
سارا صالحی: تولیت 
آستان قــدس رضــوی با 
حضور در مرکز نگهداری 
از کودکان بی سرپرست 
ــرگـــس«، ضمن  »گـــل نـ
خــدمــات  از  ــی  ــ ــدردان ــ ق
و  ــان  ــودک ک بــا  مجموعه،  ایـــن  متولیان 
بی سرپرست  یا  بدسرپرست  نوجوانان 
این مؤسسه دیدار کرد و ساعتی شنونده 

درددل ها و دغدغه های آنان بود.
قدس  آســتــان  تولیت  ورود  ابــتــدای  در 
رضوی یکی از دختران خردسال مؤسسه 
و ضمن  مـــی رود  میهمانان  پیشواز  بــه 
روی  از  خوشامدگویی،  و  ســام  عــرض 
برای  دارد شعری  در دست  که  برگه ای 

خوشامدگویی به میهمانان می خواند.

حس زندگی در کانون خانواده ◾
علیرضا بخشی زاده در کنار همسرش، 
ــه عـــدالـــت گستر  ــری ــرســتــی خــی ســرپ
از  پــس  او  دارد.  برعهده  را  بهارستان 
خوشامدگویی و آداب میزبانی، مجموعه 
می کند:15  معرفی  میهمانانش  بــه  را 
ســـال از تــأســیــس ایـــن مــؤســســه و دو 
پسرانه  و  نرگس«  »گل  دخترانه  مرکز 
حال  در  مــی گــذرد.  مهدی«  »بوستان 
رده  در  پسر   13 و  دخــتــر   20 حــاضــر، 
تحت سرپرستی  ســال   15 تــا   7 سنی 
این مجموعه هستند. ما سعی کرده ایم 
ــیــت شــایــســتــه  ــرب ــرورش و ت ــ ــ ضــمــن پ
زمینه  خیریه،  محیط  در  فرزندانمان 
کنار  در  را  آن هــا  زندگی  شرایط  بهبود 
را  خــدا  کنیم.  فراهم  خانواده هایشان 
شکر در این مدت، 20 کودک به دامان 
خانواده هایشان برگشته  اند و دو دختر 
را هم به تازگی به خانه بخت فرستادیم. 
همه تاش من و مربیان بر این است 
که بچه ها در کنار ما احساس زندگی 
در یک خانواده را تجربه کنند. ما، نه 
پدر  نقش  در  که  مسئول،  جایگاه  در 
انجام وظیفه می کنیم و  مــادر آن هــا  و 
گاهی بیشتر از فرزند خودمان به آن ها 
رسیدگی می کنیم تا از همه لحاظ چه 
تحصیلی، چه تفریحی و هر نوع نیاز 
معمول زندگی، تأمین باشند. به حول 
بچه ها  ایــن  روزی  و  رزق  الــهــی،  قــوه  و 
هم چندین برابر فرزند واقعی ماست. 
در کنار این بچه ها، 350 نفر از بانوان 
سرپرست خانوار ساکن منطقه سیدی، 
ــه به  ایـــن مــرکــز هستند ک مـــددجـــوی 
خدمات  پوشش  زیر  نیکوکاران  کمک 

معیشتی مجموعه قرار گرفته اند.

به حضور شما دلگرمیم ◾
ــرای رشـــد ابعاد  وی اضــافــه مــی کــنــد: بـ
انتقال  کــنــار  در  بــچــه هــایــمــان  مــعــنــوی 
و  مربیان  طــریــق  از  اعــتــقــادی  مفاهیم 
ــوارد بهداشتی، هــر هفته  بــا رعــایــت مـ
حرم  جمعه ها  یا  پنجشنبه ها  یــک بــار، 
مطهر رضـــوی مــشــرف مــی شــویــم و در 
فضای باز صحن ها با قرائت جمعی دعا 
و توسل، زیارت می کنیم. در مناسبت ها 
و نیز هفته ای یک بار، روحانی مجموعه 
احکام  و  مذهبی  فرهنگ  درخــصــوص 
متناسب با سن بچه ها صحبت می کند. 

حضور  از  قــدردانــی  ضمن  بخشی زاده 
خـــادمـــان بـــارگـــاه مــنــور رضــــوی در ایــن 
خیریه، آن را موجب قوت قلب خود و 
مربیان عنوان و اضافه می کند: این نوع 
بازدید و گفت وگوها ضمن طرح مسائل 
و تشریک مساعی، موجب دلگرمی ما 
می شود. ما احساس می کنیم بیرون از 
این مجموعه، هستند کسانی که به کار 

و خدمات ما اهمیت می دهند. 

شکرگزار نعمت سرپرستی از فرزندان  ◾
شهر امام رضا)ع( باشید

حــــجــــت االســــام  ــان،  ــ ــزب ــ ــی ــ م از  پــــس 
والمسلمین مروی چند دقیقه ای خطاب 
به مربیان و بچه ها سخن می گوید: امروز 
برای دیدار و احوالپرسی با شما دخترها و 
پسرهای عزیزم و عرض خداقوت خدمت 
دیدن  به  خیریه  ایــن  محترم  مسئوالن 
شما آمدیم که با تأسیس این مجموعه، 
بانی خیر شدید. این توفیقی است که 
خدا نصیب ما کرده تا در جمع نورانی 

شما فرزندان عزیز حضور پیدا کنیم. 
هم خدا  مجموعه  ایــن  شما مسئوالن 
از  جمعی  از  نگهداری  نعمت  بــرای  را 
فرزندان این شهر شکرگزار باشید. این 
از لطف و محبت خداست که  نعمت 
سرپرستی کودکان و نوجوانان عزیز ما 
را برعهده داریــد و فرصت داریــد همه 

نیازهای آن ها را برآورده کنید.
دختران و پسران عزیز ساکن مجموعه 
با ایمان و  ــرادی دلسوز و  اف هم بدانند 
معتقد از شما نگهداری می کنند که عمر 
و زندگی شان را صرف خوب بزرگ کردن 

شما می کنند و این جای شکر دارد.

بهترین تشکر، درس خواندن است ◾
حــجــت االســام مـــروی اضــافــه می کند: 
بــاســواد شوید.  و  بخوانید  خــوب درس 
برای رشد و ترقی خود و جامعه، تحصیل 

کنید تا به کماالت برسید.
آینده خود  از زندگی خوب و ساختن 
ناامید نشوید. با نگاه کردن به زندگی 
دیگران و مقایسه شرایط خود با آن ها، 

دچار سرخوردگی نشوید. 
به سعادت و خوشبختی و آینده خوب 
همه  رشته  سر  چون  باشید.  امیدوار 
امـــور بــه دســت خــداســت. خــدا همه 
و  پــدر  از  و  دارد  دوســت  را  بندگانش 
مهربان تر  و  نزدیک تر  انسان  به  مــادر 

است، پس به او امیدوار باشید.
ــاک بـــودن، اخـــاق خــوب و حفظ  وی پ
ــاری خــدا در  ارتــبــاط با خــدا را شــروط ی
همین  از  داد:  ادامــه  و  برشمرد  زندگی 
دوران نوجوانی، پاکی و معصومیت قلب 
خــودتــان را با نماز خــوانــدن و یــاد خدا 
حفظ کنید. هر چه از باور و اعتقاد در 
این دوران در وجود خود پرورش دهید، با 
شما بزرگ می شود. بزرگ ترین و بهترین 

کس همه ما، خدای متعال است.
همه ما، ساکن شهر امام رضــا)ع(، امام 
مهربان هستیم. شهر مشهد متعلق به 

این امام بزرگوار است. 
همیشه به ایــن وجــود مقدس، مرتبط 
و متوسل باشید، چــون هر زمــان و در 
می شنوند.  را  شما  درددل  مکانی  هــر 
ایشان ضمن توجه به همه متوسلین، 
به همسایه خود بیشتر از دیگران توجه 
دارند. از محضر این امام مهر و رأفت، 
دنیوی  ســعــادت  و  خوشبختی  آرزوی 
و اخــروی بــرای تک تک شما عزیزانم و 

خدمتگزاران شما دارم.

تحفه ای از حضرت خورشید  ◾
و   با ختم صلوات دسته جمعی بچه ها 
هدایا می رسد.  تقدیم  وقت  بزرگ ترها، 
یک به یک نام بچه ها را می خوانند و هر 
یک جلو می آیند و هدیه خود را از دست 
تولیت آستان قدس دریافت می کنند. 
بــرخــورد گـــرم تولیت آســتــان قـــدس با 
کودکان، ما را به یاد فرازی از بیانات وی 
در دیـــدار بــا خــادمــان حضرت رضــا)ع( 
می اندازد که تأکید می کرد: با الگو گرفتن 
مواجهه  زمــان  معصومین)ع(،  سیره  از 

با فرودستان، طــوری برخورد نکنید که 
آن ها احساس کوچکی و حقارت کنند. 
اگر هدیه ای می دهید، توفیق الهی است 
کــه نصیب شما شــده و آن هــا واسطه 
دریافت این فیض هستند. پس، با زبان 
و  بگویید  تشکر سخن  و  عــذرخــواهــی 
مایه عزتمندی و آبروی دستگاه حضرت 

رضا)ع( شوید.
شعر  بیت  دو  هــدایــا،  بسته های  روی 

گویای همه حرف هاست:
حــرم دوســت از امید پر اســت/ یعنی 
از هر چه ندارید پر اســـت... دل پر از 
روح مسیحایی اوست/ دست از تحفه 

خورشید پر است

به گرمی لطف پدر ◾
شبیه  برگه  یک  دخترها،  از  تــعــدادی 
وقتی  دارنــــد.  گــواهــی نــامــه در دســـت 
مــوضــوع را جــویــا مــی شــویــم، یــکــی از 
و شوق می گوید: »حکم  با ذوق  آن ها 
یا  عــلــمــی  ــقــات  مــســاب در  قــهــرمــانــی 
رقابت های ورزشی است. آورده ایــم به 
ببینند  آقای مروی نشان دهیم،  حاج 
که ما چه همه مــدال و عنوان کسب 

کرده ایم«.
پریا صاحب دو مدال برنز کاراته است، 
مریم و محدثه مدال طای ژیمناستیک 
را در وزن خود کسب کرده اند و مهدیه 
ــان مــــدال آور  ــاتــیــک اســت در رشــتــه روب
که دوست  مثل همه دخترها  شـــده... 
دارند موفقیت های خود را به پدر نشان 
دهند و مورد تشویق و لطف و محبت 
کارنامه موفقیت هایشان  با  قرار گیرند، 
منتظر نشستند تا نامشان را صدا بزنند 
و کلمات دلگرم کننده پدر معنوی شان را 

بشنوند.
بچه ها  بــیــن  هـــدایـــا،  تقسیم  از  پــس 
می رویم و از دختری که مسئول هدایت 
حرف   کــدام  می پرسم،  کوچکترهاست 
حاج آقای مروی به یادت مانده؟ جواب 
کــه گفتند، خــوب  آنــجــایــی  مــی دهــد: 
آخــه، من خــوب درس  بخوانیم.  درس 
می خوانم و آرزو دارم در آینده پزشک 

موفقی شوم.
از  یــکــی  ــان را  ــوجــه م ت ایـــن مـــیـــان،  در 
با  خــانــواده  ایــن  اعــضــای  کوچک ترین 
کلمات  و  اشکال  از  پر  نقاشی  بــرگــه ای 
می کند.  جلب  دســتــش  در  نامفهوم 
پرنیان می گوید: »این نامه من به امام 
رضا)ع( است. آرزویم را رویش نوشتم. 
می خواهم بــه حــاج آقــای مــروی بدهم 
برای امام رضا)ع( ببرد«. می پرسم، حاال 
آقا چه می خواهی؟ جــواب می دهد:  از 

»دوچرخه و عروسک خرسی«. 

عرض نامه ها و دغدغه ها ◾
در فــرصــت ســرکــشــی حــجــت االســام 
والمسلمین مروی از فضای مسکونی و 
امکانات خانه نرگس، یکی از مربیان از 
روی دلسوزی، مشکات فرزندانش را با 
درمیان می گذارد:  آستان قدس  تولیت 
الناز و آینار، دو خواهر دو قلوی 10 ساله 
بیماری  نوعی  خاطر  به  که  ما هستند 
تــوان راه رفتن ندارند و نیاز به  ژنتیکی 
رسیدگی بیشتر دارنــد. یکی از بچه ها، 
شناسنامه نــدارد و نیاز است از مسیر 
اداری کمک شود تا مدارک هویتی بگیرد 

و... . 
بــیــان دغـــدغـــه هـــا، یکی  از  پـــس  ــا  امــ
ــد و تــعــدادی  از دخــتــرهــا جــلــو مــی آی
می دهد  تولیت  دســت  را  رنگی  کاغذ 
ــد: »ایـــن هـــا دلــنــوشــتــه هــای  ــوی و مــی گ
هستند«.  هشتم  امـــام  بـــرای  بچه ها 
پرنیان، بیشتر  نامه  نامه هایشان مثل 
شــبــیــه نــقــاشــی بــه نــظــر مــی رســد که 
آن  روی  را  آرزوهــایــشــان  از  تــصــویــری 
ــام مــهــربــان شهر  کــشــیــده انــد. امـــا امـ
و  و خطوط  همه خط   معنی  بهشت، 
حرفِ دل همه نامه ها را می داند و به 

وسع کرمش جواب می دهد.

گزارشیازحضورتولیتآستانقدسرضویدرمرکزنگهداریکودکانبیسرپرست

یک روز کنار »گل های نرگس«

خبر خوب

مدافعانوطن
پایسفرهکرامتامامرضا)ع(

همزمان با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، بیش از 3 هزار 
نفر از پایوران مرکز آموزش علوم و فنون مرزبانی ثامن االئمه)ع( 
نیروی انتظامی از خوان متبرک حضرت شمس الشموس)ع( 

بهره مند شدند.
به گزارش آستان نیوز، جمعی از خادمان کفشدار حرم مطهر 
حضرت علی بن موسی الرضا)ع( به پاس قدردانی از زحمات 
شبانه روزی مدافعان وطن با حضور در مرکز آموزش علوم و 
فنون مرزبانی ثامن االئمه)ع( نیروی انتظامی جمهوری اسامی 
ایران، بیش از 3 هزار وعده غذای متبرک در این مرکز آموزشی 

توزیع کردند.
سردار محمدرضا نایاب، فرمانده مرکز آموزش علوم و فنون 
مرزبانی ثامن االئمه)ع( نیروی انتظامی در حاشیه فرایند توزیع 
غذای متبرک رضوی با بیان اینکه در این دوره آموزشی بیش 
از 3 هزار نفر نیروی اعزامی از استان های سراسر کشور برای به 
پایان رساندن آموزش های عمومی و تخصصی حضور دارند و 
اکنون برای نخستین بار است که از غذای متبرک امام رضا)ع( 
بهره مند می شوند، افزود: از اینکه حجت االسام والمسلمین 
مروی، تولیت معزز آستان قدس رضوی زمینه بهره مندی غذای 
متبرک را برای مدافعان وطن فراهم کردند و خادمان حضرت 
زحمت توزیع آن را کشیدند، کمال تشکر و قدردانی را دارم. 
همخوانی صلوات خاصه امام رضا)ع( توسط مدافعان وطن 
و مدیحه سرایی مداحان اهل بیت)ع( در وصف سالروز آغاز 

امامت امام زمان)عج( و... پایان بخش این مراسم بود.

نيمکت زندگی

دنیادرگردشاست
رقیه توسلی  بذار بگم... حیفه حکایت 
خــونــه درنــدشــت مــیــدون صــفــارزاده مــون رو 
ــدار نارنج  نــشــنــوی... کــه اگــه بــود بــوی جــون
نوبرانه اش حاال دیگه کوالک کرده بــود... که 
حتماً االنه روسری اناری سلیمه و ژاکت بی بی 
حاجی روی بند داشت خشک می شد... و 
ایوونش پُره قابلمه و سطل کوچیک و بزرگ بود 
واسه همسایه ها. آخه یه نذری داشت آقامیرزا 
مال همین موقع های سال. قیمه پلو می دادیم.
اونجا شلنگ و بیل و باغچه و توپ و گلدون 
چوبی  تخت  داشتیم...  آسمون  داشتیم... 
داشتیم... کلی با اهل و عیال و ریز و درشت 
وسطی بازی می کردیم... دلمون که می گرفت 
می نشستیم پا حــوض صــدای قــارقــار کاغ 
گوش مــی دادیــم... بــارون که می اومد اورکت 
آقامیرزا رو مینداختیم رو دوشمون می دویدیم 
رخت ها رو نجات مــی دادیــم و با کپه لباس 
نمدار که برمی گشتیم حسابی دعامون می کرد 

بی بی. کلی حال خوب، دَشت می کردیم.
گنبدی هـــال. معمار  فـــدای شــأن درِ  اصـــاً 
ــام مــی گــفــت صابخونه!  ــ آق ــه  ب خــدابــیــامــرز 
دروپیکری برات بکارم که باشم و نباشم، اسمم 
راســت می گفت.  بیاد.  نیکی  به  تو خونه ت 
باال سر طاق چوبی داده بود کنده کاری کردن 
بر سیدالشهدا«. ســوای سلیقه ما  »ســام 

عشق ریخته بود پای در.
به  داشتیم  مهمونخونه  ــرات...  ــ ب بگم  چــی 
پُر  عروسی،  پـُـرِ  پُرِقصه،  چه عرض و طولی؛ 
دعوت، پُرِ صدا... با کل اهالی کوچه، زندگی 
می کردیم... اعظم خانوم و ثریاجان، معلم لیا 
و خانوم شفیع زاد و خاله طا نداشت... همه یه 
خونواده بودیم... دل به دل و پشت و پناه هم.
همیشه خــدا جــواب مــا را بی بی حاجی از 
سماور  و  خــودش  دم  مــــی داد...  آشپزخونه 
قُل قُلیش گــرم... اونجا که بودیم سردماغ و 
خوش بود... چاشت ماشت نداشت هر سری 
می گفت؛ بشین یه چایی نبات بذارم برات، 
نفست گرم شه مادر... صلوات و نون سنگک 
و مربای تمشک و خنده هاش، داشته هاش 
بود... عمراً بی بی اونا رو از ما دریغ می کرد... 
اما دیگه نه، اوضاع چرخیده... نه خیلی تو 

مطبخه و نه خنده هاش براهه.
چشم و چراغ خونه رو بذار بگم که قاب بافیای 
سلیمه بود... قیافه رو اون می پاشید سر و روی 
اتــاقــا... خواهر بــزرگــه... جانون و تلویزیون و 
پشتی و میز و طاقچه نداشت... هر وری سرت 
می چرخید سلیمه اونجا بود و کاردستیاش... 
باورت میشه؟ باورت میشه دیگه اما خبری 
از خیلی چیزا نیست. بابام، آقامیرزا که رفت 
به رحمت حق، بی بی حاجی گفت باید بره 
از خونه درندشتی که وجب وجبش خاطره 
است... باید بره که دق نکنه... به پلک زدنی 
اومدیم یه جای غریبه که بعد سه  کندیم، 
سال اخت نشدیم با خیابون و دروهمسایه 
و آدرسش... باورت میشه یه روزایی بعد کار 
میرم میدون صــفــارزاده میشینم تو ماشین 
واسه آقامیرزا فاتحه می خونم و نیگا می کنم به 
کارگرا که کلی خونه دارن از دل زندگی کلنگی 

خوشگل باصفای ما درمیارن.
سنجاق:مدل همدردی شما را این جور وقت ها 
ــا مــن پشت دو عدد  ام نــمــی دانــم چیست 
ــای دوســتــم، فقط آه  ماسک بــه تــعــداد آه هـ

کشیدم... حجم غصه خیلی باال بود.
پی نوشت: پیامبر اکرم)ص( می فرمایند: دنيا 

در گردش است. ثبات و قرار ندارد.

یکی از دخترها جلو می آید و تعدادی کاغذ رنگی را دســت تولیت 
می دهد و می گوید: »این ها دلنوشته های بچه ها برای امام هشتم 
هستند«. نامه هایشان مثل نامه پرنیان، بیشتر شبیه نقاشی به نظر 

می رسد که تصویری از آرزوهایشان را روی آن کشیده اند.

گزيدهگزيده

خبر خوب

حمایتویژه
ازخانوادهساداتایتام

در آستانه والدت باسعادت پیامبر اعظم)ص( 
و روز اخاق و مهرورزی، بنیاد کرامت رضوی 
20 خــانــواده ســادات ایتام را به طور ویــژه زیر 

پوشش و حمایت قرار داد.
از سنن  ــــدار و تکریم خــانــواده ســــادات،  دی
حسنه توصیه شده در فرهنگ اسامی است 
و در دهــه والیــت امسال، به دستور تولیت 
آستان قدس رضوی تکریم و قدرشناسی از 
خانواده های معظم سادات ویژه تر از هرسال 
انجام شد. در قالب طرح حمایتی ایام عید 
غدیر، 100 خانواده ایتام سادات شهر مشهد 
شناسایی و با تقدیم هدایای متبرک رضوی 
تکریم شدند. در تداوم اجرای این طرح، بنیاد 
کرامت رضوی در آستانه هفته وحدت و والدت 
رسول اکرم)ص(، ضمن بررسی دوباره شرایط 
این خانواده ها، 20 خانواده را واجد رسیدگی و 
حمایت بیشتر تشخیص داد و مساعدت های 

الزم را به آن ها ارائه کرد.
پــرداخــت هزینه های درمــانــی، بدهی رهــن و 
اجاره   معوق، به سازی و بازسازی منازل فرسوده، 
تسهیات کارگشایی، کمک هزینه تحصیلی، 
کمک هزینه معیشتی و تهیه اقــام اساسی 
منزل به ارزش 120 میلیون تومان بخشی از 

خدمات ارائه شده به این 20 خانواده است.
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تمدننویناسالمی

    سال اول    ویژه نامه 177   
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

دی
شه

 م
واد

 ج
مد

ح
 م

ی -
ضو

س ر
عک

 



نقش حوزه و 
 دانشگاه

 در  وحدت

اندیشمندان حوزه 
و دانشگاه برای 

رسیدن به یک اجماع 
درون تمدنی در حوزه 

وحدت و انسجام 
اسالمی پاسخ گوی 

این پرسش ها 
باشند: ریشه های 

روان شناختی، 
جامعه شناختی 

و فرهنگی گرایش 
برخی از مسلمانان 
به تمایزطلبی ها در 

چیست؟ آیا گسترش 
فعالیت رسانه ای 
رقیب در عرصه 

اختالف افکنی ها و 
ترویج افکار انحرافی در 

این زمینه یک تهدید 
است یا برعکس 
در صورت تدبیر 

صحیح می تواند یک 
فرصت تلقی شود 

و نویدبخش باشد؟ 
مهم ترین مؤلفه های 
فرهنگی فعالیت های 

وحدت بخش کدام 
است؟

 نقش
 دولت های 
اسالمی در 
تحقق وحدت

آنچه بیشتر مورد 
تأکید این قلم است 
اینکه همگرایی و 
انسجام اسالمی باید 
از سوی سازمان ها 
و مراکز دولتی و 
صاحبان قدرت 
پیگیری شود. واقعیت 
این است طرح 
وحدت و رسیدن به 
همگرایی، تنها از 
طریق تبادل نظر در 
کنفرانس های علمی و 
نشست ها امکان پذیر 
نیست در واقع این 
دولت ها هستند که 
می توانند با درک 
درست از واقعیت های 
جهان امروز به 
راهکارهای عملی تر 
برای برداشتن گام های 
اولیه در راه انسجام 
اسالمی کمک کنند.

حواشی حواشی

به گــزارش مهر، مراسم آغــاز ســال تحصیلی جدید حوزه 
علمیه هــامــبــورگ در شامگاه ۱۶ اکتبر بــا حضور علما و 
روحانیون منطقه، استادان ارجمند و طالب حوزه علمیه 
هامبورگ، خیران و گروهی از مؤمنان شهر هامبورگ آلمان 

در مصالی حوزه علمیه هامبورگ برگزار شد.
در ایــن مــراســم کــه بــا تــالوت آیــاتــی از قــرآن کریم و قرائت 
زیارت آل یاسین آغاز شد، مدیر حوزه علمیه هامبورگ به 

خیرمقدم گویی و تشکر از حاضران پرداخته و گزارشی درباره 
حوزه علمیه هامبورگ ارائه داد. 

ــزارش، شمار طــالب حــوزه علمیه  وی در بخشی از ایــن گـ
هامبورگ را که در سال تحصیلی جدید به تحصیل علوم 
دینی اشتغال خواهند یافت، افزون بر ۴۵ طلبه اعالم کرد که 
در سال تحصیلی جدید از محضر ۱۹ تن از اساتید محترم 

در عناوین مختلف درسی بهره خواهند برد.

سپس پیام تصویری آیت هللا نوری همدانی برای حاضران 
در جلسه افتتاحیه ارائه شد. ایشان دربخشی از این پیام با 
تمسک به آیه ۱۰۴ سوره آل عمران »وَ لتَکُن مِنکم أمّةٌ یَدعُون 
إلی الخیر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و أولئک هم 
المفلحون« اظهار کردند: طلبه پس از دوره تعلم، به دوره 
تبلیغ و راهنمایی مردم وارد می شود که در این دوره باید با 
مردم بسیار بسیار صمیمی باشد و مردم را به خیر و صالح 

دعوت و امر به معروف و نهی از منکر کند.
پس از ارائه این پیام تصویری، یکی از طالب ممتاز حوزه 
علمیه هامبورگ و یکی از دانش آموختگان زبان فارسی 
به نمایندگی از عموم طالب این حوزه علمیه در جایگاه 
حضور یافته و درباره سطح و نوع خدمات آموزشی ای که 
در مدت حضور خود در این مرکز دریافت نموده بودند 

سخن گفتند.

 در ادامــه این محفل، حجت االسالم محمدهادی مفتح، 
 رئیس مرکز اسالمی هامبورگ و آکادمی اسالمی آلمان در 
جایگاه قرار گرفت و با تبریک سالروز آغاز امامت حضرت 
ولی عصر)عج( به شرکت کنندگان در جلسه، حضور آن ها را 
در این مراسم گرامی داشت و از پیام راهگشای آیت هللا نوری 

همدانی ابراز تشکر کرد.
وی در پایان سخنرانی خود ابــراز امیدواری کرد طالب 

حوزه علمیه هامبورگ با جدّ و جهدی که در راه تحصیل 
از خــود نــشــان مــی دهــنــد و در ســایــه مرجعیت عالی 
شیعه کــه نــواب عــام امــام زمــان انــد بتوانند بــه اهــداف 
متعالی ای که خیران و حامیان گرامی این حوزه علمیه، 
آن را برای وصول به آن تأسیس کردند، واصل شوند و 
بشارت دادنــد تمام کسانی که به نحوی بــرای ایجاد و 
بقای این حــوزه مقدس تالش و سرمایه گذاری کــرده و 

می کنند در اجــر و ثــواب هر عبادت و خدمت طــالب و 
دانش آموختگان آن سهیم خواهند بود.

پس از پایان سخنرانی رئیس آکادمی اسالمی آلمان، 
مــراســم قـــدردانـــی از ۱۶ طــلــبــه مــمــتــاز ســـال تحصیلی 
گذشته انجام شد و سپس حــاج حسن مالکی نژاد به 
مناسبت سالروز آغاز امامت حضرت ولی عصر )عج( به 

مدیحه سرایی پرداخت.

دور دستها
با پیامی از آیت هللا نوری همدانی

سال تحصیلی 
در حوزه علمیه 
هامبورگ آغاز شد

موعظه
آیت اهلل حاج آقا مجتبی تهرانی

این گناه است که گره 
به کار تو می اندازد، نه خدا!

ما روایات فراوانی به خصوص از امام هشتم)ع( داریم که 
ِنّ بِالَلِ َتعالی« وارد شده، یعنی  در آن ها تعبیر »ُحْسُن الَظّ

به خداوند گمان بسیار نیکی داشته باش. خوش گمان 

بودن به خدا یعنی چه؟
 امام صادق )ع( در روایتی می خواهند این را معنا کنند. 

این نکته را هم عرض کنم که مخاطب حضرت در این 
روایت از افراد متوسط مؤمنان بودند. 

ِنّ بِاللِ  در این روایت امام صادق)ع( می فرماید: »ُحْسُن الَظّ

أَْن َل َتْرُجَو إَِلّ الَل« خوش گمان بودن به خدا یعنی تنها 
امیدت به خدا باشد؛ یعنی  در ذهنت این باشد آن کسی که 
گره از کار تو می گشاید، فقط خداست. این دو بخش دارد، 

« تنها امیدت به  این بخش اولش است »أَْن َل َتْرُجَو إَِلّ الَلّ
خداوند باشد که به تو عنایت و لطف می کند.

»َو َل َتَخاَف  إَِلّ َذنَْبک« یا الی َذنُبک، و بیم و خوف تو از 
گناهت باشد. مقابله ای که درست می کنیم، این است: 
از خدا نترس از اینکه گره به کارت بیندازد. خدا هیچ 
وقت گره در کار نمی اندازد. خدا گره گشاست، تو گره 
می اندازی. حضرت خواسته این نکته را بگوید. »َو َل 

َتَخاَف  إَِلّ َذنَْبک« ترست از گناهت باشد، بیم از گناهت 
داشته باش. این گناه است که گره به کار تو می اندازد. خدا 

گره به کار تو نمی اندازد، او گره گشاست. 
بنابراین اینکه در روایات آمده به خدا خوش گمان 

باشید، معنایش این است؛ یعنی شما تنها امیدتان در 

گره گشایی ها و محبت ها و این ها خدا باشد. او است که به 
شما لطف می کند.

 و از این طرف هم گره هایی که به کارتان می افتد از طرف 
خدا نیست، ترستان از گناهانتان باشد که این گناه هاست 

که گره به کارتان می اندازد. 

پس نه اینکه تنها نعوذبالل، آدم از خدا شکایت ندارد؛ بلکه 
درست وارونه می شود. خوب دقت کنید. همیشه انسان از 

خودش شکایت داشته باشد. 
ما همیشه باید از خودمان شکایت داشته باشیم؛ چه 

کردم که این شد؟

بهمن دهستانی: هفته وحـــدت اســالمــی را 
مــی تــوان یکی از دســتــاوردهــای حــیــات فــکــری و 
فرهنگی شیعه در ایــران معاصر دانست که به 
ابتکار و رهبری امام خمینی)ره( به عنوان فقیه 
و مجتهدی جــامــع الــشــرایــط در تــاریــخ معاصر 

ثبت شد.
ــرآمــده از حــضــور و  نهضت فــکــری و عقیدتی ب
حکمرانی سلسله صفویان در ایـــران، تشیع را 
وارد مرحله ای از هویت گرایی و تعمیق باورها 
و مناسک و نــمــادهــای مذهبی کــرد کــه آثـــار پر 
امــتــدادی تــا بــه امـــروز بــر فرهنگ ایـــران اسالمی 
گذاشته اســت. تألیفات عالمه مجلسی که از 
نخستین و برجسته ترین عالمان شیعه امامیه 
در نگارش و ترویج معارف اهل بیت)ع( به زبان 
فارسی به شمار می رود، فرهنگ شیعی را در میان 
اقشار سرزمین ایران گسترش داد و در میانه دو 
فرهنگ خالفت عثمانی در غــرب و ازبک ها در 

شرق، یکپارچگی هویتی را رقم زد.
انحطاط خالفت عثمانی و تجزیه سرزمین های 
وسیع آن در آسیا و اروپـــا همزمان بــا گسترش 
ــدرن کــه در جهان  فــرهــنــگ و حــضــور اروپــــای مـ
اســالم خــود را به شکل استعمار نشان مــی داد 
لطمه و هشدار بزرگی به وجدان و افکار نخبگان 

مسلمانان وارد آورد.
افـــول نــشــاط فرهنگ اســالمــی و عقب ماندگی 
جوامع مسلمان در برابر پیشرفت های صنعتی و 
علمی روزافزون و مسحورکننده اروپا نیز انفعال 
و وابستگی را در میان سران دولت های اسالمی 
برجای گذاشت که آتاتورک در ترکیه و رضاخان 
ــران دو نمونه برجسته آن هستند. از این  در ای
پدیده که سطح سیاسی و سپس اجتماعی ایران 
و بسیاری از جوامع بــزرگ اسالمی مانند ترکیه 
و مصر را متأثر ساخت با عنوان غرب زدگی یاد 

می شود.
مواجهه اندیشه گران ایران و دیگر سرزمین های 
اسالمی با مظاهر فرهنگ و تمدن نوین غرب، 
بازنگری در سنت ها را در پی داشت که همزمان 
سبب پدید آمدن دو جریان متفاوت شد که به 
»غرب گرایی« یا »روشنفکری« و نیز »بیداری 
اسالمی« شهرت یافتند. گرچه بزرگان و متفکران 
هر دو جریان سخن از ضرورت بازخوانی و اصالح 
می گفتند اما رویکردهای هر کدام آثار و پیامدهای 
متعددی در ایران و سایر مناطق جهان اسالم بر 
جای گــذاشــت.در میان بیدارگران مسلمان نیز 
رهیافت های متنوعی پدیدار شد که بازگشت به 
قــرآن و سنت اصیل و بی پیرایه و خرافات محور 
آن ها را برای احیای مجد و عزت اسالم تشکیل 
می داد اما برخی از این رهیافت ها خود به انحراف 
و عامل تشدید انحطاط و جمود در جهان اسالم 
بدل شد که حرکت سلفیه و نیز وهابی گری که 
بعدها با اغراض سیاسی و استعماری پیوند یافت 

از این جمله هستند.
ــیــداری اسالمی  ایــن در حــالــی بــود کــه حــرکــت ب
در جهان اســالم بــا پیشگامی شخصیت هایی 
مانند سیدجمال الدین اسدآبادی، محمد عبده، 
عبدالرحمن کواکبی و اقبال الهوری تالش می کرد 

با احیای فکر دینی، ضمن پایبندی به اصــول و 
اصالت های قرآنی، بهره مندی از مواهب تمدن 
جدید و تکرار پیشرفت های معقول آن را ممکن 

سازد.
ایــن حــرکــت در جــهــان تشیع بــه دلــیــل اتــکــا به 
اجتهادِ مبتنی بــر مکتب فقهی و کالمی اهل 
بیت)ع(، عمق و تکامل بیشتری یافت به گونه ای 
که باوجود ارائه کمتر ایده ها و نظریه های اصالحی 
در آن، امــا جنبش های بــزرگــی مانند تنباکو با 
رهــبــری مــیــرزا حسن مــجــدد شــیــرازی، انقالب 
عراق در برابر استعمار انگلیس به زعامت میرزا 
محمدتقی شیرازی و نهضت مشروطه با راهبری 
فقهایی چون آخوند خراسانی و میرزای نائینی را 

در پی داشت.
رهـــاوردهـــای فــکــری عــالمــه شیخ محمدحسین 
ــامــه جــمــاعــت توسط  ــه اق ــه ب کــاشــف الــغــطــاء ک
او بـــه عـــنـــوان تــنــهــا فــقــیــه شــیــعــه در صحن 
مسجداالقصی در بیت المقدس و اقتدای اهل 
سنت انجامید، بنیان گذاری دارالتقریب قاهره 
توسط شیخ محمدتقی قمی و تالش های فراوان 
آیت هللا العظمی بــروجــردی در تماس و تبادل 
علمی بــا االزهـــر مصر، فصول روشــن دیــگــری از 
حرکت های فکری و فرهنگی در راستای وحدت 

اسالمی است.
احیاگری های متفکرانی چون عالمه شرف الدین و 
سپس امام موسی صدر در لبنان از دیگر قله های 

پرشکوه در این مسیر است.
انقالب اسالمی ایران به رهبری امام خمینی)ره( 
نقطه عطف حرکت وحــدت اســالمــی و تقریب 
مذاهب در جهان اسالم است به طوری که می توان 
تــاریــخ ایــن جنبش را بــه پیش و پــس از انقالب 
اسالمی تقسیم کرد. این انقالب موجب تحول 
فکری و گفتمانی سترگی در داخل و خارج از ایران 
شد و جهش تکاملی چشمگیری به نهضت اتحاد 
جهان اسالم بخشید که تأسیس هفته وحدت 

یکی از ابتکارات و دستاوردهای آن است.
اکنون در هفته وحــدت اسالمی معرفت عمیق 
به ابعاد مسیر پیموده شــده و حجم تالش ها و 
دستاوردهای فکری عرضه شده توسط چهره ها و 
مجاهدان این عرصه از ضروریات است. برخالف 
بــرخــی بــرداشــت هــا، وحـــدت اســالمــی و تقریب 
مذاهب یکی از جریان های اصیل معاصر و تاریخ 
جهان اسالم است که به برکت جهاد و اجتهاد 
متفکران مکتب اهــل بــیــت)ع( در قــرن اخیر و 
به خصوص انــقــالب اســالمــی دارای ریشه های 
عمیق قرآنی و حدیثی و فقاهتی است و بر پایه 
اندیشه اجتهاد جواهری، حوزه ها و مسیرهای 

زیادی برای تکمیل و پیمایش دارد.
۴۰ سال پس از تأسیس هفته وحدت، بسیاری 
از مسائل نوپدید مرتبط با آن همچون روابــط 
بین الملل اسالمی، تبادالت اجتماعی میان شیعه 
و سنی، حقوق و آزادی هــای اقلیت های مذهبی 
و... نیازمند نظریه پردازی و تقنین و فرهنگ سازی 
است که می تواند مرحله تازه ای در برابر دانشوران 
و فعاالن فرهنگی معتقد به امت واحده اسالمی 

ایجاد کند.

ــی از ســخــنــان  ــخــش هــای خـــبـــرگـــزاری تــســنــیــم ب
ــهــجــت)ره( را در  آیــت هللا الــعــظــمــی محمدتقی ب
خصوص ظهور و گشایش در این امر و مسئولیت ما 
در این دوران مورد بررسی قرار داده و پس از تأیید دفتر 
معظم له، انتشار داده است که در ادامه می خوانید. 

تثبیت در دین مهم تر است یا دیدن حضرت؟ ◾
از ایــن خون ریزی هایی که پیش از ظهور حضرت 
حجت)عج( واقــع می شود، معلوم است ظهور آن 
حضرت مانع از خون ریزی است، چون همه طوعاً 
یا کرهاً )خواسته و یا ناخواسته( تابع آن حضرت 
خواهند شد. نیز معلوم می شود آن قدر باید ظلم 
و خون ریزی صورت بگیرد که برای همه روشن شود 
»ملئت ظلما و جورا« )بحاراالنوار، ج 3، ص 8۰( یعنی 
زمین از جور و ستم پر شد. همه اهل زمین در هر 
کجا که باشند احساس کنند سایه ظلم و جور بر سر 
آن هاست و همه جهانیان حتی کفار، در فشار ظلم 
و ستم به سر ببرند و به انتظار و ظهور فرج و مصلح 
باشند.ائمه)ع( در روایات به ما خبر داده اند: خیلی از 
اهل ایمان و عقیده در اثر ابتالئات برمی گردند. »ألنه 
یقوم بعد... ارتداد أکثر القائلین بإمامته« زیرا او پس 
از بازگشت بیشتر معتقدان به امامتش، قیام می کند. 
خدا کند ایمان ما تا آن وقت باقی بماند وگرنه اگر 
ظهور هم نزدیک باشد ولی ایمان ما زائل شده باشد، 
دیگر ما را چه با ظهور آن حضرت و حضرت را چه با 
ما؟!استاد در جای دیگر فرمودند: برای مؤمنان تثبیت 
در دین و ایمان و ثبات قدم تا ظهور آن حضرت، از 

ظهور آن حضرت مهم تر است.

خودش می داند چه وقت ظهور می کند ◾
در روایتی از امام صــادق)ع( آمــده: »شیعتنا أصبر 
منا، ألنــا نصبر علی ما نعلم، و شیعتنا یصبرون 

علی ما ال یعلمون« به این معنا که شیعیان ما از ما 
صابرتر هستند زیــرا ما بــرای آنچه می دانیم صبر 
می کنیم ولی آن ها بر آنچه نمی دانند صبر می کنند.
حضرت غائب)عج(  عجب صبری دارد! با اینکه 
از تمام آنچه ما می دانیم و یا نمی دانیم اطالع دارد 
و از همه امور و مشکالت و گرفتاری های ما با خبر 
اســت. خود حضرت هم منتظر روز موعود است 
و خــودش می داند چه وقت ظهور می کند. اینکه 
گفته می شود آن حضرت وقت ظهورش را نمی داند، 

درست نیست.

هر چند از فیض حضور غایبیم، ولی... ◾
هر چند حضرت حجت)عج(  از نظر ما غایب و ما از 
فیض حضور آن حضرت محرومیم، ولی اعمال مطابق 
یا مخالف راه و رسم آن حضرت را می دانیم و اینکه آیا 
آن بزرگوار را با اعمال و رفتار خود خشنود و سالمی هر 
چند ضعیف خدمتش می فرستیم و یا آن حضرت را 
با اعمال ناپسند، ناراضی و ناراحت می کنیم.با اینکه 
در مال آن حضرت )سهم امام( تصرف می کنیم، دیده 

و شنیده نشده حضرت در 
تصرف ما ترتیب اثر 

داده و در حیف و 
میل آن به کسی 
اعــتــراض نموده 

باشند. گویا مال آن 
حــضــرت را مـــال او 
نمی دانیم و گویا آن 
حضرت ایــن مــال را 
مــال خــود نمی داند 
کــه بــه مــا اعــتــراض 

نمی کند!

بایستههای
فکریوفرهنگیهفتهوحدت

گشایشوظهور
ازمنظرآیتاهللبهجت)ره(

مهدویتیادداشت

آیــت هللا احمد مبلغی، عضو مجلس 
خبرگان رهبری و استاد حوزه و دانشگاه 
ــوســازی  ــوان »ن ــا عــن ــه ب در نشستی ک
اندیشه ها و ادبیات حوزه تقریب مذاهب 
اسالمی؛ امکان سنجی و ضــرورت« برگزار شد، به ایراد 
سخنرانی پرداخت که دیدگاه های ایشان را در خصوص 

تقریب در ادامه می خوانید. 
ما نیازمند و تشنه نظریه پردازی درزمینه رابطه امت 
اسالمی با یکدیگر هستیم. بدون نظریه، گام برداشتن 
در این میدان، گام برداشتن غیرمفید و مضر است. بدون 
نورافکن نظریه نباید وارد ایــن میدان شد و اگــر شدیم 

به سرعت باید دست به دامان نظریه پردازان شویم. 
چرا نیاز به تولید ادبیات و نظریه داریــم؟ جوابش واضح 
است. سه وضعیت یا سه مسئله وجود دارد که ما را به 
دست زدن به این تولید و توسعه فرامی خواند. نخست 
جامعه امروزی بیش از هر زمان دیگری مسائلش متداخل 
شده است. چنین نیست اگر یک مسئله ای رخ دهد، به 
تنهایی در فضای اجتماعی حضور پیدا کند. حوزه های 
مختلف بشری رابطه درهم تنیده و در هم آمیخته ای دارند، 
به گونه ای که امروزه دانش های بینارشته ای می آیند تا هر 
کدام از ضلعی، مسئله ای که دارای ابعاد مختلفی است، 
بررسی کنند و مورد مطالعه قرار دهند. پس نباید تصور 
کنیم پدیدارهای جامعه امــروز راه خود را جدا از دیگری 

می روند.
اگــر ایــن طــور اســت باید رابطه هر موضوع اجتماعی از 
جمله تقریب را که یک موضوع اجتماعی حساس است 
با پدیده های دیگر مشخص کنیم. باید بفهمیم رابطه 
تقریب با علم چیست، رابطه اش با دانشگاه چیست، با 
علوم دینی یا مسئله فرهنگ چه رابطه ای برقرار می کند، 
رابطه اش با سیاست داخلی و خارجی و مسائل مهم جهان 
اسالم چیست؟ پس باید موقف و موضع تقریب در همه 

نهادها و پدیدارها و عرصه ها تعریف شود. تعریف شدن 
این مسئله بدون اینکه ادبیات خلق کنید، بدون اینکه 
توسعه مفهومی ایجاد کنید، بدون اینکه نظریه بسازید 
ممکن نیست. انسان به صــورت وهمی نمی تواند این 
توسعه را ایجاد کند. حتماً باید با دانش و اندیشه انجام 
گیرد. فراورده دانش و اندیشه هم ادبیات و نظریه هاست.

دومین عامل ایــن اســت عرصه حیات اجتماعی که به 
پیش می تازد با پدیده های جدید و قضایای نو و نوشده 
روبــه رو می شود، بنابراین ما نباید دچار ایستایی شویم. 
امروز قضایا و مسائل نو، نگاه دیگری پدید آورده است. 
اگر تقریب نتواند ارتباط خودش را با مسائل جدید برقرار 
کند نمی تواند از پس فلسفه وجــودی و کارکرد متوقع از 

آن برآید.
سومین عاملی کــه توسعه و تولید ادبــیــات را ضــروری 
می کند، تجربه اندوزی و آسیب شناسی اســت. وقتی 
اندیشه ای به میدان می آید با ایده و نظریه ای آغاز می کند 
ولی در ادامه راه، عیوب آن آشکار می شود و آسیب شناسی 
صورت می گیرد. وقتی آسیب شناسی صورت می گیرد باید 
به آن دیدگاه بازگردی و آن را بازسازی کنی تا بتواند از پس 
دنیای پیچیده امروز برآید و این با توسعه ادبیات و تولید 
نظریات شکل می گیرد. تقریب با آسیب هایی روبــه رو 
شده که باید آن هــا را زدود و برطرف کــرد. زدودن آن، امر 
شعاری نیست؛ باید با مراجعه به ادبیات عمیق و توانمند 

و مفاهیم کارآمد و نظریه ها انجام شود.
این سه عامل ما را دعوت می کند که به سمت توسعه و 
تولید ادبیات تقریب و تولید و توسعه نظریه ها برویم. 
اگر این کار را نکنید دچار رکود و ایستایی و به وضعیتی 
دچار می شوید که تقریب تضعیف می شود. بنابراین الزم 
است حوزه ها و دانشگاه های ما پا در رکاب تولید و توسعه 
ادبیات و مفاهیم بگذارند چراکه ادبیات و مفاهیم بسیار 

کارآمد هستند.

دیدگاه
 آیت اهلل احمد مبلغی:

 تقریب نیازمند 
تولید ادبیات و نظریه است

فاطمی نژاد:  محسن 
ــروزه تعارض های قومی،  امـ
ــژادی و طبقاتی  مذهبی، نـ
ــه امــر  در جـــهـــان اســـــالم بـ
ــدل شــده  ــاپــذیــری بـ ــان ن ــای پ
ــاره وحــدت و انسجام اسالمی  اســت. گفت وگو درب
با درک چنین ضرورتی و با هدف به تصویر کشیدن 
قابلیت های فرهنگی و تمدنی ایــن آمــوزه اهمیت 
می یابد. تأمل و تعمق در وحدت و انسجام اسالمی 
نشان می دهد این آموزه، در پاره ای از جهات و ابعاد، 
»هویتی فرهنگی« دارد و در پاره ای دیگر از ساحت ها 
از جنس مباحث »تمدنی« است. الزمه در نظرگرفتن 
چنین مهمی، سخن گفتن در چارچوب زبانی فرهنگی 
و تمدنی است. ما با اذعــان به اهمیت این موضوع 
با حجت االسالم دکتر امیرمحسن عرفان، مدرس 
و پژوهشگر در عرصه مطالعات تمدن گفت وگو 

کرده ایم. 

از دیدگاه شما مهم ترین ضرورت مهندسی فرهنگ  ◾
انسجام و وحدت در جهان اسالم چیست؟ 

گرایش ها و تمایالت قومی یکی از پدیده های اجتماعی 
سیاسی است که به ویژه در دوران پس از جنگ سرد 
و فروپاشی نظام دوقطبی از اهمیت دوچندانی 
برخوردار شده و به دلیل اهمیت فراوان، در حوزه های 
مختلف علوم اجتماعی از قبیل علوم سیاسی، روابط 
بین الملل، روان شناسی اجتماعی، مردم شناسی، 
مطالعات فرهنگی و جامعه شناسی مورد مداقه قرار 

گرفته است. 
بــررســی ناسیونالیسم قومی نشان مــی دهــد تنها 
در ۱۴ کشور جهان، اقلیت قابل توجه و گروه های 
قومی تأثیرگذار بر روند سیاسی آن کشورها وجود 
نــدارد و در این میان، تنها ۴درصــد جمعیت جهان 
در کشورهایی زندگی می کنند که دارای یک گروه 
قومی اند. کشمکش های قومی از جمله مهم ترین 
منازعات در دنیای کنونی است و کمتر جایی در دنیا 
پیدا می شود که از جدایی  خواهی های قومیتی در 

امان باشد.
جهان اسالم نیز با تعدد قومیت ها و مذاهب روبه رو 
است؛ این امر سبب شده با محیطی کامالً متفاوت 
روبــه رو باشد که پیرو یک الگوی مشخص نیست 
و وضعیت قومیت ها و نــوع عملکرد و پویش های 
این کنشگران به اقتضای شرایط گوناگون داخلی، 
منطقه ای و بین المللی، از الگوهای متفاوتی پیروی 

می کند.
تعدد و تنوع قومی و مذهبی در اســالم به گونه ای 
است که می توان تکثر فرهنگ های مختلف در آن را 
به وضوح مشاهده کرد. این اقــوام در طول تاریخ در 
نضج و شکوفایی تمدن اسالمی به شکل محسوسی 
سهیم بوده اند و اساساً تمدن اسالمی را فارغ از چنین 
تکثری نمی توان توصیف کرد؛ چرا که اساساً هویت 
تمدن اسالمی، از تکثر این فرهنگ ها و قومیت ها قوام 
یافته است. به هر روی تنوع قومی و مذهبی در اسالم 
تهدیدها و در عین حال فرصت هایی را برای جهان 
اســالم به وجــود آورده که توجه نکردن به هر یک، 
مخاطراتی را برای مسلمانان به همراه خواهد داشت.

ــار کنونی کــه اخــتــالف هــای قــومــی، ملیتی و  در روزگـ
مذهبی متکثر و فراوان اند، دستیابی به فهم واحد و 
مشترک و نیز نیاز به تحقق وحدت اسالمی، شرط 
نخست برای رویکرد فرهنگی و تمدنی به انسجام 

اسالمی است.
بخشی از تصویرهای منفی از اســالم، سوگمندانه 

معلول تعصبات قومی و مذهبی در جهان اسالم است 
که اسالم را مترادف دگماتیسم و تروریسم جلوه دادند 

و چه کارها که نکردند.
نه تنها دستگاه های ملی و کالن رسمی فرهنگی در 
جهان اسالم، که مولدان غیررسمی و خرده فرهنگی 
هم در ایجاد برداشت واحد و تلقی مشترک از صورت 
و سیرت مطلوب رویکرد فرهنگی به وحدت اسالمی، 
از اهمیت و نقش فراوان برخوردارند. طبعاً نمی توان 
این تلقی و فهم مشترک را تنها با ابزارهای رسمی و 
صوری ایجاد کرد، بلکه گشودن باب تأمل، تحقیق 
و گفت و گوی علمی مستمر در این عرصه می تواند 
زمینه نزدیک شدن به این تلقی مشترک را فراهم 

سازد.
اگر بپذیریم فرهنگ، بخش اجتناب ناپذیر پویایی 
اجتماعی است، باید تمام عناصر گروهی، قومی و 
اعتقادات میهن پرستانه نیز در راستای همین پویایی، 
کامل و به روز شوند. باید بپذیریم عالقه به میهن و 
دفاع از آن و ارزش هــا و آرمان های انسانی و اخالقی 
آن، هیچ گونه منافات و عــدم سنخیتی با اصــالح و 
سازواره های ناقص و به غلط جا افتاده و وجود افکار 
منجمد در مقوله فرهنگ قومی و ملی یک جامعه که 
از آن به »ملیت گرایی افراطی« تعبیر می شود ندارد. 
در واقــع عـِـرق ملی مقوله ای جدا از ارتقای فرهنگ 
ملی نیست و در آخر می توان این طور استنباط کرد 
که شاید اگر قوم و قوم مداری جایش را به یکپارچگی 
فرهنگی بسپارد، جنگ ها و ستیزهای بی پایان هم به 
نوعی از جهان رخت برمی بندد. این حس برتری جویی 
قومی یا همان قــوم مــداری اســت که به بسیاری از 
جنگ های خونین در طول تاریخ بشریت دامن زده 
که عامالن اصلی آن را می توان نیروهای اقتدارگرای 

جوامع دانست.

مقوله وحدت و همگرایی در جهان اسالم کماکان  ◾
با چالش هایی روبه رو است؛ از دیدگاه شما مهم ترین 

الزامات فائق آمدن بر این چالش ها چیست؟ 
باید با نیم نگاهی، جست وجوگر این واقعیت باشیم 
که طرح وحــدت و همگرایی در جهان اســالم، نباید 
طرحی ایدئالیستی و کامالً ذهنی، بــدون توجه به 
مؤلفه های عینی باشد. به عبارتی باید میان آرزو و 
هدف تفکیک شود. باید آرزوی وحدت از وضعیت 
ذهنی و ایدئالیستی فاصله بگیرد و همواره به نحوی 
مطرح شود که القاکننده هدفی باشد و کشورهای 
اسالمی به صورت جدی به دنبال آن باشند. از سویی 
دیگر در این زمینه باید به مقدمات الزم توجه داشت 
و نباید صرفاً به دنبال حداکثرها بود، به عبارتی باید 
واقعیت های موجود در جهان اسالم را در نظر گرفت و 

از رویکرد صرف آرمان گرایانه پرهیز کرد.
 وحــدت سیاسی، آخرین منزل و نهایی ترین حد 
همگرایی است که برای حصول آن اقدامات بسیاری 
الزم اســت؛ پس همگرایی نه از آخرین مرحله که 
از حداقل ها آغاز می شود؛ به این معنا که هم حوزه 
همگرایی محدود و مشخص باشد، هم کشورهای 
آغازکننده آن محدود باشند. به عبارتی با تکیه 
بر الگوی »آرمــان گــرایــی واقع بینانه« باید پیوندی 
منطقی بین آرمان گرایی و واقع بینی برقرار ساخت. 
اهتمام به آرمان ها در عین در نظر گرفتن واقعیت ها 
از رهگذر توجه به قواعد توانمندی های موجود )وُسع( 
و مرحله بندی هدف ها براساس اقتضائات محیطی 
)تــدرّج( موجب می شود مسئله انسجام و وحدت 
اسالمی در مسیر عملیاتی کردن هدف های خود و 
رفع بسیاری از چالش های نظری و مفهومی گام های 

مؤثر و عملی بردارد.
آنچه بیشتر مورد تأکید این قلم است اینکه همگرایی 
و انسجام اسالمی باید از سوی سازمان ها و مراکز 
دولتی و صاحبان قدرت پیگیری شود. واقعیت این 
اســت طــرح وحــدت و رسیدن به همگرایی، تنها از 
طریق تبادل نظر در کنفرانس های علمی و نشست ها 
امکان پذیر نیست، در واقع این دولت ها هستند که 
می توانند با درک درست از واقعیت های جهان امروز 
به راهکارهای عملی تر برای برداشتن گام های اولیه در 

راه انسجام اسالمی کمک کنند.
چنین می نماید که باید به یک »اجماع درون تمدنی« 
بر موضوع تحقق امــت و انسجام اسالمی دست 
یافت. یعنی تمامی نخبگان فکری تأثیرگذار جهان 
اسالم این اصل را به رسمیت بشناسند که تحقق 
تمدن نوین اسالمی بدون توجه به انسجام اسالمی 
ــاق انــدیــشــه ای« و »همگونی  ناممکن اســـت. »وفـ
رفتاری« از مهم ترین برون دادهای اجماع درون تمدنی 

بر این موضوع است.
بدیهی است هنگامی که از »فرهنگ اسالمی« سخن 
به میان می آوریم، باید توجه داشته باشیم این مفهوم، 

با فرهنگ کشورها یا جوامع اسالمی خلط نشود؛ البته 
فرهنگ جوامع یا کشورهای اسالمی، از »اسالم« نیز 
متأثر است، ولی این طور نیست که تمامی رفتارها، 
ساختارها و هنجارهای اجتماعی، در ایــن جوامع 
برگرفته از اسالم باشد. هر کدام از این فرهنگ ها در 
ابعادی بیش و کم از »فرهنگ اسالمی« متأثرند، 
ولی با آن منطبق نیستند. حال پرسش اساسی این 
است فرهنگ معیار برای سنجش و ارزیابی فرهنگ 

انسجام وحدت اسالمی چیست؟ 
مسلم است بدون تعریف، باور و التزام تدریجی به 
فرهنگ معیار نمی توان عمالً در راه اصالح فرهنگی گام 
برداشت. متأسفانه مشاهده می شود از دیدگاه برخی 
از صاحبنظران فرهنگی، رشد و اصالح فرهنگی، تنها 
بدین معناست که هر فرهنگ یا خرده فرهنگ تحقق 
یافته ای، به گذشته ها و سنت های فرهنگی- یعنی 
آداب، رسوم، هنرها و... – متعلق به خود برگردد و آن را 
مورد تکریم و تجلیل قرار دهد و تالش کند همان  را هم 
به نسل های آینده خود منتقل کند، حال آنکه اگر 
معتقد باشیم یکی از مهم ترین اهداف اسالم ایجاد 
رشــد فرهنگی در جوامع بشری اســت، می توان از 

منابع اصیل اسالمی، مختصات و ویژگی های فرهنگ 
مطلوب و معیار را کشف و در جوامع اسالمی راهکارها 
و شیوه های نزدیک شدن به این فرهنگ را جست وجو 
کرد و بدان دست یافت، در این صورت معنی و مفهوم 
اصــالح فرهنگ، بــازســازی فرهنگ، رشــد و تعالی 
فرهنگ و... روشن می شود. در این صورت است که 
می توان اقتضائات و شرایط تمدنی و علمی زمان را با 
اصول و معیارهای اصیل فرهنگ اسالمی تطبیق داد 
و تلفیق کرد و در عین پایبندی و پیشرفت به سمت 
اسالمی شدن فرهنگ جامعه، از تجربیات بشری هم 

استفاده نمود.
جایگاه تبیین وحدت اسالمی در قرآن از این رو اهمیت 
می یابد که قرآن از منابع فرهنگ معیار در اسالم است. 
یعنی در قرآن شاخصه ها و ویژگی های فرهنگ مطلوب 
تبیین شــده و مسلمانان باید خــود را با آن تطبیق 
دهند. از دیرباز قرآن پژوهان و مفسران به زوایــای 
این کتاب آسمانی نظر افکنده و هر یک عمری را به 
تحقیق درساحل بی کران آن به سر برده اند. با توجه به 
تحوالت اجتماعی، سیاسی و علمی در دنیای جدید 
و ظهور مکاتب اخالقی، فلسفی، اجتماعی و... رشد 

روزافزون علوم به ویژه در عرصه علوم انسانی، نگاه های 
پرسش آمیزی به سوی قرآن دوخته شده است!

واکــاوی تحلیلی وحدت اسالمی در قرآن کریم در  ◾
حقیقت پاسخ گویی به این پرسش است که قرآن کریم 
در عرصه زندگی اجتماعی انسان – در مقابل زندگی 
فردی و ارتباط با خدای متعال – چه چیزی به دست 

می دهد و گستره آن تا کجاست؟
در این میان مفسران قرن اخیر چون شیخ محمد 
عــبــده، ســیــدمــحــمــدقــطــب، سیدمحمدحسین 
طباطبایی، محمدطاهر ابن عاشور، سیدمحمود 
طالقانی و دکتر وهبه الزّحیلی به نحوی به معارف 
اجتماعی قــرآن توجه نموده و به تناسب، به طرح 
بحث های دامنه داری درزمینه دیدگاه قرآن کریم درباره 
اجتماع، سیاست، اقتصاد، فرهنگ و... پرداخته اند. 
اگرچه برخی از شرق شناسان مدعی اند فقط در آیات 
مدنی باید به دنبال چنین مسائلی بود ولی تحقیقات 
نشان می دهد بنیادهای تفکر سیاسی در اسالم در 
آیات مکی نیز مورد توجه قرار گرفته است. جدا از این 
تفاسیر، کتاب های متعددی که به عنوان تک نگاری ها 
و تفسیرهای موضوعی در این حوزه نگاشته شده، 

فراوان است.

متولیان فرهنگی و اندیشمندان حوزه و دانشگاه  ◾
چه رسالتی در عرصه فرهنگ وحدت و انسجام اسالمی 

دارند؟ 
بازسازی و احیای یک تمدن،  نیازمند  رابطه صمیمانه 
و هماهنگی  و مساعدت همه مراکز علمی پژوهشی و 
همکاری همه اندیشمندان، فرزانگان و صاحبنظران 
است. حوزه و دانشگاه به عنوان دو مرکز تولید اندیشه 
در صورتی که به عنوان مکمل یکدیگر درآیـند  و هـر 
یک با صراحت و صمیمیت به نقد و اصالح تولیدات 
ــرای رشـد و تـعالی  فکری دیگری بــپــردازد، زمینه ب
اندیشه فراهم می شود، اما اگر به صورت معارض و 
نافی یکدیگر درآیند،  همانند  بُردارهای متخالف  زمینه 
خنثی شـدن تالش های فکری یکدیگر و در نتیجه 
رکود و انحطاط علم و اندیشه در هر دو  مرکز را فراهم 

خواهند کرد.
همدلی و درک متقابل این دو پایگاه  علمی  و فرهنگی 
دستمایه گرانبهایی اســت کــه در صـــورت تحقق 
عملی آن می توان زیربنای همه تحوالت اساسی در 
حـوزه های   مختلف  زندگی فردی و اجتماعی به ویژه 
تحول فرهنگی به عنوان زیرساخت سایر تحول ها  را  
فراهم  آورد. وجود موانع و محدودیت های ساختاری 
و محیطی  درمسیر تحقق  بخشیدن  به  آموزه  امت به 
معنای  کنار گذاشتن و بطالن آن نیست، بلکه بیانگر 
نبود زمینه برای پذیرش آن از طرف  قدرت های اصلی 
نظام بین المللی  از یک سو و آسیب های موجود در 
جهان اسالم در رویکرد به این آمــوزه از سویی دیگر 

است.
بــه هــر روی، اندیشمندان حـــوزه و دانــشــگــاه بــرای 
رسیدن به یک اجماع درون تمدنی در حوزه وحدت 
و انسجام اسالمی پاسخ گوی این پرسش ها باشند: 
ریشه های روان شناختی، جامعه شناختی و فرهنگی 
گــرایــش برخی از مسلمانان بــه تمایزطلبی ها در 
چیست؟ آیا گسترش فعالیت رسانه ای رقیب در 
عرصه اختالف افکنی ها و ترویج افکار انحرافی در این 
زمینه یک تهدید است یا برعکس در صورت تدبیر 
صحیح می تواند یک فرصت تلقی شود و نویدبخش 
باشد؟ مهم ترین مؤلفه های فرهنگی فعالیت های 

وحدت بخش کدام است؟

 نقاشی صحنه ورود 
حضرت معصومه)س( به قم 
توسط »حسن روح المین«

حسن روح المین هنرمند نقاش روز یکشنبه ۲۵ مهرماه نقاشی صحنه ورود عکس  روز
حضرت معصومه )س( به قم را در حرم مطهر ایشان اجرا کرد.به گزارش مهر، 

این تابلوی نقاشی روز ۳ آبان ماه به مناسبت ورود حضرت فاطمه معصومه 
)س( به قم، رونمایی خواهد شد.حسن روح المین هنرمند نقاش متولد ۱۳۶۴ 

است. او از طریق برادرش به هنر نقاشی عالقه مند شد و در هنرستان هنرهای 
زیبای تهران مشغول به تحصیل شد. وی فارغ التحصیل دانشکده هنر دانشگاه 

شاهد است و پایان نامه اش حول موضوع عاشورای حسینی است، به همین دلیل 
بیشترین تابلوهایی که تاکنون کشیده، مفهوم عاشورایی دارد. 

 دکتر امیرمحسن عرفان تمدن سازی را مستلزم 
»اجماع درون تمدنی« بر تحقق مسئله امت می داند

 باید به یک »اجماع درون تمدنی« بر موضوع تحقق امت و انسجام اسالمی دست یافت. یعنی تمامی نخبگان 
فکری تأثیرگذار جهان اسالم این اصل را به رسمیت بشناسند که تحقق تمدن نوین اسالمی بدون توجه به 
انسجام اسالمی ناممکن است. »وفاق اندیشه ای« و »همگونی رفتاری« از مهم ترین برون دادهای اجماع 

درون تمدنی بر این موضوع است.

گزيدهگزيده
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ــای وزارت  ــ ــی هـ ــ ــابـ ــ طـــبـــق ارزیـ
ــوزش  ــهــداشــت، درمــــان و آمـ ب
ــان  ــ ــت ــارســ ــمــ ــ ــی ــ  پـــــزشـــــکـــــی، ب
فوق تخصصی رضــوی در رتبه 
دوم بــرتــریــن بیمارستان های 
کشور قرار گرفت و درجه عالی 

را کسب کرد.
 بــه گـــزارش آســتــان نــیــوز، مدیرعامل بیمارستان 
فوق تخصصی رضوی صبح دیروز در نشست خبری 
با اصحاب رسانه، ضمن اعالم این خبر گفت: این 
بیمارستان در ارزیابی صــورت گرفته توسط مرکز 
نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت، در رقابت با 
بیش از هزار و 60 بیمارستان کشور، موفق به کسب 

نشان درجه عالی شد. 
دکتر محسن محور افـــزود: بر اســاس نتایج این 
ارزیابی، هشت بیمارستان کشور موفق به کسب 
ایــن رتبه شدند کــه بیمارستان فــوق تخصصی 
رضوی جایگاه دوم را بین این هشت بیمارستان  
کسب کـــرده کــه ایــن افتخار بــا عنایت حضرت 
رضــا)ع( و تالش خادمان حــوزه سالمت و درمان 

حاصل شده است. 
ــابــی هــای  وی تــصــریــح کـــرد: ایـــن رتــبــه طــبــق ارزی
محسوس و نامحسوس بازرسان وزارت بهداشت 
و بر اساس 19 شاخص از جمله رهبری و مدیریت 
کیفیت، مدیریت منابع انسانی و فناوری، مدیریت 
سالمت، مدیریت تجهیزات پزشکی، مراقبت های 
ــی، مدیریت  جراحی و بیهوشی، مدیریت داروی
تصویربرداری، کیفیت خدمات آزمایشگاه و تأمین 
تسهیالت ویــژه گیرندگان خدمت محقق شده 
است. بیمارستان فوق تخصصی رضوی به لحاظ 
تجهیزات پزشکی مجهزترین بیمارستان در کشور 
 است که عالوه بر کسب رتبه دوم بین یک هزار و
60 بیمارستان کــشــور، در زمینه ارائـــه خدمات 

ــابـــت با  ــه بـــیـــمـــاران در رقـ ــان بـ ــ ــ ســـالمـــت و درم
بیمارستان های غیر از مجموعه دانشگاه های 
علوم پزشکی، مقام نخست را بدست آورده است.

اهــدای تجهیزات پزشکی به بیمارستان های  ◾
درگیر کرونا

محور در ایــن نشست بــه خــدمــات بیمارستان 
رضوی در مقابله با کرونا هم اشاره کرده و گفت: 
بیمارستان رضوی از ابتدای شیوع کرونا خدمات 
گسترده ای به زائــران و مجاوران ارائــه کرد اما اوج 

ایــن خدمت رسانی در مــوج پنجم کرونا صورت 
گرفت. همزمان با شیوع پیک پنجم کرونا، تولیت 
معزز آستان قدس رضوی  با صدور دستور هشت 
ماده ای، بیمارستان فوق تخصصی رضوی را مأمور 
کمک به بیمارستان های درگیر کرونا در مشهد 
کردند که در همین راستا تجهیزات پزشکی و اقالم 
بهداشتی و دارویــی مــورد نیاز این بیمارستان ها 
به ارزش 140 میلیارد ریــال خــریــداری و به آن ها 
اهدا شد. همچنین بخش ویژه بیماران کرونایی 
با ظرفیت 100 تخت را ایجاد کردیم که 2هزار و 100 

بیمار در آن پذیرش شدند و خدمات مورد نیاز را 
دریافت کردند. 

مساعدت مالی ویژه بیماران محروم ◾
محور در ادامـــه بــه خــدمــات و فعالیت های این 
بیمارستان اشاره کرد و یادآور شد: خدمات درمانی 
بیمارستان فوق تخصصی رضوی صرفاً برای افراد 
دارای تمکن مالی نیست بلکه در سال گذشته 
 برای درمان بیماران کم بضاعت و محروم بیش از 
60 میلیارد ریــال از سوی بیمارستان اختصاص 
ــن حــمــایــت مــالــی از بــیــمــاران  ــت و ایـ یــافــتــه اسـ

کم برخوردار همچنان ادامه خواهد داشت.
مدیرعامل بیمارستان فــوق تخصصی رضــوی به 
اقدام های توسعه ای انجام شده در این بیمارستان 
هم اشاره و اظهار کرد: در سال گذشته بخش های 
ــوی از  مختلف بیمارستان فـــوق تخصصی رضـ
جمله اتاق های عمل، بخش های دیالیز، زایمان، 
آزمایشگاه، اتاق جراحی اطفال و... توسعه داده شد. 
تجهیز 11 اتاق عمل به ارزش 200 میلیارد ریال، 
ــژه بــیــمــاران دیــالــیــزی،  افــزایــش هشت تخت ویـ
راه اندازی بخش ویژه زایمان طبیعی، راه اندازی اتاق 
جراحی اطفال، ساخت هفت رادیودارو و دریافت 
مجوز راه انــدازی مرکز آمــوزش مهارتی و حرفه ای 
پزشکی از وزارت بهداشت با هدف تربیت پزشکان 
فوق تخصصی نیز برخی دیگر از فعالیت های این 

بیمارستان بوده است.

 خرید دستگاه »پرسیژن« به ارزش ◾
 50 میلیارد ریال

مدیرعامل بیمارستان فــوق تخصصی رضــوی 
ادامه داد: همچنین به تازگی دستگاه »پرسیژن« 
به ارزش 5 میلیارد و 500 میلیون تومان خریداری 
شده که از این دستگاه فقط پنج نمونه در کشور 

داریم و کاربرد آن کشف و نقشه برداری از بیماری 
ضربان قلب است و به متخصصان در شناسایی 
بیماری و رفع آن کمک می کند. در حوزه رادیوتراپی 
نیز دستگاه »بالک پراتی« و در حوزه درمان قلب 
دستگاه »آنژیوگرافی قلب« را به ارزش 150 میلیارد 
ریال خریداری کرده ایم که به محض صدور مجوز 
از سوی وزارت بهداشت ارائه خدمات به بیماران 

را آغاز می کنیم. 
وی تصریح کرد: با هدف تسهیل شرایط حضور 
مراجعه کنندگان در این مجموعه درمانی، ساخت 
پارکینگ سه طبقه در فضایی به وسعت 35 هزار 
مترمربع در ایــن بیمارستان در دستور کــار قرار 

گرفته است.

برنامه های عملیاتی سه ساله ◾
وی در بخش دیگری از این نشست به برنامه های 
عملیاتی سه ساله بیمارستان بــا هــدف ایجاد 
منابع مالی پایدار، ارتقای بهره وری و چابک سازی 
ــزود: هوشمندسازی بیمارستان،  اشــاره کرد و اف
جــذب نــیــروی انــســانــی متخصص، جــذب زائــر 
سالمت، ارتقای دانــش نیروی انسانی، توسعه 
بخش اورژانس، راه اندازی بخش امحای زباله های 
شیمیایی، راه انــدازی آشپزخانه صنعتی، توسعه 
مرکز نــابــاروری، معرفی داوطلبانه بیمارستان 
ــه ســازمــان  رضـــوی از ســـوی وزارت بــهــداشــت ب
ــرای کسب نشان دوستدار  بهداشت جهانی ب
ایمنی، خرید دستگاه های پیشرفته ویژه بخش 
پــزشــکــی هــســتــه ای و... از جــمــلــه بــرنــامــه هــای 
میان مدت بیمارستان رضوی برای ارتقای کیفیت 
 خــدمــت رســانــی بــه زائــــران و مـــجـــاوران حضرت 

امام رضا)ع( است.
شایان ذکر است در پایان این نشست از لوح درجه 

عالی بیمارستان رضوی رونمایی شد.

دکتر محسن محور خبر داد 

 رتبه دوم کشوری 
برای بیمارستان رضوی 

خبرخبر
روزروز

جلسهمشترککمیسیونویژهجهشتولیدبامدیرانعاملسهشرکتبنیادبهرهوری
در جلسه مشترک اعــضــای هیئت رئیسه کمیسیون 
ویــژه جهش تولید و نظارت بر اجــرای اصــل 44 مجلس 
با مدیران عامل سه شرکت زیرمجموعه بنیاد بهره وری 
موقوفات آستان قدس رضــوی، دستاوردها و برنامه های 
این شرکت ها ارائه و بررسی شد.به گزارش آستان نیوز در 

این جلسه که با حضور »شمس الدین حسینی« رئیس 
کمیسیون ویژه جهش تولید، سخنگو، دبیر و جمعی دیگر 
از اعضای این کمیسیون برگزار شد، شرکت های »کسب و 
کار رضوی«، »فناوری و نوآوری رضوی« و »مؤسسه کیفیت 
رضوی« ظرفیت ها و پروژه های اجرایی خود را برای اعضای 

کمیسیون تشریح کردند.دکتر شمس الدین حسینی، 
رئیس کمیسیون ویــژه جهش تولید مجلس هم ضمن 
قدردانی از اقدام های انجام شده در این شرکت ها به  ویژه 
در حوزه سامانه پیشه و نشان طیب، گفت: این اقدام ها 
جزو کلیدی ترین خدمات و فعالیت هایی است که می تواند 

توسط نهادهای حاکمیتی غیردولتی همچون آستان قدس 
رضوی، برای پشتیبانی و حمایت از کسب و کارها ارائه شود. 
وی افــزود: کمیسیون ویژه جهش تولید برای توسعه این 
اقدام ها و سامانه ها، به شرط اجتناب از ایجاد انحصار برای 
مجموعه های مجری، حمایت مورد نیاز را انجام خواهد داد.

علمی / فرهنگی 
انتشاردوفصلنامهآموزههای

حدیثی
هشتمینشمارهدوفصلنامهعلمی

ترویجیآموزههایحدیثیبا
هفتمقالهعلمیازسویدانشگاه

علوماسالمیرضویمنتشرشد.
درایننشریهمقالههاییباعناوین
بررسیاحادیثمدح»حّبالنساء«
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سه شنبه ۲7 مهر 14۰۰    1۲ ربیع االول 1443   19 اکتبر۲۰۲1   سال سی و چهارم    شماره 9649   ویژه نامه 177

آگهی تاریخ   27 / 07  / 1400 صفحه 12      
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060318603006615مورخ 1400/06/29 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو   رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم فاطمه رمضانی زیردهی فرزند محمد عیس��ی به شماره شناسنامه 416 صادره از بندر انزلی در قریه 
حمیدیان صف سر در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 94/11 متر مربع پالک فرعی 
6771 از اصلی 54 مفروز مجزی از پالک 9 باقیمانده از اصلی 54 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی 

آقای یحیی باقری کلش طالشانی 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 یکماه 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 1871 آ1406229
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/12                        تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/27

سعید بدوی-رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو  رشت 

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

برابر رای شماره 140060318001001603مورخ 1400/06/23 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک  رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم زهرا حسین آبادی به شناسنامه شماره 18523 کد ملی 0060273704 صادره از تهران فرزند حسین 
در شش��دانگ یک باب خانه و محوطه به مس��احت 514/16 متر مربع به شماره پالک فرعی 99 از پالک شنماره 1 
فرعی از اصلی 11 واقع دربلسکله بخش 9 گیالن حوزه ثبت ناحیه یک رشت به نام مالک رسمی اولیه هادی نوروزی 
بلسی  ،احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد  تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی 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 یکماه 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 1861  آ1406230
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/12                               تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/27

سید محمد فرزانه شال -رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت 
 
))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد((

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

ذیل آگهی میگردد:
خانم سمیه امیری به شناسنامه شماره 5808 کدملی 0941133079 صادره مشهد فرزند اسماعیل در ششدانگ 
یکباب منزل به مساحت 125 مترمربع قسمتی از پالک شماره 2023 فرعی از 765 و 1038 فرعی از 251 اصلی 
و تمامت مالکیت مش��اعی متقاضی واقع در خراس��ان رضوی بخش 14 مش��هد حوزه ثبت ملک تایباد** کالسه 

 1400 -139
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1406735
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/7/27                                     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/12

کفیل ثبت اسناد و امالک تایباد- مهدی حسین زاده

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

ذیل آگهی میگردد:
آقای غالمرس��ول ابراهیم زاده به شناس��نامه ش��ماره 724 کدملی 0749401664 صادره تایب��اد فرزند رمضان در 
شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 131 مترمربع پالک شماره 181 فرعی از 251 اصلی واقع در خراسان رضوی 
بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت سهم االرثی خانم شایسته نورانی از مرحوم عبدالعی 

نورانی و قسمتی از پالک ** کالسه 99-585
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1406736
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/7/27                                              تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/12

کفیل ثبت اسناد و امالک تایباد- مهدی حسین زاده

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

برابر آراء هئیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی 
مس��تقر در واحد ثبتی اس��فراین تصرفات مالکان��ه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اس��ت . لذا 
مش��خصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به ش��رح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 

15روز در دو نشریه آگهی های ثبتی)کثیر االنتشار و محلی( به شرح ذیل آگهی می شود. 
بخش5

پالک 24 - اصلی کالته مالعزیز :
1.کالس��ه 1399114407116000272 آقای قربان مقدسی ثانی فرزند امان اله شش دانگ  مزرعه 
به مساحت 65 /90596 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت میرخدابخش ومیرمحمد وسیدابراهیم 

وسیدمحمدرضا موسوی وبتول موسوی)سجادی( برابر رای2707 /1400
2.کالسه 1399114407116000273 آقای قربان مقدسی ثانی فرزند امان اله شش دانگ  مزرعه به 
مساحت 51 /80904 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت میرخدابخش ومیرمحمد وسیدمحمدرضا 

وسیدابراهیم موسوی وبتول موسوی)سجادی( برابر رای2709 /1400
3.کالس��ه 1399114407116000274 آقای قربان مقدسی ثانی فرزند امان اله شش دانگ  مزرعه 
به مس��احت 160630 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت میرخدابخش ومیرمحمد وسیدابراهیم 

وسیدمحمدرضا موسوی وبتول سجادی)موسوی( برابر رای2719 /1400
4.کالس��ه 1399114407116000275 آقای قربان مقدسی ثانی فرزند امان اله شش دانگ  مزرعه 
به مساحت 69 /67776 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت میرخدابخش ومیرمحمد وسیدابراهیم 

وسیدمحمدرضا موسوی وبتول سجادی)موسوی( برابر رای2717 /1400
5.کالسه 1399114407116000276 آقای قربان مقدسی ثانی فرزند امان اله شش دانگ  مزرعه به 
مساحت 2 /117825 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت میرخدابخس  ومیرمحمد وسیدابراهیم 

وسیدمحمدرضا وبتول موسوی برابر رای2715 /1400
پالک 56 - اصلی امین آباد :

6.کالس��ه 1399114407116000783 خانم مریم پرهیز فرزند ملک حس��ن شش دانگ  منزل به 
مساحت 3183 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت ملکحسن پرهیز برابر رای2638 /1400

پالک 60 - اصلی پشت جوی :
7.کالس��ه 1399114407116000596 خانم زهرا افش��ار پور فرزند عزیز شش دانگ  منزل و مغازه 
متص��ل به مس��احت 28 /112 مت��ر  از پالک 55 فرعی  از مح��ل مالکیت ام البنین پ��ور عرب برابر 

رای2796 /1400
8.کالسه 1399114407116000685 آقای علی محمد زاده مقدم فرزند رحیم شش دانگ  منزل به 
مساحت 83 /87 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت ورثه مرحوم محمد حسین روشنی )حسین -

حسن -عصمت و مملکت ( برابر رای2911 /1400
پالک 64 - اصلی خرینان :

9.کالسه 1398114407116000219 آقای ابراهیم کمایستانی فرزند حسین شش دانگ  منزل به 
مساحت 201 متر  از پالک 1879 فرعی  از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی و1878 فرعی  از محل 

مالکیت نرگس رنجبر  برابر رای2917 /1400
10.کالس��ه 1399114407116000634 خانم زهره ناظری فرزند علی اکبر ش��ش دانگ  منزل به 
مساحت 92 /212 متر  از پالک 567 فرعی  از محل مالکیت سند رسمی خود متقاضی و566 فرعی  از 

محل مالکیت محمد رستمی  و علی اصغر بداغ ابادی   برابر رای2929 /1400
11.کالسه 1399114407116000720 خانم تکتم ایزانلوئی فرزند عیسی شش دانگ  منزل به مساحت 

82 /209 متر  از پالک 5417 فرعی  از محل مالکیت علیرضا خبازیان  برابر رای2665 /1400
س��هم   2 ابراهی��م  فرزن��د  حاتم��ی  بهم��ن  آق��ای   1399114407116000765 12.کالس��ه 
س��هم   1 ابراهی��م  فرزن��د  حاتم��ی  فرزان��ه  خان��م   1399114407116000766 وکالس��ه 
س��هم   1 ابراهی��م  فرزن��د  حاتم��ی  معصوم��ه  خان��م   1399114407116000767 وکالس��ه 
وکالس��ه 1399114407116000768 خان��م فتان��ه حاتم��ی فرزن��د ابراهی��م 1 س��هم وکالس��ه 
وکالس��ه  س��هم   2 ابراهی��م  فرزن��د  حاتم��ی  بی��ژن  آق��ای   1399114407116000769
وکالس��ه  س��هم   2 ابراهی��م  فرزن��د  حاتم��ی  حس��ن  آق��ای   1399114407116000770
1399114407116000771 آق��ای ه��ادی حاتم��ی میالنلو فرزند اس��ماعیل 2 س��هم وکالس��ه 
1399114407116000772 خان��م زه��ره حاتم��ی میالنل��و فرزند اس��ماعیل 1 س��هم وکالس��ه 
1399114407116000773 خان��م رقی��ه حاتم��ی میالنل��و فرزند اس��معیل 1 س��هم وکالس��ه 
1399114407116000774 خان��م س��کینه حاتم��ی می��الن ل��و فرزن��د اس��ماعیل 1 س��هم 
وکالس��ه 1399114407116000775 خان��م زه��را حقان��ی پور فرزند علیرضا 1 س��هم وکالس��ه 
1399114407116000776 آق��ای عب��اس حاتم��ی میالنل��و فرزند اس��معیل 2 س��هم وکالس��ه 
1399114407116000777 آق��ای وحی��د حاتم��ی میالنلو فرزند اس��ماعیل 2 س��هم وکالس��ه 
1399114407116000778 آق��ای مری��م حاتم��ی میالنل��و فرزند اس��معیل 1 س��هم وکالس��ه 
1399114407116000784 خان��م س��ارا حاتم��ی میالنل��و فرزن��د اس��معیل 1 س��هم وکالس��ه 
1399114407116000785 خان��م مرضی��ه حاتم��ی میالنلو فرزند اس��معیل 1 س��هم وکالس��ه 
1399114407116000786 خان��م طیب��ه حاتم��ی میالنل��و فرزند اس��معیل 1 س��هم وکالس��ه 
س��هم   1 اس��ماعیل  فرزن��د  میالنل��و  حاتم��ی  صدیق��ه  خان��م   1399114407116000787
وکالس��ه 1399114407116000788 خان��م زکی��ه حاتم��ی میالنل��و فرزند اس��ماعیل 1 س��هم 
وکالس��ه 1400114407116000001 آق��ای داود حقان��ی پ��ور فرزند علیرضا 2 س��هم وکالس��ه 
1400114407116000002 آق��ای جعف��ر حقان��ی پ��ور فرزن��د علیرض��ا 2 س��هم وکالس��ه 
1400114407116000024 آق��ای مس��عود حاتم��ی میالنلو فرزند اس��معیل 2 س��هم وکالس��ه 

1400114407116000060 آق��ای آرم��ان حاتم��ی میالنل��و فرزن��د تیم��ور 2 س��هم وکالس��ه 
1400114407116000061 آق��ای یون��س حاتم��ی میالنل��و فرزن��د تیم��ور 2 س��هم وکالس��ه 
1400114407116000062 آقای یامین حاتمی میالنلو فرزند تیمور 2 سهم )همگی از سهام کلی 
50 سهم مشاع به جز ورثه تیمور از 300 سهم مشاع و ورثه حقانی پور از 350 سهم مشاع( از شش 
دانگ منزل منزل به مس��احت 23 /614 متر  از پالک 303 فرعی  از محل مالکیت ورثه عیس��ی خان 

حاتمی  برابر رای2776 /1400 و..
13.کالس��ه 1400114407116000099 آقای حس��ین غفاری پور فرزند علی محمد ش��ش دانگ  
منزل به مس��احت 52 /159 متر  از پالک 210 فرعی  از محل مالکیت پیرحس��ین لعل بهرامپور برابر 

رای2640 /1400
14.کالس��ه 1400114407116000142 آق��ای مه��دی احمدی فرزند حس��ینعلی ش��ش دانگ  
من��زل به مس��احت 96 /100 مت��ر  از پالک 173 فرع��ی  از محل مالکیت براتعلی لع��ل عارفی برابر 

رای2731 /1400
15.کالس��ه 1400114407116000182 خانم سودابه رضائی فرزند علی اصغر شش دانگ  منزل به 
مس��احت 39 /218 متر  از پالک 1930 فرعی  از محل مالکیت جهان ش��ریف و5361 فرعی  از محل 

مالکیت یارمحمد شریف  برابر رای2913 /1400
16.کالسه 1400114407116000186 آقای یحیی قهرمان لو فرزند علی اصغر شش دانگ  منزل به 
مساحت 578 /491 متر  از پالک 364 فرعی  از محل مالکیت حسن لعل قربانی و1166 فرعی  از محل 

مالکیت یحیی قهرمانلو  برابر رای2725 /1400
پالک 65 - اصلی حسن آباد قصبه :

17.کالسه 1399114407116000434 آقای محمدرضا  محمدی فرزند بابا محمد شش دانگ  منزل 
به مساحت 45 /117 متر  از پالک 113 فرعی  از محل مالکیت علی حاتمی برابر رای2794 /1400

18.کالس��ه 1399114407116000695 خانم  فاطمه رجبی سرچشمه فرزند عباسقلی شش دانگ  
من��زل به مس��احت 61 /133 متر  از پ��الک 1475 فرعی  از محل مالکیت محمد محم��د زاده برابر 

رای2927 /1400
19.کالس��ه 1400114407116000008 آق��ای حس��ن عابدی فرزند رحیم ش��ش دانگ  مغازه به 

مساحت 82 /53 متر  از پالک 113 فرعی  از محل مالکیت خانم ملوک فالح برابر رای2634 /1400
20.کالس��ه 1400114407116000033 ش��رکت تعاونی مسکن لوله گس��تر شش دانگ  منزل به 
مس��احت 24 /208 متر  از پالک 113 فرعی  از محل مالکیت سید محمد پرویزی و اسماعیل حقانی 

دشتی و علی اکبر عاقبتی برابر رای2661 /1400
21.کالس��ه 1400114407116000034 ش��رکت تعاونی مسکن لوله گس��تر شش دانگ  منزل به 
مس��احت 77 /218 متر  از پالک 113 فرعی  از محل مالکیت سید محمد پرویزی و اسماعیل حقانی 

دشتی و علی اکبر عاقبتی برابر رای2649 /1400
22.کالس��ه 1400114407116000035 ش��رکت تعاونی مسکن لوله گس��تر شش دانگ  منزل به 
مس��احت 07 /221 متر  از پالک 113 فرعی  از محل مالکیت س��ید محمد پرویزی -اسماعیل حقانی 

دشتی -علی اکبر عاقبتی برابر رای2651 /1400
23.کالس��ه 1400114407116000036 ش��رکت تعاونی مسکن لوله گس��تر شش دانگ  منزل به 
مساحت 85 /220 متر  از پالک 113 فرعی  از محل مالکیت سید محمد پرویزی -حاج اسماعیل حقانی 

دشتی  - علی اکبر عاقبتی برابر رای2653 /1400
24.کالس��ه 1400114407116000037 ش��رکت تعاونی مسکن لوله گس��تر شش دانگ  منزل به 
مساحت 91 /201 متر  از پالک 113 فرعی  از محل مالکیت سید محمد پرویزی  - اسماعیل حقانی 

دشتی  - علی اکبر عاقبتی برابر رای2657 /1400
25.کالسه 1400114407116000038 شرکت تعاونی مسکن لوله گستر فرزند   شش دانگ  منزل 
به مساحت 76 /221 متر  از پالک 113 فرعی  از محل مالکیت سید محمد پرویزی  - حاج اسماعیل 

حقانی دشتی  - علی اکبر عاقبتی برابر رای2659 /1400
26.کالس��ه 1400114407116000039 ش��رکت تعاونی مسکن لوله گس��تر شش دانگ  منزل به 
مساحت 93 /228 متر  از پالک 113 فرعی  از محل مالکیت سید محمد پرویزی  - اسماعیل حقانی 

دشتی  - علی اکبر عاقبتی برابر رای2647 /1400
27.کالس��ه 1400114407116000040 ش��رکت تعاونی مسکن لوله گس��تر شش دانگ  منزل به 
مس��احت 75 /231 متر  از پالک 113 فرعی  از محل مالکیت سید محمد پرویزی  -اسماعیل حقانی 

دشتی -علی اکبر عاقبتی برابر رای2644 /1400
28.کالس��ه 1400114407116000041 ش��رکت تعاونی مسکن لوله گس��تر شش دانگ  منزل به 
مساحت 46 /207 متر  از پالک 113 فرعی  از محل مالکیت سید محمد پرویزی  - اسماعیل حقانی 

دشتی  -علی اکبر عاقبتی برابر رای2642 /1400
29.کالس��ه 1400114407116000042 ش��رکت تعاونی مسکن لوله گس��تر شش دانگ  منزل به 
مساحت 27 /225 متر  از پالک 113 فرعی  از محل مالکیت  سید محمد پرویزی - اسماعیل حقانی 

دشتی -علی اکبر عاقبتی برابر رای2721 /1400
30.کالس��ه 1400114407116000043 ش��رکت تعاونی مسکن لوله گس��تر شش دانگ  منزل به 
مساحت 61 /230 متر  از پالک 113 فرعی  از محل مالکیت سید محمد پرویزی  - اسماعیل حقانی 

دشتی  - علی اکبر عاقبتی برابر رای2803 /1400
31.کالس��ه 1400114407116000044 ش��رکت تعاونی مسکن لوله گس��تر شش دانگ  منزل به 
مساحت 59 /230 متر  از پالک 113 فرعی  از محل مالکیت  سید اسماعیل پرویزی - اسماعیل حقانی 

دشتی - علی اکبر عاقبتی برابر رای2801 /1400
پالک 67 - اصلی قریه قصبه :

32.کالسه 1399114407116000204 آقای حسین عیدیان فرزند حسن شش دانگ  منزل به مساحت 

87 /207 متر  از پالک 33 فرعی  از محل مالکیت سید محمد پرویزی برابر رای2988 /1400
33.کالس��ه 1399114407116000352 آقای رضا برات پور فرزند رجبعلی ش��ش دانگ  منزل به 
مس��احت 33 /202 متر  از پالک 528 فرعی  از محل مالکیت مژگان وگیالن روش��نی  و23 فرعی  از 

محل مالکیت محمد روشنی زعفرانلو  برابر رای2667 /1400
34.کالس��ه 1400114407116000065 آقای س��ید جواد  دادستان فرزند سید عباس شش دانگ  
من��زل به مس��احت 11 /122 متر  از پ��الک 23 فرعی  از محل مالکیت ش��هرداری اس��فراین  برابر 

رای3089 /1400
35.کالس��ه 1400114407116000079 آقای محمد غزلی فرزند برات محمد ش��ش دانگ  منزل 
ب��ه مس��احت 61 /128 مت��ر  از پالک 33 فرعی  از محل مالکیت حس��ن ناظر حس��ن آب��ادی برابر 

رای2723 /1400
پالک 69 - اصلی قریه کشتان :

36.کالسه 1400114407116000163 خانم فهیمه لعل خیرخواه فرزند رمضانعلی 3 دانگ وکالسه 
1400114407116000164 آقای اسماعیل خانی فرزند علی اصغر 3 دانگ  منزل به مساحت 86 /273 

متر  از پالک 3815 فرعی  از محل مالکیت حجی ابراهیم صفی خانی برابر رای2727 /1400
پالک 71 - اصلی میان آباد :

37.کالس��ه 1398114407116000524 آق��ای فیض محمد فیاض فرزند محمد علی ش��ش دانگ  
مغ��ازه ب��ه مس��احت 27 /55 متر  از پ��الک 2112 فرع��ی  از محل مالکیت محمدعل��ی فیاض برابر 

رای2673 /1400
38.کالس��ه 1399114407116000718 خانم عصمت علی محمدی فرزند رمضانعلی ش��ش دانگ  
مغ��ازه به مس��احت 30 متر  از پ��الک 1122 فرعی  از محل مالکیت محمدعل��ی علیمحمدی برابر 

رای2669 /1400
پالک 72 - اصلی کالته کاهی :

39.کالس��ه 1399114407116000612 آق��ای رض��ا کوه��ی فرزن��د زین العابدین ش��ش دانگ  
من��زل به مس��احت 77 /115 متر  از پ��الک 137 فرعی  از محل مالکیت زی��ن العابدین کوهی برابر 

رای2907 /1400
پالک 73 - اصلی قریه حسین :

40.کالس��ه 1399114407116000064 آقای جواد صادقی فرزند حس��ین ش��ش دانگ  انباری به 
مساحت 300 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت محمدعلی عظیمی کشتان و0 فرعی  از محل 

مالکیت اسماعیل عاجزی  برابر رای2792 /1400
41.کالس��ه 1400114407116000198 آقای غالمحس��ین سرخوش��ی فرزند رضاقلی شش دانگ  
انباری به مس��احت 75 /299 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت ورثه صدیقه س��عادتی )ابراهیم و 

خدیجه بادپروا( برابر رای2695 /1400
42.کالسه 1400114407116000203 آقای رسول قربانی حصاری فرزند حسن شش دانگ  منزل 
به مس��احت 37 /69 متر  از پالک 971 فرعی  از محل مالکیت مش��اعی رس��ول قربانی حصاری برابر 

رای2788 /1400
پالک 74 - اصلی قریه خواجه ها :

43.کالسه 1400114407116000120 خانم معصومه حسین زاده فرزند حسین شش دانگ  منزل 
به مس��احت 57 /211 متر  از پالک 28 فرعی  از محل مالکیت ورثه حس��ین رحیمی قلعه نو) مهدی 

حاتمی( برابر رای2915 /1400
44.کالس��ه 1400114407116000130 آق��ای ناصر محمدیان فرزند علی ش��ش دانگ  منزل به 

مساحت 15 /134 متر  از پالک 28 فرعی  از محل مالکیت حسین رحیمی برابر رای2786 /1400
پالک 75 - اصلی کوشکی :

45.کالسه 1399114407116000627 آقای محمد نجفی کوشکی فرزند قربان شش دانگ  مزرعه 
به مساحت 5 /70935 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت ورثه محمود کشاورز و علی اصغر کشاورز  

فرزند رجبعلی و خانم ازاده کشاورز فرزند غالمرضا  برابر رای2711 /1400
پالک 155 - اصلی درویشعلی :

46.کالس��ه 1399114407116000734 آقای محمدجواد  مودت پور فرزند غالمحسن شش دانگ  
کارگاه پرورش قارچ به مس��احت 05 /1566 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت مهران روش��نی 

زعفرانلو  برابر رای2636 /1400
بخش13 :  پالک 143 - اصلی الست 

47.کالسه 1399114407116000299 آقای جواد قهرمانلو فرزند رمضان شش دانگ  باغ به مساحت 
81 /36786 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت رمضان قهرمانلو برابر رای2713 /1400

لذا به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ میگردد 
چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتش��اراولین اگهی و در روس��تاها از تاریخ الحاق درمحل تا 2 ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی 
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارایه ننماید اداره ثبت محل  برابر مقررات 
مبادرت به صدور س��ند خواهد نمود .ضمن اینکه صدور س��ند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد شد .آ1406232    
تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه 12                                      /07                                      /1400     

تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه 27                                      /07                                      /1400
اردالن محمدی    کوشکی            

   رییس اداره ثبت اسناد و امالک اسفراین
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