
مــحــمــدحــســیــن 
نیکبخت   برای ایرانیان 
که  اســت  مباهات  مایه 
هموطن سلمان باشند؛ 
کسی که پیامبرخدا)ص( 
در حدیثی مشهور، او را 
از اهل بیت خود دانسته  است. سلمان 
فارسی که امروز بنا به روایتی معروف روز 
وفات اوست، در جایی نزدیک اصفهان به 
دنیا آمد؛ نامش »روزبه« بود و خانواده اش 
بنابراین،  ساسانی.  حکومت  اشــراف  از 
بی دردسری  و  مرفه  زندگی  می توانست 
داشته باشد و بی هیچ مشکلی، روزگــار 
بگذراند، اما سلمان از آن دست آدم هایی 
زنــدگــی  ــه حقیقت  ب ــه نسبت  ک نــبــود 
باشد.  بــی تــفــاوت  پـــروردگـــار  و شناخت 
بــاوجــود فشار و تهدید  به همین دلیل 
خانواده، خانه را ترک کرد و شهر به شهر 
در پی آن حقیقت گمشده رفت تا آن را 
بیابد و آرام شود. سلمان در این سفرهای 
طوالنی، رنج های فراوان بُرد. مدتی طوالنی 
در موصل، در یک صومعه روزگار گذراند 
و به عبادت مشغول بود، اما وقتی از زبان 
استادش، آن هم در آخرین دقایق عُمر 
او شنید که آخرین پیامبر خدا در حجاز 
ظهور خواهد کرد و اگر طالب حقیقت 
است باید خود را به آنجا برساند و او را 
درک کند، بی درنگ راهی حجاز شد. آنجا 
بود که در ابتدای صحرای عربستان، به 
دام اعراب بدوی افتاد، به اسارت درآمد 
و به عنوان برده در مدینه فروخته شد؛ 
او را یک یهودی طماع خرید و به کار در 

نخلستان واداشت.

نخستین دیدار با پیامبر)ص( ◾
مدینه  در  ســلــمــان  حــضــور  از  ســال هــا 
می گذشت که خبر آوردند پیامبری جدید 
ظهور کرده  است و پیروانش در مدینه، 
مهیای استقبال از او شده اند. سلمان از 
استادانش شنیده بود که مُهر نبوت بین 
او هرگز صدقه  دو کتف پیامبر اســت و 
نمی پذیرد، اما هدیه را قبول می کند. وقتی 
اســت،  رســیــده   مدینه  بــه  پیامبر  شنید 
درنــگ نکرد. خــود را به محل حضور او 
پیامبرخدا)ص(  اطــراف  رساند؛ جمعیت 
موج می زد. سلمان که حاال در سن پیری 
به سر می برد، با هزار مشقت، جمعیت 
بــه رســول خــدا)ص(  را  را کنار زد و خــود 

خیره  او  شانه  به  کنجکاوی  با  و  رساند 
ــدون هیچ سخنی،  بـ پــیــامــبــر)ص(  شـــد؛ 
کتف مبارکش را به سلمان نشان داد و 
او با دیدن نشان نبوت، غرق در شادی و 
حیرت به بازار شتافت و غذایی تهیه کرد؛ 
آن را نزد پیامبرخدا)ص( آورد؛ آن حضرت 
فرمود: این چیست؟ سلمان گفت: صدقه 
است! پیامبرخدا)ص( پاسخ داد: صدقه 
بر ما حرام است، آن را در بین مستمندان 
ــمــان چــنــیــن کــــرد و  تــقــســیــم کــــن. ســل
بالفاصله غذای دیگری تهیه نمود و نزد 
دوباره  آن حضرت  آورد.  پیامبرخدا)ص( 
پرسید: این چیست؟ سلمان گفت: هدیه 
است. پیامبر رحمت)ص( غذا را پذیرفت 
و همه را به خوردن آن دعوت کرد. سلمان 
آن گـــاه،  و  پرسید  هــم  دیگر  چند ســـؤال 
شهادتین بر زبانش جاری شد. شادمان 
به نخلستان برگشت. اربــاب یهودی اش 
از  با شوق  او  و  از دلیل غیبتش پرسید 
ایمانش به آخرین پیامبرخدا)ص( گفت. 
یهودی سخت برآشفت و سیلی محکمی 
به صورت ایرانی مسلمان زد؛ دستور داد 
از آن به بعد، حق ندارد از نخلستان خارج 
شود. روزها گذشت و پیامبر)ص( در انتظار 

سلمان و سلمان در اشتیاق دیدار حبیب  
خدا بود. وقتی خبر رفتار اربــاب یهودی 
سلمان به گوش پیامبرخدا)ص( رسید، رو 
به اصحاب کرد و فرمود: برخیزید و برادر 
خود را نجات دهید. هزینه آزادی سلمان، 
به  ــه  آزادانـ او  و  فراهم شد  بعد  ساعاتی 
دیدار پیامبرخدا)ص( شتافت. از آنجا که 
خانه و مکانی نداشت، در همان مسجد 
و در ُصفّه ای )سکویی( که در آنجا برای 
مهاجران فقیر ایجاد شده  بــود، مستقر 
شد. این گونه می توانست هر روز پیامبر 
او  الهی  دانــش  از آب حیات  و  ببیند  را 

بهره مند شود.

دریای حکمت ◾
ــای  دری کلمه،  کامل  معنای  بــه  سلمان 
در جست وجوی  ســال هــا  بــود؛  حکمت 
و  متفکر  انسانی  او  از  بـــودن،  حقیقت 
پیامبرخدا)ص(  بود.  ساخته  باریک بین 
او را دوست می داشت؛ آن قدر که وقتی 
با  ــرا)س(  زهــ حضرت  محبوبش،  دختر 
امیرمؤمنان)ع( ازدواج کرد، افسار شتر را 
به دست سلمان داد تا او فاطمه)س( را 
به خانه شوهر برساند و در همان زمان 

بود که فرمود: سلمان از اهل بیت ماست. 
در حدیثی نقل شده از رسول خدا)ص(، 
سلمان، لقمان امت دانسته شده  است. 
وقتی آیه 54 سوره مائده نازل شد؛ »اى 
از  ــد! هر کس  ــ آورده ای ایمان  کسانى که 
شما، از آیین خود باز گردد، )به خدا زیانى 
نمى رساند؛( خداوند جمعیتى را مى آورد 
که آن ها را دوست دارد و آنان )نیز( او را 
دوست دارند؛ در برابر مؤمنان متواضع و 
نیرومندند؛  و  کافران سرسخت  برابر  در 
از  و  جــهــاد مى کنند  خــدا  راه  در  آن هـــا 
سرزنش هیچ مالمتگرى هراسى ندارند. 
این فضل خداست که به هر کس بخواهد 
مى دهد و )فضل( خدا وسیع، و خداوند 
تعجب  با  اصحاب  از  یکی  دانــاســت«. 
درباره منظور آیه پرسید؛ رسول خدا)ص( 
دست بر شانه سلمان گذاشت و فرمود: 

منظور این مرد و هموطنان او هستند.

مشاور پیامبر)ص(، همراه امام علی)ع( ◾
سلمان در سمت مشاور پیامبر)ص( در 
جنگ خندق، کمکی شایان به پیروزی 
مسلمانان کــرد. او بیشتر اوقاتش را با 
رســول خــدا)ص( مــی گــذرانــد؛ اوقــاتــی که 
معرفت های  و  حکمت  آموختن  صرف 
ناب می شد. با رحلت خاتم االنبیا)ص(، 
باوفا و همراه  سلمان در زمــره اصحاب 
خاتم االوصیاء، امیرمؤمنان امام علی)ع( 
از  پس  وقایع  جریان  در  و  گرفت  ــرار  ق
رها  را  حــق  جانب  پیامبر)ص(  رحلت 
اواخــر عمر، توسط خلیفه  او در  نکرد. 
دوم، به عنوان استاندار مدائن برگزیده 
شد، اما این مسئولیت را جز به اجازه 
امام علی)ع( نپذیرفت. در مدائن، جایی 
کــه پیش از آن شــکــوه قـــدرت و ثــروت 
فاصله  و  خیره  را  چشم ها  ساسانیان، 
نمونه  سلمان  مــی کــرد،  بــیــداد  طبقاتی 
یک حاکم عــادل و در عین حــال زاهد 
هزار  به 5  بیت المال  از  بــود؛ حقوقش 
را  بالغ می شد، اما سلمان، همه  درهم 
یک جا بین مستمندان تقسیم می کرد 
روزگــار می گذراند؛  زنبیل بافی  با  و خود 
نقل است که درآمدش از این شغل نیز، 
روزانــه دو درهم بود که یک درهم آن را 
هم به فقرا می بخشید. او در ماه صفر 
ــدرود حیات گفت.  بـ ســال 36 قــمــری، 
ــات، امــیــرمــؤمــنــان)ع( در  ــ ــراســاس روایـ ب
آخرین لحظات بر بالینش حاضر شد.  

به مناسبت روز بزرگداشت جناب سلمان فارسی

بهروزی »روزبه«
عدالتخانه

نیمکت زندگی

بیراهه
رقیه توسلی    ویدئو خراب شد. یعنی تا جان داشت کار 
کرد بینوا. آن وقت یک روز که به خودمان آمدیم دیدیم فاتحه اش 
واقعاً خوانده شده است. دیدیم ما ماندیم و کلکسیون فیلم ها و 
انیمیشن های قدیمی که یک سالی می شود دارند خاک می خورند. 
پس کفش و کاله کردیم، صوتی تصویری های شهر را جوریدیم 
و دستمان آمد کدام بازار مشترک و برندی توی مغازه ها موجود 
است و با چه ارقامی. توی سایت هم که چرخیدیم جز اتمام 
موجودی ندیدیم.هر چه بیشتر می گشتیم بیشتر نمی فهمیدم 
چرا تا سروکله تکنولوژی نو که پیدا می شود، بازار گذشته به کل 
برچیده می شود. بابا! شاید یکی مثل من با فلش، کیف نکند. 
نخواهد با لپ تاپ و موبایل و هارد فیلم ببیند. امروزی و آپدیت 
باشد. عشقش بکشد مثل مامان بزرگ ها ویدئو روشن کند و 
سی دی های پرخاطره اش را تک تک بچیند توی ورودی دستگاه تا 
قورتش دهد.القصه! این ها همه را گفتم که برسم به مهم ماجرا. 
به اینکه همیشه به قول قدیمی ها، بدتری از بد وجود دارد. بله! از 
قضا بعد کلی دوندگی باالخره به فروشگاه لوازم خانگی می رسیم 
که کاالی مورد قبولمان را دارد و می خواهیم برویم پای معامله. 
فروشگاه معروف و شلوغی  است و تعداد کارگران راهنمایش 
کم نیست. سرتان را درد نیاورم. راهنمایی که می آید جزئیات و 
آپشن ها و قیمت ویدئو را برایمان توضیح دهد، اولش با 800 هزار 
تومان اختالف با سایت، کاال را عرضه می کند. بعد که با اطالعات 
به دردبخور ما مواجه می شود می گوید اصالً شماره تان را بدهید 
تا صاحب مغازه که آمد قیمت اصلی را عرض کنم خدمتتان و 
دست آخر هم که دو قدم پیش نرفته برمی گردد سمتمان که 
اینجا را بی خیال شوید اگر بخواهید خودم یک آکبند همین کار 

را دارم با قیمت خیلی مناسب. 600 زیر فی!
خوب شد دیوانه نشدیم. خوب شد صاحب مغازه به جای 

چهار ساعت بعد، همان لحظه تشریفش را آورد. 
خواستم بگویم دغل ها از رگ گردن به ما نزدیک ترند. عینهو 
کرونا. حواستان خیلی جمع باشد. این طور که پیداست رند و 

نابکار و کالهبردار و شارالتان همه جای شهر جوالن می دهند.
پی نوشت:سوره نور/ آیه 7: دروغگو مستحق لعنت و سزاوار 

خشم پروردگار است.

بازخوانی اندیشه رهبر معظم انقالب 
در باره عدالت)3(

سه گانه معنویت، 
عقالنیت و عدالت

در  اســالم  حجت االسالم جمال زاده   
عرصه حکومتداری اصول و قواعدی را برای 
حکمرانان تعیین کرده که همه این اصول 
و قــواعــد بــه ســه اصــل اســاســی معنویت، 
اگـــر در  ــرمــی گــردد.  ب عقالنیت و عــدالــت 
عدالت  و  عقالنیت  معنویت،  حکومتی 
وجود داشته باشد، زمینه ساز تعالی فردی 
و اجتماعی مردمش خواهد بود. از این رو 
نظام جمهوری  قــوام  و  مبنای شکل گیری 
اسالمی در منظومه فکری امام خمینی)ره( و 

امام خامنه ای این سه  اصل است.
رهبر معظم انقالب در توضیح مکتب امام 
به این سه گانه اشاره کرده و رابطه این سه را 
با همدیگر توضیح می دهند: »مکتب امام 
یک بسته کامل است، یک مجموعه است، 
دارای ابعادی است؛ این ابعاد را باید با هم 
دید، با هم مالحظه کرد. دو بُعد اصلی در 
مکتب امام بزرگوار ما، بُعد معنویت و بُعد 
عقالنیت است. یعنی امام بزرگوار ما صرفاً با 
تکیه بر عوامل مادی و ظواهر مادی، راه خود 
را پی نمی گرفت؛ به کمک الهی باور داشت؛ 
امید او به خدای متعال، امید پایان ناپذیری 
بود و در بُعد عقالنیت، به کارگرفتن خرد و 
تدبیر و فکر و محاسبات، در مکتب امام 
مورد مالحظه بوده است. بُعد سومی هم 
و  معنویت  مانند  هــم  آن  کــه  دارد  وجـــود 
عقالنیت، از اسالم گرفته شده است؛ و آن، 
بُعد عدالت است. این ها را باید با هم دید. 
تکیه بر یکی از این ابعاد، بی توجه به ابعاد 
دیگر، جامعه را به راه خطا می کشاند، به 

انحراف می برد«.
با  عدالت  و  عقالنیت  معنویت،  سه گانه 
هم تالزم دارند. یعنی اگر معنویت بخواهد 
عقالنیت  با  همراه  باید  باشد،  انسان ساز 
بخواهد  اگــر عقالنیت  و  باشد  عــدالــت  و 
تدبیرکننده امور باشد، باید همراه با معنویت 
و عدالت باشد و اگر عدالت بخواهد برای 
مردم آرامش بخش و امیدآفرین باشد، باید 

همراه با معنویت و عقالنیت باشد. 
الزمه توجه به پیوست عدالت در کارها و 
امور کشور توسط دولتمردان این است که 
در  نیز  را  و عقالنیت  معنویت  دو عنصر 
آن لحاظ کنند وگرنه عدالت به ضد خود 
در  انقالب  معظم  رهبر   . می شود  تبدیل 
همین باره، چنین می فرمایند: »اگر بخواهیم 
ــه مــعــنــای حقیقی خــــودش در  عــدالــت ب
جامعه تحقق پیدا کند، با دو مفهوم دیگر 
مفهوم  یکی  اســت؛  درهم تنیده  به شدت 
عقالنیت است؛ دیگر معنویت. اگر عدالت 
دیگر  شــد،  جــدا  معنویت  و  عقالنیت  از 
عدالتی که شما دنبالش هستید، نخواهد 
بــود؛ اصــالً عدالت نخواهد بــود. عقالنیت 
به خاطر این است که اگر عقل و خرد در 
کــار گرفته  به  تشخیص مصادیق عدالت 
دچار  اشتباه  و  گمراهی  به  انسان  نشود، 
عدالت  چیزهایی  می کند  خیال  می شود؛ 
است، درحالی که نیست... عدالت باید با 
معنویت همراه باشد؛ یعنی باید شما برای 
خدا و اجر الهی دنبال عدالت باشید؛ در این 
صورت می توانید با دشمنان عدالت مواجهه 

و مقابله کنید«.

ــیــر عــلــمــی ســیــزدهــمــیــن دوره جــشــنــواره  دب
این  جزئیات  رضــوی  ســال  کتاب  بین المللی 

رویداد علمی- فرهنگی را تشریح کرد.
دکتر  نیوز، حجت االسالم  آستان  گــزارش  به 
ــام رضــــا)ع( و  ــا بــیــان اینکه امـ علی بــاقــری ب
خــانــدان ایــشــان مــحــور اصــلــی ایـــن دوره از 
جشنواره است، گفت: تمامی آثار ارسالی به 
با سیره  باید به موضوعات مرتبط  جشنواره 
امــام رضــا)ع( و خاندان ایشان از جمله امام 
موسی کاظم)ع(، امام جواد)ع(، امام هادی)ع(، 
امــام مهدی)عج(،  امــام حسن عــســکــری)ع(، 
حضرت حسین بن  موسی الکاظم)ع(، حضرت 

احمدبن  موسی الکاظم شاهچراغ)ع( و حضرت 
کتاب های  بــپــردازنــد.  مــعــصــومــه)س(  فاطمه 
چاپی، کتاب های دیجیتال و گویا، پایان نامه ها، 
از  بخشی  حـــوزوی  و  دانشگاهی  رساله های 
قالب های مختلف تولید آثار برای این دوره از 

جشنواره است.
وی در ادامه گفت: بخش بین الملل جشنواره 
ــان هــای زنــده  بــه زب آثـــار نگارش یافته  شــامــل 
قالب  در  بـــود.  خــواهــد  جــهــان  پرمخاطب  و 
ایـــن بخش جــایــزه »ســــراج« بــه بــرتــریــن اثر 
ترجمه شـــده از زبـــان فــارســی بــه زبــان هــای 
آل  »عالم  و جایزه  پرمخاطب جهان  و  زنــده 

محمد)ص(« به برترین ناشر خارجی فعال در 
حوزه علوم اسالمی و معارف اهل بیت)ع( اهدا 

خواهد شد.
وی تولید محتوای فاخر بر مبنای رهنمودهای 
اختتامیه  در  ــوی  رضـ قــدس  آســتــان  توليت 
دوره گذشته جشنواره را یکی دیگر از شروط 
جشنواره امسال معرفی کرد و گفت: »ارائه 
ارتقای  بـــرای  راهــکــارهــای عملی  راهــبــردهــا و 
ــارت و گسترش جایگاه  زی مفهومی و عملی 
و  احساسی  جنبه های  تـــوازن  و  آن  معرفتی 
عقالنی زیارت«، »ارائه راهبردهای اجرایی برای 
زائران  و تشویق  توسعه فرهنگ کتاب خوانی 

زیارت«  کنار  کتاب خوانی در  و  به علم آموزی 
و... برخی از مــوارد برای تولید محتوا در این 
می توانند  ناشران  و  است.نویسندگان  زمینه 
آثــاری که در سال های ۱3۹۹ و ۱400 منتشر 
کرده اند را تا ۱5 اردیبهشت۱40۱، به دبیرخانه 
جشنواره بین المللی انتخاب کتاب سال رضوی 
به نشانی حرم مطهر رضوی، کتابخانه مرکزی 

آستان قدس رضوی ارسال کنند.
نویسندگان، نــاشــران و فــعــاالن حـــوزه رضــوی، 
می توانند برای کسب اطالعات بیشتر از جزئیات 
نشانی  به  به سایت جشنواره  ایــن جشنواره 

library.aqr.ir/ketabsal  مراجعه کنند.

خبر خبر 

جزئیات سیزدهمین 
دوره جشنواره کتاب 

سال رضوی

ســلمان به معنای کامــل کلمــه، دریای حکمــت بود؛ ســال ها در 
جست وجوی حقیقت بودن، از او انسانی متفکر و باریک بین ساخته 
بود. پیامبرخدا)ص( او را دوست می داشت؛ آن قدر که وقتی  حضرت 
زهرا)س( با امیرمؤمنان)ع( ازدواج کرد، افسار شتر را به دست سلمان داد.

گزيدهگزيده
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جشنواره سرود »رفیق خوشبخت ما« 
برگزار می شود

گزارشی از مراسم ختم مجازی و تبیین چرایی امتناع برخی مردم

از همین جا شریک غمتان هستیم!

ایجاد خط بازیافت لوله های آبیاری در مزرعه نمونه

به نفع محیط زیست 

تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد

ضرورت شناساندن 
دانشمندان و علمای بزرگ 
به عنوان الگوی جامعه
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j درباره کتاب »امام حسین  
 شهید فرهنگ پیشرو انسانیت«

    سال اول    ویژه نامه 150    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

برای شهادت امام مجتبی )ع( دو قول 
مــطــرح شــده اســـت. مــرحــوم کلینی، 
شیخ مفید و شیخ طبرسی 28 صفر 
بهایی،  شیخ  کفعمی،  اوّل،  شهید  و 
ــه مــجــلــســی، مـــرحـــوم صــاحــب  عــام
جواهر، شیخ کاشف الغطاء و محدث 
شهادت  سالروز  را  صفر  هفتم  قمی 

ایشان نقل کرده اند. 
ــزار ســالــه  نجف  ــوزه  هـ ــاز در حـ ــرب از دی
اشرف، هفتم صفر را روز شهادت امام 
حسن مجتبی )ع( می دانند و شیعیان 
عراق و سایر کشورها نیز در این روز برای 
و حتی   عــزا می کنند  اقامه   اکبر  سبط 
شیخ عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس 
معظم حوزه  علمیه  قم در این روزبــرای 
امام مجتبی)ع( اقامه  عزا می کردند و به 
امر ایشان در آن روز بازار هم برای اقامه  

عزا تعطیل می شده است. 
به هر ترتیب الزم دانستیم به مناسبت 
سالروز شهادت امام حسن در این روز 
به گوشه ای از رنج های امام حسن)ع(  
 از کام رهبر معظم انقاب اشاره کنیم.
 حضرت آیت هللا خامنه ای می فرمایند:
»پیغمبر بــا همه  شــدّت هــا و رنــج هــا و 
امیر مؤمنان با همه  دردهــا و غم ها و 
ائمّه  دیگر با همه  ستمدیدگی ها هیچ 
امــام حسن)ع( قرار  کــدام در وضعیّت 
حسن بن على  عظمت  ایــن  و  نگرفتند 
را نشان می دهد؛ زیرا آن دیگران، ائمّه  
هداة معصومین اگر از سوى دشمن رنج 
می دیدند، از سوى دوستان آن زخم ها را 
التیام می یافتند امّا امام حسن مجتبى 
)ع( این جور نبود، نزدیک ترین یاران امام 

حسن به او گفت یا مذلّ المؤمنین.« 

j رنـجـی که امـام حسـن 
 از دوستان دیدند
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نتیجه
 تعهد واال

 استاد عالمه محمد 
تقی جعفری)ره( گفته 

است: آرزوی قلبی ام 
از زمان طلبگی، 

نوشتن کتابی درباره 
شخصیت امام 
حسین)ع( بود.

کتاب »امام حسین)ع( 
شهید فرهنگ پیشرو 

انسانیت« نتیجه 
چنین تعهد واالیی 

است، با این تفاوت که 
نویسنده آن، فیلسوف 
انسان و از توانایی های 
کافی برای تعمق و غور 

در الیه های زیرین 
این حادثه برخوردار 

بود. برای او حادثه 
کربال با تمام عظمت و 

دردناکی اش، تنها وجه 
پیدای قضیه بود که از 
وجه عظیم و ناپیدای 

خود خبر می داد.

مالک شر 
چیست   ؟

انسان معموالً آن 
چیزی را که به ضرر 
اوست شر می داند 
در حالی که مالک، 
شر بودن برای کل 
جهان هستی است 
نه فقط برای ما! مثالً 
اگر یک ماده شیمیایی 
برای ما سّمی 
مهلک به حساب 
آید اما همان ماده 
برای دیگری دارویی 
حیات بخش باشد این 
دیگر شر محسوب 
نمی شود.

در حاشیه در حاشیه

الهه ارجمندی  با عینک ته استکانی اش تالش می کرد 
خط قرآن را بخواند. انگار شماره چشمش بیشتر بود. به 
سختی می خواند و دقت که کردم یک ربعی طول کشید تا 
یک صفحه تمام شد. قرآنش خیلی قدیمی بود؛ از آن ها که 
همه مادربزرگ ها سر طاقچه های قدیمی شان داشتند... 
بــزرگ با خط درشــت و جلدی با گل و مرغ و رنگ سبزآبی 
قشنگی داشــت. پس از آنکه باالخره ختمش تمام شد با 

دقت قرآن را در جلد پارچه ای گلدوزی شده اش گذاشت و 
آن را بوسید و به پیشانی گذاشت. عینکش را هم با وسواس 
تمیز کرد و در قاب مشکی چرمی اش گذاشت و در ساکش جا 
داد. قرآن بزرگ هنوز روی پایش بود که گوشی را کنار گذاشتم 
و گفتم: مادرجون میخواین قرآن رو بذارم تخت باال؟ نگاهم 
کرد. متوجه شدم صدایم را نشنید. از ساکش سمعکش را 

درآورد و گذاشت. دوباره گفتم. 

مردد بود. با تردید به باال نگاه کرد و بلند گفت: ننه جون پس 
کمی عقب بذار نیفته، خیلی هم عقب نذار... یکم دیگه باز 
میخوام بخونم... ببخش اول نشنیدم. به خاطر صدای قطار، 

سمعکم رو درآورده بودم. 
قرآن را به تقلید از پیرزن بوسیدم و روی تخت کوپه گذاشتم 
و باز به پیرزن زل زدم. وقتی همیشه بین جوان ها در خوابگاه 
دانشجویی زندگی کنی و در خانه خــودت هم پدر و مادر 

گرفتاری باشد که اصالً نتوانی آن ها را درست ببینی، دیدن 
رفتار جالب پیرزنی مهربان و مذهبی غنیمت است. من را 
یاد خانم گل می انداخت. یاد حال خوش آن روزهایی که 
او بود. یادش بخیر. او هم مقنعه سفید و چادر گلدار تیره 
می پوشید و همیشه قرآن و جانماز همراهش داشت. شاید 
برای همین تعجب نکردم که پیرزن، قرآن به آن بزرگی با خود 

به سفر آورده بود.

خــودش امــا گفت: آوردن ایــن قــرآن واســم سخت بــود. اما 
چکار کنم که فقط به خط همین عادت دارم. خوب درشته 
و چشمام می بینه... ولی همه ش نگرانم از دستم نیفته. 

معصیت داره خب مادر... .
دستش را بی خجالت گرفتم. چقدر گرم و مهربان بود. حتی 
چروک هایش شبیه خط های زندگی روی دست خانم گل 
خدابیامرز بود. تنها نبود. به قول خودش حاج آقایش رفته 

بود رستوران قطار تا غذایشان را کمی گرم کند.
- راستی ننه، تو شام آوردی واسه خودت؟ 

من هم با صدای کمی بلند گفتم:
-از همین جا خودم سفارش میدم.

- نه مــادر. من کوکوسبزی آوردم. زیــاده. مهمون مایی... 
دخترم درست کرده. یهویی شد وگرنه همه ش می گفت کاش 

کتلت درست می کردم. خدا همشونو حفظ کنه.

داشتم به محبت میان پیرزن و بچه هایش فکر می کردم که 
باز گفت: یهو سر صبح حاج آقا گفت حاج خانوم بریم زیارت 

آقا؟ به دلم اومده، خواب دیدم.
 نوه ام زد توی کامپیوترش دید این قطار دوتا جای خالی داره. 
بلیت گرفت و منم زود ســاک بستم. جا هم خــدا روشکر 
داریم. از دوستای قدیمی حاجی همین خیابون نواب خونه 
داره همیشه مزاحم همونا میشیم...خالصه بی خبر امام 

رضاجان خودش ما را طلبید.
با محبت توجه ام را دادم به پیرزن و محو سادگی کالمش 
شدم. حاج آقا هم آمد و روبه رویش نشست. برایش پفک 
هم خریده بود. خنده ام گرفت. اما انگار برایشان عادی بود 

خوردند و خندیدند و به من هم تعارف کردند. 
دلم عشق بین این پیرزن و پیرمرد را خواست. هیچ وقت 
خنده هایی این طور شاد و صمیمی از پدر و مادر ندیده بودم.

قطارنوشت
محو 
سادگی شان 
شده بودم

موعظه
شیخعبدالکریمحقشناس

  باید به نسخه طبیب قیام کرد
حوا انُفَسُکم بَِبدیِع الِحکَمه«؛ جانتان را به  در روایتی آمده:»َرِوّ
قال الصادق و قال الباقر)ع(  تر و تازه کنید! با این حکمت های 

بدیع است که دردهای شما معالجه خواهد شد. درد را کاماًل درک 
می کنیم، دوا را هم خوب می شناسیم، اما دانستن نسخه طبیب که 

به تنهایی ما را معالجه نمی کند. باید به نسخه طبیب قیام کرد و 
آن را به کار بست. یقینًا اگر شما نسخه طبیب را بگیرید و دواها را 

کنار بگذارید، معالجه نخواهید شد.
وقتی نفس تصفیه شد، وقتی قلب و عمل از رذائل اخالقی پاک 

شد، فوراً راه ارتباط با عالم الغیوب باز خواهد شد! بعضی ها 

گفته اند با عقل فعال یعنی جبرئیل رابطه پیدا می شود و او علوم 
جدید را افاضه می کند. قرآن هم می فرماید:»اتقوا اهلل و یعلمکم 

اهلل«؛ یعنی وقتی قلب با عالم باال مرتبط شد، علوم حقیقیه به آن 
افاضه می شود. 

جمال یار ندارد نقاب و پرده ولی

غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد
تا توجه به کثرات است، مقام وحدت را نمی توانی دریابی!

بر باد فنا تا ندهی گرد خودی را
هرگز نتوان دید جمال احدی را

اول باید از خودیت دست برداری و »منم« را کنار بزنی؛ وگرنه 

هرگز جمال را نخواهی دید! پیش از این، باید صفات رذیله 
دیوی و شیطانی را از خودت دور کنی تا »ترک منیت« برایت 

حوا انُفَسُکم بَِبدیِع الِحکَمه،  کارساز شود.حضرت فرمود: »َرِوّ
َفأنَّها َتِکُلّ َکما َتِکُلّ االَبداُن«؛ همان طور که بدن های شما کسل 

می شود، جان ها و قلب های شما هم کسل می شود. متأسفانه ما 

در مکتب الهی و نورانی اهل بیت)ع( آن طور که باید، در مقام تعلم 
برنیامده ایم؛ برای همین است از کسالت قلبمان مطلع نمی شویم! 
ما تربیت اخالقی نشده ایم و چون حساب کار ما دلبخواهی است، 

نه خدا خواهی وضعمان این طور شده است.
رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند

بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت
باید یک نقطه را هدف گرفت و مدام در همان مسیر پیش رفت، آن 

هم مراقبه است که عالمه طباطبایی فرمود:»اول مراقبه، وسط 
مراقبه و آخر هم مراقبه!« باید من خودم را در حضور و محضر 

پروردگار ببینم. اگر تو خدا را نمی بینی؛ او تو را می بیند.

ــوز،  ــ ــیـ ــ ــان نـ ــ ــتـ ــ بــــــه گـــــــــــزارش آسـ
حـــجـــت االســـالم والــمــســلــمــیــن 
احـــــمـــــد مــــــــــروی در دیــــــــدار 
پدیدآورندگان کتاب زندگی نامه 
مـــرحـــوم آیــــت هللا حـــاج شیخ 
ــن تـــبـــریـــزی کــه  غــالمــحــســی

با عنوان »مــرزبــان عقیده و ایمان« در تاالر 
والیت حرم مطهر رضوی انجام شد، با بیان اینکه 
شناسایی و معرفی بزرگان و اســوه هــای کشور به 
جامعه امری ضــروری بوده و به هیچ عنوان جنبه 
تشریفاتی نـــدارد، اظــهــار کـــرد: اگــر بخواهیم به 
جریان روحانیت در طول تاریخ امتداد دهیم، باید 
زندگی نامه بزرگان و علمای دین را که مزین به تقوا، 
پرهیزگاری و تهذیب نفس بودند به جامعه و به ویژه 

جوانان و طالب معرفی کنیم.
وی با تأکید بر اینکه هیچ چیز برای تربیت اخالقی 
طالب از خواندن زندگی نامه علما بهتر و مؤثرتر 
ــگــارش، مطالعه و ترویج  نیست، عــنــوان کـــرد: ن
زندگی نامه علمای بزرگ دین از جمله موضوعاتی 
است که رهبر معظم انقالب بر آن تأکید دارنــد و 
همچنین آیت هللا بهجت)ره( نیز بر این معنا توجه 

ویژه و توصیه مؤکد داشتند.
تولیت آســتــان قــدس رضـــوی تصریح کـــرد: ائمه 
معصومین)ع( در قله سبک زندگی اسالمی هستند 
و ممکن است عده ای بگویند آن حضرات در اوج 
عبودیت و مــورد عنایت ویــژه خداوند بودند و ما 
نمی توانیم مانند آن ها شویم؛ اما زندگی نامه علما 
این حقیقت را اثبات می کند که انسان های عادی 

نیز می توانند به کماالت برسند.
وی مطالعه زندگی نامه علما را در تربیت اخالقی 
انسان بسیار مؤثر و موجب اسوه سازی برشمرد 
و تصریح کرد: آستان قدس رضوی به میزان توان 
و امکانات از نشر آثار مرتبط با سبک زندگی علما 

برای شناساندن و معرفی الگو به 
جامعه حمایت خواهد 
ــالم  ــ ــت االسـ ــ ــجـ ــ ــرد.حـ ــ کـ
والمسلمین مــروی بنیاد 
پژوهش های اسالمی را به 
فعالیت در حــوزه تبیین  و 
شناسایی زندگی علما به ویژه 

مشهد و مدفون در حرم مطهر علمای بزرگ 
توصیه و تصریح کرد: باید سبک زندگی و خدمات 
علمای بزرگ از طریق انتشار کتاب، بهره گیری از 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، همچنین 
ساختن سریال و فیلم سینمایی به عنوان الگوهای 

اخالق، تقوا و تالش به مردم معرفی شوند.
وی اضافه کرد: در حرم مطهر باید فضاهایی مهیا 
و بسترهایی فراهم شود تا با استفاده از ابزارهای 
ــران پس از زیــارت برای  نوین از فرصت حضور زائ
معرفی علما استفاده کنیم، این امر می تواند یکی 
ــران  ــرای پر کــردن مناسب اوقـــات زائ از اقــدامــات ب
در حرم مطهر باشد. تولیت آستان قدس رضوی 
همچنین بــه دانشمندان بــزرگــی همچون شیخ 
بهایی، خواجه نصیرالدین طوسی و... که در علوم 
مختلف تأثیرگذار و ســرآمــد بــودنــد اشـــاره کــرد و 
گفت: هرکدام از این بزرگان اگر در کشورهای غربی 
بودند چندین فیلم و اثر سینمایی برایشان ساخته 
مــی شــد. غــرب بــا ساخت فیلم های متعدد بــرای 
دانشمندانش الگوسازی می کند و از ایــن طریق 
بر فرهنگ کشورها اثر می گذارد اما ما بسیار کم 
 به سراغ اسطوره های تاريخ كشور خود می رویم .

وی گفت: باید در آستان قدس به میزان تــوان به 
شناساندن و معرفی بزرگان و دانشمندان کشور 
اهتمام بــورزیــم تا بتوانیم ضمن پر کــردن اوقــات 
زائران پس از زیارت، در معرفی این بزرگان به مردم و 

جوانان و الگوسازی آن ها نقشی ایفا کنیم.

حجت االسالم قمی در نشست خبری برای پاسخ به 
پرسش های اصحاب رسانه و خبرنگاران در سومین 
ســال انتصابش از ســوی رهبر معظم انــقــالب، در 
پاسخ به پرسش سردبیر سایت عقیق در خصوص 
رویکرد سازمان تبلیغات اسالمی در فضای اربعین و 
برنامه های این سازمان برای تسهیل شرایط گفت: 
ــژه در حــوزه محرم  از رسانه هایی که به صــورت وی
تالش کردند تشکر می کنم. ما در برنامه های محرم 
و ماه رمضان مسئولیت محوری داریم. مسئولیت 
محرم بر عهده ماست و طبیعتاً بیش از مواردی که 
مسئولیت اصلی داریم، کمک خواهیم کرد. اما اینجا 
در موضوع اربعین صریح می گوییم آمادگی به عهده 
گرفتن فرایند کلی مراسم اربعین را داریم و با توجه 
به اینکه تناسب مأموریتی داریم می توانیم نقش 
خوبی ایفا کنیم. اما از آنجایی که دستگاه های دیگر 
عهده دار مسئولیت اربعین هستند وظیفه خودمان 
را تنها کمک حال و تسهیلگر می دانیم و به اندازه 
خودمان در این فضا گام برداشته و کمک می کنیم. 
از خنثی کـــردن فشارهای پشت پـــرده در فضای 
اربعین تا کمک به مجموعه های فعال اربعینی در 
فعالیت هایمان گنجانده شده، ولی چون مسئولیت 
حوزه اربعین را بر عهده خودمان نمی بینیم به اندازه 
خودمان مسئولیت را انجام می دهیم در حالی که 
تلقی ما این است بیش از وضع موجود می توانیم 

خدمت رسان باشیم.

 وبینار بین المللی »روز حسین)ع(« ◾
 برگزار می شود

وبینار بین المللی »روز حسین)ع(« اول مهرماه 
از سوی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و به 
میزبانی خانه فرهنگ ایران در بمبئی برگزار می شود.
به گزارش مهر، وبینار بین المللی »روز حسین)ع(« 
اول مهرماه با حضور علما، اندیشمندان هندی و 

فارسی زبــان از سوی سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمی ایران و با همکاری رسانه ای وین و شیعه نیوز 
نتورک از طریق نرم افزار زوم )zoom( برگزار می شود.

در ایــن وبینار حجت االسالم مهدی مهدوی پور، 
نماینده ولی فقیه در هند و محسن آشوری، وابسته 
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در بمبئی سخنران 

ویژه مراسم خواهند بود.
عالوه بر این، سعیدالخیر عمادالدین اندیشمند 
فرقه بهره هند، ضیاالرحمان استاد گروه داروسازی 
دانشکده پزشکی نهرو دهلی نو، ستیندر پال سینگ 
رئیس جبهه ضد تروریسم هند، مفتی منظور 
ضیایی رئیس دارالعلوم فیضان الرضا، ذوالقرنین 
حکیم الدین اندیشمند فرقه علوی بهره هند، 
حجت االسالم سید محمد جــواد فیضان جوادی 
مدیر جامعه فاطمه بمبئی هند، محمد وجیدالدین 
روزنامه نگار تایمس آف ایندیا بمبئی بزرگ ترین 
روزنامه هندوستان و میلیند کهیر از شخصیت های 

معروف هندوستان سخنرانی می کنند.

 برگزاری همایش ◾
 »نقش اربعین در مبانی تمدن نوین اسالمی« 

همایش »نــقــش اربــعــیــن در مبانی تــمــدن نوین 
اسالمی« ۳ مهرماه در بستر فضای مجازی برگزار 
می شود.به گزارش مهر، این همایش  با مشارکت 
6 مرکز علمی و دانشگاهی ایرانی و عراقی در بستر 

فضای مجازی برگزار می شود.
محورهای این همایش زیارت اربعین و نقش آن در 
جامعه، زیارت اربعین و نقش آن در سیاست، زیارت 
اربعین و نقش آن در عقاید و دین، زیارت اربعین و 
نقش آن در ادبیات و فرهنگ است .مهلت ارسال 
مقاالت ۲۹ شهریورماه است و پس از داوری آثار 
ارســال شــده، به برترین مقاالت جوایزی به رسم 

یادبود اهدا خواهد شد.

تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد

 ضرورت شناساندن  دانشمندان
 وعلمای بزرگ به  عنوان الگو ی  جامعه

 رئیس سازمان تبلیغات اسالمی :

 آمادگی به عهده گرفتن
 فرایند کلی مراسم اربعین را داریم

اخبار اربعینآستان قدس رضوی

ــالم والمسلمین مجتبی  حــجــت االســ
فقیهی زاده؛ کارشناس مسائل اعتقادی 
اداره پاسخگویی بــه ســـؤاالت دیــنــی و 
اعتقادی حرم مطهر رضوی در گفت وگو با 
آستان نیوز به بررسی بالیا و اسباب و علل آن که مورد 
پرسش بسیاری از افــراد است می پردازد و بیان می کند: 
بسیاری از مشکالت و بیماری ها نتیجه عملکرد خود انسان 
است؛ چنان که خداوند در آیه 7۹ سوره نساء می فرماید: »ما 
ِّئٍَة فَمِنْ نَفِْسَك«. به عنوان مثال می توان  أَصابََك مِنْ َسي
گفت اگر کسی به دلیل رعایت نکردن اصول بهداشتی و 
دستورالعمل ها، مبتال به بیماری کرونا و درد و رنج ناشی از 
آن شد مقصر خودش بوده که چنین کرده و اکنون نتیجه 
عملش، گریبانش را گرفته است.حجت االسالم فقیهی زاده 
بیان می کند: یکی دیگر از ایــن مـــوارد، ظلم انسان ها به 
یکدیگر است. عده ای به طمع مقاصد شخصی برای عده ای 
دیگر مشکل ساز می شوند. مثالً مرضی مثل کرونا که 
احتمال می دهند برخی از مسئوالن چند کشور ویروس آن 
را در آزمایشگاه ساختند تا با انتشار آن و گرفتار کردن مردم 
به خواسته ها و منافع خویش برسند. این ظلم افرادی است 
که جان انسان ها به هیچ وجه برای آن ها مهم نیست.وی در 
ُّه و توجه یا  ادامه می گوید: از دیگر اسباب این بالیا را تنب
هشدار و آگاهی و بیداری نام می برند که انسان برای دور 
شدن از مادی گرایی ِصرف و فرو رفتن در مادیات و نفسانیات 
و نزدیکی به انسانیت و بندگی تلنگر بخورد. چرا که معموالً 
انسان زمان روبه رو شدن با بال یا مشکل یا قدرتی که توان 
مقابله با آن را ندارد ناخودآگاه به سمت فطرت خداجو و 

قدرت فرامادی خالق توجه پیدا می کند.

علت بالی جدید از زبان امام رضا)ع( ◾
حــجــت االســالم فقیهی زاده ابـــراز می کند: یکی دیگر از 
فلسفه های ظهور بال، درک وجود نعمت هاست؛ به عنوان 
مثال همین کرونا را ببینید چه محدودیت هایی ایجاد 

کرده، کسب و کار را از رونق انداخته، تفریحات و گردش و 
مسافرت ها تحت تأثیر قرار گرفته، راحتی و آسایشی که قبالً 
برای حضور در هر مکانی داشتیم و متوجه نبودیم از ما سلب 
شده است؛ همه این ها نعمت های ساده اما مهمی بود که ما 
توجهی به آن ها نداشته و شاکر خداوند نبودیم و اکنون قدر 
آن را می دانیم و از خدا می خواهیم دوباره نعمت های خود 
را به ما ارزانی دارد.وی می افزاید: امام رضا)ع( یکی از علل 
بالیای جدید را گناهان جدید بشر می داند. در بحاراالنوار 
جلد 70 صفحه ۳54 از حضرت نقل شده که می فرمایند: 
ــازه ای را ابــداع کنند، خداوند  »هر زمــان بندگان گناهان ت

بالهای تازه و ناشناخته ای بر آن ها مسلط می سازد«.

مالک شر بودن چیست؟ ◾
کارشناس اداره پاسخگویی حرم مطهر رضوی بیان می کند: 
نکته قابل توجه این است که مالک شر بودن چیست؟ 
انسان معموالً آن چیزی را که به ضرر اوست شر می داند 
در حالی که مالک، شر بودن برای کل جهان هستی است 
نه فقط برای ما! مثالً اگر یک ماده شیمیایی برای ما سمّی 
مهلک به حساب آید اما همان ماده برای دیگری دارویی 

حیات بخش باشد این دیگر شر محسوب نمی شود.
وی تأکید می کند: آنچه خداوند آفريده شر مطلق نيست 
بلكه به خاطر اينكه سبب ایجاد خأل یا نقصانی از انسان 
مــی شــود، آن را شــر می شمارند. از ســوی دیگر انسان 
می تواند اين كمبودها و بيماری ها را جبران كند، ضمن آنکه 
وجود اين موجودات در جهان ماده يک امر اجتناب ناپذير 
است چرا که تكامل جهان مــاده مرهون اين موجودات 
ناسازگار و این ناسازگاری سبب حركت و فعاليت می شود.
وی می افزاید: خداوند در آیه ۲16 سوره بقره می فرماید: 
»چــه بسا چیزی بــرای ما ناخوشایند باشد امــا به سود 
ماست و بر عکس چیزی خوشایند باشد اما در واقع به 
ضرر ماست. خدا می داند و ما از آن بی اطالعیم«. بنابراین 
باید به خداوند پناه برده و به او توکل کنیم تا در امان باشیم.

به عقیده کارشناسان و صاحبنظران 
واقعه عاشورا، کتاب »امام حسین)ع( 
شهید فرهنگ پیشرو انسانیت« را 
ــف یــکــی از بهترین  ــ مـــی تـــوان در ردی
ــه کــربــال و  ــاره حــادث ــ ــه شــمــار آورد کــه دربـ کــتــاب هــایــی ب

شخصیت امام حسین)ع( منتشر شده است.
 کالبد شکافی تاریخ نگاری امام حسین)ع( و تمرکز در سیر 
انسانی حرکت عظیم اباعبدهللا از نگاه جامعه شناسی، 
تکلیف گرایی، حقوق بشر، زیبایی شناسی، تعهدگرایی 
ــه قلم  و... گــفــتــمــان هــای جــدیــدی را ســبــب شـــده کــه ب
استاد جعفری آغاز و پس از رحلت، در ادامــه با تدوین 

سخنرانی های ایشان )کتاب دوم( تکمیل شده است.
به نظر می رسد تعداد کتاب هایی که تنها شیعیان درباره 
واقعه عظیم کربال و شخصیت های حاضر در آن نوشته اند 
بیش از همه کتبی باشد که درباره هر یک از حوادث دیگر 

نوشته شده است. 
بــا اینکه هــر ســال بــر شــمــارگــان ایــن قبیل آثــار افــزوده 
می شود اما متأسفانه اغلب این آثار فاقد ژرف نگری های 

الزم بـــرای درک عمیق ابــعــاد انــســانــی این 
واقعه بزرگ هستند. شاید یک دلیل آن، 
تعهدی است که نویسندگان این کتاب ها 
در خود احساس می کنند تا به هر شکل 
ممکن، فقط روایــت خود را از این حادثه 
بیان کنند. از این رو است که اغلب این آثار، 
تنها روایتگر ماجرای چند ماه منتهی به 
حادثه و به ویژه چند روز آخر، با ذکر حداکثر 
جزئیات ممکن است. استاد عالمه محمد 
تقی جعفری)ره( گفته است: آرزوی قلبی ام 
ــاره  ــان طلبگی، نــوشــتــن کــتــابــی دربـ از زمـ

شخصیت امام حسین)ع( بود.
کــتــاب »امـــام حــســیــن)ع( شهید فرهنگ 
پیشرو انسانیت« نتیجه چنین تعهد واالیی 

است، با این تفاوت که نویسنده آن، فیلسوف انسان و از 
توانایی های کافی برای تعمق و غور در الیه های زیرین این 
حادثه برخوردار بود. برای او حادثه کربال با تمام عظمت و 
دردناکی اش، تنها وجه پیدای قضیه بود که از وجه عظیم 

و ناپیدای خود خبر می داد.
چنین مقدر شد که عالمه جعفری به آسمان بپیوندد و این 
کتاب نیز مثل برخی آثار ارزشمند ناتمامش، ناتمام بماند، 
اگرچه وجوه گوناگون شخصیت این شهید فرهنگ پیشرو 

انسانیت، هرگز تمامی ندارد.
با درگذشت این دیده بان جان عظیم انسانی، مؤسسه 
تــدویــن و نشر آثــار عالمه جعفری بــرای تکمیل کتاب 
حاضر، مجموعه سخنرانی های آن عزیز از دست رفته 
را که در دهه های محرم و با موضوع قیام خونین نینوا در 
سال های متوالی ایراد شده بود، استخراج و پیاده کرد و با 
صرف مدتی طوالنی، تدوین و تنظیم آن انجام گرفت. از 
این رو، کتاب حاضر دو بخش کلی دارد؛ بخش نخست، 
دست نوشته های استاد و بخش دوم شامل سخنرانی های 
ایــام محرم است که با دقتی قابل ستایش، استخراج و 

پیاده شده است.
عــالمــه جعفری اساسی ترین 
عامل بروز این حادثه حیرت انگیز 
ــه تــشــریــح مــی کــنــد:  ــون ــن گ را ای
»اساسی ترین عامل بــروز این 
ــه حــیــرت انــگــیــز، عــشــق و  حــادث
ایمان راستین امــام حسین)ع( 
به دیــن فطری و منطقی ترین و 
روشـــن تـــریـــن مــذهــب انــســانــی 
اســت که اســالم حقیقی است، 
اســـالمـــی کـــه دفـــــاع از حــیــات 
انسانی و شــرف و حیثیت الهی 
ــا اهــمــیــت تــریــن اصــول  آن، از ب
ــود«. ــی شــ آن مـــحـــســـوب مــ

سؤال و جواب
کارشناس مسائل اعتقادی حرم مطهر رضوی پاسخ می دهد

آیا بالیا و اسباب وعوامل آن 
محصول عملکرد انسان است؟

کتابخانه حسینی
jکتاب »امام حسین  

 شهید فرهنگ پیشرو انسانیت«

رواق بــــرگــــزاری مــراســم 
ترحیم مجازی در کنار مراسم 
محدود حضوری ختم، این 
روزها که کرونا بیداد می کند 
در بسیاری از مناطق رایــج 
شده و دارد به فرهنگ تبدیل می شود؛ شیوه ای نوین 
از برگزاری آیین های عزا یا شادی که هنوز آنچنان که 
بعضی انتظار دارند فراگیر نشده و مخالفانی نیز دارد.

حضور دوســتــان و آشنایان هنگام فــوت عزیزی از 
خانواده برای داغدیدگان بسیار ضروری و در همدردی 
با آنان الزم است؛ در همه دنیا هم آیین های مختلفی 
هنگام درگذشت یکی از افــراد وجــود دارد که جمع 
ــرای تسلی دادن و حضور داشتن  شــدن دیــگــران ب
در کنار خــانــواده فــرد درگذشته از جمله مهم ترین 

آن هاست.
کسی نمی تواند منکر ضـــرورت بــرگــزاری مراسم 
حضوری و حضور افراد و نزدیکان در کنار داغدیدگان 
شــود و بــا مراجعه بــه نقاط مختلف کــشــور، انــواع 
آیین های سنتی و محلی را نیز می بینیم که هر کدام 
از آن ها بخشی از هویت و فرهنگ ماست و درصورتی 
که روند مناسب خود را بدون مزاحمت برای دیگران 
یا هرگونه آسیب دیگری طی کنند، ضرورت ادامه و 

پاسداشت آن ها وجود دارد.
اما برگزاری آیین هایی به این مناسبت با تجمالت 
سنگین یا به طــوری که خــانــواده داغــدیــده متحمل 
زحمات و گرفتاری های زیادی برای پذیرایی از میهمانان 
شود از یک سو و وجود همه گیری کرونا که خطر ابتال 
با شرکت در چنین آیین هایی را زیاد می کند از سوی 
دیگر، خیلی ها را بر آن داشته تا این روزها یک مراسم 
حضوری محدود با اعضای نزدیک فامیل برگزار و برای 
حضور سایر افــراد، از طریق فضای مجازی و مراسم 
ختم مجازی اقدام کنند؛ اقدامی که موافقان بسیاری 
در ماه های اخیر پیدا کرده و خبرگزاری ایرنا در گزارشی 
بــه وجــوه مختلف آن پرداخته اســت کــه در ادامــه 

خالصه ای از آن را می خوانیم. 

همچنان اصرار برخی به حضور پر ازدحام ◾
ــودن ضـــرورت پرهیز از اجتماع و  بــاوجــود نمایان ب
دورهمی های شلوغ به بهانه برپایی هرنوع مراسم 
به ویژه در این شرایط کرونا، هنوز هستند خانواده هایی 
که ترجیح می دهند مراسم شادی یا ترحیم خود را به 
صورت کامالً حضوری برگزار کنند و حضور تعداد زیاد 
افــراد در مراسم خود را با اهــداف مشخصی تحلیل 
می کنند و به همان علت هم توقع دارنـــد دیگران 
در مراسمشان حاضر شوند و اگــر نشوند، نشان 

می دهند که ناراحت می شوند و در عمل هم وقعی 
به ضرورت های پرهیز از مراسم حضوری نمی نهند.

ابزارهایی که هنوز کامل جا نیفتاده اند ◾
ــن زمــیــنــه نــقــطــه نــظــرات  ــ ــا در ای ــ کــارشــنــاســان ام
مختلف و مهمی دارنـــد؛ صرف نظر از دیدگاه های 
جــامــعــه شــنــاخــتــی در بـــاب دالیــــل اصـــــرار برخی 
شهروندان به تشکیل مراسم حضوری که در این 
گــزارش به تفصیل به آن پرداخته شده، موضوع از 
ابعاد دیگری نیز قابل تحلیل است. نخست اینکه 
هنوز برای طیف هایی از جامعه به ویژه سالمندان، 
مشارکت در آیین های مجازی میسر نیست؛ همه 
پدربزرگ ها و مادربزرگ ها به گوشی های هوشمند 

دسترسی ندارند.
نکته دیگر اینکه مراسم مجازی هنوز آنچنان که باید 
اطالع رسانی و فراگیر نشده و دربــاره ابعاد و مزایای 
آن، آن هم در شرایط همه گیری کرونا به قدر کفایت 
تولیدمحتوای اثرمند و حرفه ای که به اقناع مخاطب 
بینجامد انجام نشده یا اگر کاری هم شده، مستند 

به اصول کارشناسی و اثربخش کافی نبوده است.

قابلیت های ختم مجازی ◾
اطالعیه ختم مجازی را که باز می کنیم به صفحه ای 
وارد می شویم که شاید برای خیلی ها تازگی داشته 
باشد اما دارای قابلیت ها و امکانات زیادی است که هم 
کمک می کند روح و فلسفه برگزاری مراسم ترحیم به 
همان شکل حضوری محقق شود و هم شاهد حضور 

پرشمار مردم در کنار هم نباشیم.
در بسیاری از سایت های ختم مجازی امکاناتی تعبیه 
شده که تقریباً تمامی آنچه در مراسم ختم حقیقی 
و حضوری وجود دارد را دارد؛ ابتکاری که بخش قابل 
توجه آن مرهون و رهاورد فناوری ها، ابزارها و تجهیزات 
است و برای موفقیت بیشتر البته به فرهنگ سازی 

نیاز دارد.
شیوع ویــروس کرونا در یک سال و نیم گذشته نیز 
سبب شده اغلب مراسم ختم به شکل عمومی برگزار 
نشود یا برگزاری آن برای خانواده متوفی با سختی و 
چالش همراه باشد، به طوری که بسیاری از افراد تنها 

به یک مراسم با جمعیت معدود بسنده می کنند.

سایت های ختم در فضای مجازی ◾
ــعــددی بــــرای ارائـــــه خـــدمـــات و  ــت ســـایـــت هـــای م
بــرگــزاری مراسم ختم در فضای مجازی در حال 
فعالیت هستند کــه هــر کــدام سعی کــرده انــد در 
خدمات رسانی به بازماندگان ابتکار و خالقیتی 

نشان دهند و مخاطبان بیشتری را جذب کنند.
ایــن سایت ها بــا فــراهــم کــردن شرایطی شبیه به 
آنچه در مراسم عمومی می گذرد، تالش می کنند 

رضایت سفارش دهندگان را فراهم کنند؛ امکاناتی 
نظیر فاتحه خوانی آنالین، صلوات، ختم و پخش 
ــارات، نواختن نی و پیانو و قرار  قــرآن و ادعیه و زی

دادن عکس های مرحوم و سنگ مــزار و نمایش 
آنالین شرکت کنندگان در صحنه از جمله امکانات 

سایت های ختم مجازی است.
ــات  ــجـــازی بــســتــه بـــه امــکــان ــایـــت هـــای مـ در سـ
درخواستی، هزینه ها نیز از حدود 50 هزارتومان 
یا 100 هزارتومان تا چندین میلیون تومان متفاوت 
اســت که به نــوع خدمات یا فیلم برداری آنالین، 
صــحــنــه آرایــی، مـــداح و... بستگی دارد. بعضی 
سایت ها البته خدمات ساده و عمومی خود را بدون 
امکانات جانبی به صورت رایگان نیز ارائه می کنند.
برخی سایت های ختم مجازی برای آگهی دهندگان 
ــامــه،  مــجــلــس تــرحــیــم، پــیــشــیــنــه ای از زنــدگــی ن
شجره نامه، آلبوم عکس و موقعیت مکانی مزار 
متوفی را ارائه می کنند و حتی امکان تقدیم گل هم 

به صورت مجازی به بازماندگان وجود دارد.

مزایای ختم مجازی بسیار بیشتر است ◾
وقتی پای صحبت یک کارشناس فرهنگی سازمان 
تبلیغات اسالمی استان کرمان می نشینیم نیز 
می گوید مزایای ختم مجازی از معایبش بیشتر 

است.
حجت االســالم محمد حسین افضلی گفت: به 
طور کلی استفاده از ابزار و امکانات روز در مسائل 
دینی و مناسک مذهبی و امور معنوی بین افراد 
و تفکرات محل بحث است و برخی نظرشان این 
است که استفاده از ابزار جدید در مسائل معنوی 
ممنوع باشد، زیرا معتقدند فناوری های جدید ابزار 
شیطانی هستند و سازندگان آن ها ضربه زدن به 

دین را دنبال می کنند.
وی افــزود: به طور مثال این افــراد اظهار می کنند 
استفاده از فــنــاوری جدید بــرای مجالس ترحیم 
موجب هتک حرمت میت می شود و به طور کلی 
به نظر مــن، نگاه مخالفان به آن ساده انگارانه و 

عامیانه است.
افضلی ادامــه داد: در مقابل، برخی نیز به طور 
مطلق موافق استفاده از فــنــاوری هــای جدید در 
مراسمی مثل ختم اموات هستند و اعتقاد دارند 
محیط مــجــازی مــی تــوانــد جــایــگــزیــن آیــیــن هــای 
مذهبی شود و ابــزار رسانه وسیله مناسبی برای 
پوشش مناسک دینی است که این نگاه معایب و 

عوارض زیادی دارد.
این کارشناس فرهنگی تصریح می کند: اما نظر 
سوم در این میان استفاده توأمان از فناوری های 
روز همراه با شرکت در مراسم حضوری به صورت 
ترکیبی و تلفیقی اســت که به نظر می رسد این 

دیدگاه مناسب تر باشد.
وی با بیان اینکه برگزاری مراسم ختم و ترحیم در 
بستر مجازی مزایا و معایبی دارد که باید به آن 
توجه کنیم، تأکید می کند: در شرایط اضطرار و 
ویژه مثل امروز که در همه گیری کرونا قرار داریم، 
ــرگــزاری مــراســم ترحیم غیرحضوری و مجازی  ب
بــه دلیل پیشگیری از انتقال بیماری و رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی بسیار مؤثر و خوب 

است.
حسینی اظهار کــرد: سهولت شرکت در مراسم 
ــرادی کــه در فــاصــلــه هــای دور و  ــ تــرحــیــم بـــرای افـ
شهرهای دیگر ساکن هستند و محدودیت های 
مختلفی برای سفر دارند از مزایای مجالس مجازی 
ترحیم محسوب می شود؛ معموالً برگزاری مراسم 
ختم دارای محدودیت های مکانی هستند اما با 
توجه به اینکه فضای مجازی مخاطبان گسترده ای 
دارد، دایــره وسیع تری از افــراد می توانند در آن 

شرکت کنند.
ایــن کارشناس فرهنگی و مذهبی تصریح کرد: 
خــانــواده هــای داغــدیــده پس از مــرگ عزیزانشان 
عالوه بر جراحت های روحی هزینه های مادی که 
متأسفانه این روزها سنگین هم هستند را متحمل 
می شوند که برگزاری مراسم غیرحضوری موجب 
کاهش هزینه ها می شود؛ همچنین اطالع رسانی 

وسیع تر نیز از دیگر مزایای ختم مجازی است.
وی با اشــاره به اینکه اکتفا کردن به ختم مجازی 
نیز اشتباه است، ادامه داد: حضور فیزیکی افراد، 
تسلی بخش بازماندگان و نزدیکان فرد فوت شده 
است و کاهش بار غم از طریق فضای مجازی شاید 
آنچنان که باید تأثیری نداشته باشد و انتقال انرژی 
مثبت برای آرامش و تسکین غم بازماندگان نیاز به 

حضور برخی افراد و نزدیکان دارد.
حسینی گفت: در بحث استفاده از فضای مجازی 
برای بزرگداشت و ترحیم فوت شدگان نباید هیچ 
هتک حرمتی نسبت به میت و خانواده اش شود 
و گاهی کالم نامناسب و تمسخری می تواند ضربه 
روحــی به بازماندگان متوفی بزند که حتماً باید 

رعایت شود.
وی تأکید کـــرد: بــه نظر مــی رســد در مجموع در 
بحث ترحیم مجازی استفاده از فضای مجازی در 
بسترهای جدید با فناوری های روز مزایای بیشتری 
نسبت به معایب دارد، مشروط بر اینکه مراسم 
مذهبی و آیینی اینچنینی از قواعد و چارچوب های 

مذهبی و عرفی خود خارج نشود.

 ای علوی
   ای رضوی
  ای رضا 

عکس: علیرضا صفرزاده

سید حسن خوشزاد عکس نوشت

آمده ام عقده گشایی کنم                       
از درت  ای شاه گدایی کنم

بر حرم دوست پرستو شوم                             
ریزه خور ضامن آهو شوم

هیچ دری را نزنم غیر دوست                          
دیده و دل هر دو به دنبال دوست

روضه تو بوی جنان می دهد                            
کوی رضا خط امان می دهد

جز قدح اشک مرا ظرف نیست                       
من که سراپا بدم و حرف نیست

حرف در این است غبار درم                              
بر تو و جد و پدرت نوکرم

خانه تو خانه آل عباست                                  
فوج ملک زائر قبر رضاست

بقعه تو قبله اهل دل است                             
نام رضا چاره هر مشکل است

ای به دو صد موسی عمران امیر                    

زنده شد از معجزه ات نقش شیر
ای پسر سبز قبای علی                                

در تو بود جود و عطای علی
رو چو به ایوان طال می کنم                                

گریه کنان رضا رضا می کنم
قهر مکن با من درد آشنا                                  

اذن دخولی که گدایم گدا
فیض تو فیضی است که بی خاتمه است     

خوان تو خوان کرم فاطمه است
کوچه تو کوچه پیغمبری ست                              

گر سگ این کوچه شوم سروری ست
ای خلف با ادب بوتراب                                      

جان جوادت تو ز من رو متاب
ای علوی  ای رضوی  ای رضا                            

ای نمکین وارث شیر خدا
صحن و رواق و حرمت آرزوست                        

آب و غذا و کرمت آرزوست
دل ز حدیث لب تو شاد شد                              

نام تو ذکر لب خوشزاد شد

خبر خبر 

 جشنواره سرود
 »رفیق خوشبخت ما« 

برگزار می شود

بایدها ونبایدهای  ختم مجازی

سایت های متعددی برای ارائه خدمات و برگزاری مراسم ختم در فضای مجازی 
در حال فعالیت هستند که هر کدام سعی کرده اند در خدمات رسانی به بازماندگان 

ابتکار و خالقیتی نشان دهند و مخاطبان بیشتری را جذب کنند.
گزيدهگزيده
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امسال همزمان با دومین سالگرد شهادت مظلومانه سردار 
دل ها شهید حاج قاسم سلیمانی)ره( دومین دوره جشنواره 
سرود »رفیق خوشبخت ما« در استان تهران برگزار می شود.

به گزارش مهر، روح هللا عبداللهی مدیر روابط عمومی اداره 
کل تبلیغات اسالمی استان تهران و دبیر دومین جشنواره 
سرود »رفیق خوشبخت ما« اظهار کرد: سال گذشته همزمان 
با نخستین سالگرد شهادت مظلومانه سردار دل ها شهید 
حاج قاسم سلیمانی)ره( نخستین دوره این جشنواره سرود 
در استان تهران برگزار و با استقبال بسیار خوبی از سوی 
گروه های سرود نوجوانان و دانش آموزی عالقه مند به مکتب 

سردار دل ها روبه رو شد.
وی ادامــه داد: بر اســاس تجربه خوبی که در ســال گذشته 
بدست آمد تصمیم بر این است امسال نیز برای دومین سال 
پیاپی جشنواره سرود »رفیق خوشبخت ما« در ایام دومین 

سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی برگزار شود.
دبیر دومین جشنواره سرود رفیق خوشبخت ما با اشاره به 
نخستین جلسه دبیرخانه جشنواره گفت: در این جلسه که 
با حضور حامیان و دست اندرکاران و مسئوالن این جشنواره 
برگزار شد ضمن ارتقای سطح جشنواره از استانی به ملی، 
در خصوص نحوه برگزاری، رشته های جشنواره، شرایط آثار 

ارسالی، نحوه جمع آوری آثــار و تشکیل شناسنامه داوری 
و ترکیب هیئت داوران و نحوه داوری آثار و همچنین نحوه 
اطالع رسانی و انعکاس تولیدات ارسالی به دبیرخانه جشنواره 

در رسانه ملی بحث و تبادل نظر شد.
روح هللا عبداللهی در پایان اظهار کرد: در این جلسه تصمیم 
بر ایــن شد جلسات با حضور مدیران و مسئوالن برگزاری 

جشنواره به صورت مستمر و هفتگی ادامه داشته باشد 
و تالش می کنیم افتتاحیه جشنواره همزمان با آغاز سال 
تحصیلی باشد و اختتامیه آن همچون سال گذشته در 

ایام هللا دهه فجر برگزار شود.

از همین جا شریک 
غمتان هستیم!

ال افلح 
قوم 
اشرتوا 
مرضاة 
املخلوق 
بسخط 
اخلـالق
ملتی که 
خشنودی مردم 
را با خشم خدا 
معامله کند 
هرگز رستگار 
نخواهد شد.

 إّنها 
 الصدقة

 تقع يف 
يدالّله قبل 

أن تقع يف 
يد السائل

صدقه پیش از 
اینکه به دست 

نیازمند برسد در 
دست خداوند قرار 

می گیرد .

JK



ــوز    ــی ــانن ــت آس
سامانه های  توسعه 
جدید آبیاری موجب 
شــده هر ساله حجم 
بـــاالیـــی از ضــایــعــات 
ــیــکــی تــولــیــد  ــاســت پ
شود؛ ضایعاتی که پس از جمع آوری از 
زمین های کشاورزی، معموالً سوزانده 
می شوند. اما کشت  و صنعت مزرعه 
نمونه به تازگی خط بازیافت لوله های 
آبیاری غیر قابل استفاده را راه انــدازی 
کرده تا این ضایعات پس از جمع آوری، 

دوباره به چرخه استفاده برگردد.

جلوگیری از مشکالت زیست محیطی ◾
ــوار تیپ  ــ ــه حــجــم زیــــادی ن هــمــه ســال
ــرای آبـــیـــاری  ــ ــیــلــن بـ از جــنــس پــلــی ات
مــحــصــوالت مختلف شــامــل غــات، 
کـــلـــزا، ذرت عـــلـــوفـــه ای، چــغــنــدر قند 
و... در مــزرعــه نــمــونــه و ســایــر کشت 
 و صــنــعــت هــای زیــرمــجــمــوعــه بــنــیــاد 
بهره وری موقوفات مورد استفاده قرار 
می گیرد که در پایان سال باید از اراضی 
جمع آوری شود. عاوه بر آن، استفاده 
از سبدهای پاستیکی برای برداشت 
و حــمــل مــحــصــوالت مــوجــب ایــجــاد 
حجم دیگری از ضایعات در این حوزه 

می شود. 
ــبــعــات زیـــســـت مــحــیــطــی ایــن  ــاال ت حــ
ضایعات از یک طرف و ظرفیت استفاده 
مجدد از آن ها از طرف دیگر سبب شده 
کــشــت  و صنعت مــزرعــه نــمــونــه طــرح 
توجیهی ساخت خط بازیافت نوار تیپ 

را تهیه و اجرایی کند.
حــســن جــمــشــیــدی، مـــدیـــر کــشــت  و 
صــنــعــت مـــزرعـــه نــمــونــه مــی گــویــد: با 
ــدازی ایــن خــط بــازیــافــت، تمامی  ــ راه انـ
ــــپ، ســـبـــدهـــای  ــی ــ ضـــایـــعـــات نـــــــوار ت
ــام  پــاســتــیــکــی، لـــولـــه هـــا و ســـایـــر اقـ

پلی اتیلن ضایعاتی از مــزارع و باغات 
شــرکــت کــشــاورزی رضـــوی جــمــع آوری 

می شود تا وارد چرخه بازیافت شود.
او دربـــاره نحوه بازیافت ضایعات هم 
توضیحاتی می دهد: با نصب تجهیزات 
و سیستم های مـــورد نــیــاز در کــارگــاه، 

هــر گونه مــواد پاستیکی و پلی اتیلن 
ــیــه، آسیاب  پــس از شــســت وشــوی اول
و به پــرک تبدیل مــی شــود، سپس این 
پرک ها در دستگاه گرانول ساز، به گرانول 
پلی اتیلن تبدیل می شود و پس از آن در 
کیسه های مخصوص، بارگیری و به انبار 

حمل می شود.
 بــه گفته جــمــشــیــدی، ایـــن گــرانــول هــا 
بــرای تولید دوبــاره نــوار تیپ، سبدهای 
گوجه فرنگی  مــخــصــوص  پاستیکی 
و انـــواع لوله های پلی اتیلن بــه منظور 
ــاورزی قــابــل  ــشــ ــ مـــصـــرف در بــخــش ک

استفاده است.

یک محاسبه ریالی ساده ◾
ــــد ســـبـــدهـــای  ــری ــنـــه خــ ــزیـ ــاهــــش هـ ــ ک
پاستیکی و لوله های پلی اتیلن یکی از 
نتایج ارزشمند راه اندازی خط بازیافت 

لوله های آبیاری تیپ است.
جمشیدی می گوید: به عنوان نمونه، ما 
حدود 60 هزار سبد به وزن تقریبی 90 
تن را توسط واحد بازیافت مزرعه نمونه، 
ــیــه بــرای  ــاده اول آســیــاب و بــه شــکــل مـ
شرکت تولیدی سبد پاستیکی ارسال 
کردیم و نتیجه نهایی آن، تولید 60 هزار 
سبد جدید با هزینه مناسب بــود که 
اگر ظرفیت بازیافت را نداشتیم، باید 
حدود 15 میلیارد ریال برای خرید آن 
پرداخت می کردیم.در زمینه لوله های 
پلی اتیلن هــم قیمت هــر کیلوگرم آن 
حــدود 350 هــزار ریــال است و با توجه 
به  اینکه در مزرعه نمونه ساالنه حدود 
300 تن نوار تیپ ضایعاتی وجود دارد، 
ســود حاصل از بازیافت 300 تن نوار 
تیپ و تبدیل آن به گرانول، 30 میلیارد و 
تبدیل گرانول به لوله پلی اتیلن معادل 
60 میلیارد ریال خواهد بود که به همین 
میزان در هزینه خرید لوله صرفه جویی 

خواهیم داشت.

 اشتغال زایی مستقیم ◾
 و غیرمستقیم

مدیران کشت  و صنعت مزرعه نمونه 
می گویند عاوه  بر جلوگیری از آلودگی 
زیست محیطی اراضی کشاورزی، یکی 
از نتایج قابل توجه در راه انـــدازی این 
خط بازیافت، اشتغال زایی است و در 
حال حاضر 15 نفر در این خط مشغول 
بــه کــار شــده انــد، ضمن آنکه در زمــان 
جمع آوری نوار تیپ  از اراضی کشاورزی 
نیز اشتغال غیرمستقیم برای تعدادی 

از کارگران ایجاد خواهد شد. 
عاوه بر آن، با افزایش حجم تولید مواد 
اولیه حاصل از این بازیافت، زمینه رونق 
تولید در برخی مجموعه های صنعتی 
که نیازمند این مواد هستند نیز فراهم 

خواهد شد.
ــه خــدمــت به  ــ  جمشیدی دربــــاره ارائ
ــارج از مجموعه کــشــت و صنعت  خـ
هم می گوید: طــرح توجیهی در وهله 
ــع آوری ضــایــعــات  ــمـ ــرای جـ ــ نــخــســت ب
مــزرعــه نمونه تهیه شــده امــا بــا توجه 
به ظرفیت تجهیزات موجود و فضای 
ــــه خــدمــات به  در اخــتــیــار، امــکــان ارائ
سایر کشت  و صنعت ها و حتی بخش 

خصوصی نیز وجود دارد.
او ادامــه مــی دهــد: عــاوه بر ضایعاتی 
ــای پـــلـــی اتـــیـــلـــن و  ــه هــ ــ ــول ــ ــون ل ــچـ ــمـ هـ
سبدهای پاستیکی، امکان بازیافت 
ــام مــصــرفــی پاستیکی  ــ هــر گــونــه اق
ــورد اســتــفــاده در  نظیر نــایــلــون هــای مـ
کفشداری های حرم مطهر رضوی و... 

نیز وجود دارد.

ایجاد خط بازیافت لوله های آبیاری در مزرعه نمونه آستان قدس رضوی

به نفع محیط زیست 

خبرخبر
امروزامروز

jفرصتیبرایتوسعهارائهخدماتدرمانیبهزائرانامامرضا
ــد مــؤســســه  ــرعــامــل جــدی ــه مــدی در مـــراســـم مــعــارف
درمــان آستان قــدس رضــوی، بر تــاش بــرای توسعه 
ــران در دارالــشــفــا حــرم مطهر  خــدمــت رســانــی بــه زائـ
رضـــوی تأکید شــد. مــعــاون امـــور شــرکــت هــای بنیاد 
ــان قـــدس رضـــوی در ایــن  بـــهـــره وری مــوقــوفــات آســت
مراسم به قدمت 500 ساله دارالشفا امــام)ع( اشاره 

ــام)ع( بــه عــنــوان یکی از  ــ ــرد و گــفــت: دارالــشــفــا ام ک
مؤسسه های درمانی آستان قدس رضــوی، مقیاس 
کوچکی از بیمارستان فوق تخصصی رضوی است که 
به دلیل مجاورت با حرم مطهر، در جایگاه ویژه ای در 

خدمت رسانی قرار دارد.
امیررضا رجبی افــزود: خوشبختانه در ساختار جدید 

ــوی، مــراکــز درمــانــی وابسته بــه این  آســتــان قــدس رضـ
آستان مقدس در قالب گروه سامت و درمان یکپارچه 
و تجمیع شده اند که این ارتباطات و هم افزایی، فرصت 
خوبی برای توسعه ارائه خدمات درمانی به زائران امام 

رئوف)ع( است.
دکتر محسن محور، مدیر گروه سامت و درمان بنیاد 

بهره وری موقوفات آستان قدس نیز گفت: با توجه به 
اینکه دارالشفا امام)ع( وابسته به آستان مقدس امام 
رضا)ع( است و اغلب بیماران مراجعه کننده به نیت شفا 
به این مؤسسه درمانی مراجعه می کنند به همین دلیل 
تکریم، احترام و رضایت آن ها از روند دریافت خدمت 

برایمان بسیار مهم است.

زائر و زیارت
زیارتسحرگاهی
آقاینخستوزیر

میدانیدکهنخستوزیرعراقدوروز
پیشبهایرانآمدوبعدآنهماعالمشد

سهمیهزائرانایرانیاربعینافزایشپیدا

میکندوروادیدهمبیندوکشورلغو
میشود.مصطفیالکاظمیدیروزاول

وقتبهمشهدآمد.
بهگزارشآستاننیوز،مصطفیالکاظمی
وهیئتهمراهبامداددیروزباهمراهی

استاندارخراسانرضویبهحرممطهر
رضویمشرفشدومورداستقبال

محمدمهدیبرادران،مدیرعالیحرم
مطهرقرارگرفت.

نخستوزیرعراقدراینتشرف،ضمن

زیارتمضجعشریفرضوی،تابلو
نفیسیرابهحرممطهرحضرترضا)ع(
اهداکردومدیرعالیحرممطهررضوی
نیزبااهدایهدایایمتبرکرضوی،از

ویقدردانیکرد.

جمشیدی،مدیرکشتوصنعتمزرعهنمونهمیگوید:باراهاندازیاینخطبازیافت،تمامیضایعات
نوارتیپ،ســبدهایپالســتیکی،لولههاوســایراقالمپلیاتیلنضایعاتیازمزارعوباغاتشرکت

کشاورزیرضویجمعآوریمیشودتاواردچرخهبازیافتشود.
گزيدهگزيده
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آگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰، ۱۳۹۰،۹ امالک متقاضیانی که در 
هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقردرواحد ثبتی آمل مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده 
جهت اطالع عموم به ش��رح ذیل آگهی می گردد: امالک متقاضیان واقع در بخش نه ثبت آمل - دهس��تان لیتکوه۷۰- اصلی ) قریه کاس��مده 
و اس��کو محله(۱۸۸۳ فرعی آقای میالد رش��ید در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۲۲۳.۶۶ مترمربع خریداری شده 
بالواسطه از بهنام برجسته و مع الواسطه از حسن نگهدار. لذا به موجب ماده ۳- قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده ۱۳ – آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار در شهرها منتشر و 
در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در روستاها 
از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 
به دادگاه نیست . بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با 
رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می 
رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. 

م الف ۱۱۸۱۸۷۳  آ۱4۰4۹4۳
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰،۰۶،۰۹                                                         تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰،۰۶،۲۳

فیض اله ذبیحی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

ب���رگ س���بز خ���ودروی  کیا س���ورنتو م���دل 2012 رنگ 
مش���کی-روغنی به ش���ماره انتظام���ی 622ط81 ایران 
42  ش���ماره موتور G6DCBS687111 و شماره شاسی 
KNAKU813DC5221212 ب���ه مالکیت صالح باقری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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, 1
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

فاکتور بلوک سیلندر متعلق به خودرو سواری سمند 
ایکس 7 مدل 84 رنگ مشکی متالیک شماره موتور 
: 12484162692 و ش���ماره شاس���ی : 14531982 ب���ه 
ش���ماره پالک انتظام���ی 61 ای���ران 374 ج 42 به نام 
مجتب���ی مقنی���ان کد مل���ی 3781147861 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. س
14
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3

دی
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مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز خ���ودروی  پ���ژو 206 م���دل 1394 رن���گ 
س���فید-روغنی به ش���ماره انتظام���ی 765م54 ایران 
74  ش���ماره موتور 163B0198081 و ش���ماره شاس���ی 
NAAP41FE0FJ283748 ب���ه مالکیت رضا واضحی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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مف
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برگ سبز )شناس���نامه( خودرو سواری پراید تیپ 
SE131 ب���ه رنگ س���فید – روغنی م���دل 1395 به 
شماره موتور M 13/5589564 به شماره شاسی 
پ���الک  ش���ماره  ب���ه   NAS  411100  G-3475302
881ج93 – ای���ران 95 بنام میالد رس���تگار مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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کارت ماشین خودروی  وانت پیکان مدل 1387 رنگ 
س���فید- روغنی به ش���ماره انتظام���ی 966ی46 ایران 
12  ش���ماره موتور 11487058432 و ش���ماره شاسی 
NAAA46AA69G051122 به مالکیت مجتبی صبور 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بز و برگ کمپانی خودرو س���واری ساینا مدل 
1400 رنگ س���فید روغنی به شماره موتور 9122940/

M15 و ش���ماره شاس���ی NAS831100M5712824 و 
ش���ماره انتظام���ی 838 م 68 ای���ران 74 به مالکیت 
اک���رم ابراهی���م زاده اس���فیوخی مفقود گردی���ده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  س
14
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م���دل  رادیس���ون  س���یکلت  موت���ور  کمپان���ی  س���ند 
1393 رن���گ آب���ی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 72948 / 
772  ش���ماره موت���ور 0150N3C*201640 و ش���ماره 
تن���ه N3C***150A9301778 ب���ه مالکی���ت احم���د 
جهانگش���ته مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ح
, 1
40
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پروانه حمل س���الح شکاری )ساچمه زنی( به 
سریال 2702330 متعلق به اینجانب محمد 
نظریان  فرزند   حس���ین مورخ���ه 1400/6/22 
در شهرستان مشهد مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
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کارت و برگ سبز موتور سیکلت شهاب 125 مدل 
1387 به شماره پالک 16662 ایران 773 و شماره 
موت���ور 156FM1271681320 و ش���ماره شاس���ی 
NBN***125B8711927  بنام عابد یامی مفقود 

گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط است.
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خ���ودرو س���واری  مالکی���ت  و س���ند  کمپان���ی  س���ند 
پرای���د صب���ا جی تی ایک���س مدل 1379 رنگ س���فید 
ش���یری به ش���ماره موتور 00191920 و ش���ماره شاسی 
S1412279663957 و ش���ماره انتظام���ی 78 ل 115 
ایران 12 به مالکیت وحید ش���کوهی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.  س
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دی
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آ

برگ سبز خودروی سواری پژو405slx مدل 1396 
 164b0121863 رنگ سفید روغنی به شماره موتور
و شماره شاسیnaam31fe0hk614394 و شماره 
پ���الک 263 ن54 ایران 32 بن���ام اقای ابوالفضل 
دلدار  به شماره ملی 6519919500 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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برگ س���بز خودروی س���واری پ���ژو405slx مدل 1396 
 164b0121863 رنگ س���فید روغنی به ش���ماره موتور
و ش���ماره شاس���یnaam31fe0hk614394 و شماره 
پالک 263 ن54 ایران 32 بنام اقای ابوالفضل دلدار  
به شماره ملی 6519919500 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
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 بنا ب��ه تصمیم متخ��ذه در مجم��ع عمومی فوق 
الع��اده م��ورخ1400/06/01 مبن��ی ب��ر تصوی��ب 
افزایش س��رمایه ش��رکت از مبل��غ 50،000،000 
ریال به 100،000،000،000 ریال به ارزش اس��می 
50،000 ری��ال ب��ا ن��ام از طری��ق )آورده نق��دی 
س��هامداران و یا موارد دیگر من��درج ماده 158 
الیح��ه اصالح��ی قان��ون تج��ارت( مق��رر گردید 
افزایش یاب��د لذا  از کلیه س��هامداران محترم 
ش��رکت درخواست می ش��ود از تاریخ نشر این 
آگهی به مدت 60 روز از حق تقدم خود نس��بت 
به خرید س��هام اس��تفاده نمایند و کس��ر مبلغ 
رسمی خرید سهام را نسبت به مطالبات خود به 
حساب ش��ماره 180185057612271 شرکت نزد 
بانک اقتصاد نوین ش��عبه سجاد مشهد حداکثر 
ظ��رف م��دت 60 روز واریز و فیش مربوطه را به 
همراه موافقت کتبی خود برای اس��تفاده از حق 
تق��دم به دفتر ش��رکت واقع در مش��هد-محله 
ایثارگران-پیامبر اعظ��م 55)آزادی 107(کوچه 
گلریز 1-طبقه همکف –کد پستی 9198153528 
تسلیم نمایند بدیهی است پس از انقضای مهلت 
مقرر هیئت مدیره می تواند سهام باقیمانده را 

به سایر متقاضیان واگذار نماید. 
هیات مدیره شرکت 

آگهی حق تقدم در خصوص افزایش 
سرمایه در شرکتهای سهامی خاص

شرکت پخش سراسری توسعه آرمان 
گلریز)سهامی خاص( به شماره ثبت 

77173و شناسه ملی14005745897

ف
/1
40
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مهسا  شرکت  سهامداران  کلیه  از  بدینوسیله 
شناسه  و   21756 ثبت  شماره  به  طوس  کفش 
در  تا  گردد  می  دعوت   10380372446 ملی   
العاده   فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  جلسه 
صبح    10:00 ساعت  راس  که  فوق  شرکت 
مشهد  نشانی:  به   1400/07/03 تاریخ  در 
عبدالمطلب 44پ207 تشکیل می گردد حضور 

بهم رسانند . 
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  : 

1- انتخاب مدیران شرکت
2- انتخاب بازرسین شرکت 

3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
هیئت مدیره شرکت 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده  شركت مهسا كفش طوس به شماره ثبت 

21756 و شناسه ملی   10380372446

ف
,1
40
54
82

   كاظم خلیلی دارینی
  رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبزشهری    شهــرداری سبــزوار 

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری سبزوار 
در نظر دارد نسبت به  واگذاری به اجاره سایت تفریحی 
وسازه های تبلیغاتی از طریق مزایده كتبی به افراد 
واجد شرایط اقدام نماید . لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه به امور قراردادهای سازمان مراجعه و یا 

جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 44641000-051 تماس حاصل فرمایند .

مدت مكان ردیف
اجاره

مبلغ اجاره سالیانه
)ریال(

مبلغ شركت در 
مزایده )ریال(

1240.000.00024.000.000 ماهتلویزیون شهری میدان حكیم1

7 عدد سازه تبلیغاتی بلوار 2
سربداران 

2021.000.00024.000.000 ماه

مكان سایت بادی پارك ارم 3
)ترامپولین(

2415.000.00020.000.000 ماه 

مبلغ سپرده شركت در مزایده به صورت واریز نقدی یا ضمانت نامه بانكی می باشد . ضمناً سازمان در رد یا قبول هر 
یك از پیشنهادها مختار است . آخرین مهلت شركت در مزایده و تحویل پاكت های پیشنهادی به دبیرخانه سازمان 
پایان وقت اداری روز شنبه1400/07/10 می باشد . مزایده رأس ساعت 14 ظهر روز  یكشنبه 1400/07/11 در محّل سازمان 

برگزار می گردد .

آگهی تجدید  مزایده
)نوبت اول(

برگ س���بزو سند مالکیت  س���واری سیستم پراید 
تی���پ ال ایکس به رنگ س���فید ش���یری – روغنی 
مدل 1387 به  ش���ماره موتور 00112103 و ش���ماره 
شاسی S1412278591301 به شماره پالک 54 –  
921 ص 28 مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط 

می گردد.
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سالنام موديكالسهرديف
منبع نوع برگشماره  وتاريخ برگعملكرد

مالياتى
مبلغ ماليات

محل مراجعهتاريخ مراجعهبه ريال

حكيمه 737438000/904
139326471حميديان فر

اداره ميرزا كوچك خانتا 20 روز پس از تاريخ ابالغ665/265/000مشاغلبدوى1400/03/05

امير كارگر 747419000/596
13937023نژاد

اداره ميرزا كوچك خانتا 10 روز پس از تاريخ ابالغ877/755/000مشاغلقطعى1400/05/10

غالمحسين 757419000/515
13957025سرايى

اداره ميرزا كوچك خانتا 10 روز پس از تاريخ ابالغ39/000/000مشاغلقطعى1400/05/10

محمود بخشى 767419000/639
13957027مقدم طوفال

اداره ميرزا كوچك خانتا 10 روز پس از تاريخ ابالغ42/857/100مشاغلقطعى1400/05/10

محمود بخشى 777419000/639
13937029مقدم طوفال

اداره ميرزا كوچك خانتا 10 روز پس از تاريخ ابالغ101/000/000مشاغلقطعى1400/05/10

صنايع رنگ 781051
100000098701657 1398توس

نبش آزادى 21 تا30روز پس از تاريخ ابالغ8,683,806,440عملكردتشخيص1400/04/02

فريمان اداره امور مالياتىتا30روز پس از تاريخ ابالغ29,510,260مشاغلتشخيص1394498محمد يوسفى794259/003

فريمان اداره امور مالياتىتا30روز پس از تاريخ ابالغ1,210,628,080مشاغلتشخيص1394496مريم نجفى804259/001

ولى 812040/001
فريمان اداره امور مالياتىتا30روز پس از تاريخ ابالغ118,217,360مشاغلتشخيص1394492كوهستانى

جواد 823000/010
فريمان اداره امور مالياتىتا30روز پس از تاريخ ابالغ20,192,290مشاغلتشخيص13943464صادقين

فريمان اداره امور مالياتىتا30روز پس از تاريخ ابالغ4,611,180مشاغلتشخيص13943448آرش رحمتى833000/005

عباسعلى 843000/006
فريمان اداره امور مالياتىتا30روز پس از تاريخ ابالغ9,068,320مشاغلتشخيص13943450عباسى

فريمان اداره امور مالياتىتا30روز پس از تاريخ ابالغ17,382,280مشاغلتشخيص13943462جواد مهدوى853890/001

سميه 864325/004
فريمان اداره امور مالياتىتا30روز پس از تاريخ ابالغ13,899,060مشاغلتشخيص13943516حسينى

872000/017
محمدحسن 

رمضانى 
كاريزنوئى

فريمان اداره امور مالياتىتا30روز پس از تاريخ ابالغ12,285,410مشاغلتشخيص13943534

على اكبر 882000/018
فريمان اداره امور مالياتىتا30روز پس از تاريخ ابالغ17,876,830مشاغلتشخيص13943536تقوى

فريمان اداره امور مالياتىتا30روز پس از تاريخ ابالغ45,601,580مشاغلتشخيص1394473حسن منهمى89793/054

عليرضا 902000/015
فريمان اداره امور مالياتىتا30روز پس از تاريخ ابالغ7,674,330مشاغلتشخيص13943488رحمت پور

مسعود 912000/003
فريمان اداره امور مالياتىتا30روز پس از تاريخ ابالغ13,746,450مشاغلتشخيص13943498فدائى

سيدسهيل 923000/008
فريمان اداره امور مالياتىتا30روز پس از تاريخ ابالغ11,416,410مشاغلتشخيص13943504رضوى

آگهي ابالغ اوراق مالياتي
دراجراي مادة 208 قانون مالياتهـاي مستقيم مصوب اسفندماه  1366 بدينوسيله آگهی اوراق مالياتی با مشخصـات زيربه 
مؤديان نامبرده ابالغ مي گردد تا در زمان و مكان تعيين شده مراجعه و نسبت به رفع اختالف احتمالي برابر مقررات اقدام 

نمايند ، بديهي است در صورت عدم مراجعه طبق موازين قانوني رفتار خواهد شد .

روابط عمـومی اداره كل امور مالـياتی خراسـان رضوی (سامانه ارتباطات مردمی 1526)

وزارت نیرو
شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق

ش�ركت تولید نیروی برق منطقه شرق در نظر دارد 
مناقص�ه خرید فوق را بر اس�اس اطالعات ذیل و از 
طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به 

شماره ثبت ستاد 2000004211000019 برگزار نماید.
1-نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای

2-ش�رایط اولیه: كلیه تامی�ن كنندگان كه دارای 
گواهی تایید صالحیت از ش�ركتهای زیر مجموعه  
مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی یا شركت 
توانیر یا شركت های س�ازنده معتبر برای موضوع 

مناقصه باشند.
3-زم�ان دریافت اس�ناد: از تاری�خ 1400/06/23 

لغایت 1400/06/25
4-نح�وه دریاف�ت اس�ناد و ثبت نام در س�امانه: 

واجدین ش�رایط می توانند  به س�امانه س�تاد به 
مراجع�ه   WWW.SETADIRAN.IRآدرس
نم�وده و با واریز مبل�غ 500.000 ری�ال به صورت 
الكترونیك�ی ی�ك نس�خه از اس�ناد را دریاف�ت 
نمایند.ب�رای ثب�ت ن�ام در س�امانه ب�ا ش�ماره

 41934-021 تماس حاصل نمایید.
5-مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار:

1.500.000.000 ریال )یك میلیارد و پانصد میلیون ریال(
6-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها:

 ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1400/07/06
7-زمان گشایش پیش�نهادها: ساعت 14:30 روز 

سه شنبه مورخ 1400/07/06
8-تس�لیم پیش�نهادها: كلی�ه مراح�ل برگزاری 

مناقص�ه از دریاف�ت اس�ناد تا 
ارائ�ه پیش�نهاد مناقصه گران 

و بازگش�ایی پاكات از طریق س�امانه ستاد انجام 
خواهد شد.

9-نشانی و شماره تماس دستگاه مناقصه گذار:
یزد، بلوار دانش�جو، كوچه جنب دانشگاه پیام نور 
)چهل و یكم(، ش�ركت تولید نی�روی برق منطقه 

شرق، دفتر بازرگانی 035-38254812-13
10-توضیحات: سایر مش�خصات در اسناد مناقصه 
درج ش�ده اس�ت.در ضمن به پیشنهادات مشروط، 
مبهم، مخدوش، فاقد سپرده و پیشنهاد هایی كه بعد 
از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

معاونت مالی و پشتیبانی ف
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آگهی مناقصه تأمین دیافراگم مرحله 11 توربین بخار نیروگاه زرند
به شماره 14200/08  -  نوبت دوم

در راستای اجرای مفاد ماده 225 الیحه اصالحی 
قس��متی از قان��ون تج��ارت از کلیه اش��خاص 
حقیقی و حقوقی که هرگونه ادعائی نسبت به 
ش��رکت موج سازان آریا ش��رق )سهامی خاص( 
در حال تصفیه به شماره ثبت 29515 و شناسه 
ملی 10380447648 دارند دعوت می ش��ود با 
در دس��ت داشتن اصل اس��ناد و مدارک ظرف 
مدت حداکثر 6 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به نش��انی اس��تان خراس��ان شهرستان مشهد 
محله ارشاد خیابان پیام )شهید دستغیب 37- 
)ارشاد 8( خیابان بیس��تون 14 )پیام 4( پالک 
48 طبقه اول واحد ش��مالی شرکت موج سازان 
آریا ش��رق مراجعه نمایند بدیهی است شرکت 
در قب��ال هرگون��ه ادعای احتمالی ک��ه خارج از 
مهلت فوق به شرکت منعکس گردد هیچگونه 

مسئولیتی نخواهد داشت. 
مدیر تصفیه شرکت- شهرام طالب پور

 دعوت از بستانکاران نوبت سوم
شرکت موج سازان آریاشرق )سهامی 

خاص( در حال تصفیه شماره ثبت 
29515 شناسه ملی 10380447648

س
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س��ازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری ش��هرداری سبزوار در نظر دارد مناقصه 
عمومی احداث پارک مسکن مهر را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسنادتاارائه پیشنهادمناقصه گران و بازگشایی پاکت ها 
  )www.setadiran.ir( به آدرس)از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیک��ی دولت)س��تاد
انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضوی��ت قبلی مراحل ثبت نام 
در سایت مذکور ودریافت گواهی الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ 

انتشار مناقصه در سامانه 1400/06/16 می باشد.
مهلت دریافت اسنادمناقصه :دوشنبه:1400/06/22 ساعت14

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:شنبه:1400/07/03ساعت14
زمان بازگشائی پاکت ها:یکشنبه:1400/07/04ساعت14

مبلغ شرکت در مناقصه:245.000.000 ریال 
عالقه مندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی الکترونیکی)توکن(

به شماره02141934مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه تماس حاصل نمایند.
کاظم خلیلی دارینی

رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبزشهری  شه��رداری سب��زوار 

»آگهی مناقصه یک مرحله ای فراخوان 
شماره 2000094457000001  « نوبت دوم
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لیست 
العباده کثره 
الصیام و 
الصاله و امنا 
العباده کثره 
التفکر فی 
امراهلل   
عبادتدرزیادانجام
دادننمازوروزهنیست،
بلکهعبادتهمانتفّکرو
اندیشهدرقدرت
بیمنتهایخداونددر
امورمختلفاست.
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