
ــن  مــحــمــدحــســی
مـــرحـــوم  نیکبخت: 
ــلـــی  ــرزاعـ ــیـ آیــــــــت هللا مـ
فلسفی یکی از افتخارات 
عــلــمــیــه مشهد  حـــــوزه 
اســــت؛ عــالــمــی وارســتــه 
و مجاهد که نظیر او را فقط می توان در 
میان تربیت یافتگان مکتب اهل بیت)ع( 
در  هیچ گاه  که  شجاع  مجتهدی  یافت. 
مقابل ظلم و ستم سر تسلیم فرود نیاورد 
مسلمان  ملت  مــبــارزات  بحبوحه  در  و 
ایــران، مردانه به حمایت از نهضت امام 
خمینی)ره( پرداخت. مرور زندگی او، مرور 
وجوه  همه  در  که  اســت  مبارک  حیاتی 
می تواند به عنوان الگویی برجسته، مورد 
استفاده نسل جدید قرار گیرد. آیت هللا 
میرزاعلی فلسفی که در دوران زندگی خود 
به ویژه پس از مهاجرت به مشهد مقدس، 
به عنوان یکی از ستون های استوار حوزه 
در سال 1384  علمیه شناخته می شد، 
خورشیدی چشم از جهان فرو بست و در 
حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد. در 
رواق امروز، با هم به مرور زندگی این عالم 

بزرگ و مجتهد متقی خواهیم پرداخت.

از تهران تا نجف اشرف ◾
در  فلسفی  میرزاعلی  آیـــت هللا  مــرحــوم 
تهران  شهر  در  خورشیدی   1299 ســال 
متولد شــد. پــدرش آیــت هللا محمدرضا 
از اهالی روستای »دریا  تنکابنی، اصالتاً 
که تحصیالت خود  بــود  رامسر  پشته« 
قــزویــن و سپس، نجف اشـــرف به  را در 
تهران  به  در ســال 1280،  و  رساند  پایان 
مهاجرت و در آن توطّن کرد. وی یکی از 
علمای مورد اعتماد اهالی پایتخت و محل 
مراجعه بسیاری از مــردم بود و در سال 
1345 چشم از جهان فروبست. آیت هللا 
میرزاعلی فلسفی، در پرتوی تربیت پدر، 
مقدمات را فرا گرفت و در کنار برادرانش، 
از جمله مرحوم حجت االسالم محمدتقی 
فلسفی، واعــظ شهیر معاصر، در حوزه 
از  و  پرداخت  به تحصیل  تهران  علمیه 
عالمه  همچون  ــامــداری  ن علمای  درس 
ایــن کسب  ــرد.  ب بهره  آملی  محمدتقی 
شدیدی  محدودیت های  با  مقارن  علم، 
بود که رضاشاه در مورد علما و حوزه های 
علمیه اعمال می کرد. آیت هللا میرزاعلی 
تکمیل  ــرای  بـ  ،1322 ســـال  در  فلسفی 

درس، راه نجف را پیش گرفت و در این 
شهر بود که نبوغ و توانمندی علمی او، 
برای بزرگان حوزه آشکار شد. وی در نجف 
اشرف، محضر درس آیات عظام خویی، 
سیدمحمود شاهرودی و سیدعبدالهادی 
شیرازی را تجربه کرد و نخستین کسی 
بود که از آیت هللا العظمی خویی، اجازه 
اجتهاد دریافت نمود و از منظر اجتهاد، 
در ردیف بزرگانی همچون شهید صدر قرار 
گرفت؛ چراکه آیت هللا العظمی خویی، به 
ــرای کسی اجـــازه اجتهاد صادر  ــدرت ب ن
می کرد. مرحوم آیت هللا میرزاعلی فلسفی 
از سال 1324 تا 1339، به مدت 15 سال، 
در درس خارج فقه آن مرجع تقلید نامدار 
حضور داشــت و از شــاگــردان خــاص او 
محسوب می شد و در این دوره با بزرگانی 
همچون آیت هللا العظمی وحید خراسانی، 
با  همزمان  مــرحــوم  آن  ــود.  ب هم مباحثه 
تــدریــس در حـــوزه علمیه  بــه  تحصیل، 
نجف پرداخت و مجلس درس »کفایه« 
او از پرجمعیت ترین درس های آن روزگار 
حوزه نجف بود. وی در جلسات استفتای 
آیت هللا خویی شرکت می کرد و نظراتش 

همیشه مورد توجه قرار می گرفت. 

هجرت به تهران و فعالیت های انقالبی ◾
آیت هللا میرزاعلی فلسفی تا سال 1340 
در نجف اشرف به فعالیت های علمی خود 
ادامه داد. در این سال، با درگذشت شیخ 
امــام جماعت و معلم  بــرهــان،  علی اکبر 

ـُـرزاده در تهران،  اخــالق معروف مسجد ل
میرزاعلی  از  پایتخت  اهــالــی  از  جمعی 
بــرگــردد و جای  خواستند به زادگــاهــش 
خالی آن استاد گرانمایه را پر کند. این امر 
با اجــازه و تشویق آیت هللا خویی تحقق 
به  فلسفی،  میرزاعلی  آیــت هللا  و  یافت 
به  ُـــرزاده  ل و در مسجد  بازگشت  میهن 
انجام امور دینی و تبلیغی مشغول شد و 
در کنار آن، تدریس در حوزه علمیه تهران 
را آغاز کرد. با شروع نهضت اسالمی به 
رهبری امام خمینی)ره(، آیت هللا میرزاعلی 
فلسفی در زمره علمایی قرار داشت که به 
حمایت گسترده از آن پرداخت. در اسناد 
ساواک، طی سال های نخست دهه 1340، 
ده ها گــزارش دربــاره فعالیت های مسجد 
ُــرزاده در حمایت از نهضت و مخالفت  ل
با رژیــم پهلوی وجــود دارد. او در همین 
سال ها، صندوق قرض الحسنه ای را برای 
کمک به افراد نیازمند در مسجد تأسیس 
کرد که از نخستین نمونه های قابل ارائه در 

این زمینه بود. 

چرایی هجرت به مشهدالرضا)ع( ◾
سال 1348 خورشیدی آیت هللا میرزاعلی 
زیـــارت  ــرای  ــ ب گــرفــت  تصمیم  فلسفی 
مشهد  راهــی  ثامن الحجج)ع(،  حضرت 
ــدار آیت هللا  شــود. او پس از ورود به دی
العظمی میالنی، از مراجع بــزرگ تقلید 
آن زمــان، رفت و در همین دیــدار بود که 
به درخواست وی برای اقامت در مشهد 

و کمک به افزایش ظرفیت علمی حوزه 
به  داد.  مثبت  پاسخ  ایــن شهر،  علمیه 
این ترتیب، دوران حضور این عالم بزرگ 
و مبارز در شهر امــام رضــا)ع( آغــاز شد. 
مسجد »حسین آقای بناها« در خیابان 
خسروی مشهد که پس از پیروزی انقالب 
اسالمی، به واسطه تشییع هزاران شهید 
از آن، نامش را به مسجد شهدا تغییر 
آیــت هللا  فعالیت های  پایگاه  بــه  دادنـــد، 
میرزاعلی فلسفی تبدیل شد. در همین 
ــود شهدای  ــادب مــکــان بـــود کــه مــراســم ی
انقالب، با وجود فشار و محدودیت هایی 
که ساواک اعمال می کرد، برگزار می شد. 
با رحلت آیت هللا العظمی میالنی در سال 
1354، آیت هللا میرزاعلی فلسفی درس 

خارج فقه و اصول خود را نیز آغاز کرد.

حامی انقالبیون مشهد ◾
حضور آن عالم مجاهد در حوزه علمیه 
پرالتهاب  ــای  روزهـ طــی  و شهر مشهد، 
انقالب اسالمی، یک نعمت بزرگ بود. 
آیـــت هللا مــیــرزاعــلــی فلسفی عـــالوه بر 
مــردم  و  طــالب  از  جانبه  همه  حمایت 
این  فعالیت های  در  نیز  خــود  انقالبی، 
عرصه حضور فعالی داشت. سال 1354 
و به دنبال راهپیمایی گسترده حوزویان 
در اعتراض به اقــدام هــای رژیــم پهلوی، 
آیت هللا میرزاعلی فلسفی درس خود را 
تعطیل کرد و به معترضان پیوست. او 
در زمره علمایی قرار داشت که در جلسه 
مشورتی شب نهم دی ماه 1357، در منزل 
آیت هللا العظمی شیرازی حضور داشت 
انقالبیون  با  همراهی  و  همفکری  به  و 
پرداخت. آیــت هللا میرزاعلی فلسفی با 
ورود امام خمینی)ره( در 12 بهمن 1357، 
به همراه تنی چند از علمای مشهد مانند 
آیت هللا مروارید و آیت هللا سیدعزالدین 
حسینی زنجانی، راهــی تهران شد و به 
نمایندگی از مــردم و حــوزویــان خراسان 
دیــدار  اســالمــی  جمهوری  بنیان گذار  بــا 
ــرد. ایـــن عــالــم وارســـتـــه، در ســال هــای  کـ
جنگ تحمیلی و پس از آن نیز، همواره 
یار و مددکار انقالب اسالمی و همراه و 
همگام امت مسلمان ایران بود. آیت هللا 
بهمن 1384،  روز 19  فلسفی  میرزاعلی 
مصادف با تاسوعای حسینی، همزمان با 
اذان ظهر، در 85 سالگی دار فانی را وداع 

گفت و به ملکوت اعلی پیوست.

رونــدی که در هفته اخیر در نهایت منجر به »تسهیل زیــارت« و دسترسی به 
ضریح مطهر امام هشتم)ع( شد، با اینکه سیلی از مشتاقان را به زیارت به شکلی 
که پیش از دوران کرونا به آن عادت کرده بودیم نزدیک کرد در عین حال این 
پرسش را نیز به وجود می آورد که فارغ از اشتیاق به زیارتی از آن جنس، چقدر 
متأثر از حسی تر شدن گزاره ها و معرفت دینی است. ما پیش از این درخصوص 
اشکال زیارت با حجت االسالم محسن قنبریان گفت وگو کرده بودیم که به نظر، 
این گفت وگو تا حدودی می تواند پاسخ به این پرسش را نیز پوشش دهد. در ادامه 
دیدگاه ایشان را در خصوص زیارت از نظر می گذرانید.به صورت کلی زیارت به 
معنای روبه رو شدن دو نفر با یکدیگر است، به شکلی که صورت به صورت شوند؛ 
به تعبیری »محاذی« قرار گرفتن دو شئ –که اینجا نیز منظورمان انسان است نه 
هر شیئی- را نیز می گویند. من زیارت فرد را در سه الیه یا به تعبیری سه مرحله 
می بینم. در الیه نخست که همان زیارت جسمی است، جسم ما مثالً نزدیک قبر 

شریف حضرت)ع( قرار می گیرد که از آن به »زیــارت حسی و 
ظاهری« نیز تعبیر می شود. دومین الیه، »زیارت عاطفی با امیال 
و احساسات« است که درون انسان اتفاق می افتد و آدمی در آن 

سعی می کند افکار و امیالش را به مزور نزدیک کند...

 طرح »زیارت« 
از پنجره ای وسیع تر

درباره زندگی و مبارزات آیت هللا میرزاعلی فلسفی، مجتهد بزرگ مدفون در حرم رضوی

عالمِ عامل انقالبی
خبر خوب

دو دقیقه حرف حساب

 منتظر واقعی
گره مشکالت مردم را باز می کند

ــضــی  ــالم مــرت ــ ــت االسـ ــ ــجـ ــ حـ
عباسیان درباره مهدویت به 
»مهر« گفته است: »اعتقاد 
اعتقاد  یعنی  مــهــدویــت  بــه 
مبارزه  و  عــدالــت مــحــوری  بــه 
مهدویت  واقــع  در  ظلم...  با 

مبنایی دارد که این مبنا عبارت است از عدالت محوری. 
با  باید  است  انقالبی  و  که مسلمان  و طلبه ای  دانشجو 
این واژه ها سرو کار داشته باشد... یک دانشجو و یا طلبه 
اگر بخواهد امام زمانی باشد، نباید زیر بار ظلم برود باید 
تمام  باشد...  عدالت محور  باید  کند،  مبارزه  تبعیض  با 
کنند،  این مسیر حرکت  در  که  دانشجویی  جنبش های 
این  عــنــوان  و  اســم  نـــدارد  مــهــدوی هستند، حــاال فرقی 
در  که  بــرادری  یا  آن خواهر  باشد،  یا جنبش چه  گــروه 
اردوهای جهادی غبار مظلومیت از چهره یک فرد، روستا، 
او هم در مسیر مهدویت  و جمعیتی می زداید،  منطقه 
بــرمــی دارد... آن طلبه ای که کار جهادی می کند هم  گام 
این گونه اســت... به نظر من حتی یک کانون هنری هم 
در  باشد،  تبعیض  با  مبارزه  و  ظلم ستیزی  دنبال  به  اگر 
مسیر مهدویت است... بنابراین منتظر واقعی شخصی 
است که زمینه ظهور را فراهم می کند... منتظر و شخص 
مهدوی کسی است که با انجام کار خیر، تالش می کند 
گره ای از کار مردم باز کند... در رفتارهای فردی هم، اگر 
به  بیشتر  اســت،  شــدن  زمانی  امــام  دنبال  به  شخصی 
خدا توکل می کند، بیشتر به امام زمان متوسل می شود، 
می کند... مطرح  امــام  با  بیشتر  را  خود  زندگی  گره های 
امام زمان)عج( عالم زمین  باور داریم  مهدویت یعنی ما 
و آسمان است و ما هرجا در هر مسئله ای از نظر علمی، 
ایشان  به  باید  گرفتار شدیم  اجتماعی  و  فردی  اخالقی، 

متوسل شویم«.

 معتادهایی که
 فعال فرهنگی شدند

ریــمــاز، روحــانــی  حــجــت االســالم علیرضا 
شهرستان  علی آباد  روســتــای  در  مستقر 
خیرخواهانه اش  کارهای  ــاره  درب »ریگان« 
رهــبــر معظم  فرمایش  از  پــس  مــی گــویــد: 
انــقــالب در همان ابــتــدای کــرونــا مبلغ 10 
میلیون تومان از مردم و خیران جمع آوری و 

برای کمک به محرومان خرج شد.
»مهر« از قول او نوشته است: ما با مبالغ 
زیر  را  به ۶0 خــانــوار  نزدیک  تهیه شــده، 
ــرار دادیـــم و لـــوازم سرمایشی و  پوشش ق

گرمایشی برای آن ها خریداری کردیم. 
ــالوه بــر تأمین  حــجــت االســالم ریــمــاز عــ
به  ــا  ــ ــت روســ در  مــعــیــشــتــی  ــای  ــمـــک هـ کـ
نیز  اســتــان  خـــارج  شهرستان های  برخی 
کمک رسانی کــرده که ازجمله آن هــا یکی 
از شهرهای خوزستان و یکی از شهرهای 
یعنی  اســت.  ــوده  ب سیستان وبلوچستان 
ــروم یـــک مــنــطــقــه به  ــردم مـــحـ ــ کـــمـــِک مـ

محرومان مناطق دیگر کشور.
اما این همه ماجرا نیست، ریماز در زمینه 
اعتیاد هم فعالیت های چشمگیری  ترک 
اعتیاد 100  تــرک  به  داشته و موفق شــده 
نفر از افرادی که درگیر اعتیاد بودند کمک 
کند و حاال همین افــراد در زمینه مسائل 
فرهنگی و مذهبی در روستا فعالیت دارند.
روحــانــی روســتــای عــلــی آبــاد همچنین با 
تعمیر  و  ساخت  به  روستا  اهالی  کمک 
منازل پرداخته که می توان در این زمینه به 
ساخت حمام برای خانه های افراد نیازمند 

اشاره کرد.
او می گوید: با شروع سال تحصیلی به چند 
اهــدا شده،  لــوازم تحریر  نیازمند  خانواده 
همچنین با معرفی 10 زوج جوان به سپاه 

توانستیم جهیزیه آن ها را تأمین کنیم.
امام جماعت روستای علی آباد به منظور 
ایجاد اشتغال نیز فعالیت هایی داشته و 
در این زمینه می گوید: با بنیاد برکت که 
در روستا مستقر است رایزنی کردیم تا به 
۶0 خانوار نام نویسی کرده وام اشتغال زایی 
بدهیم؛ این وام ها به طور مقطعی به آن ها 
وام هــای  این  با  اهالی  و  پرداخت می شود 
دریافت شده مشاغلی مانند دامــداری و 

خیاطی در روستا ایجاد می کنند.
به  ادامـــــــه  در  ــاز  ــمــ ــ ری ــالم  ــجــــت االســ حــ
فعالیت های فرهنگی خود نیز اشــاره کرد 
و گفت: ما توانستیم خانه قرآن تأسیس 
قــرآن،  قبیل حفظ  از  و کالس هایی  کنیم 
روخوانی و روان خوانی را در این خانه قرآن 
برگزار کنیم که این کالس ها نتایج خوبی 

برایمان داشت.
اوج  برای  اقدام های خود  و  برنامه ها  به  او 
گرفتن خدمات مسجد هم اشاره می کند 
که ازجمله آن ها تعمیر و مرمت مسجد و 
ایجاد گروه جهادی در روستاها و شهرستان 

برای تأمین کمک های معیشتی بود.

فانتزی،  خودکارهای  ردیــف  توسلی:  رقیه 
کرده ام.  را  انتخابم  ایستاده ام.  دخترک  کنار 
یک بسته جینگول که مدتی است دنبالش 

بوده ام. پر از شکلک های قلبی، گلدار و... 
ــاق 12 ســالــش شـــده بــاشــد.  ــ ــا ارف دخــتــرک ب
نپایمش چون مادرش  نمی توانم زیرچشمی 
یــک بند دارد غُــر مــی زنــد کــه چــرا ایــن قــدر 
سخت گیری »پریا«؟ پوست خودُت و منُ و 

این قفسه ها رو کندی دختر! بجنب! 
دخترک اما آرام است. آرام و خونسرد؛ دارد 
طــرح هــا و رنــگ هــا را چــک می کند تــا مــورد 

پسندش را پیدا کند.

مادر، خودش را ُسر می دهد سمتم و با جوش 
توروخدا کالفه  و خروش می گوید: می بینید 
زندگیش  تــو همه  یعنی  رفــتــاراش.  از  شــدم 
میگن؛ حساب  مشاورا  وسواسه.  همین طور 
شده، دقیق و آینده نگره. میگن هوش انتخاب 
داره. اما اونا جای ما نیستن که بفهمن چی 

می کشیم، یه چی میگن برا خودشون.
به دقیقه نمی کشد که پقی می زند زیر خنده 
به  ــی دوزد  مـ را  چشم هایش  تمسخرآمیز  و 
خودکارهایی که انتخاب کرده ام و بعد می رود.
بــه دســت هــایــم نــگــاه مــی کــنــم... هــیــچ چیز 
مضحکی نمی بینم... جز یک بسته 10تایی 

انتظار  شاید  قیافه...  خوش  و  شاد  خودکار 
داشــت بــروم ســراغ روان نویس های رسمی و 
خودکارهای شیک و پیکی که به سن و سالم 

بخورد. 
را زیرنظر بگیرم که  ــاره ســوژه  می خواهم دوب
کنارم.  آمــده  خــودش  دخترک  می برد.  ماتم 
که  می دهد  نشانم  را  خودکارهایش  بی هوا 
یــکــی اســـت و ســر کیف  انــتــخــابــمــان  یعنی 
می پرسد آیا خودکار روبات ها را دیده ام یا نه؟

بی اختیار می گردم دنبال بانویی که هر دویمان 
را قبول ندارد. پیدایش می کنم. ایستاده جلو 

قفسه کتاب های روان شناسی و فلسفه.

سنجاق
قضاوت  را  همدیگر  نــویــســنــده ای،  قــول  بــه 
نکنیم. دنــیــای آدم هــــا، دنــیــای تــفــاوت هــا و 
تناقض هاست و هیچ خط  کشی وجود ندارد. 
را، حال درون  زندگی خودش  هر کس حال 
از  بهتر  را  ــودش  حـــال خـ ــالِ  را، حـ ــودش  خـ
دیگری می فهمد. هرکس دکتر خودش است. 

ما شاقول زندگی هیچ کس نیستیم!
پی نوشت

می فرمایند:  عیسی)علیه السالم(  حضرت 
خوشا به حال آن کسی که بینش و بینایی اش 

در دلش باشد نه در چشمش.

نیمکت زندگینیمکت زندگی

 به سراغ هم 
اگر می آییم...

حضور آن عالم مجاهد در حوزه علمیه و شهر مشهد، طی روزهای 
پرالتهاب انقاب اســامی، یک نعمت بزرگ بود. آیت اهلل میرزاعلی 
فلسفی عاوه بر حمایت همه جانبه از طاب و مردم انقابی، خود 

نیز در فعالیت های این عرصه حضور فعالی داشت. 

گزيدهگزيده

نقش تمدن ساز زیارت در گفت و گوی 
قدس با حجت االسالم قنبریان
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 راهکارهای اهل بیت b برای 
حل مشکل دروغگویی کودکان

واکنش پیامبر اسالم a به دریافت 
هدیه توسط کارگزاران حکومتی

با ساخت بخش سی تی اسکن، بیماران به مشهد اعزام نمی شوند

خدمت درمانی آستان قدس رضوی
به مردم سرخس  

حجت االسالم عالی بیان کرد

 شرط مهم ظهور
f امام زمان  
3

۲

۲

3

4

۲

تأملی بر طرح تربیت حافظان قرآن

بودجه کافی نیست!

    سال اول    ویژه نامه 175   
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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وَُكلُّ  َالتَّ
عى الّله 
َنجاةً منْ 
 سوءٍ 

ِّ
ُكل

وَ حِرٌْز 
 

ِّ
منْ ُكل
؛

ٍّ
عدُو

توكل بر خداوند، 
مايه نجات از هر بدى 
و محفوظ بودن از هر 
دشمنى است.

مَن 
عَمَِل 

ِبما َیعَلمُ 
مَهُ  عَلَّ
اهلُل ما َلم 

َیعَلم.
آنکه به دانسته هايش 

عمل كند خدا آنچه 
نمى داند را به او ياد 

مى دهد.

ZL

َمَثل امام

 شخصی به نام 
محمودبن لُبید 

می گوید: از کنار قبر 
حمزه عبور می کردم 
که حضرت زهرا)س( 

را در حالت گریه 
دیدم. جلو رفتم و 

از حضرت پرسیدم 
اگر پیامبر)ص( 

امیرالمؤمنین را به 
خالفت برگزید، پس 
چرا علی)ع( سکوت 

کرد و برای گرفتن حق 
خویش قیام نکرد؟ 
حضرت زهرا)س( 

فرمود: »ای اباعمر، 
رسول خدا فرمود: 
َمثَل امام همانند 

کعبه است که مردم 
به سراغ آن می روند، 

نه آنکه کعبه به سراغ 
مردم بیاید؛ َمثُل اْلمامِ 

َمثَُل الْکعْبَةِ اذ تُوْتی 
وَ َلتَأْتِی«. بنابراین 

غیبت امام زمان)عج( 
تا زمانی به طول 

می انجامد که تحمل 
امامت ایشان وجود 

داشته باشد و ابتدای 
شرطش آن است 

که شیعیان، همدل 
و یکپارچه امام را 

بخواهند.

دروغ يک امر 
اكتسابى است

کودک خردسال دروغ 
نمی گوید و عملش 
مطابق عقیده اش 
است. اگر از کسی 
خوشش بیاید خود را 
در آغوش او می اندازد و 
اگر از کسی بدش بیاید 
از او روی برمی گرداند. 
هر چه بخواهد به 
سوی او دست دراز 
می کند و اگر نخواهد 
محال است چیزی 
را پذیرا باشد. این ها 
نشان می دهد انسان، 
صدیق به وجود 
می آید و اعمالش 
مطابق با پندارش 
است. اما پس از اینکه 
به سن رشد رسید در 
بعضی از اشخاص 
کردار، برخالف پندار 
می شود و دروغگویی 
جای راست گفتن را 
می گیرد.

حواشی حواشی

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی قــرآن و عترت بیت الحزان 
حضرت زهرا)س( با اشاره به اینکه بودجه ای که برای برنامه های 
ســال ۱۴۰۰ در اختیار ستاد راهــبــری طــرح ملی حفظ قرآن 
کریم قرار گرفته کافی نیست، گفت: این بودجه برای ایجاد 
زیرساخت های مربوط به حفظ اختصاص داده شده و بنابراین 
در سال ۱۴۰۰ منجر به تربیت حتی یک حافظ قرآن نخواهد 
شد. به گزارش ایکنا، حجت السالم علیرضا شاهسونی در 

پاسخ به پرسشی در مــورد عملکرد شــورای توسعه فرهنگ 
قرآنی در مقوله حفظ قرآن کریم، گفت: در یکی از برنامه های 
گذشته مصباح، دو پرسش از سوی یکی از میهمانان در مورد 
بودجه قرآنی و خروجی نداشتن آن مطرح شد. با وجود اینکه 
این بودجه اندک بوده، اما مطمئناً خروجی داشته، البته این 
خروجی در بحث حفظ قرآن کریم نبوده و در مباحث دیگر 
بوده است. وی در ادامه افزود: وقتی رهبر معظم انقالب مطالبه 

۱۰ میلیون حافظ کل قرآن را مطرح کردند، من به عنوان یک 
فعال قرآنی انتظار داشتم این مطالبه به دغدغه و برنامه اصلی 
تمام فعالن و مسئولن قرآنی تبدیل شود و بر این موضوع 
متمرکز شود، اما در عمل این گونه نشد. شاهسونی با اشاره به 
اینکه یکی از انتقادهای وارده به شورای توسعه فرهنگ قرآنی 
بی توجهی به موضوع حفظ بوده، تصریح کرد: بودجه اندکی 
که به شورا اختصاص داده شد، دو مشکل اساسی ایجاد کرد. 

نخست اینکه همین شورا بودجه اندک را بین دستگاه ها و 
برنامه های مختلف تقسیم کرد و مشخص است با بودجه 
اندک و حجم زیاد برنامه ها نمی توان کار زیادی از پیش برد. 
مشکل دوم هــم ایــن بــود شـــورای توسعه بــودجــه را در بین 
ارگان هایی تقسیم کرد که خود دارای بودجه داخلی و سازمانی 
در حوزه قرآن بودند. وی بیان کرد: به اعتقاد من شورای توسعه 
به جای تقسیم بودجه در بین ارگان هایی که خود ردیف بودجه 

جداگانه دارند، باید آن را بین مؤسسات مردمی تقسیم می کرد. 
شورا در گذشته واحد نبودن اتحادیه را بهانه می کرد، اما اکنون 
که دو اتحادیه قرآنی ادغام شده دیگر چنین بهانه هایی مورد 

قبول قرار نمی گیرد و همه انتظار حمایت دارند.
وی بیان کــرد: یک مــاه پیش دیـــداری با اعضای کمیسیون 
فرهنگی مجلس شورای اسالمی داشتم و در آنجا طرحی را 
ارائه دادم تا مجلس مشوق هایی مانند اولویت استخدام برای 

حافظان قرآن، معافیت سربازی و مسائلی از این دست را در نظر 
بگیرد. به نظر شما چه اشکالی دارد اگر مجلس در بحث یارانه 
قانونی تصویب کند که به حافظان قرآن یارانه بیشتری تعلق 
می گیرد. مگر حضرت علی)ع( نفرموده اند برای هر حافظ قرآن 
از بیت المال مسلمین 2۰۰ دینار در هر سال در نظر بگیرید و اگر 
این مبلغ به آن ها داده نشد، در قیامت به آن ها داده می شود؟ 

چرا در دولت ما این چنین نمی شود.

ایــن عضو شـــورای توسعه فرهنگ قرآنی با اشـــاره به اینکه 
بسیاری از حافظان در حال حاضر سرخورده شده اند، گفت: 
امروزه تمام نظام های آموزشی کشور از مدارس غیرانتفاعی تا 
آموزشگاه های آزاد و... بر اساس قانون، مجوزهایی را به فراگیران 
خود ارائه می دهند که از اعتبار لزم برخوردار است، اما این 
جایگاه هیچ وقت برای مؤسسات قرآنی در نظر گرفته نشده 
است. مدیرعامل مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت بیت الحزان 

حضرت زهــرا)س( در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به اینکه وارد کــردن هر نفر به عرصه حفظ قــرآن کریم، پنج 
نفر را درگیر کار می کند، گفت: زمانی که رهبر معظم انقالب 
۱۰ میلیون حافظ قرآن را مطالبه کردند، به این معنا بود که ۵۰ 
میلیون نفر درگیر کار حفظ شوند. وقتی در کشور ۵۰ میلیون 
آشنا به بحث حفظ قرآن کریم داشته باشیم، جامعه ای شبیه 

به جامعه زمان پیامبر)س( شکل خواهد گرفت.

خبر
تأملی بر طرح تربیت حافظان قرآن
 بودجه
 كافى نیست!

موعظه
آیت اهلل خوشوقت

 شیطان با چیزى ما را وسوسه مى كند
 كه نوعًا مورد عالقه ماست

چرا دستور داده  اند پیش از اينکه شروع به قرائت و تالوت 
قرآن كريم كنیم بگويیم اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم؟ چون 
خدا در قرآن با ما حرف مى  زند، مى  گويد گناه نکن، اين كار را 

بکن آن كار را نکن، شیطان هم مى  خواهد ما را به عکس خدا 
دعوت كند، بنابراين مى  گويد اول از شّر او به من پناه ببر بعد 

قرآن بخوان، وگرنه تا بخوانى نمى  گذارد عمل كنى. چقدر 
افراد قرآن مى خوانند و عمل نمى  كنند، چون شیطان گولشان 

مى  زند. بنابراين خدا حرف هايى زده است، او ديده اين شیطان 

كنارش قرار گرفته است و كارى مى  كند مردم عمل به حرف 
خدا نکنند. سراغ هر كسى مى رود او زمین مى  خورد، نبايد فکر 
كنیم لباسى كه مى پوشیم يا كتابى كه مى  خوانیم ما را از شّر او 

نجات مى  دهد. فقط يک چیز ما را نجات مى  دهد آن هم ايمان در 
مرحله باالست. اگر ايمان پايین باشد رفیق شیطانیم، اگر ايمان 

در اثر ادامه ترک گناه باال رفت او زورش به ما نمى  رسد. اما بقیه 
تحت سیطره شیطان ملعون هستند. خود شیطان اعالم كرده 

ُهْم أَْجَمِعیَن«، همه فرزندان آدم را از راه  تَِک َلُْغِوَينَّ »َقاَل َفِبِعزَّ
بندگى جدا مى  كنم »إاِلَّ ِعَباَدَک ِمْنُهُم الُْمْخَلِصیَن«، آن بنده  هاى 
صد درصد را نمى  توانم، زورم نمى  رسد. آن هايى كه صد درصد 

بنده نیستند هر كسى به اندازه پايین بودن درصدش در قبضه 
قدرِت مِن شیطان است. براى همین مى بینیم جامعه سال به سال 

به آن طرفى كه شیطان مى  خواهد مى  رود نه آن طرفى كه خدا 
مى  خواهد. بنابراين بايد حواسمان جمع باشد تا خدا حرف زد 
و گفت اين كار را بکن، شیطان بغلش سبز است و دعوت مى  كند 

كه نکن. تا خدا گفت آن كار را انجام نده، شیطان سبز مى  شود و 
مى  گويد انجام بده. وقتى احساس كرديم از جايى به مخالفت 
فرمان خدا دعوت و به آن طرف كشیده مى  شويم و نمى  دانیم 

كجاست، چون نمى  بینیم، بايد بفهمیم كه خودش است. چکار 
كنیم؟ به اين دعوت ترتیب اثر ندهیم وگرنه مخالفت فرمان خدا 

شروع مى  شود. بنابراين اگر خواستیم قرآن بخوانیم بايد از 
شّر شیطان به خدا پناه ببريم. وقتى خدا مى  گويد نماز بخوان، 

بخوانیم؛ گوش به وسوسه  هاى شیاطین ندهیم وگرنه سعى 
مى  كند به ما اجازه ندهد يک بار هم به حرف خدا گوش كنیم، اين 

قدر بى انصاف است و همه را هم زمین زده است.

نشست خبری سی و پنجمین کنفرانس بین المللی 
وحــدت اسالمی صبح روز گذشته با حضور دبیر 
مجمع تقریب مــذاهــب اســالمــی و اهــالــی رسانه 
در دانشگاه ادیــان و مذاهب اسالمی برگزار شد. 
به گــزارش مهر، حجت الســالم شهریاری در این 
نشست با بیان اینکه در جهان امروز شاهد وقایع و 
مشکالت فراوانی هستیم، گفت: این روزها جهان 
اسالم مشکالت فراوانی را شاهد است؛ از این رو 
همه علما، دولتمردان و شخصیت های برجسته 
ــالم از جمله مجمع جهانی تقریب  جــهــان اسـ
مذاهب اسالمی در برابر این مشکالت وظیفه دارند. 
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی 
ادامه داد: این مجمع بر خود فرض دانست در سی 
و پنجمین کنفرانس بین المللی وحــدت اسالمی 
موضوع کنفرانس را مرتبط با مسائل جاری جهان 
اسالم قرار دهد، از این رو محور اصلی این همایش 

جنگ و صلح عادلنه است. 
ــاری بـــه ســخــنــرانــان ایــن  ــالم شــهــری ــ حــجــت السـ
کنفرانس اشاره و اظهار کرد: مجموع سخنرانی ها 
۵۱۴ سخنرانی خواهد بود که از ۳۹ کشور حضور 
خواهند داشت. ۳۶۰ سخنرانی در قالب وبینار و از 
راه دور شکل خواهد گرفت. وی با اشاره به موضوعات 
این کنفرانس، افزود: جنگ و صلح عادلنه، اخوت 
اسالمی و مقابله با تروریسم، آزاداندیشی دینی 
و پــذیــرش اجــتــهــاد مذهبی و مقابله بــا تکفیر و 
افراطی گری، همدلی و همدردی اسالمی و پرهیز 
از تنش ها و منازعات، احترام متقابل بین مذاهب 
اسالمی، رعایت ادب اختالف و پرهیز از مشاجره؛ 
حرمت شکنی و توهین، تبیین امت واحده و اتحادیه 
کشورهای اسالمی، فلسطین و مقاومت اسالمی 
و بــزرگــداشــت آیـــت هللا محمدعلی تسخیری از 

موضوعات و محورهای این کنفرانس خواهد بود.

ــیــان ایــنــکــه ایــن  ــاری بـــا ب حـــجـــت الســـالم شــهــری
ــه صـــورت حــضــوری و غیرحضوری  کــنــفــرانــس ب
 برگزار می شود، گفت: کنفرانس هفته وحــدت از 
ــاه بـــرگـــزار خــواهــد شــد.  ــان مـ ــ ــا 2 آب 2۷ مــهــرمــاه ت
عالقه مندان می توانند به صورت زنده این برنامه را 
از سایت مجمع به صورت زنده مشاهده کنند. در 
برنامه حضوری شاهد چهار جلسه و هفت نشست 
تقریبی جانبی با عنوان امت همدل خواهیم بود. 
وی افزود: همچنین در برنامه افتتاحیه و اختتامیه 
در خدمت یکی از رؤســای قــوای سه گانه از جمله 
آیت هللا رئیسی و دکتر قالیباف خواهیم بود. دبیر 
کــل مجمع جهانی تقریب مــذاهــب اســالمــی به 
حضور میهمانان داخلی و خارجی اشاره و عنوان 
کــرد: با توجه به محدودیت های شرایط کرونایی 
شاهد 2۳۰ میهمان حضوری و ۵2 میهمان خارجی 

از ۱۶ کشور خواهیم بود.
حــجــت الســالم شــهــریــاری بــا بــیــان اینکه اتحاد 
اسالمی و پرهیز از تفرقه و تنازع در جهان اسالمی 
مورد بحث و گفت وگو قرار گرفته است، گفت: در 
ستاد با تشکیل هفت کارگروه، برنامه ها را عملیاتی 
کردیم و این کنفرانس به صورت وبیناری در هفته 
وحــدت برگزار و مراسم به صــورت زنــده از سایت 

تقریب پخش خواهد شد. 

حجت السالم عالی در سخنانی به یکی از مهم ترین 
شرایط تحقق ظهور امــام عصر)عج( اشــاره کــرد و 
گفت: در کتاب احتجاج عالمه طبرسی روایتی از 
امام زمان)عج( درباره شرایط تحقق ظهورشان بیان 
ـَـوْ اَنَّ اْشیاعَنا  شده است؛ حضرت می فرماید: »وَل
َّقَهُمُ اللّهُ لِطاعَتِهِـ عَلَی اجْتِماع مَِن الْقُلُوِب فِی  ـ وَف
الْوَفاءِ بِالَْعهْدِ عَلَیْهِمْ لَماتَاَخَّرَ عَنْهُمُ الْیُمْنَ بِلِقائِنا؛ اگر 
شیعیان ما )که خداوند توفیق طاعتشان دهد( در راه 
ایفای پیمانی که بر دوش دارند، همدل می شدند، 
میمنت مالقات ما از ایشان به تأخیر نمی افتاد و 
سعادت دیدار ما زودتر نصیب آنان می شد«، سپس 
می فرماید: »شرط ظهورم این است شیعیان ما در راه 
تحقق امر ما با یکدیگر متفق القلب و یکدل باشند«.
به گزارش تسنیم، این خطیب مذهبی در سخنانی 
در حــرم حضرت معصومه)س( گفت: من و شما 
می دانیم ظهور امام زمان)عج( پدیده ای اجتماعی 
برای کل بشریت است. یک انقالب بزرگ جهانی، 
ناگهانی رخ نمی دهد بلکه باید علل و اسبابش فراهم 
باشد. آمادگی مردم برای تحمل عدالت، عقالنیت، 
امامت و معنویت عصر ظهور باید حاصل شود. 
حرف زدن از عدالت آســان اســت، اما تحملش به 
همین سادگی نیست؛ به همین دلیل است که در 
فــراز انتهایی دعــای سالمتی امــام عصر از خداوند 
َّی تُْسکِنَهُ أَرَْضکَ طَوْعاً؛ یعنی مردم  می خواهیم حَت
با میل و رغبت او را بپذیرند. قرار نیست امام عصر 
خودش را تحمیل کند، بلکه مردم باید با رغبت او را 
بپذیرند. انسان ها باید خود را در اختیار او قرار دهند 

تا تربیت شوند.
وی دراین باره ادامه داد: شخصی به نام محمودبن 
لُبید می گوید: از کنار قبر حمزه عبور می کردم که 
حضرت زهرا)س( را در حالت گریه دیدم. جلو رفتم 
و از حضرت پرسیدم اگر پیامبر)ص( امیرالمؤمنین 
را به خالفت برگزید، پس چرا علی)ع( سکوت کرد و 

برای گرفتن حق خویش قیام نکرد؟ حضرت زهرا)س( 
فرمود: »ای اباعمر، رســول خدا فرمود: مَثَلِ امام 
همانند کعبه است که مردم به سراغ آن می روند، 
نه آنکه کعبه به سراغ مردم بیاید؛ مَثلُ اْلمامِ مَثَلُ 
ـِـی«. بنابراین غیبت امام  ـَـأْت الْکعْبَِة اذ تُوْتی وَ َلت
زمــان)عــج( تا زمانی به طول می انجامد که تحمل 
امامت ایشان وجود داشته باشد و ابتدای شرطش 
آن اســت که شیعیان، همدل و یکپارچه امــام را 

بخواهند.
حجت الســالم عالی یکی از حربه های ابلیس را 
گسستن روابط جمعی معرفی کرد و گفت: وقتی 
روح جمعی بــر شیعه حاکم شـــود، کمتر قدرتی 
می تواند مقابلش بایستد، بنابراین یکی از نقشه های 
شیطان از بین بردن صمیمیت بین مؤمنان و برهم 
زدن پیوندهای مؤمنانه بین زن و شوهر، بین اعضای 
خانواده و فامیل و بین دو دوســت مؤمن است تا 
به این ترتیب مؤمنان تنها بیفتند، چرا که شیطان 
مــی دانــد اگــر انــســان تنها شـــود، سریع در دام او 

می افتد.
وی اضــافــه کـــرد: کوهنوردها وقتی کــوه مــی رونــد، 

همدیگر را محکم به 
هم می بندند تا اگر 

یکی لغزش کرد، 
ــرود.  تــه دره ن
کـــوهـــنـــوردی 
که تنهاست 
وقــــتــــی ســر 

می خورد تا ته 
دره می رود، پس 
پیوندها می تواند 

انــســا نــهــا را کنار 
یکدیگر نگه دارد. 

حجت االسالم شهریاری تشریح کرد

 حضور ۵۱۴ سخنران از ۳۹ کشور 
در کنفرانس وحدت اسالمی 

حجت االسالم عالی بیان کرد

fشرط مهم ظهور امام زمان 

دیدگاههفته وحدت

تسنیم: بزرگ ترها عالوه بر اینکه بر رفتار 
و گفتار خود مراقبت کنند تا الگوی درستی 
برای کودک باشند، لزم است با نصیحت 
کردن و برقراری ارتباطی دوستانه با کودک 
و نوجوان خود، به او زشتی دروغ گفتن و زیبایی راستگویی را 
یــاد بدهند. به ایــن ترتیب آن هــا می توانند از بسیاری از 
خطاهای احتمالی فرزند خود جلوگیری کنند و مانع شوند او 
برای بدست آوردن موفقیت یا موقعیت خاصی راستگویی را 
کنار بگذارد و دروغ بگوید. یادآوری زشتی کارهای نادرست و 
نصیحت و تشویق کردن فرزندان برای انجام کارهای درست 
هم یکی از شیوه های متداول در بین امامان معصوم)ع( 
است. به عنوان مثال، در جلد هشتم کتاب وسائل الشیعه و 
همچنین کتاب تحف العقول، روایتی از امام باقر)ع( نوشته 
ــوارش، امـــام  ــ ــزرگ ــ ــد پـــدر ب ــرمــودن شـــده کـــه آن حــضــرت ف
زیــن الــعــابــدیــن)ع(، فــرزنــدان خــود را نصیحت مــی کــرده و 
می فرمودند: »اتقوا الکذب الصغیر منه و الکبیر فی کل جد 
و هزل فان الرجل اذا کذب فی الصغیر اجترا علی الکبیر؛ از 
دروغ کوچک و بزرگ، چه به صورت جدی و چه در حالت 
شوخی دوری کنید و اطراف آن نگردید چراکه انسان وقتی 
دروغ کوچک گفت، جرئت می کند دروغ بزرگ هم بگوید«.

بعضی از خانواده ها که فرزندشان با مشکل دروغگویی 
مواجه است،  ابراز می کنند نصیحت در او کارساز نیست 
و فرزندشان به حــرف آن هــا گــوش نمی دهد و مطیع امر 
پــدر و مــادر نیست. در آمــوزه هــای سبک زندگی اسالمی 
چه راهکاری برای این دسته از والدین وجود دارد؟ به نظر 
می رسد بزرگ ترها عالوه بر اینکه باید مراقب رفتار و گفتار 
خود باشند تا الگوی درستی برای کودک قرار بگیرند، لزم 
است با نصیحت کردن و برقراری ارتباطی دوستانه با کودک 
و نوجوان خود، به او زشتی دروغ گفتن و زیبایی راستگویی 
را یاد بدهند. به این ترتیب آن ها می توانند از بسیاری از 

خطاهای احتمالی فرزند خود جلوگیری کنند. امام صادق)ع( 
فرموده اند: اصل انسان بر اســاس صداقت و راستگویی 
سرشته شده است. بر همین اساس است که فرموده اند: 
»در آغــاز، انسان صدیق و راستگو به دنیا می آید و عملی 
برخالف عقیده خود نمی کند ولی بعداً در بعضی از اشخاص 
این پدیده به وجود می آید که عملشان برخالف عقیده شان 
باشد و دروغ بگویند«. ایشان همچنین فرموده اند: »کودک 
خردسال دروغ نمی گوید و عملش مطابق عقیده اش است. 
اگر از کسی خوشش بیاید خود را در آغوش او می اندازد و اگر 
از کسی بدش بیاید از او روی برمی گرداند. هر چه بخواهد به 
سوی او دست دراز می کند و اگر نخواهد محال است چیزی 
را پذیرا باشد. این ها نشان می دهد انسان، صدیق به وجود 
می آید و اعمالش مطابق با پندارش است. اما پس از اینکه 
به سن رشد رسید در بعضی از اشخاص کــردار، برخالف 
پندار می شود و دروغگویی جای راست گفتن را می گیرد«. 
از اینجا مشخص می شود دروغ گفتن، یک امر اکتسابی 
اســت. یعنی انسان به طور ذاتــی راستگو است اما بنا بر 
دلیلی به دام دروغ گفتن می افتد. به همین دلیل بزرگ ترها 
و والدین کودک و نوجوان باید در عین حال که فرزند خود را به 
راستگویی تشویق می کنند، شرایط دروغ گفتن را هم برای او 

ایجاد نکنند تا این صفت را از او دور نگه دارند.
بعضی از والدین برای اینکه فرزند خود را به سمت کارهای 
درست تشویق و صفت های بد را از او دور کنند، به اشتباه، او 
را با همسن هایش مقایسه می کنند و آن قدر صفات خوب 
کودک دیگری را به او می گویند که کودک یا نوجوان به جای 
یاد گرفتن آن کار، دچار حس حسادت شده و کارهای بدتری 
را مرتکب می شود. مشخصاً وقتی والدین نوجوانی، او را با 
دیگران مقایسه کرده و برای اینکه صفات خوبی مثل آن ها 
نــدارد سرزنشش می کنند، حس حسادت را در او ایجاد 

می کنند و او ممکن است برای جبران، دروغ بگوید.

ــالم)ص( در واکنش به  ايکنا: پیامبر اسـ
دریافت هدیه از ســوی یکی از کــارگــزاران 
فرمودند: وقتی کسی را به عنوان کارگزار در 
منطقه ای به کار گرفتیم و مأموریتی به وی 
دادیم و حقوقی را برایش تعیین کردیم، اگر بیشتر از حقوق 
خود چیز دیگری بگیرد حرام است، چراکه سبب می شود از 

مسیر حق انحراف پیدا کند. 
پیش از اینکه دربـــاره حقوق کــارگــزاران صحبت کنم، لزم 
می دانم به انــواع کــارگــزاران در حکومت پیامبر اســالم)ص( 
اشاره کنم. کارگزاران رسول گرامی اســالم)ص( را می توان به 
۹ گروه تقسیم کرد؛ منظور از کارگزاران کسانی هستند که از 
جانب رسول اکرم)ص( مأمور می شوند تا کاری را انجام دهند. 
یکی از این دسته ها کسانی هستند که در منطقه ای، نماینده 
حکومت اسالمی یا نبوی بودند و طبیعتاً در زمان پیامبر گرامی 
اسالم)ص(، این عده زیاد نبودند اما از افرادی همانند ابوموسی 
اشعری و امیرالمؤمنین)ع( به عنوان کارگزار در یمن یاد شده 
است. گروه دوم فرماندهان هستند که به عنوان فرمانده یک 
سریه بوده اند یا در هنگام نبرد تعیین می شدند. گروه سوم 
افرادی بودند که پیامبر آن ها را برای نظارت بر بازار منصوب 
می کرد. جمعی دیگر کارگزاران مالی و اقتصادی بودند؛ یعنی 
کسانی که در مسائل مالی مأموریت داشتند که از جمله آن ها 
عامالن زکات بودند. در قرآن کریم وقتی به مصارف زکات اشاره 
شده، یکی از موارد آن برای کسانی است که زکات را گردآوری 
می کنند. گروه دیگر کارگزاران انتظامی و دیگری کاتبان بودند. 
رسول گرامی اسالم)ص( دو گروه کاتب داشتند؛ یکی کاتبان 
وحی بودند که محل بحث ما نیستند و گروه دیگری کاتبان 
قراردادها، پیمان ها و نامه های رسمی آن حضرت. گروه دیگر 
سفرا و نمایندگان اعزامی را شامل می شدند؛ به خصوص 
در سال های آخر دوران زندگانی رسول گرامی اســالم)ص(، 
جمعی را به عنوان نماینده به همراه نامه به دیگر سرزمین ها 

فرستادند. گروه بعدی، کارگزاران اطالعاتی آن حضرت بودند 
که از سوی پیامبر مأمور می شدند اطالعاتی از دشمن کسب 

کنند. دسته دیگر، حاجبان یا دفترداران بودند. 
وقتی می خواهیم از حقوق کارگزاران صحبت کنیم طبیعتاً 
حق آن ها براساس اختیاراتی است که داشته اند، بدین معنی 
که وقتی کسی به عنوان فرمانده اعزام می شود، زیردستان 
باید از وی اطاعت کنند و هر تصمیمی که می گیرد باید از 
آن اطاعت شود. بنابراین اطاعت از کارگزار و حرف شنوی 
از او، یکی از حق های وی است و اگر دیگران به دستورات 
او گوش ندهند جامعه دچار هرج و مرج می شود یا اگر در 
جنگی سربازان از فرمانده خود اطاعت نکنند، ممکن است 
زمینه های شکست در جبهه جنگ فراهم شود. حق دیگری 
که کارگزاران دارند این است که جامعه باید خیرخواه آن ها 
باشد، یعنی اگــر طرحی به نظرشان رسید با وی در میان 
بگذارند؛ برای مثال سلمان فارسی در جنگ خندق به پیامبر 
اســالم)ص( پیشنهاد کرد در محدوده ای که ممکن است 
دشمن از آنجا حمله کند خندق حفر شــود. چنین کاری 
نشانه خیرخواهی است. براساس روایاتی که از نبی گرامی 
اســالم)ص( داریــم، در یک مورد کارگزاری را اعزام کردند که 
گردآورنده زکات بود و هنگامی که نزد رسول خدا آمد گفت: 
این اموال، زکاتی است که گردآوری کرده ام و این هم هدایایی 
است که مردم با رضایت به خود بنده داده اند، اما پیامبر)ص( 
از اینکه آن شخص هدیه را پذیرفته بسیار ناراحت شدند و در 
زمان سخنرانی در مسجد فرمودند: وقتی کسی را به عنوان 
کارگزار در منطقه ای به کار گرفتیم و مأموریتی به وی دادیم و 
حقوقی برای وی تعیین کردیم اگر بیشتر از حقوق خود چیز 
دیگری بگیرد حرام است، چراکه اگر در منزل خود نشسته بود 
کسی به وی هدیه ای نمی داد. بنابراین این مال اضافی که به 
عنوان هدیه گرفته غیرمنطقی است و سبب می شود مقداری 

از مسیر حق انحراف پیدا کند.

سبک زندگی
 دکتر فاطمه محبی، استاد حوزه و دانشگاه عنوان کرد

 bراهکارهاى اهل بیت 
براى حل مشکل دروغگويى كودكان

سیره
 علی اکبر ذاکری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی مطرح کرد

 a واكنش پیامبر اسالم 
به دريافت هديه توسط كارگزاران حکومتى

فاطمى نژاد:  محسن 
ــده مــهــم  و  ــدی ایـــن روزهــــا پ
تـــاریـــخـــی زیـــــــارت، چــقــدر 
مــتــأثــر از حــســی تــر شــدن 
ــا و مــعــرفــت دینی  ــزاره هـ گـ
است. ما پیش از این درخصوص اشکال زیارت با 
حجت السالم محسن قنبریان گفت وگو کرده بودیم 
که به نظر، این گفت وگو تا حدودی می تواند پاسخ 
به این پرسش را نیز پوشش دهد. در ادامه دیدگاه 

ایشان را در خصوص زیارت از نظر می گذرانید.

زیارت در سه مرحله ◾
به صورت کلی زیارت به معنای روبه رو شدن دو نفر 
با یکدیگر اســت، به شکلی که صــورت به صورت 
شوند؛ به تعبیری »محاذی« قرار گرفتن دو شئ –که 
اینجا نیز منظورمان انسان است نه هر شیئی- را نیز 
می گویند. من زیارت فرد را در سه لیه یا به تعبیری 
سه مرحله می بینم. در لیه نخست که همان زیارت 
جسمی اســت، جسم ما مثالً نزدیک قبر شریف 
حضرت)ع( قرار می گیرد که از آن به »زیارت حسی 
و ظاهری« نیز تعبیر می شود. دومین لیه، »زیارت 
عاطفی با امیال و احساسات« است که درون انسان 
اتفاق می افتد و آدمی در آن سعی می کند افکار و 

امیالش را به مزور نزدیک کند.
یک لیه یا مرحله دیگر نیز وجود دارد که من از آن به 
»زیارت راعون« تعبیر می کنم و تبلور زیارت در اعمال 
و رفتار است. این لیه زیارت دیگر از جنس خواندن 
الفاظ و مفهوم صرف نیست، بلکه تبلور واقعیت 
زیــارت اســت. زیــارت، در این مرحله بدل به امداد 
امام)ع( در رفتارهای اجتماعی و فردی و خانوادگی و 
امثالهم می شود. بنابراین بسیار مهم است یک زائر 
از این زیارت عاطفی و جسمانی به زیارت روحانی 
وعقلی و امیال راهبری شود که همه این موارد نیز 
در زیارت امین هللا فهرست شده اند تا بعد انسان 
به این برسد که وفاداری کند و زیارت را در رفتارهای 

خود وارد کند.

زیارت امام)ع( با امتداد فعل امام ◾
 وقتی زائر در رفتارهایش زیارت کند دیگر فقط قبر را 
زیارت نمی کند بلکه همان رفتاری که امام در آن بروز 
کرده، در او نیز بروز می کند. انگار امام را در صداقت، 
در وفای به عهد، در عدالت، در شجاعت و برائت 
زیارت می کند چرا که در این سطح می خواهد امتداد 
فعل امام باشد. چون معصومین)ع( اول و آخر هر 
خیری هستند، امام را در آنجا زیارت می کند. این 
عالی ترین نوع زیارتی است که پشتوانه اش آن ایمان 

و زیارت قلبی است. 
باید این نکته را اضافه کرد که در عملِ متصل همین 
اتفاق می افتد، یعنی زمانی که من در شب کیسه به 
دست بگیرم و به دست گیری فقیری بروم، گویی دارم 
امیرالمؤمنین)ع( را در دست گیری به ایتام زیارت 
می کنم. من وقتی مقابل دشمنان خدا و طاغوت ها 
بایستم و برائت بجویم انگار دارم امام را در برائت 
زیــارت می کنم و این ها همه فعل های متصل من 

هستند.
 اگــر ایــن افــعــال، بــدل به فعل منفصل ما نیز شد 
از آنجایی که افعال منفصل سازه های فرهنگی و 
تمدنی ما هستند -در چنین نقاطی، از معماری 
ساختمان گرفته تا فناوری که می سازیم و همه افعال 
منفصل ما به حساب می آیند- اگر توانستیم آنجا را 
نیز استمرار زیارت دهیم، زیارت ما از جنس دیگری 

خواهد شد. 

ــرای پیامبر در کــوه حــرا افتاد،  وقتی آن اتــفــاق ب
همین در رفتارش و پس از رفتارش به مناسباتش 
آمد. اتفاق جدیدی رخ داد، مثالً یک جور برادری 
اسالمی به وجود آورد. این ها حاصل آن اتفاقی 
بود که در حرا افتاد وگرنه برای آن مردم، چه بسا 
فقط بـــرادر خونی حساسیت داشــت و بعضی 
ــات در هــمــان نسبت نیز همدیگر را غــارت  اوقـ

می کردند.
 ایــن بــود که پیامبر آمــد بــالل حبشی را در کنار 
دیگری قرار داد چرا که عارضه ها برایش کنار رفت 
و آن جوهر انسانی و اصیل که خلیفه هللا و نیابت 
از خدای متعال است را دید. از اینجا بود که مثالً  
برادری اسالمی شکل گرفت، مواسات و مساوات 

ظهور پیدا کرد. 
ایــن هــا یعنی از فــعــل متصلی کــه خــود پیامبر 
ارتباط برقرار می کرد، یک سازه فرهنگی درست 
کــرد و از آنجا به بعد بــود که دیگر خــودِ جامعه 
نیز مناسبات تازه ای یافت که همه اش از همین 
ارتباط منبعث می شد. یکی از بزرگان می فرمود 
ــود و دیــگــران »مــؤمــن به  او »شــاهــد بــه غــیــب« ب
غیب«؛ هرچند شهود او را نداشتند ولی ایمان 
به دیدن او داشتند و آنچه را او در رفتارش آورده 
بود، در رفتار خودشان تکثیر می کردند و زمانی که 
این ها در همدیگر ضرب می شد، مناسبات جدید 
ــی آورد. مثالً مناسباتی  اجتماعی را بــه وجــود مـ
چون برادری در برابر مناسبات »الهکم التکاثر« 
ــدر قبیله گری در ایــن  ــن ق کــه بــه عــنــوان مــثــال ای
جامعه وجود داشت که قبرها را نیز می شمردند؛ 
در مقابل ایــن هــا یــک مناسبات دیــگــری شکل 

گرفت. 
حتی مسجدی که پیامبر)ص( ساخته بود و در 
ــواری را بــرای عالمت قبله بر مبنای سایه  آن دی
گذاشته بود از همین جا بعداً علوم زیــادی مثل 
مثلثات و ریاضیات خاصی استخراج شد. این ها 
افعال منفصل پیغمبر بود که بعداً از آن چیزهای 
تمدنی ساخته شد. حال زیارت نیز اگر در این سه 
مقیاس دیــده شود می تواند معیارهای شهری، 
فرهنگی و تمدنی خــودش را ببیند. اگــر زیــارت 
فقط در لیه اول بماند که قــرار است یک بدنی 
در مقابل امام رضا)ع( بیاید و با عواطفی زیارتی 
را بخواند، آن وقت تنها به فکر یک مکان زیارتی 
جاداری برای زائر و یک سوغاتی برایش هستیم 

و در این مقیاس نگاه می کنیم. 
اما اگر همین زیارت را به مراحلی ببریم که زیارت 
در اعمال هم صورت بگیرد و زیارت راعون اتفاق 
بیفتد می توانیم آن ســازه را نیز بیاوریم که به 
مرور مناسبات جدیدی در جامعه شکل بگیرد. 
مناسبات فرهنگی و انسانی تــازه ای که چه بسا 
این مناسبات جدید، خود را در معماری و خیلی 

چیزهای دیگر بروز دهد. 
برای نمونه اگر گردن کشی یک مؤمن در مقابل 
ــد اســت  مـــؤمـــن دیـــگـــر و در زی شــخــصــی او بـ
ــرض مــرحــا«، ایـــن مسئله در  کــه »ل تمشی الـ
ســازه و ماشین او نیز نباید دیــده شــود. اینکه 
در برخی از روایـــات ما مثالً مذمت شــده کسی 
ــر دیــگــران  ــا آن ب ــســازد کــه بــخــواهــد ب خــانــه ای ب
مفاخره نماید یــا بــر فقیر بغی کــنــد، بــه همین 
دلــیــل اســت کــه در ســازه هــای زنــدگــی مــا نیز اثر 
می کند تا این حالت های بالشهر و پایین شهری 
و ایــن حالت های تیزی را که انسانیت در آن ها 
له می شود، همه زیــرســؤال بــرود و طرحی نو در 

انداخته شود. 

 فرض است
 اين زيارت...

شعر از شهريار

عکس رضوی - مرتضی صالحی 

عکس نوشت
دل ها كه آرزوى امام رضا كنند
گويا زيارت على مرتضى كنند

چون زنگ كاروان دل عشاق مى تپد
چون زائران روانه به دارالرضا كنند

در حسرت طواف تو اى آشیان قدس
دل هاى پر شکسته، چه پرها كه وا كنند

مردم به پیک آه پیايى پیادگان
آتش سودر مركب باد صبا كنند

آنجا طالى گنبد و گلدسته كیمیاست
وزكیمیاى آن مس قلبت طال كنند

يک كاروان شوق به سوداى مشهدند
كآن صحن را به شور و نوا نینوا كنند

چاوش اگر به اهل قبور اين صال دهند
خیزند مردگان و قیامت به پا كنند

ما را جواب كرده طبیبان و مى رويم
آنجا كه دردها به دعايى دوا كنند

فرض است اين زيارت و بايد ادا به وقت
اهل خدا فريضه نشايد قضا كنند؟
تا بازگشت قافله چشمان در انتظار

كز كیمیاى گرد رهش توتیا كنند
نامرد جیفه خوار مرادى نمى دهد

آنجا برو كه حاجت مردان روا كنند
با واصالن ذوق و صفا گو خداى را

با خستگان عشق و وفا هم دعا كنند
بیگانه را كجا خبر از لذت حضور

اين ها حکايتى است كه با آشنا كنند
سوداى اهل بیت دهد سود عاقبت
سوداگران، معامله  گو با خدا كنند

زان لعل و خط بیار، نباتى و مصحفى
تا اهل دل مصالحه با ماسوا كنند

با دوست عرضه كن تو تقاضاى شهريار
بگذار دشمنان همه روى و ريا كنند

 حجت االسالم قنبریان حجت االسالم قنبریان::  
اگر زیارت در هر سه اگر زیارت در هر سه مرحلهمرحله اتفاق  اتفاق 

بیفتد مناسبات جدید بیفتد مناسبات جدید شهری و شهری و 
تمدنی نیز خواهد ساختتمدنی نیز خواهد ساخت
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 طرح  طرح »زیارت« »زیارت« 
از پنجره ای از پنجره ای 

وسیع تروسیع تر

جناب قنبریان، شما در خصوص  ◾
زیارت از افعال منفصلی حرف زدید که در 
نهایت سازه های تمدنی و شهری جدید را 
می سازند. نکته اینجاست محل منازعه 
در شهر زیارتی کجا باید باشد؟ ما باید به 
دنبال ایجاد سازه های جدید اجتماعی در 
شهر باشیم یا در مصادیق مقابل شهر 

زیارتی درگیری داشته باشیم؟
باید بدانیم عقب تر از آنچه فرض کنید 
مانع تحقق برخی از مساوات ها می شود، 
ساختارهای فیزیکی و تکنولوژیک و 

مناسبت های برآمده از این زندگی 
اســت و ایــن نقاط اســت که 

باید شخم بخورد. اینکه 
به ایــن لیــه اصلی توجه 
داشته باشیم و روبنایی 
فکر نکنیم کــامــالً حرف 

درستی اســت ولــی مسئله 
همیشه از یک لیه ابتدایی تر 

ــه هنر  ــ ــود ک ــی شــ آغــــــاز مــ
عدالت خواهان باید این 

باشد آن را تعقیب کــرده و رهــا نکنند. 
دو اتفاق بد ممکن است رخ دهد؛ یکی 
سطحی نگری اســـت، یعنی مــثــالً ما 
این مسئله را در سطح اول نگه داریم 
و به لیه های عقب تر نرسانیم و دیگر 
اینکه تأویل گرایی کنیم و مثالً بگوییم 
در این سطح اول درگیر نشویم، چرا که 
می خواهم در سطح سوم درگیر شویم 
و عمالً کار تأویل برده شود و هیچ وقت 
درگیری حاصل نشود، چرا که دست آخر 
این لیه سوم پشت این دو هسته دیگر 

پنهان است. 
من هر دو را بد می دانم، چرا 
که می بینم در میدان، یک 
عده تأویل گرا شدند و در 
در یک  تفسیر  بهترین 
حالت انتظاری مانده اند تا 
زمانی برسد که با دشمن 
اصــلــی بجنگیم 
ــه  ــ -کـــــــــــــه ب
ن  نظرشا

مــدرنــیــتــه اســــت- کــه نــمــی دانــیــم کی 
مـــی رســـد؛ یــک کــســانــی نــیــز سطحی 
می بینند، یعنی به اصطالح به عقبه های 
اصلی تری که به این ساختارهای علمی، 
فنی و مهندسی، الــگــوهــای توسعه و 
امثال این هاست توجه دارنــد. ما باید 
نه این و نه آن باشیم. باید بین این دو 
رفــت و برگشت کـــرد. امـــام نیز همین 
کــار را کــرد، یعنی وقتی سطح درگیری 
خودش را با شاه تعریف کرد می دانست 
کالن سطح درگــیــری اش با تمدن غرب 
اســت ولــی فعالً بــا شــاه درگــیــر بــود. نه 
استکبار جهانی و غرب را فراموش کرد 
که شاه مهره اینجایی اش بود و نه اینکه 
بیاید و بگوید ما نباید با شاه بجنگیم و 
باید با استکبار جهانی بجنگیم. وقتی 
شما اسیر شــاه هستید اینکه افــرادی 
شــاه را فــرامــوش کنند و یــا اینکه یک 
کسانی تأویل ببرند که ما باید زمانی 
بجنگیم که با استکبار بجنگیم، هر دو 
این نگاه ها مذموم است. بنابراین باید 

عدالت خواهی را نیز از کنش های میدان 
با یک حواس جمعی آغاز کرد. ما باید 
با تئوری هایی که از فکرهای غیرخودی 
و غــیــراســالمــی اســـت از همین نقطه 
مقابله کنیم ولی نباید سرنخش را گم 
کنیم، باید تا آنجایی که هست آن را پی 
بگیریم. به نظرم اینجاست که یک نقطه 
تعادلی به وجود می آید که هم نیاز الن 
و هم نیازهای فرداها را جواب می دهد. 
سطح درگیری باید کالن باشد که ممکن 
است همه اش نیز در توان ما نباشد، ولی 
متوجه جبهه هستیم که عمق جبهه 

تا کجاست. 
من دارم می بینیم الن عــده ای به این 
دلیل که معادله ظلم و عدل را تا سطح 
جهانی می بینند، آمریکا را نیز نه فقط 
به عنوان یک قدرت سیاسی و نظامی 
بلکه به عنوان یک ســازه تمدنی نگاه 
می کنند، سطح درگــیــری آنجاست. 
ولی سطحی از درگیری نیز از بی کنشی 
و بی تحرکی دربــرابــر عــدالــت خــواهــی 

درون کشورشان موجب شــده است. 
من این را نمی پسندم و به نظرم نوعی 
تأویل گرایی و »نشسته ایم تا کی بشود 
با او بجنگیم« که احتمالً تأویلش نیز 
فقط حضرت حجت است. یک عده نیز 
ممکن است صرفاً با مسئله ها بجنگند 
و حتی راه حل هایی که می دهند نیز در 
پارادایم های آن کالن مسئله استکبار 
جهانی باشد؛ در این صورت نیز مشکل 
بعدی خود آن ها هستند که آن نیز خوب 
نیست. باید وسط این دو باشد و رفت و 
برگشت صورت بگیرد، همان طور که امام 
از شاه به آمریکا و دوباره توجه به شاه را 

با هم داشت. 
وقتی در ســال ۴2 انــقــالب را آغــاز کرد 
همان موقع نیز در مقابل اسرائیل شاخ 
و شانه کشید که باید از منطقه برود و 
همزمان برای آمریکا نیز شاخه و شانه 
کشید؛ نکته اینجاست نقطه آغــاز 
مبارزه او با کسی بود که فعالً در مقابلش 

با عنوان شاه عرض اندام می کرد. 

بايد عدالت خواهى را نیز از كنش هاى میدانى با يک حواس جمعى آغاز كرد
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ــاه  ــد م تـــا هــمــیــن چــن
می توانستید  پــیــش 
در سایت های خبری، 
اخباری از این دست را 
ببینید که: »فرماندار 
ســـرخـــس مــی گــویــد 
بــه دلیل کمبود امــکــانــات و تجهیزات 
پزشکی در سرخس، شهروندان مجبورند 
برای پیگیری و یا تکمیل درمان به مرکز 
استان مراجعه کنند که یکی از مهم ترین 
ایــن کمبودها، دستگاه سی تی اسکن 
اســـت. دستگاه ســی تــی اســکــن از یک  
مــاه پیش و با پیگیری های استاندار و 
نماینده مردم سرخس در مجلس شورای 
اسالمی توسط دانشگاه علوم پزشکی 
برای بیمارستان لقمان حکیم سرخس 
خریداری شده است اما امکان نصب 
دستگاه در قسمت فعلی بیمارستان 
فراهم نیست. بیمارستان سرخس یک 
پــروژه نیمه کاره است و این بیمارستان 
حدود ۲۰ سال پیش برای ۹۶ تختخواب 
طراحی شده بود که دو سوم آن یعنی ۶۴ 
تختخواب تا اوایل سال ۸۴ ساخته شده 
و به بهره برداری رسید و یک سوم آن که 
بخش تصویربرداری، آی سی یو و... نیز 
در آن واقع شده است ردیف بودجه ملی 

آن حذف شد!«.

خبرهای خوب ◾
و البته از یک ماه پیش به این طرف خبرهای 
خوبی مثل اینکه یکی از مسئوالن دانشگاه 
علوم پزشکی گفته بود: »به لطف همکاری 
همه دستگاه ها توانستیم در بحرانی ترین 
زمان شیوع بیماری کووید 1۹ بیمارستان 

سرخس را تجهیز کنیم و بخش بزرگی از 
بیماران را که به مشهد عزیمت می کردند 
کاهش دهیم... اکنون این بیمارستان ارتقا 

یافته است...«.
حــاالبــا ســاخــت بــخــش ســی تــی  اسکن 
بیمارستان سرخس به همت آستان قدس 
رضوی، یکی از نیازهای اساسی مردم این 
شهرستان به ویژه در دوره کرونا رفع شد 
و در چند مــاه سپری شــده از افتتاح این 
بخش، حجم قابل توجهی از مراجعات 
بیماران بــه بیمارستان های مشهد نیز 

کاسته شده است.

 تأکید آستان قدس  ◾
بر محرومیت زدایی 

به گــزارش آستان نیوز، حــدود ۹۵ درصد 
از اراضـــی شهرستان ســرخــس، موقوفه 
است و به  همین دلیل آستان قدس رضوی 
بــه محرومیت زدایی از ایــن شهرستان، 
نگاه ویژه ای داشته و دارد. بر اساس تأکید 
تولیت آستان قدس رضوی در خصوص 
بهره مندی شهرهای دارای اراضی موقوفه 

ــن آســتــان بــا نگاه  از عــوایــد مــوقــوفــات، ای
محرومیت زدایی از سرخس، مشارکت 
اجتماعی و رفع گره های زندگی مــردم به 
ویـــژه مــحــرومــان، قــوی تــر از گذشته وارد 
عمل شــد. یکی از مهم ترین معضالت 
شهرستان سرخس با بیش از 1۰۰ هزار 
نفر جمعیت، تکمیل نبودن ساختمان 
بیمارستان لقمان حکیم بود.  بیمارستان 
سرخس فاقد بخش سی تی  اسکن بود و 
این کاستی در موج های کرونا بیش از پیش 
خودش را نشان داد. اهمیت این موضوع و 

ضرورت محرومیت زدایی از این شهرستان 
سبب شد تا چندی پیش، آستان قدس 
رضوی بخش سی تی  اسکن این بیمارستان 
را تکمیل کند تا شرایط الزم بــرای نصب 
دستگاه اهدایی وزارت بهداشت و توسعه 

خدمت به مردم فراهم شود.

سفر روزانه بیماران به مشهد  ◾
مــحــمــدرضــا بــرهــمــنــد، نــمــایــنــده بنیاد 
بــهــره وری موقوفات آستان قــدس رضوی 
در شــهــرســتــان ســرخــس مــی گــویــد: ایــن 
بیمارستان با ظرفیت ۹۶ تخت در فروردین 
1۳۸۷ افتتاح شد اما بخش های مهمی از 

آن تکمیل نبود.
مدیر بــهــره وری امــالک و اراضـــی موقوفه 
سرخس ادامه می دهد: یکی از کاستی های 
ــان، نــداشــتــن دســتــگــاه  ــمــارســت ــی ــن ب ــ  ای
سی تی  اسکن بود و بیماران برای استفاده 
از این دستگاه همه روزه مجبور به اعزام 
به مشهد و صرف هزینه های فراوان بودند 
که با پیگیری های مسئوالن شهرستان، 
دســتــگــاه ســی تــی  اســکــن از طــرف وزارت 
بهداشت به شهرستان تخصیص داده 
شد امــا نبود امکانات الزم بــرای استقرار 
و راه انـــدازی بخش سی تی  اسکن، امکان 
خدمت رسانی را با مشکل مواجه کرده 
بــود. از ایــن رو با موافقت تولیت آستان 
قدس رضوی، عملیات ساخت ساختمان 
بخش تــصــویــربــرداری و ســی تــی  اسکن 
بیمارستان آغاز شد و حدود سه ماه پیش 
به بهره برداری رسید. برهمند می گوید: 
آستان قدس رضوی تاکنون برای راه اندازی 
بخش مذکور، بیش از ۲۵ میلیارد ریال 
هزینه کرده که این هزینه ها برای تکمیل 

بخش ساختمانی و همچنین خرید بعضی 
از تجهیزات بوده است.

 مسئولیت اجتماعی آستان  ◾
برای حل مشکالت مردم

بخش سی تی  اسکن عالوه  بر استفاده در 
روند درمانی کرونا، در تشخیص بسیاری 
از بیماری های دیگر نیز مؤثر است و نبود 
آن به یکی از مشکالت اساسی شهرستان 

تبدیل شده بود.
برهمند می گوید: آستان قــدس رضوی 
با شناسایی این مشکل اساسی مردم و 
با توجه به مسئولیت اجتماعی خود، به 
این موضوع ورود کرد و به سرعت عملیات 
ساختمانی آغاز شد و در مدت کوتاهی، 
بخش سی تی  اسکن بیمارستان لقمان 
حکیم به بهره برداری رسید.به گفته او، 
پیش از ایــن بسیاری از مـــردم سرخس 
ناگزیر بودند بــرای انجام سی تی  اسکن 
به مشهد سفر کنند اما با تکمیل بخش 
تصویربرداری بیمارستان لقمان حکیم، 
دیگر نیازی به تحمل این دشواری نیست، 
ضمن آنکه با کمک آستان قدس به توزیع 
خدمات سالمت، از بار سنگین وارده به 
بیمارستان های مشهد بــرای خدمت به 
بیماران شهرستانی نیز کاسته شده است .
نماینده بنیاد بـــهـــره وری مــوقــوفــات در 
شهرستان سرخس در این باره می گوید: 
در اوج کرونا ماهانه ۲ هزار تصویربرداری 
در بخش سی تی  اسکن این بیمارستان 
انجام شد و شهروندان سرخس، دیگر این 
دغدغه را نداشتند که بیماران خود را برای 
سی تی  اسکن به مشهد و یا شهرستان 

مجاور منتقل کنند.

باساختبخشسیتیاسکن،بیمارانبهمشهداعزامنمیشوند

خدمت درمانی آستان قدس رضوی 
به مردم سرخس  

خبرخبر
فرهنگی فرهنگی 

احیای گروه »ادیان و مذاهب اسالمی« در بنیاد پژوهش های اسالمی
بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضــوی برای 
تبیین و ترويج تعالیم وحیانی قرآن، حکمت ها و معارف 
مکتب نــورانــی اســالم، سنن پیامبر و اهــل بــيــت)ع( با 
محوريت سیره علمی و عملی امام رضا)ع( و همچنین 
تعامل و گفت وگو با گروه ها ، ادیان، اندیشه ها و خبرگان 

فرهنگی، گروه ادیان را در نیمه دوم سال جاری دوباره 
راه اندازی کرد.

گروه ادیان و مذاهب اسالمی در سال 1۳۹۰ تأسیس شد 
و در سال 1۳۹۴ با توجه به طرح بازمهندسی گروه های 
پژوهشی بنیاد، این گروه با گروه کالم ادغام شد. با وجود 

این، اعضای گروه همچنان به فعالیت های خود در زمینه 
مطالعات ادیان ادامه دادند. این گروه با طرح گفتمان های 
عمیق علمی و فرهنگی با ادیــان مختلف زمینه های 
تقریب و گفت وگوی میان ادیان را با هدف ترویج سنت 
و سیره علی بن موسی  الرضا)ع( که از اهداف راهبردی 

چشم انداز آستان قدس رضوی است، فراهم می آورد. 
پژوهشگران این گروه می کوشند در مواجهه با ارباب 
ادیان و نحله های گوناگون، گامی بلند برای شناخت و 
نقد عالمانه همراه با حفظ اصل اخالقی همزیستی 
مسالمت آمیز با پیروان ادیان و مذاهب گوناگون بردارند.

کتاب خوانی 
   »گوهرشاد« در آینه پژوهش

کتاب »مسجد گوهرشاد در آینه هنر« 
یکی از پژوهش هایی است که به همت 
گروه فرهنگ و سیره رضوی به چاپ 

رسیده است.

 این اثر با در برداشتن بیش از 300 عکس 
و طرح، فراز و نشیب و تغییرات هنری در 

حوزه های خط بنایی و طراحی نقوش 
اسلیمی را در گذر زمان به  خوبی نشان 
می دهد؛ ضمن اینکه برخی از جزئیات 

تزئینی بنا برای نخستین  بار در این اثر 
آورده شده است.

 توصیف و تبیین مضامین کتیبه های 
 مسجد، تاریخچه مسجد گوهرشاد و...

 برخی از موضوعات مطرح شده در 

این اثر است. مطالعه این اثر هم برای 
معماران و هنرمندان و هم زائران و 

مجاوران حرم مطهر رضوی سودمند 
است.

WWW.QUDSONLINE.IR
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بهترین گشاینده 
کارها، راستی و 
بهترین پایان دهنده 
آن، وفاداری است.
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آگهی تاریخ   25 / 07  / 1400
آگهی مزایده مال نوبت اول

به موجب دادنامه 9909975170100521 و ش��ماره 9809975170100964 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی و 
حقوقی شهرس��تان تایباد محکوم علیه محمود صادقی محکوم است به پرداخت مبلغ 4/951/950/940 ریال بابت 
محکوم به در حق جواد درویشی و مبلغ 144/596/638 ریال بابت نیم عشر در حق دولت در پرونده اجرایی شماره 
9900424 و مبل��غ 2/709/600/000 ری��ال باب��ت محکوم به در حق ناصر مرادپور و مبل��غ 135/480/000 ریال 
بابت نیم عش��ر در حق دولت در پرونده اجرایی شماره 9900324 که بعلت عدم پرداخت توسط ثالث خانم سهیال 
خسروانی ششدانگ یکباب منزل مسکونی با پالک ثبتی 1374 از 251 اصلی مفروز و مجزا شده از 765 و 1038 
فرعی از اصلی مذکور بخش 14 مشهد وفق نظریه هیئت سه نفره کارشناسان محترم رسمی دادگستری با شماره 
1238 بشرح ذیل توقیف و به قیمت 22/200/000/000 ریال )بیست و دو میلیارد و دویست میلیون ریال( ارزیابی 
ش��ده است بدینوسیله جهت فروش شروع مزایده ساعت 10 الی 11 روز 1400/08/11 )سه شنبه( در محل اجرای 
احکام مدنی حوزه قضایی تایباد تعیین می گردد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید واگذار خواهد شد در صورت تمایل متقاضیان می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه 
تا ترتیب بازدید ایشان از مال داده شود الزم به ذکر است 10 درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به 
عنوان سپرده و مابقی ظرف یک ماه از خریدار دریافت خواهد شد در صورتیکه به هر دلیل خریدار در زمان مقرر بهای 
مزایده را نپردازد 10 درصد سپرده وی به نفع دولت ضبط خواهد شد. چنانچه تاریخ مزایده مصادف با روز تعطیل 

باشد روز بعد روز مزایده تلقی خواهد شد.
مشخصات ملک:

شش��دانگ یکباب منزل مس��کونی با پالک ثبتی 1374 از 251 اصلی مفروز و مجزا شده از 765 و 1038 فرعی از 
اصلی مذکور بخش 14 مشهد با مالکیت خانم سهیال خسروانی به آدرس تایباد شهرک امام حسن)ع( خیابان طراوت 
جنوبی کوچه ش��کوفه پالک 77 با عرصه مطابق سند به مس��احت 226/2 مترمربع به ارزش متوسط هر مترمربع 
45/000/000 ریال جمعاً به ارزش 10/179/000/000 ریال میباشد و اعیان مطابق پایانکار به مساحت 166 مترمربع 
مسکونی )وضع موجود اعیان 170 مترمربع میباشد(؛ اسکلت فلزی؛ یک طبقه؛ نما سرامیک؛ کف پارکت؛ کابینت 
چوب و سیستم سرمایش و گرمایش داکت اسپلیت؛ دیوارها رنگ و کاغذ دیواری با حمام مستر و کمد دیواری چوب؛ 
پنجره دوجداره با حفاظ فلزی؛ درب جک دار پارکینگ جمعاً به ارزش 11/621/000/000 ریال میباشد. همچنین 
دارای یک امتیاز آب؛ یک امتیاز برق و یک امتیاز گاز و دیوارکش��ی به ارزش 400/000/000 ریال بوده و ملک در 
حال حاضر بصورت مسکونی استفاده میشود و پایانکار شماره 5325 مورخه 96/03/21 شهرداری صادر شده است 
و مل��ک در حال حاضر در تصرف مالک میباش��د. در نتیجه شش��دانگ ملک فارغ از هرگون��ه دیون جمعاً به ارزش 
22/200/000/000 ریال برآورد و ارزیابی می گردد. الزم به ذکر است ملک موصوف تا سقف میزان بدهی )محکوم به 

و نیم عشر دولتی پرونده ای صدرالذکر با نرخ روز( به فروش خواهد رسید.آ1406668
دادورز اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تایباد- صادق دادمحمدی سرخسی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای ابوالفضل کش��وری برابر وکالتنامه ش��ماره 219042 مورخ 1399/11/16 دفترخانه 69 مش��هد 
بوکالت از طرف خانمها نصرت و منصوره و مریم احمدی راد 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 است سند مالکیت سه ربع مشاع 
از یک دانگ و نیم مش��اع از شش��دانگ یک قطعه زمین به ش��ماره پالک 2 فرعی از 62 اصلی بخش 12 مشهد که 
متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده 
در ذیل شماره ثبت 25122 و 25123 دفتر 15 و 16 صفحات 599 و 1 و 4 بنام خانمها نصرت و منصوره و مریم 
احمدی راد هر کدام نسبت به یک ربع مشاع از یک دانگ و نیم از ششدانگ ثبت و سند صادر گردیده است سپس 
برابر اس��ناد قطعی ش��ماره 96882 و 96891 و 96888 و 96890 و 96889 مورخ 1384/08/09 دفتر 57 مشهد 
مقدار 450352/5 سهم مشاع از 1844500 سهم مشاع از 7378000 سهم ششدانگ به غیر منتقل گردیده و 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 865  آ1406669
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- سیدمحمد باقر حسینی جهانگیر

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

برابر رأی شماره 140060306003000878 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیه خانم طیبه 
عبادزاده مزینانی فرزند حاجی امیر بشماره شناسنامه 51139 صادره از مشهد در ششدانگ اعیان یک باب ساختمان 
به مساحت 241 مترمربع پالک 188 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 9 مشهد خریداری از مالک رسمی عرصه متعلق 
به اداره اوقاف و امور خیریه و اعیان متعلق به متقاضیه 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 229    آ1406667

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/7/25                                    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/10
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک مشهد- سیدمحمدباقر حسینی جهانگیر

رونوشت اگهی حصروراثت
اقای رشید فضل الهی بشماره ملی 5979521852  شرح دادخواست به کالسه 1400/494 از این شورا درخواست 
نموده چنین توضیح داده شادروان محمدعلی بشماره ملی3581365510 در تاریخ 1400/05/26 در اقامتگاه دائمی 
خویش بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به :  1- متقاضی با مشخصات فوق پدرمتوفی 

2- جمیله ناروئی بشماره ملی 3591169153 مادر متوفی . متوفی ورثه دیگری ندارد .
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تاهرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت 
نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد . آ1406665

رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان – عظیم بامری

رونوشت اگهی حصروراثت
اقای موس��ی بامری بشماره ملی 3591093254  شرح دادخواست به کالس��ه 1400/493 از این شورا درخواست 
نموده چنین توضیح داده شادروان علی بامری بشماره ملی3580562991  در تاریخ 1398/12/16 در اقامتگاه دائمی 
خویش بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به : 1- متقاضی با مشخصات فوق پدرمتوفی 

2- خیربی بی یوسفزهی بشماره ملی 3591145718 مادر متوفی . متوفی ورثه دیگری ندارد .
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تاهرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت 
نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد . آ1406666

رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان – عظیم بامری

آگهی فقدان سند مالکیت 
  خان��م مری��م س��ادات معماری��ان باوکال��ت ازس��یدعلیرضاپیغمبرزاده بااعالم مفقود ش��دن س��ندمالکیت ملک 
موردآگه��ی وباتس��لیم استش��هادیه گواهی امضاءش��ده ذیل ش��ماره یکت��ا 14002151266000059وش��ماره 
ش��ماره  ب��ه  وارده  درخواس��ت  ط��ی  7پیش��واو  ش��ماره  16915مورخ1400.4.5دفتراسنادرس��می  ترتی��ب 
140085601046001687مورخ 1400.4.5تقاضای صدور المثنی سند مالکیت تک برگی نموده است که مراتب 
دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بشرح زیرآگهی می گردد 1. نام ونام خانوادگی : سیدعلیرضاپیغمبرزاده 2- شماره 
پالک:4723فرعی از114* اصلی مفروزازپالک1333* 3-میزان مالکیت:ششدانگ عرصه واعیان یک دستگاه آپارتمان 
4-محل وقوع:واقع دربخش بهنام سوخته . 5-علت ازبین رفتن : مفقودشدن به دلیل جابجایی 6-خالصه وضعیت 
مالکیت:شش��دانگ عرصه واعیان یک دستگاه آپارتمان واقع درضلع جنوب شرقی تحت پالک 114.4723مفروزی 
1333قطعه 49تفکیکی واقع درطبقه اول به مساحت 67.74 مترمربع دربخش بهنام سوخته ذیل ثبت 89056صفحه 
271دفتر240بنام شرکت مجتمع بتون بلوک شرق ثبت وسندبه شماره چاپی 508204 صادرگردیده است وبه موجب 
سندرقطعی شماره 33362مورخ1394.9.22دفترخانه  17پیشواتمامی موردثبت به سیدعلیرضاپیغمبرزاده منتقل 
گردیده است وبه موجب سندرهنی شماره 33364مورخ 1394.9.24دفترخانه 17پیشوادررهن بانک مسکن شعبه 
پیش��وا قرارگرفته است)موافقت اخذشده است(. لذاباتوجه به اعالم فقدان سندمالکیت ملک فوق الذکر ودرخواست 
صدورسندالمثنی تک برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که درقسمت ششم 
این آگهی ذکرنش��ده یامدعی وجوداصل سندمالکیت نزد خودمی باشد،ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراین آگهی به 
اداره ثبت اس��ناد وامالک پیش��وامراجعه واعتراض کتبی خودرا ضمن ارائه اصل سندمالکیت یا سندمعامله تسلیم 
نماید وچنانچه ظرف مهلت مقرراعتراض نرس��دویادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت یاسندمعامله ارائه نشوداداره 
ثبت نسبت به صدورسند المثنی مالکیت طبق مقررات جاری، صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد./ نشانی ثبت 
محل : پیش��وا خ ش��ریعتی طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا. م /الف 176 آ1406663

 رئیس اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا

آگهی فقدان سند مالکیت 
خان��م مری��م س��ادات معماری��ان ب��ا وکال��ت ازس��یامک س��االری بااع��الم مفق��ود ش��دن س��ندمالکیت ملک 
موردآگه��ی وباتس��لیم استش��هادیه گواهی امضاءش��ده ذیل ش��ماره یکت��ا 14002151266000058وش��ماره 
ش��ماره  ب��ه  وارده  درخواس��ت  ط��ی  7پیش��واو  ش��ماره  16914مورخ1400.4.5دفتراسنادرس��می  ترتی��ب 
140085601046001686مورخ 1400.4.5تقاضای صدور المثنی سند مالکیت تک برگی نموده است که مراتب 
دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بشرح زیرآگهی می گردد 1. نام ونام خانوادگی : سیامک ساالری 2- شماره 
پالک:5591فرعی از114* اصلی مفروزازپالک1455* 3-میزان مالکیت:ششدانگ عرصه واعیان یک دستگاه آپارتمان 
4-محل وقوع:واقع دربخش بهنام سوخته . 5-علت ازبین رفتن : مفقودشدن به دلیل جابجایی 6-خالصه وضعیت 
مالکیت:شش��دانگ عرصه واعیان یک دستگاه آپارتمان واقع درضلع شمال شرقی تحت پالک 114.5591مفروزی 
1455قطعه 34تفکیکی واقع درطبقه همکف به مساحت  65 مترمربع دربخش بهنام سوخته ذیل ثبت الکترونیکی 
139920301046004327بنام س��یامک س��االری ثبت وسندبه ش��ماره چاپی 201814 صادرگردیده است وبه 
موجب س��ندرهنی شماره 35394مورخ1393.12.17دفترخانه 7پیشوادررهن بانک مسکن شعبه پیشوا قرارگرفته 
است)موافقت اخذشده است(. لذاباتوجه به اعالم فقدان سندمالکیت ملک فوق الذکر ودرخواست صدورسندالمثنی 
تک برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که درقسمت ششم این آگهی ذکرنشده 
یامدعی وجوداصل س��ندمالکیت نزد خودمی باش��د،ظرف مدت ده روزپس ازانتش��اراین آگهی به اداره ثبت اسناد 
وامالک پیشوامراجعه واعتراض کتبی خودرا ضمن ارائه اصل سندمالکیت یا سندمعامله تسلیم نماید وچنانچه ظرف 
مهلت مقرراعتراض نرسدویادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت یاسندمعامله ارائه نشوداداره ثبت نسبت به صدورسند 
المثنی مالکیت طبق مقررات جاری، صادر وبه متقاضی تس��لیم خواهد کرد./ نشانی ثبت محل : پیشوا خ شریعتی 

طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا   175 م /الف   آ1406664
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا

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

 برابر رای اصالحی شماره 140060306012000138 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای/خانم مرتضی طهانی فرزند محمد به شماره شناسنامه 2063صادره از کاشمر  در ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 126متر مربع از پالک 74 فرعی از 3026 اصلی واقع در بخش یک حومه شهرکاشمر به آدرس خیابان امام 
موسی صدر25 خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم مهدی محمد حسینی  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 
اعتراض 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 قضائی تقدیم نمایند بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1406661 

تاریخ انتشار نوبت اول:25 /1400/07
احمد جهانگیر -قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

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

 براب��ر رای ش��ماره 140060306012002636 هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاش��مر در ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 240 متر مربع از پالک 16560فرعی از 3027 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس جمهوری 

اسالمی 46 خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم اداره اوقاف 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 اعتراض 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 قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1406662 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/07/25                          تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/08/10

احمد جهانگیر -قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

آگهی فقدان سند مالکیت
چون آقای امید سعادتی شفیع برابر وکالتنامه  48336_1399/5/15دفتر 17 قوچان بوکالت از رجب رجبی شورگ 
برابر درخواست شماره 3738-1400/7/17 و با ارائه دو برگ استشهادیه محلی امضاء شده مدعی میباشند سند مالکیت 
ششدانگ پالی 3409 فرعی از 169 اصلی بخش 2 فوچان به علت جابجایی مفقود گردیده و با بررسی دفتر امالک 
مشخص گردید مالکیت فوق الذکر بنام رجب رجبی شوری ثبت و اسناد مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده است که 
برابر سند رهنی 48334_1399/5/15 دفتر 17 در رهن بانک ملت قرار دارد لذا به استناد ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا هر کس مدعی انجام معامله با وجود سند مالکیت پک فوق نزد خود می 
باشد باید ظرف مدت 10 روز پس از مدت انتشار آگهی به این اداره مراجعه و مراتب را اعالم نماید. بدیهی است پس 
از سپری شدن مهلت مقرر طبق مقررات نسبت به صدور سند المثنی به نام متقاضی اقدام خواهد شد.آ1406659

عباس برق شمشیر-رئیس ثبت اسناد و امالک قوچان

آگهی تعیین متراژ
کلیه مجاورین پالک یک فرعی از 3431_اصلی بخش یک قوچان واقع در اراضی شهری در خصوص وقت معاینه و 
تعیین متراژ ششدانگ یک دربند مغازه پالک فوق مورد تقاضای آقایان منصور و مجتبی شهرت هر دو رهنما چادر 
نش��ین قاچکانلو به آدرس قوچان ظلع جنوب ش��رقی میدان امام خمینی )ره( پالک 47 که به مجاورت ملک شما 
معرفی ش��ده برای روز چهارشنبه 1400/07/28 س��اعت 10:00 صبح تعیین گردیده و در محل انجام خواهد شد 
چنانچه در مورد حدود و حقوق ارتفاقی ملک مزبور حقی برای خود قائل هستید و یا اختالفی با مجاور مزبور دارید 
میتوانید در روز و ساعت مقرر در محل حضور بهم رسانیده و مطالب خود را اظهار دارید . در صورت عدم حضور و 

نبودن اختالف نسبت به تعیین متراژ اقدام و بنام متقاضی سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1406660
عباس برق شمشیر-رئیس ثبت اسناد و امالک قوچان

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

 براب��ر رای ش��ماره 140060306012001394 هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای/ خانم حسین نستری فرگی فرزند علی بشماره شناسنامه 3096صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 12/68متر مربع از پالک 1 فرعی از 2313 اصلی واقع در بخش یک شهر کاشمر به آدرس خیابان امام 1 
خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم زهرا غالمعلی زاده  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 اعتراض 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 قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1406133 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/07/10              تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/07/25

احمد جهانگیر -قائم مقام رئیس واحد ثبتی
 

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

براب��ر رای ش��ماره140060306012002237 هی��ات اول موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض آقای / خانم 
حسین نجار مغانی فرزند غالمرضا  بشماره شناسنامه 16541صادره از کاشمر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 160متر مربع از پالک 2684 اصلی واقع در بخش یک  کاشمر به آدرس خیابان 17 شهریور 
12 پالک5 خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم افسر ضیائی منفرد  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 
اعتراض 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 قضائی تقدیم نماید بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1406134 
تاریخ انتشار نوبت اول:10 /1400/07                       تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/07/25

احمد جهانگیر-قائم مقام رئیس واحد ثبتی
 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060306012002215و 140060306012002220 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه 
بالمعارض آقای / خانم رضا بخشی فرزند محمد علی  بشماره شناسنامه 10 صادره از بردسکن  در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ  یکباب ساختمان و مصطفی بخشی فرزند محمد علی به شماره شناسنامه 11675صادره از کاشمر در 
سه دانگ مشاع از شش دانگ یکباب ساختمان به مساحت 145/24 متر مربع  از پالک 2495 فرعی از3027  اصلی 
واقع در بخش یک  کاشمر به آدرس خیابان ظهور ترشیز 7 پالک 29 خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم مالکیت 
بانومهرانگیز جالینوس زاده  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می ش��ود در صورتی که اشخاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 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 قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1406135 
تاریخ انتشار نوبت اول:10 /1400/07                                  تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/07/25

احمد جهانگیر -قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

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

 براب��ر رای ش��ماره 140060306012002035 هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای/ خانم معصومه حسین زاده میر ابادی فرزند علی بشماره شناسنامه 19 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 127/58 متر مربع از پالک 5230 فرعی از 3026 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به 
آدرس خیابان پرستار پالک 25 خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم محمد مرادیان مغانی  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 اعتراض 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 
قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.آ1406136 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/07/10                                 تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/07/25

احمد جهانگیر -قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

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

 براب��ر رای ش��ماره 140060306012001979 هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاش��مر تصرفات مالکانه بالمعارض آقای 
/ خانم مهدی میرزائی فرزند حس��ین  بش��ماره شناس��نامه 360صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به 
مس��احت 79/62 متر مربع از پالک 145 فرعی از 3026 اصلی واقع در بخش یک حومه  کاش��مر به آدرس خیابان 
ترابی 11پالک 24 خریداری از مالک رس��می آقای/ خانم حس��ین میرزائی و زیبا میرزائی  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 اعتراض 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 
قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.آ1406137 
تاریخ انتشار نوبت اول:10 /1400/07                                         تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/07/25

احمد جهانگیر -قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

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

 برابر رای ش��ماره 140060327001000011هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی شرکت گاز استان زنجان در ششدانگ یک باب ایستگاه تقلیل فشار گاز به مساحت 105/9 

مترمربع پالک 12 اصلی در مالکیت شرکت گاز محرز گردیده است.
ل��ذا ب��ه منظور اطالع عموم مرات��ب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص 
نس��بت ب��ه صدور س��ند مالکی��ت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند م��ی توانن��د از تاریخ انتش��ار اولین 
آگه��ی ب��ه مدت دوم��اه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ،ظرف م��دت یک ماه از 
تاری��خ تس��لیم اعتراض ،دادخواس��ت خ��ود را به مراج��ع قضایی تقدی��م نمایند.بدیهی اس��ت در صورت 
انقض��ای م��دت مذکور و عدم وص��ول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د.آ1406163

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/10                                    تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/25
مجتبی محمدلو - رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
حوزه ثبتی قاینات

پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتشر گردیده، اینک بر حسب 
درخواست واصله مستند به ماده مذکور و ماده 61 آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود قسمتی از امالک 

واقع در بخش 11 حوزه ثبتی این واحد به شرح ذیل:
بخش 11 قاین  

قطعات مفروزه مزرعه شاهیک پالک 1269- اصلی:    
1170 فرعی اسماعیل ساالری ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی      

 1601 فرعی اسماعیل ساالری ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی.      
1761 فرعی اسماعیل ساالری ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی در روز  1400،08،29 انجام خواهد 
شد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره فوق الذکر به وسیله این 
آگهی اخطار میگردد؛ که در موعد مشخص شده فوق ساعت 8 الی 10 صبح در محل وقوع ملک حضور 
به هم رسانند، چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند؛ 
مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.و 
اعتراضات مجاورین نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده 
اند؛ مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 30 روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد.و برابر ماده 86 
آیین نامه اصالحی قانون ثبت ، معترضین می بایست؛ از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد 
و امالک قاینات ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم 
از مرجع مذکور أخذ و به این اداره تسلیم نمایند، در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه 
به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.آ1406658      تاریخ انتشار:  1400/07/25

علی  صفائی فر-رئیس  اداره  ثبت  اسناد وامالک قاینات
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