
تــولــیــت آســـتـــان قــدس 
رضــــــــــوی بــــــا حـــضـــور 
خــیــریــه  مــؤســســه  در 
ــن مــوســی  »نـــورعـــلـــی بـ
الـــــــــرضـــــــــا)ع(« شــهــر 
مشهد، ضمن قدردانی 
با  مجموعه،  ایــن  متولیان  خدمات  از 
این  بی سرپرست  نوجوانان  و  کودکان 

مؤسسه خیریه گفت وگو کرد.
نیوز، حجت االسالم   آستان  گــزارش  به 
گذشته  روز  مــروی  احمد  والمسلمین 
به دیدار دختران و پسران بی سرپرست 
الــرضــا)ع(  بــن موسی  علی  نــور  خیریه 
رفت و در جریان این دیدار و گفت وگوی 
صمیمانه، برای ساعتی پای درددل های 
دغدغه هایشان  بــه  و  نشست  ــا  آن هـ

گوش کرد.

پدرو مادران معنوی ◾
در  مــروی  والمسلمین  حــجــت االســالم  
بخشی از این دیدار ضمن قدردانی از 
خدمات خداپسندانه متولیان مؤسسه 
ــدران و مـــادران  پـ نـــور، آن هـــا را  خیریه 
و  خواند  بی سرپرست  کودکان  معنوی 
گفت: چه کاری از این خدمت بهتر و 
با ارزش تــر است که انسان امکانات و 
توان خود را برای حمایت از کودکان و 

نوجوانان بی سرپرست به کار بگیرد؟
وی خدمت به این قشر را توفیقی الهی 
دانست و خطاب به ایتام این مؤسسه 
گفت: تمام کسانی که به شما خدمت 

ندارند،  شما  بر  منتی  هیچ  می کنند، 
آن ها منت گذاشته  بر  چراکه خداوند 

که توفیق حضور در کنار شما را دارند.
تولیت آســتــان قــدس رضــوی بــا اشــاره 
ائمه  و  اعـــظـــم)ص(  پیامبر  ایــنــکــه  ــه  ب
بـــه اذن خـــدا مـــا را  مــعــصــومــیــن)ع(، 
می بینند و حمایت و هدایت می کنند، 
خاطرنشان کرد: خدا از دل و نیت ما 
خبر دارد و در هر لحظه و هر وقت به 

سراغش برویم، به ما توجه می کند. 

احساس تنهایی نکنیم ◾
اطــهــار)ع( همیشه  ائــمــه  همین طـــور، 
به  و  هستند  مــا  حـــرف هـــای  شــنــوای 

اذن هللا توان دست گیری از ما را دارند.
وجود  با  که  نکته  ایــن  بر  تأکید  با  وی 
احساس  نباید  هــرگــز  خـــدا  مهربانی 
تنهایی کنیم، بیان کرد: پیامبر اکرم)ص( 
در یتیمی به دنیا آمدند و پس از چند 
سال مادر خود را نیز از دست دادند و 
در دامن جد بزرگوارشان بزرگ شدند و 
پس از چند سال ایشان را هم از دست 
دادند. ولی به خاطر فقدان والدین، نه 
بهترین  بلکه  نرفتند،  کج راهه  به  تنها 

مخلوق خداوند شدند.
ــان قـــدس رضــــوی گفت:  تــولــیــت آســت
دوست  را  مخلوقاتش  متعال  خداوند 
اگر  نمی برد.  یاد  از  را  انسان ها  و  دارد 

بندگانش را دوست نمی داشت، آن ها را 
خلق نمی کرد و این همه نعمت را به ما 
نمی داد. مهربان تر از مادر و پدر و دیگر 
بستگان، خدا و ائمه)ع( را داریم. از این 
بــه بندگان خــدا خدمت  رو، هــر کــس 

کند، خدا دوستش دارد.

ارتباط خود را با خدا تقویت کنید ◾
حجت االسالم والمسلمین مروی گفت: 
تا می توانید ارتباط خود را با خدا تقویت 
کنید. خدا از رگ گردن به ما نزدیک تر 
است و حتی الزم نیست نیات خودمان 
را بــه زبـــان بــیــاوریــم. خــدایــی کــه مــا را 
دعوت کرده، ممکن نیست ما را ناامید 
برگرداند؛ ولی شاید به موجب حکمت 
و مصلحتی، برخی درخواست های ما را 
برآورده نکند.وی در خاتمه تصریح کرد: 
بندگان  به  با همه عظمت خــود،  خدا 
آن هاست؛  و شفیق  رفیق  که  می گوید 
یک  از  کمتر  اســت  ممکن  کــه  چیزی 
انسان صاحب مقام و منصب بشنویم. 
ازاین رو با دل های پاک خود متوجه خدا 
باشید و همراه شدن با حضرت حق و 
ائمه)ع( را از همین ایام جوانی تمرین 
گرفتاری ها  و  دل گــرفــتــگــی  از  تــا  کنید 
رها شوید.در این دید و بازدید، تولیت 
آستان قدس رضوی هدایایی متناسب 
با سن و سال کودکان و نوجوانان این 
و همه  کــرد  تقدیم  آن هـــا  بــه  مؤسسه 
متبرک حضرت  غــذای  میهمان  آن هــا 

رضا)ع( شدند.

حضور تولیت آستان قدس در مؤسسه خیریه »نورعلی بن موسی الرضا)ع(« مشهد

توفیق خدمت به کودکان  بی سرپرست

منبر مجازی

خبر

آن روزها

درباره نام قدیمی محلی در اماکن متبرکه

»مسجد زنانه« حرم مطهر کجا بود؟

محمدرضا انصافی  پیش از این، درباره برخی مساجد 
»مسجد  مثالً  ایــم؛  نوشته  متبرکه  اماکن  در  گرفته  قــرار 
قــرار گرفتن مساجد در مــحــدوده حــرم مطهر،  بــاالســر«. 
نشان دهنده روند توسعه عمرانی در تاریخ این مکان مقدس 
است؛ یعنی اگر از تاریخ هر مسجد، به طور مستقل اطالع 
داشته باشید، می توانید فضای حدودی حرم را در دوره های 
مختلف تاریخی تشخیص دهید. یکی از این مساجد که 
امروزه کمتر رد و نشانی از آن وجود دارد و فقط می شود 
در کتاب های تاریخی نامش را دید، »مسجد زنانه« است؛ 
مسجدی که در قسمت شمالی دارالسیاده و مقابل پنجره 

فوالدی باالی سر مبارک قرار داشت.
 از نام مسجد پیداست در زمان فعالیت، محل نماز خواندن 
ــوده  اســت. برخی مــورخــان و حرم شناسان بر این  بــانــوان ب
باورند مسجد زنانه، بنای مستقلی نبوده  اســت، در واقع، 
بخشی از مسجد باالسر محسوب می شده که مکان نماز 
خواندن خانم ها بوده  است؛ همان طور که امروزه، در مساجد 
مکان هایی ویژه خانم ها وجود دارد در آن زمان هم برای این 
اگــر این  بــودنــد.  مسئله، فضایی مخصوص در نظر گرفته 
دیدگاه را صحیح بدانیم، باید بنای مسجد زنانه را مربوط به 
قرن های چهارم و پنجم هجری فرض کنیم. به نظر می رسد 
با آغاز ساخت بنای دارالسیاده در دوره ایلخانی و در عهد 
غازان خان، مسجد زنانه حرم مطهر نیز در طرح توسعه رواق ها 
قرار گرفت و در فعالیت های عمرانی دوره تیموری، میان مسجد 
و دارالسیاده فاصله ایجاد شد. زنده یاد عزیزهللا عطاردی در 
جلد نخست کتاب ارجمند »فرهنگ خراسان« می نویسد: 
»ایــن مسجد )مسجد زنانه( اکنون بین دارالسیاده و رواق 
جدید دارالوالیه قرار دارد و داراالخالص نام گرفته  است. در 
قبله آن هم محرابی قرار دارد که در داخل آن نوشته شده 
: الاله االهللا محمد رسول هللا علی ولی هللا. این محل اکنون 
حالت راهرو دارد و زائران از طریق دارالوالیه وارد دارالسیاده 
می شوند. در صورتی که نظریه درست باشد، قسمت شمالی 
دارالسیاده از محاذی مسجد باالسر تا رواق دارالوالیه مسجد 
است و در هنگام ساختن رواق مجلل دارالسیاده برای اینکه 
بنای جنوبی و شمالی آن همگون شود، آن را جزو رواق کرده اند 
و قسمت های باقی مانده آن را به عنوان مسجد حفظ کرده اند 

والعلم عندهللا«.

لطیف نباشی، چیزی 
گیرت نمی آید

ولی مجبورم، دلم  نیستم  اهل قسم  من 
ــوزه، یــک کلمه مــی گــم: خــانــم هــا،  مـــی سـ
ــرا)س(  بــه حــضــرت زهــ آقـــایـــان! بشنوید! 
گیرتان  نباشین، چیزی  لطیف  اگر  قسم، 
هی  نکنین.  معطل  را  خــودتــان  نمی آید، 
روزی چند تا اوقــات تلخی راه مــی انــدازه، 
عصبانی می شه، از این طرف هم می خواد 
المکاشفین!  عمده  العارفین،  زبــده  بشه 
یک بــار ایــن قسم را خــوردم که تا لطیف 
نشین، چیزی گیرتان نمیاد. آقــای عالمه 
طباطبایی)ره( سراسر لطافت بود، لطافت 
این مرد به جایی رسیده بود که به عمرش 
دعوا نکرده بود. زمانی که ما در قم بودیم، 
این بچه های قم از هشت سالگی دوچرخه 
٢٨ سوار می شدن، از بغل رکاب می زدن، 
یک بچه ای آمد، زد عالمه را لت و پار کرد. 
عالمه افتاد روی زمین. حاال ما باشیم چه 
می گیم؟ چه می کنیم؟ خیلی هم آدم خوبی 
باالخره یک چیزی می گیم دیگه.  باشیم 
این آقا بلند شد، خیلی راحت، اول رفت 
سراغ بچه، گفت: طوریت نشد؟! گفت: 
لطافت  خداحافظ!  الحمدلله،  گفت:  نه، 
الزمه برای اینکه آدم چیزی بشه. تا لطافت 

حاصل نشده منتظر چیزی نباشی ها... .
خداوند اصالً نمی خواد بنده اش گناهی را 
که مرتکب شده به کسی بگه. بعضی ها به 
مردم میگن که من یک وقتی فالن گناه را 
مرتکب شدم. چرا میای گناهت را میگی!؟ 
کن!  توبه  پشیمانی،  و  کــردی  گناهی  اگــر 

خداوند می بخشه.
اصــالً خــدا دوســت نــداره مؤمنان لکه دار 
بـــشـــن! شـــیـــوه خــــدا ایـــنـــه کـــه همیشه 
زیبایی ها را ظاهر میکنه؛ از دعاهای خیلی 
»یامن  می فرماید:  که  اســت  عظیم القدر 
اظهرالجمیل و ستر القبیح«  ای خدایی که 

زیبا را ظاهر می کنی و قبیح را می پوشانی.
االن اگر ما در اجتماع آبرویی هم داریم، 
برای اینه که خداوند زیبایی های ما را ظاهر 
ــرده. اگــر خــداونــد بــدی هــای مــا را ظاهر  کـ

می کرد، آیا دیگه آبرویی داشتیم؟
یکی از اصحاب امام صادق)ع( با زندیقی 

بحث کرد و او را مغلوب کرد.
از حضرت پرسید چطور با او بحث کردم؟

حضرت فرمودند خوب بحث کــردی ولی 
دقت  کــردی.بــایــد  را ضایع  او  حــق  گاهی 
حق هایی  ممکنه  هم  زندیق  حتی  کنیم، 
باید رعــایــت بشه؛ ولی  کــه  داشــتــه باشه 
متأسفانه ما این مسائل مهم را در جامعه 

و خانواده رعایت نمی کنیم.
حــتــی بــا هــمــســرمــان هــم بــلــد نیستیم 
اگر دیدیم جایی حق  رفتار کنیم!  چطور 
با اوست، به جای لجاجت، قبول کنیم. 

ــام  امـ مــکــتــب  از  بـــایـــد 
صادق)ع( یاد بگیریم 

و عمل کنیم.

هیئت مجازی
مــســئــول هــیــئــت طــریــق الــحــســیــن)ع( از 
تشکیل یک اجتماع رسانه ای، مذهبی و 
فرهنگی در قالب هیئتی مخصوص فعاالن 
فضای مجازی در ماه های گذشته خبر داد.
حجت االسالم محمدحسین پیریایی، به 
مهر گفته است: این هیئت همزمان با عید 
سعید غدیر و با استقبال فعاالن عرصه 
مجازی بر پایه ارزش هایی مانند دوستی، 
برادری و همصدایی در فضای رسانه ای و 
این  از اهــداف اصلی تشکیل  مجازی که 
اجتماع است، برگزار شد و حاال تبدیل به 
کانونی برای نشست های دینی، معرفتی و 
رسانه ای شده است. پیریایی افزود: جای 
کنشگران  بین  در  هیئتی  چنین  خــالــی 
ــه خـــصـــوص فــعــاالن  فـــضـــای مـــجـــازی، بـ
و  اینستاگرام  توییتر،  بسترهای  شاخص 
که  موقعیتی  می شد،  حس  کامالً  تلگرام 
بتواند به تحکیم باورها، اعتقادها و یافتن 

پاسخ های معرفتی آنان کمک کند.
هــیــئــت  ــه  ــکــ ــ ــن ــ ای بـــــه  اشـــــــــــاره  بـــــا  وی 
طــریــق الــحــســیــن)ع( در مــســیــر مــبــانــی 
ارزش های اسالمی و انقالبی گام برمی دارد 
و با وجود این، هیچ گونه محدودیتی برای 
ــدارد،  نـ ــود  دیــگــر وجـ حــضــور سلیقه های 
خاطرنشان کرد: تاکنون دو نشست در این 
هیئت با عنایت اهل بیت)ع( و کمک های 
مردمی برگزار شده است. برنامه نخست 
در عید غدیر با ایجاد نشاط و هم افزایی 
در بین کنشگران و نیز نشست بعدی در 
ماه جاری به منظور برقراری روضه عزاداری 
اباعبدهللا حسین)ع( برگزار شد. مسئول 
هیئت طریق الحسین)ع( در نهایت رعایت 
فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک و... 
در  اغماض  غیرقابل  و  الزامی  نکات  از  را 
برگزاری مراسم  ها خواند و بر آن تأکید کرد.

خدا با همه عظمت خود، بــه بندگان می گوید که رفیق و شــفیق 
آن هاست. ازاین رو با دل های پاک خود متوجه خدا باشید و همراه 
شدن با حضرت حق و ائمه)ع( را از همین ایام جوانی تمرین کنید تا 

از دل گرفتگی و گرفتاری ها رها شوید.
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گنجینه ای که پس از سه دهه خاموشی رونمایی شد

 ماجرای تمبرهای موزه
 »میدان مشق« 

در گفت وگوی قدس با  یک محقق تشریح شد

 مهارت های ارتباط مؤثر
 در سیره امام رئوف)ع(

 اربعین، امتزاج آیین های ایرانی
 و نگرش های شیعی

مواعظ

نفس لوامه هم می تواند 
معتاد شود...
2

4

4

2

3

 کتابخانه های آستان قدس رضوی
 در شهرهای نارنجی بازگشایی شد

    سال اول    ویژه نامه 155    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

نیمکت زندگی

کاش دستمان نادانی نکند! 
رقیه توسلی   بیل و پارویشان را هی 
می کشند توی کانال و هی زباله و لرد 
ابرو  ــاد که  بــیــرون. آن قـــدر زی می ریزند 
ــاال. چــنــدتــای دیــگــر فرغون  مــی دهــم بـ
برمی گردند.  و  کامیون  تا  می برند  را  آشغال   فرغون 
یکی، دور دسته جاروی بلندش دارد سلفون می پیچد 
و آقایی هم چکمه اش را درمی آورد و دمرو می کند تا 

آب جوی را برگرداند.
پنج دقیقه نیست شاهد ماجرایم اما به اندازه کافی 
خجالت زده می شوم. اغــراق نیست اگر بگویم توی 
از توی  از نخاله  همین زمان کوتاه، شاهدم دریایی 
کانال می کشند بیرون. دورریــز همشهری ها تمامی 
تــوی زباله ها  انــگــار. هر چه فکرش را بکنید  نــدارد 
هست از کت و شلوار تا شیشه و توپ و قوطی و 
گلدان و اسباب بازی.به وضوح می بینم چطور زحمت 
لباس نارنجی ها را با انداختن یک زباله کوچک، بزرگ 
کرده ایم. نمی توانم هیچ جوره درک کنم مگر جای 
خودکار و اضافات بنایی و جعبه شیرینی و دستکش 

و ماسک توی جوی شهر است؟ 
بـــرای چه  پــس سطل های زبــالــه بــه ایــن گندگی را 
کاشته اند قدم به قدم؟ کاش چند ساعت جای این 
جماعت زحمتکش با مای آشغال ریز عوض می شد 
در  هزینه ای  و  رنــج  غلط چه  رفتار  می فهمیدیم  تا 
که  لحظه ای  اینکه  به خاطر  فقط  و  فقط  دارد.  پی 
می کشد  و عشقش  می کند  نادانی  باید، دستمان 

بی فرهنگ رفتار کند.

نور علی نور می شود. همان طور که منتظر ایستاده ام 
ــاران شــروع می کند به بــاریــدن. نه  گوشه خیابان، ب
خیلی تند امــا از سر و صــورت و ماسک کــارگــران، 
آب شروع می کند به چکه کردن. سر برمی گردانم. 

نمی توانم  بقیه داستان را تماشا کنم. 
رویش را ندارم. اصالً چه چیزی را ببینم! عده ای کارگر 
زحمتکش بی ادعا که هرروز کانال و جوی و خیابان 
و کوچه های تمیز و برق انداخته تحویلمان می دهند 
و تمنایی ندارند جز همین؛ »شهر ما، خانه ما«... 
که دستمزدشان  عـــده ای  قبالش چــه؟  در  آن وقـــت 
که  پسرکی  و  مــادر  همین  مثل  می دهند.  عالی  را 

گاز زدن  بیرون آمده اند و مشغول  ــه رو  روب از سوپر 
نمی کنند  درک  اصــالً  که  همین ها  بستنی شانند. 
کــه خُنک  همین ها  نیست.  زبــالــه  ــیــاده رو سطل  پ
می شوند و بی خیال می گذرند. من خودم را می گذارم 
جای پاکبانی که این صحنه را می بیند و الو می گیرد و 

آن قدر خسته است که نای تذکر ندارد.
سنجاق: مادربزرگ خدابیامرزم همیشه می گفت: 

انصاف، خصلت بُزرگونه!
می فرمایند:خداوند  خــدا)ص(  رســول  نوشت:  پی 
پــاک اســت و پاكی را دوســت دارد، پاكيزه اســت و 

پاكيزگی را دوست دارد.
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اربعین و 
احیای  

خیرخواهی، 
وفاداری و 
همزیستی

سیدالشهدا)ع( تنها 
متعلق به شیعیان 
نیست بلکه اهل 

تسنن و ارامنه و ادیان 
دیگر در این سرزمین 
برای ایشان عزاداری 

کرده اند. وقتی به آیین 
اربعین نگاه می کنیم 
فهم این نکته چندان 

دشوار نیست که 
برای مردم ایران تأکید 
بر اربعین به گونه ای 

تأکید بر زیست 
مسالمت آمیز در زیر 
سایه امام حسین)ع( 

بوده است. گویا 
مردمانی که تشنه 

زندگی نوع دوستانه 
بوده اند با گرامیداشت 

اربعین همواره در پی 
احیای خیرخواهی، 

وفاداری و همزیستی 
بوده اند.

 باید تعارض 
بین ایمان و 
شهادتین را که 
نشانه اسالم 
است، حل کنیم

در تمدن اسالمی باید 
الهامات خود را از 
فرمایش و روایات اهل 
بیت)ع( بیاوریم و در 
ادبیات تمدنی خوانش 
مناسبی از آن ها ارائه 
کنیم، ولی در بیان 
تمدنی باید سراغ 
مصادری برویم که این 
تنوع را پوشش دهد؛ 
بنابراین در جایی که 
اساس ایمان را مطرح 
کرده ام، به دنبال این 
هستم که با چه معیار 
ایمانی می توانیم امت 
اسالمی را متحد کنیم. 
بنابراین این مالک 
را شهادتین تعریف 
کردم تا قلمرو ایمانی 
بسط داده شود ولی 
برای اینکه تمدن، 
ایمان بنیان شود باید 
تعارض بین ایمان و 
شهادتین را که نشانه 
اسالم است، حل 
کنیم.

درحاشیه درحاشیه

الهه ارجمندی: ضعف و بی رمقی امانش را بریده بود. بهتر 
این بود تا شیراز را با هواپیما برود. اما تمام پولی را که داشت 
بــرای درمانش کنار گذاشته بــود. به اعظم نگاه کــرد، تمام 
خستگی های این مدت را در چشمان بی رمقش می دید. 
دیشب از حرم به خانه و از آنجا به راه آهن آمده بودند و بعید 
بود امشب هم بتواند خواب راحتی در قطار داشته باشد. 
اعظم هم با چشمانی نیمه بــاز و خسته، نگاهش کــرد و 

لبخند کمرنگی زد و این یعنی من هستم، نگران نباش. واقعاً 
هم بود. مثل تمام این 30 سال زندگی مشترک. حاال دیگر دو 
دخترشان را به خانه بخت فرستاده بودند و خودشان بودند 
و خودشان. بیشتر از آنکه او بتواند ستون زندگی شان باشد، 

اعظم تکیه گاه همه بود.
 این 15 سال اخیر، هم کاری نیمه وقت در فروشگاه داشت و 
هم به درس و عروس کردن دخترها رسیده بود. از طرف دیگر 

هم که درگیر دیابت شدید او بود. حاال هم که وضع خراب تر 
شده و در به در دنبال کبد اهدایی بودند که به او بخورد. 
مــدام به بیمارستان و مطب متخصصان مختلف رفت و 
آمد می کردند. تمام این ها، هردویشان را خسته کرده بود. 
دخترها هم بودند اما مادرشان هیچ وقت نخواست باری 
روی دوش آن ها بگذارد. آن ها باید جوانی شان را می کردند و 
حاال هم به شوهرشان می رسیدند. همیشه خودش همراه و 

همپای شوهرش بود و حاال هم از فرط خستگی به خواب رفته 
بود. مرد هم پلک هایش را روی هم گذاشت. تازه چشمانش 
گرم شده بود که تلفنش زنگ خورد. دکتر مهرابی بود، پزشک 
آشنایی که در شیراز، کار آن ها را پیگیری می کرد. قرارشان با 
او فردا در بیمارستان بود. تست ها و چکاپ های قبل عمل 
باید زودتر انجام می شد تا به محض پیداشدن اهداکننده، 

برای پیوند آماده شود.

-دکتر مهرابی زنگ زد؟
اعظم بود. با عشق نگاهش کرد. پتویی را که روی پاهایش 
بود، روی شانه های همسفر زندگی اش انداخت و آرام گفت: 
تو بخواب... فقط خواست مطمئن بشه فردا ساعت چند 

اونجاییم.
- فکر کــردم شاید خبر خوبی داشــتــه، شاید اهــدا کننده 

جدیدی...!

-درست میشه. این قدر فکر نکن.
-جواد، االن خواب حرم رو دیدم. 

همون جایی که دیشب نشسته بودیم. برعکس دیشب، 
خیلی خلوت بود. یعنی اصالً کسی نبود. من و تو درست 
روبــه روی پنجره فــوالد حضرت بودیم و کسی هم کــاری به 
کارمون نداشت. یه آقای نورانی از دور دیدم. نورش این قدر 
زیاد بود که انگار همه جا روز شده بود. صدای زیارت عاشورا 

از دور میومد، یه دفعه اون آقا دستش را آورد جلو و روی 
سرت کشید و رفــت...جــواد، یعنی چی این خــواب؟ یعنی 

شفات دادن؟...
اعظم این ها را می گفت و اشک می ریخت. جواد ماند چه 
بگوید. او هم حس تازه ای داشت اما می ترسید حرفی بزند 
که تعبیر نشود. فقط گفت:توکل به خدا، ان شاءهللا همین 

میشه.

او هم امید داشت و دلش روشن بود. انگار شب قبل، خود 
امام قول داده بود سالم به مشهد برمی گردد. باز تسبیح را 
برداشت تا ذکر یونسیه بخواند و آرام بگیرد که باز تلفنش 
زنگ خورد. باز هم دکتر مهرابی بود. صدایش این بار فرق 
داشت. می گفت زودتر خودتان را برسانید. یک اهدا کننده 
جدید داریم که خونش به شما می خورد. پس خواب اعظم 

تعبیر شد.

قطارنوشت
تعبیر خواب

مواعظ
آیت اهلل جوادی آملی

نفس لوامه هم می تواند معتاد شود...
درون ما ذات اقدس الهی چراغی روشن کرده که این چراغ هم بد 
و خوب را می بیند، هم داور خوبی است و می فهمد چه چیزی بد 

اَها  َفَألَْهَمَها ُفُجوَرَها  است چه چیزی خوب. فرمود: »َونَْفٍس َوَما َسوَّ
َوَتْقَواَها«؛ همان طوری که به دستگاه گوارش ما روده و معده ای داد 

که غذای سمی را از غذای سالم تشخیص می دهد و اگر غذای سالم 
به او دهیم قبول و هضم می کند و این گونه ما را فربه می کند و اگر 

غذای ناسالم دهیم باال می آورد و می گوید من این را قبول نمی کنم.
درون ما هم همین طور است؛ در دستگاه جان ما هم همین طور 

است. خدا برای ما یک قاضی طیب و طاهری خلق کرد؛ آن قاضی 

هم مسائل فقهی را می داند که چه چیزی حالل است چه چیزی 
حرام و هم تطبیق می کند این شخص این کار را برای چه کرده؛ 

اگر کار، کار خوب بود او خوشحال می شود، تشویق می کند و 
فربه می شود و اگر بد بود غمگین می شود، اظهار تأسف می کند، 

گاهی اشک می ریزد و گاهی توبه می کند؛ این قاضی از بهترین 

نعمت های الهی است که از آن به عنوان نفس لّوامه یاد می کنند. 
اگر کسی تربیت صحیح داشت، طّب صحیح داشت، این دستگاه 

گوارش را سالم نگه می دارد، این شخص  عمر بابرکتی دارد، کمتر 
بیمار می شود، چون این دستگاه گوارش او سالم است و می داند 

چه غذایی بد است چه غذایی خوب؛ پرخوری و بدخوری 

نمی کند، ولی اگر خود را به بدخوری و پرخوری بیمار کرده 
یاـ  معاذ اهللـ  خود را معتاد کرده دستگاه گوارش او دیگر جواب 
نمی دهد. به او سّم هم بدهی حرفی نمی زند. اگر کسی دستگاه 

گوارش را بد تربیت کند این با سم زندگی می کند و دیگر باال 
نمی آورد مثل انسان معتاد که با سم دارد زندگی می کند.

اگر کسیـ  خدای ناکردهـ  در مسائل اخالقی هم این دستگاه قضایی 
خود را معتاد کند یعنی این دستگاه طیب و طاهری که خدا آن را 

اَها َفَألَْهَمَها  عالم و عادل خلق کرد، این دستگاه که »َونَْفٍس َوَما َسوَّ
ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها« و می فهمد چه چیزی بد است چه چیزی خوب 

و اگر خوب بود تشویق و اگر بد بود مالمت و سرزنش می کند؛ اگر 

کسی یک بار، دو بار، 10 بار کمتر و بیشتر با دادن رشوه هایی این 
قاضی را بخرد این قاضی در درجه اول حكم فاسد دارد، کم کم به 
جایی می رسد که آن حكم فقهی را هم نمی فهمد، نمی فهمد چه 

چیزی بد است چه چیزی خوب؛ اول عالمًا عامداً خالف می کند بعد 
هم خالف را وفاق و وفاق را خالف می پندارد.

حجت االسالم حبیب هللا بابایی مؤلف کتاب »تنوع 
و تمدن در اندیشه اسالمی« در نشست معرفی 
این کتاب که به همت خانه کتاب و ادبیات ایران 
برگزار شد، با تأکید بر اینکه باید تمدن را بین انسان 
و انسان جست وجو کرد، گفت: ما بدون تنوع، هیچ 
تصویری از تمدن در مقام تعریف نداریم و باید 
عنصر تنوع را لحاظ و هویت و پیوستگی تمدنی 
ذیل آن تعریف کنیم.به گزارش ایکنا، بابایی با اشاره 
به برخی شاخصه های تمدن، افــزود: کالن بودگی 
یکی از شاخصه های کالن است؛ بنده در این اثر از 
توحید به عنوان شاخصه دینی کالن در تمدن، هم از 
جنبه اخالقی و هم معنوی و اعتقادی نام برده و به آن 
پرداخته ام و به نظرم توحید صرفاً اعتقادی نیست، 
بلکه انسان ها بما هو انسان می توانند حول محور 
توحید جمع شوند. بنابراین جایگاه و مقام ویژه ای 

برای تبیین توحید در این کتاب قائل شده ام.
وی با بیان اینکه در بحث اسالمی بــودن تمدن از 
میان مصادر تمدن اسالمی روی قرآن تمرکز شده 
است، اظهار کرد: در تمدن اسالمی باید الهامات 
خود را از فرمایش و روایات اهل بیت)ع( بیاوریم و در 
ادبیات تمدنی خوانش مناسبی از آن ها ارائه کنیم، 
ولی در بیان تمدنی باید سراغ مصادری برویم که این 
تنوع را پوشش دهد؛ بنابراین در جایی که اساس 
ایمان را مطرح کـــرده ام، به دنبال این هستم که با 
چه معیار ایمانی می توانیم امت اسالمی را متحد 
کنیم. بنابراین این مالک را شهادتین تعریف کردم تا 
قلمرو ایمانی بسط داده شود ولی برای اینکه تمدن، 
ایمان بنیان شود باید تعارض بین ایمان و شهادتین را 

که نشانه اسالم است، حل کنیم.
بابایی گفت: در این اثر وحدت و تنوع اهمیت دارد 
و سعی کــرد ه ام الگویی از منظر قــرآن ارائــه شود که 
برآمده از نسبت و رابطه سبل و سبیل ها باشد که 

امری متکثر در قرآن است. باید رابطه صراط یگانه و 
سبل چندگانه را در عالم تحقق تمدنی منظور کنیم. 
بنابراین یک صراط نفس االمری و یک صراط محقق 
اجتماعی در نظر گرفته و بین آن هــا تفاوت قائل 
شده ام. اگر قرار باشد صراط تمدنی در بین مسلمین 
شکل بگیرد، باید سبل الهی در جامعه اسالمی 
ایجاد شود و از انباشت و سوگیری آن ها به توحید و 

به تمدن اسالمی دست یابیم.
بابایی در ادامه با اشاره به اینکه قصد داشتم نوعی از 
پلورالیسم اسالمی را ارائه کنم چون با فعال کردن تکثر 
و تنوع اسالمی می توانیم از توحید سخن بگوییم، 
افزود: مثالً بنده با توحید فطری زندگی می کنم، ولی 
یک استاد فلسفه براساس برهان صدیقین و یک 
عارف با برهان وحدت شخصیت و یک ادیب و هنرمند 
با توحید هنری زندگی می کند. فعال شدن همه این 
توحیدها و کنار هم نهادن آن ها به جای کنار گذاشتن 
برخی، سبب تقویت توحید در جامعه خواهد شد و 
هرقدر مواجهه نامناسب با چنین توحیدهایی داشته 
باشیم، توحید در جامعه تضعیف می شود.وی اضافه 
کــرد: در بحث حجاب نیز یک قانون کلی و کبرای 
مشخص داریم که می تواند با حفظ حجاب و حیا و با 
اشکال مختلف در جامعه ایجاد شود، وگرنه حجاب 
یک شکل، سلوک حجاب را در بین بانوان کمرنگ 
خواهد کرد. در بخشی از کتاب نوشته ام شکل گیری 
سکوالریسم پلورالیستی نوعی از سکوالریزاسیون 
ــرای اینکه بتوانیم در برابر  روان شناختی اســت. ب
سکوالریزاسیون روان شناختی مواجهه درستی داشته 
باشیم، راهکار آن ارائه تنوع اسالمی در بستر توحید 
اســت. متأسفانه اکنون گفت وگویی بین مسلمین 
وجــود نــدارد و فقدان گفت وگو کــار را بــرای نزدیکی 
الهیاتی دشوارتر می کند، باید در مسائل مشترک 

گفت وگو کرد و نقبی به عقاید و موضوعات دیگر زد.

علی مهجور، پژوهشگر حوزه دین در نشست »جایگاه 
و نقش اربعین در تفکر دینی جهان ایرانی« که از سوی 
اندیشکده اربعین پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 
برگزار شد، به ریشه های فرهنگی اربعین پرداخت 
که در ادامه خالصه ای از دیدگاه های او را می خوانید. 

مسئله ای که به آن می پردازیم این است که سنت 
اربعین ریشه در کدام فرهنگ دارد؟ تنها حدیثی که 
به چهلمین روز گرامیداشت درگذشت یک مؤمن 
اشاره می کند حدیثی از پیامبر اسالم)ص( است که 
به ابوذر فرمودند زمین برای مؤمنی که از دنیا برود 40 
صبح گریه می کند. حدیث دیگری برای بزرگداشت 
چهلم پیدا نکردم و ریشه دینی اربعین چه بسا به این 
حدیث و همچنین روایتی از امام صادق)ع( برمی گردد 
که با عنوان زیارت اربعین نقل شده است. منشأ مهم 
ــران است.  دیگر اربعین، سنت های آیینی مــردم ای
این ها سنت های چند هزار ساله است و قدمت آن 
به گذشته های دور برمی گردد؛ پژوهش های باستانی 
نیز نشان می دهد برخی اقوام ایرانی برای اموات خود 

سنت چهلم داشته اند.
در دوران متأخرتر، حکیم شیعیِ ایرانی ابوالقاسم 
فــردوســی، مراسم چهلم را در شاهنامه خــود مورد 
اشاره قرار داده است. بنابراین شکل و صورت اربعین 
برآمده از امتزاج آیین های ایرانی و نگرش های شیعی 
است. نگرش های اهل بیت)ع( در تالقی با آیین ایرانی، 
اربعین را تبدیل به آیینی محکم و یک سوگواری 
برآمده از تار و پود فرهنگ ایرانی کردند. حال سؤال این 
است به لحاظ محتوایی چرا این شکل از مراسم آیینی 
اهمیت پیدا کرده و چه موجب شده اربعین را به عنوان 

یک سوگواری مهم هر ساله برگزار کنیم؟
پــاســخ بــه ایــن ســـؤال، مــا را بــه مؤلفه های محتوایی 
رهنمون می کند. نخست اینکه روز چهلم تنها در سال 
نخست برگزار می شود بنابراین اینکه هر ساله برای 
سیدالشهدا)ع( اربعین می گیریم دربردارنده دو موضوع 
است؛ اول اینکه شهادت امام حسین)ع( برای شیعیان 

آن حضرت کهنه و قدیمی نمی شود و وقتی هر ساله 
چهلم می گیریم گویا سیدالشهدا در عاشورای امسال به 
شهادت رسیده است. نکته دومی که می توانیم برداشت 
کنیم ایــن اســت که اربعین به معنای امتداد داشتن 

جریان احیای دین و اصالح انحراف ها در آن است.

اربعین فرصتی برای اصالح انحراف ها ◾
اگر حضرت زینب)س( پس از شهادت امام حسین)ع( 
پرچمدار اصــالح انحراف ها شدند و بیداری را برای 
مسلمانان به ارمغان آوردند، اربعین هم بیانگر جاری 
بودن سنت احیاگری و اصالح  گری اسالم است. ایران 
به لحاظ موقعیت جغرافیایی و تنوع قومی و دینی 
همواره محل چالش ها و درگیری ها و شورش ها بوده 
ــوده که این  ــای فــراوانــی هم در تاریخ ب اســت. دوره هـ
اقــوام و ادیــان همزیستی مسالمت آمیز داشته اند. 
امام حسین)ع( و سوگواری آن حضرت همواره یکی 
 از موقعیت هایی بــوده که ایــن همزیستی را بهتر و 
با کیفیت تر و حتی ادیان مختلف را جمع کرده است.

سیدالشهدا)ع( تنها متعلق به شیعیان نیست بلکه 
اهل تسنن و ارامنه و ادیان دیگر در این سرزمین برای 
ایشان عــزاداری کرده اند. وقتی به آیین اربعین نگاه 
می کنیم فهم این نکته چندان دشوار نیست که برای 
مردم ایران تأکید بر اربعین به گونه ای تأکید بر زیست 
مسالمت آمیز در زیر سایه امام حسین)ع( بوده است. 
گویا مردمانی که تشنه زندگی نوع دوستانه بوده اند با 
گرامیداشت اربعین همواره در پی احیای خیرخواهی، 

وفاداری و همزیستی بوده اند.
با گرامیداشت اربعین این ارزش ها احیا شده و مردم در 
جست وجوی یک جامعه آرمانی هستند. گویا اربعین 
در جامعه ای که همواره نگران روی کار آمــدن حکام 
و پادشاهان جائر و بی اخالقی بــوده، همانند احیای 
فرصتی برای بزرگداشت ارزش های اخالقی و احیای 
دیــن بــوده اســت. ایــن جایگاهی اســت که در سنت 

تفکری ایران کمتر مورد بررسی قرار گرفته است.

 پلتفرمی که بیشترین پوشش پخش زنده از هیئت ها را به خود اختصاص داد

 آنالین بود ن تنها شرط
 حضور در»تکیه« است

در نشست »جایگاه و نقش اربعین در تفکر دینی جهان ایرانی« مطرح شد

 اربعین، امتزاج آیین های ایرانی
 و نگرش های شیعی

اربعینهیئت مجازی

کرونا شکل برگزاری مراسم  محرم را 
تغییر داد و ســبــب شـــد در پس 
خالقیت ها، هم محرم های سال های 
کرونایی ماندگار شود و هم مراسم  
سال های گذشته دوباره زنده شود. به گزارش مهر، وقتی 
محرم اول آمد و بساط برگزاری روضه ها و هیئت ها را با 
احتیاط چیدند تــا مــبــادا شــیــوع ویـــروس منحوس 
گسترده تر شود، اقدامات زیادی انجام شد تا رنگ عزای 
حسینی، کمرنگ نشود. چه بسا که در پس همین 
اقدامات، خالقیت هایی صورت گرفت که نه تنها در 

تاریخ ماندگار می شود، بلکه عزاداری های پیش از 
محرم 144۲ را هم زنده می کند؛ نمونه اش 

سایت »تکیه« که وابسته به سازمان 
تبلیغات اسالمی است و می تواند عنوان 
دایرة المعارف سخنرانی و مداحی را در 

آرشیوهای دو سال اخیر بگیرد.

فقط کافی  است به اینترنت متصل  ◾
باشید

تکیه که در دو بخش پخش زنده هیئات و آرشیو صوت 
و تصویر مداحی ها و سخنرانان فعال اســت، مجال 
می دهد عــزاداران در لحظه، مراسم عــزاداری را دنبال 
کنند؛ نه محل کار و خانه و ترافیک بهانه می شود، نه 
حتی کــودک خردسالی که با شیطنت هایش اجــازه 
نمی دهد مادر یا پدرش به هیئت بروند، فقط کافی  است 

به اینترنت وصل باشید.
حاال اگر دالیل دیگری وجود داشت که کسی نتوانست 
در لحظه آنالین باشد و مراسم زنده تکیه را دنبال کند، 
می تواند بعداً آرشیو مداحی و سخنرانی 40 مداح و 
سخنران معروف را ببیند و آن را به صورت رایگان دانلود 
کند .البته ناگفته نماند سرویس پخش زنده هیئت ها 
فقط شامل 40 مداح و سخنران معروف نمی شود و در 

این سرویس حتی هیئت های خانگی که با گوشی به 
تکیه فیلم ارسال می کنند و به صورت رایگان در سایت 
ثبت نام کرده اند هم قابل مشاهده است. از مزیت های 
تکیه این است که اگر هیئتی در هر شبکه ای که امکان 
پخش زنده داشته باشد مثل اینستاگرام، یوتیوب، 
آپارات و… می تواند همزمان با پخش زنده در تکیه، در 
صفحات دیگر هم مراسمش را پخش کند؛ بدون اینکه 

هزینه مضاعفی متحمل شود.

دهه هشتادی ها را فراموش نکردیم ◾
بهزاد رفیعی، از اعضای تیم تکیه از کارهایی که برای 
نوجوانان صــورت گرفته می گوید: »جــدا از 
سایت، تکیه روی تلوبیون هم 10 شبکه 
زنده اینترنتی دارد که از بین این شبکه ها، 
شبکه تکیه نــوجــوانــی از شبکه های 
مختص نوجوان اســـت.از دیگر کارهای 
ویژه تکیه برای نوجوان ها هم پویش »مثل 
قاسم« است که با همکاری شبکه امید از اول 
محرم راه افتاد و تا اربعین ادامــه دارد. در این پویش 
نوجوانان تولیدات محرمی خــود از برپایی هیئت و 
بازخوانی مداحی و فیلم گرفته تا عکس و نقاشی 
و دلنوشته هایشان را ارســال می کنند. از اول محرم 
داوری موارد ارسالی آغاز شده که قرار است هر هفته به 
برنده ها جوایز نقدی و کمک هزینه سفر به مشهد داده 
شود.راه اندازی کانال تکیه نوجوانی در پیام رسان شاد را 
هم داشتیم که بیش از 1۶ هزار نوجوان عاشورایی آن را 
دنبال می کنند. دراین پیام رسان تولید مستند، استاپ 

موشن و محتواهای ویژه نوجوانان را ارائه می دهیم.
حاال که از تیم هایی مثل تکیه چنین فعالیت هایی 
در برگزاری مراسم  مذهبی دیده می شود، آیا ویروس 
منحوسی مثل کرونا می تواند اعتقادات را تعطیل کند 

و مانع رونق مذهبی شود؟

کتاب »اخـــالق و معنویت در نهضت 
عــاشــورا« بــه همت مؤسسه بوستان 

کتاب منتشر شد.
به گــزارش مهر، »اخــالق و معنویت در 
نهضت عــاشــورا« نوشته ابوالفضل بهشتی به همت 

مؤسسه بوستان کتاب در 3۲0 صفحه به چاپ رسید.
اســوه کامل سعادت بشریت، پیامبر اکــرم )ص( بارها 
اهل بیت خویش به ویژه حسین بن علی)ع( را نجات بخش 
و راهنما معرفی کرده و همگان را به حادثه و نهضت بزرگ 

عاشورا سوق می دهد.
اثر حاضر، در ارائه الگوی اخالقی حادثه کربال، حدیث امام 
صادق)ع( درباره ویژگی های اخالقی پیامبر)ص( را محور 

بحث قرار داده است.
این اثر در سه فصل تهیه و تنظیم شده است؛ در فصل 
نخست، ابتدا به جایگاه اخالق و خودسازی اشــاره و در 
ادامــه ۹ نکته اساسی در فرایند خودسازی تبیین شده 
که عبارت اند از: مفهوم خودسازی، تعدیل غرایز، هدف 
از خودسازی، استمداد از وحی، ضــرورت علم و آگاهی، 
استمرار عمل گرایی در خودسازی، ضرورت جامعیت در 
فضائل اخالقی، ضرورت الگوگیری و نهضت عاشورا الگوی 

عملی اخالق اسالمی.
نویسنده در دومین فصل از این کتاب، اخالق را در باب 
حدیثی ناب از کتاب وسایل الشیعه مورد بررسی قرار داده 
و به خصلت های ویژه و کلیدی پیامبر اکرم)ص( که برگرفته 
از حدیث یاد شده است، پرداخته و سپس الگوسازی را به 
عنوان یکی از اصول مهم تربیتی تبیین کرده و در ادامه، 
الگوگیری و خــودآزمــایــی، فرایند و مراحل خودآزمایی 
اخالقی و همچنین شکرگزاری عملی )مشارطه، مراقبه، 

مرابطه و محاسبه( را بررسی و تشریح کرده است.
»خصلت ها و جلوه های عاشورایی« عنوان فصل سوم 
کتاب است که در آن یقین، قناعت، صبر، شکرگزاری، 
حلم، حسن خلق، سخاوت، غیرت، شجاعت و مروت به 

طور مفصل تبیین و تشریح شده است.
نویسنده در بخشی با عنوان »نهضت عاشورا؛ الگوی 
عملی اخــالق اســالمــی« می نویسد: »گــویــا اباعبدهللا 
الحسین)ع( برای ارائه الگوی کامل اخالقی از این نهضت، 
در جریان عاشورا گــام به گــام اصــول اخالقی را در برابر 
دشمن به نمایش گذاشته است؛ به طوری که عاشورا را 
جلوه گاه خلق و خوی متعالی و مکارم متین اخالقی قرار 

داده است. 
رفتار او و سخنان دلنشین آن حضرت و خانواده و یاران 
او در نهضت کربال منبع ارزشمندی برای آموزش اخالق 
و الگویی غنی و کــامــل در زمینه خــودســازی و سلوک 
اجتماعی و تربیت و کرامت انسانی اســت. متأسفانه 
تاکنون نتوانسته ایم ارزش هـــای عــاشــورا را آنچنان که 
شایسته و بایسته است بشناسیم و به جوامع جهانی 

بشناسانیم.
 از این رو، عاشورا رسالت بزرگی را بر دوش همه دینداران 
بــه ویــژه افــراد آگــاه جامعه نهاده اســت و همگان پس از 
شناخت ابعاد آن موظف اند خود و جامعه خود را با آن 

مقایسه کنند و از آن الگو و سرمشق بگیرند.

گزارش نشست
در نشست معرفی کتاب »تنوع و تمدن در اندیشه اسالمی« مطرح شد

 انسان ها بما هو انسان می توانند
 حول محور توحید جمع شوند

تازه های نشر
 به همت مؤسسه بوستان کتاب

 »اخالق و معنویت در نهضت عاشورا«
 منتشر شد

بــه  مستقیمی  آمنه 
ــاور جــامــعــه شــنــاســان و  ــ بـ
مـــردم شـــنـــاســـان بــیــشــتــر 
ــردم در  ــ ــه مـ مــشــکــالتــی کـ
دنیای امروز با آن ها دست 
و پنجه نرم می کنند ریشه در ضعف های ارتباطی 
آن ها دارد که مشکالتی را دومینووار ایجاد کرده 
و درنهایت به تخریب روابط و آسیب های ناشی 
از آن می انجامد. این ها در حالی است که مروری 
بر سیره ائمه)ع( به ویژه امام مهربانی ها حضرت 
شمس الشموس)ع( به خوبی به ما مهارت های 
ارتباط مؤثر را می آموزد. در بررسی ابعادی از این 
سیره با »علی جانفزا«، محقق و مدرس دانشگاه و 
مؤلف کتاب »مهارت های ارتباط مؤثر در سیره امام 
رضا علیه السالم« گفت و گویی ترتیب داده ایم که 

در ادامه مشروح آن تقدیم حضورتان می شود.

سیره امام رضا)ع( به عنوان امامی که شرایط  ◾
مختلفی از هدایت و راهبری جامعه را در مدینه 

و پس از آن با والیتعهدی اجباری در خراسان 
تجربه کرده اند، در حوزه ارتباطات میان فردی چه 

آموزه هایی دارد؟
باید توجه داشــت ارتباطات میان فــردی بــرای هر 
شخصی به خصوص رهبر دینی موردتوجه و مهم 
است از این رو، این مسئله در سیره اهل بیت)ع( 
ظهور و بروز زیبایی دارد. امام رضا)ع( نیز در بدو 
امامت با جامعه مسلمان آن زمــان در مدینه در 
ارتباط بودند و پس از آن در ماجرای والیتعهدی 
اجباری مأمون، مسیری طوالنی را می پیمایند تا 

به مرو برسند. 
با توجه به آنکه تعمد دستگاه خالفت بر آن بود در 
این سفر حضرت ثامن الحجج)ع( را از جایی عبور 
دهند که شیعیان حضور پررنگ نداشته باشند 
اما باز هم جلوه هایی زیبا و درس آموز از ارتباطات 
ایشان با مردم در تاریخ به یادگار مانده است. یعنی 
اگرچه در مدینه، در مسیر هجرت و نیز در خراسان 
آن روزگار شیعه حضوری پررنگ نداشت و پیروان 
و محبان اهل بیت)ع( معدود و در اقلیت بودند اما 
سیره رفتاری و مهارت های ارتباطی امام رضا)ع( به 
گونه ای تأثیر کرد که در دل ها نفوذ و آن ها را با خود 
همراه کردند، سیره ای که تا امروز هم ماندگار بوده 

و آثار فراوان داشته است.

اگر بخواهیم به قله ها و نقاط اوج سیره امام  ◾
رضا)ع( در ارتباط مؤثر دست یابیم، چه نقاط 

عطفی پیش روی ما قرار می گیرد؟

نکته مهمی کــه در سیره ارتباطی امــام رضــا)ع( 
مشهود و بسیار مؤثر است شناخت مخاطب و 
سخن گفتن به تناسب فهم و درک او است، حتی 
احادیثی از ایشان وجود دارد که امام رضــا)ع( به 

زبان مخاطب با وی سخن گفته اند.
همچنین است در مناظرات ایشان با اندیشمندان 
ادیــان و مکاتب که به خوبی مخاطب را شناخته 
و با او ارتباط گرفته اند و به تناسب فهم و درک 
او، ســؤاالت و شبهات را پاسخ داده انـــد. با توجه 
ــا)ع( به  بــه آنــکــه فصل مهمی از ســیــره امـــام رضــ
مناظرات حضرت)ع( با اربــاب و بزرگان مکاتب و 
ادیان اختصاص دارد، رعایت احترام طرف مقابل، 
حفظ حرمت و اعتقادات وی و سخن گفتن در 
سطح فهم او با ابــزارهــای کالمی و غیرکالمی در 

سیره ایشان موج می زند و این ارتباط مؤثر برکات 
بسیاری برای اسالم و تشیع داشته است.

امام رضا)ع( برای ارتباط مؤثر چه ابواب و  ◾
مؤلفه هایی را قائل هستند و در مقابل چه موانعی 

را سد ارتباط مؤثر و کاربردی می دانند؟
در مهارت های ارتباطی عوامل برقراری ارتباط مؤثر 
و مجموعه ای از موانع ارتباط مؤثر داریــم؛ برخی 
از عوامل، داخلی و در درون آدمــی اســت، شامل 
زیرساخت های درونی همچون مثبت نگری، عفو و 
بخشش، قدرشناسی، اعتمادآفرینی، نیکو و نرم 
سخن گفتن و... که باید تقویت شود، این مؤلفه ها 
به خوبی در احادیث امام رضا)ع( مشهود است و 

بر رعایت آن ها تأکید شده است.
یکی از زیرساخت های درونـــی در ارتــبــاط مؤثر، 
دانـــش و آگــاهــی اســـت؛ هــر چــه انــســان از افـــراد 
پیرامونی خــود شناخت بیشتری داشــتــه باشد 
ــرای مثال  ــ ــرد. ب ــا مــی گــی ارتـــبـــاط بــهــتــری بــا آن هــ
یــک خبرنگار هــر مــقــدار اطــالعــات بیشتری از 
مصاحبه شونده داشته باشد، بهتر می تواند با او 
مصاحبه کرده و خبر و تحلیلی جدید خلق کند. 
این اصلی است که امام رضا)ع( در ارتباط با دیگران 
به ویژه در مناظرات خود به شدت رعایت کرده اند. 
چنان که در مناظره با جاثلیق و راس الجالوت با آرا و 
عقاید و طرز فکر آن ها آشنایی کامل داشتند و آن 
مواضع و افکار را شرح داده و با استناد به همان ، 
با آن ها مناظره کرده اند. عالوه بر این، ابواسماعیل 
سندی می گوید: خدمت امــام رضـــا)ع( رسیدم. 
من عربی درست بلد نبودم و به زبان سندی سالم 
کردم و آن حضرت)ع( به زبان سندی جوابم را داد 
و تا آخر با زبان سندی با آن حضرت)ع( حرف زدم. 

درباره موانع ارتباط مؤثر و رفع آن ها از امام  ◾
رضا)ع( برای ما چه آموزه هایی به یادگار مانده که از 

مشکالت امروزمان گره گشایی می کند؟
موانع یا بــازدارنــده هــای ارتباط مؤثر نیز در سیره 
امام رضا)ع( تشریح و تأکید شده که باید از آن ها 
دوری کنیم. این موانع هم ریشه های درونی دارند 
و هم علل رفتاری، مثل حسد که مانع از ارتباط 
ــا)ع( می فرمایند: »بخيل   مؤثر اســت. امــام رضـ
را آسايشی  نيست و حسود را خوشی  و لذتی  
نيست  و زمــامــدار را وفــايــی  نيست  و دروغــگــو را 
مروت  و مردانگی  نيست«. در نگاه امام رضا)ع( 
تکبر، کینه و عداوت، خودخواهی و امثال آن ها از 

بازدارنده های ارتباط مؤثر هستند.

با توجه به شهرت امام رضا)ع( به امام رئوف،  ◾
این رأفت و مهربانی چقدر در ارتباط مؤثر و رفع 

موانع و بازدارنده های آن مؤثر است و از حضرت)ع( 
در این باره چه آموزه هایی برای ما به یادگار مانده 

است؟ 
ــا)ع( شیوه  از جلوه های بی مثال رأفــت امــام رضـ
ایشان در بخشش و انفاق اســت. نقل است در 
مجلسی مردم از امام رضــا)ع( سؤال می کردند و 
از احکام حالل و حرام می پرسیدند و امام رضا)ع( 
پاسخ آن ها را می دادند. ناگهان مردی بلند قامت و 
گندمگون وارد مجلس شد و سالم کرد و به امام)ع( 
عــرض نمود: من از دوســتــان شما و پــدر و اجــداد 
شما هستم. در سفر حج، پولم تمام شده و خرجی 
راه ندارم تا به وطنم برسم. اگر امکان دارد خرجی 
راه را به من بده تا به وطنم برسم. خداوند مرا از 

ــرخــوردار نــمــوده اســـت، وقــتــی به  نعمت هایش ب
وطن رسیدم، معادل آنچه به من داده ای از جانب 
شما صدقه می دهم، چون خودم مستحق صدقه 

نیستم.
امام)ع( رفتند و پس از چند دقیقه بازگشتند و از 

باالی در، دستشان را به سوی مسافر دراز کردند 
و فرمودند: این دینارها را بگیر و خرجی راه خود 
را با آن تأمین کن و این مبلغ مال خــودت باشد، 
دیگر الزم نیست از ناحیه من، معادل آن را صدقه 
بدهی، برو که نه تو مرا ببینی و نه من تو را ببینم. 

مسافر خراسانی پول را 
گرفت و رفت. وقتی از چرایی این شیوه پرسیدند، 
حضرت)ع( فرمودند: از آن ترسیدم که شرمندگی 
سؤال را در چهره او بنگرم از این رو که حاجتش را 

برمی آورم! 
این ها همه جلوه هایی از رأفت رضوی در ارتباط 
ــا)ع(  ــام رضـ ــرخــورد امـ ــت. شــیــوه ب ــگــران اسـ ــا دی ب
ــران، اطرافیان  ــارگ بــا اطــرافــیــان اعــم از خدمه و ک
و خــانــواده و... نیز بــه خوبی ایــن رأفــت را نشان 
می دهد. یکی از مهربان ترین ائمه ما امام رضا)ع( 
هستند بارگاه ایشان در همه تاریخ پابرجا بوده 
است و هــزاران موقوفه در تاریخ داشته اند؛ یک 
دلیل مهم ایــن اســت کــه هــر حاجتی بــه ایشان 
می گوییم دست خالی بازنمی گردیم از فقیرترین 
تا غنی ترین زائران وقتی رأفت رضوی را می بینند 
با عشق، امــوال خود را وقف می کنند. این رأفت 
زبانزد خاص و عام بوده و خودم به شخصه شواهد 
آن را دیده و شنیده ام. قطعاً این رأفت در ارتباط 
مؤثر امــام)ع( با دیگران تأثیر داشته و برای ما نیز 

کارگشاست.

یکی از مشکالت امروز جامعه ما نداشتن  ◾
تحمل و صبوری و ناشکیبایی در مقابل آرا و افکار 
مخالف است، سیره ارتباطی امام رضا)ع( در این 

باره چه نسخه های شفابخشی دارد؟
پرهیز از پرخاش و خشم و استفاده بجا از غضب 
ــام رضــــا)ع( نــیــز جـــای خـــود را دارد؛  در ســیــره امـ
اگرچه مأمون عباسی درصــدد بــود با مناظرات، 
امــام رضــا)ع( را تخریب شخصیتی کند و پایگاه 
اجتماعی سیاسی خــود را ارتقا ببخشد و اصالً 
ــام)ع( را به اجبار  بــرای چنین اهــدافــی بــود که امـ
ولیعهد خود کرد، اما سیره و اخالق متعالی امام 
رضا)ع( همه رشته های او را پنبه کرد، چراکه ایشان 
علم و شیوه ارتباط با مردم را داشتند و فضا به نفع 

ایشان تغییر کرد.
حضرت)ع( نه در مناظرات اما در ارتباط با برخی 
از اطرفیان خشم کنترل شده داشتند همچنین 
اســت در تربیت فــرزنــد، حــکــومــت داری و امثال 
ــارت بــهــتــر، عــالــم آل رســــــول)ع(، در  ــب ــه ع آن؛ ب
تندی و نرمخویی بجا عمل می کردند و از خشم 
کنترل شده در ارتباط  مطلوب بهره می بردند چنان 
که در برخورد با اطرافیانی که منتسب به ائمه)ع( و 
تشیع بودند و لغزش داشتند، شیوه تند و برخورد 
را در پیش می گرفتند. این همان سیره ای است 
که امیرالمؤمنین)ع( نیز داشتند و حتی در ایراد 
خطبه ها به سطح تحمل و هیجان مخاطب خود 

توجه می کردند.

در روش شناسی ارتباط  ◾
مؤثر، امام رضا)ع( چگونه 

عمل می کردند؟
ــای عقلی  ــ ایــشــان از روش هـ
استداللی و نیز شیوه پرسش 
ــاظــرات بــهــره  ــن ــاســخ در م و پ
می گرفتند و از افراط و تفریط 
پرهیز داشتند. امــام رضــا)ع( 
اطـــالعـــاتـــشـــان را بـــه صـــورت 
ــه تــنــاســب فهم  تــدریــجــی و ب
مــخــاطــب عــرضــه مــی کــردنــد. 
عــالوه بر مناظرات با اربابان و 
بزرگان مکاتب و ادیان، با عموم 
ــاطــی  ــب ــم ارت مــســلــمــیــن هـ
متناسب داشتند و مفسر 
ــرآن و مــجــری احــکــام آن  ــ ق

بودند. 
بعضاً ما هم مخاطب را نمی شناسیم و هم شیوه 
صحیح را در ارتباط به کــار نمی گیریم که این ها 
نتیجه معکوس مــی دهــد؛ در حالی که هنر یک 
پیام رسان ماهر، یادگیری روش ها و عوامل ارتباط 
اثربخش است؛ مسئله ای که در سیره امام رضا)ع( 
به وضوح دیده می شود. آن حضرت)ع( همچون 
دیگر ائمه معصوم)ع( از این ابزارهای ارتباطی در 
شرایط زمانی و مکانی مناسب به نیکوترین شکل 

بهره برده اند.

شرایط کرونا، قرنطینه های طوالنی و در خانه  ◾
ماندن اعضا مشکالت متعددی ازجمله دعوا و 
کشمکش و بگومگو را میان همسران و والدین 

و فرزندان سبب شده است، سیره امام رضا)ع( 
برای رفع این معضالت در حوزه ارتباط مؤثر 

درون خانوادگی چه گره گشایی هایی برای ما دارد؟
یکی از بخش های مهم سیره امام رضا)ع( ارتباط 
با خانواده و اطرافیان بوده است. شرایط سختی 
که هارون الرشید به امام کاظم)ع( و پس از ایشان 
بر امام رضا)ع( تحمیل کرد سبب بروز مشکالت 
ــرای آن حــضــرت)ع( شــد. بــه ویــژه آنکه  بسیاری ب
ایشان در اثبات جایگاه خود حتی با برخی برادران 

به مشکل برخوردند.
 امام رضا)ع( برادری داشتند به نام عباس که وی 
از حضرت)ع( شکایت می کند و می گوید: قبول 
نــدارم شما جانشین پدر باشید و حق تصرف در 
اموال را ندارید؛ او حتی امام رضا)ع( را به محکمه 
طاغوت کشاند اما امــام رضــا)ع( برخوردی نرم با 
بــرادر کردند و با اینکه شواهد بسیار بر امامت و 
جانشینی ایشان وجــود داشــت امــا با گذشت و 

رأفت عمل نمودند.
 بنابراین گذشت و مــدارا در مقابل خــانــواده در 
سیره رضوی بسیار پررنگ است؛ همچنین است 

نداشتن افراط و تفریط در مقابل نزدیکان.
نقل است مأمون کنیزی را به امام رضا)ع( بخشید، 
آن کنیز پس از مدتی به قصر خلیفه بازگشت و در 
تعریف از فضای منزل حضرت ثامن الحجج)ع( 
ــام)ع( سرشار از احــتــرام بود.  بیان کــرد: رفتار امـ
ایشان غذا را با ما می خورد، غذایی معمولی نه 

شاهانه. 
بنابر اقوالی که از برخوردهای امام رضا)ع( با مأمون 
وجود دارد می توان دریافت حضرت)ع( بین زندگی 
کاری با خانوادگی تفکیک قائل بودند و این برای 

کارگزاران امروز ما آموزه است.

آن که به ما ملحق 
نشود به فتح و 
ظفر نمی رسد

عکس: قاسم العمیدی

امام حسین)ع( از وسط راه کربال عکس نوشت
نامه ای نوشتند. حاال نمی دانم 

این وسط راه کربال، مكه بوده؟ از 
آنجا این نامه را برای بنی هاشم 

می نویسند. فوق العاده است؛ 
عجیب و غریب است؛ یک خط 
است. می فرمایند: َمن لَِحَق بِی 
اُسُتشِهَد َو َمن لَم َیلِحَق بِی لَم 

ُیدِرَک الَفتح.
 بخشی از بنی هاشم هنوز در 

مدینه بودند و نیامدند. هر کس 
از جمع شما به کاروان من ملحق 

شود، شهید می شود. هرکس 
ملحق نشود و در همان شهر 

خودش بماند به فتح و ظفر و 
پیروزی نمی رسد. ما می دانیم 

امام حسین)ع( پیروز نشد. امام 
حسین جوری مغلوب شد که 

استخوان هایش هم زیر پای 
اسب رفت. همه اموالش به باد 
فنا رفت. زن و بچه اش همه به 
اسارت رفتند. این را می دانیم؛ 

پیروزی نبود. حضرت می فرماید 
اگر به جمع ما بیاید، اینجا که ما 
هستیم، شهید می شود. هرکس 

نیاید و به من ملحق نشود، 
پیروزی را درک نمی کند؛ به 

پیروزی و فتح و ظفر نمی رسد. 
یعنی این فتح و ظفر در عین آن 

مغلوبیت ظاهری است. اینكه ما را 
تكه تكه کردند، اِربا اِربا، این عین 
فتح و ظفر ماست. ما از اینجا به 
فتح و ظفر می رسیم. البته شهید 

می شویم، تكه تكه می شویم اما 
این عین فتح و ظفر است. 

از بیانات آیت اهلل محمد علی جاودان

در   گفت و گوی قدس با  یک محقق تشریح شد

اگرچه مأمون عباسی درصدد بود با مناظرات، امام رضا)ع( را تخریب شخصیتی 
کند و پایگاه اجتماعی سیاسی خود را ارتقا ببخشد  اما سیره و اخالق متعالی امام 
رضا)ع( همه رشته های او را پنبه کرد، چراکه ایشان علم و شیوه ارتباط با مردم 

را داشتند و فضا به نفع ایشان تغییر کرد.

گزيدهگزيده

 مهارت های ارتباط مؤثر 
j در سیره امام رئوف
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قل 
احلق و 
التأخذک 
فی اهلل لومه 
الئم
حق را بگو و در راه 
خدا از مالمت هیچ 
مالمتگری نهراس.

من مجع 
لك وده 
ورأيه 
فامجع له 
طاعتك

هر که تمامت 
دوستی خود را برای 

تو فراهم آورد، تو 
نیز تمامت طاعت 

خود را برایش فراهم 
آور .

DB

گزيدهگزيده



 مستأجر حقیقی 
 واقــف نامدار آستان 
قـــدس رضـــوی عالقه 
خــاصــی بــه گـــردآوری 
ــاریـــخـــی و  ــای تـ ــ ــی اشــ
فــرهــنــگــی داشـــــت و 
توانست در طول عمر باارزش خود آثار 
متنوعی را تهیه و در کتابخانه و موزه 

ملی ملک از خود به یادگار بگذارد.
ــان   »حــاج  حــســیــن آقـــامـــلـــک« در آبـ
ســال 1316 در وقــف نــامــه ای، آثـــاری را 
ــان جــوانــی جـــمـــع آوری کــرده  کــه از زمـ
بود، به همراه خانه پدری خود در بازار 
بین الحرمین تهران، بر آستان حضرت 
رضــا)ع( وقــف کــرد تا کتابخانه و موزه 
ملی ملک به عنوان موقوفه فرهنگی 
ایــن آســتــان مقدس بــه فعالیت خود 

ادامه دهد.
ــار، تمبرها از جایگاه  ــن آثـ در مــیــان ای
ــوردار بـــودنـــد و یــکــی از  ــرخــ ــ ــژه ای ب ــ ــ وی
مجموعه های نفیس مــوزه ملی ملک 
در باغ ملی تهران را به خود اختصاص 

داده اند. 
ــه پـــای صــحــبــت هــای محسن  ــ در ادام
حق گو، مسئول بخش مستندنگاری 
اداره اطـــالعـــات فــرهــنــگــی و حفاظت 
ــوزه ملی  فــنــی مــؤســســه کتابخانه و مـ
ملک می نشینیم. او راوی سرگذشت 
تـــمـــبـــرهـــای ایـــــن مــــــوزه و چــگــونــگــی 
مستندنگاری آخــریــن صــنــدوق هــای  
تمبر گنجینه ملک است که به تازگی 
پس از حدود 35 سال، مُهر و موم آن ها 

در این مؤسسه باز شد.

چگونگی گردآوری تمبرها ◾
حاج حسین آقاملک از طریق دوستان و 
کارگزاران خود که به خارج از ایران رفت 
و آمد داشتند از گوشه و کنار دنیا تمبر 
می خرید؛ چنان  که در زمــان حیاتش 
توانست نزدیک به 100 هزار قطعه تمبر 
ایرانی و خارجی از اقصی نقاط جهان 
گردآوری و بر موزه ملی ملک وقف کند. 
حتی یــک نفر را کارشناس و مسئول 

ساماندهی مجموعه تمبرهایش کرده 
بود تا از این کاغذهای دندانه دار کوچک 

به خوبی نگهداری شود.
ــا ملک  بــا درگـــذشـــت حــاج حــســیــن آقـ
گــردآوری تمبر در مــوزه ملی ملک وارد 
مسیر جدیدی شد که در آن ارادتمندان 
حضرت رضا)ع( و فرهنگ دوستانی که 
منش این واقف بزرگ را الگوی خود قرار 
داده بودند، مشارکت فعال داشتند. 

در این مسیر، بیشتر تمبرهای منتشر 
شده در داخل کشور از طریق خریداری 
اشتراک ساالنه یا در پرتو سنت اهدا به 
مجموعه تمبر مــوزه ملی ملک افــزوده 

شد. 
بدین ترتیب مــی تــوان گفت مجموعه 
تمبر گنجینه ملک نتیجه بیش از یک 
قرن تالش در حــوزه گــردآوری و اهدای 

تمبر است.

 حفاظت از گنجینه تاریخی ◾
 در روزهای بمباران تهران

موزه ملک یک داستان شنیدنی هم از 
دوران دفــاع مقدس دارد؛ آن روزهایی 
کــه بــه دلــیــل بــمــبــاران تــهــران و نگرانی 
از آســیــب دیـــدن آثـــار نفیس مـــوزه ای، 
ــوزه مــلــک به  گنجینه تمبر و ســکــه مـ
مشهد مــقــدس و حــرم مطهر رضــوی 
انتقال داده شد. اما در سال های اخیر و 
با ساخت ساختمان فعلی موزه ملک، 
بار دیگر این گنجینه به تهران انتقال 
یافت. البته در این نقل و انتقال تمامی 
اصول موزه داری رعایت شد تا بهترین 
شیوه حفاظت از این گنجینه اجرایی 
شود. صندوق های پلمب شده تمبرها 
و سکه ها در چند مرحله شمارش شد 
و بــا طــی شــدن فرایند مستندنگاری، 
حفاظت و نمایش بــه جــمــعــدار مــوزه 
ملی ملک، تحویل داده شــد. با اتمام 
ایــن فــرایــنــد، تمامی مجموعه سکه و 
بخش کوچکی از مجموعه تمبرهای 
وقفی حاج حسین آقاملک که تقریباً 
شامل تمامی تمبرهای ایرانی و تعدادی 
ــود، بــه مؤسسه  از تمبرهای خــارجــی ب
کتابخانه و موزه ملی ملک انتقال یافت. 
به این ترتیب تعداد کل تمبرهایی که 
ــان؛ چــه از مجموعه اصلی  تــا ایـــن زمــ
حاج حسین آقــامــلــک و چــه از طریق 
اشتراک، خرید و یا اهــدای آثار پس از 
انقالب گــرد آمــده و به مــوزه ملی ملک 
تحویل داده شده بود، به حدود 22 هزار 

قطعه تمبر رسید.
در ادامه فرایند مستندنگاری مجموعه 

تمبرهای کتابخانه و مــوزه ملی ملک، 
تــیــرمــاه امــســال آخــریــن صــنــدوق هــای 
پلمب شده تمبر این مــوزه با همکاری 
تیمی از کارشناسان خزانه و موزه  حرم 
مطهر رضــوی و کارشناسان کتابخانه 
ــاز شــد و مرحله  ــوزه مــلــی مــلــک بـ ــ و م
ــار و کــارشــنــاســی  ــ شـــمـــارش، اســکــن آث

همزمان تمبرهای آن ها آغاز شد.

قفسه های جدید برای نگهداری از  ◾
95 هزار تمبر و پاکت

پــس از ایــن ســرشــمــاری مشخص شد 
آخرین صندوق های تمبر گنجینه ملک 
دارای 95 هزار و 442 قطعه تمبر و پاکت 
 مهر روز اســـت. از ایــن تــعــداد، حــدود
6 هزار قطعه تمبر ایرانی بوده و مابقی 
متعلق به بیش از 170 کشور، حکومت 
محلی و یا مستعمرات مختلف است. 
همچنین در این بازه زمانی، قفسه بندی 
ویژه  برای نگهداری مجموعه تمبرها با 
شرایط استاندارد در مخازن موزه ملی 
ملک اجـــرا شــد و ایــن 95 هـــزار و 442 
قطعه تمبر پس از شمارش و اسکن به 
قفسه های آرشــیــوی در خزانه مرکزی 
مــوزه منتقل شد. در مجموع می توان 
گــفــت مــجــمــوع تــمــبــرهــا و کلکسیون 
پستی گردآوری شده در موزه ملی ملک 
تا به امروز شامل بیش از 117 هزار قطعه 
انـــواع تمبر و پاکت مهر روز اســت که 
از ایــن میان تاکنون 22 هــزار قطعه به 
مـــوزه ملی ملک تحویل داده شــده و 
منتخبی از نایاب ترین آن ها در معرض 

دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

گنجینه ای که پس از سه دهه خاموشی رونمایی شد

ماجرای تمبرهای موزه »میدان مشق« 

خبرخبر
امروزامروز

کتابخانه های آستان قدس رضوی در شهرهای نارنجی بازگشایی شد
معاون کتابخانه های سازمان کتابخانه ها، موزه ها و 
مرکز اسناد آستان قدس رضوی اعالم کرد: با توجه به 
بهبود شرایط کرونایی در بسیاری از شهرهای کشور و 
همچنین اعالم وضعیت نارنجی در مشهد، کتابخانه 
مرکزی آستان قدس و کتابخانه های وابسته در مشهد 

و شهرهای نارنجی بازگشایی شد.

حسین خسروی تصریح کرد: کتابخانه های وابسته 
به آستان قدس در تمامی شهرهای نارنجی در سطح 
امانت کتاب، ارائــه خدمات را از سر گرفتند و این در 
حالی اســت کــه سالن های مطالعه کماکان تعطیل 

است. 
خــدمــات امــانــت کــتــاب بــا رعــایــت شــیــوه نــامــه هــای 

بهداشتی و به صورت مخزن بسته خواهد بود.
خسروی درباره ساعات ارائه خدمات نیز توضیح داد: 
کتابخانه مرکزی آستان قدس به صورت 12ساعته از 
7 تا 19 و کتابخانه های وابسته در ساعات اداری به 

اعضای خود خدمات ارائه خواهند داد.
وی افــزود: تــاالر محققان کتابخانه مرکزی آستان 

قــدس رضـــوی همچنان بــه صـــورت 24 ســاعــتــه در 
ــرار دارد و کــتــابــخــانــه اهــل  اخــتــیــار پــژوهــشــگــران قـ
ــع در صحن امــام حسن مجتبی)ع(،  بــیــت)ع( واق
جــنــب دانــشــگــاه رضـــوی نــیــز از ســاعــت 7 تــا 19 به 
خانم ها و آقایان در دو بخش مجزا خدمات امانت و 

مطالعه را ارائه می دهد.

تعزیهخوانی
اگر محرم نبود... 

نشست تخصصی بررسی ردیف آوازی در 
تعزیه خوانی، دیروز به همت فرهنگستان 

هنر برگزار شد.
در این نشست داوود فتحعلی بیگی، 

بازیگر و کارگردان و سیدمحسن هاشمی، 
شبیه خوان و کارشناس موسیقی حضور 

داشتند و به شرح موسیقی ردیف آوازی در 
تعزیه خوانی پرداختند.

داوود فتحعلی بیگی گفت: تعزیه یک نمایش 

کاماًل ایرانی است و در آن دائم مظاهر خیر 
و شر را می بینیم. همچنین تعزیه در دل 

خودش چند هنر به خصوص موسیقی و 
آواز را حفظ کرده است. 

اگر امام حسین)ع( و مراسمات محرم نبود 

این هنر ملی شبیه خوانی نیز مانند بقیه 
سنت های نمایشی ایران از بین می رفت. 

ما در رابطه با اطالعات درباره سنت تعزیه 
بسیار فقیر هستیم و بسیار کم در این 

زمینه کار شده است.

حاج حسین آقاملک از طریق دوستان و کارگزاران خود که به خارج از ایران رفت و آمد داشتند از گوشه 
و کنار دنیا تمبر می خرید؛ چنان  که در زمان حیاتش توانست نزدیک به 100 هزار قطعه تمبر ایرانی و 

خارجی از اقصی نقاط جهان گردآوری و بر موزه ملی ملک وقف کند. 
گزيدهگزيده
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خف اهلل 
لقدرته 
علیک و 
استحی منه 
لقربه منک 
از قدرت خداوند 
بر خویش بترس و از 
نزدیکی اش به خودت 
شرمگین باش.

K
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67/1/1400 در این شورا درخواست گواهی انحصاروراثت نموده و چنین توضیح داده است که شادروان محمد زنگی 
زهی فرزند خدابخش به ش��ماره ملی 6820037971 در تاریخ 1400/4/9 در زادگاهش بزمان بعلت اصابت جس��م 

سخت به نواحی متعدد بدن فوت نموده است و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :
 1- متقاضی با مشخصات فوق پدر متوفی                  2- ماه پری شه بخش فرزند خواستی به شماره ملی 3620497923 مادر متوفی .

هرک��س  ت��ا  نمائی��د  اگه��ی  نوب��ت  ی��ک  در  مزب��ور  درخواس��ت  قانون��ی  تش��ریفات  انج��ام  ب��ا  این��ک   
اعت��راض ی��ا وصی��ت نام��ه ای از متوف��ی ن��زد اوس��ت از تاری��خ نش��ر اگه��ی ظ��رف م��دت یکم��اه )30روز( 
آ1405714  . ش��د  خواه��د  ص��ادر  گواه��ی  اال  و  دارد  تقدی��م  بزم��ان  بخ��ش  عموم��ی  دادگاه  ب��ه 

رئیس شورای حل اختالف بزمان – اکبر گلشن 

رونوشت اگهی حصروراثت
اقای چراغ بامری بار بش��ماره شناس��نامه 3590914939 به شرح دادخواست به کالسه 1400/412  از این دادگاه 
درخواس��ت نموده چنین توضیح داده که ش��ادروان زهرا بامری بار بش��ماره شناس��نامه 3580375474 در تاریخ 

1388/02/01 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
 1- متقاضی با مشخصات فوق پدر متوفی

 2- سکینه بامری بشماره شناسنامه 3591017078 مادر متوفی و مرحوم ورثه دیگری ندارد .  
 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت 
نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد . آ1405717

رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان  -  عظیم بامری

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

 برابر رای شمارات 2392-1400 و 2397-1400 و 2396-1400 و 2395-1400 و 2394-1400 و 1400-2393 
هیئت به شماره کالسه های 152-1395 و 403-1395و 392-1395 و 534-1395 و 006-1397 و 1395-404 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان آقای جعفر جمشیدی کارگر فرزند محمدعلی بشماره 
شناسنامه 18494 صادره از بجنورد )دو سهم مشاع از ده سهم ششدانگ( و معصومه جمشیدی کارگر فرزند محمد 
علی بشماره شناسنامه 56 صادره از بجنورد ) یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ( و پروانه جمشیدی کارگر فرزند 
محمد علی بشماره شناسنامه 17455 صادره از بجنورد )یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ( و جمشید جمشیدی 
کارگر فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 26536 صادره از بجنورد ) دو سهم مشاع از ده سهم ششدانگ( و جالل 
جمشیدی کارگر فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 394 صادره از بجنورد )دو سهم مشاع از ده سهم ششدانگ( 
و جواد جمشیدی کارگر فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 21772 صادره از بجنورد )دو سهم مشاع از ده سهم 
شش��دانگ( در یک باب گاراژ انباری به مس��احت2691.26مترمربع از پالک 10 فرعی از 161 اصلی واقع در اراضی 
کالته مستوفی خراسان شمالی بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی آقای علی الهی فرزند محمد قلی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 

نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف 3263  آ1405138
 تاریخ انتشار نوبت اول :1400/06/14                              تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/06/29

احمد اصغری شیروان-رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

 برابر رای شمارات 2391-1400 و 2390-1400 و 2389-1400 و 2388-1400 و 2386-1400 و 1400-2385 
هیئت به ش��ماره کالس��ه های 405-1395 و 533-1395 و 391-1395 و 398-1395 و 811-1394 و 406-
1395 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقایان جالل جمش��یدی کارگر فرزند محمدعلی 
بش��ماره شناسنامه 394 صادره از بجنورد )دو سهم مشاع از ده سهم ششدانگ( و جمشید جمشیدی کارگر فرزند 
محمد علی بش��ماره شناسنامه 26536 صادره از بجنورد )دو سهم مشاع از ده سهم ششدانگ( و پروانه جمشیدی 
کارگر فرزند محمد علی بش��ماره شناس��نامه 17455 صادره از بجنورد ) یک س��هم مشاع از ده سهم ششدانگ( و 
معصومه جمش��یدی کارگر فرزند محمد علی بش��ماره شناسنامه 56 صادره از بجنورد ) یک سهم مشاع از ده سهم 
ششدانگ ( و جعفر جمشیدی کارگر فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 18494 صادره از بجنورد ) دو سهم مشاع 
از ده س��هم ششدانگ( و جواد جمشیدی کارگر فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 21772 صادره از بجنورد )دو 
سهم مشاع از ده سهم ششدانگ( در یک باب گاراژ تعمیرگاه به مساحت 2037.88متر مربع از پالک 10 فرعی از 
161 اصلی واقع در اراضی کالته مستوفی خراسان شمالی بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی آقای علی الهی 
فرزند محمد قلی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 3265 آ1405139
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/06/14                                  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/29

احمداصغری شیروان -رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی 

برابررای شماره 140060301046000409هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یعقوب رجب 
زاده فرزند رستمعلی  بشماره شناسنامه 424 صادره ازفاروج دریک باب دامداری 1336،35مترمربع پالک 1فرعی 
از112اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشواخریداری ازمالک رسمی آقای ذبیح اله رجبی نارکی محرزگردیده است لذابه 
منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 

متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم پس 
ازاخذرسید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض.دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد. م الف/141     آ1405136

تاریخ انتشارنوبت اول : 1400/6/14                                 تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/6/29
رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه خانم طاهره زنگوئی باس��تناد 2 برگ فرم استش��هادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت س��ند مالکیت یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ اعیان 
یک باب خانه به ش��ماره پالک 12451 فرعی از 5 اصلی بخش 9 مش��هد که متعلق به نامبرده میباش��د به علت 
سهل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره دفتر الکترونیک 
139720306003007103 بنام خانم طاهره زنگوئی ثبت و سند به شماره چاپی 083758 الف 96 صادر گردیده 

است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد......
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف 830 آ1405757
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1189/15 مترمربع پالک 340 فرعی از 146- اصلی بخش 
شش مشهد بنام آقایان سیدعلی و سیدهاشم شهرت هر دو حسینی گلستانی فرزندان میرزا آقا مشاعا باالسویه مبنی 
بر درخواس��ت متقاضی ثبت و با رعایت مواد 14 و 15 قانون ثبت عملیات تحدید حدود آن در س��اعت 9 صبح روز 
دوشنبه مورخه 1400/07/19 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بدین وسیله با انتشار این آگهی از متقاضی و 
صاحبان امالک مجاور دعوت می شود تا در روز و ساعت مقرر فوق در محل حضور به هم رسانند و هر ادعایی نسبت 
به حدود مرقوم یا حقوق ارتفاقی آن دارند به نماینده محدد اظهار و ابراز دارند و چنانچه کسانی به علت عدم حضور 
در محل نس��بت به عملیات تحدید حدود اعتراض داشته باشند میتوانند طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز دادخواست خود را به مراجع ذیصالح قضایی ارائه و گواهی آن را به این اداره تسلیم 

نمایند. م.الف 831   آ1405758                                           تاریخ انتشار: دوشنبه 1400/6/29
رئیس ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای س��عید محمد قربانی دارای شناس��نامه ش��ماره 074877444 به ش��رح دادخواست به کالسه 
0000287 3 ح از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نصرت قادری 
باخرزی به شناسنامه 0749472146 در تاریخ 1400/5/10 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- رضا قربانی فرزند عبدالرحمان ش ش 0748770593- 41/8/7- تایباد- فرزند

2- سعید محمد قربانی فرزند عبدالرحمان ش ش 0748774440- 48/2/3- مشهد- فرزند
3- شهرام قربانی فرزند عبدالرحمان ش ش 074877032- 52/5/2- تایباد- فرزند

4- زهره قربانی فرزند عبدالرحمان ش ش 0749508860- 42/10/10- تایباد- فرزند
5- نیره قربانی فرزند عبدالرحمان ش ش 0749880007- 63/1/1- تایباد- فرزند

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ1405759
قاضی شورا- شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

آگهی مزایده مال غیرمنقول نوبت اول
به موجب دادنامه 9909977577201120 صادره از شعبه 22 دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان مشهد و موضوع 
نیابت قضایی شماره 140025990009728376 محکوم علیه غالمحیدر یوسفی سنگانی محکوم است به پرداخت 
مبلغ 959/616/500 ریال بابت محکوم به )مبالغ با توجه به محکومیت محکوم علیه به خسارت تأخیر تأدیه با اعالم 
ش��اخص جدید قابل افزایش میباش��د( در حق علی ارجی و مبلغ 47/980/825 ریال بابت نیم عشر در حق، دولت 
در پرونده اجرایی ش��ماره 20/0000144 که بعلت عدم پرداخت ش��ش دانگ س��ند مالکیت با پالک ثبتی 3283 
فرعی از 251- اصلی بخش 14 مش��هد توقیف و بش��رح نظریه کارشناس��ی ش��ماره 158 مورخه 1400/05/09 و 
نظریه تکمیلی ش��ماره 163 مورخه 1400/06/20 بش��رح ذیل به قیمت 16/304/600/000 ریال )شانزده میلیارد 
و س��یصد و چهار میلیون و شش��صد هزار ریال( ارزیابی ش��ده است بدینوس��یله جهت فروش شروع مزایده ساعت 
10 الی 11 روز 1400/07/11 )یکش��نبه( در محل اجرای احکام مدنی حوزه قضایی تایباد تعیین می گردد مزایده 
از قیمت کارشناس��ی ش��روع و به کس��ی که باالترین قیمت را پیش��نهاد نماید واگذار خواهد شد در صورت تمایل 
متقاضیان می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید ایش��ان از مال داده ش��ود الزم به 
ذکر اس��ت 10 درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان س��پرده و مابقی ظرف یک ماه از خریدار 
دریافت خواهد ش��د در صورتیکه به هر دلیل خریدار در زمان مقرر بهای مزایده را نپردازد 10 درصد س��پرده وی به 
نفع دولت ضبط خواهد شد. چنانچه تاریخ مزایده مصادف با روز تعطیل باشد روز بعد روز مزایده تلقی خواهد شد.
مش��خصات ملک: ش��ش دانگ یک فقره س��ند مالکیت با پالک ثبتی 3283 فرعی از 251 اصلی مفروز و مجزی 
ش��ده از 765 و 1038 فرعی از اصلی مذکور بخش 14 مش��هد؛ شهرس��تان تایباد به شماره ثبت دفتر الکترونیکی 
139720306015002454 واقع در تایباد شهرک فرهنگیان استقالل 4 پالک 53، با مالکیت آقای غالمحیدر یوسفی 
سنگانی با عرصه به مساحت حدود 220/60 مترمربع و اعیان به مساحت حدود 150 مترمربع شامل ساختمان با اسکلت 
 MDF فوالدی و سقف تیرچه و بلوک و نماسنگ و سرامیک، دیوارهای داخلی گچ سفید و کف سرامیک و کابینت
و یک سری امتیازات و انشعابات بوده و در طرح گذربندی قرار ندارد و ملک از بابت صدور پایانکار بدهی به شهرداری 
ندارد، لیکن تاکنون مالک درخواستی مبنی بر صدور پایانکار نداشته است. لذا ملک فوق فارغ از هرگونه دیون احتمالی 
از ق��رار هر مترمربع عرصه به مبلغ 41/000/000 ریال و اعیان هر مترمربع 48/000/000 و امتیازات و انش��عابات 
و دیوارکش��ی ب��ه ارزش 60/000/000 ریال جمعاً به مبلغ 16/304/600/000 ری��ال ارزیابی می گردد.آ1405761

دادورز اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تایباد- صادق دادمحمدی سرخسی

برگ س���بز خودروی س���واری تیبا مدل ۱۳۹۹ رنگ 
س���فید روغن���ی ب���ه ش���ماره انتظام���ی ۷۴ ای���ران 
۴۸۴ل۴۲ ش���ماره موتور M۱۵/۸۹۸۳۳۴۶ شماره 
شاسی NAS۸۱۱۱۰۰L۵۷۰۶۸۴۰ به مالکیت فاطمه 
دیوارخش مفقود گردید و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد. ف
,1

40
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13
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ سبز،سند کمپانی و کارت موتور سیکلت کاریزان 
موت���ور م���دل ۱۳۸۹ رن���گ آبی ب���ه ش���ماره انتظامی 
 ۱۵۶FM۱۱۲۱۴۶۸۱۲ ۴۵۸۸۲ / ۷۷۱  ش���ماره موت���ور
و ش���ماره تن���ه NB۳***۱۲۵P۸۹۶۵۴۱۹ ب���ه مالکیت 
مصطفی میرزایی گل شیخ مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ح
, 1

40
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36
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ س���بز و سند کمپانی  سواری پراید هاچ 
بک ۱۱۱ پالک ۴۲ ایران ۹۶۲ ط ۲۷ مدل ۱۳۸۹ 
رنگ س���فید روغنی شماره موتور۳۷۶۳۵۹۹ 
شماره شاسی: S۵۴۳۰۰۸۹۰۳۴۹۴۳ مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
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آ

برگ س���بز و کارت خودرو وانت زامیاد Z۲۴NIB مدل 
۱۳۹۶ رن���گ آبی به ش���ماره موت���ور z۲۴۷۳۶۴۱۷z و 
شماره شناس���ایی NAZPL۱۴۰BH۰۴۷۱۲۱۰ و شماره 
انتظام���ی ۱۸۲ ص ۸۶ ای���ران ۷۴ ب���ه مالکی���ت زهره 

کاخکی جاغرق مفقود و فاقد اعتبار می باشد. 
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آ

سند کمپانی تراکتورکشاورزی به رنگ قرمز روغنی 
م���دل ۱۳۸۸به ش���ماره موت���ور Lfw  0136 V به 
شماره شاسی G۱۷۳۹۹ به شماره پالک انتظامی 
۱۲  ۱۴۸ک ۲۲ به مالکیت رحمان یعقوبی  مفقود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد.
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آ

برگ س���بز خودرو س���واری پراید صبا مدل ۱۳۸۱ رنگ 
ش���یری روغنی به شماره موتور ۰۰۳۲۵۳۱۵ و شماره 
شاسی S۱۴۱۲۲۸۱۸۱۰۵۳۴ و شماره انتظامی ۵۷۸ ن 
۸۹ ایران ۴۲ به مالکیت محمد دشتی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ سبز، وانت تویوتا پالک : ۳۲ ۵۸۹ و ۲۵ مدل 
 ۱۲R۲۸۱۸۰۹۳۱۹۸۳ رنگ آبی معمولی ش: موتور
شماره شاسی: RN۴۰۱۷۰۰۴۵ به مالکیت شهربانو 
نوری فرزند محمد کدملی ۰۸۵۹۰۷۶۳۳۴ ساکن 
بش���رویه مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

است.
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آ

پروان���ه کار موقت اتباع متعلق به حس���ین 
عطایی فرزند حس���ن متول���د ۱۳۸۱/۱۱/۲۱ به 
ش���ماره اختصاص���ی ۹۲۹۸۶۰۱۷ تابعی���ت از 
افغانس���تان مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 
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ی 
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آ

س���اینا مدل ۱۳۹۶ رنگ س���فید- 
برگ س���بز خودروی  

روغن���ی ب���ه ش���ماره انتظام���ی ۳۴۶م۱۲ ای���ران ۳۲  
ش���ماره موت���ور M۱۵/۸۳۸۱۷۹۶ و ش���ماره شاس���ی 
NAS۸۳۱۱۰۰H۵۷۱۴۴۵۵ ب���ه مالکی���ت احمد نعیمی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آ

س���ه برگ سند سفید موتورس���یکلت تیزتک مدل 
۱۳۹۵ رن���گ صورتی به ش���ماره موت���ور ۵۰۱۳۸۴ و 
شماره بدنه ۹۵۶۴۸۵۹ و شماره انتظامی ۸۶۶۸۵ 
ای���ران ۷۷۵ به مالکیت محمدعلی رضایی مفقود 

گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آ

س���ند کمپانی وب���رگ سبزموتورس���یکلت آپاچی  رنگ 
س���فید م���دل ۱۳۸۹ به  ش���ماره موت���ور ۲۰۶۸۱۷۳ و 
شماره شاسی ۹۰۰۰۹۱۳ به شماره پالک  ایران۷۶۴ – 
۷۴۳۹۵ مالکیت ابراهیم کردستانی  مفقود گردیده و 

از درجه اعتبارساقط می گردد.

ف
, 1

40
57

49
 

دی
قو

مف
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گه
آ

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب امید دولتی  
فرزن���د فض���ل احمد  ص���ادره از افغانس���تان  
شماره ملی ۰۹۲۱۸۳۷ در مقطع کارشناسی 
ارش���د ناپیوس���ته رش���ته مهندس���ی زراع���ت 
صادره از مش���هد به شماره  ۳۲۹۰۳ مفقود 

گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می ش���ود اص���ل مدرک را به 
دانش���گاه آزاد اس���المی مش���هد به نش���انی: 
مش���هد بل���وار امامی���ه، امامیه۴۲ س���ازمان 
مرکزی دانش���گاه آزاد اس���المی مشهد  اداره 

امور فارغ التحصیالن ارسال نمایند. 
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آ

م���درک فارغ التحصیل���ی  موق���ت اینجان���ب مریم 
فیوجی  فرزندحس���ین  صادره از مش���هد   شماره 
مل���ی ۰۹۴۰۰۰۸۴۴۰ در مقطع کارشناس���ی ارش���د 
ناپیوس���ته رش���ته تربی���ت بدن���ی و علوم ورزش���ی  
ص���ادره از مش���هد ب���ه ش���ماره  ۱۲۶۷۳۲ مفق���ود 

گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اص���ل م���درک را ب���ه 
دانش���گاه آزاد اسالمی مش���هد به نشانی: مشهد 
بلوار امامیه، امامیه۴۲ س���ازمان مرکزی دانشگاه 
آزاد اسالمی مش���هد  اداره امور فارغ التحصیالن 

ارسال نمایند. 
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احتراما بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت 
فوق دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی 
مورخ  دوشنبه  روز  در  که  العاده  بطورفوق  عادی 
1400/07/12 راس ساعت 13 در محل مشهد، خیابان 
امام رضا، میدان بیت المقدس، پاساژ کسری، طبقه 
فوقانی،پالک 51 تشکیل می شود حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
1- انتخاب اعضای اصلی هیئت مدیره 

2- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل 
4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 

     هیئت مدیره شرکت

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
شرکت تجارت کسری گستران )سهامی خاص (

بشماره ثبت : 23998 شناسه ملی:10380394369
تاریخ انتشار: 1400/06/29

برگ س���بز خودرو نیس���ان تی���پ ۲۴۰۰ مدل 
۱۳۸۶ رن���گ آب���ی روغن���ی به ش���ماره موتور 
و   K۱۳۴۶۴۸ شاس���ی  ش���ماره  و   ۴۲۲۹۲۵
شماره انتظامی ۲۱۵ ط ۴۶ ایران ۳۲ مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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احتراما بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم 
شرکت فوق دعوت به عمل می آید تا در جلسه 
دوشنبه  روز  در  که  العاده  فوق  عمومی  مجمع 
مورخ 1400/07/12 راس ساعت 10 صبح در محل 
مشهد، خیابان امام رضا، میدان بیت المقدس، 
تشکیل   51 پالک  فوقانی،  طبقه  کسری،  پاساژ 

می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- اصالح ماده 36 اساسنامه کاهش اعضای 
اصلی هیئت مدیره و حذف عضو علی البدل        
هیئت مدیره شرکت

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت 
تجارت کسری گستران )سهامی خاص (بشماره 

ثبت: 23998 شناسه ملی: 10380394369
تاریخ انتشار: 1400/06/29  به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400,06,08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عباس صفوی شاملو به 

شماره ملی0939397021 به نمایندگی شرکت احیاء صنایع خراسان بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید 
توکلی کوشا به شماره ملی0942183983 به نمایندگی شرکت مسکن عدل گستر توس به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره و آقای محمد مهدی بهنام تقدسی به شماره ملی 0930876301به نمایندگی سرمایه گذاری

 توس��عه و گردش��گری منطقه بین المللی پردیس به س��مت عضو هیئت مدیره -آقایان محمد جواد آزاد 
ب��ه ش��ماره مل��ی0933658230 به نمایندگی ش��رکت مع��دن کاران احیاءش��رق و رضا کاظمی به ش��ماره 
ملی0919869221 به نمایندگی ش��رکت تجارت س��بز بعنوان اعضاء هیئت مدیره وآقای محمد مهدی بهنام 
تقدس��ی به ش��ماره ملی 0930876301به عنوان مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب شدند . کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور و رس��می و بانکی با امضاء ثابت مدیر عامل و متغیر یکی از اعضاء هیئت مدیره 

بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1195074(

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری احیاء صنایع خراسان شمالی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 33476 و شناسه ملی 10380486514 
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