود، در مقابل مطالبه 
طلب از سوی وی، بنای فحاشی را گذاشت 
و در بازار سرشور مشهد، آن تاجر متدین و 
خوشنام را به باد کتک گرفت. بازتاب این 
رفتار توهین آمیز؛ قیام مردم مشهد و دفاع 
همه جانبه از بازرگان ایرانی بود. درگیری در 
اطــراف حرم مطهر به اوج خــودش رسید. 

یکی از قزاق ها که سعی می کرد به زور سرنیزه 
مردم را عقب براند، کشته شد. به دنبال این 
اتفاق، کنسول روس به رکن الدوله اخطار داد 
که باید هر چه سریع تر، قیام را سرکوب کند 
و حاکم خراسان بدون توجه به علت وقوع 
ایــن مــاجــرا، دســت به کشتار و بازداشت 
مردم معترض در اطراف حرم رضوی زد. این 
رفتار، تبعات بسیار شدیدی برای رکن الدوله 
داشت؛ بسیاری از افراد بی طرف که حاضر 
نبودند در دعـــوای مشروطه وارد شوند، 
اینک به حکم مسلمانی و وطن دوستی 
به مخالفت با اقــدام هــای وی پرداختند. 
محمدعلی قائم مقام و اعتضادالتولیه، 
دو تن از این افــراد بودند که تلگرافی را در 
حمایت از مــشــروطــه خــواهــان بــه تهران 
مخابره کردند. این وضعیت تا خرداد سال 
1288 ادامه داشت و طی آن، درگیری های 
زیــادی در شهر مشهد اتفاق افتاد. اواخر 
بهار سال 1288 بود که پیشروی طرفداران 
مشروطیت به سوی پایتخت آغــاز شد و 
این اقدام، شرایط را برای محمدعلی شاه و 
طرفداران او پیچیده تر کرد. شاه در اقدامی 
عجوالنه به فرمانده قشون خراسان دستور 
داد مردم را به شدت سرکوب کند؛ اما تجمع 
مـــردم در اطـــراف حــرم رضـــوی و پیوستن 
ســربــازان حکومت به آن هــا، کــار را دشــوار 
کــرد. در همان حــال، 4هـــزار نفر از طاب 
حوزه علمیه مشهد در حرم مطهر متحصن 
و خواستار برکناری رکــن الــدولــه و عوامل 
حکومت استبدادی شدند. با فتح تهران 
و سست شدن پایه های قدرت طرفداران 
استبداد، پایان دوران استبداد صغیر در 

شهر مشهد هم رقم خورد.

نگاهی به روزگار مجاوران حرم مطهر رضوی در دوران استبداد صغیر 

مشهد پس از »یوم التوپ«!   

خبرخبر
امروزامروز

تشرف هیئتی از آستان مقدس حضرت عباس j به حرم مطهر رضوی
با همکاری معاونت امور بین الملل سازمان علمی و فرهنگی 
آستان قدس رضــوی، هیئتی از آستان مقدس حضرت 

عباس)ع( به بارگاه منور رضوی مشرف شدند.
رئیس اداره همکاری های بین الملل ســازمــان علمی و 
فرهنگی آستان قدس رضوی گفت: این هیئت در راستای 

توسعه همکاری های مشترک پژوهشی، مطالعاتی و 
 فرهنگی بین دو آستان مقدس عباسی و رضوی به حرم 

علی بن موسی الرضا)ع( مشرف شدند.
دکتر ریــاض العمیدی؛ رئیس مرکز  بین المللی پژوهش 
و مطالعات العمید و نماینده جمعیت علمی و فکری 

العمید، دکتر علی کاظم محمد؛ رئیس بخش فعالیت ها 
و برنامه ها در مرکز العمید، دکتر شوقی مصطفی علی؛ 
معاون رئیس موزه، نفایس و مخطوطات آستان مقدس 
ــازی الــمــوســوی؛ رئــیــس بخش  عــبــاســی، دکــتــر حــیــدر  فـ
 ترجمه در جمعیت علمی فکری العمید و... برخی از 

شخصیت های این هیئت هستند.
وی افزود: دیدار با عبدالحمید طالبی؛ رئیس سازمان علمی 
و فرهنگی آستان قدس رضوی و احد فرامرز قراملکی؛ مدیر 
عامل بنیاد پژوهش های اسامی آستان قدس رضوی از 

برنامه های تدارک دیده شده برای این هیئت است.

مجازآباد 
   پویش قرآنی 

اگر اهل فضای مجازی باشید، دیده اید 
که تقریبًا هر روزه پویش های مختلفی 

در این فضا به راه انداخته می شود. 
به تازگی هم از سوی کمیته فرهنگی 

ستاد اربعین حسینی، پویش قرائت یک 
صفحه قرآن هدیه به پیشگاه پیامبر 
اعظم)ص(، حضرت زهرا)س( و ائمه 

بقیع)ع( به راه افتاده است.
این پویش با توجه به نزدیکی به عید 

قربان و ایام حج ابراهیمی برگزار 
و به نیابت از شرکت کنندگان، در 

مسجدالنبی زیارت انجام می شود.
عالقه مندان پس از قرائت یک صفحه از 
قرآن کریم نام خود را به همراه شماره 

 صفحه قرائت شده
  به شماره ۳۰۰۰۹۷۵۰۰۰۹۰ 

ارسال کنند تا به نیابت از آن ها و 
 والدینشان در مدینه النبی

 زیارت انجام شود.
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انّ 
ابدانکم 
لیس هلا 
مثن اال 
اجلنه 
فالتبیعوها 
بغیرها 
همانا بدن های 
شما را بهایی جز 
بهشت نیست. پس 
آن  را به غـیر بهشت 
نفـروشـید.

»دابیژا« کنسول روسیه تزاری در مشهد، مشوق حاکم برای اعمال خشونت بود. او به بهانه آشفتگی 
اوضاع و در خطر بودن جان اتباع روس، نیروهای نظامی بیشتری را از عشق آباد به مشهد فراخواند و 

به این ترتیب بر وخامت اوضاع شهر افزود.
گزيدهگزيده

      صفحه 12
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي ش��ماره 140160327001000364-1401/03/31هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك ناحيه يك زنجان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضي آقاي مسيب شكوري فرزند محمد ابراهيم بشماره شناسنامه 322 صادره از زنجان در يك باب خانه 
به مساحت 214/42 مترمربع پالك فرعي از 43 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 15592 فرعي از43 اصلي واقع 
در بخش 7 زنجان خريداري از مالك رسمي آقاي عليقلي باقري محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. آ-40104319

تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/04/08                تاريخ انتشار نوبت دوم :1401/04/25
محمد رضا حسنی – رئيس ثبت اسناد و امالك

متن آگهی مزایده اموال منقول)خودرو(
 باس��تناد مواد 121 و 122 آئين نامه اجرای مفاد اس��ناد رسمی الزم االجرا و بموجب پرونده اجرائی140100005 
تمامی شش��دانگ يك دس��تگاه خودروی س��واری پرايد تيپ131EX رنگ نقره ای متاليك مدل 1392 به شماره 
انتظامی ايران 42- 387ن97متعلق به آقای مجيد نجاری فرزند ش��رف خان بشماره ملی 0780353900در قبال 
طلب) قس��متی از مهريه( خانم زهرا يزدان پرس��ت ثانی فرزند علی بش��ماره ملی0781091306 از طريق مزايده 
حضوری به فروش می رسد، و برابر نظريه كارشناسی رسمی دادگستری به مبلغ 1/000/000/000ريال)يك ميليارد 
ريال( ارزيابی و به دليل عدم وصول اعتراض ارزيابی قطعيت يافته است و بنا به درخواست بستانكار)زوجه( مزايده روز 
شنبه مورخ 1401/04/25از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر در محل واحد اجرای اسناد رسمی خوشاب واقع در اداره ثبت 
اسناد و امالك شهرستان خوشاب شهر سلطان آباد بلوار سجاد سجاد 2 برگزار می گردد كه مزايده از مبلغ ارزيابی 
شروع شده و به باالترين قيمت پيشنهادی واگذار و پس از توديع كامل وجه مزايده تحويل خواهد شد و مطابق ماده 
136 آيين نامه اجرای مفادرسمی الزم االجرا شركت در مزايده منوط به پرداخت 10درصد از مبلغ پايه كارشناسی 
به حس��اب س��پرده ثبت و حضور خريدار يا نماينده قانونی در جلسه مزايده ميباشد.ضمنا پرداخت هزينه تنظيم و 
انتقال سند و تعويض پالك ونيز بدهی های مالياتی، جريمه ها و عوارض شهرداری و غيره كه مبلغ آن فعال مشخص 
نيست به عهده برنده مزايده ميباشد،حقوق دولتی نيم عشر اجرايی و حق مزايده نقدا وصول می گردد وهرگاه متعهد 
تا قبل از تنظيم صورتجلسه مزايده اقدام به پرداخت دين يا جلب رضايت بستانكار نمايد از انجام مزايده خود داری 

می گردد.)م الف 401/305(  آ-40104312
تاريخ انتشار:1401/04/08

 عليرضا ميرزايی- مسئول واحد اجرای اسناد رسمی خوشاب

آگهی  تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش پنج حوزه ثبتی شهرستان اسفراین 
پيرو آگهی قبلی به موجب ماده چهارده قانون ثبت اسناد و امالك تحديد حدود شماره زير:

قريه خرينان  پالك شصت وچهار )64(-اصلی
5925 فرعی مفروز از 437 فرعی آقای امين معين فرزند خسرو ششدانگ يكباب منزل در روز شنبه 1401/05/01 
ساعت 9 الی 12.30 قبل از ظهر در محل بعمل خواهد آمد.)در اجرای قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتب اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی(
لذا به موجب ماده چهارده قانون ثبت اسناد و امالك به صاحبان امالك و حقوق ارتفاقی و مجاورين شماره فوق الذكر 
به وس��يله اين آگهی اخطار ميگردد كه در روز وس��اعت باال در محل حضور بهم رسانند چنانچه هر يك از صاحبان 
امالك يا نماينده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشد مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهی با حدود اظهار 
شده از طرف مجاورين ،تحديد خواهد شد واعتراضات مجاورين نسبت به حدود ارتفاقی ونيز صاحبان امالك وحقوق 
ارتفاقی كه در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاريخ تحديد حدود پذيرفته 
خواهد شد ودر اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبتی ،معترضين می بايست 
از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت اسناد ظرف مدت يكماه دادخواست اعتراض خود را به مراجع ذيصالح قضائی 

تقديم و گواهی الزم را از مرجع مذكور اخذ وبه اين اداره تسليم نمايند.  آ-40104300
تاريخ انتشار:چهار  شنبه08 /1401/04

اردالن محمدی كوشكی-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسفراين

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء هئيت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی اسفراين تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است . لذا مشخصات متقاضيان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز در دو نشريه آگهی های ثبتی)كثير االنتشار و 

محلی( به شرح ذيل آگهی می شود. 
بخش5

پالك 1  - اصلی روئين 
1.كالس��ه 1399114407116000642 آقای ابراهيم روئين فرد فرزند محمدعلی شش دانگ   منزل و باغ متصل  
ب��ه مس��احت 41 /2013 متر  از پالك 1065 فرع��ی  از محل مالكيت محمد علی روئين فرد و محمد رضا قربانيان  

برابر رای0810 /1401
پالك 56 - اصلی امين آباد 

2.كالس��ه 1399114407116000781 آقای محمدرضا پرهيز فرزند ملك حس��ن شش دانگ  منزل به مساحت 
3866 متر  از پالك 0 فرعی  از محل مالكيت ملك حسن پرهيز برابر رای0613 /1401

پالك 60 - اصلی پشت جوی 
3.كالسه 1400114407116000504 آقای محمدرضا فرخی فرزند قربان شش دانگ  منزل به مساحت 53 /135 

متر  از پالك 0 فرعی  از محل مالكيت حسين روشنی برابر رای1136 /1401

پالك 63 - اصلی قلعه كريم 
4.كالسه 1400114407116000213 آقای معصومه برغمدی فرزند حبيب شش دانگ   اعيان منزل به مساحت 

91 /74 متر  از پالك 41 فرعی  از محل مالكيت اداره اوقاف و امور خيريه اسفراين برابر رای1130 /1401
5.كالسه 1400114407116000581 آقای موسی اسدزاده فرزند رضاعلی شش دانگ  منزل به مساحت 45 /178 متر  
از پالك 0 فرعی  از محل مالكيت نامدار نوروزی ، محمد ، بابامحمد ، گل خانم همگی محمد پور  برابر رای1126 /1401
6.كالسه 1400114407116000652 آقای علی اكبر  رامشك فرزند آدينه محمد شش دانگ  منزل به مساحت 

72 /209 متر  از پالك 0 فرعی  از محل مالكيت ميرزاحسن خواسته برابر رای1210 /1401
پالك 64 - اصلی خرينان 

7.كالس��ه 1400114407116000169 آقای اسماعيل وزيری فرزند حسن شش دانگ  منزل به مساحت 09 /83 
متر  از پالك 0 فرعی  از محل مالكيت مسعود و بهمن لعل دهقانی  برابر رای1207 /1401

8.كالسه 1400114407116000519 آقای زهرا عاشوری فرزند اكرم شش دانگ  منزل به مساحت 02 /209 متر  
از پالك 0 فرعی  از محل مالكيت رضا صفامنصوريان برابر رای1135 /1401

9.كالسه 1401114407116000059 آقای سميه زارع فرزند عبداله شش دانگ  منزل به مساحت 53 /244 متر  از 
پالك 283 فرعی  از محل مالكيت برات محمد ،اسماعيل ، عنايت اله و فاطمه همگی محمود نيا )ورثه بلبل مشكات( 

و ورثه علی اكبر مشكات و شهناز روشنی زعفرانلو برابر رای1253 /1401
پالك 65 - اصلی حسن آباد قصبه 

10.كالس��ه 1400114407116000297 آقای جواد رضائی راد فرزند علی رضا ش��ش دانگ  منزل به مس��احت 
11 /185 متر  از پالك 9 فرعی  از محل مالكيت حسن ناظر حسن آبادی برابر رای0828 /1401

11.كالسه 1400114407116000488 آقای اسماعيل محمدی فرزند برات شش دانگ  منزل به مساحت 67 /96 
متر  از پالك 113 فرعی  از محل مالكيت ورثه حاجی حسن ناظر حسن ابادی  برابر رای0952 /1401

12.كالس��ه 1400114407116000499 آقای رضا برات پور فرزند رجبعلی ش��ش دانگ  منزل و مغازه متصل به 
مساحت 22 /449 متر  از پالك 83 فرعی  از محل مالكيت حسين اميری برابر رای1212 /1401

13.كالسه 1400114407116000502 آقای جعفر ناصری فرزند محمدعلی شش دانگ  منزل به مساحت 5 /193 
متر  از پالك 85 فرعی  از محل مالكيت ورثه حاج حسين اميری برابر رای1193 /1401

14.كالسه 1400114407116000601 خانم مريم فرخی فرزند حسن شش دانگ  منزل به مساحت 36 /156 متر  
از پالك 495 فرعی  از محل مالكيت مشاعی مريم فرخی برابر رای0908 /1401

15.كالسه 1400114407116000662 آقای امير كريمی ايرج فرزند محمد شش دانگ  منزل به مساحت 72 /102 
متر  از پالك 1157 فرعی  از محل مالكيت همگی ورثه سكينه رضايی نوعی برابر رای1132 /1401

16.كالس��ه 1401114407116000035 آقای حامد نقی زاده فرزند عيدمحمد ش��ش دانگ  منزل به مس��احت 
95 /160 متر  از پالك 4 فرعی  از محل مالكيت خانم قربان بيگی لعل نوروزی برابر رای0832 /1401

پالك 67 - اصلی قريه قصبه 
17.كالسه 1397114407116000514 دولت جمهوری اسالمی ايران  به نمايندگی دانشگاه پيام نور مركز اسفراين 
ش��ش دانگ  ساختمان به مس��احت 05 /51852 متر  از پالك 35 فرعی  از محل مالكيت عبدالرضا روشنی فرزند 

سليمان و محمد روشنی زعفرانلو برابر رای0948 /1401
18.كالس��ه 1400114407116000340 آقای محمود قلی زاده رضائی فرزند ش��كراله ش��ش دانگ  كارگاه  به 

مساحت 62 /643 متر  از پالك 527 فرعی  از محل مالكيت فريبا مهرپور برابر رای0988 /1401
19.كالس��ه 1400114407116000393 آقای محمدولی ش��ريف فرزند غالمرضا شش دانگ  منزل به مساحت 

07 /132 متر  از پالك 36 فرعی  از محل مالكيت نصرت اله اميری فرزند غالمرضا برابر رای1205 /1401
وكالس��ه  س��هم  عبدالحمي��د 2  فرزن��د  خلي��ق  محس��ن  آق��ای  20.كالس��ه 1401114407116000008 
1401114407116000012 آقای محمدرضا خليق فرزند عبدالحميد 2 سهم وكالسه 1401114407116000014 
خانم شهناز خليق فرزند عبدالحميد 1 سهم  منزل به مساحت 333 متر  از پالك 1 فرعی  از محل مالكيت علی 

كشوری فرزند عباسعلی رای1118 /1401 و..
21.كالس��ه 1401114407116000018 خانم خديجه دانش خواه فرزند اصغر ش��ش دانگ  منزل به مس��احت 

16 /199 متر  از پالك 1213 فرعی  از محل مالكيت تعاونی مسكن كارگران فوالد اسفراين برابر رای0834 /1401
22.كالس��ه 1401114407116000062 آقای رضا زارع فرزند عبداله شش دانگ  منزل به مساحت 16 /218 متر  

از پالك 23 فرعی  از محل مالكيت حاج محمد روشنی   برابر رای1149 /1401
پالك 69 - اصلی قريه كشتان 

23.كالس��ه 1401114407116000036 آق��ای محمدرضا براتی فرزند نورعلی ش��ش دانگ  منزل به مس��احت 
89 /112 متر  از پالك 130 فرعی  از محل مالكيت علی اكبر نيك فرجام  برابر رای1163 /1401

24.كالس��ه 1401114407116000043 خانم راضيه خس��روآبادی فرزند عباس ش��ش دانگ  منزل به مساحت 
83 /154 متر  از پالك 509 فرعی  از محل مالكيت خانم حياط حسن زاده و1434 فرعی  از محل مالكيت مرضيه 

خسرو آبادی  برابر رای1161 /1401
25.كالس��ه 1401114407116000044 خانم راضيه خس��روآبادی فرزند عباس ش��ش دانگ  منزل به مساحت 

04 /147 متر  از پالك 1434 فرعی  از محل مالكيت مرضيه خسرو آبادی برابر رای1159 /1401
26.كالس��ه 1401114407116000045 خانم راضيه خس��روآبادی فرزند عباس ش��ش دانگ  منزل به مساحت 

18 /143 متر  از پالك 1434 فرعی  از محل مالكيت مرضيه خسرو آبادی برابر رای1157 /1401
27.كالسه 1401114407116000050 آقای كاظم ذاكری فرزند غالمرضا شش دانگ  منزل به مساحت 84 /164 
متر  از پالك 509 فرعی  از محل مالكيت خانم حياط حس��ن زاده قلعه نو و1434 فرعی  از محل مالكيت مرضيه 

خسرو آبادی  برابر رای1155 /1401
پالك 73 - اصلی قريه حسين 

28.كالس��ه 1399114407116000169 آقای حسين س��هرابی فرزند حيدر قلی شش دانگ  منزل به مساحت 
87 /196 متر  از پالك 0 فرعی  از محل مالكيت ورثه محمد علی رضائی برج  برابر رای1202 /1401

29.كالسه 1400114407116000412 آقای عبدالحسين ابراهيمی فرزند رمضانعلی شش دانگ  منزل به مساحت 
17 /132 متر  از پالك 648 فرعی  از محل مالكيت مشاعی خود متقاضی برابر رای1165 /1401

30.كالس��ه 1401114407116000032 آقای يونس تاج محمدی فرزند نوراله ش��ش دانگ  منزل به مس��احت 
32 /197 متر  از پالك 102 فرعی  از محل مالكيت جواد ورضا حاتمی  برابر رای0830 /1401

31.كالس��ه 1401114407116000079 آقای محمد حكيميان فرزند محمدرضا ش��ش دانگ  مغازه به مساحت 
41 /40 متر  از پالك 0 فرعی  از محل مالكيت شهرداری اسفراين برابر رای1147 /1401

پالك 74 - اصلی قريه خواجه ها 
32.كالسه 1400114407116000482 آقای محسن لعل سازگار فرزند ضياء شش دانگ  ساختمان به مساحت 

1 /499 متر  از پالك 24 فرعی  از محل مالكيت اسماعيل حاتمی برابر رای0990 /1401
پالك 126 - اصلی ابری تپه 

33.كالس��ه 1400114407116000261 آقای جعفر توكليان فرزند رمضانعلی ش��ش دانگ  منزل به مس��احت 
13 /248 متر  از پالك 17 فرعی  از محل مالكيت حسن خان بيگ توكليان برابر رای1134 /1401

بخش13     پالك 46 - اصلی كوشكندر 
34.كالسه 1401114407116000025 آقای ياسر نوری فرزند حسين شش دانگ  منزل به مساحت 67 /593 متر  

از پالك 0 فرعی  از محل مالكيت نوراله نوری فرزند اروجعلی برابر رای1257 /1401
پالك 89 - اصلی باغشجرد 

35.كالسه 1401114407116000011 آقای سيدعلی عربشاهی فرزند سيدقدرت اله شش دانگ  منزل و مغازه 
متصل به مساحت 18 /136 متر  از پالك 0 فرعی  از محل مالكيت علی نوازی برابر رای1175 /1401

لذا به اين وسيله به فروشندگان و مالكين مشاعی و اشخاص ذينفع در آرای اعالم شده ابالغ ميگردد چنانچه اعتراضی 
دارند بايد از تاريخ انتشاراولين اگهی و در روستاها از تاريخ الحاق درمحل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملك تس��ليم و رسيد اخذ نمايند معترضين بايد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نمايند و گواهی تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهند در صورتی كه 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد يا معترض گواهی تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارايه ننمايد اداره 
ثبت محل  برابر مقررات مبادرت به صدور س��ند خواهد نمود .ضمن اينكه صدور س��ند مالكيت جديد مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد شد .   آ-40104296  
تاريخ انتشار نوبت اول : چهار شنبه 08                                             /04                                             /1401              تاريخ انتشار نوبت دوم : شنبه 25                                             /04                                             /1401

اردالن محمدی    كوشكی                   -   رييس اداره ثبت اسناد و امالك اسفراين

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مانه و سملقان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 ائين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
 براب��ر رای ش��ماره  140160307004000117هئي��ت اول موضوع قانون تعيي��ن تكليف وضعيت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك مانه و سملقان تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضی اقای علی عفت پناهی فرزند حس��ين علی به ش��ماره شناس��نامه 18181 و به 
ش��ماره ملی 0680175628  صادره ازبجنورد نس��بت به 6 دانگ در يك قطعه زمين مزروعی به مس��احت  
3984.80متر مربع در قس��متی از پالك35– اصلی واقع در خراس��ان شمالی  موس��وم به اسفيدان  حوزه 
ثبتی مانه و س��ملقان بخش 4  بجنورد خريداری از مالك رسمياقای محمدحسين عابديان  موضوع پرونده 
1400114407004000015محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز اگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاريخ انتشار اولين اگهی به مدت دو ماه اعتراض خو درا به اين اداره تسليم و پی از اخذ رسيد ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقديم نمايند . بديهی است در 
صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.  آ-40104292

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/08            تاريخ انتشار نوبت دوم:  1401/04/22
بشير خانی-رئيس ثبت اسناد و امالك

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مانه و سملقان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 ائين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره  140160307004000319هئيت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك مانه و سملقان تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضی اقای احمد مقدمی فرزند يادگار علی به ش��ماره شناس��نامه 669 و به شماره ملی 5249226345   
صادره از مانه و س��ملقان نس��بت به 6 دانگ در يك قطعه زمين مرزوعی به مساحت  45089 متر مربع در 
قسمتی از پالك13– اصلی  موسوم به اراضی شيراباد  حوزه ثبتی مانه و سملقان بخش 3  بجنورد خريداری 
از مالك رسمی اقای فرج اهلل قربانی موضوع پرونده 1400114407004000036محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين اگهی به مدت دو ماه اعتراض خو 
درا به اين اداره تسليم و پی از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به 
مراجع قضائی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. آ-40104293
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/08                 تاريخ انتشار نوبت دوم:  1401/04/22

بشير خانی-رئيس ثبت اسناد و امالك

آگهی فقدان سند مالكيت
نظر بر اين كه آقای احمد پاشازاده فرد فرزند زين العابدين برابر درخواست وارده شماره 1006806 مورخ 
1401/03/17 اعالم داشته كه سند مالكيت شش دانگ آپارتمان مسكونی پالك قطعه 2 در طبقه 2 به 
شماره 25491 فرعی مفروز و مجزی شده از 64 فرعی از 4840 اصلی واقع در بخش 2 اردبيل مربوط 
به صفحه 557 دفتر 474 شماره ثبت 89822 شماره چاپی 967467 سری الف سال 93 و به استناد 
سند قطعی شماره 5386 مورخه 1394/03/12 دفترخانه 118 اردبيل به نام احمد پاشازاده فرد انتقال 
قطعی يافته است به علت نامعلوم مفقود و پس از جستجوی كامل پيدا نشده لذا طبق تبصره يك ماده 
120 آئين نامه اصالحی قانون ثبت تقاضای صدور سند مالكيت المثنی را نموده است كه مراتب طی 
ش��ماره يكتا 140180003144000066 مورخه 1401/03/24 به كليه دفاتر اسناد رسمی بخشنامه 
گردي��ده حال موضوع يك ب��ار در روزنامه آگهی می گردد تا هر كس هر گونه ادعای به وجود س��ند 
مالكيت يا سند معامله نزد خود داشته باشد ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ انتشار اين آگهی اصل سند 
مالكيت را با اخذ رسيد تسليم اين اداره نمايند بديهی است پس از صدور سند مالكيت المثنی نيز دفاتر 
موظف هستند قبل از تنظيم هر گونه سند جريان ثبتی را از اين واحد استعالم نمايند.  آ-40104350

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك اردبيل – رضا احمديان

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره 140160319078002350 هيات دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم مهديه گس��تری مقدم فرزند غالمحسين بشماره شناسنامه 
2226 صادره از گلباف در يك باب مغازه)باكاربری عرصه مس��كونی( به مس��احت 68 مترمربع تحت 
پالك 6223 فرعی از 3982 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 2 فرعی از 3982 اصلی بخش2كرمان 
واقع در كرمان خيابان دستغيب نبش كوچه 52 خريداری از مالك رسمی خانم عصمت وزيری محرز 
گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
كه اش��خاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد، ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند.بديهی است در صورت 

انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
شناسه آگهی:1333561    آ-40103519

تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/03/24                
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/04/8

محمود مهدی زاده 
رئيس ثبت اسناد وامالك ناحيه 2شهرستان كرمان

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای ش��ماره 140060319078000910 هيات دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقايان علی س��كنجی فرزند حسن بشماره شناسنامه 7 صادره از 
ماهان و موس��ی عس��كرپور كبير فرزند علی بشماره شناسامه71 صادره از رابر و مجيد شادروان فرزند 
علی بش��ماره شناسنامه 772 صادره از كرمان خانم فاطمه السادات حسينی گوكی فرزند سيد عظيم 
بشماره شناسنامه 128 صادره از گلباف  هر كدام نسبت به يك ونيم دانگ مشاع از ششدانگ  قسمتی 
از يك باب خانه )جهت الحاق به پالك 729 فرعی از 3982 اصلی ( به مساحت 49/15 مترمربع پالك 
6170فرعی از 3982 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالك 58 فرعی از 3982 اصلی  واقع دربخش2 
كرمان آدرس كرمان خيابان ش��هيد دس��تغيب خريداری از مالك رسمی آقای افالطون نفيسی محرز 
گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
كه اش��خاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد، ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند.بديهی است در صورت 

انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
شناسه آگهی:1333528     آ-40103523

تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/03/24                  
تاريخ انتشار نوبت دوم :1401/04/08

محمودمهدی زاده 
رييس ثبت اسناد و امالك منطقه 2كرمان
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