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دیدگاه
دکتر سید حسن اسالمی اردکان

 کتاب را چون غذا بدانیم
 و کتابخانه خود را مانند یخچال!

در کنار ده ها عادت بدی که دارم و برخی را دیگران می دانند و پاره ای را فقط خودم 
و خدا می دانیم، چند عادت نســبتاً خوب نیز دارم. البته حرفی ندارم که شــرح 

کشافی درباره عادت های بد خودم نیز بنویسم...

محمدحسین نیکبخت: موضوع شفایافتگان به 
عنــوان فصلــی از کرامات امــام رضــا)ع(، در طول 
تاریخ هزار و 200 ساله حرم مطهر، همواره محل 
توجــه عمــوم ارادتمنــدان بــه خانــدان عصمت و 
طهارت)ع( بوده  است. همه ما درباره بیمارانی که 
با توســل به امام هشــتم)ع( از رنج بیماری رهایی 
یافته انــد چیزهایــی شــنیده یــا شــاید دیده ایــم.  
موضــوع شــفایافتگان حرم رضوی طــی قرن های 
متمــادی، کانون توجه نویســندگان و گزارشــگران 
نیــز بــوده  اســت و در این زمینه اســناد متعددی 
یافــت. مثــاً شــما  می تــوان در متــون تاریخــی 
می توانیــد بــا کمی ســعی و مطالعــه، نمونه هایی 
از ایــن گزارش هــا را در کتاب هایــی ماننــد »عیون 
اخبارالرضــا)ع(«، »بحاراالنــوار«، »مناقــب« ابــن 
شهرآشــوب ســاروی و »اصول کافــی« بیابید. در 
دوران معاصــر هــم مجموعه آثــاری که به صورت 
رضــا)ع(  حضــرت  کرامــات  دربــاره  اختصاصــی 
و مقولــه شــفایافتگان بــه رشــته تحریــر درآمــده 
 اســت، کــم نیســت؛ نمونــه اش کتــاب دو جلــدی 
»کرامــات الرضویه« اســت که اواخــر دهه 1340، 
توســط علی اکبر مروج االسام گردآوری و منتشر 
شــد. بخــش دیگری از این روایــات دوران معاصر 
کــه شــاید دربــاره آن ها اطاعــات زیــادی ندارید، 
گزارش هایی هســتند که در نخستین مطبوعات 
انتشــاریافته ایــران، دربــاره کرامات امــام رضا)ع( 
و شــفایافتگان منتشــر شــده  اســت. تفاوت این 
گزارش ها با مســتنداتی که در کتاب ها مشــاهده 
می کنید، در به روز بودن آن هاست؛ یعنی به قول 
خبرنــگاران، خبــر انتشــار یافتــه »داِغ داغ« بوده 
 اســت و افــزون بر اصل گزارش، فضــای رویداد را 

هم به خوبی ترسیم می کند.

نخستین گزارش مطبوعاتی در ایران»
نخســتین خبــر مطبوعاتــی دربــاره شــفایافتگان 
حرم رضوی در روزنامه وقایع اتفاقیه منتشر شد؛ 
اتفاقــی کــه در 11 جمادی الثانی ســال 1268ق. روی 
داد و البتــه ماوقــع آن در روزنامــه شــماره 66 وقایع 
اتفاقیــه، مــورخ 16 رجــب ســال 1268ق. منتشــر 
شد: »در یازدهم ماه جمادی الثانی ]1268 قمری[ 
شــخصی از زوار بیمــار و مشــرف بــه مــرگ گردید. 
کسان او از مشاهده حالت احتضار، خیلی گریه و 
زاری کردند. مادرش از روی کمال اعتقاد به اعجاز 
جناب امام همام علی بن موسی الرضا علیه السام 
متوســل به آن بزرگوار شــد... از اعجاز آن بزرگوار و 

ُحسن عقیده زن مزبور، حالت احتضار آن شخص 
مریض به صحت مبدل شد و از جای خود حرکت 
کرد و گفت که... جناب امام رضا علیه و علی آبائه 
آالف التحیــه و الثنــاء را بــه چشــم خود مشــاهده 
کــردم و از توجــه آن حضــرت مرض من به صحت 
مبــدل گردیــده آثار صحــت و قدرت بــر حرکت بر 
مــن ظاهــر شــد. کســان او از ظهــور این معجــزه و 
صحت یافتن مریض خود تقدیم شکرگزاری و نذر 
و نیــاز نمودنــد«. به احتمال زیاد ایــن گزارش باید 
قدیمی ترین گزارشــی باشــد که درباره این موضوع 
در تاریــخ مطبوعــات ایــران منتشــر شــده  اســت. 
نمونه هــای دیگــری از ایــن گزارش ها را می تــوان در 
شــماره های 180، 209، 265 و 339 روزنامــه وقایــع 
اتفاقیه مشاهده کرد که »سیدمحمد سیدقطبی« 
در کتابی با عنوان »شفایافتگان حرم امام رضا)ع( 
در آینه مطبوعات« آن ها را با دقت جمع آوری کرده 

 است.

نخستین گزارش مطبوعاتی در مشهد»
همــت  بــه  و  1318ق.  ســال  از  مشــهد  شــهر 
میرزاصادق خان ادیب الممالک، صاحب نخستین 
روزنامه خود با نام روزنامه »ادب« شد. گزارش های 
این روزنامه درباره مشهد و وقایع آن، از این منظر 
که گزارشگران و نویسندگان به کانون خبر نزدیک 
بوده انــد و آن را بی واســطه نقــل می کردنــد، حائــز 

اهمیت باالیی اســت. در همین روزنامه اســت که 
برای نخســتین بار گزارشــی از شفایافتن فردی در 
حرم مطهر امام رضا)ع( درج شــده  است؛ گزارشی 
کــه در مــاه ذی الحجــه ســال 1318ق )21 فروردیــن 
1280(، بــا قلم خودِ ادیب الممالک فراهانی تنظیم 
شــد و در صفحــه آخــر شــماره 16 ایــن روزنامــه به 
چــاپ رســید. راوی و شــاهد عینــی ایــن گــزارش 
عبــدهللا  میــرزا  مهــم،  بســیار  و  منحصربه فــرد 
دبیرالتولیه از خادمان کشیک چهارم حرم رضوی 

بوده  است. 
البتــه ادیب الممالک تأکید می کند برای تأیید این 
خبــر، بــه گــزارش وی اکتفــا نکــرده و از افــراد موثق 
دیگری هم صحت این گزارش را تحقیق کرده  است: 
»در عاجش سرّ مطلق را ببین / در مزاجش جلوه 
حق را ببین. در این خصص بدواً مکتوبی مفصل 
و بــا امضــا از جنــاب مســتطاب مقــرب الحضــره 
الرضویه آقامیرزا عبدهللا دبیرالتولیه خادمباشــی 
کشــیک چهارم به اداره رســید و بعدها نیز اخبار 
متواتــره و شــهادات متکاثره بــر تصدیق و صحت 
ایــن امــر مســموع گردیــد و به تحقیق پیوســت«. 
ادیب الممالک پس از این مقدمه، به شرح ماوقع 
می پــردازد و در روزنامــه ادب می نویســد: »در روز 
مبارک عید أضحی )قربان( که کشیک چهارم بود، 
مقارن ظهر شــخصی محمدحســین نام مشهور 
بناوه کش از اهل مشــهد مقدس که دیرگاهیست 
بمــرض فلــج مبتا گشــته و بطــوری از کمر بپایین 
بیحس و حرکت بود که کشان کشــان با ســینه راه 
میرفت، برای استشــفا و طلب بهبودی از این داء 
عضــال و مــرض مزمن که طبیبان حاذق از مداوا و 
عاجش اســتعفا نموده و آیت یأس بر او خوانده 
بودند، بآستان مبارک حضرت موالنا االمام و سیدنا 
الهمــام حجــه هللا علی خلقه ابوالحســن علی بن 
موســی الرضــا ارواحنــا لتــراب نعــال زائریــه الفداء 
ملتجــی و متوســل گردیــد... و چــون از روی صدق 
و نیاز و گداز آغاز نمود، تیر دعایش بهدف اجابت 
رســید و کام امیــدش نوشــداروی عافیت نوشــید؛ 
چــون برآورد از میــان جان خروش / اندر آمد بحر 
بخشایش بجوش. یکمرتبه از جا برخاست و کمر 
مردی راست کرد و پای کوبان و تسبیح کنان بی هیچ 
گونه علت و رنجی در محضر جمع کثیری از خادم 
و زائــر و بومــی و مســافر از آن روضــه مینونشــان 
بخانه خود روانه گشت«. بعدها نیز در روزنامه های 
انتشــار یافتــه در مشــهد نمونه هایــی از چنیــن 

گزارش ها و اخباری را می توان یافت.

گزارشی از فعالیت های اجتماعی امام جماعت  دهه هفتادی محلهگزارشی از فعالیت های اجتماعی امام جماعت  دهه هفتادی محله
 که شعار دهه کرامت امسال را تحقق بخشیده است که شعار دهه کرامت امسال را تحقق بخشیده است

bb گره گشایی به رسم اهل بیت گره گشایی به رسم اهل بیت

مدرسه »خیرات خان«؛ نشان ارادت شیعیان 
هند به ثامن الحجج)ع(

محمدرضا انصافی: تا پیش 
اماکن متبرکــه  توســعه  از 
طــی ســده اخیــر، تعــداد 
مــدارس علمیــه فعــال در 
زیــاد  اطــراف روضه منــوره 
بــود. ایــن مــدارس عمومــاً 
فاصله بسیار کمی تا حرم 
داشــتند و در هــر کــدام از 

آن ها تعدادی از طاب علوم دینی به فراگیری علم مشغول بودند. با این حال 
ضرورت افزایش فضای حرم رضوی برای خدمات دهی بهتر به زائران و توسعه 
اماکن متبرکه سبب شد به تدریج تعدادی از این مدارس تخریب شوند و امروزه 
تنهــا نامــی از آن ها باقی اســت، اما در این بین تعــدادی از مدارس اطراف حرم 
رضوی به علت موقعیت و  فضای خاصی که داشتند، باقی مانده و کاربری خود 
را حفظ کردند؛ مدارسی مانند میرزاجعفر و خیرات خان. مدرسه »خیرات خان« 
که امروزه بخشی از دانشگاه علوم اسامی رضوی را تشکیل می دهد در ضلع 
شــمالی بســت پایین خیابان )نواب صفوی( و مجاور مدرســه میرزاجعفر قرار 
دارد. تا پیش از ساخت ساختمان جدید مهمانسرای حضرتی، مجاورت این 
بنا با ورودی مهمانسرا سبب ازدحام جمعیت و افزایش تردد زائران از مقابل 
آن می شد و با این حال کمتر پیش می آمد که زائر یا مجاوری، کنجکاوانه به 
معماری زیبا و قدیمی سردر مدرسه توجه کند؛ حتی خیلی ها نمی دانستند 
که این در، ورودی یک مدرسه قدیمی و حدوداً 350ساله است. علت این امر 
آن بود که ورودی مدرسه پس از الحاق آن به دانشگاه علوم اسامی رضوی به 
بخش شمالی آن منتقل و در قرار گرفته در بست پایین خیابان که روزگاری در 
اصلی مدرسه بود، بسته شد. مدرسه خیرات خان، از آثار دوره صفویه یعنی 
عصر رونق توســعه زیرســاخت ها و بناها در آستان قدس رضوی است. شاید 
بســیاری از شــما خوانندگان محترم ندانید که خیرات خان، بانی مدرســه، از 
شــیعیان هندوســتان بوده  اســت. در قرن یازدهم که سلســله شــیعی مذهب 
قطب شاهیان در حیدرآباد هند استقرار داشت و روابط میان آن ها و صفویان 
دوستانه بود، مراودات بین دو کشور افزایش یافت و آمد و شد شیعیان هند به 
ایران برای زیارت حرم رضوی سبب شد که از آن ها هم مانند دیگر دوستداران 
اهل بیت)ع( یادگارهای گران سنگی در مشهد و به ویژه اطراف حرم امام رضا)ع( 
باقی بماند. »خیرات خان« یکی از صاحب منصبان دولت قطب شــاهیان بود 
کــه حوالــی ســال 1055 هـ.ق به قصد زیارت ثامن الحجج)ع( بــه ایران آمد و به 
مشهد سفر کرد. در این سفر با هزینه و همت او، مدرسه ای در ضلع شمالی 
باالخیابان ساخته شد که به مدرسه خیرات خان شهرت یافت. کار ساختن 
مدرســه در ســال 1057 هـ.ق )1026 خورشــیدی( به پایان رســید اما ظاهراً طبق 
گزارش کتیبه سردر مدرسه، بانی آن مدتی پیش از افتتاح مدرسه دار فانی را 
وداع گفته اســت. این مدرســه که باید آن را یادگار شــیعیان شبه قاره هند در 
مشهد بدانیم، یک هزار و 500مترمربع وسعت دارد و در اطراف آن حجره های 
متعددی ساخته شده است. جالب است بدانید کتابخانه این مدرسه در سال 
1303 هـ.ق )1265 خورشیدی( با اهدای 200 جلد کتاب خطی و چاپی از طرف 
شخصی به نام »علیمردان تیموری« تأسیس شد. این مدرسه پس از پیروزی 

انقاب اسامی به صورت اساسی ترمیم و بازسازی شد.

آن روزها 

یک افتخار بزرگ
صفحه مجازی منتسب به دفتر حفظ 
و نشــر آثار رهبر معظم انقاب که در 
حــوزه نشــر اخبــار و محتــوای مربــوط 
بــه ایشــان و جمهــوری اســامی ایران 
فعالیت دارد، به تازگی با نزدیک شدن 
به انتخابات در حالی که تنها چهار روز 
به روز رأی گیری مانده و آخرین جلسه 

مناظرات نامزدها نیز برگزار شــده اســت پســتی منتشــر کرده که در ادامه آن 
را می خوانید: »انتخاب درســت کار درســت. انتخابات برای کشور یک افتخار 
است، یک فرصت است، یک امکان است، یک ذخیره است که اگر شرکت 

پُرشور مردم باشد، این یقیناً به آینده  کشور کمک خواهد کرد«.

حرکت سازنده
»ریحانــه«  اینســتاگرامی  صفحــه 
وابســته بــه دفتــر حفــظ و نشــر آثــار 
رهبرمعظــم انقاب کــه در حــوزه زنان 
در فضــای مجــازی فعالیــت می کنــد، 
بخشــی از ســخنان رهبــر انقــاب را 
والدت  و  کرامــت  دهــه  درخصــوص 
حضرت معصومه)س( منتشر کرد. در 

بخشی از این پست آمده است: »والدت حضرت فاطمه  معصومه)سام هللا 
علیها( ما را به یاد حرکت عظیم و مبارک این برادر و خواهر و هجرت پرمعنای 
ایــن دو بزرگــوار می انــدازد که بــدون تردید در تاریخ ملت ایران و تاریخ تشــیع، 
یک حرکت سازنده و تأثیرگذار بوده است.« )بیانات در دیدار طاب و فضا و 

اساتید حوزه علمیه قم(

قدمتتون از فالفل کمتره!
فافــل،  جهانــی  روز  بــا  همزمــان 
شــبکه های  در  بســیاری  پســت های 
اجتماعی به مناسبت این روز منتشر 
شــد، اما عجیب ترین و خنده دارترین 
توییــت که واکنش هــای بســیاری را از 
سمت کاربران به همراه داشت، توییت 
حساب کاربری رژیم صهیونیستی به 

فارسی بود که در توییتر با عنوان »صفحه  رسمی وزارت امور خارجه اسرائیل« 
فعالیت می کند. این حســاب با انتشــار تصویری از یک فافل در نان عربی، 
نوشــت: »روز جهانی فافل مبارک. البته اگر هنوز فافل اســرائیلی نخوردید، 
نصف عمرتون بر باد رفته«.انتشار این توییت با واکنش های بسیاری در فضای 
مجازی رو به رو شــد که در ادامه تعدادی از آن ها را می خوانید: خوبه حاال کل 
تاریــخ کشــورتون انــدازه تاریخ فافل هــم قدمت نداره. ایشــاال تو قدس فافل 
اهــوازی پخــش می کنیم...برید دنبال غذای دریایی که بــه زودی قراره تو آب ها 
زندگی کنید...کار از زمین دزدی گذشته دیگه دارن غذا دزدی می کنند...بچه ها 

اسرائیلم مثل برزیل جزو قلمرو آبودان شد.

گپ و گفتی با محمدحسین شمسایی، نویسنده 
کتاب »ایرانیان و حضرت معصومه)س(«

 روايتی خواندنی
b از زندگی کريمه اهل بيت

 2 مهارت 
برای دختران امروز

3

درباره مقام، منزلت، شخصیت و زندگی 
کریمــه اهــل بیــت)ع( تاکنــون آثــار قابــل 
توجهی به همت اهالی قلم منتشر شده، 
امــا در مــورد ورود حضرت معصومه)س( 
به ایران و رحلت ایشان در قم و تأثیراتی 
کــه حضــور و بــارگاه ملکوتــی ایــن بانــوی 
مقدس در فرهنگ عامه و آداب و رســوم 
کشــور ما گذاشــته، کمتر اثری را می توان 

دید.کتاب »ایرانیان و حضرت ...

مجازآباد

امام سجاد )ع( :
برترین مجاهدت ها، 

 عفت شکم 
و عورت  است .
 مشکاة االنوار، 

صفحه۱۵۷

ویژه فرهنگ و معارف رضوی

گزارشی از نخستین اخبار مربوط به شفایافتگان حرم رضوی در تاریخ مطبوعات ایران و مشهد

اینجاست طبیبی که ندارد نوبت 

4
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روزنامـه صبـح ایـرانروزنامـه صبـح ایـران 23 دهه کرامت بهترین فرصت برای تعمیق نظام اسالمی برای نسل جوان است       حسن بلخاری قهی، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با اشاره به اینکه باید با زبان گویا در راستای تعمیق معارف و مفاهیم مختلف دینی برای نسل جوان تالش کنیم، گفت: دهه کرامت بهترین فرصت برای تبلیغ نظام اسالمی 
برای این قشر به شمار می رود .وجود معنوی حضرت رضا)ع( در ایران بدون تردید نگاهبان مجد و عظمت ایرانیان خواهد بود و نیز مایه برکت و سعادت؛ اما همین که در طول مسیر ایشان از مدینه تا توس در نیشابور مردمانی با قلم و دوات به استقبال موکب ایشان آمدند تا مطالبشان را بشنوند و یادداشت کنند خود نشان 

از فهم و شناخت و درایت مردم ایران نسبت به جایگاه امامت دارد.

 کتاب را چون غذا بدانیم و 
کتابخانه خود را مانند یخچال!

در کنــار ده هــا عــادت بدی که دارم و برخــی را دیگران 
می دانند و پاره ای را فقط خودم و خدا می دانیم، چند 
عــادت نســبتاً خوب نیــز دارم. البته حرفــی ندارم که 
شرح کشافی درباره عادت های بد خودم نیز بنویسم. 
ولــی از بــاب آنکــه »تجاهــر بــه فســق« جرم اســت و 
حافظ تعلیمم داده اســت: »مکن به فسق مباهات« 

از آن ها می گذرم.
یکی از عادت های خوبم وجین کردن کتاب هایی است 
کــه دارم. ایــن را از دوران آمــوزش کتابداری آموخته ام 
که کتاب ها را وجین کنم. از زمانی که با یک فیلسوف 
کتابداری هندی به نام رانگاناتان و پنج اصل او آشنا 
شــدم، همه را به گوش جان ســپردم. نخستین اصل 
پیشنهادی او این بود که »کتاب ها برای استفاده اند« 
نه نگهداری. هدف از خرید کتاب، خواندن اســت نه 
انبــار کــردن. کتاب مانند غذاســت و اگر بیش از حد 
نگهداری شود، بیات می شود، می خشکد و چه بسا 
می گنــدد. احتمــاالً دیده ایم برخی نوشــته ها بی مزه و 
گاه بوینــاک هســتند. یکــی از دالیلــش منابــع کهنــه 
آن هاســت کــه بوی »نــا« می دهــد. بــرای همین یکی 
از معیارهــای ســنجش نوشــته ها بررســی کتاب نامــه 
آن هاست. البته برخی کتاب ها مثل عسل هستند و 
بر اثر نگهداری آسیب نمی بینند. با این همه، خوب 
اســت کتــاب را چون غــذا بنگریم و کتابخانــه خود را 
مانند یخچال. در نتیجه، بد نیست به شکل منظمی 
محتویات یخچال خود را بررسی کنیم و از تازه بودن 

آن ها باخبر شویم.
با این نگاه، معموالً کتاب های زیادی ندارم و برخالف 
برخی همکاران که کتابخانه پر و پیمانی دارند، به یک 

کتابخانه کوچک قانعم. 
در عوض، این کتابخانه چابک و زنده است. ساالنه و 
گاه چند ماه یک بار، نگاهی به قفســه ها می اندازم و 

برخی از کتاب ها را جدا می کنم.
البته این کار ســخت اســت، ولی برای کتاب های تازه 
بایــد جــا باز  کنم. وجین کردن یعنــی فارغ از تعلقات 
شخصی بکوشیم ببینیم واقعاً به چه کتاب هایی نیاز 

داریم و کدام ها را باید از مجموعه خود خارج کنیم.
معیارهایم برای کنار گذاشــتن کتاب ها ســاده اســت. 
کتابــی کــه طــی چنــد ســال گذشــته بــه آن مراجعــه 
نکــرده ام، بــه احتمــال قوی دیگــر به آن نیــازی ندارم. 
همچنیــن کتابــی کــه ویراســت تازه آن منتشــر شــده 
است، به دردم نمی خورد یا کتابی را که آن را خوانده 
و خالصه کرده ام، بهتر است از مجموعه خود خارج 
کنــم. بــا ایــن حــال، در اینجــا نیــز کمــی پارتــی بــازی 

می کنم و استثناهایی قائل می شوم. 
نخســتین اســتثنا ناظــر بــه کتاب های مرجــع، مانند 
دوزبانــه  و  یک زبانــه  واژه نامه هــای  واژه نامه هاســت. 
انگلیســی، عربی و فارســی را دوســت دارم و مرتب با 
آن ها سر و کله می زنم. در نتیجه، جای آن ها محفوظ 
است. برخی از این کتاب های مرجع، 30 سال است 

که در کتابخانه من جا خوش کرده اند. 
امــا مهــم  نیســت؛ به هــر حال بایــد به پیــران احترام 
گذاشت! همچنین کتاب های مقدس را نگه می دارم، 
در نتیجــه قــرآن و عهــد عتیــق و جدیــد جــای خود را 
دارنــد و البتــه برخی کتاب های حدیثــی پرکاربرد. آثار 
کالســیک فلســفی، مانند جمهور افالطــون یا اخالق 
ماننــد  ادبــی  شــاهکارهای  و  ارســطو  نیکوماخــوس 
نمایش نامه هــای شکســپیر  یــا  فردوســی  شــاهنامه 
حســاب ویــژه خــود را دارنــد و همیشــه قدمشــان بــر 

چشم است.
بــاز، کتاب هایــی کــه خــودم نوشــته ام، جــای خاصــی 
دارنــد. باالخــره از قدیم گفته اند نوشــته های هر کس 
فرزنــدان معنــوی او هســتند. من هم عاشــق فرزندان 
خــودم هســتم و مانند سوســک ها، می گویــم »قربان 
دســت و پــای بلوری تــان بــروم!« اگر هم کســی کتابی 
به من هدیه داده باشــد، ســعی می کنم نگهش دارم. 
البته خیلی اصراری ندارم و پس از مدتی، اگر به کارم 
نیایند، عذر این کتاب ها را می خواهم و آن ها را روانه 

کتابخانه عمومی می کنم.
خالصه از این اســتثناها که بگذریم دســت به وجین 
کتاب می زنم و گرچه سخت است، اما الزمه کار من 
است و فکر می کنم کسانی که با کتاب سر و کار دارند 
باید دست به این کار بزنند. البته درباره نگه داشتن 
کتــاب دو دیــدگاه داریــم. برخــی ماننــد اومبرتــو اکــو، 
عاشق جمع کردن کتاب بودند و حتی کتابخانه غنی 

و نفیسی داشتند. 
در مقابــل، کســی مانند پائولو کوئیلــو، یک کتابخانه 
مختصــر چنــد صــد جلــدی دارد و اجــازه نمی دهــد 
بیشــتر گســترش پیدا کند. در این میان، من هوادار 

سیاست مختصرسازی هستم.
برگرفته از یادداشت دکتر سید حسن اسالمی 
اردکانی، عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان 

انتخاب آگاهانه و صحیح، ضامن 
رهایی جامعه از آسیب ها و 

مشکالت است
انتخــاب آگاهانــه و صحیح ضامــن رهایی جامعه از 
آســیب های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی اســت. 
رئیس جمهور باید اهتمام ویژه ای به حفظ ایمان و 
تقوای خود و جامعه داشــته باشــد و این امر جز در 
سایه اطاعت از دستورات دین تحقق پیدا نمی کند.
برای اینکه مســئوالن همواره در این مســیر باشــند 
و  ورع  اهــل  بایــد  می فرماینــد  علــی)ع(  حضــرت 
صداقــت بوده و با صادقان که می خواهند صادقانه 
خدمــت کننــد و دغدغه دین و مردم را دارند ارتباط 
داشــته باشــند. مســئول مؤمــن و متقــی در شــعار 
دم از مــردم نمی زنــد درحالی کــه در زندگــی توجهی 
به حال آنان نداشــته باشــد؛ بنابراین مســئول یک 
جامعه باید ارتباط تنگاتنگی با مردم داشــته باشــد 
و از تعریف تمجیدکنندگان نه خوشحال شود و نه 
اجازه دهد دیگران از او تعریف بیجا داشــته باشــند 
زیــرا چنیــن جایگاهــی موجب می شــود چاپلوســان 

اطراف فرد را بگیرند.

چاپلوسهاهموارهبدیهارامیپوشانند»
را  بدی هــا  همــواره  تملق گو هــا  و  چاپلوس هــا  ایــن 
می پوشــانند و کارهایــی کــه انجــام نشــده را جلــوه 
می دهند و به اسم فرد معرفی می کنند؛ این امور در 
زندگی مادی دنیا رخ می دهد و ما معصوم نیستیم 

و همواره در معرض این مواجهات قرار می گیریم.
جمهــوری اســالمی ایــران نمــودی از حکومــت امــام 
علــی)ع( اســت، بنابراین دیدگاه مســئوالن در نظام 
جمهــوری اســالمی بایــد دیدگاهــی دینــی و علــوی 
باشــد. افــراد بســیاری بــه واســطه انقالب اســالمی 
بــه مکتب حــق اهل بیت)ع( گرویدند و کســانی که 
طالب حق بودند فهمیدند ایران با حکومتی که دارد 
تابع امیرمؤمنان علی)ع( است برای همین به تشیع 
رو آوردنــد؛ از ایــن رو وظیفــه مســئوالن جمهــوری 
اسالمی بسیار سنگین است تا با عملشان فرهنگ 

مکتب تشیع را به صورت صحیح نشر دهند.

آگاهیعمومیدرپرتویحکومتدینیتحقق»
پیدامیکند

کشــور ایــران سال هاســت بــه مکتب اهــل بیت)ع( 
گرویــده اســت، منتهــا همــه مــردم از مکتــب اهــل 
بیــت)ع( آگاهــی ندارنــد و ایــن آگاهــی عمومــی در 
پرتــوی حکومــت دینــی تحقق پیــدا می کنــد، از این 
رو حکومــت دینــی وظیفه هــای گوناگونــی در ایــن 
راســتا دارد؛ به همین دلیل نخســتین کاری که امام 
خمینــی)ره( پــس از پیــروزی انقالب اســالمی انجام 
داد تشــکیل نهضــت ســوادآموزی بــود تــا مــردم بــا 
رســیدن بــه حداقل هــای ســواد بتواننــد بــا فرهنــگ 

دینی خودشان ارتباط داشته باشند.
البته دین باوری پیش از پیروزی انقالب اسالمی بود 
و همین دین باوری و اعتقاد به مکتب اهل بیت)ع( 
ســبب شــد مردم به نــدای نجات بخــش رهبر فقید 
انقالب اسالمی جواب مثبت دهند و در حمایت از 
منطق و شخصیت آن بزرگمرد، جان خویش را برای 

انقالب نثار کنند.

یکیازویژگیهایزمامدارانجامعهمشورت»
باعلماودانشمنداناست

رئیس جمهور نه تنها نباید خود اهل ظلم و اجحاف 
در حــق مــردم باشــد بلکه کابینه او نیــز باید از ظلم 
و ســتم دور باشــند. رئیــس جمهور تخصــص اداره 
همــه شــئون جامعه را ندارد امــا باید متعهد بوده و 
بــه دنبــال افــراد متخصص متعهد باشــد و وزیرانی 
را بــرای کابینــه خــود انتخاب کنــد که واقعاً دلســوز 
مردم بوده و برای رفع مشکالت آنان اقدام کنند؛ به 
همیــن خاطــر حضرت فرمودند: یکــی از ویژگی های 
زمامداران اداره جامعه این اســت که اهل مشــورت 
با علما و دانشــمندان متخصص باشند تا از طریق 
علمای دین نســبت به دین و مســائل دینی آگاهی 
داشــته باشــند و بــا ارتباط با عالمــان متخصص در 
هر رشته هر کاری را با دقت و صحت انجام دهند.
ایــن عــزت و ســربلندی که جمهــوری اســالمی دارد 
ثمــره تعهــد دینــی و تــالش برخی مســئوالن اســت 
کــه تــا پای جــان ایســتادگی کردند و این مســئوالن 
شایســته تنهــا در پرتوی انتخاب هــای خوب محقق 
می شوند. مردم ما باید انتخاب خوب داشته باشند 
در غیــر این صورت با آســیب های متعــددی مواجه 
می شوند همان طور که در حال حاضر با آسیب های 
فرهنگی و اقتصادی روبه رو هســتند؛ بنابراین مردم 
به شعارها اکتفا نکنند و به عملکردها توجه داشته 

باشند.

برگرفتــه از ســخنرانی آیــت هللا تحریــری در جلســه 
تفســیر شــرح نامــه امام علــی)ع( به مالک اشــتر/ 

مهر

الهه ارجمندی راد :یکی از روزهای دهه کرامت اســت. همان روزهایی که حرم و 
حال وهوایش فرق دارد. مشــهد از همه جای کشــور و حتی دنیا میهمان دارد. 
مجــاوران هــم کــه همیشــه دعــوت دارنــد . فرش ها هم به رســم میزبانــی زیر پای 
زائران پهن شدند و منتظر جشن میالدند. زائر قصه ما هم وارد صحن انقالب 
می شود. خسته راه نیست، بیشتر دلش آزرده است از حاجتی که به خاطر آن 
سال هاســت می آید و می رود و انگار مصلحت نیســت به آن برســد. اما آن قدر 
ارادت و عشــق ائمــه)ع( در دلــش نفــوذ کــرده که تردید و ناامیدی بــه آن راه پیدا 
نکنــد. بــارش ســبک اســت. مگــر چند شــب ماندن در مشــهد چقدر بار ســفر 
می خواســت؟ خــودش بــود و لبــاس تنــش و مقداری پــول. نیت کرده بود شــب 
والدت حضــرت را تــا خــود صبــح در حــرم باشــد و امشــب را هم بــرای مختصر 
اســتراحتی بــه مســافرخانه آقــا کریم می رفــت. پیش همان مســافرخانه چی هر 
سال. او هم می دانست امسال هم  مرد طبق قرار پیش او می آید. سالم داد و به 
عــرض ادب تــا پنجره فوالد رفــت. قرارگاهی که دلش آنجا آرام می گرفت. برایش 
ســخت شــد میان جمعیت خود را نگه دارد. تا گوشــه پنجره خود را رســاند که 
زیارت نامه اش را بخواند. یادش تا ریحانه رفت و برگشت. اشکی گوشه چشمش 
نشســت و به ســختی بلند شــد. خود را تا کفشداری صحن رساند و کمی صبر 
کــرد تــا جمعیــت جلــو کفشــداری بــه او هــم راه بدهند. کفــش را که جلــو خادم 

گذاشت، خادم با نگاه دنبال جفت دیگر کفشش بود. 
-آقا کفش دیگرتان کجاست...؟

لبخندی زد و گفت:»آقا ما از دار دنیا همین یکی پا را داریم«. 
کفشدار تازه میان آن شلوغی جمعیت چشمش به عصای مرد افتاد و شرمنده 
شماره کفش را داد... مرد به سمت روضه منوره راه افتاد تا باز هم برای رسیدن 
به ریحانه دعا کند. او ســال ها بود با آن ســانحه بد و زندگی با یک پا کنار آمده 
بود اما خادم هنوز هم شرمنده نگاهش به پای مرد بود، پایی که سرجایش نبود.   

 4 گام مهم برای رسیدن
 به مرجعیت علمی

یکی از مســائل کالنی که جمهوری اســالمی ایران امروز با آن روبه رو اســت و 
با بررسی بیانات علمای مختلف شیعه و اهل سنت، به صورت نقطه اشتراک 
بین این بزرگان دیده می شــود، بحث حاکمیت دین در عرصه اجتماع اســت 

که امروز با عنوان تمدن نوین اسالمی توسط رهبر 
معظــم انقالب مطرح شــده اســت. یکی از 

لوازم عقلی که طبیعتاً باید برای رسیدن 
بــه ایــن هــدف، رعایت و بــه آن توجه 

کــرد و رهبــر معظــم انقــالب هم به 
آن اشــاره کــرده انــد، بحــث تحول 
در حوزه های علمیه اســت.در افق 
۵0 ســال آینده که اندیشکده های 

آینده پژوهــی  حیــث  از  مختلــف 
بررســی کرده انــد، بــا ســطح تغییــرات 

حجــم  و  بین المللــی  حــوزه  در  زیــادی 
عظیمــی از نیازهــای انســان در ســطح جهانــی 

مواجهیم و باید خودمان را برای پاسخگویی به آن آماده کنیم؛ از این رو با تالش 
و همتی که مراکز مختلف حوزوی خواهند داشت می توانند نیازها را بررسی و 
برطرف کنند.حوزه علمیه خراسان می تواند در این زمینه پیشگام باشد. یکی 
از این فعالیت ها تشــکیل قرارگاه های این حوزه اســت که چون ماهیت آن ها 
آموزشی است با همکاری پژوهش و فرهنگ می تواند تحول آفرینی را رقم بزند.

4گاممهمبرایرسیدنبهمرجعیتعلمی»
مرجعیت علمی شعاری است که مجموعه های مختلف علمی آن را در دستور 
کار قــرار داده انــد، امــا لوازمی دارد که باید فراهم و موانعی دارد که باید برطرف 
شــود.برای کار در خصوص مرجعیت علمی باید به ســخنی که رهبری معظم 
مــدام تکــرار می کننــد توجــه شــود و آن، اصالح نظر و دیدگاه نســبت به ابعاد 
مختلف معرفتی در حوزه علمیه است؛ یعنی اگر نگاهمان را نسبت به علوم 
مختلف، فضای طلبگی، جذب نیروی انسانی و طلبه اصالح کنیم، گام نخست 
را برداشته ایم.گام دوم کم کردن فعالیت های ترویجی و پرداختن به فعالیت های 
نظریه پردازی اســت. باید به ســمتی برویم که مقدمات نظریه پردازی در حوزه 
علــوم را برقــرار کنیم. همچنین گام ســوم، ارتباط با مراکز علمی دیگر و گرفتن 
نقاط قوت آنان اســت که متأســفانه گاهی برعکس اتفاق می افتد.گام چهارم 
داشــتن نگاه جامع، شــبکه ای و راهبردی به مســائل اســت. اگر فقط امروز را 
ببینیم حرکتمان کند خواهد بود ولی اگر ۱0 سال آینده را ببینیم و تولید مسئله 
کنیم در این مســیر موفق تر خواهیم بود.  جزء الزم نگاه به آینده، ســنت مداری 
است؛ باید به سنت های گذشته هم پایبند باشیم و آن ها را احیا کنیم؛ مثل 
ســنت اســتادمحوری که برخی دانشگاه های غربی پس از شکست در اجرای 
مدرســه محوری، کتاب محوری و شــاگردمحوری به آن رسیده اند و حوزه علمیه 

آن را در سطوح مختلف، به خصوص درس خارج، داشته است.
برگرفته از گفت و گوی حجت االسالم سعیدی فاضل، رئیس پژوهشکده  بین 

المللی امام رضا)ع( با خبرگزاری حوزه

2مهارت برای دختران امروز 
یکی از دغدغه های مهم خانواده های مذهبی این است که چگونه دختران 
کوچکشان را با حجاب آشنا کنند؛ موضوعی که مرز بسیار باریکی دارد و 
اگر با دقت رفتار نکنیم، ممکن اســت فرزندمان برای یک عمر از حجاب 
دلزده شود. خیلی ها فکر می کنند برای اینکه دخترانشان از کودکی حجاب 
را رعایت کنند باید از همان سن پایین این موضوع را به آن ها آموزش داد، 
امــا تجربــه نشــان داده از طریق آموزش صرف نمی تــوان حجاب را در افراد 

نهادینه کرد بلکه باید با راهکاری تربیتی در این زمینه برنامه ریزی نمود.
بــا بررســی آموزه هــای قرآن کریم و احادیث ائمه اطهــار)ع( به چند مهارت 
تربیتــی بــرای اینکه رعایت حجاب طبق موازیــن دینی در کودکان نهادینه 
شود، اشاره می کنیم. در این مورد باید دقت شود یکی از مهم ترین مواردی 
که برای تربیت دینی کودکان به ویژه در زمینه حجاب باید به آن توجه کرد، 
این است که فرزندانمان را در دوران کودکی به رعایت مسائل دینی تشویق 
کنیــم. از ســمتی دیگــر،  بــه دختربچــه ای که حجابــش را رعایــت می کند، 

نگویید رعایت حجاب راحت است.
 طبیعــی اســت وقتــی می بینــد برادرش با لباس آســتین کوتاه و شــلوار در 
خیابان راه می رود و او باید با روسری یا چادر در جمع حاضر شود، برایش 
ســخت اســت. در ایــن زمینــه بهتر اســت پدر بــه عنوان جنــس مخالف، 
دختــرش را تشــویق کنــد و بــرای اینکــه حجابــش را رعایــت می کنــد، به او 

جایزه بدهد.

مهارتنخست:توجهبهمحبتخداوندی»
گفته می شود تربیت دینی و آموزش حجاب به دختران نسبت به پسران 
راحت تــر اســت. بــه ایــن دلیــل کــه دخترها نســبت بــه پســرها عاطفی تر 

هستند. 
امــا موضــوع مهــم در زمینــه حجــاب ایــن اســت کــه آن را درســت تحلیل 
نمی کنیــم در حالــی کــه اگــر جنبه های فــردی و اجتماعی  حجاب بررســی 
شــود، بهتر می توان درباره اش برنامه ریزی کرد. فرزند ما باید بداند فرد به 
عنــوان یــک انســان چرا حجــاب دارد و   به عنوان یک عضــو از جامعه چرا 
باید حجاب داشــته باشــد. در عین حال برای آموختن مســائل حجاب به 

فرزندانمان با موضوع مهم تری روبه رو هستیم.
 اینکــه اصــالً خــدا کیســت و چگونــه بایــد او را به کــودکان معرفی کنیم تا 
دســتورات خــدا را اجــرا کننــد؛ اینکه بــا نگاه کلی به جامعــه به این نتیجه 
می رسیم متأسفانه خدا به عنوان حی ناظر برای بعضی از بچه ها و حتی 
بزرگ تر هــا وجــود نــدارد و به همین شــکل، دین هم به عنــوان یک موجود 
زنــده تلقــی نمی شــود. وقتی دین زنده نیســت، حجاب هم بــه عنوان یک 
هنجار دینی و شــعائر هللا زنده نیســت.طبیعی اســت در چنین شــرایطی 
یــک موجــود زنــده، چیــز غیرزنــده را نمی پذیــرد. آن وقــت اســت کــه مثالً 
می گویند این حجاب برای ۱400 سال پیش است، برای اعراب  بوده و... در 
حالی که اگر افراد به ویژه کودکان به خوبی متوجه شوند دین و شعائر آن 

به سودشان است و فقط مجازات و فشار نیست، آن را بهتر می پذیرند.

مهارتدوم:تأثیرتشویقهایدینی»
 از مهم ترین مواردی که برای تربیت دینی کودکان به ویژه در زمینه حجاب 
باید به آن توجه کرد، این است که فرزندانمان را در دوران کودکی به رعایت 

مسائل دینی تشویق کنیم.
مســلماً اگــر از والدینــی کــه از رفتــار جــوان خــود در زمینــه رعایت حجاب 

یــا ارتباط بــا جنس مخالف ناراحت اند بپرســید 
آیا در دوران کودکی فرزندشــان، تشــویق های 

دینــی داشــته اند یا در اعیــاد مذهبی به او 
هدیــه ای داده اند، جواب مثبتی نخواهید 

گرفت.
حواسمان باشد تربیت دینی فرزند - که 
حجــاب یکــی از آن هاســت- در ســنین 
ســه تــا پنج ســالگی و پــس از آن 6 تا ۱۱ 
ســالگی دارای اهمیــت بســیار زیــادی 
اســت و خانواده هــا می توانند با دادن 
هدیه هر چنــد کوچک به بهانه های 
مختلــف، عالقــه به شــعائر دینی را 

در بچه ها نهادینه کنند.
برگرفته از خبرگزاری تسنیم

دختر، برکت است
محمدرضا حسینی:  »دختر برکته، خدا هیچ خونه ای رو بی برکت نکنه«؛ 
این را همیشه آقابزرگ خدابیامرز می گفت و بعد هم پیشانی سحر و سارا 
را می بوسید. حسودی ام نمی شد چون همیشه به من هم محبت داشتند 
و بارهــا گفتــه بودنــد »مــن برادربزرگــه و پشــتیبان دخترهــام«. شــیطنت 
و شــیرین زبانی دخترهــا هنــوز در ذهنــم بــود. ناخواســته حاال که قــرار بود 
پــدر شــوم، از خــدا دختــر می خواســتم، به خصوص وقتــی بــرای آقابزرگ و 
بابــا دلســوزی می کردنــد. دلم محبت دختر را هم می خواســت. حتی تمام 
اســم هایی کــه انتخــاب کردیــم، دخترانه بود امــا هم من، هم مریــم، هر دو 
نخواستیم جنسیت بچه را بدانیم تا هیجانش بماند برای روز آخر... ساعت 
را نگاه می کنم و باز روی صندلی سالن راه آهن می نشینم. تلفن خانه زنگ 
می خورد و مریم باز جواب نمی دهد. این بار موبایل و شماره عزیز را می گیرم.
 -»وقتــی هیــچ کدوم جواب نمیدن، عجیبه. مگه نه؟ خب مگر قراره اتفاق 
بدی بیفته؟یعنی باید برم فرودگاه و با پرواز خودمو زودتر برسونم مشهد؟« 
دو دل می شــوم و خود را دلداری می دهم. به ســاعت نگاه می کنم. چیزی 
به حرکت قطار نمانده است. کاش قبالً به مریم خبر داده بودم و نخواسته 
بــودم غافلگیــرش کنــم. کاش اصــالً از اول بلیــت هواپیمــا گرفته بــودم. اما 
خــب بایــد برای تولد بچه هم پول پس انــداز کرد. حاال که بلیت قطار دارم. 

»ان شاءاهللا که خیره و چیزی نیست. فردا صبح هم که مشهدم...«.
باالخره تصمیمم را می گیرم. ساکم را برمی دارم و به طرف ایستگاه می روم. 
کوپــه و صندلــی ام را پیدا می کنم و باز شــماره مریــم را می گیرم. فکرم جای 
دوســتانش می رود. ما که مشــهد کس دیگری را نداشــتیم. مادر من بود و 
چند دوست. گوشی ام را باال و پایین می کنم. نه! هیچ شماره ای از دوستانش 
ندارم... چند ســاعت که می گذرد، حاال آنتن گوشــی هم رفته و دیگر هیچ 
دسترســی نــدارم. قرآنــم را باز می کنم تا با تالوت یس کمــی آرام بگیرم. باز 
فکــرم مــی رود جــای دختری که هنوز نیامــده و دل بابا را خواهد برد. همدم 
و مونس مریم هم خواهد شــد. یاســمن، اســمی اســت که برای دخترمان 
درنظر گرفتیم. با یاد یاسمن، لبخندی به لبم می نشیند. تالوتم تمام شده 
و هنــوز هــم گوشــی ام آنتن نــدارد. بــه دختربچه های خانــواده هم کوپه ای ام 
زل می زنــم. شــکالتی در ســاک دارم بــه دخترهــا می دهــم، می خندنــد و با 
خوشحالی شکالت می خورند. لهجه شیرین یزدی دارند. کمی سر به سر 

دخترها می گذارم و اسمشان را می پرسم. 
-»یاسمن و نسترن...«.

-»چه اسمای قشنگی دارین شما...«. 
می خندنــد و خــود را در بغــل پدرشــان می اندازنــد. مــن هم به یاد یاســمن 
خودم می افتم و به گوشــی ام نگاهی می اندازم. چند خط آنتنش برگشــته 
اســت. بــا عجلــه، شــماره عزیز را می گیــرم. چند بوق که می خــورد، باالخره 

تماس وصل می شود. 
-»ســالم مــادر! مــا بیمارســتانیم... آره... آره... مریــم زودتــر زایمــان کــرد. 
خداروشــکر هــم خودش ســالمه و تــوی بخش رفته، هم یاســمن کوچولوی 

شما، منتظر باباشه. کی میای؟«
سر از پا نمی شناسم. باالخره آمد... برکت زندگی مان. 

– »همین صبح مشهدم...«.

قطار تهران _ مشهد

انتخاب اصلحدیدگاه

عکس نو شت 
آقا، کفش دیگرتان کجاست؟   عکس: وحید بیات

کتاب هــای »رجــل سیاســی« و »دولــت جــوان حزب اللهــی« به تازگــی 
منتشــر شده اســت و شــاخص های سیاســتمدار تراز انقالب اسالمی 
را معرفــی می کند.بــه گــزارش قــدس و بــه نقــل از تســنیم، محمدعلی 
قندهــاری، مدیــر انتشــارات انقــالب اســالمی گفــت: در ایــن دو کتــاب 
تالش شده شاخص ها و ترازهای مدنظر رهبر انقالب برای سیاستمدار 
انقالبی و تشکیل دولت جوان حزب اللهی معرفی شود. همان طور که 
ایشان بارها در سخنرانی های خود به این نکته اشاره کردند که راه عالج 
کشــور شــکل گیری دولت جوان حزب اللهی است این کتاب نیز تالش 
دارد ایــن خواســته را بــه مطالبه عمومی از رئیس جمهور آینده تبدیل 
کند.مدیر انتشارات انقالب اسالمی از انتشار رایگان کتاب دولت جوان 
حزب اللهــی خبــر داد و گفت: نســخه PDF این کتاب به صورت رایگان 

در دســترس عمــوم قــرار دارد و عالقه منــدان می تواننــد از 
طریق سایت انتشارات انقالب اسالمی آن را تهیه 

و استفاده کنند. کتاب رجل سیاسی نیز از طریق 
سایت انتشارات و کتاب فروشی ها 

در اختیار مخاطبان قرار دارد.

انقالباسالمیفقط»
رویدادیتاریخینیست

بلکهنقطهعطفاندیشهایو
گفتمانیاست

االســالم  حجــت  همچنیــن 
ایــن زمینــه گفــت:  ذوعلــم در 
نکتــه مهــم ایــن اســت انقالب 

اســالمی فقط رویدادی تاریخی نیست، بلکه نقطه عطف اندیشه ای 
و گفتمانــی اســت. ایــن نظام در بســتری شــکل گرفت کــه انگاره های 
لیبرالیســتی در رفتــار احــزاب و سیاســیون حاکــم بــود و ایــن فرهنگ 
سیاسی التقاطی که جریان داشته و دارد کار را برای پیشرفت مطلوب 

انقالب اسالمی سخت می کند.
وی اضافه کرد:  در برابر این حجم سنگین ادبیات سازی و تولید فکر و 
اندیشه در سیاست لیبرالی، بسیار کم کار کردیم و عقب ماندگی های 
زیادی در تبیین و ارائه منطق پشــتیبان برای نظام سیاســی اســالمی 
بــه چشــم می خــورد بــه همین دلیل اســت پس از 42 ســال هنوز هم 
شــبهاتی مطــرح می شــود؛ نه فقــط نخبــگان، بلکــه مــردم عــادی هــم 
ســؤاالتی را مطــرح می کننــد و ایــن یعنی کــم کاری کرده ایــم. دو کتاب 
پیش رو ضمن پاســخ به این موضوعات، تبیین گر نظام حکمرانی تراز 

انقالب اسالمی اند. 
کتــاب دولــت جــوان حزب اللهــی از نــگاه دولــت به 
مســئله نــگاه کــرده و ارزش هــای کالنــی را کــه بایــد 
وجود داشته باشد معرفی نموده است. موضوعاتی 
و اجتماعــی،  اقتصــادی  نظیــر عدالــت سیاســی، 
آزادی اندیشــه و... از جملــه  محورهــای اصلــی در 
ایــن اثر اســت.این دو کتاب به پرســش هایی مانند 
شــاخص  های  دولــت،  ارزشــیابی  شــاخص های 
ارزشــیابی کارمنــدان و مدیــران و... پاســخ می دهد، 
به عبــارت دیگــر این دو کتاب دو روی یک ســکه اند؛ 
یکــی بــا نــگاه جمعــی ســاختاری و دیگری کنشــگر 

فردی. 

2 کتاب جدید برای معیارهای سیاستمدار تراز انقالب اسالمی 

کریمانــه؛  »خدمــت  انتخــاب  مســتقیمی:  آمنــه 
گره گشــایی به رســم اهل بیت)ع(« به عنوان شــعار دهه 
کرامت ۱400 فرصتی اســت مغتنم برای بررسی فعالیت 
آنــان کــه همــه ســال نــه فقط یــک دهــه، هّم و غمشــان 
گره گشــایی از مشکالت مردم است. جالب آنکه در بین 
آن ها دهه هفتادی ها ســهم ویژه ای را به خود اختصاص 
داد ه انــد، مثــل حجت االســالم »هــادی خســروی« امــام 
محله منطقه پشــت بیمارســتان اســدآباد همدان که با 
همراهــی جمعیــت 7 هــزار نفری محله توانســته شــبکه 
کاهش آسیب های اجتماعی را راه اندازی کند و در سایه 
آن بســیاری از مشــکالت اعــم از طــالق، اعتیــاد، فقــر و 
بیکاری را کاهش دهد.حجت االسالم خسروی که متولد 
ســال ۱37۱ اســت، می گوید: از سال ۹0 وارد حوزه علمیه 
شــدم و امــا ســابقه مشــارکتم در فعالیت هــای جهادی و 
محرومیت زدایــی به پیش از طلبگــی و دوران همکاری با 
بسیج مسجد بازمی گردد. از سال ۹7 هم با ورود به طرح 
پایگاه فرهنگی و اجتماعی منطقه پشت بیمارستان، در 
مسجد امیرالمؤمنین)ع( کار خود را به عنوان امام محله 

آغاز کردم.

حضوردرمیدانمحرومیتزداییبهجایمنبر»
این طلبه جهادگر درباره اینکه چرا به جای فعالیت های 
تبلیغــی و منبــر حضــور در میــدان محرومیت زدایــی را 
انتخاب کرده است، ادامه می دهد: به عنوان یک طلبه، 
ریشــه بســیاری از مشــکالت را آســیب های اجتماعــی 
می دانــم و معتقــدم اگــر ایــن آســیب ها کــم شــود، هــم 
امیــدواری در مــردم افزایــش می یابــد هــم عرصــه بــرای 

فعالیت های فرهنگی اثرگذار مهیاتر می شود. 
خســروی تقویت شــبکه دینی مردمی در ســطح محله را 
راهــکار خــود برای کاهــش آســیب های اجتماعی معرفی 
می کند و می گوید: خوشبختانه، 8۵ درصد مردم محله، 
مــن را می شناســند و مــن نیــز بــا مشــکالت و مخاطرات 
محلی آشنا بوده و هستم و می دانستم متأسفانه محله 
از بیشترین آسیب های اجتماعی رنج می برد، برای همین 

دست به کار شدم و انسجام نیروهای ارزشی از 
طریق شبکه سازی اجتماعی را دنبال کردم 

که با استقبال اهالی روبه رو شد.
ایــن شبکه ســازی  بــرای  او می گویــد:   
کارگروه هــای مختلفی تشــکیل دادیم. 
 ۱2 و  بــرادران  بخــش  در  کارگــروه   ۱2
کارگــروه در بخــش خواهــران از قبیــل 

و  شــهدا  آمــوزش،  و  تربیــت  اقتصــاد، 
ایثارگران، پیشگیری از اعتیاد، قرآن و عترت، 

مراسم، تفریح و ورزش و... که مدیریت و هماهنگی همه 
آن هــا بــا من اســت و برای پیشــبرد کارها زمانــی طوالنی 
صرف می کنم و معموالً تا ســاعت ۱2-۱۱ شــب مشــغول 

آن ها هستم.

دهههفتادیهابیشترینانگیزهرابرایفعالیتهای»
جهادیدارند

ایــن امــام جماعت دهــه هفتادی محله در پاســخ به این 
پرسش که چطور با این سن و سال و انتساب به نسلی 
که مشــکالت نســل های گذشــته را درک نکرده اند تا این 
حد به گره گشــایی از مشــکالت مردم اهتمام دارد، تأکید 
می کنــد: اتفاقاً دهه هفتادی ها بیشــترین انگیــزه را برای 
فعالیت هــای جهــادی دارنــد و در جریان مقابلــه با کرونا 
خوش درخشیدند؛ از تهیه و توزیع ماسک و بسته های 
بهداشــتی معیشــتی گرفتــه تــا شــرکت در تغســیل و 
تجهیز اموات کرونایی که در اوایل شــیوع این ویروس با 
ســختی ها و محدودیت های بسیار همراه بود. خودم هم 
در تغســیل و تجهیز اموات کرونایی شــرکت داشتم و به 

این ویروس مبتال شدم.
خســروی درباره شــیوه فعالیت خود به عنوان امام محله 
برای گره گشــایی از مشکالت اجتماعی اهالی محله، ابراز 
می کنــد: ابتــدا به شناســایی آســیب ها اقدام و آن هــا را با 
همراهی اهالی محله و مســجد احصا کردم، آسیب هایی 
ازقبیــل اعتیــاد، فقــر اقتصادی، فــروش مواد مخــدر، فقر 
ســراغ  ســپس  و...  عمومــی  محرومیت هــای  فرهنگــی، 

ظرفیت هــا و کار تشــکیالتی بــا محور مســجد رفتم و 
در کنار شناسایی و ارتباط با نیروهای ارزشی، با 
ســازمان ها و نهادهای مؤثر همچون سازمان 
تبلیغــات اســالمی و کانون هــای فرهنگــی 

هنری مساجد نیز ارتباط گرفتم.

ازترکاعتیاد100معتادتاجلوگیری»
ازوقوع27موردطالق!

این طلبه دهه هفتادی و جهادگر درباره خروجی 
ایــن آسیب شناســی ها و برنامه هــای رفــع آن هــا، بیــان 
می کند: ترک اعتیاد ۱00 نفر از معتادان در کنار رسیدگی 
به خانواده هایشان و ایجاد اشتغال برای 30 نفر از آن ها، 
پیشگیری از 27 مورد طالق زوجین، درآمدزایی بین ۵ تا 
۱0 میلیــون تومانــی از طریق اجرای طرح فراوری آلو بخارا 
بــرای بیــش از 30 خانــواده کــه پیــش از ایــن یــا درآمــدی 
نداشتند یا درآمدشان محدود بود، تهیه و توزیع مستمر 
بســته های معیشتی برای خانواده های محروم و نیازمند 
و... از بــرکات ایــن فعالیت هاســت که بــا مدیریت من به 
عنوان امام جماعت مســجد انجام شــده و به عینه آثار 
آن را به ویــژه از نظــر امیدبخشــی بــه اهالــی محلــه درک 

کرده ام.
بــا اعتقــاد به »إنَّ َمَع الُْعْســر یُْســرًا« 

.وی  کــردم  تحمــل  را  ســختی ها 
دربــاره ســختی های کار در ایــن 
عرصــه نیــز تأکیــد می کنــد: در 

بســیاری از مــوارد مثــل تــرک 
مشــکالتی  بــا  اعتیــاد، 

همچون عدم همراهی 
افــراد مبتــال روبه رو 

عــدم  شــــــــــــدم، 
و  همــــــــــراهی 
ی  ر همکـــــــا

بــــــــــرخــــــی 
ی  هــا د نها

مربوطــه نیــز در اجــرای طــرح و برنامه هــا مانــع ایجــاد 
می کند، اما شخصاً به اعتماد و همراهی مردم تکیه دارم 
و معتقدم در پس هر سختی، آسانی ای می آید چنان که 
با همه سختی ها توانستیم جلو طالق عده ای از زوج ها و 

نیز ادامه اعتیاد ۱00 نفر از مبتالیان را بگیریم. 
خســروی درباره افقی که به عنوان یک طلبه جوان دهه 
هفتــادی در موضــوع گره گشــایی از مشــکالت اجتماعی 
اقتصادی مردم دارد، تصریح می کند: از یک سو انقالب 
مــا انقــالب مســتضعفان و پابرهنــگان اســت و از دیگــر 
ســو افضل  عبادات، گره گشــایی از مشکالت مردم است 
چنان که هدف اصلی پایه گذاری نظام ما برای خدمت به 
مــردم بوده اســت، در این میــان من هم به عنوان طلبه و 
امــام جماعــت مســجد، وظیفــه همراهی با ایــن هدف و 

آرمان را دارم و دنبال می کنم.

جذببانوان،مردانرانیزهمراهمیکند»
فعالیت هــای  بــه  همســرش  نــگاه  دربــاره  او  از  وقتــی 
جهادی و تکالیف امام محله می پرســم، پاسخ می دهد: 
همســرم نیــز طلبه اســت و مســئولیت واحــد خواهران 
پایگاه فرهنگی اجتماعی مسجد امیرالمؤمنین)ع( را بر 
عهده دارد. نیمی از فعالیت های من به ویژه در جذب و 
همراه کردن بانوان توسط ایشان انجام می شود. چون 
شــخصاً معتقدم اگر در همــراه کردن بانوان موفق 

باشیم مردان هم جذب و همراه می شوند.
وی بــا بیــان اینکــه در خدمت به مــردم انگیزه 
شــخصی و شــوق درونــی دارد، می گویــد: بــا 
همین انگیزه و با نیت ایجاد امید و شــادی 
پنــج  مدیریــت  مــردم  دل هــای  در 
گــروه جهادی مســجد و نیز 
مرکــز نیکوکاری مســجد 
امیرالمؤمنین)ع( را بــــــر 
عهده گرفتــــــــــــــه ام و 
با اتکا به اعتمـــــــــــاد 
مــردم  اطمینــان  و 

اقدام می کنم. همین اعتماد ســبب شــد مردم در دوران 
شیوع کرونا کمک های مؤمنانه خود را به ما بدهند که با 
آن ها بیش از هزار بســته معیشــتی تهیه و توزیع شد و 

همچنان نیز استمرار دارد.

کاربرایخدادرمیانمردماثرمیکند»
معتقــد  امــام جماعــت دهــه هفتــادی محلــه  ایــن 
اســت اگــر کار برای خدا باشــد بر قلب مــردم تأثیر 
گذاشــته و نفــوذ می کنــد: در ایــن بــاره تجربیــات 
متعــدد دارم کــه کار برای خــدا در مردم چه آثاری 
داشته و چقدر به زنده کردن امید در آن ها کمک 
کرده اســت. شــخصاً در پی عمل به مطالبه رهبر 
معظــم انقــالب مبنــی بــر کمــک مؤمنانــه و رفــع 
عرصــه  ایــن  در  اجتماعــی، حضــور  آســیب های 
را ضــروری دانســتم و بــرای دفــاع از ارزش هــای 
میــدان  وارد  معظــم  رهبــری  و  انقــالب  و  نظــام 
شــدم چون ریشــه همه مشــکالت ما، مســائل و 

تهدیدهای اجتماعی اســت.
وی بــا اشــاره بــه تأکیــد رهبــر معظــم انقــالب بــر 
مسئله خانواده در بیانیه گام دوم انقالب، ادامه 
می دهــد: از همنســالنم می خواهم حواسشــان 
بــه  زدن  پــی ضربــه  در  دشــمن  چــون  باشــد 
خانــواده اســت، اگــر مــا کار نکنیــم آن هــا کار 

می کنند و اهدافشان را اجرا می سازند. 
نســل ما باید برای رفع مشکالت مردم قدم 
بــردارد چراکــه بزرگ تریــن خدمــت و ثــواب 

است. 
آخریــن نکتــه ای کــه ایــن طلبــه جهادگر 
بــر آن تأکیــد دارد حضور پرشــور در پای 
صندوق هــای رأی و انتخابات اســت، او 
انتخــاب اصلــح را مهم تریــن عامل در 
گره گشایی از مشکالت مختلف مردم 
بــه همنســالن  و  و کشــور می دانــد 
خــود برای تحقــق آن توصیــه دارد.

گزارشی از فعالیت های  اجتماعی  امام جماعت دهه هفتادی محله که شعار دهه کرامت امسال را تحقق بخشیده است

bگره گشایی به رسم اهل بیت

درنگ

کتابخانه 



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

 ارائه 900 عنوان کتاب به نشر در نمایشگاه مجازی آثار رضوی  حسین سعیدی، مدیرعامل انتشارات آستان قدس رضوی گفت: همزمان با روزنامـه صبـح ایـران
دهه کرامت، از سوی به نشر )انتشارات آستان قدس رضوی( نمایشگاه مجازی آثار رضوی با ارائه 900 عنوان کتاب آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه 

بیش از 900 عنوان کتاب از 22 خرداد تا 2 تیرماه با 20 درصد تخفیف به عالقه مندان عرضه می شود.

برگزاری جشن های دهه کرامت ویژه 
زائران غيرایراني به زبان  های مختلف

بــه همــت مدیریت زائــران غیرایرانی آســتان قدس رضوی 
مراســم جشــن اعیاد دهه کرامت ويژه زائران غيرايرانی به 

سه زبان  زنده دنیا در حرم مطهر رضوی برگزار می شود.
به گزارش آستان نیوز، یکی از برنامه های محوری مدیریت 
زائــران غیرایرانــی آســتان قــدس رضــوی در دهــه کرامــت 
برگزاری مراسم جشن ویژه زائران عرب، آذری و اردوزبان در 
بارگاه نورانی ثامن الحجج)ع( است که با حضور مداحان و 
ذاکران اهل بیت)ع( در صحن های کوثر و غدیر تدارک دیده 
شده است.این ویژه برنامه ها از شنبه 22 خرداد ماه تا پایان 
دهه کرامت ادامه دارد و به دو صورت حضوری و در بستر 

فضای مجازی و غیرحضوری برگزار می شود.
ویژه برنامــه »ادیــان و مذاهب« و دیدار نماینــدگان ادیان و 
مذاهب با تولیت آســتان قدس رضوی در ســالروز والدت 
حضــرت رضــا)ع( از دیگــر برنامه هــای در نظر گرفته شــده 
ویژه این دهه است.»فضایل مقام علمی و معنوی حضرت 
معصومه)س(«، »شفیعه روز جزا حضرت معصومه)س(«، 
»مقام حضرت معصومه)س( در دفاع از امامت«، »نقش 
حضــرت فاطمه معصومه)س( در نشــر دیــن و حمایت از 
رسالت«، »سلسله مباحث تربیتی حضرت معصومه)س( 
از منظر قرآن کریم و سیره اهل بیت)ع(« و »اشاعه سنت 
رضوی با محوریت سیاســت دینی« از موضوعاتی اســت 
که  به مناســبت میالد باســعادت حضرت معصومه)س( 
در قالب سخنرانی در این مراسم تبیین و بررسی می شود.
همچنیــن ویژه برنامــه بین المللی »دخترانــه« در تاریخ 22 
خرداد ماه مصادف با میالد باسعادت کریمه اهل بیت)ع( 
حضرت فاطمه معصومه)س(  برگزار شد و شب های شعر 
»بانوی کرامت« و »کرامت غزل« 25خردادماه ساعت 18 و 
ساعت 22 در رواق کوثر حرم مطهر رضوی برگزار می شود.

همچنیــن برقــراری ارتبــاط مســتقیم بــا عتبــه حضــرت 
معصومــه)س( همــراه بــا مداحی بــه زبان های عربــی، اردو 
و فارســی از دیگــر برنامه های پیش بینی شــده ویــژه زائران 

غیرایرانی است.
»حضــرت  موضوعــات  بــا  اردو  زبــان  بــه  ســخنرانی 
معصومه)س(؛ کریمه اهل بیت)ع(« ویژه خواهران، »بیان 
فضایــل و معــارف امام رضا)ع(«، »دهــه کرامت؛ پرتویی از 
ســخنان حضرت معصومه)س( و حضرت امام رضا)ع(«، 
»تذکــره عالــم آل محمــد)ع(، پرتویــی از ســخنان حضرت 
معصومــه)س( و امــام رضــا)ع(« و... از طریــق فیس بــوک، 
یوتیوب و شــبکه های مختلف تلویزیونی مذهبی اردوزبان  
بــه آدرس ur@Imamrezashrine در دهــه کرامت پخش 

خواهد شد.
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آستان نيوز: درباره مقــام، منزلت، شخصیت 
و زندگــی کریمــه اهل بیت)ع( تاکنــون آثار قابل 
توجهــی بــه همت اهالی قلم منتشــر شــده، اما 
در مــورد ورود حضــرت معصومــه)س( بــه ایــران 
و رحلــت ایشــان در قــم و تأثیراتــی کــه حضور و 
بــارگاه ملکوتــی ایــن بانــوی مقــدس در فرهنــگ 
عامه و آداب و رســوم کشــور ما گذاشــته، کمتر 
اثــری را می تــوان دید.کتاب »ایرانیــان و حضرت 
معصومه)س(« پژوهشی مستندگونه است که 
از تأثیر ورود خواهر بزرگوار امام رضا)ع( بر آداب و 
رسوم و فرهنگ مردم ایران  زمین سخن 

می گوید.

حضــرت  ورود  دوســویه  آثــار  کتــاب،  ایــن 
معصومه)س( به ایران و ساخته شدن آستان او 
در شــهر قم بر فرهنگ عامه ایران و نیز رفتارها 
و آداب و آیینــی کــه ایرانیــان دربــاره این بانو برپا 
کرده انــد و طــی قرن هــا آن را حفــظ کــرده و بــه 
نســل های بعد انتقال داده اند، مورد بررسی قرار 
می دهد.این اثر ارزشــمند به قلم محمدحسین 
شمسایی، نویسنده و پژوهشگر به رشته تحریر 
درآمده و در »به نشــر« )انتشارات قدس رضوی( 
در 146 صفحه با شــمارگان یک هزار نســخه در 

سال 1395 به زیور چاپ آراسته شده است.
حضــرت  والدت  ســالروز  ذی القعــده،  یکــم 
معصومــه)س( فرصتــی دســت داد تــا بــا 
نویسنده این اثر که دایره المعارفی 
ایرانیــان  ارتبــاط  دربــاره  کوچــک 
و یکــی از وابســتگان بــه خانــدان 
اهــل بیت)ع( اســت، بــه گفت وگو 

بپردازیم.

نگاهیمردمشناسانه»
بهحضوراهلبیت)ع(درایران

شمســایی در ابتــدا می گوید: پس 
از ورود حضــرت معصومــه)س( به 
شــهر قــم و رحلــت ایشــان در این 
شهر، آرامگاه این حضرت به محل 
رفــت و آمــد و توجــه شــیعیان و 
عالقه منــدان اهل بیت)ع( تبدیل 
شد. این توجه و توسل و ساخت 
آرامگاهی مقدس موجب شد یکی 
از زیارتگاه هــای مشــهور در ایــران 
و جهــان به وجــود آیــد. در این اثر 
سعی کردم به موضوعات مختلفی 
پاسخ دهم؛ از جمله این پرسش ها 
می تــوان به این مــوارد اشــاره کرد: 
مهاجرت حضــرت معصومه)س( 
به عنوان یکی از اهل بیت پیامبر 
اســالم)ص( چه انــدازه در پیدایی 
و شکل گیری فرهنگ کنونی شهر 

قــم و فرهنــگ عامه ایران نقش داشــته اســت؟ 
مردمان قم و نیز ایرانیان با این بانو و آستانه وی 
چه برخوردی داشــته اند و بر پایه آن چه آداب و 

آیینی شکل گرفته است؟ 
کتــاب »ایرانیــان و حضــرت معصومــه)س(« بــا 
نگاهــی کوتاه به زندگانی حضرت معصومه)س( 
آغــاز می شــود و در آن مباحثــی از جملــه تولــد 
جایــگاه  معصومــه)س(،  فاطمــه  نام گــذاری  و 
خانوادگــی، شــخصیت معنــوی، مهاجــرت بــه 
قــم و در نهایــت رحلــت و دیــدار معبــود مطــرح 
می شــود کــه خواننــده را با شــخصیت و زندگی 
ایشــان آشــنا می کند. بیــان کرامت هــا و جایگاه 
شــفاعت حضــرت معصومــه)س( در منابــع و 
روایت هــا، معرفــی آســتان، ســاختار، جزئیــات 
معماری و زیبایی شناســانه حرم مطهر حضرت 
و  اماکــن  معرفــی  همــراه  بــه  معصومــه)س( 
تاریخچه ای از نحوه اداره حرم از روزگار صفویه از 

بخش های خواندنی این کتاب به شمار می رود.
بررســی زمینه های شکل گیری آیین های معنوی 
مختلــف از جملــه زیــارت و آداب آن، توســل، 
نــذر و وقــف و آیین هایی کــه در پی برپایی بارگاه 
حضرت معصومه)س( شکلی معنوی و روحانی 

بــه خــود گرفته اســت، از جمله مراســم نــوروز و 
تحویــل ســال، عقد و ازدواج، نام گــذاری دختران 
و خدمت به زائران از دیگر مطالب کتاب است. 
نگاهــی بــه تاریخچه شــهر قــم و تکامــل آن در 
پــی قرن ها پــس از ورود حضرت معصومه)س(، 
شــکل گیری مهاجرت به قم تحت تأثیر آرامگاه 
حضــرت، حضــور یــاران و وفــاداران بــه خانــدان 
اهل بیــت)ع(، رونــق شــهری، بازرگانی و توســعه 
مذهبــی و زیارتــی پایان بخش کتــاب »ایرانیان و 

حضرت معصومه)س(« است.
شمســایی کــه در حوزه هــای مختلــف تألیــف، 
ترجمــه کتاب و نگارش مقاله های دانشــنامه ای 
و سیاســی  فرهنگــی  کتاب هــای  و  مقاله هــا  و 
فعالیت می کند، درباره کتاب »ایرانیان و حضرت 
معصومــه)س(« می گوید: ایــن پژوهش، نگاهی 
مردم شناسانه به حضور کریمه اهل بیت)ع( در 
ایران و رفتار ایرانیان نسبت به این حضور دارد. 
از زمانی که حضرت معصومه)س( وارد ایران شد 
تا زمان وفات ایشان و تا امروز که حدود 12 قرن 
می گذرد، وجود مبارک ایشان زمینه پدید آمدن 
آداب و فرهنگ هــای رفتــاری گوناگونــی در میــان 
ایرانی ها شده و نوعی فرهنگ عامه در این زمینه 
شکل گرفته است. فرهنگ عامه یعنی آیین ها، 
آداب و رسومی که ایرانیان پیرامون این بزرگواران 

ساخته اند.

جایخالیآثارپژوهشی»
برایامامرضا)ع(

شمســایی که ترجمــه کتــاب »آیــات الغدیر« با 
عنــوان »غدیــر در آینــه قــرآن« را نیــز در کارنامه 
خــود دارد و ایــن ترجمه در گزینش کتاب فصل 
پاییــز 1388 مــورد تقدیــر قرار گرفتــه، با تأکید بر 
انجــام آثــار پژوهشــی در حــوزه فرهنــگ عامه و 
تحلیــل مردم شناســانه دربــاره شــخصیت های 
مقــدس و مذهبــی از جمله حضرت رضا)ع( نیز 
همین نظر را دارد. او معتقد اســت: جای خالی 
کتاب هــای پژوهشــی با محوریــت فرهنگ عامه 
دربــاره امــام رضــا)ع( کامالً محســوس اســت؛ از 

ایــن رو، کتــاب »ایرانیان و امام رضا)ع(« را نیز در 
دســت تألیــف دارد.او تأکیــد می کنــد: این اثر به 
زندگی و سیره عملی و گفتاری حضرت رضا)ع( 
نمی پــردازد؛ اگرچــه بــه اقتضای ضــرورت، فصل 
کوتاهی درباره تاریخ زندگی حضرت رضا)ع( برای 
آشــنایی خواننــده در ابتــدای کتــاب می آیــد؛ اما 
اصل کتاب بر این است که ما ببینیم ایرانیان بر 
پایه فرهنگ، باورها و آداب خود، چه آیین هایی را 
پیرامون شخصیت حضرت رضا)ع( بنا نهاده اند. 
مثالً ما در فرهنگ اسالمی مسئله وقف را داریم، 
در کشــور ما واقفان و خیرانی از سراســر کشــور، 
تمــام یا بخشــی از اموال خود را وقــف حرم امام 
رضــا)ع( کرده انــد یا آیین های ویــژه ای که در طول 
ســال های متمــادی در حــرم مطهــر رضــوی و در 
فضای فرهنگی ایران از سوی عاشقان و دلدادگان 
رضــوی اجرا می شــود. ایــن آداب، احســاس ها و 
مجموعه بــاور و آیین ها که پیرامون امام رضا)ع( 
در ایران ایجاد شــده اســت، مجموعه موضوعی 
تحقیــق و پژوهــش »ایرانیــان و امام رضــا)ع(« را 
شکل می دهد.به گفته شمسایی، کار پژوهشی 
کتــاب »ایرانیان و امام رضا)ع(« به پایان رســیده 
است و او در حال حاضر مشغول تدوین نتیجه 
تحقیقــات و پژوهش هــای خود براســاس منابع 
تاریخی، اجتماعی ایران و بررسی های میدانی و 

مشاهدات خود است.
این نویسنده و پژوهشگر با اشاره به اینکه گستره 
تحقیق کتاب »ایرانیان و امام رضا)ع(« نســبت 
بــه کتــاب »ایرانیــان و حضــرت معصومــه)س(« 
مفصل تــر و گســترده تر اســت، اظهــار می کنــد: 
امام رضــا)ع( در جایــگاه امامــت قــرار دارد و در 
باورهای شیعی امام، جایگاهی باالتر از امامزاده 
دارد. من در این اثر ســعی کردم، اطالعات دقیق 
از ساختار حرم، معماری و اماکن و رواق های حرم 
مطهر رضوی استخراج کنم و به بررسی کارکردها 
و ریشــه های برخــی از آداب و رســوم مربــوط بــه 
امــام رضــا)ع( و حــرم مطهــر رضــوی بپــردازم که 
این ها نیازمند پژوهش های گسترده در مکتوبات 

تاریخی و مشاهدات میدانی است.

گپ و گفتی با محمدحسین شمسایی، نویسنده کتاب »ایرانیان و حضرت معصومه)س(«

b روایتی خواندنی از زندگی کریمه اهل بیت

این کتاب، آثار دوسویه ورود حضرت 
معصومه)س( به ایران و ساخته شدن 
آستان او در شهر قم بر فرهنگ عامه 
ایران و نیز رفتارها و آداب و آیینی که 
ایرانیان درباره این بانو برپا کرده اند 
و طی قرن ها آن را حفظ کرده و به 
نسل های بعد انتقال داده اند، مورد 

بررسی قرار می دهد

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

براب��ر رای ش��ماره 140060308001000973 مورخ 03/03/ 1400 هی��ات 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 مهدی هاشمی فرزند علی بشماره شناسنامه 331 در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
مشجر محصور به مساحت 687/82 مترمربع پالک شماره 475 � فرعی از 358- اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش 
دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت سیدعلی حائری 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 
داش��ته باش��ند 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 و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.ا1402565
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه  1400/03/24                   تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 1400/04/09                         

علی فضلی-  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

براب��ر رای ش��ماره 140060308001000969 مورخ 03/03/ 1400 هی��ات 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 شرکت پیوند خاوران به کد ملی 10360016760 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 
40000 مترمربع قسمتی از پالک 47 � اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل 
مالکیت بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 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 انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم 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.آ1402566
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه  1400/03/24                تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 1400/04/09                         

علی فضلی-  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی

 نظر به دستور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای مجید طاهری 
پور فرزند رمضانعلی به شماره شناسنامه 2266 صادره از زبرخان در یک باب ساختمان به مساحت 221/35 متر مربع 
در قسمتی از 67 فرعی از 138 اصلی بخش 3 زبرخان واقع در اراضی کاریزنو شهیر به ابوالعباسی خریداری از مالک 
رسمی مشاعی حسین قدمگاهی فرزند علی محرز گردیده است. لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15روزاز 
طریق روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها رای هیات الصاق تا 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 ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد وصدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب 
را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با طالع عموم می رس��اند ونس��بت به امالک در جریان 
ثبت وفاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید .آ1402562

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/3/24                             تاریخ انتشار نوبت دوم: 8 /1400/4
                                       سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان زبرخان

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی

 نظر به دستور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/09/20 مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای حس��ن 
شاکری فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 4 صادره از نیشابور در یک ساختمان به مساحت75/90 متر مربع در 
قس��متی از پالک 134 اصلی بخش3  زبرخان واقع در اراضی گیاهو خریداری از مالک رس��می مشاعی آقای سید 
ابوالفضل قدمگاهی فرزند سید حسن محرز گردیده است. لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15روزاز طریق 
روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها رای هیات الصاق تا 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 ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد وصدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب 
را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با طالع عموم می رساند ونسبت به امالک در جریان ثبت 

وفاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید .آ1402563
تاریخ انتشار نوبت اول: 140/3/24                                          تاریخ انتشار نوبت دوم: 8 /1400/4

                                       سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان زبرخان

                                                               رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینکه خانم زهرا رحمانی دارای شناسنامه شماره 5749184951 به شرح دادخ.است به کالسه7/140/1400 
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان امیر رحمانی به شناس��نامه 
5749572846 در تاری��خ 1400/2/17 در اقامتگاه دائم��ی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به : 

1.زهرا رحمانی فرزند امیر کد ملی 5749184951 ت.ت 1342/3/8 نسبت فرزند مرحوم 
2.زهره رحمانی فرزند امیر کد ملی 1064081398 ت.ت 1365/4/10 نسبت فرزند مرحوم 

3. سکینه رحمانی فرزند امیر کد ملی 5749196437 ت.ت 1351/4/10 نسبت فرزند مرحوم 
4. فاطمه رحمانی فرزند امیر کد ملی 5749702995 ت.ت 1343/6/17 نسبت فرزند مرحوم 

5.طوعه رحمانی فرزند امیر کد ملی 5749687521 ت.ت 1341/1/3 نسبت فرزند مرحوم 
6.مریم رحمانی فرزن امیر کد ملی 5749751597 ت.ت 1355/9/10 نسبت فرزند مرحوم 

7.معصومه رحمانی فرزند امیر کد ملی 5749196445 ت.ت 1353/3/1 نسبت فرزند مرحوم 
8.مرضیه رحمانی فرزند امیر کد ملی 5749771393 ت.ت 1358/1/10 نسبت فرزند مرحوم 

9.عباس رحمانی فرزند امیر کدملی 5749201198 ت.ت 1354/6/1 نسبت فرزند مرحوم 
10.رضا رحمانی فرزند امیر کد ملی 5749818128 ت.ت 1361/1/20 نسبت فرزند مرحوم 

11.ابوالفضل رحمانی فرزند امیر کد ملی 5749865940 ت.ت 1363/12/4 نسبت فرزند مرحوم 
12.روح اله رحمانی فرزند امیر کد ملی 5740052017 ت.ت 1373/3/12 نسبت فرزند مرحوم 

13.مصطفی رحمانی فرزند امیر کد ملی 5740118476 ت.ت 1378/1/31 نسبت فرزند مرحوم 
14.رقیه مرشدلو فرزند قنبر کد ملی 5749534421 ت.ت 1317/1/7 نسبت همسر مرحوم 

15.فاطمه مرشدی فرزند محمد کد ملی 5749206785 ت.ت 1356/5/1 نسبت همسر مرحوم 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را باستناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکس 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 . آ1402564
   سید حسن سامغانی قاضی شورا شعبه هفتم شورای حل اختالف زبرخان

آگهی ابالغ اجرائیه مهریه به ورثه کالسه پرونده 139904007141000827/1
بدین وس��یله به آقای هوشنگ ناطق نام پدر: منوچهر ش��ماره ملی: 0681695307 به نشانی: بجنورد 17 شهریور 
جنوبی ک 21 پالک 9-) آدرس متن سند( احد از ورثه مرحوم مهدی ناطق ابالغ می شود که خانم نیره صادقی نام 
پدر: حسین تاریخ تولد: 1351/06/10 شماره ملی: 0680247866 شماره شناسنامه:25482 به نشانی : بجنورد خ 
معصوم زاده ک حسینی معصوم 11 پالک 5 جهت وصول تعداد سی عدد سکه از مجموع یکصد و بیست عدد سکه 
طال تمام بهار آزادی بابت مهریه به استناد مندرج در سند ازدواج شماره 8952 دفتر ازدواج شماره 67 و طالق 59 
شهر بجنورد علیه مورث شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 139904007141000827/1 در این 
اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1399/12/16 مامور مربوطه ابالغ واقعی به شما میسر نگردیده است.لذا بنا 
به تقاضای بستانکار به شرح وارده 140005007141006149-1400/03/22 طبق ماده 18 و 19 آئین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت 10 
روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی مورث خود اقدام ننمایید، عملیات 

اجرائی جریان خواهد یافت.م الف 3058
علی اوسط رستمی-سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

آگهی مزایده اتومبیل
 برابر درخواس��ت خان��م محبوبه جمال الدینی ب��ه ش��رح وارده 18/02/1400-3169  به موج��ب پرونده اجرایی 
139904012136001592   یک دس��تگاه خودرو پراید مدل 1392 به ش��ماره پالک انتظامی26- 423 ب 95 
متعلق به علی حصاری فرزند جعفرقلی تاریخ تولد: 1365/03/03ش��ماره ملی 0682545856 ش��ماره شناسنامه 
:104 مدیون پرونده اجرایی کالسه فوق که به استناد سند ازدواج شماره12509- 1384/01/16 دفترخانه 22 شهر 
گرگان در قبال مبلغ 22/470/000/000 ریال) معادل 214 سکه طالی تمام بهار آزادی(  طلب خانم محبوبه جمال 
الدینی بازداش��ت گردیده است و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 700/000/000ریال)  هفتصد میلیون ریال(  
برآورد ش��ده، نظریه ارزیابی قطعی گردیده اس��ت و ساعت 9 الی 12 روز پنجشنبه مورخه 1400/04/10  در محل 
اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد واقع در بجنورد خیابان شریعتی شمالی جنب اداره پست قدیم از طریق مزایده به 
فروش می رسد. خریداران می توانند در وقت مقرر در محل برگزاری مزایده حاضر شده و در جلسه شرکت نمایند. 
مزایده فقط در یک نوبت برگزار می گردد و از مبلغ 700 میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدی 
فروخته می شود و طبق ماده 136اصالح آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و طرز رسیدگی به شکایت 
از عملیات اجرایی س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک کشور شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه 
کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است 
ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که 
ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه 
واریز خواهد شد. در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. الزم به ذکر است 
کلیه هزینه های قانونی بر عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد.ضمنا چنانچه روز 
مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.

 مشخصات خودرو طبق نظریه کارشناس: نوع سواری سیستم سایپا )پراید( تیپ LE 131  مدل 1392 رنگ سفید 
تعداد سیلندر 4 عدد سوخت بنزین-گاز )دوگانه دستی( به شماره شاسی 1301995D411100 و موتور 4982854 
الستیک های جلو و عقب 80 درصد شیشه ها و آینه ها سال می باشد در حال حاضر پالک به شماره26- 423 ب 95روی 
آن نصب است. و محل استقرار ماشین جهت بازدید بجنورد پارکینگ میرزا کوچک خان واقع گردیده است.آ1402557

 علی اوسط رستمی-سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود شش��دانگ یکباب منزل به پالک 95 فرعی از 1-اصلی ملکی اقای محمد ناروئی واقع در قطعه 
یک بمپور از بخش 12 بلوچستان  مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1400/04/14 راس ساعت 8صبح شروع و بعمل  
خواه��د امد. لذا بر حس��ب ماده 14 قانون ثبت به مالکین و صاحب��ان امالک فوق الذکر اعالم می گردد تا در محل 
حضور بهم رسانند و چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی انها در موقع تحدید حدود در محل حاضر 
نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده 15 قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و اعتراض 
انها برابر ماده 20قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 30 روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد 74و86  ائین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از 
مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون توضیح به اعتراض 

عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه دهد . آ1402550                      تاریخ انتشار : 1400/03/24
اردشیر محمودی –رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایرانشهر

رونوشت اگهی حصروراثت
اقای مراد سپاهی بشماره ملی 3590941219 به شرح دادخواست به کالسه 1400/207 از این دادگاه درخواست 
نم��وده چنی��ن توضیح داده که محمد صالح س��پاهی به ش��ماره مل��ی 737079953 در تاری��خ 1400/2/27 در 
اقامت��گاه دائم��ی خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر اس��ت به :1-متقاضی با مش��خصات 
ف��وق پ��در متوفی2-زرمل��ک بامری بش��ماره مل��ی 3591818380 م��ادر متوفی ومرح��وم ورثه دیگ��ری ندارد 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت 
نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.1402553 

عظیم بامری-رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان

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

ذیل آگهی می گردد:
آقای محمد رحمانی راد به شناسنامه شماره 0 کدملی 0810305496 صادره سرخس فرزند علی جان در ششدانگ 
یکباب منزل به مساحت 138/44 مترمربع پالک شماره 1015 فرعی از 276 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 
14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت نظر محمد اسدی و قسمتی از پالک** کالسه 98-546
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه 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 مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ1401976
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/3/9                                

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/3/24
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد

 غالمرضا آقازاده

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

ذیل آگهی میگردد:
آقای دین محمد مردان ماکو به شناسنامه شماره 52 کدملی 0749576472 صادره تایباد فرزند غالم سرور در ششدانگ 
یکباب منزل به مساحت 133/50 مترمربع پالک شماره 684 فرعی از 250 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد 
حوزه ثبت ملک تایباد از محل سهم االرثی محمودرضا داورپناه از مرحوم رجب داورپناه و قسمتی از پالک** کالسه 98-553
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه 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 مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1401979
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/3/9                       

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/3/24
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد

 غالمرضا آقازاده

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

ذیل آگهی میگردد:
خانم معصومه محمودی به شناسنامه شماره 89 کدملی 0749866888 صادره تایباد فرزند قربان در ششدانگ یکباب 
منزل به مساحت 185 مترمربع پالک شماره 283 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد 
از محل قسمتی از مالکیت شادروان عبدالرسول پنهانی )سهم االرثی حلیمه پنهانی( و قسمتی از پالک ** کالسه 98-3

لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه 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 مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1401980
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/3/9                                          

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/3/24
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد

 غالمرضا آقازاده

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ررای ش��ماره 140060321006000108هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم 
مرضیه اعالیی فرزند حس��ین بشماره شناس��نامه 118 صادره از درششدانگ یک باب خانه باغچه به مساحت 292 
مترمربع بطور مفروزقس��متی از پالک 2656 اصلی واقع در طزرجان بخش 7 یزد  موروثی از مالک  رس��می آقای 
حسین اعالئی محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1401963
تاریخ انتشارنوبت اول: 1400/03/09                      تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/03/24

امیرحسین جعفری ندوشن-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت 
                           

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ررای ش��ماره 139960321006002775هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
خانم سمانه رفیعی مجومرد فرزند احمدعلی بشماره شناسنامه 249 صادره از در یک باب خانه نیمه سازو باغچه به 
مساحت 786 مترمربع پالک 474 فرعی از 59 اصلی بخش 16 یزد واقع درسانیج  تفت خریداری از مالک  رسمی 
خانم سکینه باغیانی و سایر مالکان مشاعی محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1401965
تاریخ انتشارنوبت اول: 1400/03/09                           تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/03/24

امیرحسین جعفری ندوشن-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابررای شماره 139960321006003286هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای محمد جواد 
دهقانی فرزند حسن بشماره شناسنامه 80 صادره از در یک باب خانه باغچه به مساحت 615 مترمربع پالک 472 
فرعی از59 اصلی بخش 16 یزد واقع در سانیج خریداری از مالک رسمی آقای نصراله باغیانی و محرزگردیده است 

لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی 
تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد.آ1401966
تاریخ انتشارنوبت اول: 1400/03/09                      تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/03/24

 امیرحسین جعفری ندوشن-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت
رونوشت آگهی حصر وراثت

نظربه اینکه خانم لیلي خالقي ارخودي داراي شناسنامه شماره 814ب شرح دادخواست ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده ک شادروان غالمحسن خالقدادي ارخودي ب شناسنامه15درتاریخ1400،3،10

دراقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:
لیلي خالقي ارخودي ب ش ملي0748837442 و ت ت 1335،9،10صادره ازتایباد نسبت همسر متوفي میباشد 

اینک باانجام تش��ریفات مقدماتي درخواس��ت مزبور رابه استناد ماده 362ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید 
تاهرکسي اعتراضي دارد ویاوصیت نامه از متوفي نزد او باشد ازتاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه ب شورا تقدیم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد.آ1402554
 شعبه یک شوراي حل اختالف شهرستان باخرز

 
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد

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

ذیل آگهی میگردد
خانم منیره حقدادی آبقه ئی به شناس��نامه ش��ماره 4546 کدملی 0749803088 ص��ادره تایباد فرزند عبداله در 
شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 117 مترمربع پالک شماره 114 فرعی از 251 اصلی واقع در خراسان رضوی 
بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت رسمی آقای عبدالمجید مرید قادری و قسمتی 

از پالک** کالسه 185-99
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه 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 مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1402035
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/3/9                                تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/3/24

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد
 غالمرضا آقازاده
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