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 گفت وگو با حجت االسالم نجاتی
 به بهانه سالروز تشکیل کانون های فرهنگی هنری مساجد

از تجربه نگاری فعالیت های 
فرهنگی مساجد غفلت کردیم

 سوغاتی های زیارتی 
در گوشه و کنار ایران

2
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درنگ
محسن الویری

 جوهره مولد تمدن، بنیان های اندیشه ای است
 نه تشکیل حکومت

یکسان انگاری حکومت و تمدن پنداره ای ناصواب است. حکومت تنها یکی 
از دســتاوردهای نــرم یــک تمــدن اســت و جوهــره مولــد در یک تمــدن همان 

بنیان های اندیشه ای آن است...

امام حسن مجتبی )ع( : 
بر شما باد به 

تفّکر، که تفّکر 
مایه حیات قلب 
شخص بصیر و 

کلید درِ حکمت 
است.

إعالم الدین، ص ۲۹۷

ویژه فرهنگ و معارف رضوی

مظلومیت والیت
سیدیاســر جبرائیلــی، کارشــناس مســائل 
نوشــت:»  مرحــوم  توییتــر  در  سیاســی 
از  یکــی  می گویــد  جایــی  در  شــریعتی 
مظلومیت های علی)ع( در جامعه شیعی 
ایــن بوده که همه جــا حرف از نام علی)ع( 
بوده، اما خبری از کالم او، اندیشه و سیره او 
نبوده است. این غربت و مظلومیت والیت چقدر 

آشناست«.

سردار سلیمانی در کنار شهید همت
شــهید محمدابراهیــم همــت از جملــه فرماندهــان 

سرشــناس ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی و 
همرزم ســردار ســپهبد شهید قاسم سلیمانی 
بود که در دوران هشت سال دفاع مقدس به 
شــهادت رسید. شهید همت پس از انقالب 
و در ســال ۱۳۶۱ مــدت کوتاهــی را در جبهــه 

جنگ لبنان و رژیم صهیونیستی گذراند، سپس 
بــه ایــران بازگشــت و در دوران دفــاع مقــدس در 

عملیات هایی چون فتح المبین، بیت المقدس، رمضان 
و خیبر مسئولیت هایی را عهده دار بود.شهید ابراهیم همت در اسفند 
۱۳۶۲ در جریان عملیات خیبر به شهادت رسید که به مناسبت سالروز 
شهادت او صفحه منتسب به سپهبد شهید قاسم سلیمانی، تصاویری 

از این دو شهید را در کنار یکدیگر منتشر کرده است.

می خواهم خودم را تسلیم کنم!
صفحه اینســتاگرام مرزوبوم، روایت سردار علی 
از هوشــیاری  رزمنــده کرمانــی در  ناصــری 
اســیرگرفتن از نیروهــای عــراق را منتشــر 
 کرد. در بخشــی از این روایت آمده است:
»دشمن تا نزدیکی سه راهی فتح و پس از 
پاسگاه خاتمی عقب نشینی کرده بود.یکی 
از پاسدارهای کرمانی را که خیلی هم کم سن و 
سال بود، دیدیم. برایمان گفت: »با موتور می رفتم 
که عده زیادی عراقی جلویم ســبز شدند. معلوم شد 
خدمه توپخانه هستند. میان آن ها افسر هم بود و تا مرا دیدند، فریاد زدند:  
»قف«. ایستادم. لباس فرم سپاه تنم بود و می دانستم اگر اسیرم کنند، کارم 
با کرام الکاتبین است. بالفاصله فکری به ذهنم رسید و به عربی گفتم: »من 
پاسدار خمینی هستم. آمده ام خودم را تسلیم شما بکنم! البته نزدیک 
۲00 نفر پاسدار دیگر هم می خواهند خود را تسلیم کنند. دو نفر را با من 
بفرستید تا جایشان را به شما نشان بدهم«. بالفاصله ستوان و سربازی 
خواستند بیایند؛ اما من گفتم:» نه! فرمانده شما باید بیاید به بچه ها تأمین 
بدهد«. ما پشت سیل بند بودیم که آن جوان کرمانی با دو افسر عراقی 

آمدند نزد ما. فوراً ریختیم و آن دو افسر را بازداشت کردیم!«.

مجازآباد

هشت نامه به بهشت
رقیه توسلی

صبح: از هفت نامه برایم عکس 
می فرســتد واتس آپ. اصرار دارد 

بخوانم. 
عکس هــا را دانلــود می کنــم. هــر 
نامــه، یک صفحه اســت با چند 
خــط ریز و کلــی قلب کوچک که 
نقاشی شده حاشیه اش. زحمت 
کاری  اول  اثــر، همیــن  صاحــب 
کــرده  ســعی  اینکــه  پیداســت. 
جوری با مداد قرمز رنگشان کند 
که کمترین بیرون زدگی را داشته 

باشند.
دلــم غنــج مــی رود. از خواندن نامه ها ســاعتی گذشــته و فقط دارم شــنا 
می کنم. میان دریای جمالت شنا می کنم. هفت نامه خوانده ام یکی از 

دیگری سوزناک تر و مهربان تر. دلواپسِی کودکانه، فتحم کرده است. 
برای دانش آموز کالس دومی دعا می کنم، برای معلمش، برای مادر

مضطربش...  .
مادر دخترک که از دوستان است زنگ می زند و می گوید راهی خراسان اند. 
اگر نذری برای مشهد داریم منتمان را می کشد. گویا به اصرار دخترکش 
باروبندیل ســفر بســته اند. تعریف می کند از همین چهار روز پیش که 
کودکش فهمیده معلمش بداحوال و بســتری اســت، پژمرده شده. دارد 
یکریز بدوبیراه می گوید به کرونا. از خواب و خوراک افتاده. می روند دخیل 
ببندند. تعریف می کند آن قدر به بیمارستان و نزدیکان خانم معلم پیام 

دادیم و زنگ زدیم که سرگیجه گرفته اند. باید برویم پابوس آقا.
جوشش و کوشش دختربچه منقلبم می کند. دعاهای خودم را می گذارم 
کنار و می روم توی تیم او. دلم می خواهد چرخ به کامش بچرخد. شادی 
برایش می خواهم. از صمیم قلب به زبانم می رود که الهی پرستاری خبر 
سالمتی بگذارد پر شال دوستدارانش که بی شک این  روزها شفای خانم 
معلم، شفای کلی دانش آموز عاشق است. شفای کلی مادر چشم به راه 

است. 
ظهر: پیام دارم. نفس عمیقی می کشــم که نصفه راه قطع می شــود. با 
دلشــوره می زنــم روی دایــره. مــادرِ دختــرِک نامه نویــس اســت. اینترنت 
برعکس همیشه، کُند نیست. صفحه پیش رویم تندی باز می شود. نامه 
است. نامه هشتم. نامه ای که عطر دلتنگی اش از صفحه گوشی می زند 
بیرون. نامه ای تک خطی که یک قلب قرمز بیشــتر ندارد. نوشــته؛ امام 
رضای مهربون، امام رضای مهربون به خانم معلم جونم کمک کن... . 

سنجاق
این طور که می گویند اوضاع خانم معلم، دستپخت میهمان های ناخوانده 
است. میهمانانی که حاال برگشته اند شهر و دیارشان، سروقت زندگی شان.
واقعا آیا نمی دانیم رعایت جان و مال مردم، حق الناس محض است...؟ 

همان  که با شهادت در راه خدا هم بخشیده نمی شود.

معاون وزیر کشور با اشاره به عملکرد تحسین برانگیز 
آستان قدس رضوی در مقابله با کرونا: 

نیازمند تداوم پروتکل های 
بهداشتی هستیم

 نامه های کودکی که شفای معلمش را
از امام رضا j می خواست

هشت نامه به بهشت
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معــاون وزیــر کشــور و رئیس کمیتــه امنیتی، 
اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مقابله با 
کرونا، عملکرد آســتان قــدس رضوی در 
اجــرای مصوبــات ســتاد ملــی و رعایت 
قابــل  را  بهداشــتی  دســتورالعمل های 
تحسین ارزیابی کرد و آن را الگوی موفقی 

بــرای دیگــر مجموعه هــا دانست.حســین 
ذوالفقاری در گفت وگو با آستان نیوز 

اظهار کرد: از اواخر سال 98 و با 
شــیوع ویروس کرونا در کشور، 

مجموعه آستان قدس...

همین حوالی

4

درباره تاریخ مشهورترین منبر حرم رضوی

شاهد حاضر واقعه گوهرشاد
محمدحســین نیکبخت: همه کسانی 
که مسجد گوهرشاد را دیده اند و گذرشان 
به ایوان مقصوره یعنی جایی که زیر گنبد 
بــزرگ و تاریخی مســجد قــرار دارد، افتاده 
روشــن  جمالــش  بــه  چشمشــان   اســت، 
شــده؛ منبــر صاحب الزمانــی را می گویــم. 
گوشــه سمت راســت ایوان، شکوه خاصی 
پیــدا کــرده بــا ایــن منبــر. بیشــتر زائرانــی 
کــه پــس از زیــارت بــه مســجد گوهرشــاد 
می آینــد تــا یکــی از نمازهــای یومیــه را در 
ایــن مســجد زیبــا و قدیمــی اقامــه کننــد، 
و  زیبایــی  از  می رونــد؛  هــم  منبــر  ســراغ 
بلنــدی آن اظهــار شــگفتی می کننــد و بــا 
اشــک  صاحب الزمان)عــج(،  نــام  شــنیدن 
در چشمشــان حلقــه می زنــد؛ دل اســت 
دیگــر، نمی تــوان بــا آن کاری کرد؛ عاشــقی 
هــم عالمی دارد. منبــر صاحب الزمانی اما 
در حافظــه تاریخــی خــود اتفاقــات زیــادی 
را نگهــداری می کنــد؛ یکــی از آن هــا همین 
واقعــه ۲۱ تیــر ۱۳۱4 اســت؛ واقعه مســجد 
گوهرشــاد و هجــوم مأمــوران رضاشــاه بــه 
مــردم متحصــن در مســجد. در آن واقعه، 
شیخ بهلول بر فراز همین منبر برای مردم 
ســخنرانی می کرد. اصــالً بگذارید راحتتان 
کنم؛ مســجد گوهرشــاد در تاریخ مشــهد، 
همیشــه نقطه ثقــل قیام ها و اعتراض های 
مردمی بوده اســت و این منبر، نقطه ثقل 

آن اعتراض های دروِن مسجد. 

منبر ساختن بدون میخ آهنی!»
جنــس چــوب منبر از چــوب درخت گردو 
و گالبــی اســت؛ البتــه مــن چوب شــناس 
دوام  می گوینــد  فــن  اهــل  امــا  نیســتم، 
انعطــاف  و  گــردو  چــوب  اســتحکام  و 
بقیــه  از  بیشــتر  گالبــی،  درخــت  چــوب 
در  دلیــل  همیــن  بــه  و  چوب هاســت 
ســاخت چیزهایــی کــه نیــاز به اســتحکام 
چوب هــا  نــوع  ایــن  از  دارد،  انعطــاف  و 
اســتفاده می کننــد. خــب! ایــن انتخــاب، 
انتخــاب خوبــی بــوده؛ دلیلــش هــم دوام 
منبر تا امروز اســت؛ هر چند که در طول 
تاریــخ دراز عمــرش، دو، ســه بــاری طعــم 
ترمیم اساســی را چشــیده و مشبک کاری 
روی بدنــه و درِ پاییــن منبــر، فوق العاده و 
اعجاب آور اســت؛ ایــن منبر 7/5متری با 
۱4 پلــه ای که برایش ســاخته اند، در ابتدا 
بدون میخ آهنی بود و در آن صرفاً از میخ 
چوبــی اســتفاده کــرده  بودنــد. اگــر میخی 
روی آن دیدیــد، مربــوط بــه تعمیــرات در 

دوره های بعد است. شکل و شمایل منبر 
را برخــی از مورخان و کارشناســان شــبیه 
کــه در گذشــته های  منبرهایــی می داننــد 
دور و شــاید معاصــرِ ســاخِت همین منبر 
مســجداالقصی  در  صاحب الزمانــی، 
مطهــر  خلیل الرحمن)حــرم  مســجد  و 
حضرت ابراهیم)ع( در فلســطین( ساخته 
شــده بــود؛ حــاال اینکــه الگوی ســاخت از 
آن خطــه بــوده یا نــه، دربــاره اش صحبت 

می کنیم.

تاریخ یک منبر تاریخی»
درباره سال ســاخت منبر صاحب الزمانی 
اختالف نظر اســت؛ برخی از پژوهشــگران 
و  کاردســت  منبــر  فکــر می کننــد  متأخــر 
هنر اســتاد محمد خراسانی است و زمان 
ســاختش۱۳0۳ خورشــیدی . بایــد عــرض 
کنــم چنیــن نیســت. ســازنده منبــر، طبق 
کتیبــه جلــو پلــه اول، بنده خدایــی به نام 
بــوده  نجارکرمانــی«  »سلطان حســن بن 
 اســت. مرحــوم اســتاد محمــد خراســانی 
در ســالی کــه ذکــر کردیــم، منبــری بــه نام 
»منبــر عســگری« ســاخته بــود کــه البتــه 
مســجد  مقصــوره  ایــوان  در  هــم  را  آن 
گوهرشــاد قرار داده  بودند. برخی دیگر از 
مورخــان دقت بیشــتری به خــرج داده اند 
و قدمــت منبــر را مربــوط بــه دوره صفویه 
همزمــان  و  هجــری  نهــم  قــرن  حتــی  و 
تیمــوری  دوره  در  مســجد  ســاخت  بــا 
دانســته اند. اگــر َحمل بــر دخالت در کار 
اهــل فن نشــود، بــه نظر می رســد که نظر 
مربوط به قرن نُُهم درســت تر باشد؛ چرا؟ 
یــک دلیــل اینکــه بعیــد اســت مســجدی 
بــه ایــن عظمــت را بــدون منبــر درســت و 
حســابی و نفیــس ســاخته باشــند؛ اصــالً 
چنیــن مســجدی بــدون ایــن منبــر، یــک 
چیــزی کــم دارد. دلیل دیگــر اینکه برخی 
را شــبیه  منبــر  ایــن  کارشناســان هنــری، 
مســجد  و  نائیــن  جامــع  مســجد  منبــر 
جامــع گــرگان می داننــد که اولی در ســال 
و  ایلخانــی  دوره  در  و  7۱۱ق/۶90ش 
دومی در سال 859ق/8۳4ش و در دوره 
تیموری ســاخته شده  است. این شباهت 
نمی توانــد اتفاقــی باشــد؛ بــه هــر حال در 
هــر دوره ای، یــک ســبک هنــری رایج بوده 
اســت و هنرمندان هم به آن اقبال نشــان 
می دهنــد. بــا ایــن حــال، برخــی نمادهای 
روی آن مانند گل های شاه عباســی نشــان 
می دهــد اگــر ادعای ما دربــاره تاریخ منبر 

درست باشد، دست کم در دوره های بعد، 
کارهای هنری روی آن انجام گرفته  است؛ 
طــی  صاحب الزمانــی  منبــر  اعلــم.  وهللا 
دوران حیاتش شــاهد تعمیر و مرمت های 
زیــادی بــوده و بــه نظــر می رســد طی 80- 
70 ســال اخیر هم، از آن اســتفاده نکرده  
باشند؛ اما باالخره چوب است و خطرات 
ناشــی از حملــه موریانه هــا؛ بایــد حــواس 
متولــی مســجد و مســئوالن نگهــداری به 
ایــن چیزهــا باشــد. ظاهــراً آخریــن تعمیر 
آغــاز  ۱۳۲5ش  ســال  در  منبــر،  اساســی 
شــد و پنــج ســال و نیم طول کشــید. طی 
ایــن مدت اســتاد حیــدر نیکنام گلپایگانی 
ســنگ تمام گذاشــت و همــه داشــته های 
و  ریخــت  منبــر  پــای  بــه  را  خــود  هنــری 
بخشــی از تــاج منبر را که در اثر گذشــت 
زمــان دچــار فرســودگی شــده  بــود، ترمیم 
آهنــی  میــخ  از  آن،  اســتحکام  بــرای  و 
اســتفاده کــرد. مدتــی پــس از ایــن اقدام، 
بــا نظــر متولــی وقــت مســجد گوهرشــاد، 
تــا  کشــیدند  آهنــی  میله هــای  منبــر  دور 
عموم به آن دسترســی نداشــته  باشــند و 
بــه این ترتیــب، از فرســایش تاحد زیادی 
بــرای  هــم  را  آن  اطــراف  بمانــد؛  مصــون 
حفاظــت بیشــتر، شیشــه های ضخیم کار 
گذاشــتند. امــروزه منبــر صاحب الزمانــی 
در یک محفظه عالی شیشــه ای نگهداری 

می شود.

ریشه های یک نام»
اســم  چــرا  بداننــد  می خواهنــد  برخــی 
منبر، صاحب الزمانی اســت؟ واقعاً کســی 
در  اعتقــاد  ایــن  زمانــی  چــه  از  نمی دانــد 
بیــن مــردم بــاب شــد کــه چنیــن نامــی را 
بــه منبــر بدهنــد. پــدران مــا همــان روایتی 
دوره  جهانگــردان  کــه  می کننــد  نقــل  را 
قاجــار نقــل کرده انــد؛ اینکه مــردم معتقد 
بودنــد حضــرت حجت)عج( پــس از ظهور 
و تشــریف آوردن بــه مشــهد، بــر فــراز این 
منبــر قــرار می گیرند و ســخنرانی می کنند. 
ایــن یک روایت عامیانه اســت و پشــتوانه 
گزارش هــای  و  نــدارد  روایــی  و  تاریخــی 
مربــوط بــه آن، از اوایــل دوره قاجاریــه در 
دســت است. شــاید اطالق این نام، ریشه 
در ارادتــی دارد کــه محبان اهل بیت)ع( به 
امــام غایب خود دارنــد؛ ارادتی که موجب 
می شــود در هر مکانی و به هر مناســبتی، 
از او یــاد کننــد و مهری را که بر دل دارند، 

به زبان بیاورند.
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روزنامـه صبـح ایـرانروزنامـه صبـح ایـران 23 تعبیر علت شیوع کرونا به قهر و عذاب الهی، مستند شرعی ندارد حجت االسالم محمدرضا حدادپور جهرمی، پژوهشگر مطالعات راهبردی و کارشناس فضای مجازی با بیان اینکه تعبیر علت شیوع کرونا به قهر و عذاب الهی، مستند شرعی ندارد، به شبستان گفت: شاید این قسم مسائل با حوادث آخرالزمانی در ارتباط 
باشد اما نمی توان آن را تعبیر به قهر و غضب الهی کرد. بنابراین شدیداً توصیه می کنم مراقب سخنان و تعابیرمان باشیم، حتی برای زلزله هایی که در همین دوران سبب مرگ هزاران نفر شدند، هیچ حجت شرعی و دلیل محکمی نداریم که عذاب پروردگار بوده اند.بسیاری از علمایی که از آن ها نقل قول شده نام و نشانی در تاریخ 

ندارند. برای مثال »مرحوم میرزا مال صالح ممدوح کوهستانی اصل« کیست که درباره انواع تب، 10 توصیه کرده؟ شخصاً با کارشناسان رجال و مورخ تیم ثبت و نگارش احوال علما صحبت کردم، نه تنها وی را نمی شناختند بلکه نتوانستند چنین نامی را حتی پیدا کنند!

دکتر حبیب ارزانی، رئیس ستاد هماهنگی کانون های 
فرهنگی هنری کشور:

 شبکه بچه های مسجد 
پاگرفته است

کانون هــای  تأســيس  امــروز ســالروز  احمــدی:  هــدی 
فرهنگی هنری مســاجد است. کانون  هایی که نزدیک 
به ســه دهه از عمرشــان می گذرد و حاال به شــبکه ای 
منســجم در کل کشــور تبدیــل شــده اند؛ کانون هایــی 
بــرای جــذب هنرمندانــه نوجوانان و جوانان به ســمت 
فعالیت های مسجدی با ابزارهایی مانند سرود، تئاتر، 

موسیقی و... . 
حجت االســام دکتــر حبیب رضــا ارزانــی، مشــاور وزیر 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی و رئیــس ســتاد هماهنگــی 
بــا  گفت وگــو  در  کشــور  هنــری  فرهنگــی  کانون هــای 
خبرنــگار مــا از ایــن کانون ها و مؤلفه های مســجد تراز 

انقاب سخن گفته است که در ادامه می خوانید.
حجت االسام ارزانی در ابتدا با بیان اینکه با قالب های 
موجــود می توان در کانون های فرهنگی هنری، جوانان 
و نوجوانان بسیاری را جذب مساجد کرد، می گوید: در 
ســال های ابتدایی تأســیس کانون های فرهنگی هنری 
مساجد، یعنی حدود سال 1371 تنها چند صد کانون 
وجود داشــت اما به تدریج و از قانون توســعه ششم به 
بعــد، مســئله »هــر مســجد یک کانــون« مطرح شــد و 
اکنون پس از حدود ســه دهه فعالیت، آمار کانون های 
فرهنگــی هنــری مســاجد کشــور بــر اســاس آنچــه در 
ســامانه بچه هــای مســجد ثبــت شــده بــه 25 هــزار و 
993 مرکــز می رســد؛ البتــه این طور نیســت که همگی 
بسیار فعال باشند؛ مهم این است که شبکه بچه های 
مســجد، در دل مســاجد پا گرفته و هر روز استوارتر از 

پیش می شود.
رئیــس ســتاد هماهنگــی کانون هــای فرهنگــی هنــری 
کشور اضافه می کند: شخصی که وارد مسجد می شود 
اعتقــاد، بــاور و ایمان به خــدا دارد و ارزش های دینی و 
اخاقی در او شــکل گرفته اســت؛ شــاکله شخصیتی، 
دینی و اسامی او مهیاست و نیازمند مهارت  در حوزه 
فرهنــگ و هنــر اســت. بــه نظر مــن شــبکه کانون های 
فرهنگی هنری مســجد با ظرفیت عظیمی که مسجد 
بــه عنــوان خانــه خــدا دارد، می تواند به ایجــاد تحولی 

بزرگ در حوزه فرهنگ و هنر جامعه کمک کند.
او بــه اقدامــات انجام شــده نیز اشــاره و بیــان می کند: 
در این کانون ها شــبکه به معنای واقعی شــکل گرفته 
است. تمام کانون ها در سامانه عضو هستند، ارتباط با 
امامان جماعت برقرار و حفظ شــده و شورای فرهنگی 
محــات در دل مســاجدی کــه کانــون دارنــد تشــکیل 
شده است. در این کانون ها 12 مدل فعالیت در عرصه 
فرهنــگ شــامل نــور، دانش، کتــاب، همدلی و رســانه؛ 
در بخــش هنــر ســرود، نمایش، فیلم، ترنــج و قلم و در 
عرصــه نــوآوری کارآفرینی و فناوری تعریف و براســاس 

آن عمل می شود.
مشــاور وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی یادآور می شود: 
این اقدامات در راستای شبکه سازی بچه های مسجد 
و حوزه هــای تخصصــی اســت کــه در آن هــا فعالیــت 
می کنند، بنابراین اگر کانونی در سیستان سرود تمرین 
و تولیــد می  کند، آن ســرود به همان اندازه ســرود یک 
کانــون در تهــران دیــده می شــود یا کارهای نمایشــی و 
هنــری روســتاییان و عشــایر بــه میــزان ســایر کانون ها 

دیده و امتیاز داده می شود.
دکتر ارزانی بر ضرورت توزیع و بهره وری عادالنه تأکید 
کــرده و می گویــد: در گذشــته ســرانه  مســاجد، مبلغی 
بــود کــه بیــن تمام کانون ها مســاوی توزیع می شــد اما 
اکنون با الگوگیری از تعبیر نورانی امیرالمؤمنین)ع( در 
عهدنامه مالک اشتر که فرمود »هرگز نباید انسان های 
نیکــوکار و بــدکار در نــزد زمامدار یکســان باشــند، زیرا 
ایــن عمــل موجب می شــود نیکــوکار در کار نیک خود 
بی رغبــت و بــدکار در کار بــد خــود تشــویق شــود« این 
شیوه تغییر کرده است. به همین دلیل نظام رتبه بندی 
راه اندازی و در قالب امتیاز کارهای انجام شده، رقابت 
مؤمنانه به وجود آمده اســت. به طور نمونه امســال به 
دلیــل کرونــا مســاجد ماه هایــی تعطیل بودنــد و حتی 
اکنــون کــه بــاز شــده، افــراد بســیاری ترس حضــور در 
آن را دارنــد ولــی در همین فضای محــدود اما مؤمنانه 
مســجدی حــدود 400هزار نفر آمــوزش دیده اند. یعنی 
در دوره آموزشی خاصی شرکت کرده، آزمون داده و در 

آن آزمون موفق شده اند.
او بــه طــرح »ایــران قــوی در گام دوم انقــاب اســامی« 
نیز اشــاره و تشــریح می کند: این طرح با ایجاد بســتر 
مشارکت و نقش آفرینی، رقابت سالم، تولید و اشتراک 
کانون هــای  فعالیــت  انســجام  و  هماهنگــی  محتــوا، 
فرهنگی هنری مســاجد کشــور، تاش کرد در راستای 
تقویــت مؤلفه هــای اســتحکام فرهنگی نظام اســامی 
بــر محــور مســجد گام بــردارد. ایــن طــرح چهــار محور 
قرآن و ســیره اهل بیت)ع(، مســجد و گام دوم انقاب 
اســامی، پیشــرفت و امید به آینده و مقاومت و عزت 

ایران اسامی را شامل می شد که استقبال بسیار 
خوبی از آن را شاهد بودیم.

جوهره مولد تمدن، بنیان های 
اندیشه ای است نه تشکیل حکومت

یکســان انگاری حکومــت و تمــدن پنــداره ای ناصــواب 
است. حکومت تنها یکی از دستاوردهای نرم یک تمدن 
اســت و جوهــره مولــد در یــک تمــدن همــان بنیان های 

اندیشه ای آن است.
مهــر،  خبرگــزاری  از  نقــل  بــه  و  قــدس  گــزارش  بــه 
دانشــگاه  اســتاد  الویــری،  محســن  حجت االســام 
باقرالعلــوم)ع( در دوره کوتاه مــدت آموزشــی سیاســت و 
تمــدن، دربــاره نــگاه تاریخی به رابطــه حکومت و تمدن 
بــه ارائــه ســخن پرداخت کــه در ادامــه بخشــی از آن را 
می خوانید.شاید هیچ تمدن پژوهی را نتوان یافت که به 
نقش محوری حکومت ها در پیدایش و پایایی تمدن ها 
بــاور نداشــته باشــد. در نگاهــی تاریخــی نیــز بخشــی 
چشــمگیر از گــزارش تمدن هــا بــه معرفــی حکومت هــا 
در قلمــرو آن تمــدن اختصــاص می یابد. نمی تــوان انکار 
کــرد حکومت، یکی از مؤلفه هــای بنیادین در هر تمدن 
است، اما یکسان انگاری حکومت و تمدن هم پنداره ای 
ناصــواب اســت کــه محــروم شــدن بشــر امــروز به ویــژه 
مســلمانان امــروز را از تجربه هــای گرانقــدر تمدن هــای 
دیگــر به ویــژه تمــدن پیشــین اســامی بــه دنبــال دارد. 
حکومت تنها یکی از دستاوردهای نرم یک تمدن است 
و جوهره مولد در یک تمدن همان بنیان های اندیشه ای 
آن اســت. توجــه بــه ایــن موضوع ایــن مجــال را برای ما 
فراهم می آورد که با حفظ هویت جامعه اسامی خود به 
بازخوانی تمدن پیشــین اسامی به عنوان یک ضرورت 

بنگریم.

یکسان انگاری حکومت و تمدن و پیامدهای آن»
شــاید نتــوان کســی را یافــت کــه صریحــاً به یکــی بودن 
تمدن و حکومت حکم کند، ولی به اســتناد نوشته های 
موجود می توان چنین برداشت کرد که گویی پیش فرض 
برخــی تمدن پژوهان چنین اســت. به عنوان مثال وقتی 
تقسیم بندی ادوار تمدن ها بر پایه آمد و شد حکومت ها 
و وقتــی ارزیابــی تمدن ها بر پایه خــوب و بد حکومت ها 
صورت می گیرد، گویی هیچ جدایی و تمایزی بین این ها 
در ذهــن وجود ندارد.این نگاه که الزمه آن تعمیم دادن 
کژی هــای حکومت هــا بــه دیگــر آورده هــای یــک تمــدن 
است، پیامدهای قابل تأملی دارد که به مهم ترین آن ها 

در گستره تمدن اسامی اشاره می شود.
بی اعتبــار شــمردن ارزش تمــدن پیشــین اســامی بــه 
دلیــل غاصبانه بودن و یا فســاد حکومت ها: با توجه به 
مبنــای ویــژه مکتــب اهل بیت)ع( در مشــروع شــمردن 
حکومت هــا و عــدم تطبیــق این مبنــا بر اکثریــت قریب 
به اتفاق حکومت ها و به ویژه دســتگاه های خافت، این 
ســخن به فراوانی در رســانه های ما شــنیده می شــود که 
دستاوردهای علمی و فرهنگی و اجتماعی ادوار پیشین 
اســامی مثــاً عهــد امــوی و عباســی بــه دلیــل غاصــب 
و ظالــم بــودن حاکمــان آن دوره هیــچ شایســته اعتنــا 
نیست. بنابراین هر پیشرفت سیاسی، نظامی، علمی و 
فرهنگی که در آن دوره صورت گرفته نه فقط شایســته 
الگوبــرداری نیســت بلکــه حتــی بــه عنــوان یــک پدیده 

ارزشمند نیز شناخته نمی شود.
ایجــاد یــک گسســت هویتی بیــن اکنون امت اســامی 
و گذشــته آن:الزمــه طبیعــی این دیــدگاه و فاقد اعتبار و 
ارزش شــمردن مجموعــه دســتاوردهای فاصلــه رحلــت 
پیامبــر تــا کنون )جــز چند ســال خافــت امیرالمؤمنین 
علــی)ع( و چنــد ماه خافت امام حســن)ع(( این اســت 
کــه یــک گسســت کامــل هویتــی بیــن اکنون و گذشــته 
قابل دفاع ما که همان عهد نبوی است پدید آید؛ گویی 
بــا رحلــت پیامبر)ص( همه چیــز به پایان رســیده، همه 
ارزش هــا محو و از دســترس خارج شــده و بــه یکباره در 
دهه هــای اخیــر از حالــت مکنــون و پنهــان بــودن بیرون 

آمده و دوباره تجلی کرده است. 
پیامــد دیگــر این دیدگاه محروم ســاختن جامعه ما و به 
صورت مشخص ایران اسامی -که قرار بود و هست بر 
پایــه مکتــب اهل بیت)ع( یک الگــوی کارآمد دین محور 
برای اداره جامعه ارائه کند- از انبوه تجربیات یک تمدن 
بزرگ است که به اعتراف همه تمدن پژوهان، بزرگ ترین 
و یــا یکــی از بزرگ تریــن تمدن هــای تاریخ بشــریت بوده 
اســت. مــا هیچ مســئله ای در جامعــه امروزمــان نداریم 
مگــر اینکــه پیش از این دســت کم یک بــار با آن روبه رو 
بوده ایم و تجربه ای درخور توجه برای چگونگی رویارویی 
بــا آن داریــم، بنابراین دریغ اســت با چشــم پوشــیدن از 
این تجربه همه چیز را از نو تجربه کنیم. متأســفانه در 
عمل چنین است که توجه بایسته ای به تجربه پیشین 

نداریم.
در برابــر دیــدگاه پیشــین، دیــدگاه دیگری اســت که بر 
پایــه فهمــی که از چیســتی تمــدن دارد، ضمن پذیرش 
جایــگاه و اثــر عمیــق حکومت هــا بــر تمــدن، ایــن دو را 
یکســان نمی شــمرد، بنابراین همزمان با نقد زشــتی ها، 
ســتم ها و پلشــتی های حکومت هــای امــوی و عباســی 
و اروپایــی از دســتاوردهای تمدنــی عصــر آن ها چشــم 
نمی پوشــد و آن هــا را شایســته شــناختن و بهره گیــری 
می دانــد. اگر چهار رکن اصلی یک تمدن ســرمایه های 
و  ســخت  دســتاوردهای  نــرم،  ســرمایه های  ســخت، 
از  تنهــا بخشــی  باشــد، حکومــت  نــرم  دســتاوردهای 
دســتاوردهای نــرم به حســاب می آید، به عبــارت دیگر 
در این نگاه، حکومت جزئی از اجزای تمدن است و به 
هیچ وجه با آن برابری نمی کند و تنها عامل پیدایش و 
زوال یک تمدن هم نیست. درست است که حکومت 
مهم تریــن نهاد اجتماعی و اثرگذارترین آن هاســت ولی 
وقتــی در مقیــاس تمدنــی بــه آن نــگاه کنیــم، حکومت 
بــه عنوان یک دســتاورد نرم در کنــار مؤلفه هایی مانند 

فرهنگ، هنر، علم و سبک زندگی قرار می گیرد.

الهه ارجمندی راد: صحن ســقاخانه اســماعیل طا را جور دیگری دوســت  
داشت. همان صحن که در آن، کبوترها در آسمان حرم پرواز می کنند. هر 
زیارت، با پدر و مادرش توی این صحن می نشستند تا او با کبوترهای حرم 
آقا هم حرف بزند و از آرزوهای دلش برای آن ها یواشــکی بگوید تا آن ها را 
به امام برســانند. هربار نگاهش تا پرواز کبوترها می چرخید و تا ســقاخانه 

می آمد پایین تر. 
- کبوترها، اهلِی اینجایند؟

یــاد کتــاب شــازده کوچولویش افتــاده بود. ایــن را از پدرش پرســید. پدر با 
مهربانی دستی به سر توکا کشید و گفت:

- حتماً! نگاه کن چه آرامشی دارند کنار زائرای آقاجان...
توکا نگاهش را آورد پایین تر. کبوتری آن طرف تر روی فرش های خوشرنگ 
صحــن، آرام نشســته بــود و بــه زائران در حــال نماز و زیــارت، با دقت نگاه 
می کرد. به نظر دخترک، سپیدی  پرنده با قرمزی فرش ها خیلی جور بود. 

بعداً باید از آن قاب، یک نقاشی بکشد. 
شاید او هم میان گرمای مرداد بی رمق شده بود. دخترک این طور فکر کرد. 
بــه ســاعت بزرگ صحن زل زد. ســه ســاعتی تا اذان مغــرب و موقع افطار 
مانده بود. کمی تشنه بود اما تشنگی اش را دوست داشت. باز نگاهش را 

گرفت سمت کبوتر. هنوز آنجا بود.
- بابا کبوترامام هم تشنه می شه؟

پدر ماند چه بگوید. با محبت نگاهش کرد. سال اولی بود روزه می گرفت. 
خــودش خواســته بــود تا آخر ماه مبــارک را روزه بگیرد. روز پیشــواز همین 

امسال به سن تکلیف رسیده بود. دختر هنوز محو تماشای کبوتر بود.
- دخترم! دوست داری به کبوتر امام آب بدهیم؟

کمی گذشت. گرمای مرداد هم رو به غروب می رفت و نسیمی مایم صحن 
را خنک می کرد.

من زائرم یا عباس؟
زهراســادات دریاباری: انگار حال خوبی نداشــت. نفس هایش به ســختی باال 
می آمد. مردی که همراهش بود، ماسک اکسیژنش را به سرعت روی دهانش 
گذاشــت و پیــچ مخزن اکســیژن را تــا انتها چرخاند. اضطــراب را در تمام بدنم 
احســاس می کردم. با هر نفس نصف و نیمه ای که می کشــید، نفس های من 
هم ســخت باال و پایین می رفت. زیر لب تا می توانســتم ذکر گفتم تا کمی آرام 
بگیرد. چشــمانش به لب های من که خورد، لبخندی روی صورتش نشســت. 
پلک هایــش آرام بــا هــر نفســی کــه ســخت بــاال و پاییــن می رفت، باز و بســته 
می شد. رنگ صورتش کمی به حالت عادی برگشت. همراهش که برای آوردن 
آب بیرون رفته بود، در کوپه را باز کرد و با لیوان آبمیوه داخل شد. همین طور 

که سرگرم خوراندن آبمیوه به دوست بیمارش بود، رو کرد به من و گفت:
ـ نگــران نبــاش. این عبــاس  آقای ما هفته ای یکی دوبار باید حالمون رو بگیره و 

حسابی تو دلش بهمون بخنده. 
هوای کوپه ســنگین شــده بود. خارج شــدم و کنار پنجره های واگن ایســتادم. 
چند دقیقه بعد، دستی به شانه ام خورد. برگشتم. با لیوان خالی ایستاده بود. 

لبخند از روی لب هایش جدا نمی شد. 
ـ ببخشــید که موجب نگرانی شــدیم. قرار بود براش یه کوپه جداگانه بگیریم 
اما خودش قبول نکرد. دوست نداشت بیشتر از یه بلیت براش خرج کنم. در 

هر صورت عذرخواهم.
ـ می تونم بدونم بیماریشون چیه؟

با همون لبخند مایمش نگاهی به بیرون انداخت و گفت:
ـ شــیمیایی. عبــاس مجــروح جنگــه... حقیقتاً دکتــرا ناامیدمون کــردن، خیلی 
فرصت نداره متأسفانه. خواستم به تنها آرزوش که زیارت آقا بود، برسونمش. 
نمی دانستم احساسم را با چه زبانی بیان کنم. سرم را پایین انداختم. سکوت 

کردم و بیشتر از چند کلمه نتوانستم بگویم:
ـ نمی دونم چی باید بگم؟! واقعاً متأسفم. 

تأســف نــداره پســر خــوب، بگــو خــوش بــه حــال ـ 
عباس... بیا بریم تو. تنها نمونه بهتره.

وارد کوپه شدیم. عباس سرش را به پنجره تکیه 
داده و ماســک اکســیژن در دســتانش بود و من 
تمــام مــدت به این فکر می کــردم که من زائرم 

یا عباس؟! 

 مدیریت زمان خود را 
به دین خود بسپارید

زینب ارجمندی راد: عمر، فرصتی اســت گرانبها که تنها در اختیار انســان 
قــرار می گیــرد. فرصتــی  کــه خداوند به انســان ها ارزانی داشــته تــا بتوانند 
قابلیت های ذاتی خود را شکوفا کرده و با قرار گرفتن در برابر امتحان های 
الهــی، خــود را محــک بزننــد. در این بیــن، بهترین الگوی مدیریــت زمان و 
اســتفاده از عمــر، ســیره ائمه معصومین)ع( اســت که برمبنــای آیات قرآن 
و میانبــر مفیدی اســت. ارزش زمان در اســام تا آنجاســت کــه خداوند در 
سوره عصر به آن قسم خورده؛ امام رضا)ع( نیز درباره ارزش سرمایه عمر 
و ضرورت مراقبت از آن به نقل از پیامبر اکرم)ص( می فرماید: »نســبت به 

حفظ عمرت حریص تر باش تا پول و ثروتت«.)1(
امــام صــادق)ع( نیــز مدیریــت نیکــو در زندگــی را علــت اصاح مســلمانان 
می دانــد.)2( امــا آیــا واقعاً می توان زمــان را کنترل کرد؛ بلــه. اما چطور؟ هر 
ســاعت از عمــر، یــک ظــرف زمانی اســت که باید بر حســب اولویــت، آن را 
پــر کــرد. مدیریــت زمان یعنی اســتفاده بهینه و مفید از زمــان، طبق برنامه 

درست عمل کردن و پرهیز از کارها و رفتارهای واکنشی و پراکنده. 
در واقــع بایــد طبــق دســتور امــام رضــا)ع( بــرای برنامه ریــزی اوقــات روزانه 
تــاش کــرد؛ ســاعات روز را بــه  چهــار قســمت تقســیم کرد، ســاعتی برای 
عبادت و خلوت با خدا، ساعتی برای تأمین معاش، ساعتی برای مشورت 
و گفت وگو با دوستان و صله رحم و ساعتی را به تفریح اختصاص داد.)3( 
جالب آنکه امام تصریح می کنند گفت وگو با هر کسی نه، بلکه با دوستان 
مــورد اعتمــاد و کســانی که شــما را بــه عیوبتان واقف می ســازند و در باطن 
نســبت به شــما خلوص و صفا دارند و در ادامه تأکید می کنند: »از نشــاط 
ســاعت تفریــح، نیــروی انجــام کارهــا در ســاعات دیگــر را تأمیــن نمایید« و 
درباره ضرورت بهره مندی از تفریحات ســالم نیز می فرمایند: »از لذت های 
دنیوی برای کامیابی خویش بهره گیرید و تمنیات دل را از راه های مشروع 
برآورید. مراقب باشید در این راه به شرافتتان آسیب نرسد و دچار اسراف 
نشــوید. ســرگرمی های لذت بخش، شما را در اداره زندگی یاری می کند و با 

کمک آن بهتر در امور دنیوی موفق می شوید«.)4(
زمان شناســی در انجــام فریضــه نمــاز و روزه نشــان می دهــد رفتــار عبــادی 
هــم در بســتر زمانــی مشــخص قابل اجراســت. هر فرد باید بــا برنامه ریزی 
صحیــح، کارهــای مثبــت خــود را بــا تنظیم خاصی بین ســاعات شــبانه روز 
تقسیم کند و هر ساعت یا هر چند ساعت را برای انجام کاری قرار داده و 
به این برنامه و نظم ادامه دهد. در واقع نظم در انجام کارها و برنامه ریزی 
در فعالیت هــا و نیازهــای شــخصی و خانوادگی بــه او امکان می دهد بتواند 
با رعایت تعادل میان فعالیت های شخصی، اجتماعی و نیازها، زمان خود 

را مدیریت کند.
سحرخیزی نیز نکته مهمی در مدیریت زمان و انجام کارهای روزانه بوده و 
در روایات متعددی از ائمه اطهار)ع( به آن اشــاره و مؤثر در دریافت روزی 
و برکت و نیز ســامت جســم و روح معرفی شــده اســت. پیامبر اکرم)ص( 
ســحرخیزی بــرای تأمیــن معــاش را بهتریــن نــوع ســحرخیزی می داننــد و 
توصیه اکید دارند صبح زود برای رفع نیازهای خود بروید تا آسان بدست 

آیــد. امــام رضــا)ع( نیــز ســحرخیزی را عامــل مهمــی 
و  الهــی دانســته  از نعمت هــای  بهره منــدی  در 

بیــن  زمــان  فرشــتگان  می فرماینــد: 
طلــوع  تــا  صبــح  ســپیده  طلــوع 

را  انســان ها  روزی  خورشــید، 
سهمیه بندی می کنند، هرکس 
در ایــن زمــان بخوابــد غافــل و 

محروم خواهد شد. )5(
1- بحاراالنوار،ج74،ص78
2-  الکافی ،ج 5، ص 79

3- بحاراالنوار ، ج 75، ص 346
4- بحاراالنوار، ج17 ، ص208

5- وسائل الشیعه، ج6، 
ص 497، ح 6533

 سوغاتی های زیارتی 
در گوشه و کنار ایران

پارسا نیکوکار: مطالب زیادی در تاریخ و فرهنگ کهن ایران درباره هدیه و انواع 
آن به چشم می خورد. این موضوع در سفر و مسافرت جایگاه ویژه ای دارد. در 
سفرهای سیاحتی یا زیارتی، مسافر بنابر توان مالی خود، اقدام به خرید هدیه 
یا آوردن ســوغاتی می کند. این امر در گذشــته نیز در شــهرهای مختلف ایران 

مرسوم بوده است.
در »اصفهــان« حاجــی بــه هنگام بازگشــت از مکه، بنا به رســم خود یک هفته 
در منزل می نشســت و از غریب و آشــنا که برای عرض تبریک و زیارت قبولی 
می آمدند، پذیرایی می کرد. حاجی هم سوغاتی هایی که از سفر حج آورده بود 
مانند آب زمزم، قرآن و مسواک های چوبی مرسوم آن زمان عربستان را به آن ها 

می داد. 
در »زاهدشــهر فســا« پس از چند روز که حاجی از مکه می آمد، برای خانواده ها 

یک ساعت مردانه و یک پارچه سراندازی یا قبا، کنار می گذاشت. 
در »سراب« که بستگان نزدیک به دیدن حاجی می رفتند، حاجی پس از پایان 
مراسم، به پخش سوغاتی می پرداخت و به تمام خانواده ها مهر و تسبیح می داد 
و به بستگان خود هدایی از قبیل پارچه، قالیچه مخمل و اجناس دیگر تقدیم 

می کرد.
در »گلمکان مشهد« هنگامی که زائر کربا، ولیمه سفر خود را می داد، پس از سه 
روز، یک زن از طرف کربایی، چادری به گردن خود می بست و آن را پر از خرما، 
تسبیح و مهر متبرک می کرد، به در خانه ها می برد و به هر خانه، چند دانه خرما 

و یک مهر و تسبیح هدیه می داد.
در »دزفــول« زمانــی کــه زائــران کربــا به خانه می رســیدند مردم در چنــد روز به 

دیدارشان می آمدند و زائران به آن ها مهر و تسبیح سوغات می دادند.
همچنین میان اهالی »بندر انزلی« رســمی بود، زائر 6-5 روز در خانه می ماند و 
در ایــن روزهــا اقــوام و نزدیکان و دوســتان صمیمی اش به دیــدارش می آمدند و 
 برایش مجمعه می فرستادند. در داخل این مجمعه، اقامی چون جوراب، شکر، 
کله قند، نبات، پارچه و گاب بود. آنگاه پس از پایان رفت و آمد مردم، خانواده زائر 
سر از مجمعه ها برمی داشتند و مطابق چیزی که فرستاده بودند سوغاتی هایی از 
قبیل مهر، تسبیح، کشمش و نخود، بادبزن حصیری و عطر در آن می گذاشتند.
میان اهالی »کاورد ســاری« رســم بود زائر ســوغاتی هایی شــامل نخود خالص، 
کشمش خالص، مهر کوچک و بزرگ، مهر زنانه آینه دار، دستمال های گرانقیمت 
و ارزان قیمت، تســبیح مکه نما، تســبیح گلی و بادبزن به اقوام و دوســتان خود 

می داد.
در »الوســجرد ســاوه« خانواده زائر، ســه روز پس از بازگشت مسافر امام رضا)ع( 
سه عدد خرما و یک مهر و تسبیح را در سینی می گذاشتند و برای همسایگان 
می فرستادند. البته زائر برای خود سوغاتی های خوبی مثل لباس و شال می آورد.
بنابر تاریخچه ای که بیان شد، در گذشته خریدن سوغاتی در سفرهای زیارتی 
نوعی الزام محسوب می شد که فرد زائر، حتی گاهی با سختی اقدام به تهیه آن 
می نمود. سپس این هدایا را در حرم و ضریح زیارتگاه متبرک می نمود تا افرادی 

که آن سوغاتی را استفاده می کنند از برکت های معنوی آن بهره مند شوند.

سوغات

درنگدیدگاه

نمای نزدیک
کبوتر امام هم تشنه می شه؟  عکس: محمد زائرنیا

معیــن اصغری: شــهید دســتغیب)ره( در کتاب داســتان های شــگفت  
نقــل می  کنــد: حیــدر آقا تهرانی گفت: چند ســال پیش، روزی در رواق 
مطهر حضرت رضا)ع( مشرف بودم. پیرمردی را  -که از پیری خمیده 
و موی ســر و صورتش ســفید و ابروهایش بر چشــمانش   ریخته بود- 

دیدم؛ حضور قلب و خشوعش مرا متوجه او ساخت.
وقتــی خواســت بــرود دیدم از حرکــت کردن عاجز اســت؛ او را در بلند 
شدن یاری کردم. آدرس منزلش را پرسیدم تا او را به منزلش برسانم؛ 
گفت: حجره  ام در مدرســه خیرات خان اســت. او را تا منزل همراهی 
کــردم و ســخت مــورد عاقه ام شــد، بــه  طوری که همــه  روزه می  رفتم و 

او را در کارهایش یاری می کردم. نام و محل و حاالتش را پرسیدم. 
گفت: نامم ابراهیم و از اهل عراقم و زبان فارسی را هم خوب می دانم. 
ضمن بیان حاالتش گفت: من از جوانی تا حال هر ســال برای زیارت 
قبــر حضــرت رضــا)ع( مشــرف مــی  شــوم و مدتی توقــف کرده، بــاز به 
عــراق برمــی  گــردم. در ســن جوانی کــه هنــوز اتومبیل نبــود دو مرتبه، 
پیاده مشرف شده  ام؛ در مرتبه اول سه جوان که همسن من و رفاقت 
ایمانــی بینمــان بــود و ســخت بــه یکدیگــر عاقــه داشــتیم مــرا تا یک 
فرســخی مشــایعت کردنــد و از مفارقــت مــن و اینکه نمی توانســتند با 
من مشــرف شــوند، سخت افســرده و نگران بودند. هنگام وداع با من 
گریســتند و گفتنــد: تــو جوانی و ســفر اول پیاده و بــه  زحمت می  روی؛ 
البته مورد نظر واقع می  شــوی؛ حاجت ما از تو این اســت که از طرف 
ما ســه نفر هم ســامی تقدیم امام نموده در آن محل شــریف، یادی 
هــم از مــا بنمایی.پس از خداحافظی به ســمت مشــهد حرکت کردم. 
پس از ورود به مشــهد مقدس با همان حالت خســتگی و ناراحتی به 
حرم مطهر مشرف شدم. پس از زیارت در گوشه ای از حرم نشستم و 

حالت بی خبری بر من عارض شد؛ در آن حالت دیدم حضرت رضا)ع( 
بــه  دســت مبارکــش رقعه هایــی به تمام زائــران، از مــرد و زن، حتی به 
بچه  هــا می  دادنــد؛ چــون به من رســیدند، چهار رقعه بــه من مرحمت 

فرمود: پرسیدم چه شده است که به من چهار رقعه دادید؟
فرمــود: یکــی بــرای خودت و ســه تــای دیگر برای ســه رفیقــت؛ عرض 
کــردم: ایــن کار، مناســب حضرت نیســت خوب اســت بــه دیگری امر 

فرمایید تا این رقعه ها را تقسیم کند.
حضرت فرمود: این جمعیت همه به امید من آمده  اند و خودم باید به 
آن ها برسم. پس از آن یکی از رقعه ها را گشودم، دیدم چهار جمله در 
آن نوشــته  شــده بود: »برائة من النار و امان من الحســاب و دخول فی 
الجنــة و أنــا بن رســول  هللا صلی هللا علیه و آله «؛ خاصی از آتش جهنم 
و ایمنی از حســاب و داخل شــدن در بهشــت؛ منم فرزند رســول خدا 

صلی هللا علیه و آله .

لطف کریمانه

پیــش از صحبــت در مــورد کار تجربه نــگاری کــه انجــام   
داده اید، به نظرتان فاصله کانون ها با اهدافی که به آن منظور 

تشکیل شده بود، چقدر است؟
کانون هــا آن طــور کــه می خواســتیم در حوزه مســجد و ارتقای 
فرهنگ دینی فراگیر و اثرگذار نشــدند. خودِ مســجد می تواند 
حتــی  و  سیاســی  فرهنگــی،  آموزشــی،  اجتماعــی،  کارکــرد 
اقتصادی داشته باشد، سؤال این است پس خودِ کانون باید 
چه کند؟ االن کارکرد کانون بیشــتر اوقات فراغتی اســت. این 
موضوع به خودی خود بد نیســت ولی به نظرم نباید موجب 
شود کارکرد اصلی مسجد که عبادی و نیایشی و بحث تربیت 
عبد خداست به فراموشی سپرده شود. اگر کانونی را نیز کنار 
مســجد می گذاریــم بــه این خاطر اســت که افــراد دغدغه مند 
نســبت بــه دیــن را بیشــتر کنــد ولــی ایــن اتفــاق نیفتــاد. این 

نخستین اِشکال و فاصله ای است که این بین به وجود آمد.
کانون هــا  مــورد  در  دوم  نکتــه 

مربوط به جوان گرایی اســت. 
کــه داریــم  را  افــرادی   مــا 
اســت  ســال   20-25
مســئول کانون انــد . بــه 
تجربــه جهانــی نیــز که 
می گویــد  کنیــم  نــگاه 

هــر چهــار ســال باید 

تغییــری رخ دهــد. مــا چون کار تربیتی نمی کنیــم و دنبال آدم 
بهتر نمی گردیم، به همین ها قناعت می کنیم.

 

چــون بــه نظــرم جامعــه مخاطــب همــه این هــا یــک طیف   
هســتند؛ نمی شــد اصل این مســئولیت ها به دیگــر نهادهای 

فعال در مسجد واگذار شود؟
 من این مسئله را در جمع مدیران کانون های خراسان شمالی 
نیز گفتم که باید مشــخص باشــد جامعه هدف کانون ها چه 
کســانی هســتند، چــون علــی القاعــده این هــا بایــد بــا جامعه 
هدف هیئت یا بســیج فرق کنند. کانون قرار اســت طیف های 
خاکســتری تر را بــا رویکردهــای یک مقــدار بازتر از بســیج که 
آمیخته با هنر اســت، جذب کند. اگر همان مخاطبان بســیج 
را جــذب کنــد کــه هنری نکرده اســت. مضاف بــر همه این ها 
بــه نظــرم مــا کانون فرهنگــی هنری می خواســتیم ولــی اکنون 
وجه هنری آن پررنگ تر شــده اســت که متأســفانه همان هم 
تخصصــی نیســت. مثاً اگر موفق بود بایــد 10 برگزیده از این 
کانون ها مثاً در جشنواره عمار می داشتیم. من معتقدم بنای 
بحــث هنــری نیز روی اثر وضعی گذاشــته شــده اســت، یعنی 
مثــل ســنگی اســت کــه پــس از 500 ســال در رودخانه شــکل 
می گیــرد، یــک مــدل فردمحوری که خــودش به وجــود آمده و 

کسی روی آن دخالت نداشته است. 

همین جا اگر تأمل کنیم، باالخره تشــکیالت یا فرد؟ چون   
مدل های موفقی که داشته ایم عمدتاً حول محور فرد شکل 

گرفته اند. 
فردمحــوری و ســوپرمن بازی در مســاجد ما زیاد اســت؛ 
یعنــی تــا یــک فــرد هســت آن مســجد فعال اســت و 
همیــن کــه پایــش را از مســجد بیــرون می گــذارد و 
پیــدا  کاهــش  مســجد  آن  فعالیت هــای  مــی رود، 
می کنــد. بــرای نمونه روحانی طــرح هجرت به من 

گفت من و همســرم چهارســال در روســتایی فعال بودیم و در 
همــه حوزه هــا و ســنین فعالیت داشــتیم ولی پــس از اینکه از 
آنجا آمدیم، حتی نماز جماعت تعطیل شده بود. به او گفتم 
اگر درســت عمل می کردید پس از چهار ســال فعالیت، دیگر 
نباید این اتفاق می افتاد. من معتقدم باید بتوانیم مســجد را 
خودکفــا کنیم. مثل همــان چیزی که می گویند ماهی  ندهید، 
ماهیگیری یاد بدهید؛ یعنی مسجد را به توانمندی برسانید تا 
بتواند روی پای خودش بایستد و اتکایش به فرد نباشد. این 

نیز از مشــکاتی اســت که در مســاجدمان با آن روبه رو 
هستیم. 

نظرتان درباره وضعیت امروز کانون ها چیست؟  
ببینید، این وسط غذای سهل الهضم و خوش طعمی 

بــوده کــه قــرار بــوده کنــارش ســاالد و چاشــنی و ایــن 
چیزهــا اضافــه کنیــم که خــوش طعم تر شــود، ولی کاری 
کرده ایــم کــه از گلو پایین نمــی رود. ما 

کار را خراب کردیم. خودِ رهبری 
در  هســتند.  مسجدشــناس 
مســجد کرامــت یا مســجد 
خیابــان  حســن)ع(  امــام 
دانــش بوده انــد و 

مسجدداری کرده اند.
رهبــری تأکیــد دارنــد کانون هــا باید باشــد که یکــی از دالیلش 
بــه نظرم جــذب همین طیف خاکســتری اســت؛ یعنی طیفی 
را جذب کنند که دیگر نهادهای فعال در مســجد نمی توانند. 
بنابراین در ضرورت آن هیچ حرفی نیســت، اما اینکه با توجه 
بــه این امکانات و تریبونی که ســازمان های حقوقی در کشــور 
دارند نتوانسته اند به حد شایسته و بایسته برسند و مسجد 
را در حد مسجد تراز باال بیاورند باید سؤال کنیم. به هر حال 
کانون های مســاجد باید معین مســجد برای رسیدن به نقطه 

مسجد تراز انقاب اسامی باشند. 

شــما در تجربه نگاری که داشتید به الگویی   
برای کار در این حوزه رسیدید؟

مــن فرمولــی را بــه بچه هــای حزب اللهــی 
می گویم که باید مبنای کارشان قرار بگیرد: 
تیــم، تکلیــف و تشــکیات. تکلیــف یعنی 
هــر وقــت دیدیــد جامعــه دارد بــه قهقــرا 
می رود بگویید تنها راهش کار فرهنگی و 
بازگشــت به مسجد است. در نسبت 
تیم ســازی و فردمحــوری هــم بایــد 
این را در نظر داشــته باشیم معلِم 
بــزرگ اســت کــه شــاگرد بــزرگ 
مثــل  کســی  می کنــد.  تربیــت 
شــهید بهشــتی عمــر کوتاهــی 
در حکومــت اســامی داشــت 
کــه حتــی هنــوز کســی   ولــی 
6 مــاه در تشــکیات ایشــان 
بــوده اســت را بــه عنــوان یــک 
مســئول می گذارند و می گویند 
شــهید  نیروهــای  از  فــرد  ایــن 
بــه  می تــوان  و  اســت  بهشــتی 
از خودمــان  بایــد  کــرد.  اعتمــاد  او 
بپرســیم مگر شــهید بهشــتی چقدر 
فرصــت داشــته تــا نیروســازی کنــد. 

جوابش در کار تشــکیاتی شــهید بهشــتی اســت. رهبری نیز 
بارهــا گفته انــد اگر تشــکیات نبود این انقــاب و حتی جنگ 

به نتیجه نمی رسید.
االن کانون های فرهنگی هنری تکلیف محور نیستند و بیشتر 
ویترین را پر می کنند و همایشــی و نمایشــی شــده اند. از بس 
از این کانون ها گزارش گرفته اند به ســمت مستندســازی های 
غیرواقعی رفته اند. از حالت خودجوش درآمده اند و تشکیاتی 

کار نمی کنند. 
رهبــری فرمودنــد اگر آب باریکه ای دارد از یک روســتایی روی 
زمین جریان پیدا می کند این آب باریکه ها را نباید قطع کنیم 
تــا یــک جایــی به هــم بپیوندنــد و تبدیل بــه رودخانه شــوند. 
بخشــی از ایــن آب باریکه هــا البتــه مــوازی کاری اســت یعنــی 
هــر کســی دارد جزیــره ای کار می کنــد؛ هر امــام جماعتی امام 
امــت محلــه خودش اســت و دارد کار می کند و افرادی نیز که 
در پایگاه هــا و کانون ها هســتند معین های امام جماعت برای 
تربیــت خودشــان و افــراد محلــه هســتند ولــی این هــا بدل به 

رودخانه نمی شوند.

شــما به سمت تجربه نگاری فعالیت های فرهنگی مساجد   
رفتید؛ انگیزه تان چه بود؟ 

بایــد مثــل آمــوزش ضمــن خدمــت کارمنــدان که هــر 6 ماه یا 
یک ســال برای آن ها دوره های جدید برگزار می شــود اینجا نیز 
در زمینــه مربیگــری و کار تربیتی همیــن کاس ها و آموزش ها 
صــورت گیــرد. مــا االن کجا این را داریم؟ تجربه نگاری که من 
نوشتم ناظر بر همین است. من با یکی از مدیران بازنشسته 
صحبــت  نوجوانــان  و  کــودکان  فکــری  پــرورش  کانون هــای 
می کــردم؛ می گفــت مــن 2 هــزار تجربــه تربیتــی و شــگرد کار 

فرهنگی تربیتی دارم. 
ما در مسجدمان چقدر از این ها را ضبط و ثبت کردیم؟ االن 
باید کانون های فرهنگی در مقام حقوقی و با این بودجه ای که 
دارد، بــه جــای 200 تجربــه مِن مســجدی، 200 هــزار تجربه را 
در اختیار کانون هایش می گذاشــت؛ چرا این اتفاق نمی افتد؟ 
آن هم در حالی که مســجدی های ما نوعاً آدم های باانگیزه ای 
هســتند ولــی تخصــص ندارنــد و بایــد به آن هــا آمــوزش داد. 
کانون های فرهنگی هنری باید تجربه نگاری می کرد و آن ها را 
در اختیار فعاالنش قرار می داد تا از هر کدام که خوششــان 

می آمد پیاده می کردند.

گفت وگو با حجت االسالم نجاتی به بهانه سالروز تشکیل کانون های فرهنگی هنری مساجد

از تجربه نگاری فعالیت های فرهنگی مساجد غفلت کردیم

قطار تهران مشهد

عارفانه

محسن الویری محســن فاطمــی نــژاد: می گویــد »ت مثــل تجربــه« را بــرای 
این نوشــته کــه فعــاالن کانون های فرهنگی هنری مســاجد 
کاســه چــه کنــم چه کنم را در دســت نگیرنــد؛ کتابی که در 
آن 100 تجربه موفق فعاالن مســجد را گردآوری کرده اســت. 
کــه  اســت  نجاتــی دو دهــه  حجت االســالم محمدمهــدی 
تمرکــزش را روی موضــوع کار فرهنگــی و هنری در مســاجد 
گذاشــته و تأکید زیادی نیز بر تجربه نگاری این فعالیت ها و 
ثبت و ضبط آن ها دارد. به بهانه 
ســالروز تشــکیل کانون های 
مســاجد  هنــری  فرهنگــی 
اســفندماه   18 در  کشــور 
ســراغ او رفته ایــم تــا نظرش 
را در خصوص فعالیت هایش 

جویا شویم.

 االن باید کانون های فرهنگی در مقام 
حقوقی و با این بودجه ای که دارد، به 
جای 200 تجربه مِن مسجدی، 200 
هزار تجربه را در اختیار کانون هایش 
می گذاشت؛ چرا این اتفاق نمی افتد؟



w w w . q u d s o n l i n e . i r

 آیت اهلل صدیقی سخنران شب شهادت حضرت موسی بن جعفر)ع(  همزمان با شب شهادت حضرت موسی بن جعفر)ع(، آیت اهلل صدیقی؛ امام جمعه موقت تهران روزنامـه صبـح ایـران
پس از اقامه نماز مغرب و عشا به ایراد سخن خواهد پرداخت و حاج احمد واعظی و سیدجعفر ماهرخسار از مداحان و ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت)ع( نیز به ذکر توسل و مداحی 
می پردازند. به همت معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی مراسم سوگواری شهادت باب الحوائج حضرت موسی بن جعفر)ع( امشب در حرم مطهر رضوی برگزار می شود.

معاون وزیر کشور با اشاره به عملکرد تحسین برانگیز 
آستان قدس رضوی در مقابله با کرونا: 

نیازمند تداوم پروتکل های 
بهداشتی هستیم  

معــاون وزیــر کشــور و رئیــس کمیتــه امنیتــی، اجتماعی 
و انتظامــی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونا، عملکرد آســتان 
قــدس رضــوی در اجــرای مصوبــات ســتاد ملــی و رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی را قابل تحسین ارزیابی کرد 
و آن را الگــوی موفقــی بــرای دیگــر مجموعه ها دانســت.
حســین ذوالفقاری در گفت وگو با آســتان نیوز اظهار کرد: 
از اواخــر ســال 98 و بــا شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور، 
مجموعه آستان قدس رضوی و به ویژه تولیت محترم این 
آستان، همکاری بسیار خوبی با ستاد ملی مقابله با کرونا 

داشته اند.
وی تصریح کرد: این همکاری به طور خاص در زمانی که 
بنا بر مصوبه ستاد ملی کرونا در های اماکن زیارتی بسته 
بود، بیشتر خودش را نشان داد و مسئوالن محترم آستان 
قدس در این مدت نهایت همراهی را با ستاد ملی مقابله 
بــا کرونــا و بــه خصوص کمیته امنیتی و اجتماعی ســتاد 

داشتند.
ذوالفقــاری افــزود: در زمانی هم که مقرر شــد صحن های 
حــرم مطهــر رضوی بــه عنوان فضاهــای روباز، بــرای ورود 
زائران عزیز بازگشایی شود، این همکاری ها تداوم داشت 
و طبق گزارش های دقیقی که ما داشــته ایم، پروتکل های 
بهداشــتی و همــه مــواردی که مورد نظر وزارت بهداشــت 
بوده توســط مدیران آســتان قدس اجرایی شــده و حفظ 
سالمت زائران به طور جدی مورد توجه قرار داشته است.

گزارش های مثبت از وضعیت فعلی حرم مطهر»
معــاون امنیتی و انتظامی وزارت کشــور به گزارش های 
دریافتــی از وضعیــت فعلــی حــرم مطهــر رضــوی هــم 
اشــاره کــرد و گفــت: بــا توجــه به ســرمای هــوا در نیمه 
دوم ســال، ایــن درخواســت مطــرح شــده بود کــه برای 
رفــاه حــال زائــران، شــرایطی فراهــم شــود تــا رواق هــا 
بــاز و امــکان اســتفاده از آن بــه صــورت عبــوری فراهم 
شــود. پــس از موافقــت بــا ایــن درخواســت، در حــال 
حاضر امکان اســتفاده عبــوری از رواق های حرم مطهر 
رضــوی فراهم شــده اســت.ذوالفقاری تصریــح کرد: در 
گزارشــی که به تازگی توسط وزارت بهداشت به کمیته 
امنیتی و اجتماعی ســتاد ملی ارائه شــد، نحوه رعایت 
دســتورالعمل ها در حــرم مطهــر رضــوی قابــل قبــول 
ارزیابی شده و می توانیم بگوییم عملکرد آستان قدس 

در این حوزه موفق و قابل الگوبرداری بوده است.
وی افــزود: بررســی ها و گزارش هــا نشــان می دهــد هــم 
اکنــون دســتورالعمل های بهداشــتی بــه طــور کامل در 
حرم مطهر رعایت می شود و آستان قدس رضوی یکی 
از مراکــز و مجموعه هــای پیشــگام در اجــرای مصوبات 

ستاد ملی است.

هدف محدودیت ها، رعایت فاصله گذاری است»
معاون وزیر کشور همچنین با اشاره به نزدیک شدن ایام 
نــوروز هم گفت: برای مدیریت وضعیت کرونایی کشــور، 
همچنــان نیازمند تــداوم رعایــت پروتکل های بهداشــتی 
هســتیم و طبیعتــاً ایــن پروتکل هــا در مراکــز زیارتــی و 
مســافرپذیر سختگیرانه تر اســت تا سالمتی مردم حفظ 

شود.

محمدحســین مروج کاشانی: شــروع نیمه 
دوم اســفندماه در تقویم تاریخ رســمی کشور 
به عنوان هفته منابع طبیعی نام گذاری شده 
اســت. اهمیــت حفظ درختان و فضای ســبز 
در تأمین هوای پاک و سالم در زندگی مدرن 
و ماشــینی امــروز کــه آلودگــی هــوا و کمبــود 
هــوای پاک یکی از معضالت شــهرهای بزرگ 
اســت، بر کسی پوشیده نیست. به مناسبت 
هفتــه منابع طبیعی در گفت وگو با »مهندس 
محمود صادقی« مدیرعامل شرکت کشاورزی 
رضوی که در ساختار جدید تشکیالتی بنیاد 
بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی، یکی 
ایــن مجموعــه در  از مهم تریــن شــرکت های 
زمینه فعالیت های کشاورزی به شمار می آید 
بــه بررســی اقدام هــای انجــام شــده در زمینه 
حفظ و احیای باغات در اختیار این مجموعه 
بزرگ در این آستان مبارک، حفظ منابع آبی 
و دیگــر اقدام هــای انجــام شــده در این زمینه 
پرداختیم. در ادامه برش هایی از سخنان وی 
در گفت وگو با خبرنگار قدس را دنبال کنید.

آســتان قــدس رضوی بــرای باغ هایش چه   
برنامه ای دارد؟

از قدیــم نهــادی ماننــد آســتان قــدس رضوی 
امــام  ارادت دلباختــگان  و  کــه مــورد عالقــه 
هشــتم)ع( در اعصــار و ادوار گوناگــون بــوده، 
همــواره یکی از مهم تریــن موارد موقوفاتی آن 
اراضی، باغات، زمین های کشاورزی و... بوده 
اســت. اگر به کارنامه آســتان قدس رضوی و 
بــه موضــوع حفــظ و نگهــداری از باغــات این 
مجموعــه بزرگ موقوفاتی توجه کنیم، باز هم 
شــاهد اقدام هایــی در این زمینه هســتیم که 
همــواره بــر حفظ موقوفــه و بهره برداری بهینه 

از آن تأکید دارد.
از طرفــی دیگــر، مشــهد یک شــهر مذهبی و 
فرهنگــی اســت و تأمیــن هــوای پاک و ســالم 
همــواره از دغدغه هــای مدیــران شــهری بوده 
 و آســتان قــدس رضــوی بــا دارا بــودن حــدود
شــهر  حومــه  و  داخــل  در  بــاغ  هکتــار   700
مشهد به نوبه خود نقش بسزایی در تلطیف 
و تأمیــن هــوای پــاک بــرای مجــاوران و زائران 
داشــته کــه البته ایــن امر مســتلزم اقدام های 

به موقع برای نگهداری بهینه باغات است. 
درختــان  دارای  و  باغــی  مجموعــه  یــک  در 
متعــدد از جملــه باغات آســتان قدس رضوی 
آن چیــزی کــه برای نســل های آینــده نیز باید 
حفــظ شــود و مــورد بهره بــرداری قــرار گیــرد، 
پایــداری منابــع آب و اســتفاده بهینــه از آن 
در راســتای ســاخت و توسعه ســطح باغات و 

درختان است.
در ایــن نهــاد مقــدس در چنــد ســال اخیــر با 
برنامه ریزی انجام شــده تصمیم بر آن شــد تا 
در زمینــه حفــظ منابع آب موجــود در اراضی 
کشاورزی و باغات آستان قدس به روش های 
متناســب  کشــت  الگوهــای  و  آبیــاری  نویــن 
درختــان به روش های علمــی جدید از جمله: 
ساخت باغات متراکم، الگوی کشت مناسب 
منطقه ای و کنترل شــرایط اقلیمی با پوشــش 

بخشی از باغات و... اقدام شود.

به طور مثال از دوران قدیم در روش ســاخت 
ســنتی باغ هــای قدیمــی بــه ازای هــر هکتــار 
زمیــن، حدود 300 تــا 500 اصله درخت مثمر 
کشــت می شــد، امــا در روش علمــی ســاخت 
باغ های متراکم در ازای هر هکتار، هزار اصله 
تــا 3هــزار و 900 اصلــه درخت مثمــر با همان 

میزان آب مصرفی کشت می شود.
محاســن ایــن کار بــه اختصــار عبــارت اســت 
از: اســتفاده حداکثــری از منابــع آب، تولیــد 
محصــوالت پربازده و اصالح شــده با کیفیت 
مناســب، امکان تغذیه مناسب درختان و در 
نتیجــه افزایش راندمان تولید، افزایش حجم 
فضــای ســبز ایجــاد شــده در جهــت تأمیــن 

هوای پاک بهتر و بیشتر و... . 

پــس باغ های آســتان قدس رضــوی حفظ   
خواهند شد. 

بله. یکی از مهم ترین اقدام های آستان قدس 
رضوی در چند سال اخیر اهتمام جدی برای 
حفــظ و احیــای مجموعه باغات ســطح شــهر 
مشــهد بوده اســت که با تأکیدات تولیت های 
ســابق و فعلی این آستان مبارک، همواره این 
اقــدام در ســرلوحه فعالیت هــای این شــرکت 

قرار داشته است.
 در این زمینه در سال های اخیر بیش از 50 درصد

باغــات آســتان قدس رضوی در ســطح شــهر 
مشهد مورد بازکاشت به روش های نوین قرار 
گرفــت بدین معنی که بــا هماهنگی های الزم 
 بــا نهادهــای ذی ربــط از جمله شــهرداری و...
نســبت بــه قطاعــی باغــات قدیمــی اقــدام و 
ســپس بــا گونه هــا و رقم هــای اصالح شــده و 
روش هــای نویــن اقدام بــه بازکاشــت درختان 
جدید شده است که هم در سال جاری و در 
هفتــه منابع طبیعی نســبت به کاشــت بیش 
از 18 هــزار اصلــه درختــان مثمر)دانــه دار و 
هسته دار( و غیرمثمر در باغات آستان قدس 

رضوی در مشهد اقدام خواهد شد.
این مقام مسئول با اشاره به مجموعه باغات 
آستان قدس در شهرستان های مختلف که زیر 
پوشــش این شرکت قرار دارند می افزاید: این 
 مجموعــه افزون بر حدود 3هزار و 200 هکتار

باغــات انــواع درختان مثمر و غیرمثمر بوده و 
هر ساله ضمن احیا و نگهداری باغات مزبور، 
انجــام عملیــات توســعه نیــز مورد توجــه قرار 
داشته است. همین امسال و در همین هفته 
درختــکاری در مجموعــه این باغــات بیش از 
100 هکتــار انــواع درختــان مثمــر و غیرمثمــر 
کشــت خواهــد شــد، آن هــم بــه روش هــای 

روزآمد علمی. 

چه روش هایی؟  
خب می دانید که تولید نهال  از بذر گیاهان و 
درختان دیگر در ســطح جهان مورد استقبال 
نبوده و بلکه منســوخ شــده و غالباً نهال ها به 
روش های مختلف از جمله کشت بافت تولید 
می شــوند که ضمن داشتن خصوصیات پایه 
مادری، با ســایر خصوصیات از جمله پربازده 

بودن و باکیفیت بودن طعم و رنگ مناســب، 
محصول باارزشی تولید می شود.

یــا در بحــث پیونــد نهال هــا نیز بــه روش های 
پیوندهــای میان پایــه کــه خصوصیــات پایــه 
میان پایــه  در  و  داشــته  را  اولیــه  مــادری 
خصوصیــات پربــازده بــودن و در پیوند بعدی 
نیــز ســایر ویژگی هــا از جملــه طعــم و رنــگ 

مطلوب را می توان اشاره کرد.
ایــن اقدام ها در چند ســال اخیر توســط این 
شــرکت در مجموعــه باغــات تــازه تأســیس 
شــهر مشــهد و شهرســتان های زیــر پوشــش 
اجــرا شــده و میوه هــای تــازه بــا طعــم و رنگ 
جدید در گونه های ســیب، هلو، شــلیل، آلو، 
زردآلو و... از باغات آستان قدس راهی بازار 

شده است.
باغــات  ماننــد  باغــی  بــزرگ  مجموعــه  یــک 
بــه فکــر  نبایــد  تنهــا  قــدس رضــوی  آســتان 
تولیــد محصــوالت جدید باشــد بلکه از دیگر 
اقدام های مهمی که همواره مورد توجه بوده، 
حفظ و نگهداری باغات جدید با به کار بردن 

روش های علمی و فناوری های روز دنیاست.
در ایــن روش ها، از آخرین فناوری های آبیاری 
زیرســطحی  و  هوشــمند  آبیــاری  جملــه  از 
استفاده می شود. این روش مطابق مطالعات 
انجام شده در سطح دنیا فعالً آخرین فناوری 
ارائــه شــده در آبیــاری درختــان و باغــات بــه 

شمار می رود.
نتایــج  کــه  بگویــم  بایــد  اطــالع  بــرای  فقــط 
بدســت آمده نشــان می دهد در روش آبیاری 
هوشــمند و زیرسطحی میزان آب مصرفی به 
یک ســوم کاهش یافته و دو سوم منابع آبی، 

صرفه جویی می شود.
موضــوع مهــم دیگــری کــه بایــد اشــاره کنــم، 
مربوط به اســتفاده از ســامانه های ضدتگرگ 
و اجــرای روش مه پــاش و پوشــش بــه صورت 
شــید در برابــر عواملی همچــون آفتاب زدگی، 

تگرگ، سرمازدگی و... است.
اقلیــم ایران معموالً در فصل های مختلف در 
زمینــه محصوالت بــا عواملی همچون عوامل 
ناپایــدار جــوی روبه رو اســت و همین موضوع 
موجب می شــود که کشــاورزان و باغداران در 
زمــان نزدیک برداشــت محصــول و میوه ها با 
بــروز مشــکالتی از جملــه ســرمازدگی، بارش 
تگرگ و... محصول خود را از دست بدهند.

این شــرکت در چند ســال اخیر با استفاده از 
روش مه پــاش و کاربرد شــید توانســته اســت 
در ســطح بخشی از باغات مشهد جلو اتالف 
محصــول و میوه ها را بگیرد. هم اکنون نتایج 
بهینــه اســتفاده از ایــن روش هــا بــه خوبی در 
ســطح برخی از باغات شــهر مشهد مشاهده 
اتــالف محصــول،  از  بــر جلوگیــری  عــالوه  و 
داده  کاهــش  نیــز  را  اقتصــادی  هزینه هــای 

است.
هــدف  همیــن  بــا  »ســماک«  ســامانه  اصــالً 
طراحــی  از  هــدف  اســت؛  شــده  راه انــدازی 
»ســامانه مدیریــت اطالعــات کشــاورزی« کــه 
از مدتــی پیــش آغــاز شــده اســت، افزایــش 
بهــره وری از منابع کشــاورزی )آب، خاک و...( 
بــا بــه کار بــردن فناوری هــای نویــن از جملــه 
پایــش  و...،  پهپــادی  و  ماهــواره ای  تصاویــر 
بهنــگام و برخــط مدیریت کشــاورزی و انجام 
اصالحــات الزم در کوتاه تریــن زمــان ممکن و 
پیش از هدر رفتن منابع و به اصطالح از بین 

رفتن زمان و فرصت الزم و... است.
ســامانه ســماک تحت وب بوده و به کارگیری 
آن تابــع جغرافیــا و مــکان خاصی نیســت به 
ایــن معنــی کــه متخصصــان و کاربــران ایــن 
سامانه از هر نقطه و مکانی در دنیا می توانند 
از آن بهره بــرداری کــرده و محــدود بــه زمان و 

مکان خاص نباشند.
ایده راه اندازی این ســامانه برای نخستین بار 
در کشور توسط شرکت کشاورزی رضوی ارائه 
شــده و بخــش خصوصی به عنــوان پیمانکار 
در حــال تکمیل طراحــی و راه اندازی آن بوده 
و در صــورت فراهم بودن شــرایط، پیش بینی 
می شــود تــا یــک ســال آینــده این ســامانه به 
طــور کامل بــه بهره برداری رســد، هر چند که 
هــم اکنــون از بخشــی از قابلیت های آن نظیر 
آمــار هواشناســی بهنــگام بــا پیش بینی هــای 
الزم برای برخی از عملیات داشت )سم پاشی 

محصوالت و...( استفاده می شود.
مهم تریــن نتیجه مــورد انتظــار در کاربرد این 
ســامانه افزایــش بهره وری اقتصــادی از منابع 
آبــی اســت، به این معنی کــه با مصرف واحد 
آب آبیاری بیشــترین ســود اقتصادی حاصل 
شود. این سامانه عالوه بر زراعت که در حال 
حاضــر بهره بــرداری از بخشــی از قابلیت های 
آن آغــاز شــده بــه تدریــج حوزه هــای باغبانی، 
هــم  را  ســبک  دام  و  آبزی پــروری  گلخانــه، 

پوشش خواهد داد.
خدمــات  ارائــه  ســامانه  ایــن  در  همچنیــن 
مشــاوره ای و آموزشــی بــه کشــاورزان بخــش 
خصوصــی پیش بینی شــده که در مورد مقرر 
و بــا توجه به مصوبات و ضوابط مربوط مورد 

اقدام قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت کشاورزی رضوی به مناسبت هفته منابع طبیعی در گفت وگو با قدس تشریح کرد

باغداری آستان قدس رضوی، علمی است نه سنتی
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یکی از مهم ترین اقدام های آستان 
قدس رضوی در چند سال اخیر 
اهتمام جدی برای حفظ و احیای 

مجموعه باغات سطح شهر 
مشهد بوده است که با تأکیدات 

تولیت های سابق و فعلی این 
آستان مبارک، همواره این اقدام در 
سرلوحه فعالیت های این شرکت 

قرار داشته است

خبر

4

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم ش��هربانو افهمی با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 99/31944 مورخ 1399/11/2 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ پالک 1000 فرعی از 119- اصلی 
واقع در بخش ش��ش طرقبه ش��اندیز که در صفحه 355 دفتر 316 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی 
سند مالکیت در اثر جابجایی مفقود شده را نموده است 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 مالکیت المثنی به نام مالک خواهد 

نمود. آ- 9912733 م.الف 598
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم فاطمه رازقی با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 99/35061 مورخ 1399/11/21 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان دوازده صدم دانگ مشاع از ششدانگ پالک 199 فرعی از 180- اصلی 
واقع در بخش ده طرقبه شاندیز که پالک فوق الذکر به شماره شناسه الکترونیکی 139820306008010224 
ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر جابجایی مفقود شده را نموده است 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 مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. آ- 9912745 م.الف 599
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه خانم فاطمه اسالمی کنار سری برابر وکالتنامه شماره 19532 مورخ 1399/11/12 دفترخانه 287 
مش��هد تهران بوکالت از طرف آقای علیرضا کاظمی باس��تناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت 
دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ یک باب 
خانه به ش��ماره پالک 4652 اصلی بخش دو مش��هد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود 
گردیده اس��ت. با بررس��ی دفتر امالک، معلوم ش��د مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 3382 دفتر 31 صفحه 
496 بنام علیرضا کاظمی ثبت و س��ند به ش��ماره چاپی 404979 ب 91 صادر گردیده است. دفتر امالک بیش 

از این حکایتی ندارد.....
لذا به اس��تناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نس��بت به ملک 
مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود میباش��د، بایستی ظرف مدت ده روز از 
تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم 
نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا 
سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ- 9912747 

م.الف 600
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه خانم فاطمه اسالمی کنارسری برابر وکالتنامه شماره 19532 مورخ 1399/11/12 دفترخانه 287 
مش��هد تهران بوکالت از طرف آقای علیرضا کاظمی باس��تناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت 

دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ یک باب 
خانه به شماره پالک یک فرعی از 6752 اصلی بخش دو مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری 
مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 4026 دفتر 46 صفحه 
445 بنام علیرضا کاظمی ثبت و س��ند به ش��ماره چاپی 535450 ب 91 صادر گردیده است. دفتر امالک بیش 

از این حکایتی ندارد.....
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی 
اس��ت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت یا سند معامله 
رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ-9912795 م.الف 601

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه خانم فاطمه اسالمی کنار سری برابر وکالتنامه شماره 19532 مورخ 1399/11/12 دفترخانه 287 
مش��هد تهران بوکالت از طرف آقای علیرضا کاظمی باس��تناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت 
دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ یک باب 
خانه به ش��ماره پالک 6753 اصلی بخش دو مش��هد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود 
گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 3213 دفتر 28 صفحه 76 
بنام علیرضا کاظمی ثبت و سند به شماره چاپی 594494 ب 91 صادر گردیده است. دفتر امالک بیش از این 

حکایتی ندارد.....
لذا به اس��تناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نس��بت به ملک 
مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود میباش��د، بایستی ظرف مدت ده روز از 
تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم 
نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا 
سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ- 9912748 

م.الف 602
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه اینکه  آقای سیدحس��ین موس��وی نژاد  دارای  شناسنامه شماره  6 به ش��رح داد خواست به کالسه99/272 
شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان رقیه سخدری به شناسنامه 23  درتاریخ  
1391/11/18 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به:  1-س��ید 
حس��ن س��خدری ش ش 445 ت ت 1337/4/1 فرزندمتوفی 2- سیدعلی سخدری  ش ش 2 ت ت 2/10/ 1334 
فرزندمتوفی 3- سیدحس��ین سخدری ش ش 3 ت ت 1339/3/1 فرزندمتوفی 4- سید ابوالقاسم سخدری ش ش 
32 ت ت 1302/11/1 همس��رمتوفی اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور رابه استناد ماده 362ق 
امورحس��بی یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9912768
قاضی شورا- شعبه 6 درود شورای حل اختالف شهرستان زبرخان

رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه اینکه  آقای سیدحسین موسوی نژاد  دارای  شناسنامه شماره  6 به شرح داد خواست به کالسه99/271 
شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان سیدابوالقاسم سخدری به شناسنامه 
32  درتاری��خ  1395/3/29 دراقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

اس��ت به:  1-سید حسن س��خدری ش ش 445 ت ت 1337/4/1 فرزندمتوفی 2- سیدعلی سخدری  ش ش 
2 ت ت 2/10/ 1334 فرزندمتوفی 3- سیدحس��ین س��خدری ش ش 3 ت ت 1339/3/1 فرزندمتوفی اینک 
با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور رابه استناد ماده 362ق امورحس��بی یک نوبت آگهی می نماید 
تاهرکس اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباش��د ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9912791
                               قاضی شورا- شعبه 6 درود شورای حل اختالف شهرستان زبرخان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 139960326034001151  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان – ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای سعید شیریان پناه فرزند احمد به شماره شناسنامه 2025صادره ازهمدان دریک قطعه باغ به مساحت 
2581 مترمربع پالک 11 – اصلی واقع درحومه بخش دو خریداری ازمالک رسمی آقایان حبیب اله فیض مهذب و 
عزت اله میرزائی ادب  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 ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. )م الف1669 (  آ-9912171
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/3  

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/18
رئیس ثبت اسناد و امالک - موسی حنیفه

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 سند رسمی مصوب 
1390/9/20 امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش 14 مشهد 
واحد ثبتی شهرس��تان تایباد مورد رس��یدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر 

گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد:
خانم آذر اسکندری به شناسنامه شماره 3 کدملی 0732278597 صادره تایباد فرزند احمد در یک دانگ 
و نیم مشاع از ششدانگ به مساحت 163/92 مترمربع )مقدار 63/44 مترمربع از تمامت پالک 5818 فرعی 
و قسمتی از مالکیت مشاعی متقاضی و مقدار 100/48 مترمربع از تمامت پالک و قسمتی از مالکیت خانم 

صدیقه اسکندری( واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد کالسه 377- 99
خانم سوسن اسکندری به شناسنامه شماره 1 کدملی 0749508851 صادره تایباد فرزند احمد در یکدانگ 
و نیم مشاع از ششدانگ به مساحت 163/92 مترمربع )مقدار 63/44 مترمربع از تمامت پالک 5818 فرعی 
و قسمتی از مالکیت مشاعی متقاضی و مقدار 100/48 مترمربع از تمامت پالک و قسمتی از مالکیت خانم 
صدیقه اس��کندری( واقع در خراسان رضوی بخش 14 مش��هد حوزه ثبت ملک تایباد کالسه 378- 99
خانم فائزه اس��کندری به شناسنامه ش��ماره 2303 کدملی 0748776265 صادره تایباد فرزند احمد در 
یکدانگ و نیم مش��اع از ششدانگ به مساحت 163/92 مترمربع )مقدار 63/44 مترمربع از تمامت پالک 
5818 فرعی و قسمتی از مالکیت مشاعی متقاضی و مقدار 100/48 مترمربع از تمامت پالک و قسمتی 
از مالکیت خانم صدیقه اس��کندری( واقع در خراس��ان رضوی بخش 14 مش��هد حوزه ثبت ملک تایباد 

کالسه 379- 99
خانم میترا اس��کندری به شناسنامه ش��ماره 2040 کدملی 0748773721 صادره تایباد فرزند احمد در 
یکدانگ و نیم مش��اع از ششدانگ به مساحت 163/92 مترمربع )مقدار 63/44 مترمربع از تمامت پالک 
5818 فرعی و قسمتی از مالکیت مشاعی متقاضی و مقدار 100/48 مترمربع از تمامت پالک و قسمتی 
از مالکیت خانم صدیقه اس��کندری( واقع در خراس��ان رضوی بخش 14 مش��هد حوزه ثبت ملک تایباد 

کالسه 380- 99

لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می و ماده 
13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در 
صورتیکه اش��خاص 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 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 دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و 
در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست. آ-9912174
تاریخ انتشار اول: 1399/12/3 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/18
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139960308001005245 مورخ  08/ 11/ 1399 هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد صحراگرد فرزند علی برات بش��ماره شناس��نامه 5 وکد ملی 
0652628656 درششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر مشتمل بر تاسیسات گاوداری به مساحت 11557/15 
متر مربع پالک شماره 456- فرعی از 225- اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش سه حوزه ثبت ملک بیرجند از محل 
مالکیت حاجی قنبری 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،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9912140
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/03

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/18                         
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی  برابر رای شماره 99 - 4838 مورخه 1399/11/27 هیات به شماره کالسه 196-99 موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رمضان قربانی فرزند بشم بشماره شناسنامه 1056 صادره از راز و جرگالن 
در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 246.60 مترمربع از پالک 155 اصلی واقع دراراضی کهنه کند خراسان 
ش��مالی بخش دو خریداری از مالک رس��می آقای عید محمد ابراهیمی فرزند عبدالرضا 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 تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 2688  آ-9912144
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/03  
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/18

احمد اصغری شیروان  - رئیس ثبت اسناد و امالک
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