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 چرا ضعف بینش تمدنی 
در ایران مسئله است؟ 

پیکان سواری در زیر گذر خیابان طبرسی

با یک تیر دو نشان زدم
2

3

دیدگاه

مافیای ترجمه کتاب های الحادی
 و شک گرایانه در ایران

دکتــر مهــدی گلشــنی در یادداشــتی در ســایت شــخصی خــود بــه اشــتباه ها و 
دست های پشت پرده در ترجمه کتاب ها اشاره کرده و نوشته است:...

امام حسن 
عسکری)ع(:

زشت ترین حالت 
برای مؤمن آن است 

که دارای آرزویی 
باشد که سبب ذلّت 

و خواری او شود.
»تحف العقول، صفحه 

»۴۹۸

ویژه فرهنگ و معارف رضوی

بــرای  1291ش  نــوروز  نیکبخــت    محمدحســین   
مشــهدی ها یک نوروز متفاوت بود؛ نه از بابت شــادی 
و طــراوت بهــاری یا عیدانه هایی که مــردم می گرفتند؛ 
نــه! از ایــن بابت که در ســپیده دم یکــی از روزهای آن، 
صــدای شــلیک توپ ها خواب مــردم را به هم ریخت. 
البد فکر می کنید حتماً توپ تحویل سال بوده؟ عرض 
می شــود که خیر، این ســربازان تزار بودند که با حمله 
بــه مقدس تریــن مکان ایــران، صفحه ای تاریــک را در 
تاریخ رقم زدند. 10 فروردین هر ســال، یادآور آن واقعه 
تلخ اســت؛ واقعه به توپ بســتن حرم رضوی توســط 
روس های تزاری. حتماً یکی دو تا عکس را در این باره 
دیده اید و شــاید چشــمتان به نمونــه ای از گلوله هایی 
کــه بــه گنبد طال برخورد کرده  اســت و امــروزه در موزه 
نگهداری می شــود، افتاده باشد. کمتر مشهدی است 
کــه در ایــن باره چیزی ندانــد؛ تقریباً همه ما اطالعاتی 
درباره آن داریم؛ اما کمتر کسی است که بداند پشت 
پرده و دلیل این واقعه هولناک چه بوده  اســت؟ امروز 
می خواهــم دربــاره ایــن واقعه تلخ برایتان بگویــم، نه از 
خــودِ واقعــه، بلکه از عواملی که دســت به دســت هم 

داد تا واقعه به توپ بستن حرم رضوی شکل بگیرد.

زمینه های یک اغتشاش»
انقالب مشــروطه که پیروز شــد مظفرالدین شــاه زیاد 
دوام نیاورد و پس از امضای قانون اساســی درگذشــت 
و کار به دست پسرش محمدعلی شاه افتاد که اصوالً 
بــا مشــروطه ســازگار نبــود. این شــد که مجلــس را به 
تــوپ بســت و بســاط مشــروطه خواهی را در تیرمــاه 
1287ش جمــع کــرد؛ امــا مقاومت های مردمی شــکل 
گرفت؛ نخســت در تبریز و بعد دیگر جاها. ســرانجام 
حدود یک سال پس از شاخ و شانه کشیدن شاه برای 
مشروطیت، مردم پیروز شدند و تهران توسط آن ها فتح 
شد و محمدعلی شاه هم به سفارت روسیه تزاری فرار 
کرد. خب، به نظر می رسید همه چیز تمام شده؛ شاه 
را با یک مستمری ساالنه باال، فرستادند به روسیه تا 
زندگی اش را بکند؛ اما اینجا، در ایران، هنوز هم افرادی 
بودند که به هر دلیل با مشروطیت مخالف بودند. این 
شد که محمدعلی شاه مخلوع تصمیم گرفت به ایران 
برگردد و دوباره شاه شود. تابستان 1290ش، حدود دو 
ســال پس از فتح تهران، محمدعلی شــاه با هماهنگی 
یکــی از برادرانــش به نــام ســاالرالدوله و البته حمایت 
کامل روســیه تــزاری، از طریق ترکمن صحــرا وارد ایران 
شــد. وقتــی خبــر آمدن او به مشــهد رســید، مخالفان 
مشروطه ازجمله سیاستمداران و ماجراجویان به فکر 
افتادند از این نََمد برای خودشان کالهی درست کنند. 
این شد که درگیری میان مشروطه خواهان و طرفداران 
محمدعلی شــاه در مشــهد باال گرفت؛ آن قدر که حتی 

خود شاه مستبد هم تصمیم گرفته بود به مشهد بیاید 
و از اینجا جنگ را شروع کند!

خیمه زدن ناامنی و جنگ بر مشهد»
علینقی میــرزا  یعنــی  دوره،  ایــن  در  مشــهد  حاکــم 
رکن الدولــه، خودش آتش بیــار معرکه بود؛ یعنی وقتی 
شــنید از تهــران قصد عــزل او را دارند، دل به شــورش 
بســت و دست طرفداران استبداد را برای ماجراجویی 
بــاز گذاشــت. این اتفــاق همزمان بود با تقســیم ایران 
میــان روس و انگلیــس، بــر اســاس قــرارداد 1907م. دو 
دولت اســتعماری، ایران را به دو منطقه نفوذ تقســیم 
کردنــد و مشــهد هــم افتــاده بــود در منطقــه روس ها. 
بنابراین، سربازان تزار هم سر و کله شان در مشهد پیدا 
شده  بود و چون از محمدعلی شاه طرفداری می کردند 
وضعیت هر روز وخیم تر می شد. اسناد تاریخی نشان 

می دهد در این زمان، محمدعلی شاه پیام هایش را برای 
طرفداران استبداد در مشهد از طریق »دابیژا« کنسول 
روســیه تــزاری در مشــهد ارســال می کــرد. طرفــداران 
اســتبداد بــا حمایــت حاکم و کنســولگری روســیه، به 
مشــروطه خواهان حملــه کردنــد؛ حتی دو کمیســاری 
)مرکز انتظامی یا کالنتری( مشهد هم با خاک یکسان 
شــد و نایــب حبیــب تُــرک، یکــی از رؤســای انتظامــی 
مشــهد به قتل رســید. ناامنی تمام شــهر را فرا گرفت 
و مــردم بــرای کنترل اوضاع، به اســتخدام تفنگچی رو 

آوردند؛ درست مثل فیلم »هفت سامورایی«! 

ورق بر می گردد»
با این حال، اوضاع بر وفق مراد مستبدان پیش نرفت و 
محمدعلی شاه در زمستان 1290ش، دست از پا درازتر 
از ایران فرار کرد؛ اما مســتبدانی که اداره مشــهد را به 
دســت گرفتــه  بودنــد، ول کن ماجرا نبودنــد! 19 بهمن 
1290، دو ماجراجــو بــه نام هــای محمــد قورشْ آبــادی 
و یوســف خان هراتــی، حــرم مطهــر را تصــرف و آن را 
بــه پایگاه نظامی تبدیــل کردند. در ایــن بین، تعدادی 

از فعــاالن طرفــدار محمدعلی شــاه، ماننــد طالب الحق 
یــزدی هــم بــا این دو نفر ســر و ســرّی داشــتند. کار به 
جایــی رســید که دســت به بازداشــت، مصــادره اموال 
و حتــی اعــدام افــراد به اتهامات واهی می زدند و شــهر 
کالً از کنتــرل حاکــم خــارج شــده بود و او هم در چهارم 
فروردین 1291ش، استعفا و از مهلکه فرار کرد. سربازان 
تزار که تا پیش از فرار محمدعلی شاه، با این رفتارهای 
خــارج از عــرف و اخاللگرانــه، برخوردی توأم با تســامح 
و بی تفاوتــی و حتــی گاهــی موافقــت داشــتند، پس از 
فــرار، خــود را در مظــان اتهــام ایجــاد شــورش و هرج و 
مــرج در بخش زیر نفوذشــان می دیدنــد؛ به ویژه آنکه 
انگلیسی ها در آن دوران، دست به تبلیغات گسترده ای 
علیــه روســیه زده  بودنــد و ایــن اتفاق را در مشــهد، به 
عنوان ســند بی ُعرضگی تزار در کنترل اوضاع معرفی 
می کردنــد. به همین دلیل، روس ها مصمم شــدند به 

هــر شــکل ممکن غائلــه را ختم کنند. برخی شــواهد 
تاریخــی نشــان می دهــد آن هــا بــرای قورش آبــادی و 
هراتــی پیام های مخفیانه ای ارســال کردند کــه این دو 
و افرادشــان بتوانند بدون دردســر از حرم مطهر خارج 
شــوند؛ اما ظاهراً شورشیان حاضر به تسلیم نشدند. 
به همین دلیل در صبحگاه 10 فروردین 1291، روس ها 
بــدون در نظــر گرفتن جایــگاه مقدس حــرم رضوی در 
میــان مســلمانان، بــه مــدت دو ســاعت تأسیســات و 
ســاختمان آن را بــا توپ هــای »شــربنل« و »قلعه کوب« 
هدف قرار دادند. براســاس برخی اســناد، در این واقعه 
450 نفر از زائرانی که در حرم مطهر بودند، به شهادت 
رســیدند و شورشــیان کــه سلســله جنبان ایــن حادثه 
دردناک محســوب می شــدند، ســالمت از حرم بیرون 
آمدند و با حمایت سربازان تزار از مشهد بیرون رفتند. 
در این واقعه 75 هزارتومان خسارت به تأسیسات حرم 
رضوی وارد شد. اقدام روس ها واکنش های گسترده ای 
را برانگیخت، اما اوضاع نابسامان ایران و قحطی بزرگی 
کــه در حــال فراگیــری بود، مجــال واکنش ســریع را از 

مردم گرفت.

نگاهی به مراکز تولید محصوالت فرهنگی و ظرفیت آن در فرهنگ سازی تولید ملی
بارقه های امید در دل هنرمندان بارقه های امید در دل هنرمندان   
با تولید سوغات فرهنگی رضویبا تولید سوغات فرهنگی رضوی

شهید مظلوم
حجــت نیکــی ملکــی، ســخنگوی ســتاد اجرایــی 

فرمان امام)ره( با انتشــار تصویر یکی از شــهدای 
دفــاع مقــدس در توییتــی نوشــت: »گانــدو از 
»شهید اســماعیل دقایقی« مؤسس تیپ بدر 
گفت. تیپی مخصوص عراقی هایی که در کنار 

برادران ایرانی خود با صدام می جنگیدند.
 کار ســخت و بزرگی کرد که امروز نتایج آن بهتر 

دیــده میشــود خیلــی از فرماندهان حشدالشــعبی از 
نیروهای تیپ بدر هســتند متأســفانه این شــهید بزرگ در رسانه مظلوم 

است«.

4 هزار کشته
صفحــه توییتــری »پهلــوی بــدون سانســور« بــا 
اجتماعــی  شــبکه  ایــن  پســتی  در  انتشــار 
نوشــت: »کشــتار مــردم توســط  شــاه آنچنان 
وحشــتناک بــوده کــه خارجی هــا هــم بــه آن 
واکنــش نشــان داده اند، به طوری که میشــل 
فوکو، فیلســوف فرانســوی می گوید: وقتی پس 
از کشــتار ماه سپتامبر)17شــهریور57( به ایران وارد 

م  به خودم گفتم با شهری وحشت زده روبه رو خواهم شد چون شــد
در آنجا 4 هزار نفر کشته شده بودند. منبع این نوشته کتاب ایران؛ روح 

یک جهان بی روح است«.

در زندان مسلمان شد
فــؤاد ایــزدی، تحلیلگــر سیاســی بــا انتشــار 
تصویــری از »رومیــن فیتــز جرالــد« در توییتر 
نوشــت: »رومین فیتزجرالد، زندانی سیاســی 

سیاه پوســت آمریکایی بعد از 51 ســال حبس 
چنــد روز پیــش در ســن 71 ســالگی در زنــدان 

کالیفرنیا درگذشــت. جمیل االمین، زندانی سیاســی 
که رئیس تشــکل دانشــجویی سیاه پوســتان SNCC در دهه ۶0 بود و در 

زندان مسلمان شد هنوز در اسارت رژیم آمریکاست«.

این عکس عادی نیست
کانال تلگرامی لیبانیران نوشت: »شاید این 
عکس عادی به نظر بیاید، پخش شیرینی 
در نیمه شــعبان. اما اگر دقت کنید تابلوی 
بزرگی از شــهدا در پشــت صحنه اســت که 
شهید نمر اسماعیل، پدر نوجوانی که شیرینی 
پخش می کند در آن است. جالب اینکه فردی که 
در خودرو نشسته، موسی مزنر جانباز مقاومت است. سه مرحله از جهاد 

در راه حق را در این تصویر می بینید«.

مجازآباد

زیارت نامه خوانی؛ منصب فراموش شده
  محمدرضــا انصافی    احتمــاالً زیارت نامه خوان های حرم مطهر رضوی 
را دیده ایــد. هــر چنــد این افراد با نظارت دقیق انتظامات و تشــریفات 
اماکــن متبرکه فعالیت دارند، اما بخشــی از 
ســاختار اداری آســتان قدس رضــوی 
محســوب نمی شوند. با این حال، 
مطهــر  حــرم  در  روزگاری  روزی 
زیارت نامه خوانــی منصبی بود 
کــه بــه ارث می رســید و البتــه 
بــرای آن جایگاهی در ســاختار 
آســتان پیش بینی کــرده  بودند. 
حــرم  در  منصــب  ایــن  قدمــت 
رضوی هم مانند خیلی مناصب دیگر 

به دوره صفوی باز می گردد.
 قدیمی تریــن ســند در ایــن بــاره نیــز مربــوط به ســال 1021ق اســت؛ 
ســندی مربــوط بــه پرداخــت مقــرری بــه میرمحمدصالح رضــوی، به 

عنوان زیارت نامه خوان حرم.
 بنابراین از نظر شواهد تاریخی و منابع در دسترس، میرمحمدصالح 
بدانیــم.  رضــوی  حــرم  رســمی  زیارت نامه خــوان  نخســتین  بایــد  را 
زیارت نامه خوان هــا کارشــان فقــط خوانــدن زیارت نامــه نبــود؛ آن هــا 
تــالوت قــرآن را هــم بــر عهــده داشــتند و عــالوه بــر ایــن، بــه عنــوان 
نایب الزیاره از سوی برخی مقامات و افراد متمول برگزیده می شدند. 
در دوره قاجار، نظام نامه دقیقی برای زیارت نامه خوان ها تنظیم شــد 
و البته برای تخلفاتی که ممکن بود اتفاق بیفتد نیز جریمه ای تعیین 
کردنــد. ایــن افــراد در آن زمــان، بخشــی از کشــیک حــرم محســوب 
می شــدند و زیر نظر سرکشــیک به کار مشــغول بودند و رسیدگی به 

تخلفات آن ها هم با سرکشیک کل حرم بود. 
در ابتــدای دهــه 1300ش، زیارت نامه خوانــی از حالــت موروثی خارج 
شــد و برای واگذاری این منصب، امتحان و آزمونی انجام می گرفت. 
بــا این حــال، در همین زمان گروهی زیارت نامه خوان غیررســمی هم 
بودند که با مجوز آســتان، در حرم رضوی فعالیت داشــتند؛ هر چند 
این افراد هم بخشی از کشیک حرم به حساب می آمدند و براساس 
گزارش »احتشام کاویان« در کتاب »شمس الشموس«، زیر نظر اداره 
»حاجبــی« فعالیــت می کردند، امــا از دهه 1330 به بعد، اســتفاده از 
زیارت نامه خوان رســمی در تشــکیالت آســتان قدس رضوی منســوخ 
شــد و کســانی کــه حکم رســمی داشــتند، در واقع افــرادی بودند که 
پیــش از ایــن تاریــخ بــه خدمــت گرفتــه شــده  بودنــد. ظاهــراً آخرین 
زیارت نامه خوان رســمی حرم رضوی فردی به نام »زیارتی« بوده است 
که با درگذشت او، این منصب نیز در آستان منسوخ شد. با پیروزی 
انقالب اســالمی ســاز و کار فعالیت زیارت نامه خوان ها انتظام بهتری 
یافت. هر چند آن ها به صورت غیررسمی فعال بودند، اما باید مجوز 
دریافت می کردند و مورد اعتماد و وثوق می بودند. برای جلوگیری از 
تالقی فعالیت این افراد، به آن ها کارت  شناســایی داده می شــد و هر 
کدام باید در روز مشــخص و ســاعت معین، در مکان معلوم حاضر 

می شدند و به فعالیت و خدمت رسانی می پرداختند.

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار معاون اول 
رئیس جمهور تأکید کرد

دولت حمایت ها و رهنمودهای 
رهبری در حل مشکالت مردم 

را مغتنم بشمارد

گلدسته های مرقدتان 
پایه های عرش

به همت معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی 

 فراخوان »مطالعه و کتاب خوانی عمومی
 در حرم رضوی« منتشر شد
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آن روزها 

روایتی از چرایی به توپ بستن حرم رضوی در بهار 1291
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گلدسته های مرقدتان پایه های عرش
 معیــن اصغــری    زبــان چون یک موجود کامالً زنده اســت، پس طبیعی اســت 
روزگارِ یــک موجــود زنــده دائــم یکســان نباشــد و تغییــر و تبدیل بپذیــرد. این 
تغییــرات گاهی در بســتر خود زبان و زمــان صورت می گیرد و گاهی به صورت 
ساختگی. یعنی شاعران، نویسندگان، ادیبان و خالصه هر کسی که روزگارش 
را در ساحت کلمات می گذراند به صورت شخصی و به قصد نوآفرینی تصمیم 
بــه تغییراتــی در حــوزه زبــان می گیــرد کــه لزومــاً هــم بــد نیســت. بدون شــک 
ساختارهای امروزین هر زبانی، از دل هزاران تجربه شکست خورده ای بدست 
آمده که افرادی به قصد طبع آزمایی انجام داده اند. مثالً شعر نیمایی که امروز 
کامالً در ادبیات ما جا افتاده است، تجربه شکست هایی پیش از نیماست که 
وقتــی بــه او رســید از آن هــا درس گرفــت، تغییراتی انجام داد و آن را به شــکل 
امروزی و کامالً چارچوب دار و قاعده مند وارد ادبیات آکادمیک و رســمی کرد. 
طبیعتاً ابتدای هر پدیده بدیع، مخالفت هایی هســت اما شــعر نیمایی آن قدر 
قدرتمند بود که امروز پس از چند دهه، دیگر همه آن را پذیرفته اند و بحثی بر 

سر چرایی این قالب نیست.
یکــی از همیــن نوآفرینی هــا قالب غزل-مثنوی اســت که شــاید عمری بیشــتر 
از دو دهه نداشــته باشــد. این قالب را نمی توان با شــعر نیمایی مقایســه کرد 
چــون اصــالً از جنــس بدعت نیســت و تنها یک طبع آزمایی اســت، اما همین 
تجربه قابل نقد و بررســی اســت. به نظر بنده ادبیات برای پویایی باید آغوش 
خود را به روی این تغییرات فرمی همیشه باز بگذارد چون درنهایت این مردم 
هســتند که انتخاب می کنند کدام یک از این تغییرات زنده بماند و کدام یک 
محکوم به فراموشی شود. تعصب های بیجا و رگ گردنی شدن در مقابل تغییر 
فقط زحمت بیهوده اســت. با هم بخوانیم نمونه ای زیبا از غزل-مثنوی شــاعر 

ارجمند، وحید قاسمی که در حال و هوای زیارت مشهد سروده است.
گلدسته های مرقدتان پایه های عرش
 فانوس هاِی ساحل بی انتهاِی عرش

 بر ساحت ضریح تو انس و ملک دخیل
آیینه کاری حرمت کار جبرئیل
 زوار خاکی حرمت کبریایی اند

سرگرم کاروکسب شریف گدایی اند
 هرلحظه فطرس آمده پابوسی شما

 طفلی همیشه مانده پَرش زیر دست و پا
پیغمبران ز محضرتان فیض می برند

 بهر کبوتران حرم دانه می خرند
روح االمین به لطف شما دل سپرده است

 او با کبوتران حرم دانه خورده است
 امشب دخیل پنجره فوالد می شوم
 در بیستون عشق تو فرهاد می شوم

 ای نورالیزال، بگو با دلم سخن
 شد بقعه  مطهرتان کوه طور من

با گوشه چشِم فاطمِی خود چه ها کنی!
 سنگ سیاه قلِب مرا، کهربا کنی

 من از پل صراط جزا پرت می شوم
 دستم اگر که روز قیامت رها کنی

 آقا چه می شود که مرا در صف حساب
 از البه الی آن همه آدم سوا کنی

آقا سعادت دو جهان قسمتم شود
 یک بار اگر برای غالمت دعا کنی

دارالشفا3
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روزنامـه صبـح ایـرانروزنامـه صبـح ایـران 23 اعتقاد به مهدویت نقش مؤثری در تعالی جامعه دارد     سخنران حرم مطهر رضوی گفت: اعتقاد به مهدویت نقش مؤثری در رشد و تعالی جامعه اسالمی دارد. به گزارش قدس و به نقل از آستان نیوز، حجت االسالم مرتضی دهشت در ویژه برنامه تبلیغی مذهبی حرم مطهر رضوی در رواق امام خمینی)ره( گفت: یکی 
از روش های مبارزه با تفکر مبتنی بر مهدویت و اعتقاد به ظهور منجی استفاده از ابزار سینما و رسانه به ویژه سینمای هالیوود است. معرفی فرقه های متعدد و منجی های مختلف در قالب برنامه های تلویزیونی از جمله اقدامات استکبار جهانی برای تحت الشعاع قرار دادن مهدویت و منجی واقعی است. فرهنگ مهدوی مبتنی بر 

استکبارستیزی است. عصر حاضر نیز عصر مقاومت مبتنی بر تفکر مهدوی است و زمینه سازی برای ظهور یکی از مهم ترین دغدغه های مهدی باوران است.

 مافیای ترجمه کتاب های الحادی 
و شک گرایانه در ایران

ســایت  در  یادداشــتی  در  گلشــنی  مهــدی  دکتــر 
شخصی خود به اشتباه ها و دست های پشت پرده 

در ترجمه کتاب ها اشاره کرده و نوشته است:
بــرای مثــال »آنتونــی فلو« فیلســوف معــروف غربی، 
یکی از ملحدان درجه یک در جهان شناخته می شد 
و مناظــرات زیــادی هــم در ایــن زمینــه داشــت کــه 
بازتاب خبری بسیاری داشت. این شخص یکمرتبه 
به خدا بازگشت و الحاد را کنار گذاشت. خبر به این 
مهمی در ایران ترجمه و منعکس نشد! شاید بنده 
نخســتین کسی بودم که خبرش را در سمیناری در 
قــم دادم. بعــد دیدم فقط یکــی از روزنامه ها، در دو 

سطر به آن اشاره کرده بود.
ســال ها بود که کتاب های ژان پل ســارتر، نویســنده  
معروف فرانســوی، به فارسی ترجمه می شد. چقدر 
هم غرب زدگان ایرانی مرید او بودند. ســارتر در آخر 
عمــرش بــه خــدا بازگشــت و ایــن را در مصاحبه ای 
بــا یــک خبرنــگار کمونیســت متذکــر شــد. چنیــن 
موضوعی به هیچ وجه در جامعه  ما منعکس نشد 
و کســی آن مصاحبه را ترجمه نکرد؛ در صورتی که 
این موضوع در یک مجله  آمریکایی معروف منتشر 
شد. بقیه  اخبار آن هم در غرب آمد، اما در ایران نه.
برعکس، پس از انتشــار یک کتــاب الحادی مثالً از 
ریچــارد داکینــز، بالفاصله ترجمه و چاپ می شــود. 
می گوینــد  کــه  ارشــادی  وزارت  همیــن  مجــوز  بــا 
نقطــه   در  می شــود!  چــاپ  می کنــد،  ســخت گیری 
مقابل، ده ها اثر بر ضد این کتاب و با استدالل های 
علمــی نوشــته می شــود، اما حتی یکــی  از آن ها هم 

ترجمه نمی شود.
بعضــی از فیلســوفان غربــی حرف هایشــان نزدیک 
بــه بعضــی از مواضــع فیلســوفان ماســت، امــا ایــن 
کتاب ها اصالً ترجمه نمی شود. مثالً یک روز داشتم 
در قســمت های مختلــف کتاب فروشــی آکســفورد 
چــرخ مــی زدم. یکمرتبــه ســه کتــاب دیــدم کــه بــر 
ضــد نســبی گرایی منتشــر شــده اســت. می دانیــد 
نســبی گرایی مکتبــی اســت که منکــر اصالت همه 
چیز می شــود. امــا من در آِن واحد، ســه کتاب روی 
آن میــز دیــدم. متأســفانه حتــی یکــی از آن هــا هــم 
به فارســی ترجمه نشــده اســت. برعکس، تا دلتان 
بخواهــد درباره نســبی گرایی و پوچ گرایــی و غیره در 

ایران کتاب ترجمه و مقاله نوشته شده است.
مرحــوم احســان نراقــی جایی گفته بودنــد: این قدر 
که در ایران صحبت از »پســت مدرن« می شــود، در 
فرانسه نمی شود! این یک واقعیتی است. ما خیلی 

غرب زده شده ایم.
ترجمــه   آثــار خــوب می توانــد حتــی علیــه تهاجــم 
فرهنگــی غــرب هــم مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. در 
جامعــه ای کــه افــکار وارداتی و غربی منحــرف ، زیاد 
وجود دارد، یکی از بهترین  راه ها و ســالح ها بر ضد 
آن ها این است از افکار دیگر اندیشمندان غربی  که 
مخالف آن هســتند، اســتفاده شود. چون در سطح 
روشــنفکران نمی توانیم بــرای رد یک فکر یا نظریه، 
بــه منابــع دینــی و روایی خــود رجوع کنیــم. پس یا 
بایــد بــه قول دانشــمندان غربی اســتناد کنیــم یا از 
اســتدالل های علمــی کــه بــاز در محیــط غــرب رایج 
اســت، استفاده نماییم. متأســفانه این کار در ایران 

انجام نمی شود.
بــرای مثــال، چندی پیــش کتابی دربــاره فروریختن 
ســاختمان نیویورک در 11 ســپتامبر 2001 به دســتم 
رســید. در ایــن کتــاب، یــک فیلســوف آمریکایــی با 
اســتناد بــه ســخن متخصصــان و بــا اســناد و ادلــه  
متقــن مهندســی و فیزیکــی، اســتدالل می کند این 
حادثه، برنامه ریزی خود ایاالت متحده بوده اســت. 
مــن بــه بعضــی از دوســتان مترجــم گفتــم اطــالع 
هموطنــان مــا از ایــن قضیــه بســیار ضــروری و الزم 
است این کتاب ترجمه شود. متأسفانه هیچ کسی 
زیــر بــار ترجمه این کتاب نرفت. در عوض، وقتی به 
دوســتی که از اندونزی آمده بود موضوع این کتاب 
را گفتــم، بــه محــض اینکه بــه اندونزی رســید آن را 
از انگلیس ســفارش داد و ترجمه اش را شــروع کرد، 
چون رگ اســالمی اش جنبیده بود، چرا که در غرب 

وانمود می کنند این کار، کار مسلمانان بوده است.
یــا یــک نویســنده  مســیحی، یــک کتــاب ضدالحاد 
قــدر  ایــن  گفــت:  اســالم  مخالفــان  بــه  و  نوشــت 
مسلمان ها را به آدم کشی متهم نکنید. مسلمان ها 
با طالبان و القاعده تفاوت دارند. در خود مسیحیان 
هم گروه های آدمکش وجود دارد،ولی کسی آن را به 

پای دین مسیحیت نمی گذارد.
بــه عــالوه خطاب به غــرب گفت: القاعــده و طالبان 
را خــود شــما بــه وجــود آورده ایــد. آیــا ایــن کتــاب 
ارزش ترجمه شــدن به فارســی را ندارد؟ یا برخی از 
نظریه هــای علمــی جدید کــه اصالً در ایــران ترجمه 
نمی شــود؛ در حالــی کــه نظریه  مهمی اســت و باید 

اهل علم از آن آگاه باشند.
متأسفانه به دلیل ترجمه های نابهنگام یا بی توجهی 
به ترجمه  آثار ضروری، تصور استادان و نخبگان ما 
از غرب گاهی تصور درستی نیست. پیش از این، در 
محیط های علمی غرب، جو ضدفلســفی حاکم بود 
و در محیط هــای علمــی آن ها اصالً نمی شــد حرفی 
از دیــن زد. امــا امروز این طور نیســت و وضعیت به 
شــدت تغییــر کــرده اســت. اما ایــن به داخــل ایران 
منتقــل نشــده اســت. بــرای همیــن مــا تفکــرات و 
نظریه های ده ها ســال پیش غربی ها را هنوز هم در 

حوزه  علوم انسانی در ایران تدریس می کنیم.

چرا ضعف بینش تمدنی در ایران 
مسئله است؟ 

 حجــت االســام محســن الویــری، اســتاد دانشــگاه باقرالعلــوم )ع( 
 اگــر حســب تعاریــف موجــود، مســئله بودگی را مرحله 
عمومی شدن یک مشکل و خودآگاه شدن یک جامعه 
نســبت بــه آن بدانیــم، بســیار دشــوار اســت که ضعف 
بینش تمدنی را بتوان یک مسئله شمرد؛ زیرا اگر با مردم 
مصاحبه و از آن ها خواسته شود فهرستی از 10 مشکل 
اصلی خود و جامعه را برشمرند، بسیار دور از ذهن است 
که ضعف بینش تمدنی یکی از این 10 مورد به حساب 
آید. پس میز تمدن اسالمی بر چه مبنایی ضعف بینش 
تمدنی را یک مشــکل به حســاب آورده اســت؟ توضیح 
فشــرده ای که درباره ویژگی های مسئله ای به نام ضعف 
بینش تمدن در ادامه آورده می شــود، کوششــی اســت 

برای پاسخ به این پرسش مهم. 
 از جنــس آرمان بودنـ  بینش تمدنــی از جنس 
آرمان هاســت و طبیعــی اســت درک آن در گــرو یــک 
کالن نگری معرفتی و اجتماعی است و چه بسا بسیاری از 
مردم تصوری روشن از آن نداشته باشند، ولی بدون تردید 
پیامدها و لوازم آن را با رگ و پوست خود حس می کنند 
هر چند ندانند نام سرچشــمه این مشــکالت چیست. 
 پنهان بــودنـ  در برابر مســئله هایی که آشــکار 
هســتند و بــه آســانی حــس می شــوند و گروهی فــراوان 
از مــردم نســبت بــه آن خودآگاهی دارند، مســئله هایی 
هســتند کــه چنیــن نیســتند و چه بســا جامعــه هدف 
احساس کمبود یا محدودیت و نارضایتی نسبت به آن 
نــدارد و از بــود یــا نبود آن هیچ خطــری برای منافع خود 
احساس نمی کند. مســئله بودگی این دسته گاه برآمده 
از یــک تشــخیص نخبگانــی نســبت به منافــع جامعه 
مخاطب و فاصله داشتن جامعه با وضع مطلوب است و 
الزاماً به معنای خودآگاهی جامعه نسبت به آن نیست. 
گاه احساس بی مسئلگی و به تعبیر دقیق تر بی توجهی و 

یا ناآگاهی از یک مسئله، خود یک مسئله است. 
 پیچیدگــیـ  در برابــر مســئله های تقریباً ســاده 
کــه همگــی درکــی روشــن از آن دارند، ماننــد کمبود آب 
و دیگــر مایحتــاج عمومــی، برخــی مســائل پیچیدگی و 
درهم تنیدگــی بیشــتری دارنــد و در حقیقــت ترکیبی از 
چند مســئله هســتند. مســئله تمدن به دلیــل نوپدید 
بودن، تنوع دیدگاه ها درباره آن، گستردگی ابعاد، الیه ها 
و قلمروهای آن بی تردید پیچیده ترین مسئله اجتماعی و 

یا در زمره پیچیده ترین آن هاست.
 فاقد داده های ثبتی بودنـ  در برابر مســئله هایی 
که نخبگان و تصمیم گیران و سیاست گذاران را از مدت ها 
پیش به خود مشــغول کرده و یک ســطح مورد وفاقی از 
آن ها پدید آمده و انباشــت درخــوری از اطالعات مربوط 
به آن ها گرد آمده است، مسئله هایی هم وجود دارد که 
عمری دراز از توجه به آن ها نمی گذرد و نوپدید هستند 
و به همین دلیل داده های ثبتی آن ها اندک است و هنوز 
نسبت به مبانی، ابعاد، روش و شاخص های آن وفاق وجود 
ندارد. تمدن را باید در شمار این گونه مسئله ها قرار داد. 
 فاقد وفاق درباره مفاهیم و مبانی بودنـ  در برابر 
مســئله هایی که اصطالحات و مفاهیم مربوط به آن ها 
بــه دلیل پیشــینه زیادی که دارند روشــن اســت )مانند 
مســائل اقتصادی( درباره مســائل نوپدید چنین وفاقی 

وجود ندارد. 
 فاقد شــاخص مدون برای اندازه گیری بودن ـ 
وقتی مفاهیم اولیه یک مســئله روشــن نیســت، واضح 
اســت شــاخص مشــخصی نیز برای اندازه گیــری آن در 

دست نباشد.

دالیل مسئله بودن ضعف بینش تمدنی»
از بحث نظری مفهوم مسئله بودگی ضعف بینش تمدنی 
که بگذریم، اینکه چرا این موضوع در شرایط کنونی ما 
یک مســئله با ویژگی هایی که برشمرده شد به حساب 
می آید، نیازمند درنگی دیگر است. این پرسش در قالب 

محورهای زیر بیان شده است.
 مطالبات رهبر معظم انقالبـ  این مطالبات صرف 
نظر از اینکه منشأ جلب توجه نخبگان به موضوع تمدن 
شده است، خود نیز به دلیل جایگاهی که رهبری در یک 
نظام اســالمی دارد یک الزام دینی و حتی حقوقی برای 

پرداختن به این موضوع ایجاد کرده است. 
 تبدیل شــدن موضوع تمدن به یک مســئله 
نخبگانی_ موضوع تمدن در ســال های اخیر به صورتی 
گسترده مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. نفس 
اهتمــام نخبگان در رشــته های مختلــف به یک موضوع 
عمومی که الزاماً جزو موضوعات رشته تخصصی آن ها 
نیست می تواند نشانگر حساس شدن متفکران جامعه به 
موضوعی باشد که با سرنوشت همه مردم گره خورده است. 
 ارتقای جایگاه مسلمانان در معادالت جهانی ـ 
حرکــت بیــداری اســالمی در دو ســده اخیــر و افزایــش 
محدودنگــری  از  خــروج  و  مســلمانان  خودآگاهــی 
گذشــته، زمینه ســاز ورود مســلمانان به مرحله ای فراتر 
از گذشــته شــده اســت. اکنــون امــکان نقش آفرینــی 
و  رفتــه  بــاال  بســیار  جهانــی  مســائل  در  مســلمانان 
پیــروزی انقــالب اســالمی در ایــران هــم انتظــار ویــژه ای 
را از ایــران در ذهــن آحــاد امــت اســالمی ایجــاد کــرد. 
 عدم بهره گیری مناسب از متون دینی برای حل 
مشکالت جامعه در مقیاس تمدنیـ  نگاه تقلیل گرایانه 
بــه ســهم آموزه های دینــی در مطالعات تمدنی و ضعف 
جدی متون درسی دین بنیاد در این زمینه موجب شده 
عمالً دانش های رایج در حوزه های علمیه همچون گذشته 
رونق بیشــتری داشــته باشد و از حل مســائل مورد نیاز 
جامعه اسالمی به ویژه در مقیاس تمدنی فاصله بگیرد. 
•دیدگاه های ناصواب به دستاوردهای تمدنی- تمدن 
گذشــته اســالمی و یا تمدن غرب و یا حتی ظرفیت های 
کنونی امت اسالمی در مسیر ساختن یک تمدن جدید .

 الهه ارجمندی راد   40 ســال عمری اســت برای خودش. 40 ســال پیش 
از اذان صبح بلند می شــد، چادر گلدارش را ســر می انداخت، به حیاط 
می رفــت و لــب حــوض وضــو می گرفــت، شــمعدانی های باغچــه را آب 
می داد؛ بوی خاک بلند که می شــد روحش تازه می شــد. از همان جا به  
ســمت حضرت ســالم می داد. پتو را روی حاجی می کشــید و خورشید 
که طلوع می کرد، میان روشنی صبح، چادر سیاهش را سر می انداخت 
و راه می افتاد. کوچه پســکوچه های تودرتو را رد می کرد و به آن کوچه 
تنگ می رســید، همان جایی که می شــد از ابتدایش گلدسته های حرم 
را دیــد. دلــش می لرزیــد، انــگار حضــور امــام را احســاس می کــرد. یــاد 

آرزوهایش می افتاد. 
بــاز خجالــت می کشــید از امــام. مگر هربــار به حرم می رفــت باید فقط 
حاجت هایــش را بــرای آقایــش ردیــف می کــرد؟ آن روزهــا کــه جــوان 
بود، حســرت داشــتن بچه و بعدتر ســالمتی حاجی. ســال ها می شــد 
خانه نشین بود و از مستمری بیمه، زندگی را می گذراندند. »مهم نبود 
زندگی چه کم داشــت، مهم این بود هر دو ســالمت، زیر سایه آقا برای 
همدیگر بمانند«. این را از نوجوانی که به عقد حاجی درآمده بود، بارها 

پدرش در گوشش خوانده بود و به آن باور داشت.
 دســت گرفــت بــه کاهــگل دیــوار قدیمی کوچــه. روبه رویش حــرم بود. 
پاهایش انگار خالی کرده بود. »پیری است دیگر...« در دل این را گفت 
و راه افتاد. می خواست امروز دیگر حاجتش را با اصرار از آقا بخواهد. 
حســرت زیارت هــای هــر صبحش بر دلش می مانــد اگر همه خانه های 
قدیمی محل خراب می شد و این کوچه... دلش لرزید. می گفتند خانه 
را از آن هــا می خرنــد و جایــی دیگــر... نــه! این کوچه تنــگ نباید خراب 
می شــد. فقــط این را می دانســت. حتــی اگر مجبور بــود از خانه اش به 
خانــه دیگــری در همیــن محله برود اما کوچه حرم باید همیشــه راهی 

باشد تا صبح ها او را به آقایش برساند... .

چگونه بخوابیم تا سالم بمانیم؟
محمد رضا حسینی: اگر بگوییم خواب یکی از قدرتمندترین ابزاری است که 
انسان برای تقویت سالمت جسم در اختیار دارد، اغراق نیست. بدن هنگام 

خواب، خود را ترمیم کرده و از استرس های روزمره رها می شود. 
می توان گفت خواب کافی و مفید، پیوندی نزدیک با بدنی سالم تر و ایمن تر 
دارد. بیشتر افراد به خوبی تجربه کرده اند پس از خواب شبانه  کافی چقدر از 

نظر ذهنی و جسمی احساس بهتری دارند.
 اما جز طول مدت خواب، زمان و مکان خوابیدن و چگونگی استراحت نیز 
آدابی دارد که بی شک در سالمت جسم و روح مؤثر بوده و در روایات دینی 

به منظور داشتن سبک زندگی سالم توجه زیادی به آن شده است.
در احادیــث اهل بیت)ع( دســتورهای ویژه ای دربــاره رعایت آداب خوابیدن، 
وقــت خوابیــدن و پرهیــز از افراط و تفریط در خواب وارد شــده از جمله آنکه 
الزم اســت زمان خواب مفیدتر را درنظر بگیریم. زمان مناســب برای خواب، 

آثار جسمی و روحی فراوانی به دنبال دارد.
 به عنــوان مثــال پیامبــر اکرم)ص( می کوشــیدند زمان خواب شــب خود را به 
تأخیر نیندازند تا جسمشــان نشــاط الزم برای بیداری در بخشــی از شــب و 

عبادت را داشته باشد. 
امیرالمؤمنین علی)ع( در مورد زمان خواب می فرماید: خواب میان مغرب و 
عشــا و پیش از طلوع خورشــید مایه فقر اســت1؛ امام صادق)ع( نیز در مورد 
ضرر خواب بین طلوع صبح تا طلوع آفتاب تأکید می کند: خواب بامداد شوم 

است و به درستی که خداوند روزی را در این زمان تقسیم می کند. 2
جالــب آنکــه در ایــن باره امــام باقر)ع( خــواب کوتاه نیــم روزی را مایه نعمت 
می دانــد.  دربــاره میانه روی در میزان خواب نیز رســول خدا)ص( می فرماید: 

یکی از بدترین چیزهایی که درباره امتم هراس دارم، پرخوابی است.3
اما چگونه بخوابیم؟ سؤال مهمی که پیامبر اکرم)ص(، الگوی بزرگ اسالم نیز 

برای آن پاسخی دارد و به صورت عملی آن را آموزش می داد.
 مســواک کــردن بــا چــوب اراک پیــش و پــس از خــواب و برای نمــاز صبح از 
عــادات پیامبــر)ص( بــود. همچنیــن ایشــان داشــتن وضو و طهــارت پیش از 
خواب را توصیه می کرد. امام صادق)ع( در این باره می فرماید:»هرگاه رســول 
خدا می خواســت بخوابد مســواک می زد و به رختخواب می رفت، بر پهلوی 

راستش می خوابید و دست راستش را زیر گونه راستش می نهاد«. 
امام رضا)ع( در تأیید این روایت به نکته قابل تأملی اشــاره می کند: »قدرت 
خواب در مغز است و آن مایه نیرومندی جسم، پس هرگاه خواستی بخوابی 
ابتدا بر ســمت راســت و سپس بر ســمت چپ بخواب و هنگام برخاستن از 

سمت راست برخیز«.4
از برخــی روایــات چنیــن برمی آیــد که پیامبر اکــرم)ص( از خواب پیوســته در 

شب اجتناب داشت. 
ایــن حالــت، بی ارتباط با جمله نقل شــده معروف از آن حضرت نیســت که 
فرمــود: »دو چشــمم می خوابنــد، امــا قلبــم نمی خوابــد«.5 خوابیدن بــر بام و 
مکانــی که محفوظ نیســت، خوابیــدن در خانه به تنهایی و خــواب مداوم در 
شــب همــه از جملــه مواردی اســت کــه در آموزه هــای دینی از آن نهی شــده 

است.
1-الخصــال، ص 505 . 2- حلیــة المتقیــن، ص170. 3-الجامع الصغیر، ج1، 
ص49. 4-بحاراالنــوار، ج 59، ص 316. 5ـ قاضــی عیــاض، الشــفا بتعریــف 

حقوق المصطفی، ج 1، ص 86

 

پیکان سواری در زیر گذر خیابان طبرسی

با یک تیر دو نشان زدم
 محمــد تربــت زاده     همــه چیــز از خیابــان طبرســی شــروع شــد. دقیقــاً کنــار 
نرده هــای بلنــد ســبزرنگ، در جایــی کــه خیابان بــه زیرگذر منتهی می شــود. 
آن روزها هرکســی توان مالی ماشــین سوار شــدن را نداشت. حتی اگر دخل 
و خــرج هــم یــاری می کرد، ماشــین خریدن خیلی چیز مرســومی به حســاب 
نمی آمد چه برسد به آنکه کسی بخواهد با قسط و وام صاحب خودرو شود. 
من هم مثل خیلی از بچه های دیگر فقط یک آرزو داشــتم و آن اینکه پدرم 

ماشین بخرد. حتی شده یک پیکان یا رنو.
اما یکی از روزهایی که ســوار بر اتوبوس از خیابان طبرســی رد می شــدم نظام 
فکری من به هم ریخت و یک مورد دیگر به فهرست کوچک آرزوهایم اضافه 
شد. اتوبوس همیشه از کنار انبوهی از ماشین هایی که برای ورود به زیرگذر 
صف کشــیده بودند، عبور می کرد و وارد ایســتگاه می شــد. من آن روز برای 
نخستین بار از خودم پرسیدم داخل زیرگذر حرم چه شکلی می تواند باشد و 
این پرسش آغازی بود برای اضافه شدن آرزوی دیدن زیرگذر حرم به فهرست 
آرزوهایم.اول قصد داشتم آرزویم را پیش امام رضا)ع( مطرح کنم اما قبل آن 
نشستم و با خودم حساب و کتاب کردم که دو آرزوی من درواقع یکی است! 
برای خودم این طور استدالل می کردم که هر کسی ماشین داشته باشد، وارد 
زیرگذر می شود، پس بهتر است من با مطرح کردن دو آرزو، خودم را در بارگاه 
الهــی بدنــام نکنــم. به همین خاطر تصمیم گرفتم روی همــان آرزوی اولم که 
خرید ماشین باشد پافشاری کنم تا خود به خود آرزوی دوم هم برآورده شود 

و من با یک تیر دو نشان زده باشم!
نمی دانــم چندمــاه و یاحتــی چند ســال طول کشــید تا با پیکان ســفید رنگ 
پدرم از خیابان طبرسی وارد زیرگذر شدم اما به محض آنکه شیشه را پایین 
کشــیدم، انبوهی دود توی صورتم پاشــید. بدون توجه به طعم تلخی که در 
گلویم پیچیده بود ســرم را بیرون بردم و با خوشــحالی شــروع کردم به فریاد 
کشــیدن. صدای فریادهایم در میان صدای موتورســیکلت ها و هواکش های 
زیرگذر گم شد و من فقط توانستم صدای پدرم را که با عصبانیت می گفت 
سرم را ببرم داخل، بشنوم. شیشه را باال کشیدم و زل زدم به صورت عبوس 
پــدرم. بــدون توجــه به عصبانیتش، تکیه دادم به پشــتی صندلی و نگاهم را 
دزدیدم. پدرم نمی دانســت پیکان ســفیدرنگش را مدیون من  و درخواســتم 

از امام رضا )ع( است!

پرسه در صحن

دیدگاهدرنگ

عکس نوشت
این کوچه ها باید همیشه باشند...    عکس:  سهیل دولت آبادی- عکس رضوی

قدس آنالین: حجت االســالم دکتر غالمحســن محرمی، عضو هیئت 
علمــی پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســالمی در گفت وگــو بــا قدس 
آنالیــن به دالیل شــکوفایی تمدن اســالمی در عصــر حضرت رضا)ع( 

پرداخت که در ادامه خالصه ای از آن را می خوانیم.
حجت االســالم محرمی گفت: برای بررســی دالیل اوج تمدن اسالمی 
در قــرن چهــارم هجــری ابتدا باید شــرایط قرون پیش از آن را بررســی 

کنیم. 
نخســت اینکــه خالفــت امویــان مبتنی بــر عصبیت عربی بــود؛ یعنی 
بیشــتر جنبــه ســخت افزاری فتوحــات اســالمی را در نظــر داشــت. 
بنابرایــن شــاید بتــوان گفــت امویــان بــه نحــوی مانع گســترش تمدن 
اســالمی بودنــد. در قــرن چهارم هجــری، یعنی زمــان حکومت مأمون 
عباســی بیشــتر فتوحــات نرم افــزاری بود و اســالم در تمدن و اندیشــه 

ملل مفتوحه تأثیر بیشتری گذاشت. 
دوم اینکه در قرن های اول، دوم و ســوم هجری در میان مســلمانان- 

چه در ایدئولوژی و چه در جهان بینی- دو روش وجود داشت؛ روش 
عقل گرایانــه کــه از اوایــل قــرن دوم هجــری بــا ترجمه برخی 

کتاب ها و وارد شــدن گروهی از متفکران و فیلســوفان به 
حوزه تمدن اســالمی شــروع شد تا اینکه در قرن چهارم 
هجــری بــه اوج قدرت خود رســید. این مکتب در پی آن 
بود در برابر هجمه هایی که از خارج به جهان اسالم وارد 

می شــد، معــارف اســالمی را بــا روش عقل گرایانه تبیین و 
توجیه کند، بنابراین علومی دیگر نیز به جهان اســالم راه 

یافت و ترجمه شد.
 بــه ایــن لحــاظ در ایــن عصــر تمــدن اســالمی 

ســوم  عامــل  داشــت.  بیشــتری  توســعه 
اینکــه مأمــون بیــش از خلفــای پیــش 

از خــود بــه مســائل عقلی و فلســفی 
عالقــه داشــت و دانشــمندان را از 

نقــاط مختلــف گــرد مــی آورد و حتــی در بیــت الحکمــه، کتاب هایی را 
از علــوم مختلــف ترجمــه می کرد و با حضور عالمان مختلف، مســائل 
گوناگون را مورد نقد و بررســی قرار می داد.این پژوهشــگر حوزه تاریخ 
امامت در پاســخ به اهداف سیاســی ایجاد نهضت علمی مأمون بیان 
کرد: قطعاً اهداف سیاســی در این اقدام مأمون نقش مهمی داشــت. 
یکــی از ایــن دالیــل گســترش زندیقی گــری در دوران عباســی بــود بــه 
طــوری کــه مهدی عباســی بیشــترین کشــتار را در مورد زنادقــه انجام 
داد، اما وقتی خلفای عباســی دریافتند با کشــتار به جایی نمی رســند 
به عقل گرایی رو آوردند زیرا فکر می کردند معتزله می تواند پاسخگوی 

زنادقه باشد. 
همچنین مأمون با حمایت از معتزله در پی مقابله با امام رضا)ع( بود 
تا با تشــکیل جلســات مناظره به نوعی برای آن حضرت رقیب تراشــی 
کنــد. حتــی یکی از علل نهضت ترجمــه را منحرف کردن اذهان مردم 

از ائمه)ع( می دانند. 
دکتــر محرمــی در تبییــن نقــش علمــی حضــرت رضــا)ع( در ایــن 
جریــان علمــی بــرای روشــن نمودن وجــوه عقالنــی معارف 
دینــی افــزود: آن حضــرت در شــکوفایی عقل گرایانــه 
معارف و عقاید اســالمی نقش بسیار مهمی داشتند؛ 
بــه طــوری کــه بــا توجه بــه کم شــدن تعداد بــزرگان و 
علمــا و همین طــور جــوان بودن دین اســالم در مقابل 
ادیان دیگر، اگر حضور پربرکت ایشان در عرصه نبود 
مشــخص نبود با این هجمه ای که به جهان اسالم وارد 
می شــد چه بر ســر اســالم و مســلمانان می آمد. بنابراین 
امــام از یــک ســو بــا ارائــه دالیل متقــن و عقلی، 
معارف اسالمی را توجیه و اثبات می کردند 
و از ســوی دیگــر معتزلــه را کــه دارای 
عقل گرایی افراطــی بودند، با بیان های 

عقل گرایانه کنترل می نمودند.

نقش حضرت رضا)ع( در اعتای بینش عقانی و معرفتی عصر خویش

 وجیهه تقی زاده  خیلی برایمان پیش می آید پس از یک زیارت 
دلچســب حــرم مطهر امــام رضا)ع( راهــی خیابان هــای اطراف 
حرم شــویم و به بهانه قدم زدن و خرید ســوغاتی، سری هم به 

مغازه ها و پاساژهای اطراف آن بزنیم. 
»فروشگاه سوغات فرهنگی زائر رضوی« مکانی آشنا برای زائران 
و مجــاوران در خیابان شــیرازی مشــهد در نزدیکی حرم مطهر 
رضوی است که پر از اجناس و کاالهای مختلف تولید دستان 
توانمنــد هنرمنــدان ایرانــی اســت. در ایــن فروشــگاه غرفه های 
لــوازم  آرایــه، وســایل عبــادی،  از کتــاب،  محصــوالت متنــوع 
کاربردی، ســرگرمی، محتــوای دیجیتال، پوشــاک و موضوعات 

دیداری و شنیداری، چشم نواز زائران و مجاوران است.
وارد این فروشگاه می شوم و با کمی قدم زدن، نخستین چیزی 
کــه نظــرم را بــه خود جلب می کند، غرفه هایی اســت که در آن 
کتاب وجود دارد و با نظم خاصی کنار هم چیده شده. در این 
غرفــه مــردی جــوان را می بینم  که گــرمِ مطالعه کتابی اســت و 
عمیقــاً در آن فــرو رفته و توجهی به اطرافش ندارد. با ســالمی، 
توجهــش را جلــب می کنــم و از انگیــزه اش بــرای آمــدن به این 
فروشگاه می پرسم، می گوید: »از کودکی عالقه زیادی به کتاب 
خوانــدن داشــتم و وقتــم را صــرف مطالعه می کــردم، به همین 
منظــور هم یکــی از مکان های مورد عالقه من فروشــگاه کتاب 
اســت. من هر بار که به این فروشــگاه می آیم، بیشــتر کتاب و 

اسباب بازی برای بچه هایم می خرم«. 
حســین عیاد، اهل کشــور لبنان که دانشــجوی مقطع دکترای 
فیزیک دانشــگاه فردوســی مشهد اســت و بسیار روان به زبان 
فارســی صحبــت می کنــد، ادامــه می دهــد: »یک بار کــه همراه 
همسرم از زیارت حرم مطهر رضوی برمی گشتم، اینجا را دیدم، 
پس از ورود به این فروشگاه متوجه شدم تمام محصوالت آن 
ایرانی اســت. این برای من خیلی جذاب بود که مســئوالن این 
کشور سعی می کنند از تولید داخلی کشور خود حمایت کنند 
و در مکانــی نزدیــک بــه حرم مطهر رضوی کــه ملجأ و پناهگاه 

زائران است، آن ها را به نمایش بگذارند«.
او کــه ایــن بــار اســباب بازی برای کودکان ســه و یک ســاله اش 
خریــده بــود، می گویــد: »تنــوع محصــوالت در ایــن فروشــگاه 
بسیار است. اجناس با قیمت مناسب و با کیفیت خوب ارائه 
می شود. وقتی به پاساژهای اطراف حرم مطهر رضوی می رویم، 
کمتــر مغــازه ای را می بینیم که در آن کتاب هــم برای گروه های 
ســنی کودک و نوجوان و بزرگســاالن وجود داشــته باشــد؛ ولی 
در ایــن فروشــگاه کتــاب هم ارائه می شــود که ایــن خیلی حائز 

اهمیت است.
 مــن همیشــه ســعی می کنــم بــرای کــودکان هــم کتــاب بخرم 

و آن هــا را از همیــن ســنین کودکــی بــا کتاب آشــنا کنــم. از 
اینجا یک کتاب آموزشــی اعداد به زبان انگلیســی خریدم 
کــه خیلــی بــرای فرزنــدم جالب بــود و از آن خوشــش آمد. 
امیدوارم کتاب های بیشــتری به زبان عربی و انگلیســی در 

این فروشگاه در اختیار خریداران قرار گیرد«.
بــا ایــن جوان اهــل مطالعه خداحافظی می کنم و به ســراغ 
مــی روم.  آن پوشــاک می فروشــند  کــه در  غرفــه ای دیگــر 
خانــم جوانــی نیــز در آنجا حضــور دارد و به دنبال روســری 
مناســب با طراحــی زیبا می گردد. به ســراغش می روم و به 
گرمــی ســالمم را پاســخ می دهــد. خــودش را الهه شــریفی 
معرفی می کند و می گوید: »از مشتریان دائم اینجا هستم. 
همــواره ســعی می کنــم اجناس ایرانی بخرم؛ چــرا که با این 
کار کســب و کار های خانگی و تولید داخلی کشــور ما رونق 

می گیرد«.
در ســوی دیگر، بانویی را می بینم که با دو کودک به فروشــگاه 
آمــده و در حــال تماشــای قــاب فرش هــای حــرم مطهــر رضوی 
اســت. پــس از ســالم و احوالپرســی بــا او همــکالم می شــوم و 
می گویــد: »امــروز قصد دارم یکی از قاب فرش های حرم مطهر 
رضوی که بســیار زیبا هســتند را برای مادرم بخرم و به عنوان 

سوغاتی برایش ببرم. 
البتــه فرزندانــم اصــرار دارند به غرفه کتاب بروم. من هر شــب 
پیــش از خــواب بــرای کودکانم داســتان می خوانــم برای همین 
آن ها بسیار به کتاب عالقه دارند و من از این موضوع خوشحال 
هســتم. به نظر من در این روزهای کرونایی که رفت و آمد کم 
شــده و بچه ها بیش از همیشــه نیاز به ســرگرمی دارند، خرید 
کتاب خوب و مناســب شــرایط سنی کودک و مطالعه آن برای 
بچه ها می تواند بســیار لذت بخش باشد و به پرورش خالقیت 
ذهنــی آن هــا کمک کند. کتاب هایی که در این فروشــگاه برای 
کــودکان عرضــه می شــود، دارای تصاویــر جذاب بــرای کودکان 

هستند و موضوعات خوبی دارند«. 

بارقه امید در دل های خسته هنرمندان»
»فروشــگاه ســوغات فرهنگی زائر رضوی« از ســال 96 فعالیت 
خود را در عرصه تأمین کاالی ایرانی متناسب با سبک زندگی 
ایرانی اســالمی آغاز و ســعی کرده با تولید محصول با کیفیت 
و صنایــع دســتی داخلــی، بــا محصوالت چینی کــه نفس بازار 
تولیــدات داخلــی را بــه شــماره انداخته اند، رقابــت کند و جای 
خــودش را در ســبد خریــد خانوارهــای ایرانــی باز کنــد. در این 
میــان اقدامــات ارزشــمندی را بــرای حمایــت از تولیدکننــدگان 
محصوالت صنایع دستی و تولیدات داخلی انجام می دهد که 
امید حمایت شدن را در دل هنرمندان این رشته زنده می کند.
از ســال 96 تاکنون شــمار فروشــگاه های ســوغات فرهنگی زائر 
رضــوی افزایــش یافته و در حال حاضر در محدوده حرم مطهر 
رضوی 10 شــعبه ارائه کننده محصوالت ســوغات فرهنگی زائر 
رضوی و در ســطح شــهر مشــهد 10 شــعبه و در ســطح کشــور 
هفــت شــعبه فــروش و 10 نمایندگی ارائه محصوالت ســوغات 

زائر رضوی وجود دارد. در سال 99 نیز یک فروشگاه جدید در 
صحن امام حسن مجتبی)ع( راه اندازی شده است.

ارائه محصوالت 600 تولیدکننده داخلی در فروشگاه »
سوغات فرهنگی زائر رضوی

حســین ســعیدی، مدیرعامل به نشر)انتشــارات آستان قدس 
رضــوی( در خصــوص نحــوه تأمیــن کاالهــای ایرانــی در ایــن 
فروشــگاه می گویــد: »در حــال حاضــر حــدود 600 تأمین کننده 
اقالم و محصوالت فرهنگی با فروشــگاه های سوغات فرهنگی 
زائر رضوی همکاری می کنند که بخشی از تأمین کنندگان جزو 
سرپرســتان خانوار و افراد کم برخوردار هســتند که خودشان با 
افــراد زیــر شــاخه خود در تهیــه این کاالها در ارتباط هســتند. 
از ســال 96 تــا خــرداد 99 یعنــی در مــدت زمــان حــدود ســه 
ســال، بیش از 7 هزار نفر به طور مســتقیم و غیرمســتقیم در 
زمینه تولید کاالها و محصوالت قابل عرضه در فروشــگاه های 

سوغات زائر رضوی در سطح کشور در ارتباط هستند«.
محصــوالت فروشــگاه ســوغات فرهنگــی زائــر رضــوی، در 

هشــت موضــوع اصلــی از جمله کتــاب، آرایه، وســایل 
عبــادی، لوازم کاربردی، ســرگرمی، محتوای دیجیتال 
پوشــاک و موضوعــات دیــداری و شــنیداری اســت و 
قــاب فــرش حــرم مطهر در ســایزهای مختلــف، قاب 

کاشــی حرم مطهر، پک های بســته بندی سوغات زائر 
شــامل محصــوالت متبرک حــرم رضوی 
مانند انگشــتر، ســجاده، مهر و تســبیح، 
عطر، کتابچه، ظروف سفالی و... از دیگر 
محصوالتــی اســت کــه در این فروشــگاه 
عرضــه می شــود. ایــن اجنــاس، کاالها و 
محصــوالت فرهنگــی ارائه شــده در این 
فروشگاه ها از مشخصات و خصوصیاتی 
بــا  ســازگاری  مناســب،  کیفیــت  ماننــد 
ایرانــی-  زندگــی  ســبک  خصوصیــات 
اســالمی، هزینه تمام شــده مناسب و... 

برخوردار هستند.
سعیدی با تأکید بر اینکه اولویت انتخاب 
همــکاران تولیدکننــده ایــن محصــوالت، 

بــا اشــخاص کم برخوردار جامعه، سرپرســتان خانــوار و افرادی 
است که زیر پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام 
خمینی)ره(، بنیاد مستضعفان، سازمان بهزیستی و... هستند، 
تصریح می کند: »در این زمینه از ظرفیت کانون های خادمیاری 
رضــوی در اســتان های مختلــف بــرای شناســایی سرپرســتان 
خانــوار و افــرادی که می توانند محصــوالت و کاالهای فرهنگی 
مــورد نظــر مــا را تولیــد کننــد یــا اینکــه خودشــان محصــوالت 
فرهنگــی تولیــد کرده انــد، ولی محــل و ویترینی بــرای عرضه و 
نمایش و فروش ندارند و از این طریق می توانند با ما همکاری 

کنند، استفاده می کنیم. 
یکســری محصــوالت فرهنگــی هم هســت کــه تولیدکنندگان 
مختلف در اســتان های گوناگون قبالً تولید کرده اند و شــرایط و 
خصوصیات مورد نظر ما را از نظر رعایت سبک زندگی ایرانی- 
اســالمی و هویــت دینی و مذهبی و... و توجــه به کاالی ایرانی 
دارا هستند؛ اما تاکنون به دالیل مختلف نتوانسته اند نسبت 
بــه ارائــه و عرضــه محصوالت تولیــدی خود اقدام مناســبی به 
عمــل آورنــد که در این زمینه هم وارد عمل شــده 

و مطابق ضوابط با آنان همکاری می کنیم«.

مقابله با هجمه های فرهنگی دشمنان »
در ارائه محصوالت مبتذل فرهنگی، 

مهم ترین سیاست 
مدیرعامل انتشــارات به نشــر 
بــا تأکیــد بــر اینکــه در حــال 
مهم تریــن  از  یکــی  حاضــر 
موضوعــات  و  سیاســت ها 
راهبردی محصوالت سوغات 
خنثی ســازی  رضــوی،  زائــر 
فرهنگــی  هجمه هــای 
دشــمنان در ارائه محصوالت 
کــه  اســت  مبتــذل فرهنگــی 
تناســبی بــا هویــت ایرانــی و 
زندگــی  ســبک  و  اســالمی 
اظهــار  نــدارد،  ایــران  مــردم 
شــبکه های  »در  می کنــد: 
مجازی، کانال های اجتماعی، 

اینترنــت، شــبکه های ماهــواره ای و... همه روزه شــاهد تبلیغ و 
ترویــج کاالهای ضدفرهنگی برای مصــرف نوجوانان، جوانان و 
خانواده ها هســتیم که اثرات ناخوشایند و نامطلوبی بر زندگی 
خانواده هــای ایرانــی و روحیات فرزنــدان دارد، در این زمینه ما 
در تالش هســتیم برای رفع نیــاز خانواده ها، جوانان و فرزندان 
ایرانــی نســبت به تولید کاالها و محصــوالت فرهنگی با ذائقه 
ایرانــی و اســالمی و بــا کیفیت و کمیت مناســب و در راســتای 

سبک زندگی رضوی اقدام کنیم«.
بــه گفتــه ســعیدی، در حــوزه کتــاب، کتاب هــای »بــه وقــت 
اردیبهشــت«، »مســابقه کوفته پــزی«، »امام رضــا)ع( و کرامت 
انســانی«، »مجموعــه داســتان های نوید و نــدا«، »چگونه کتاب 
بخوانیــم« و »دعبــل و زلفا« بیشــترین فروش را در ســال جاری 
داشــته اند. همچنین محصوالتی ایرانی اسالمی و الهام گرفته 
از فضاهای معنوی که بیشترین ارتباط را با فضای حرم مطهر 
رضــوی دارنــد، مانند کاشــی های حرم مطهر رضوی بیشــترین 

فروش را در میان اجناس داشته است. 
توجه به ذائقه ها، ســبک، ســلیقه و خواسته های مردم به ویژه 
کــودکان و نوجوانــان و خانواده ها از جمله مواردی اســت که در 
فروش ســوغات فرهنگی زائر رضوی مؤثر بوده اســت؛ مثالً در 
زمینــه تهیــه زیورآالت و اشــیای تزئینــی که در گــروه آرایه های 
فــردی قــرار می گیــرد ســعی شــده مطابــق بــا ســبک و ســیاق 
زندگی اســالمی و ایرانی، دســتبندهایی با تزئینات کاشی کاری 
حــرم مطهــر رضــوی، انگشــتر بــا اســمای متبــرک حضــرات 
معصومیــن)ع(، گردنبنــد با قســمتی از آیات قــرآن کریم مانند 
آیــه »ان یــکاد...«، قــاب تلفــن همراه با تصاویر شــهدا، تصاویر 
حرم مطهر رضوی، تصاویر شخصیت های فرهنگی، علمی و... 

تولید شود. 
او در ادامــه در خصــوص دالیــل اســتقبال مــردم از ســوغات 
فرهنگی زائر می گوید: »ما در فروشــگاه های ســوغات فرهنگی 
زائر رضوی تصمیم گرفتیم محصوالت و کاالهایی را ارائه کنیم 
که هم از نظر کیفی و هم از نظر ظاهری، بصری و خصوصیات 
قابل رؤیت توسط مخاطبان و خانواده ها جذابیت ویژه داشته 

باشند. 
در کنار این موضوع به قیمت تمام شده برای فروش محصوالت 
و کاالها هم توجه داشته ایم که با قیمت مناسب و قابل رقابت 
با محصوالت خارجی)عموماً چینی( که در اطراف بازار مشهد 
بــرای زائــران ارائــه می شــوند، عرضــه شــوند. یکی 
دیگــر از دالیــل اســتقبال از ســوغات زائــر رضــوی 
ارائــه بی واســطه محصوالت و کاالهــای فرهنگی و 
سوغاتی تولید شده در استان ها و مناطق مختلف 

کشور در این فروشگاه هاست«.
ســعیدی با اشــاره بــه تأثیرگذاری کرونــا و وضعیت 
ادامــه  محصــوالت  فــروش  در  کشــور  اقتصــادی 
می دهــد: »قطعــاً ایــن موضــوع در میــزان فــروش 
فروشــگاه های ما در ســه ماه نخســت سال گذشته 
اثــری کاهشــی داشــت؛ اما با توجه بــه ظرفیت های 
فضای مجازی سعی شد این کسری فروش جبران 

شود. 
اجــرای طرح »کروتــاب«، فروشــگاه مجازی با 
عرضــه محصــوالت با تخفیف ویژه و ارســال 
رایگان این محصوالت توسط پست و حضور 
در نمایشــگاه مجــازی کتاب تهران اســتقبال 

خوب مردم را به همراه داشت«.

نگاهی به مراکز تولید محصوالت فرهنگی و ظرفیت آن در فرهنگ سازی تولید ملی

بارقه های امید در دل هنرمندان با تولید سوغات فرهنگی رضوی

ادب الرضا

تمدن پژوهی

 یکی از مهم ترین سیاست ها و 
موضوعات راهبردی محصوالت 
سوغات زائر رضوی، خنثی سازی 
هجمه های فرهنگی دشمنان در 
ارائه محصوالت مبتذل فرهنگی 
است که تناسبی با هویت ایرانی 
و اسامی و سبک زندگی مردم 

ایران ندارد



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

حضور با برکت آستان قدس  رضوی  در اجتماع     رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( گفت: حضور آستان قدس رضوی در عرصه اجتماعی، روزنامـه صبـح ایـران
حضوری بابرکت است و آثار خوبی در کشور و حتی عرصه بین المللی دارد. حضور خادمان این آستان مقدس در هنگامه حوادث اجتماعی و طبیعی، برای 

مردمان آسیب دیده ملجأ امید و آرام بخش است.

به همت معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی 

فراخوان »مطالعه و کتاب خوانی 
عمومی در حرم رضوی« منتشر شد

کتاب خوانــی  و  کتــاب 
تمدن ســازی  شــاهراه 
و  نهادهــا  و  اســت 
سازمان ها نیز باید سهم 
خــود را در این مهم ایفا 

کنند.
یکی از نهادهایی که در 
این زمینه همواره ایفای 
آســتان  کــرده،  نقــش 
قــدس رضوی اســت که 
ایــن بار نیــز وارد میدان 
شده و گسترش کتاب و 
کتاب خوانــی را مقصــود 

قرار داده است.
معاونــت تبلیغــات اســامی آســتان قــدس رضــوی 
در ایــن راســتا اقــدام به انتشــار فراخــوان »مطالعه و 
کتاب خوانــی عمومــی در حــرم مطهــر رضــوی« کرده 

است.
مــاک داوری پیشــنهادها بــرای این فراخــوان توجه 
بــه جایــگاه قدســی حــرم و امکانــات حــرم مطهــر 
رضــوی، توجــه بــه دغدغه هــای رهبر معظــم انقاب 
و  ابتــکاری  کتاب خوانــی،  و  کتــاب  خصــوص  در 
خاقانــه بودن طرح، توجه بــه حضور دائمی زائر در 
حــرم مطهر رضــوی، کم هزینــه بــودن و قابلیت اجرا 
بــا کمتریــن امکانــات بــرای گروه های ســنی مختلف 

است.
مهلــت ارســال طــرح و ایده هــا 15 اردیبهشــت ســال 
جــاری خواهــد بــود از ایــن رو از همــه عاقه مندان به 
کتاب و کتاب خوانی دعوت می شــود در این فراخوان 
شــرکت کــرده و نظــرات و طرح های خــود را به آدرس 
haram.razavi.ir  ارســال کنند؛ در پایان به برترین 
ایــده و طــرح در خصوص موضوعات یاد شــده جوایز 

ارزنده ای اهدا خواهد شد.
گفتنی اســت، در حال حاضر طــرح »رواق کتاب« نیز 
در حــرم مطهــر رضــوی در حال اجراســت و در روزها 
و مناســبت های خــاص بــا اجــرای برنامه هــای متنوع 
پذیــرای زائــران، فعــاالن حــوزه کتــاب، نویســندگان و 

صاحبنظران است.

حجت االســام  آســتان نیوز،  گــزارش  بــه 
والمســلمین احمــد مــروی در دیــدار معاون 
اول رئیس جمهور و هیئت همراه که در تاالر 
والیت حرم مطهر رضوی برگزار شد نسبت 
بــه رســیدگی مضاعــف دولت به مشــکات 
معیشــتی مردم و غنیمت شــمردن فرصت 

باقی مانده خدمت، تأکید کرد.
تولیت آســتان قدس رضوی ضمن قدردانی 
رئیس جمهــور  اول  معــاون  همراهــی  از 
بــا آســتان قــدس در اجــرای پــروژه آزادراه 
مشــهد – چناران و درخواست نهایی شدن 
اقدام هــای الزم بــرای تکمیــل پــروژه تأکیــد 
کــرد: آســتان قــدس در راســتای حکم رهبر 
معظــم انقــاب و ایفای وظایــف اجتماعی و 
خدمــت بــه مــردم، وظیفه خــود می داند به 
میــزان مقــدورات و امکانــات چــه در حــوزه 
بهداشتی و درمانی و چه مسائل اقتصادی و 
رسیدگی به نیازمندان به کمک دولت بیاید 
و بــرای رفــع مشــکات جامعه تــاش کند.
حجت االســام والمســلمین مــروی با تأکید 
بــر ضــرورت تــاش مضاعف دولــت در حل 
مشــکات معیشــتی مردم گفــت: مردم در 
بــازار با کمبود مواجه نیســتند اما نوســان و 
نبود ثبات قیمت ها موجب ایجاد مشکات 
و معضاتــی بــرای اقتصــاد کشــور و مــردم 
شــده اســت. امیدواریــم همان گونــه که در 
تأمیــن کاالهــا، مدیریــت خوبــی انجام شــد 
در عرصــه تثبیت قیمت ها به ویژه کاالهای 
اساسی اقدام جدی و مؤثری صورت بگیرد.
وی در ادامــه بــه نقش رهبــر معظم انقاب 
در همســویی مــردم بــرای رعایــت ضوابــط 
و  اشــاره  دولــت  بــه  کمــک  و  بهداشــتی 
عنــوان کــرد: حقیقتــاً علمــای دیــن، مراجع 
عظــام تقلیــد و در رأس آن هــا رهبــر معظــم 
کرونــا  ویــروس  کنتــرل  در  بســیار  انقــاب 
در کشــور کمــک کردنــد. معظم لــه در تمام 
بیانــات و رفتــار خــود بــر اســاس ضوابــط و 
توصیه هــای بهداشــتی کــه بــه مــردم شــده 

اســت، عمل می کنند کــه این موضوع خود 
تأثیــر بســیاری در همســویی جامعــه بــرای 
عمــل بــه تصمیم های ســتاد مقابله با کرونا 
و رعایــت دســتورالعمل ها و محدودیت های 
آســتان  اســت.تولیت  داشــته  بهداشــتی 
قــدس رضــوی بــا بیــان اینکــه ســیره رهبــر 
معظم انقاب همواره در راستای کمک به 
دولت هــا برای حل مشــکات و خدمت به 
مــردم و جامعــه بوده اســت، تصریــح کرد: 
دولــت بایــد حمایت هــای رهبــری و بیانات 
و نظــرات عالمانــه معظم له را در حوزه های 
مختلف اقتصادی، سیاســی، فرهنگی و... 
مغتنم شــمرده و به رهنمودهای ایشان در 
شــرایط فعلی کشور به ویژه رفع مشکات 
اقتصــادی و معیشــتی مــردم جامــه عمــل 

بپوشاند. 
وی بــا انتقــاد از تحقــق نیافتــن وعده هــای 
دولــت نســبت بــه دســتگاه امام رضــا)ع(، 
ابــراز کــرد: مســئوالن عالــی دولــت خــاف 

وعده هــای خود در وصــول مطالبات قانونی 
آســتان قدس عمل کردنــد و توفیق خدمت 

به این آستان نورانی را نیافتند.
حجت االســام والمســلمین مــروی دربــاره 
مســائل منطقــه نیــز گفــت: همــه ناامنی ها 
و آتشــی کــه اطــراف ایــران اســامی ایجــاد 

کرده انــد بــرای آن اســت کــه بــه جمهــوری 
اسامی آســیب برسانند، اما به لطف خدا، 
بــا عنایت حضرت ولــی عصر)عج(، تاش و 
دلســوزی مســئوالن مربوطــه و رهنمودهای 
رهبــر معظــم انقــاب ایــن آتش بــرای ما به 
ســامت تبدیــل شــد، بــه گونه ای کــه ایران 
اســامی از نظــر امنیــت بــرای دیگــران یک 
الگو اســت و دشــمنان تاکنون هیچ توفیقی 
از توطئه هــا و دسیســه های خــود بدســت 
نیاوردنــد کــه بــه ایــن ســبب باید شــکرگزار 

درگاه الهی باشیم.
معــاون اول رئیس جمهور نیــز در این دیدار 
ضمن قدردانی از توجه و تاش های تولیت 
آســتان قدس رضــوی در همراهــی با دولت 
بــرای رفــع مشــکات مــردم و فراهم ســازی 
مقدمــات زیارت متعالی برای زائران، گفت: 
حرم مطهر امام رضا)ع( همواره ملجأ و پناه 
عاشــقان و دلدادگان امام هشتم)ع( است. 
کرونا فقط مســائل دینی و مذهبی را تحت 

تأثیــر قــرار نــداد، بلکــه کل اقتصــاد کشــور 
دچــار آســیب شــد و در ایــن ماجــرا اســتان 
خراســان رضوی و به ویژه شــهر مشــهد که 
اقتصــادش متکی به زیارت و حضور زائران 

است آسیب بیشتری دید.
معاون اول رئیس جمهور همچنین اقدام های 
آســتان قــدس در حمایت از آســیب دیدگان 
قابــل قدردانــی دانســت و گفــت:  را  کرونــا 
زمانــی کــه رهبــر انقــاب همــه را بــه کمــک 
مؤمنانه توصیه کردند، آســتان قدس رضوی 
بــه طور کامل پــای کار آمد و برای حمایت از 

نیازمندان، کمک کار دولت بود.
جهانگیری همچنین همکاری ها و تعامات 
دولــت و آســتان قــدس رضــوی را مناســب 
ارزیابــی کرد و گفت: تاش کرده ایم همواره 
ارتبــاط خوبــی بیــن دولــت و آســتان قــدس 
برقــرار باشــد کــه خوشــبختانه ایــن هــدف 

محقق شده است.
وی در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود 
حضــور حجت االســام والمســلمین مــروی 
را نقطــه بســیار  قــدس رضــوی  در آســتان 
مثبت و تعیین کننده در این آســتان مقدس 
دانســت و افزود: جناب عالی همــواره از یک 
ســامت نفــس و ســعه صدر قــوی برخوردار 
بوده ایــد و بــا توجــه به ســابقه کاری و توفیق 
حضــور طوالنی مدت در محضر رهبر معظم 
انقــاب، فرمایشــات و مطالبــات ایشــان را 
در همــه جــا بــه خصــوص در آســتان قدس 
اجرایــی کرده ایــد. وی تصریــح کــرد: حضــور 
رضــوی  قــدس  آســتان  در  جناب عالــی 
بــرای دولــت هــم توفیقــی بــوده کــه بســتر 
همکاری هــای بیشــتر را فراهــم کرده اســت.
معــاون اول رئیس جمهــور در ایــن دیــدار بــه 
مطالبــات آســتان قدس رضــوی از دولت نیز 
اشــاره کــرد و به وزیر اقتصاد کــه او را در این 
دیدار همراهی می کرد، دســتور پیگیری های 
الزم برای تحقق مطالبات و تعهدات آســتان 

قدس از دولت را داد.

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد

دولت حمایت ها و رهنمودهای رهبری در حل مشکالت مردم را مغتنم بشمارد
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حجت االسالم والمسلمین مروی 
با تأکید بر ضرورت تالش مضاعف 
دولت در حل مشکالت معیشتی 
مردم گفت: مردم در بازار با کمبود 

مواجه نیستند اما نوسان و نبود ثبات 
قیمت ها موجب ایجاد مشکالت و 

معضالتی برای اقتصاد کشور و مردم 
شده است
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هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رأی شماره 139960306003001414 مورخ 1399/11/23 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین تقی زاده فرزند اسداله بشماره شناسنامه 1527 صادره از طبس در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ اعیان یکباب ساختمان به مساحت 126/25 مترمربع قسمتی از پالک 19191 فرعی از 232 اصلی 
بخش 9 مش��هد واقع در کوش��ش 12 بعد از چهارراه اول پالک 1/83 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه 
آستان قدس رضوی 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 196  آ9912946
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/12/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/15

رئیس ثبت اسناد و امالک- محمد جواد غالمی

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رأی شماره 139960306003001413 مورخ 1399/11/23 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طیبه صدیقی فرزند غالمحیدر بشماره شناسنامه 1163 صادره از تربت جام در سه 
دانگ مش��اع از شش��دانگ اعیان یکباب ساختمان به مساحت 126/25 مترمربع قسمتی از پالک 19191 فرعی از 
232 اصلی بخش 9 مشهد واقع در کوشش 12 بعد از چهارراه اول پالک 1/83 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه 
موقوفه آستان قدس رضوی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م.الف 198  آ9912947
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/12/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/15

رئیس ثبت اسناد و امالک- محمد جواد غالمی

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی            برابر رای شماره 139960308001005711 مورخ  28/ 11/ 1399 هیئت اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا شبان فرزند عیسی بشماره شناسنامه 3 صادره از بیرجند وکد ملی 
0652464645 در ششدانگ یکباب منزل دوطبقه درحال ساخت به مساحت 194/80 متر مربع قسمتی از پالک 
1396 - اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت غالمرضا دستگردی 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-9913069
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/28                          

  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/01/15                         
علی فضلی 

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می            برابر رای ش��ماره 139960308001005469 مورخ  20/ 11/ 1399 هیئت اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس ارجمندیان فرزند محمد بشماره شناسنامه 95 صادره از بیرجند وکد 
ملی 0650732650 در شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 209/84 متر مربع تمامی پالک ش��ماره 63 فرعی از 
147- اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت محمدحسین فروهی 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.9913070
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/28                          

  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/01/15                         
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می            برابر رای ش��ماره 139960308001005467 مورخ  20/ 11/ 1399 هیئت اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین  خسروی فرزند موسی بشماره شناسنامه وکد ملی 0640125166 
صادره از اسدیه در ششدانگ یکباب منزل دوطبقه به مساحت 118.24 متر مربع قسمتی از پالک 1396 - اصلی 
واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت سهراب پسندیده  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 اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.آ-9913073
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/28     تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/01/15                         

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می            برابر رای ش��ماره 139960308001005061 مورخ  30/ 10/ 1399 هیئت اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا حیدری  فرزند حس��ین  بشماره شناسنامه 2384 صادره از بیرجند  
وکد ملی 0651942403 در شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 76/8 متر مربع قسمتی از پالک 1396 - اصلی 
واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت نوروز دستگردی محرز گردیده است . لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص 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 اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.9913078
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/28                          

  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/01/15                         
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی            برابر رای شماره 139960308001005241 مورخ  08/ 11/ 1399 هیئت اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ش��یما پیروز فر  فرزند منصور بشماره شناسنامه و کد ملی 0640599338 در 
یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین مزورعی مشجر محصور به مساحت 814/44 متر مربع قسمتی از 
پالک 16 فرعی از 219 � اصلی واقع در خراس��ان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت احمد 
علی خسرکی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
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-9913079
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/28                          

  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/01/15                         
علی فضلی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی            برابر رای شماره 139960308001005243  مورخ  08/ 11/ 1399 هیئت اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مینا پیروز فر  فرزند منصور بش��ماره شناسنامه و کد ملی 0640599321  در 
یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین مزورعی مشجر محصور به مساحت 814/44 متر مربع قسمتی از 
پالک 16 فرعی از 219 � اصلی واقع در خراس��ان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت احمد 
علی خسرکی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
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-9913080
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/28                          

  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/01/15                         
علی فضلی 

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیئت 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 
سند رسمی            برابر رای شماره 139960308001005242  مورخ  08/ 11/ 1399 هیئت 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 محمد حسین پیروز فر   فرزند منصور بشماره شناسنامه و کد ملی 
0640965423  در س��ه دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین مزورعی مشجر محصور به مساحت 814/44 متر 
مربع قسمتی از پالک 16 فرعی از 219 � اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل 
مالکیت احمد علی خسرکی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می ش��ود در صورتی که اش��خاص 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-9913081
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/28                            تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/01/15                         

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمان های فاقد 

سند رسمی
برابر رأی شماره 139960306003001467 مورخ 1399/11/29 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیدمحمد حسینی فرزند سیدحسین بشماره شناسنامه 1346 صادره از چناران در 
شش��دانگ اعیان یک باب س��اختمان به مساحت 119 مترمربع قسمتی از پالک 10471 فرعی از 5 اصلی بخش 9 
مشهد واقع در قاضی طباطبایی 7/4 سه راه اول سمت راست پالک 25 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه 
گوهرشاد آغا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز  آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م.الف178//9912850
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/12/20   

رئیس ثبت اسناد و امالک یک مشهد- محمدجواد غالمی

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمان های فاقد 

سند رسمی
برابر رأی شماره 139960306003001383 مورخ 1399/11/18 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس خانچوپانی فرزند موسی بشماره شناسنامه 758 صادره از مشهد در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 60 مترمربع قسمتی از پالک 433 فرعی از 21 اصلی بخش 9 مشهد واقع در بلوار مصلی 

21/4 پالک 57 متعلق به خود متقاضی )سهم مشاعی خودش( 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 
س��ند 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.الف180//9912853
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/12/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/15

رئیس ثبت اسناد و امالک- محمدجواد غالمی

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمان های فاقد 

سند رسمی
برابر رأی شماره 139960306003001385 مورخ 1399/11/19 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امیرمحمد محمودی فرزند اصغر بشماره شناسنامه 5 صادره از کدکن در ششدانگ 
اعیان یک باب ساختمان به مساحت 80/57 مترمربع قسمتی از پالک 116 فرعی از 5 اصلی بخش 9 مشهد واقع در 

مجد 18 پالک 30 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه گوهرشادآغا 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 
س��ند 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.الف182//9912855
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/12/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/15

رئیس ثبت اسناد و امالک- محمدجواد غالمی

 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
برابر رأی شماره 139960306003001428 مورخ 1399/11/26 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای س��یدمحمد فرزادفرد فرزند س��یدعباس بشماره شناس��نامه 6 صادره از مشهد در 
شش��دانگ اعیان یک باب ساختمان به مس��احت 212/37 مترمربع قسمتی از پالک 17 فرعی از 5 اصلی بخش 9 
مشهد واقع در قاضی طباطبائی 5/2 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه گوهرشادآغا 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 
س��ند 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.الف184//9912856
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/12/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/15

رئیس ثبت اسناد و امالک- محمدجواد غالمی

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رس��می برابر رأی ش��ماره 139960306003001499 مورخ 1399/12/06 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه 
یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا طالبی عسگریه فرزند ابوطالب بشماره شناسنامه 7 صادره از 

مشهد در ششدانگ اعیان یکباب ساختمان به مساحت 250/4 مترمربع قسمتی از پالک 5 اصلی بخش 9 مشهد )که 
پالک 30802 فرعی به ملک مورد تقاضا اختصاص داده شده است( واقع در تورج 33 پالک 13 روبروی مدرسه اعیان 
متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه گوهرشاد آغا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت 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 190 آ9912881
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/12/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/15

رئیس ثبت اسناد و امالک- محمد جواد غالمی

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رأی شماره 139960306003001551 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی/خانم مریم کفش��دار حس��ینی فرزند حسین بش��ماره شناس��نامه 58567 صادره از در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ اعیان یکباب ساختمان به مساحت 98/17 مترمربع قسمتی از پالک 5 اصلی بخش 9 مشهد واقع در مجد 
28 مهربان 7 اولین کوچه چپ پالک 5 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه گوهرشاد آغا محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م.الف 192 آ9912882
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/12/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/15

رئیس ثبت اسناد و امالک- محمد جواد غالمی

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمیبرابر رأی شماره 139960306003001550 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم معصومه کفشدار حسینی فرزند حسین بشماره شناسنامه 1264 صادره از مشهد در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ اعیان یکباب ساختمان به مساحت 98/17 مترمربع قسمتی از پالک 5 اصلی بخش 9 مشهد واقع در مجد 
28 مهربان 7 اولین کوچه چپ پالک 5 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه گوهرشاد آغا محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م.الف 194 آ9912883
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/12/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/15

رئیس ثبت اسناد و امالک- محمد جواد غالمی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای حامد بااراده بهلولی دارای شناس��نامه شماره ملی 0740151142 به شرح دادخواست به کالسه 
2/0000001 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا بااراده بهلولی 
به شناسنامه 0748551255 در تاریخ 1399/10/8 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
1- نسرین تاراوی فرزند علی محمد به شماره شناسنامه 574 همسر مرحوم

2- حمید بااراده بهلولی فرزند رضا به شماره ملی 0749848715 پسر مرحوم
3- حامد بااراده بهلولی فرزند رضا به شماره ملی 0740151142 پسر مرحوم

4- فاطمه بااراده بهلولی فرزند رضا به شماره ملی 0740026313 دختر مرحوم
5- عاطفه بااراده بهلولی فرزند رضا به شماره ملی 0740328301 دختر مرحوم

6- زهرا بااراده بهلولی فرزند رضا به شماره ملی 0740626485 دختر مرحوم
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. آ-1400071
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد

 حسن رضایی منفرد

رونوشت اگهی انحصاروراثت
خانم بی ملک نوابی مهتاب  به ش��ماره ملی 3591134694  به ش��رح دادخواست کالسه پرونده شماره 1/1400 از  
این ش��ورا درخواست نموده  چنین توضیح داده شادروان دلشاد بامری بشماره شناسنامه 3590958502 در تاریخ 
1387/04/10  در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ؛ ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به :1- متقاضی 
با مشخصات فوق همسر متوفی 2-  عبدالباسط بامری بشماره ملی 3580621580    3- جاسم بامری بشماره ملی 
3580790201     4- علی بامری بشماره ملی 3581041091 فرزندان ذکور متوفی 5- زینب بامری بشماره ملی 

3580790196 فرزندان اناث متوفی ؛ متوفی ورثه دیگری ندارد 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور  را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیت نامه نزد او باش��د  از تاریخ نش��ر نخس��تین اگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد . آ-1400074
 رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان 

 عظیم بامری
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