
تابعه  شرکت های  عامل  مــدیــران  نشست  در 
بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی، بر 
ضرورت تدوین برنامه های میان مدت برای ایجاد 

منابع پایدار و ارتقای بهره وری تاکید شد.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در حاشیه 
این نشست در گفت وگو با آستان نیوز اظهار 
کرد: با توجه به سیاست های ابالغی و تاکیدات 
تولیت معزز آستان قدس رضــوی، دو موضوع 
ایجاد منابع پایدار و ارتقای بهره وری، به طور ویژه 
مد نظر ما قرار دارد و بر همین اساس شرکت های 
تابعه بنیاد بهره وری موقوفات موظف و مکلف به 
ارائه سند راهبردی و برنامه های عملیاتی میان 
مــدت ســه ســالــه، ذیــل ایــن دو محور هستند.
مالک رحمتی ادامــه داد: در پنجمین نشست 
تابعه،  شرکت های  عامل  مــدیــران  هم اندیشی 
برنامه های عملیاتی سه ساله شرکت ها بر اساس 
این دو محور ارائه و بررسی شد که خوشبختانه 
ایــن برنامه ها منطبق با اهــداف بــود و با برخی 

اصالحات جزئی، تکمیل و نهایی خواهد شد.
قدس  آستان  موقوفات  بــهــره وری  بنیاد  رئیس 
ــرد: بــرنــامــه هــای مــیــان مدت  ــوی تصریح کـ رضـ
شرکت ها از اولین روز سال 1401 عملیاتی خواهد 
روز،  آن  تا  امیدواریم در فرصت موجود  و  شد 
با کار کارشناسی روی این برنامه ها که در بنیاد 
بهره وری موقوفات انجام می شود، برنامه هایی 

منسجم تر داشته باشیم و آن هــا را در معرض 
دید عموم مردم نیز قرار دهیم. رحمتی به تدابیر 
اتخاذ شده برای ارتقای بهره وری در شرکت های 
زیرمجموعه آستان قــدس رضــوی هم اشــاره و 
اظهار کرد: برخی از این شرکت ها به دلیل به روز 
نشدن تجهیزات و ماشین آالت طی چند سال 
اخیر، با کمی عقب افتادگی نسبت به شرکت های 
مشابه مواجه اند، بنابراین در برنامه ریزی انجام 
شده، به روز رسانی ماشین آالت و تجهیزات این 
شرکت ها مد نظر قرار گرفته است تا به دانش 
آن ها  بــهــره وری  و  تجهیز شوند  روز  امکانات  و 
سند  اســاس  بر  داد:  ادامـــه  یابد.رحمتی  ارتقا 
سیاست های کالن آستان قدس رضــوی، ما به 
دنبال چابک سازی در کلیه فعالیت های اقتصادی 
هستیم و رویکردمان این است که این فعالیت ها 
و سیاست های  مقاومتی  اقتصاد  در چارچوب 
موقوفات  بــهــره وری  بنیاد  باشد.رئیس  ابالغی 
آستان قدس رضوی تصریح کرد: با این حال در 
حوزه هایی مانند امنیت غذایی و خودکفایی از 
قبیل کشاورزی قراردادی و مشارکتی و یا مباحث 
مربوط به افزایش کیفیت خدمت رسانی به زائران 
و مجاوران محترم مسیر توسعه را در راهبردهای 
اساسی طراحی کردیم و این تحول را با تاکید بر 
اقتصاد مردمی و توسعه مناطق محروم دنبال 

خواهیم کرد.

برنامه ریزی برای ایجاد منابع پایدار و ارتقای بهره وری 

وقف و نذر

خبر

 »رساله نماز و روزه« 
به چاپ دوم رسید

»رساله نماز و روزه« مشتمل بر 
آخرین فتاوای مرجع عالی  قدر 
حــــضــــرت آیـــت هللا الـــعـــظـــمـــی 
خامنه ای)مدظله العالی( در سه 
باب فقهی نماز، روزه و اعتکاف 
گردآوری شده که چاپ دوم آن 
له  در دسترس مقلدان معظم 

قرار گرفت.این رساله عملیه که شامل هزار و 9 مسئله شرعی 
است، انعکاس دهنده جدیدترین و آخرین فتاوای رهبر معظم 
انقالب اسالمی در سه باب مهم فقهی نماز، روزه و اعتکاف 
است.یکی از مهم ترین ویژگی ها و تمایزات این اثر، شیوایی و 
ساده نویسی مسائل آن است، به گونه ای که فهم مطالب برای 
عموم مخاطبان امکان پذیر شده است. همچنین برای تسهیل 
در فهم مسائل دشوار، برخی کلمه ها و عبارت های فقهی در 

پاورقی توضیح داده شده است.
در همین راستا در انتهای کتاب فصل مستقلی درخصوص 
توضیح و تبیین برخی اصطالحات فقهی آورده شده که خواننده 

را برای فهم بیشتر و راحت تر مسائل شرعی کمک می کند.
همچنین در بیان برخی مسائل شرعی مانند حد ترخص و 
مسافت شرعی که برای توضیح آن ها در بیشتر رساله های عملیه 
از اصطالحات و مقادیر قدیمی همچون فرسخ استفاده می شود، 
با تحقیقی بدیع و دقیق مقیاس متناظر آن اصطالحات با متر 
و کیلومتر مشخص شده است.شایان ذکر است معظم  له این 
رساله را مورد تأیید و عمل به آن را مُجزی اعالم نموده اند که 
متن دستخط و مهر و امضای ایشان در پشت جلد کتاب 
منتشر شده است.الزم به ذکر است این رساله در 160 صفحه 
از سوی انتشارات انقالب اسالمی وابسته به دفتر حفظ و نشر 
آثار حضرت آیت هللا العظمی خامنه ای)مدظله العالی( به چاپ 
رسیده و عالقه مندان می توانند این رساله را از کتاب فروشی های 
سراسر کشور و یا از سایت انتشارات انقالب اسالمی به آدرس 

www.book-khamenei.ir تهیه کنند.

 موقوفه ای 
برای نونهاالن قرآنی

سنت های  از  وقــف 
ــی و  ــالمـ ــای اسـ ــبـ زیـ
ــان و  ــســ تــجــلــی احــ
سیره  در  نیکوکاری 
ــه اطـــــهـــــار)ع(  ــمــ ــ ائ
مــحــســوب مــی شــود 
و صــدقــه جــاریــه ای 
است که در آن مال 

پس از وقف هیچ گاه نقل و انتقال پیدا نکرده 
یا از بین نمی رود فقط منفعت آن است که با 

توجه به نیت واقف از آن استفاده می شود.
به گزارش آستان نیوز، واقفان خیراندیش در 
سراسر ایران اسالمی با اختصاص بخشی از 
اموال خود برای خدمت مستمر به جامعه که 
بارزترین و روشن ترین مصداق احسان، انفاق، 
الصالحات  باقیات  و  تعاون  جاریه،  صدقه 
است، منشأ خدمات فراوان اجتماعی، علمی، 

فرهنگی و... در جامعه بوده اند.
مناطق  سایر  همانند  نیز  قاین  شهرستان 
کشورمان از دیرباز آثار متعدد وقفی را ثبت 
و ضبط دارد و مردم این منطقه در بخش های 
کــشــاورزی،  بهداشتی،  آمــوزشــی،  مختلف 
بقاع متبرکه و روضه سیدالشهدا)ع( از ثواب 
صدقات جاریه گذشتگان خود بهره مند بوده 
واگــذاری هــای خیریه،  کنار  در  و همه ساله 

وقف های متعددی داشته اند.
پیش دبستانی  و  مــهــدالــرضــا)ع(  ــد  واحــ
»ضامن آهو« قاین وابسته به آستان قدس 
این  واقع در خیابان شهید رجایی  رضوی 
واحــد، منزل  ایــن  اســت؛ ساختمان  شهر 
مسکونی زوج جوانی است که چند سال 
پیش در سانحه رانندگی به رحمت الهی 
مرحوم  از طرف خانواده  مکان  این  رفتند. 
اهدا  رضــوی  قــدس  آستان  به  گلکار  علی 
ایــن آستان  ردیــف موقوفه های  در  و  شــده 

مقدس قرار گرفته است.
رضا احمدی، مسئول کتابخانه قاین وابسته 
به آستان قــدس رضــوی دربـــاره ایــن موقوفه 
می گوید: موقوفه گلکار حدود 19سال پیش 
بــرای امــور قرآنی وقف آستان قدس رضوی 
شده است، این مجموعه قرآنی با دارا بودن 
۳00 متر مساحت و حدود 160 متر زیربنا به 
محفلی برای قرآن آموزان نونهال شهرستان 

قاین مبدل شده است.
وی با اشــاره به تربیت بیش از هزار نونهال 
قرآنی در موقوفه گلکار ادامــه می دهد: این 
مجموعه در طول سال ها فعالیت قرآنی خود 

مورد توجه و اقبال مردم واقع شده است.
این فعال فرهنگی، آموزش ارزش های اخالقی 
و اجتماعی با استفاده از آیــات و روایــات را 
یکی از کاربردی ترین راهکارها برای نهادینه 
کردن فرهنگ قرآن در بین نونهاالن می داند و 
می گوید: آموزش علوم قرآن در مهدالرضا)ع( 
امسال نیز همزمان با آغــاز سال تحصیلی 
جــدیــد در مــراســمــی بــا حــضــور نــونــهــاالن 
قــرآن آمــوز و خانواده هایشان شــروع شــده و 
بدین منظور مهدالرضا)ع( و پيش دبستاني 
ضامن آهو در خدمت كودكان عالقه مند به 

قرآن قرار گرفته است.
احمدی می افزاید: در سال تحصیلی جاری ۲1 
نوآموز در کالس های مهدالرضا)ع( واحد قاین 
حضور دارند که از خدمات این مهد بهره مند 

می شوند.

رقیه توسلی: بعد چند روز مــی روم اینستا 
سروگوشی آب بدهم. خون مطالعه مجازی ام 
آمده پایین. این را به وضوح احساس می کنم. 
توی صفحه ای مشغولم که یک آن چشمم 
زُل  کــودک فندقی که  می خورد به عکس دو 
زده اند به دوربین. نظرم جلب می شود. کپشن 
را که می خوانم دیگر دلم بــرای دختر و پسر 
توی عکس ضعف رفته... برای دوقلوهایی که 
همین دیروز شمع تولد فوت کرده اند و رفته اند 
ماه  بیستمین  به عبارتی  یــا  ســـال...  دو  تــوی 
قرنطینه شان... نفسم می گیرد و چــاره ای جز 
این نــدارم که رو به نویسنده مطلب که خاله 

بچه هاست بگویم؛ خیر ببینی! شما که ما را با 
یادداشتت کُشتی عزیزم!

دمغ و فکری به دنیای واقعی برمی گردم. نگاه 
معصوم خواهربرادر دست از سرم برنمی دارد. 
محبوس شدنشان دست از سرم برنمی دارد. 
واقعاً  بــزرگ تــرهــا  اذعـــان  بــه  اینکه طفلکی ها 
نمی دونن پیک نیک چیه؟ شهربازی کجاست؟ 
مهمونی از چه قراره؟ خونه مادربزرگه کجاست؟ 
بغل و بوس و چلوندن چیه؟ همبازی کیه؟ و 
رستوران و پیاده روی و پارک چه مفهومی داره؟

ایــن کوچولوها کــاش متحد شویم و  به خاطر 
بجنبیم. به خاطر هزاران فرشته مثل همین دو 

فندق حبس کشیده. کاش واکسن را مچلش 
نکنیم. کاری کنیم این نورسیده ها هم بی گارد 
بپرند  هــواخــوری،  بروند  و کالهخود  و حفاظ 
ـــی، دنــبــال هــم کنند و کیف  بغل عمه و دای
همان  دنبال  بروند  اصــالً  ببرند.  را  سن شان 
ماسک مردعنکبوتی و پسرشجاع و پینوکیوی 

خودشان... .
زندگی  آغـــاز  از  کــه  بشویم  بچه هایی  همقد 
فقط به گوششان یکریز خوانده اند این قوطی 
ضدعفونی است، ماسک است، کووید است، 
خطرناک است، و ببینیم متولدین سال های 

کرونا چقدر مظلومند...

یاد تمام مانی، هانا، محمد، فاطمه و باربدهایی 
بیفتیم که یک ســال و انــدی بیشتر نیست 

دعوت شده اند به دنیا...
یاد پدربزرگی که عروس و پسرش را به خاطر 
کرونا از دست داده و حاال در میانه 70 سالگی 

دارد نوه داری می کند.
سنجاق

ما  امــا  هموطن  نمی دانم  را  شما  می شمارم. 
ــم کــه میانگین  ــ ــودک داری ــان پنج کـ ــرمـ دوروبـ

سنی شان 17 ماه است...
پی نوشت

یادمان باشد حق الناس همیشه پول نیست.

نیمکت زندگینیمکت زندگی

کرونا و فرشته های 
خانگی

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی تشریح کرد
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موعظه / آیت اهلل جوادی آملی

به خودتان خیانت نكنید
 شرکت کسب و کار رضوی

و مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد پای کار آمدند

 تفاهمی برای  کمک  
به دانش بنیان ها
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 دبیر کل حزب اهلل لبنان در نشست افتتاحیه 
 سی و پنجمین کنفرانس

 وحدت اسالمی: 

هوشیار باشیم!

    سال اول    ویژه نامه 178    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

ــن  ــی ــس ــدح ــم ــح م
دیگر  حـــاال  نیکبخت: 
ــوار  ــولـ بـ ــم  ــ اسـ بـــه  را  آن 
را  می شناسند؛ وکیل آباد 
می گویم. شهرت دارد که 
بــولــوار وکــیــل آبــاد یکی از 
طوالنی ترین بولوارهای خاورمیانه است و 
برخی هم مدعی هستند این بولوار زیبا، با 
طول حدود 10 کیلومتر، طوالنی ترین بولوار 
مستقیم خاورمیانه محسوب می شود. اما 
این رجزخوانی های بی فایده،  از  صرف نظر 
وکیل آباد در تاریخ  مشهد الرضا)ع( جایگاه 
ویژه ای دارد؛ جایگاهی که هیچ خط و ربطی 
هم به خاورمیانه و بولوار و این جور حرف ها 
پیدا نمی کند. وکیل آباد به عنوان تفرجگاه 
مردم مشهد و استراحتگاه زائرانی که مسیر 
ایــن شهر  به  ــرای رسیدن  ب را  کوهستانی 
از  تاریخی خیلی طوالنی تر  برمی گزیدند، 
این حرف ها دارد. هنوز هم مشهدی هایی 
که این شعر مشهور را به خاطر می آورند، 
کم نیستند: »ای خدا کاش مُویَم پول دار 
و بی غصه بودُم/ تا مُویم مثل تِمومِ بِچه ها 
بار ِسفَر بِستَه بــودُم/ صبح مِرَفتُم وِکیل  
آباد مِکِردُم مُو ِشنو/ مِزِدُم یَک کِباب بَرگ 
به همراهِ چِلو/ که نِگَن بِچِه گدای وِکیل  آبادِ 
وِلُو/ چی غِلَطا مِکِنَه بِچِه گِدا، گُم رُو بُرُو«؛ 
شعری که نشان می دهد رفتن به وکیل آباد 
و تجربه تفریح در آن، بــرای هر مشهدی 
رقم می زده  ماندگار  زائــری، یک خاطره  و 
 اســت. امــروز می خواهم برایتان از سابقه 
این تفرجگاه زیبا بگویم و شما را به سفری 

تاریخی میهمان کنم.

این اسم از کجا آمد؟ ◾
در اسناد تاریخی و قدیمی شهر مشهد، به 
منطقه »میرطراز« یا »باغ طراز« اشاره شده  
است که برخی فکر می کنند اسم قدیمی 
وکیل آباد  اینکه اسم  اما  وکیل آباد است، 
از چه زمانی بر سر زبان مردم افتاد، خیلی 
معلوم نیست، یعنی کسی واقعاً نمی داند 
چرا به این منطقه، وکیل آباد می گویند. همه 
سعی و تالش مشهدشناسان در این زمینه، 
به دو روایــت نه چندان معتبر ختم شده 
 است؛ روایت نخست می گوید این منطقه، 
در ابتدا متعلق به حاج حسن مَلِک، برادر 
حاج حسین ملک، واقــف مشهور ایــران و 
همچنین واقف باغ وکیل آباد برای استفاده 
عموم مــردم اســت. این حاج حسن آقا، در 

دوره پنجم مجلس شــورای ملی )1۳0۲ تا 
1۳04 خورشیدی( نماینده مردم مشهد بود 
و چون در آن زمان به نمایندگان مجلس، 
به  مشهد  در  او  مِلک  می گفتند،  وکیل 
نه  »وکیل آباد« مشهور شد. گویا شعری 
چندان مؤدبانه هم از ایرج میرزا خطاب به 
حاج حسن مَلِک باقی است که در آن اسم 
وکیل آباد به میان آمده و مربوط به پیش 
از سال 1۳04 است. روایت دوم که ظاهراً 
از سوی خانم عزت ملک مَلِک، دختر حاج 
حسین آقا نقل شده  اســت، وجه تسمیه 
باغ وکیل آباد را تعلق آن به خاندان کفایی 
آخوند خراسانی  نــوادگــان  از  که  مــی دانــد 
بودند و مدتی نماینده مشهد در مجلس 
شد. با این حال، نقل قول عزت ملک خانم، 
از منظر تاریخی یک ایراد اساسی دارد و آن 
اینکه میرزاحسن کفایی، یعنی همان فردی 
که از خاندان کفایی نماینده مجلس شد، 
در سال 1۳05 به نمایندگی مجلس رسید 
و این مسئله، پس از تاریخ نگارش شعری 
اشــاره کردیم. دردسرتان  آن  به  اســت که 
ندهم! به نظر می رسد روایــت نخست را 
شاید، فقط شاید، بتوان به درست بودن 

نزدیک تر دانست.

از دوره تیموری یا مالکیت مَلِک ◾
وکیل آباد  در  داده  رخ  تاریخی  اتفاقات  از 
تا حــدود 150 ســال پیش، اطــالع دقیقی 
از  پیش  اصـــالً  معتقدند  برخی  ــداریــم.  ن
این زمــان، وکیل آباد، آبــاد نبوده است که 
تفرجگاه شود و اتفاقاتی در آن بیفتد. ولی 
این نقل قول خیلی هم صحیح نیست؛ به 
هر حال اراضی وکیل آباد افزون بر یکی دو 

قنات قدیمی که حاال بازسازی شده  است 
و مردم از آن به عنوان آثار باستانی بازدید 
کهنسال  بند  دســت  پایین  در  می کنند، 
گلستان قــرار داشــتــه  کــه متعلق بــه دوره 
تیموری است و به همین دلیل، باید گفت 
از 7-6 قرن  وکــیــل آبــاد، دست کم  اراضـــی 
ــوده  اســت. به  ــاد و مــورد توجه ب پیش، آب
احتمال، خاندان مَلِک، مدتی پس از ورود 
به مشهد، در حدود سال 1۲80 خورشیدی، 
می دانید  شــده  باشند.  وکــیــل آبــاد  مالک 
که   - می کنم  عــرض  نمی دانید  اگــر  و   -
حاج حسین ملک در سنین نوجوانی و به 
دستور پدرش، محمدکاظم خان ملک التجار 
که به زور ناصرالدین شاه مجبور شده  بود 
امالک برادر وی را در فریمان بخرد، راهی 
مشهد و به عنوان مسئول امالک خانواده 
که  آنــجــا  از  شـــد.  منصوب  خــراســان  در 
حاج حسین ملک متولد 1۲51 خورشیدی 
است، سال 1۲80 خورشیدی خرید ملک 
وکیل آباد توسط این خانواده، معقول به نظر 

می رسد. 

حمله متفقین به وکیل آباد! ◾
بــرگــردیــم بــه اتــفــاقــات تــاریــخــی؛ احتماالً 
به  وکیل آباد  که  تاریخی  واقعه  مهم ترین 
خــودش دیــده، ورود نیروهای متفقین در 
شهریور 1۳۲0 است. سوم شهریور بود که 
ارتش شوروی از مرزهای شمال شرقی وارد 
ایران شد و البته، ارتش رضاشاه با آن همه 
ادعا، نتوانست بیشتر از یکی دو روز جلو 
روس ها را بگیرد و به این ترتیب، آن ها پس 
از عبور از منطقه اخلمد و چناران، به نواحی 
غربی دشت مشهد رسیدند و برای اُتراق، 

گذرشان به باغ وکیل آباد افتاد. در این زمان، 
مالک وکیل آباد یعنی حاج حسین ملک، 
ساکن همین مکان بود و از آن به عنوان 
می کرد.  استفاده  تابستانی  استراحتگاه 
روس ها بدون هیچ هماهنگی و مذاکره ای، 
اطراف  را در  نیروهایشان  و  را گرفتند  باغ 
استخر باالیی وکیل آباد مستقر کردند. از 
اینجا بود که نام آن استخر در میان مردم 
مشهد به »تَلْخ روس هــا« )تلخ در لهجه 
مشهدی به معنای استخر یا محل جمع 

شدن آب است( معروف شد.

قصه وقف و بیتوته زائران ◾
 1۳48 ــال  ــ سـ در  مـــلـــک  حـــاج حـــســـیـــن 
کرد.  عــام  وقــف  را  وکیل آباد  خورشیدی، 
براساس وقف نامه، وکیل آباد یک تفرجگاه 
ــران و مــجــاوران حرم  ــ ــود کــه زائ عمومی ب
رضوی می توانستند برای استراحت، بدون 
پرداخت هیچ وجهی از آن استفاده کنند. 
جالب است بدانید وکیل آباد، از ۲6 سال 
پیش از این وقــف، یعنی از سال 1۳۲۲، 
محل رفت وآمد مردم بود و حتی پیش از 
آن هم، نواحی اطراف این تفرجگاه، به ویژه 
مسیر رودخانه، یکی از جاهایی بود که برای 
تفریح مورد استفاده مردم قرار می گرفت و 
این، درست مصادف با زمانی بود که مالک 
آن، در کوشک زیبای خود، در مرکز باغ، 
سکونت داشت و روزانه شاهد عبور و مرور 
مردم بود. عزت ملک ملک در خاطراتش 
تفرجگاه  تنها   ... پــارک  »ایــن  می گوید: 
منظماً  اتــوبــوس  تابستان  در  بــود.  شهر 
در رفت و آمد بود. عده ای از مردم صبح 
می آمدند و تا شب در باغ بودند. زائران 
اکثراً شب را در باغ می ماندند؛ پارچه ای 
می کشیدند  قسمت  یــک  دور  ــادروار  چــ
باال  ... در عمارت  و استراحت می کردند 
وقتی آقا در وکیل آباد بودند، عصر برایشان 
آقا  و  می گذاشتند  عمارت صندلی  جلو 
می نشستند. از مقابل ایشان نهری عبور 
می کرد. مردم دسته دسته از کنار این نهر 
عبور می کردند. هرگز از نهر پایشان را آن 
تا حریم خصوصی  نمی گذاشتند  طــرف 
آقا رعایت شود. این جمعیت ده ها هزار 
نفره، بچه، پیر و جوان هرگز یک شاخه 
ــه یـــک گـــل دســت  نــمــی شــکــســتــنــد و بـ
نمی زدند. آقا از اینکه توانسته بودند این 
به مردم  را  امکان  ایــن  و  بیابند  را  توفیق 

بدهند، غرق در خوشحالی بودند«.

همه  چیز درباره مشهورترین تفرجگاه  وقفی تاریخ شهر مشهد

وکیل آباد؛ اقامتگاه شبانه زائران حرم رضوی

حاج حسین ملک در سال 1348 خورشیدی، وکیل آباد را وقف عام 
کرد. براساس وقف نامه، وکیل آباد یک تفرجگاه عمومی بود که زائران 
و مجاوران حرم رضوی می توانستند برای استراحت، بدون پرداخت 

هیچ وجهی از آن استفاده کنند. 

گزيدهگزيده

حبیب اهلل بابایی مطرح کرد

 نقش تنوع قرآن بنیان 
در افزایش اتحاد اسالمی



تصریح روایات 
به تشویق 

زیارت

 روایاتی که به آثار 
و برکات و ثواب 
زیارت حضرت 

ثامن الحجج)ع( 
اشاره و تصریح دارند، 
جملگی تشویق است 

به این زیارت؛ گاهی 
این تشویق ها جنبه 

معنوی و اخروی و 
ثواب دارد و گاهی بر 
آثار و دستاوردهای 

دنیایی و مادی اشاره 
می کند، چنان که 

حضرت موسی بن 
جعفر)ع( فرمودند: هر 

کس فرزندم علی)ع( 
را زیارت کند پاداش 
70 حج نیکو برای او 
ثبت می شود. وقتی 
با تعجب پرسیدند: 
70 حج؟ حضرت)ع( 

پاسخ دادند: بلکه 
فراتر و ثواب 70 هزار 

حج نیکو!

 زیارت
الگویی برای 
ساماندهی 
سایر ارتباطات

 رفتن به زیارت یعنی 
انس با امام و در مقابل 
امامی قرار گرفتن 
که در رابطه با خالق 
و خلق از همه مردم 
زمانه خویش پیشی 
گرفته و می تواند و باید 
الگویی برای ما باشد 
تا رابطه مان را با خلق 
و خالق سامان دهیم. 
بنابراین کسانی که با 
امام رضا)ع( مأنوس 
هستند و به زیارت 
ایشان اهتمام دارند 
در روابط خانوادگی، 
معیشت، عبادت و 
تعامالت اجتماعی 
با دیگران موفق تر 
و مؤدب به آداب 
اسالمی هستند.

حواشی حواشی

همزمان با آیین افتتاحیه سی وپنجمین کنفرانس بین المللی 
وحــدت اسالمی، رئیس جمهور از کتاب »موسوعه آیت هللا 

تسخیری« رونمایی کرد.
به گــزارش ایــرنــا، در آیین افتتاحیه سی وپنجمین کنفرانس 
بین المللی وحدت اسالمی که سه شنبه ۲7مهرماه برگزار شد 
از کتاب موسوعه آیــت هللا تسخیری که به همت پژوهشگاه 

مطالعات تقریبی مجمع تقریب انتشار یافته، رونمایی شد.

این مراسم با حضور آیت هللا سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور 
و حجت االسالم والمسلمین دکتر حمید شهریاری دبیرکل 
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی و میهمانان حاضر در 

افتتاحیه در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
حجت االســـالم راشدی نیا سرپرست پژوهشگاه مطالعات 
تقریبی دربــاره »موسوعه آیت هللا تسخیری« گفت: آیت هللا 
تسخیری یک شخصیت جامع االطراف از نگاه نظریه علمی 

بودند، ایشان آثار متنوع با ویژگی های منحصر به فردی را از خود 
به یادگار گذاشتند که گاه این آثار در ایران، گاه در لبنان و عراق 
و... به چاپ رسیده اند؛ نکته قابل مالحظه این است برخی از 
این آثار در یک بازه زمانی 40 ساله منتشر شده اند. سرپرست 
پژوهشگاه مطالعات تقریبی توضیح داد: پژوهشگاه مطالعات 
تقریبی که وابسته به مجمع تقریب مذاهب اسالمی است یک 
گروه تحقیقاتی راه انــدازی کرد تا در مرحله نخست به تجمیع 

آثار آیت هللا تسخیری بپردازند. باید گفت این آثار به سختی 
جمع آوری شد و در نهایت حدود 700 اثر اعم از کتاب و مقاله 
بدست آمد. این آثار شامل تألیفات ایشان، آثار علمی دیگران 
که توسط آیت هللا تسخیری به زبان عربی ترجمه شده، آثاری که 
مرحوم آیت هللا تسخیری برای آن ها مقدمه نوشته بودند یا به 
اشراف ایشان رسیده بود و همچنین گاه یادداشت هایی است که 
توسط ایشان در برخی از روزنامه ها و مجالت عمومی منتشر شده 

بود.راشدی نیا با بیان اینکه مرحله دوم تیم تحقیقاتی پاالیش 
آثار آیت هللا تسخیری بود، اظهار کرد: در نهایت همه آثار کنار 
هم تجمیع شدند و تنها آثار علمی که نشانگر اندیشه ایشان بود 
در این مجموعه گردآوری شد. در مرحله سوم گروه تحقیقاتی 
بر آن بود آنچه از آثار مرحوم آیت هللا تسخیری باقی مانده را 
در قالب علمی تنظیم، تدوین و دسته بندی کنند. در نهایت 
همه آثار به ۹ گروه کلی دسته بندی شد و کل این آثار در ۱۲ جلد 

تنظیم و برای رونمایی در کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی 
آماده انتشار شد.همزمان با آغاز هفته وحدت، سی و پنجمین 
کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی با موضوع اتحاد اسالمی، 
صلح و پرهیز از تفرقه و تنازع در جهان اسالم با حضور جمعی 
از متفکران و اندیشمندان اسالمی از ۵۲ کشور جهان به صورت 
حضوری و مجازی و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در تهران 
آغاز به کار کرد.هشت محور و موضوع این دوره کنفرانس، جنگ 

و صلح عادالنه، اخوت اسالمی و مبارزه با تروریسم، آزاداندیشی 
دینی، پذیرش اجتهاد مذهبی و مقابله با تکفیری 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 بزرگداشت 

مرحوم آیت هللا محمدعلی تسخیری است.

در مراسم افتتاحیه سی وپنجمین کنفرانس وحدت اسالمی

کتاب »موسوعه آیت اهلل 
تسخیری« رونمایی شد

موعظه
آیت اهلل جوادی آملی

به خودتان خیانت نكنید
ذات اقدس الهی در بخش هایی از قرآن کریم، چه در سوره »بقره« چه 
در سوره های دیگر، فرمود آقایان به خودتان خیانت نكنید! شما امین 
من هستید، من این اعضا و جوارح را به شما ندادم که مال شما باشد. 

اً« تعارف  می بینید اینكه می گوییم: »ال أَْملُِك لَِنْفِسی نَْفَعاً َو ال َضرَّ

نیست و تواضع نیست، دعا می کنیم می گوییم خدایا نجات بده کسی 
که »اَل یْملُِك لَِنْفِسِه نَْفعاً َو اَل َضّراً َو اَل َمْوتاً« و»َو ال َحیاًة َو ال نُُشورا«. 
این مناجات حق است، این علم است. ما مالك چه چیزی هستیم؟ 

فرمود به وجود مبارک حضرت رسول)ص( عرض کردند شما چرا 
این قدر بی تابید، فرمود: من این قدر قدرت ندارم که چشمم را ببندم و 

بمیرم، اگر همان وقت دستور رسید من با چشِم باز باید بمیرم. 
در قرآن فرمود حواستان جمع باشد، من این چشمی که به شما دادم 
ْمَع َو الْبْصاَر« این  ْن یْملُِك السَّ به شما تملیك نكردم، امانت است؛ »أَمَّ

»أم«، »أم« منقطعه است با میم »َمْن« که کنار هم آمده ادغام شده 
ْن یجیُب«؛ یعنی »بل من یجیب المضطر اذا دعائه و یكشف  مثل »أَمَّ

السوء« او خداست، چه کسی خداست؟ کسی که بتواند مضطر را در 
هر شرایطی دریابد؛ او که در قعر دریا افتاده احدی از او خبر ندارد 

بر فرض باخبر باشد توان درمان او را ندارد، خدا اجابت می کند. 
وَء« او  ْن یجیُب الُْمْضَطرَّ إِذا َدعاُه َو یْكِشُف السُّ »أم«؛ یعنی »بل«،  »أَمَّ
ْمَع َو الْبْصاَر« آمده؛  ْن یْملُِك السَّ خداست. مشابه این تعبیر در »أَمَّ

آنكه مالك چشم است خداست، آنكه مالك گوش است خداست؛ پس 
تملیك نكرده، تفویض نكرده تا ما بگوییم گوش برای خودمان است 

هر چه را خواستیم گوش بدهیم، چشم برای خودمان است هر کدام 
را خواستیم نگاه کنیم؛ این امانت است. چه در سوره مبارکه »بقره« 

چه در آیات دیگر این تعبیر کم نیست، فرمود خیانت نكنید! نه در مال 

مردم، نه در بیت المال، آن ها که چیز روشنی است. فرمود به خودتان 
خیانت نكنید، به چشمتان خیانت نكنید، به گوشتان خیانت نكنید: 

»َتْختانُوَن أَنُْفَسُكْم« و خدا می داند عده ای »یختانون أنفسهم« هم به 
خطاب آمده، هم به غیبت آمده؛ فرمود خیانت نكنید! این چشم برای 
شما نیست که به هر چیزی خواستید نگاه می کنید، این دست برای 

شما نیست که به هر مالی دارد دراز می شود، این ها برای من است؛ من 
به شما به عنوان امانت دادم؛ شما در امانت خیانت نكنید؛ این دست ها 
در قیامت شهادت می دهند. بنابراین ذات اقدس الهی این همه نعمت  

و زیبایی  را آفرید و به عنوان امانت به ما داد نه به عنوان تملیك؛ 
بنابراین فرمود خیانت نكنید!

آیــت هللا رئیسی گفت: فکر تقریب و وحــدت امت 
اسالمی که امــام راحــل بر آن تأکید داشتند و امروز 
رهبر معظم انقالب هم بر آن تأکید دارند یک حرکت 

راهبردی و ضروری در جهان اسالم است.
به گزارش خبرگزاری شبستان، آیت هللا سید ابراهیم 
رئیسی در سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت 
اسالمی که در هتل پارسیان برگزار شد، با قدردانی از 
برگزارکنندگان این کنفرانس، گفت: شهید حاج قاسم 
سلیمانی در جهان اسالم اقدامات عملی برای انسجام 
مسلمانان انجام دادنــد که در کنار اقدامات علمی 
آیت هللا تسخیری برای رفع شبهات و ایجاد وحدت 

در امت اسالمی بسیار مؤثر بود.
وی با بیان اینکه فکر تقریب و وحدت امت اسالمی 
که امام راحل بر آن تأکید داشتند و امروز رهبر معظم 
انقالب هم بر آن تأکید دارنــد یک حرکت راهبردی 
و ضــروری در جهان اســالم اســت، عنوان کــرد: امت 
اسالمی باید با همدیگر متحد باشند، یک وجه 
وحدت توجه به سیره اهل بیت عصمت و طهارت)ع( 
و بزرگان اســت. آن هــا رمــز وحــدت در جهان اسالم 
هستند، سیره عملی و سخنان نورانی آن ها جامعه 
اسالمی را به سمت و سوی اتحاد و ائتالف هدایت 

می کند.
رئیس جمهور با بیان اینکه ائمه)ع( در سلوک، رفتار 
و گفتار خود ائتالف را به امت اسالمی آموختند و 
مقتدای همه ما رســـول هللا)ص( اســت، اظهار کرد: 
امت اسالمی باید هدف مشترک و حرکت و پویایی 
داشته باشد، مقصد واحــد، آزادی امت اسالمی از 

نظام سلطه است.
آیت هللا رئیسی ادامه داد: نظام سلطه به دنبال آن 
است امت اسالمی شکل نگیرد، بر همین اساس 
در تــالش اســت فرهنگ و سلطه خــود را بر جوامع 
اسالمی حاکم کند؛ از این رو پس از جنگ جهانی دوم 
و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، نظام سلطه که خود 
را تنها قدرت جهان می دید در مقابل خود قدرت نظام 
اسالمی را مشاهده و به شیوه های مختلف تالش کرد 
این قدرت را  ناکارآمد کند. تشکیل گروه های تکفیری 
در بین مسلمانان و مسلح کردن آن ها برای کشتار، 
قتل و غارت امت اسالمی، شبهه افکنی و جریان سازی 
رسانه ای، اختالف افکنی بین امت اسالمی با به کار 
گماردن دولت های سست عنصر و کسانی که دنبال 
منافع خود هستند از جمله اقدامات نظام سلطه علیه 

امت اسالمی است.
وی بیان کرد: برخی دولت های وابسته به نظام سلطه 
به دنبال عادی کردن روابط با رژیم های تبهکار همچون 
رژیم صهیونیستی هستند. آن ها مقدسات را مورد 
اهانت قرار دادند، کشورها و امت اسالمی را از یکدیگر 
جدا و از دانشمندان در امت اسالمی به نفع خود 
بهره کشی کردند. استعمار قدیم دنبال نفت و گاز 
امت اسالمی بود و امروز دنبال انرژی های دیگر نظیر 
نیروی انسانی کارآمد به ویژه دانشمندان کشورهای 

اسالمی هستند.
رئیس جمهور با بیان اینکه از دیگر اقدامات نظام سلطه 
به حاشیه بــردن مسئله اصلی جهان اســالم یعنی 
فلسطین است، ابراز کرد: همه این موارد که بیان شد به 
عنوان حلقه های یک زنجیره برای نظام و امت اسالمی 
قدرت آفرین است. رویکرد نظام سلطه بر این است 

مؤلفه های قدرت را در امت اسالمی دچار خدشه 
کند. آن ها تالش کردند با پول، قدرت رسانه ای، 
علم، فناوری، توطئه و فتنه مؤلفه های قدرت امت 

اسالمی را سست کنند.
آیـــت هللا رئیسی بــا بیان اینکه امــروز 

جمعیت عظیم مسلمانان و معتقدان 
به دین و ارزش هــای الهی در جهان 
اسالم فرصت بزرگی است که باید 
از آن استفاده کرد، گفت: نزدیک 
بــه ۲ میلیارد جمعیت بــه ویــژه 
جمعیت جوان در امت اسالمی 
وجــود دارد. گرایش جوانان ما 

به دین و معنویت، اسالم و 
آموخته های نبی مکرم)ص( و 
امام صادق)ع( افزایش یافته 

کــه ایـــن یــک فــرصــت بسیار 
عالی در راستای وحــدت امت 

اسالمی است.

وی افزود: امروز غرب در طول سال ها و شاید قرن ها 
در بسیاری از امــور با شکست مواجه شده است، 
دیگر فرهنگ و نظام  غربی برای جوان های ما در جهان 
ــدارد. اگر دیــروز جــوان آرزو می کرد در  اســالم رنگی ن
فضای فرهنگی و زندگی غربی قرار گیرد امروز احساس 
می کند نباید این گونه باشد. امروز به برکت خون شهدا 
و رهنمودهای بزرگان، بیداری اسالمی را در منطقه 
شاهد هستیم. در حقیقت خون شهدا از مردم و امت 
اسالمی جهل زدایی کــرده اســت. شاید دولت های 
وابسته در گوشه ای از عالم نقش آفرینی کنند اما امت 

اسالمی بیدار شده است.
رئیس جمهور بیان کــرد:  بیداری اسالمی مسئله 
بسیار مهمی است و این نشست در آن نقش دارد و 

می تواند برای آن برنامه داشته باشد.
وی در پیشنهاد به کنفرانس اسالمی، عنوان کرد: 
این بیداری که به برکت خون شهیدان و بیدارگری 
علما و دانشمندان در جهان اسالم ایجاد شده نباید 
به سردی به گراید. ضرورت امروز این نشست، فهم 

دقیق توطئه ها و انحرافات دشمنان است.
آیت هللا رئیسی ادامه داد:  زمانی که موضوع داعش 
با پرچم »ال اله اال هللا و محمد رسول هللا« آغاز شد 
برخی درباره آن شناخت درست پیدا نکردند، همان 
زمان رهبر معظم انقالب اعالم کردند جنس اقدامات 
داعش از جنس اقدامات صهیونیست هاست که 
هیچ مسلمانی چنین اقدامی را نمی کند. خون ریزی، 
جنایت، بی رحمی علیه کودک و زن و کوچک و بزرگ 
از اقدامات صهیونیست هاست. پس از مدتی برای 
همه آشکار شد داعش ریشه صهیونیستی دارد. 
پس از مدتی معاون وزیر خارجه آمریکا در یک رقابت 

انتخاباتی اعالم کرد ما داعش را تشکیل دادیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه فهم انحراف و توطئه 
ــا در  دشــمــن بــســیــار مــهــم اســــت، گــفــت: امــــروز م
افغانستان و سایر کشورهای اسالمی شاهد توطئه 
هستیم. همان چیزی که در سوریه و عــراق شاهد 
بودیم. روشنگری علما در امت اسالمی برای جوانان 
بسیار اثربخش است که انحرافات را رصد کــرده و 

بهنگام هشدار دهند.
وی بــا بیان اینکه گسترش همکاری های علمی، 
فرهنگی و رسانه ای امت اسالمی بسیار اهمیت و 
ضرورت دارد، اظهار کرد: تقویت اتحادیه های اسالمی 
در کشورهای اسالمی بسیار نقش آفرین است. در 
متن نگه داشتن مسئله فلسطین و جلوگیری از به 
حاشیه کشیدن آن اهمیت دارد. بسیار مهم و حیاتی 
است که بر مسئله فلسطین به عنوان مسئله اول 
جهان اسالم تأکید شود، جمهوری اسالمی به عنوان 
مهد آزادگـــان و حامی مستضعفان که مــورد توجه 
جهان اســالم اســت همواره آمادگی دارد دوستی، 
همکاری و همیاری خود را درباره فلسطین به کار گیرد.
آیت هللا رئیسی افزود: ما در جمهوری اسالمی برای 
رفــع همه تنازعات، ایجاد صلح، آرامـــش، امنیت، 
دوستی، رفاه، توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
در جــهــان اســـالم دســت دوســتــی همه کشورهای 
اسالمی را که دغدغه دین و امت اسالمی را دارند 
می فشاریم و بر این دوستی تأکید داریم و به دنبال 
آن هستیم که در جهان اسالم فقر، فساد، تروریسم، 

ناامنی و بی ثباتی وجود نداشته باشد.
رئیس جمهور در پــایــان خاطرنشان کــرد:  
دانشمندان، دلسوزان و قدرتمندان امت 
اسالمی بدانند ما به دنبال ایجاد ثبات در 
کشورهای اسالمی هستیم و دشمن دنبال 
ایجاد بی ثباتی اســت. ما راهبرد را در 
امت اسالمی وحدت می دانیم اما 
راهبرد دشمن ایجاد تفرقه است. 
ما معتقدیم هر کس در جهان 
اســالم بداند یا نداند و بخواهد 
یا نخواهد کلمه ای، سخنی یا 
اقدامی در جهت تفرقه افکنی 
انجام بدهد در جهت راهبرد 
دشمن حرکت کرده و همگان 
باید خــود را موظف بدانیم 
وحدت را به عنوان یک عطیه 
الهی و عنایت حضرت حق پاس 
بداریم و بر اتحاد امت اسالمی 

تأکید کنیم.

به گزارش ایکنا، حجت االسالم والمسلمین حبیب هللا 
بابایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اسالمی در نشست »تنوع و تمدن در اندیشه اسالمی« 
که از سوی این پژوهشگاه برگزار شد، گفت: از مسائل 
مهمی که از دیــربــاز در بین اندیشمندان مسلمان و 
غیرمسلمان در بحث تمدن مطرح بوده، تنوع در بین بشر 
است. نویسنده کتاب »وحدت و تنوع در تمدن اسالمی« 
به این بحث پرداخته که آیا ما در تمدن اسالمی با نوعی 
تکثر مواجه ایم یا شاهد وحدت و یگانگی هستیم. شبیه 
این سخن را شهاب احمد در کتاب »اســالم چیست« 

مطرح کرده است.
وی افزود: پرسش اصلی کتاب این است اگر در اسالم تکثر 
بوده و خوانش ها متعدد است، پس اسالم چیست؟ وی 
این تنوع را نشان داده و نگاهی انتقادی دارد، برخالف 
کتاب اعجاز اسالمی که نویسنده آن به دنبال جمع بین 
وحدت و کثرت در تاریخ تمدن اسالمی است، او می گوید 
تنوع و تعدد زبانی، قومی و فرهنگی از اندلس و چین گرفته 
تا حجاز و ایران و... چگونه می تواند یک تمدن اسالمی را 
ایجاد کند. وی قرآن را واجد جهان بینی، زبان و ارزش هایی 
می داند که توانسته تنوع گسترده امت اسالمی را به 
وحدت تبدیل کند؛ قرآن، مورد اتفاق همه مسلمین است، 
آن را می خوانند و تفسیر می نویسند و در سطح اجتماعی 

و فرهنگی هم کاربرد دارد.
بابایی بیان کرد: در بین سیاستمداران و اندیشمندان 
اسالمی هم این تنوع و تعدد گاهی به صورت چالش و گاه 
به صورت ظرفیت دیده شده؛ مثالً در جایی که صحبت از 
تقریب مذاهب است تأکید می کند واقعیت جهان اسالم 
چندمذهبی است و باید با محور قرار دادن اشتراکات، 
معضالت جامعه اسالمی را حل کنیم. زکــی میالد بر 
تعارف بین تمدن ها تأکید می کند، برخالف هانتینگتون 
که به برخورد تمدن ها اعتقاد دارد و برخالف دیدگاهی که 

صرفاً به گفت وگوی تمدن ها باور دارد.
وی گفت: وقتی سخن از تعامل و تعایش اجتماعی و 
تساهل و تسامح به میان می آید، با پروژه های متفاوتی 
در تبیین تنوع و تمدن و تنوع و توحید و... روبه رو هستیم. 
بنده در کتاب »تنوع و تعدد در تمدن اسالمی« برخالف 
برخی آثار که جنبه تاریخی دارد، بر جنبه الهیاتی تأکید 
می کنم و با این رویکرد به بحث پرداخته و سعی کرده ام 
تنوع به مثابه ظرفیت از تنوع به مثابه یک مشکل تفکیک 
شود. می خواهم نشان دهم برخی تنوع ها در شکل گیری 
ً زبان ها،  تمدن اسالمی و همه تمدن ها، ظرفیت است؛ مثال
فرهنگ و تاریخ و نیز آفرینش متفاوت در قالب جنس زن 
و مرد و سیاه و سفید و... می تواند ظرفیتی برای رشد، ارتقا 

و وحدت بیشتر تمدنی باشد.

پذیرش تنوع قرآن بنیان برای اتحاد اسالمی ◾
ــوم و فرهنگ  عــضــو هــیــئــت عــلــمــی پــژوهــشــگــاه عــل
اسالمی تصریح کرد: البته متأسفانه برخی تنوع های 
ساخته شده به دست بشر به جای ظرفیت، موجب 
بیشتر شدن شکاف اجتماعی و تنش در تمدن اسالمی 
می شود و بحران آفرینی می کند. اگر بتوانیم تنوعی را بر 
بنیان اندیشه قرآنی و اسالمی ایجاد کنیم، می توانیم 
از تعدد در افکار و سالیق و زبان و تاریخ و مذاهب به 
عنوان ظرفیت و فرصت برای تراکم اخالقی و انسانی و 
حتی تراکم توحیدی در ایجاد تمدن اسالمی استفاده 

کنیم.
وی با طرح این پرسش که چه تناسبی بین توحید و 
تنوع در شکل گیری تمدن اسالمی وجود دارد، گفت: 
اگر گونه ای از تکثر و تعدد فرهنگی را در بین مسلمین 
شاهدیم، ببینیم چگونه می تواند منجر به توحید شود. 
بنده تمدن را کالن ترین نظام مناسبات انسانی بین 
گروه های متعدد و متکثر بشری می دانم که پیوسته 
در حال تسری به سایر تمدن هاست و بر تکثر و تنوع 
واحدهای اجتماعی در یک تمدن تأکید می کنم. در یک 
تمدن، سخن از یک زبان و مذهب و دین و تفکر وجود 
ندارد. کارکرد تمدن ایجاد ارتباط انسانی و عادالنه در 
میان همه برای ایجاد تمدنی معقول و اخالقی است. 
نکته مهم اینکه آنچه تمدن را مــی ســازد واحدهای 
گوناگون اجتماعی و نه ضرورتاً افرادند. اگر فردی بتواند 
تأثیر تمدنی داشته باشد، فرد عادی نیست، بلکه فردی 
در حد یک گروه و امت است. بنابراین برای صورت بندی 
تمدن باید افراد را برای بزرگ شدن و بزرگ بودن تربیت 
کرد و نظام آموزشی و پرورشی کشور باید برای تربیت 

چنین نسلی برنامه ریزی کند.

رابطه بین سبل و صراط مستقیم ◾
استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: در قرآن کریم یک صراط 
مستقیم داریم و در دل آن راه ها و سبیل هایی داریم و 
تناقضی بین ُسبل و صراط وجود ندارد. صراط یک شاهراه 
و سبیل راه باریکه است و سبل در عین تنوع و تعدد باید 
در چارچوب یگانگی شاهراه حرکت کنند. یعنی هر راه 
باریکه نمی تواند در دل سبل و صراط جا بگیرد، زیرا در دل 
آن سبیل باید روح صراط و همخوانی و همخونی و صراط 
توحیدی و سبیل توحیدی وجود داشته باشد. از این رو 
در کتاب بین سبل الهی با سبل اجتماعی تفکیک قائل 
شده  و بر این نکته تأکید کرده ام هر قدر تراکم سبل الهی در 
جامعه بیشتر باشد، جامعه بیشتر و راحت تر به سمت 

صراط الهی در حال حرکت خواهد بود.
بابایی اظهار کرد: غیر از راه الهیاتی می توانیم سخن از 
راهکار سیاسی هم داشته باشیم که همان دولت تمدنی 
درون یک سرزمین اســت؛ مثالً در ایــران دولتی ایجاد 
می شود که می تواند از همه ظرفیت های دینی، فکری و 
فرهنگی برای نظم دهی به جامعه استفاده کند. در نگاه 
دیگر، این دولت می تواند ا م القری باشد. در این دولت 
با ایجاد مدل و الگوهای برتر در نظم تمدنی نه تنها حل 
مسئله در جامعه صورت می گیرد، بلکه برای کل جهان 
اسالم هم مدل و الگو درست می شود تا به ام  القری تبدیل 
شود. الگوی دیگر هم شکل دهی ائتالف و اتحاد تمدنی 
بین برخی از کشورهای اسالمی از شبه قاره گرفته تا ترکیه و 
آفریقا و حجاز و... است که می تواند به دولت فراسرزمینی 

منجر شود.

استفاده از مناسک تمدنی برای ارتقای وحدت اسالمی ◾
بابایی در ادامه اضافه کرد: ما در ایجاد وحدت تمدنی 
مسلمین می توانیم یکسری راهکارهای قدیمی و جدید 
را فعال کنیم تا بتوانیم خألها و حفره ها و شکاف های 
تمدنی را پوشش دهیم. مناسک تمدنی مانند حج، 
نمازهای جمعه و جماعات، اربعین و مناسک عاشورا، 
ماه رمضان و... موجب چسبندگی اجتماعی می شود 
و مسلمین را با همه تنوعات در کنار هم جمع می کند. 
مثالً عاشورا کارکرد انسجام بخشی در چارچوب توجه 
به مصائب دیگری را به دنبال دارد. همچنین انسجام 
اخالقی در جامعه با اصول اخالقی رخ می دهد و اصول 
اخــالقــی بــا صــورت هــای مختلف متجلی مــی شــود و 
موجی از نیکی و خیر را در جامعه ایجاد می کند، مثالً 
اگر جامعه اسالمی اصل قرآنی »وَيَـــدْرَءُوَن بِالْحََسنَِة 
ِّئَةَ« را عمومی کند و همه، بدی را با خوبی دفع  ي السَّ
کنند، بسیاری از تنش های اجتماعی در محالت، 
خیابان ها، اداره هــا، منازل و نهادهای اجتماعی کمتر 

و امکان تحمل دیگری برای ما آسان تر خواهد شد.
بابایی با بیان اینکه اخوت انسانی، دینی، اسالمی و شیعی 
از جمله مراحل مختلف اخوت هستند، تصریح کرد: 
اخوت انسانی بر پایه انسان رخ می دهد و هر انسانی در 
دایره این اخوت قرار می گیرد. البته اخوت و برادری فقط 
در بین مسلمین مطرح نیست و در بین ادیان دیگر هم 
در شکل گیری تمدن مؤثر است. مثالً در بین یهودیان 
تشکیالتی با عنوان برادری وجود دارد و از آن برای تقویت 
دوستی بین خود بهره می برند. بین اخوت انسانی، دینی، 
اسالمی و شیعی رابطه قائل هستم؛ اخوت اسالمی نوع 
پیشرفته تر اخوت انسانی است و وقتی اخوت ایمانی 

مطرح شود، نسخه پیشرفته تری از انواع  دیگر است.

رئیس جمهور در کنفرانس وحدت اسالمی:

 نظام سلطه نمی خواهد
 امت اسالمی شکل بگیرد

حبیب اهلل بابایی مطرح کرد

 نقش تنوع قرآن بنیان 
در افزایش اتحاد اسالمی

دیدگاههفته وحدت مستقیمی:  ــه  ــن آم
چــهــارشــنــبــه هــا در مــیــان 
روزهـــــــای هــفــتــه بـــــرای ما 
ایرانیان که چشم امیدمان 
ــا)ع(  ــرضــ ــ ــدال ــهــ ــشــ ــ بـــــه م
و ولــی نــعــمــتــمــان حــضــرت شــمــس الــشــمــوس)ع( 
است، فرصتی است مغتنم تا فارغ از روزمرگی ها 
و خستگی هایی که زندگی بر جانمان بار می کند 
دل هایمان را از دور و نزدیک روانه حرم کنیم و در 
سایه  انس و الفت با امامی که رأفتش ملموس و 
قابل درک است، جسم و جان را سبک کنیم. از 
این رو، در چهارشنبه ای امام رضایی و به منظور 
ــارت امــام مهربانی ها)ع(  بررسی برکاتی که با زی
بدست می آوریم با حجت االسالم هادی الیاسی، 
کارشناس و خطیب مذهبی گفت وگویی ترتیب 

داده ایم که در ادامه مشروح آن را می خوانید.

درباره زیارت امام رضا)ع( در آموزه های روایی ما  ◾
چه سفارش هایی شده و چه برکاتی برای این زیارت و 

زائران حضرت ثامن الحجج)ع( بیان می شود؟
ــات  ــ ــشــهــدا)ع( کــه روای ــدال پــس از حــضــرت ســی
متعددی درباره تشویق مردم و شیعیان به زیارت 
ایشان وارد شــده اســت، بیشترین روایـــات برای 
تشویق زیارت، مربوط به امام رضا)ع( است چنان 
که از پیامبر اکرم)ص( تا دیگر معصومان)ع( همگی 
به زیارت امام رضا)ع( سفارش کرده اند. به عنوان 
مثال امام باقر)ع( از پــدران بزرگوارشان و آن ها از 
امیرالمؤمنین)ع( نقل کرده اند رســول خــدا)ص( 
در روایتی فرمودند: پاره تن من در خراسان دفن 
خواهد شــد، هیچ گرفتار و گنهكاری او را زیــارت 
نكند جز اینكه خداوند گرفتاری او را برطرف سازد 

و گناهانش را ببخشاید.
باید توجه داشت »کرب« در زبان عربی به نوعی 
غم و غصه درونــی گفته مــی شــود، گاهی انسان 
مشکل و غصه ای دارد که به امور ظاهری مربوط 
نمی شود و با اسباب و علل ظاهری و مــادی نیز 
برطرف نخواهد شد بلکه به یک نیرو و دستی باالی 
دست ها نیاز اســت تا آن غصه برطرف شــود که 
در روایت نبوی)ص(، زیارت امام رضا)ع( و توسل 
به ایشان همان نیرویی است که کرب را برطرف 
می کند. پیامبر)ص( همچنین در ادامه این حدیث 
می فرمایند: هر گنهکاری امام رضا)ع( را زیارت کند 
خدا گناهانش را می بخشد. این تشویقی دیگر 
است تا زائران امام رئوف)ع( بدانند در پرتو زیارت 

ایشان گناهانشان بخشوده می شود.

جز این حدیث نبوی چه سازوکارهای انگیزشی  ◾
و تشویقی دیگری توسط ائمه اطهار)ع( برای توجه 
دادن شیعیان به زیارت امام رضا)ع( وارد شده است؟
عالوه بر این، از امیرالمؤمنین امام علی)ع( روایت 
شده که فرمودند: یکی از فرزندانم که همنام من 
است )نام امام رضا)ع( علی است( و نام پدرش نام 

فرزند عمران )حضرت موسی بن جعفر)ع(( است 
در خراسان مظلومانه با سم به شهادت می رسد... 
سپس حضرت امیر)ع( فرمودند: هر کس او را در 
غربتش زیــارت کند خدا گناهانش را می بخشد 

اگرچه این گناهان به اندازه قطرات باران باشد!
ــاتــی کــه بــه آثـــار و  ایــن تصریح ها و نیز دیــگــر روای
بــرکــات و ثــواب زیـــارت حضرت ثامن الحجج)ع( 
اشــاره و تصریح دارنــد، جملگی تشویق است به 
ــارت؛ گاهی این تشویق ها جنبه معنوی و  این زی
اخروی و ثواب دارد و گاهی بر آثار و دستاوردهای 
دنیایی و مــادی اشــاره می کند، چنان که حضرت 
موسی بــن جعفر)ع( فــرمــودنــد: هــر کــس فرزندم 
ــاداش 70 حج نیکو برای  ــارت کند پ عــلــی)ع( را زی
او ثبت مــی شــود. وقتی با تعجب پرسیدند: 70 
 حج؟ حضرت)ع( پاسخ دادنــد: بلکه فراتر و ثواب

70 هزار حج نیکو!
این تصریح ها و بیان این برکات برای آن است که 
شیعه بــه زیـــارت امــام رضـــا)ع( تشویق و ترغیب 

شود.

چــرا در بین ائمه معصومین)ع( چنین آثــار و  ◾
برکاتی برای زیارت امام رضا)ع( وارد و تصریح شده، 
مگر چه چیزی در این زیارت نهفته است که چنین 

رهاوردی دارد؟
حکمت غایی این مهم بر ما پوشیده است؛ رفتن 
به زیــارت یعنی انس با امــام و در پیشگاه امامی 
ــرار گرفتن کــه در رابــطــه بــا خالق و خلق از همه  ق
مردم زمانه خویش پیشی گرفته و می تواند و باید 
الگویی برای ما باشد تا رابطه مان را با خلق و خالق 
سامان دهیم. بنابراین کسانی که با امام رضا)ع( 
مأنوس هستند و به زیــارت ایشان اهتمام دارند 
در روابط خانوادگی، معیشت، عبادت و تعامالت 
اجتماعی بــا دیــگــران موفق تر و مـــؤدب بــه آداب 

اسالمی هستند.
بــرای همین خــوب اســت کسانی که توفیق دارنــد 
از نزدیک به زیارت امام رضــا)ع( بروند و آن ها که 
شرایط برایشان فراهم نیست از راه دور زائر امام 
ــوف)ع( شوند. اگرچه حکمت غایی ایــن همه  رئـ
سفارش به زیارت امام رضا)ع( را خدا می داند اما 
شاید بخشی از آن برای سوق دادن مردم به زیارت 
امامی است که غریبانه و دور از وطن دفن شده اند. 
در گذشته مثل امروز زیارت حضرت)ع( و رفت و 
آمد به خراسان آسان نبود، از این رو علما و بزرگان 
با نقل احادیث در کتب و منابع می کوشیدند مردم 
را تشویق به تحمل سختی راه و رفتن به زیــارت 
امـــام)ع( کنند، چراکه اساساً در دیــن، هر عملی 
ــواب و اجــر بیشتری دارد. چه  سخت تر اســت ث
بسا زیارت امام رضا)ع( به دلیل دوری مسافت که 
در برخی روایــات به آن اشاره شده، اجر بیشتری 
داشته باشد، چنان که امیرالمؤمنین)ع( به این 
غربت فــرزنــدشــان اشـــاره کــرده انــد. امــام رضــا)ع( 
خود نیز به آن تصریح دارند و فرمودند: کسی که 

با دوری راه به زیارت من بیاید، روز قیامت در سه 
جا )برای دست گیری( نزد او خواهم آمد و او را از 
بیم و گرفتاری آن موقف ها رهایی خواهم بخشید: 
هنگامی که نامه ها)ی اعــمــال( در راســت و چپ 
به پرواز درآیند، نزد پل صراط و نزد میزان )محل 

سنجش اعمال(.

قطعاً برای اینکه این برکات و آثار بر زیارت های  ◾
از راه دور و نزدیک ما مترتب شود باید ویژگی هایی 

داشته باشد، چگونه می توان به آن ها دست یافت؟

بله، برای دستیابی به این آثار باید کیفیت و آداب 
زیــارت را دانست و اجــرا کــرد. حمزه بن حمران از 
امام صادق)ع( نقل کرده که می فرمایند:... مَنْ زَارَهُ 
ِّهِ أَخَذْتُهُ بِیَدِی یَوَْم الْقِیَامَةِ وَ أَدْخَلْتُهُ  إِلَیْهَا عَارِفاً بِحَق
َّةَ وَ إِنْ کَاَن مِنْ أَهْلِ الْکَبَائِر؛ِ هر کس او را زیارت  الْجَن
کند و به حق او معرفت داشته باشد، خــودم روز 
قیامت دستش را می گیرم و به بهشت می برم، اگر 
چه از اهل گناهان بزرگ باشد. این تأکید یعنی قید 
عارفاً بحقه در زیارت مهم است. حرکت به سمت 
امــام)ع( باید به نیت زیارت باشد، چنان که قرآن 

هم درباره هجرت می فرماید: »وَ مَنْ یَخْرُجْ مِنْ بَیْتِهِ 
َّهِ وَ رَُسولِهِ...« یعنی هجرتی بابرکت  مُهاِجراً إِلَی الل
است که به سوی خدا و برای خدا باشد. کسی هم 
که می خواهد به زیارت امام رضا)ع( برود باید نیت 
ــارت داشته باشد. بــرای مثال  و قصد تقرب و زی
اینکه برای کاری اداری به مشهد برویم و بعد در 
کنارش به حرم و زیارت حضرت رضا)ع( هم برویم، 
قصد زیارت نیست، بلکه باید به نیت زیارت امام 
رضا)ع( از خانه خارج و راهی مشهد شویم، برای 
همین است که در زیارت امام)ع( از پیش از خروج 

از منزل آدابــی همچون غسل و... سفارش شده 
اســت. اگــر کسی می خواهد به ثــواب عظیم این 
زیــارت دســت یابد باید به نیت زیــارت و رضایت 
امام)ع( قدم بردارد. عارفاً بحقه یعنی حق امام را 
بشناسد نه آنکه در حرم و مقابل حضرت)ع( یک 
چیز بگوییم و پس از خروج از حرم و اتمام زیارت، 
طــوری دیگر عمل کنیم. زائــر باید بداند امــام)ع( 
واجب االطاعه هستند، همچنین حــرام و حالل 
را بشناسد و پایبند به شریعت باشد. اگر کسی 
حق امام را بشناسد و آداب زیارت را به جای آورد و 
در داخل و خارج از حرم خود را در محضر و مرعی 
ــام)ع( بــدانــد از بــرکــات و آثــار تصریح شــده در  امــ
روایات بهره مند خواهد شد. اتصال و انس با امام 

رضا)ع( از این مسیر برکات بسیار دارد.

در روایات است زائر باید خود را به مزور )شخص  ◾
زیارت شونده( نزدیک و شبیه کند، برای آنکه از زیارت 
امام رضا)ع( بهترین بهره ها را ببریم چه الزاماتی در 
این شبیه شدن وجود دارد و چطور می توانیم خود را 

به حضرت ثامن الحجج)ع( شبیه کنیم؟
ــم موهبتی و  گــاه محبتی که به یک شخص داری
گاهی این محبت تحصیلی )کسب شدنی( است. 
ــم  ی محبت موهبتی یعنی کسی را دوســـت دار
بــدون آنکه شناخت کاملی از او داشته باشیم. 
برای مثال همه ما خدا را دوست داریم اما مسلماً 
محبت انسان عــارف به خــدا با کسی که خــدا را 
نمی شناسد، متفاوت اســـت، مثل محبتی که 
بچه ها به معلم خــود در روز اول ســال تحصیلی 
دارند که کامالً با محبت در انتهای سال و پس از 
زحمات و دلسوزی های معلم، متفاوت خواهد بود.
درباره رأفت و محبت امام رضا)ع( نیز باید بدانیم 
برای انس بیشتر با حضرت)ع( باید محبت خود 
را به ایشان افزایش دهیم؛ یعنی بخشی از این 
محبت، تحصیلی و الزمه آن شناخت و معرفت 
است. شناخت بیشتر در این باره آن است که به 
سیره امام رضا)ع( بنگریم و ببینیم ایشان با فقرا 
و دیگر اقشار مــردم چگونه برخورد می کردند یا 
رفتارشان هنگام بروز گرفتاری برای دیگران چگونه 
بوده است؟امام رضــا)ع( فرمودند: مردم خانواده 
خــدا هستند و نیز می فرمایند: اینکه گرفتاری، 
از تو طلب کمک کند، نعمت خداست. حضرت 
ثامن الحجج)ع( با ایــن نگاه به فــرد سائل کمک 
می کردند و دست نیازی را که به سویشان دراز شده 
بود، رد نمی کردند و آن را نعمت الهی می دانستند. 
پس به عنوان محب و زائر ایشان بررسی کنیم ما 
چگونه با نیازهایی که به سمتمان می آید، برخورد 
می کنیم و با کسی که به ما رو زده و از آبرویش 
خرج و دست نیاز دراز کرده، چه رفتاری داریم؟ اگر 
بخواهیم به رأفت و رحمت رضوی نزدیک شویم 
باید محبتمان را به امــام)ع( افزایش دهیم و این 
محقق نمی شود مگر آنکه سیره حــضــرت)ع( را 

بشناسیم و آن را اجرایی کنیم.

پیام ویژه »وحدت 
 شیعه و سنی« 

در هفتمین سال 
نبرد با ائتالف 

متجاوز سعودی

عکس: ..........

همزمان با نخستین روز از هفته وحدت و میالد پیامبر عظیم الشأن عکس  روز
اسالم حضرت محمد)ص(، روز گذشته جشن باشكوهی توسط دولت 

یمن و جنبش انصاراهلل در سراسر مناطق تحت کنترل آن ها در این 
کشور برگزار شد.

این مراسم که مقدمات و تدارکات الزم برای اجرای آن از دو ماه پیش در 
نظر گرفته شده بود، از روز گذشته و با شكوه کم نظیری در استان های 
مختلف این کشور نظیر صنعا، صعده، حجه، عمران، الحدیده و به طور 

کلی در ۲۰ نقطه مختلف برگزار شد.
یكی از تجمعات زیبای روز گذشته در استادیوم ورزشی شهر عمران 
برگزار شد که در سال های گذشته بارها توسط جنگنده های ائتالف 
متجاوز سعودی به بهانه واهی حضور نظامیان یمنی بمباران شده 

بود، اما همان گونه که در تصویر می بینید مردم دالور یمنی بدون توجه 
به خطرات و سابقه سیاه ائتالف سعودی در هدف قرار دادن تجمعات 

مردمی مانند مراسم عروسی یا عزا، به شكل خیره کننده ای در این 
ورزشگاه حضور پیدا کردند تا به قول برخی کاربران فضای مجازی به 

اصطالح حتی جای سوزن انداختن نیز وجود نداشته باشد.

 حجت االسالم الیاسی به مناسبت چهارشنبه های امام رضایی 
از تشویق اهل بیتb به زیارت امام هشتم می گوید

درباره رأفت و محبت امام رضا)ع( نیز باید بدانیم برای انس بیشتر با حضرت)ع( باید محبت خود را به ایشان 
افزایش دهیم؛ یعنی بخشی از این محبت، تحصیلی و الزمه آن شناخت و معرفت است. شناخت بیشتر در این 
باره آن است که به سیره امام رضا)ع( بنگریم و ببینیم ایشان با فقرا و دیگر اقشار مردم چگونه برخورد می کردند 

یا رفتارشان هنگام بروز گرفتاری برای دیگران چگونه بوده است؟
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jموهبت محبت به امام رضا

إذا 
ََدت  َور
عََلی 
العاقِِل 
ُلمَّةٌ  َقمَعَ  
احُلزنَ  
ِباحَلزِم  وَ 
َقَرعَ  العَقَل  
لالِحتياِل

چون برای عاقل 
مشكلی پیش آید، غم 
خود را با هوشیاری 
و دوراندیشی از 
میان می برد و عقل 
را به چاره جویی 
وامی دارد.

نزهه الناظر و تنبیه 
الخاطر، ص84

يَقوُل 
ِإبليسُ 

 لِجُنودِهِ:
 َألقوا بَينَهُُم 

احَلسَدَ 
وَالبَغى، 

هُما يَعدِ  َفِإنَّ
الِن عِنَد 

الّله  الشِّرَك
شیطان به سپاهیانش 

می گوید: میان مردم 
حسد و تجاوزگری 

بیندازید چون این دو، 
نزد خدا برابر با شرک 

است.
کافی)ط-االسالمیه(، 

ج۲، ص3۲7

JZ

خبر خبر 

دبیر کل حزب هللا لبنان در نشست افتتاحیه 
سی و پنجمین کنفرانس وحدت اسالمی: 

هوشیار باشیم!

دبیر کل حــزب هللا لبنان در نشست افتتاحیه سی و پنجمین 
کنفرانس وحدت اسالمی بر ضرورت هوشیاری در برابر توطئه های 
دشمنان قسم خورده اسالم تأکید کرد. این نشست با سخنرانی 
سید حسن نصرهللا به صــورت ویدئوکنفرانس بــرگــزار شــد. به 
گــزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، دبیرکل حزب هللا لبنان 
در نشست افتتاحیه کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی ضمن 
تبریک میالد باسعادت حضرت رسول اکرم)ص( گفت: از سال های 
پیش، جهان اسالم با مشکالت و فتنه های بزرگی روبه رو است و 
نیروی استکبار و در رأس آن آمریکا روابط بین مسلمانان را هدف 
قرار داده انــد، اما از آن سو پس از انقالب اسالمی تالش هایی در 

چارچوب تقریب و همکاری و انسجام بین مسلمین به روش های 
مختلف انجام شــده اســت. نصرهللا تأکید کــرد: دســتــاوردهــا و 
نتایجی که در کنفرانس های وحــدت اسالمی در ۲0 سال اخیر 
محقق شــد، نقش بسزایی در پشت سر گذاشتن بسیاری از 
تهدیدها و چالش ها و مقابله با آن ها داشته است.وی خاطرنشان 
کــرد: هــدف اصلی، حقیقی و مبارک ما باید تحقق صلح جامع 
و وحــدت میان مسلمانان باشد؛ استقالل فراتر از طایفه گری و 
وحدت همان چیز مبارکی است که به آن نیاز داریم و ده ها سال 
است دنبالش می گردیم. دبیر کل حزب هللا لبنان تصریح کرد: باید 
به دنبال ایده ها و افکار نو باشیم، وقتی این گونه کنفرانس ها برگزار 

می شود باید افکار بررسی شود و از تجربه ها استفاده کرد. باید در 
این کنفرانس ها تشکیل کمیته ای بررسی شود که در تهران علما 
به صورت دوره ای حضور یابند و تجارب را به اشتراک بگذاریم و 
عمل گرایی را سرلوحه کار قرار دهیم. وی با بیان اینکه هرجا وحدت 
و هماهنگی داشتیم نتیجه خوبی گرفتیم ولی نتیجه تشتت و 
پراکندگی مشخص است و باید از حوادث گذشته برای آینده امت 
اسالم درس بگیریم، عنوان کرد: باید تالش کنیم آمریکا و استکبار 
را با وحدت، هماهنگی و همکاری به زانو درآوریم و آن ها را شکست 
دهیم؛ وقتی نیت ها خالص و بــرای خدا باشد، موفقیت ها رقم 
خواهد خورد. امروز ما مرحله تهدیدکننده به جنگ طایفه ای را با 

یاری خدا، آگاهی و بصیرت و با حضور مخلصانه مردم 
و خون شهیدان، پشت سر گذاشتیم. باید از 

حوادث گذشته برای تحقق وحدت و درهم 
شکستن توطئه های خصمانه استفاده 
شـــود. دبیر کــل حــزب هللا لبنان اعــالم 
کــرد: توطئه دشمنان و تحرکات آمریکا 

همچنان ادامــه دارد و این ایجاب می کند 
همگی دوباره برنامه ریزی کنیم 

به این امید که به هدف مورد 
نظر برسیم.
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شــرکــت کــســب  و کــار 
ــوی و مـــرکـــز رشــد  ــ رضـ
ــاه فـــردوســـی  ــگـ ــشـ دانـ
مــشــهــد، تــفــاهــم نــامــه 
همکاری امضا کردند تا 
شرکت های دانش بنیان 
و فناور زیرمجموعه این مرکز بتوانند برای 
توسعه کسب  و کارها و فعالیت های خود و 
تأمین خدمات پشتیبانی و تسهیلگری، از 
ظرفیت ها و خدمات سامانه جامع خدمات 

کسب و کار پیشه استفاده کنند.
ــن خــدمــات از  بــه گـــزارش آســتــان نــیــوز، ای
طریق تأمین نیازهای مدیریت کسب وکار 
و همچنین ایجاد بازارگاه ارائه محصوالت، 
خدمات و مواد اولیه توسط سامانه پیشه 
بــرای شرکت های زیرمجموعه مرکز رشد 
دانشگاه فردوسی ارائه می شود. در قالب 
ــا و  ــدادهـ ایـــن تفاهم نامه همچنین رویـ
پروژه های مشترکی میان شرکت کسب وکار 
رضــوی و شرکت های مــذکــور در راستای 
ترویج فعالیت های دانش بنیان و نــوآور 

انجام خواهد شد.

حمایتازتولیداتدانشبنیان ◾
ــرعــامــل  مـــحـــمـــدجـــواد مـــشـــیـــری، مــدی
شرکت کسب  و کار رضوی دربــاره اهداف 
ــن تفاهم نامه مــی گــویــد: هــدف اصلی  ای
ایــن تــفــاهــم نــامــه، کمک بــه شرکت های 
دانش بنیان و واحدهای فناور زیرمجموعه 
دانشگاه فردوسی به  منظور تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدات 
دانش بنیان و فــنــاور اســـت. ایــن اهــداف 
از طریق ارائـــه پشتیبانی تسهیلگری و 
تثبیت و توسعه بازار شرکت ها و واحدهای 

دانش بنیان و فناور با تمرکز بر کاهش هزینه 
مدیریت بنگاه برای این مجموعه ها محقق 
خواهد شد. مشیری اضافه می کند: در 
واقع این خدمات در بستر سامانه خدمات 
جامع کسب  و کــار »پیشه« و با اتکا به 
ظرفیت های اقتصادی فنی و معنوی آستان 

قدس رضوی ارائه می شود.

ازمدیریتمنابعانسانیومالیتا ◾
تبلیغاتوتوسعهبازار

به دنبال انعقاد ایــن تفاهم نامه، تمامی 
واحـــدهـــا و شــرکــت هــای دانــش بــنــیــان و 

فناور مستقر در دانشگاه فردوسی قادر 
خواهند بود از طریق سامانه جامع خدمات 
کسب وکار »پیشه«، نسبت به تأمین یا 
عرضه خدمات، محصوالت و مواد اولیه 
مورد نیاز خود یا مشتریانشان اقدام کنند. 
از جمله ایــن مـــوارد مــی تــوان بــه خدمات 
مدیریت مالی، مدیریت منابع انسانی، 
تبلیغات، توسعه بـــازار، امـــور حقوقی و 
بیمه ای، فــنــاوری اطــاعــات و ارتباطات، 
مدیریت بهره وری، رفاهی سازمانی، تأمین 
مالی جمعی مشارکتی یا خیرخواهانه، 

مدیریت کیفیت و دانش و... اشاره کرد. 

تأمینمالیجمعیبــرایحمایتاز ◾
واحدهایدانشبنیان

برنامه ریزی و اجرای رویدادهای مشترک به 
 منظور ترویج و توانمندسازی شرکت های 
زیرمجموعه مرکز رشد دانشگاه فردوسی 
یکی دیــگــر از خــدمــات شــرکــت کسب و 
کار رضوی در این تفاهم نامه است. یکی 
دیگر از خدماتی که در این تفاهم نامه برای 
حمایت از واحدهای دانش بنیان و فناور 
ــه می شود و می تواند مصداق بسیار  ارائ
مهمی بــرای مانع زدایی از مسیر توسعه 
فعالیت ها و تولید ایــن شرکت ها باشد، 

خدمات تأمین مالی جمعی تحت نظارت 
فرابورس و با عاملیت شرکت کسب  و کار 
رضوی است. در این زمینه استارت آپ ها 
و شرکت های دانش بنیان و فناور می توانند 
ــا تــوجــه بــه ظرفیت  ها و مــجــوز شرکت  ب
کسب وکار رضوی، تحت نظارت فرابورس 
و بدون نیاز به واگذاری بخشی از مالکیت 
شرکت و سهام خود، نسبت به تأمین مالی 
جمعی اقدام کنند. او ادامه می دهد: یکی 
از ویژگی های مهم روش تأمین مالی، کاهش 
هزینه های مالی، کاهش بروکراسی های 
بانکی و همچنین سرعت عمل و مدیریت 

ریسک تأمین مالی است.

بیمهتکمیلیوخدماترفاهیبرای ◾
واحدهایفناوردانشگاه

مشیری اضــافــه می کند: بیمه تکمیلی 
و همچنین خدمات رفاهی سازمانی به 
شرکت ها و واحــدهــای فــنــاور دانشگاه، 
سرویس های دیگری است که در قالب این 
تفاهم نامه ارائه خواهد شد؛ به نحوی که 
این شرکت ها خواهند توانست با وجود کم 
بودن تعداد کارکنان خود، از خدمات بیمه 
تکمیلی یا رفاهی با تعهدات و پوشش های 
بسیار ویژه و نرخ های استثنایی استفاده 
کنند. اما یکی از مهم ترین دستاوردهای 
ــرای دانشگاه فردوسی  ایــن تفاهم نامه ب
و شرکت ها و واحــدهــای تابعه آن تأمین 
خــدمــات و مـــواد اولــیــه مـــورد نیاز در یک 
بستر رقابتی است که با کاهش هزینه های 
مدیریت فعالیت، می تواند نقش بسیار 
مهمی داشته باشد، آن هم با استفاده 
ــار،  ــن ک ــرای ایـ ــ ــه ب از تأمین کنندگانی ک

صاحیت سنجی شده اند.

توسعهبــازارسامانه»پیشه«ورشد ◾
کسبوکارهایدانشبنیانوفناور

مشیری می گوید: انعقاد این تفاهم نامه 
بـــرای شــرکــت کــســب  و کـــار رضـــوی نیز 
مزیت هایی بــه هــمــراه خــواهــد داشــت 
کــه شــایــد مهم ترین آن، توسعه بــازار 
سامانه »پیشه« و رشد کسب  و کارهای 
دانش بنیان و فناور است که می تواند در 
زنجیره تأمین خدمات و مواد اولیه سایر 
کسب  و کارها نیز نقش بسیار مهمی 
داشته باشد. مدیرعامل شرکت کسب  و 
کار رضوی با اشاره به اقدام هایی که مرکز 
رشــد دانشگاه فــردوســی انجام خواهد 
داد، می گوید: تعهدات دانشگاه در این 
تفاهم نامه شامل معرفی سامانه جامع 
خدمات کسب  و کار پیشه به عنوان بستر 
معامات خدمات، محصوالت و مواد 
اولیه مورد استفاده شرکت ها و واحدهای 
دانش بنیان و نوآور زیرمجموعه دانشگاه 

فردوسی است. 
او ادامـــه مــی دهــد: همچنین مــی تــوان 
برگزاری رویدادهای مشترک آموزشی، 
ترویجی و کارآفرینی به  صورت برخط و 
حضوری، استفاده از ظرفیت های سامانه 
»پیشه« در حوزه مأموریتی مرکز نوآوری 
دانشگاه فردوسی مشهد، شرکت ها و 
 واحدهای دانش بنیان و نوآور تابعه و... 
را نام برد. مشیری اضافه می کند: عاوه 
 بر این، همکاری در تأمین مالی و توسعه 
طرح های دانش بنیان و نوآورانه با تمرکز 
بر ظرفیت سامانه تأمین مالی جمعی 
ــی  ــدام هــای ــگــر از اق پــیــشــه، بــخــشــی دی
ــشــگــاه فـــردوســـی انــجــام   اســـت کـــه دان

خواهد داد.

شرکت کسب و کار رضوی و مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد پای کار آمدند

تفاهمیبرایکمکبهدانشبنیانها

خبرخبر
روزروز

ویژه برنامه های فرهنگی -تبلیغی فرهنگسرای امام رضا)ع(
به مناسبت گرامیداشت هفته وحدت ویژه برنامه هایی 
فرهنگی-تبلیغی از سوی فرهنگسرای امام رضا)ع( وابسته 
به آستان قدس رضوی تدارک دیده شده است.علیرضا 
افشون؛ سرپرست فرهنگسرای امام رضــا)ع( در سبزوار 
به بــرگــزاری برنامه »طلیعه رحمت« اشــاره کــرد و گفت: 

برپایی نمایشگاه کتاب و نرم افزار با عنوان میثاق فطرت 
با رویکرد آشنایی مخاطبان با سیره پیامبر اعظم)ص( در 
طول هفته وحدت از جمله برنامه های اجرایی این مجموعه 
است.برگزاری کارگاه مشاوره خانواده با عنوان »مهرورزی 
کـــودکـــان در ســیــره نـــبـــوی«، »نــشــســت کــتــاب خــوانــی« 

دربــاره نقد و بررسی کتاب ها با موضوعات پیامبر)ص( و 
وحدت مسلمین، برگزاری »انجمن شعر ادبی« همراه با 
سروده هایی در مدح و منقبت پیامبر)ص( و اهل بیت)ع(، 
»پویش رسول مهربانی« در قالب ارسال نقاشی و دلنوشته 
ویژه کودکان و نوجوانان و... از دیگر برنامه های فرهنگسرا در 

طول هفته وحدت خواهد بود. البته معرفی ابعاد مختلف 
شخصیت پیامبر)ص( و آثار وحدت در قالب کارگاه آموزشی 
قرآن و نهج الباغه و همچنین عیادت از بیماران همراه با 
اهدای کتاب و بسته متبرک از جمله دیگر برنامه های تدارک 

دیده شده در هفته وحدت است.

بهره وری 
   رویکردهای تحولی در وقف

معاون طرح و برنامه آستان قدس 
رضوی معتقد است بهره وری وقف در 
گرو رویکردهای تحولی است.رحیم 

مهدی زاده در نشست تدوین رویکردهای 

تحولی بنیاد بهره وری موقوفات آستان 
قدس رضوی، گفت: مهم ترین رویکرد 

تحولی در بنیاد بهره وری موقوفات آستان 
قدس رضوی در حال حاضر، قانون مندی 

و شفافیت فعالیت اقتصادی است. در 

راستای بهره ورسازی وقف و موقوفات، 
تشکیل زنجیره های پشتیبانی و تأمین 

با توجه به راهبردهای هدایتی می تواند 
بسیار راهگشا باشد و این رویکرد در 

اقدام های ما مد نظر است. همچنین در 

بنیاد بهره وری موقوفات، رویکردهای 
تحولی بر ایجاد منابع پایدار برای ارائه 

خدمات دینی، فرهنگی و اجتماعی 
مجموعه آستان قدس رضوی به مخاطبان 

خود اعم از زائران و مجاوران استوار است.

WWW.QUDSONLINE.IR

املستغفر 
من ذنب 
و یفعله 
کاملستهزی 
بربه
کسی که از 
گناهی استغفار 
می کند و باز آن را 
 انجام 
می دهد، مانند 
کسی است که 
پروردگارش را 
ریشخند کند.
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آگهی تاریخ   28 / 07  / 1400 صفحه 12      
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر راي شماره 1400/1305مورخ06/30/ 1400هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضي آقای سيد اسمعيل کمونه فرزند سيد ابراهيم  به شماره شناسنامه 15033 صادره 
ازاسدآباد در ششدانگ یك واحد مرغداری به مساحت 2485/77 متر مربع در قسمتی از پالك شماره 
45 اصلی واقع دراسدآباد اراضی روستای دهنو خریداري با واسطه از مالك رسمی ميرزا محمد به شماره 
س��ند ش��ماره 56486 مورخه 1352/03/03 دفتر اسناد رسمی شماره 5 همدان محرز گردیده است. 
لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اش��خاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسليم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.) م الف 247( آ1406794
تاریخ انتشار اول  1400/07/28               تاریخ انتشار دوم  1400/08/13

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد- سيروس قلی زاده

آگهی فقدان سند مالکیت
چون آقای وحيد رضا فردوسی فرزند اسكندر برابر درخواست وارده به شماره 3871_ 1400/07/24و با ارائه دو برگ 
استشهادیه محلی امضاء شده مدعی است سند مالكيت ششدانگ یك دربند مغازه پالك شماره 7768فرعی مفروز و 
مجزی شده از 1645 از یك اصلی واقع در بخش دو قوچان به علت جابجایی مفقود گردیده است که با بررسی دفتر 
امالك مشخص گردید ششدانگ پالك فوق ذیل صفحه 34دفتر 39 به نام وحيدرضا فردوسی ثبت و سند مالكيت 
صادر گردیده است . لذا به استناد ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب یك نوبت آگهی می گردد تا هر کس مدعی 
انجام معامله با وجود سند مالكيت پالك 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.آ1406793
عباس برق شمشير- رئيس ثبت اسناد و امالك قوچان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینكه آقای ش��ایان اس��كندری فرزند شجاع بش��ماره ملی 0740463871 بموجب وکالتنامه رسمی شماره 
133510 مورخ 1400/06/15 دفترخانه اسناد رسمی شماره 16 مشهد وکالتاً از طرف آقای محمدعلی اسكندری 
فرزند محمد بش��ماره ملی 0731553748 صادره از تربت جام، باستناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به 
تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالكيت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند مالكيت 
مشاعی مربوط به موکل وی از پالك 148- اصلی بخش 14 مشهد واقع در حوزه ثبت ملك شهرستان تایباد )موسوم 
به مزرعه و قنات چهاربرجی و حسينی( بعلت جابجایی وسایل منزل مفقود گردیده است با بررسی دفتر امالك معلوم 
ش��د س��ند مالكيت 4/03 سرقه مشاع از مدار 16 سهم ششدانگ که هر سهمی معادل 50 سرقه می باشد از مزرعه 
و قنات چهاربرجی و حس��ينی پالك ثبتی فوق الذکر ذیل شماره ثبت 18484 صفحه 136 دفتر امالك جلد 120 
بنام موکل متقاضی صادر و تسليم گردیده و سپس برابر سند رهنی شماره 46269 مورخ 1371/04/08 تنظيمی 
توس��ط دفتر اس��ناد رسمی شماره 32 تایباد در رهن بانك کشاورزی قرار گرفته که سابقه ای از فك رهن در سوابق 
ثبتی مشاهده نگردیده است، ضمناً در سطح پالك موصوف مقررات مادتين 13 و 39 قانون ملی شدن و حفاظت و 
بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور اعمال و جهت مستثنيات مالكين پالکهای 722 و 723 فرعی منظور گردیده 
است که سوابق بيش از این حكایتی ندارد. لذا به استناد تبصره 1- اصالحی ماده 120- آیين نامه قانون ثبت مراتب 
یك نوبت آگهی و متذکر ميگردد هر کس نس��بت به ملك مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند 
مالكيت نزد خود باش��د بایس��تی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پيوست اصل سند 
مالكيت یا سند معامله رسمی به این اداره تسليم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر 
و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالكيت المثنی نوبت اول و 

تسليم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ1406791
رئيس ثبت اسناد و امالك تایباد- غالمرضا آقازاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینكه خانم هانيه احس��ان زاده دارای شناس��نامه ش��ماره 0740065076 به ش��رح دادخواس��ت به کالسه 
3/0000331ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان حسن تيموری 
خوافی به شناس��نامه 2366 در تاریخ 1400/4/24 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حين الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
1- فاطمه احسان بقار فرزند قربان ش ش 0748379071 متولد 1339/7/4 صادره از تایباد مادر متوفی
2- هانيه احسان زاده فرزند حاتم ش ش 0740065076 متولد 1369/6/8 صادره از تایباد همسر متوفی

3- ماهان تيموری خوافی فرزند حسن ش ش 0970806025 متولد 1393/2/14 صادره از مشهد فرزند متوفی
4- فرهان تيموری خوافی فرزند حسن ش ش 0929766644 متولد 1388/3/12 صادره از مشهد فرزند متوفی

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

واال گواهی صادر خواهد شد.آ1406792
قاضی شورا- شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

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 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك کاشمرتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی 
آقای/خانم مرتضی طهانی فرزند محمد به شماره شناسنامه 2063صادره از کاشمر  در ششدانگ یكباب ساختمان به 
مساحت 126متر مربع از پالك 74 فرعی از 3026 اصلی واقع در بخش یك حومه شهرکاشمر به آدرس خيابان امام 
موسی صدر25 خریداری از مالك رسمی آقای/ خانم مهدی محمد حسينی  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 مالكيت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس 
از اخذ رسيد، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.آ1406790 

تاریخ انتشار نوبت اول:28 /1400/07
احمد جهانگير -قائم مقام رئيس 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 آراء هئيت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی اسفراین تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضيان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز در دو نشریه آگهی های ثبتی)کثير االنتشار و 

محلی( به شرح ذیل آگهی می شود. 
بخش5

پالك 56 - اصلی امين آباد : 
1.کالس��ه 1399114407116000789 آقای مهدی پرهيز فرزند ملك حسن شش دانگ  منزل به مساحت 605 

متر  از پالك 0 فرعی  از محل مالكيت ملك حسن پرهيز برابر رای3205 /1400
پالك 63 - اصلی قلعه کریم :

2.کالسه 1399114407116000746 آقای رمضانعلی ایماندار فرزند عيسی شش دانگ  منزل و مغازه متصل به 
مس��احت 93 /294 متر  از پالك 158 فرعی  از محل مالكيت ش��رکت سهامی جين اسفراین با نمایندگی حسين 

انارکی حاجی باقری برابر رای3176 /1400
پالك 64 - اصلی خرینان :

3.کالسه 1399114407116000705 آقای مهدی صدقی فرزند گل محمد شش دانگ  منزل به مساحت 88 /146 
متر  از پالك 586 فرعی  از محل مالكيت غالمحسين لعل عوضپور برابر رای3202 /1400

4.کالس��ه 1399114407116000736 آقای مجتبی موس��ی زاده فرزند ابوالحسن شش دانگ  منزل به مساحت 
112 متر  از پالك 411 فرعی  از محل مالكيت رمضانعلی سهرابی و ابوالفضل سهرابی   برابر رای3178 /1400

5.کالس��ه 1400114407116000121 آق��ای محمدامي��ن  لع��ل اس��المی فرزن��د محمود 3 دانگ وکالس��ه 
1400114407116000122 آقای متين لعل اس��المی فرزند محمود 3 دانگ  منزل به مساحت 62 /105 متر  از 

پالك 200 فرعی  از محل مالكيت محمد حسن لعل اسالمی برابر رای3161 /1400
6.کالسه 1400114407116000147 آقای حسن لعل مصر زاده فرزند برات محمد شش دانگ  منزل به مساحت 

77 /254 متر  از پالك 1379 فرعی  از محل مالكيت اثمر خانم توئی برابر رای3097 /1400
7.کالسه 1400114407116000199 آقای علی رضا  زیبائی علی آباد فرزند برات شش دانگ  منزل به مساحت 

44 /170 متر  از پالك 1702 فرعی  از محل مالكيت برات زیبائی علی آباد  برابر رای3165 /1400
8.کالسه 1400114407116000259 آقای براتعلی مالزاده فرزند علی شش دانگ  منزل به مساحت 25 /167 متر  
از پالك 1737 فرعی  از محل مالكيت مش��اعی براتعلی مالزاده و1737 فرعی  از محل مالكيت رمضانعلی ناصری  

برابر رای3399 /1400
پالك 65 - اصلی حسن آباد قصبه :

9.کالس��ه 1399114407116000220 آقای محمد علی بانيدری فرزند عباسعلی شش دانگ  منزل به مساحت 
65 /194 متر  از پالك 113 فرعی  از محل مالكيت محمد ناظر حسن آبادی فرزند حسن ، حسن حقانی نوری فرزند 

نورمحمد ، ابراهيم حقانی دشتی فرزند ولی ، اله قلی لعل منصوری فرزند رحمت اله برابر رای3182 /1400
10.کالسه 1399114407116000657 خانم مریم قاپاقی فرزند سعادتقلی شش دانگ  منزل به مساحت 149 متر  

از پالك 113 فرعی  از محل مالكيت ورثه  حاتم حاتمی برابر رای3194 /1400
11.کالس��ه 1400114407116000113 آقای کانيار عفتی فرزند مصطفی شش دانگ  منزل به مساحت 47 /97 
متر  از پالك 903 فرعی  از محل مالكيت مصطفی عفتی -سكينه حيدر حسين رضایی نوئی برابر رای3171 /1400

12.کالسه 1400114407116000115 آقای مهدی خالقی فرزند عباس شش دانگ  منزل به مساحت 27 /92 متر  
از پالك 903 فرعی  از محل مالكيت مصطفی عفتی  -حسين و سكينه و حيدر رضایی نوئی برابر رای3167 /1400

13.کالس��ه 1400114407116000116 آق��ای عبداله عزتی فرزند محمد رضا ش��ش دانگ  منزل به مس��احت 
27 /98 مت��ر  از پ��الك 903 فرعی  از محل مالكيت مصطفی عفتی -حس��ين س��كينه حيدر رضای��ی نوعی برابر 

رای3169 /1400
پالك 67 - اصلی قریه قصبه :

14.کالسه 1399114407116000193 آقای محمد رضا بيدی فرزند عبدالحميد شش دانگ  کارگاه به مساحت 
190 متر  از پالك 1820 فرعی  از محل مالكيت احمد روشنی زعفرانلو برابر رای3286 /1400

15.کالسه 1399114407116000203 آقای محمد رضا بيدی فرزند عبدالحميد شش دانگ  کارگاه به مساحت 
66 /594 متر  از پالك 1820 فرعی  از محل مالكيت احمد روشنی زعفرانلو برابر رای3288 /1400

16.کالسه 1399114407116000219 آقای جعفر محمدی فرزند شكراله شش دانگ  مغازه به مساحت 24 /96 
متر  از پالك 33 فرعی  از محل مالكيت ورثه نورمحمد حقانی نوری برابر رای3180 /1400

17.کالس��ه 1399114407116000260 آقای ابوالفضل صدقی فرزند گل محمد ش��ش دانگ  مغازه به مساحت 
6 /19 متر  از پالك 46 فرعی  از محل مالكيت  قربان حجی آبادی  برابر رای3186 /1400

18.کالسه 1399114407116000599 آقای جواد غالمی پور رویين فرزند اسماعيل شش دانگ  منزل به مساحت 
11 /116 متر  از پالك 612 فرعی  از محل مالكيت عباسعلی عباسی برابر رای3268 /1400

19.کالس��ه 1400114407116000132 آقای سلمان کاظم زاده فرزند حسينعلی شش دانگ  منزل به مساحت 
28 /181 متر  از پالك 23 فرعی  از محل مالكيت ورثه محمد خان روشنی -گيالن و مژگان و528 فرعی  از محل 

مالكيت خانم مژگان و گيالن روشنی زعفرانلو  برابر رای3280 /1400
20.کالسه 1400114407116000236 آقای مهدی محمدزاده فرزند محمدابراهيم شش دانگ  منزل به مساحت 

12 /202 متر  از پالك 23 فرعی  از محل مالكيت ورثه شير علی وطن دوست )فاطمه ( برابر رای3395 /1400
21.کالسه 1400114407116000286 آقای حجت اله عابدی فرزند جعفر شش دانگ  منزل به مساحت 140 متر  

از پالك 23 فرعی  از محل مالكيت عبدالرضا روشنی برابر رای3145 /1400
پالك 69 - اصلی قریه کشتان :

22.کالس��ه 1399114407116000366 آقای رضا روئينی فرد فرزند اس��معيل ش��ش دانگ  منزل به مساحت 
68 /122 متر  از پالك 37 فرعی  از محل مالكيت کریم اس��ماعيلی کش��تان و3704 فرعی  از محل مالكيت محمد 

حسن بهزادی  برابر رای3159 /1400
23.کالسه 1399114407116000686 آقای علی محمدی فرزند عبدالعلی شش دانگ  منزل به مساحت 87 /210 

متر  از پالك 627 فرعی  از محل مالكيت غالمرضا حاتمی برابر رای3198 /1400
24.کالسه 1399114407116000687 آقای علی محمدی فرزند عبدالعلی شش دانگ  منزل به مساحت 24 /299 

متر  از پالك 621 فرعی  از محل مالكيت رجبعلی صدرائی)بهاء الدین( برابر رای3200 /1400
25.کالسه 1399114407116000691 خانم فاطمه براتی فرزند حسنعلی شش دانگ  منزل به مساحت 96 /172 

متر  از پالك 1412 فرعی  از محل مالكيت خانم طاووس حياتی وسعيده سادات موسوی  برابر رای3357 /1400
26.کالس��ه 1400114407116000135 آقای مهدی حس��ين پور فرزند قاس��م ش��ش دانگ  منزل به مساحت 
13 /106 متر  از پالك 508 فرعی )به پالك 3815 فرعی تبدیل شده(  از محل مالكيت محمد حسن صفی خانی 

 -اسماعيل برزین  برابر رای3335 /1400
27.کالس��ه 1400114407116000136 آقای مهراب برومند فرزند رحمت اله ش��ش دانگ  منزل به مس��احت 
52 /108 متر  از پالك 508 فرعی )به پالك 3815 فرعی تبدیل شده(   از محل مالكيت محمد حسن صفی خانی 

و اسماعيل برزین  برابر رای3361 /1400
28.کالس��ه 1400114407116000137 آقای مهراب برومند فرزند رحمت اله ش��ش دانگ  منزل به مس��احت 
88 /106 متر  از پالك 508 فرعی )به پالك 3815 فرعی تبدیل شده(    از محل مالكيت محمد حسن صفی خانی 

کشتان  برابر رای3364 /1400
پالك 71 - اصلی ميان آباد :

29.کالس��ه 1399114407116000487 آق��ای حمي��د نيك��دل کوش��كی فرزند س��ليمان 3 دانگ وکالس��ه 
1399114407116000488 خانم شهناز قاسمی فرزند حسن 3 دانگ  منزل به مساحت 37 /173 متر  از پالك 

2344 فرعی  از محل مالكيت مسعود کاظم زاده برابر رای3190 /1400
پالك 72 - اصلی کالته کاهی :

وکالس��ه  دان��گ   2 پروی��ز  فرزن��د  واال  عب��ادی  فاطم��ه  خان��م   1398114407116000188 30.کالس��ه 
1398114407116000189 آقای هادی فيروز فرزند رجب 4 دانگ  منزل به مس��احت 09 /267 متر  از پالك 0 
فرعی  از محل مالكيت ورثه ناصر منصوریان و اقدس منصوریان و اشرف منصوریان  و758 فرعی  از محل مالكيت 

مشاعی هادی فيروزو فاطمه عبادی واال  برابر رای3153 /1400
31.کالسه 1399114407116000129 آقای ابراهيم بزازان فرزند رحمت اله شش دانگ  مغازه و منزل به مساحت 

91 /152 متر  از پالك 1117 فرعی  از محل مالكيت ابراهيم بزازان برابر رای3095 /1400
32.کالسه 1400114407116000173 خانم رقيه دادخواه فرزند غالمعلی شش دانگ  منزل به مساحت 94 /214 

متر  از پالك 0 فرعی  از محل مالكيت فاطمه عليمحمدی برابر رای3091 /1400
پالك 73 - اصلی قریه حسين :

33.کالسه 1399114407116000635 آقای محمد زمانی فرزند منصور شش دانگ  منزل به مساحت 54 /155 
متر  از پالك 136 فرعی  از محل مالكيت ورثه غالمرضا حاتمی برابر رای3192 /1400

34.کالسه 1400114407116000138 آقای محمود مالداری فرزند براتعلی شش دانگ  منزل به مساحت 6 /163 
متر  از پالك 0 فرعی  از محل مالكيت حسن خانكانلو فرزند حسين برابر رای3078 /1400

35.کالسه 1400114407116000216 آقای نعمت اهلل خالقی فرزند علی اصغر شش دانگ  منزل به مساحت 85 /94 متر  
از پالك 0 فرعی  از محل مالكيت رعنا سعادتی فرزند برات و  ورثه صدیقه سعادتی )ابراهيم و خدیجه بادپروا( برابر رای3076 /1400
36.کالس��ه 1400114407116000285 خانم صغری نيكخواه فرزند غالمحس��ين شش دانگ  منزل به مساحت 
66 /130 متر  از پالك 0 فرعی  از محل مالكيت ورثه بابا محمد حاتمی )سكينه خسرو آبادی( برابر رای3147 /1400

پالك 74 - اصلی قریه خواجه ها :
37.کالسه 1400114407116000177 خانم ليال قدسی فرزند علی اصغر شش دانگ  منزل به مساحت 86 /287 

متر  از پالك 46 فرعی  از محل مالكيت نصرت اله عالئی  برابر رای2663 /1400
38.کالسه 1400114407116000205 آقای موسی رضائی فرزند علی رضا شش دانگ  مغازه به مساحت 25 /63 

متر  از پالك 247 فرعی  از محل مالكيت زهرا رنگ بوی برابر رای3157 /1400
پالك 157 - اصلی اردغان :

39.کالس��ه 1399114407116000652 آقای حس��ين برات زاده فرزند احيا علی شش دانگ  مغازه به مساحت 
53 /62 متر  از پالك 305 فرعی  از محل مالكيت ابوالقاسم قاسمی و صغری خانم عسكری برابر رای3366 /1400

پالك 176 - اصلی قزاقی :
وکالس��ه  دان��گ   1.5 رج��ب  فرزن��د  في��روز  ه��ادی  آق��ای   1400114407116000123 40.کالس��ه 
1400114407116000125 آق��ای مهدی فيروز فرزند رجب 1.5 دانگ وکالس��ه 1400114407116000124 
آقای محمد فيروز فرزند رجب 3 دانگ  باغ به مساحت 03 /2563 متر  از پالك 261 فرعی  از محل مالكيت شير 

خان فيزروز  برابر رای2699 /1400
بخش13:

پالك 17 - اصلی بانی در :
41.کالسه 1400114407116000096 آقای علی رجائی فر فرزند علی اصغر شش دانگ  منزل به مساحت 72 /437 متر  
از پالك 61 فرعی  از محل مالكيت غالمعلی نوروزی و62 فرعی  از محل مالكيت قاسمعلی قوچی  برابر رای3282 /1400

پالك 129 - اصلی صفی آباد :
وکالس��ه  دان��گ   1.5 عل��ی  فرزن��د  قرائ��ی  محمدرض��ا  آق��ای   1399114407116000518 42.کالس��ه 
1399114407116000519 خانم زهرا قرائی فرزند علی 1.5 دانگ وکالس��ه 1399114407116000520 آقای 
مصطفی قرائی فرزند غالمحسين 1.5 دانگ وکالسه 1399114407116000524 آقای غالمحسن قرائی فرزند علی 
1.5 دانگ  همگی از شش دانگ باغ پسته به مساحت 82 /104831 متر  از پالك 0 فرعی  از محل مالكيت محراب 

سهرابی فرزند حاج حسن برابر رای3258 /1400
43.کالسه 1399114407116000555 خانم زهرا ارغيانی فرزند حسين شش دانگ  باغ پسته به مساحت 32463 

متر  از پالك 0 فرعی  از محل مالكيت ایران توسلی برابر رای3214 /1400
44.کالس��ه 1399114407116000646 آق��ای امي��ر رض��ا ارغيان��ی فرزن��د محم��د جعفر 3 دانگ وکالس��ه 
1399114407116000647 آقای محمد مهدی ارغيانی فرزند علی 3 دانگ  باغ به مساحت 11 /94134 متر  از 

پالك 803 فرعی  از محل مالكيت علی ارغيانی و محمد جعفر اغيانی    برابر رای3232 /1400
45.کالس��ه 1399114407116000648 آق��ای امي��ر رض��ا ارغيان��ی فرزن��د محم��د جعفر 3 دانگ وکالس��ه 
1399114407116000649 آق��ای محم��د مهدی ارغيانی فرزند علی 3 دانگ ، از ش��ش دانگ باغ به مس��احت 

27 /94296 متر  از پالك 803 فرعی  از محل مالكيت علی ارغيانی  برابر رای3239 /1400
پالك 136 - اصلی مزرعه گلجيك :

46.کالسه 1399114407116000525 آقای عليرضا قرائی فرزند علی شش دانگ  باغ به مساحت 8 /63215 متر  
از پالك 0 فرعی  از محل مالكيت علی قرائی فرزند محمد ابراهيم برابر رای2909 /1400

لذا به این وسيله به فروشندگان و مالكين مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ ميگردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از تاریخ انتشاراولين اگهی و در روستاها از تاریخ الحاق درمحل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 

وقوع ملك تس��ليم و رسيد اخذ نمایند معترضين باید ظرف مدت یكماه از تاریخ تسليم 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 اینكه صدور س��ند مالكيت جدید مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد شد .     
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه 28                                       /07                                       /1400 

تاریخ انتشار نوبت دوم :  شنبه 15                                       /08                                       /1400
اردالن محمدی    کوشكی             -   ریيس اداره ثبت اسناد و امالك اسفراین

در اجرای آگه�ی موضوع ماده 3قانون تعیی�ن تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وس�اختمانهای 
فاقدسندرسمی وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی مصوب90/9/20- امالک واحدثبتی تربت جام  به شرح ذیل آگهی می گردد .
1-برابر راي شماره140060306007001127-1400/06/24 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم نيوشا جان 
محمدي در شش��دانگ یك باب منزل به مساحت 158 مترمربع پالك10فرعي از 976-اصلي واقع در بخش 113 
مشهد  خریداري از مالك رسمي عالم قطب احمدی سهم االرث احتمالی شرف الدین جامی االحمدی و فخر الدین 

جامی االحمدی محرز گردیده است.
2-براب��ر راي ش��ماره140060306007001072-1400/06/21تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي نصراله 
اسداللهي مجرد در ششدانگ یك باب منزل مسكونی به مساحت 49.84 مترمربع پالك 1019 فرعي از 3- اصلي 

واقع دربخش 13 مشهد خریداري از مالك رسمي آقاي حاجی حسام الدین جامی ریزه ئی  محرز گردیده است.
3-برابر راي ش��ماره 140060306007001070-1400/06/21 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسين 
جهاني ملو فرزند ابراهيم بش��ماره شناس��نامه 0720377978 صادره از در شش��دانگ یك باب منزل مسكونی به 
مساحت 198.90 مترمربع پالك 3711 فرعي از 3 -اصلي مفروز و مجزي شده واقع دربخش 13 مشهد خریداري 

از مالك رسمي آقاي غالمرسول رستمی  محرز گردیده است
4-برابر راي ش��ماره140060306007001068-1400/06/21 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حس��ن 
ميرزائي رس��ول آبادي در  ششدانگ یك باب ساختمان و زمين محصور وصل به آن به مساحت 154.10 مترمربع 
پالك 19 فرعي از 668- اصلي مفروز و مجزي شده واقع دربخش 13 مشهد خریداري از مالكيت مشاعی خودش 

محرز گردیده است.
5-برابر راي ش��ماره140060306007001066-1400/06/21 تصرف��ات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي امراهلل 
حكيم زاده اراضی غسن اباد در ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 117.05 مترمربع پالك 4 فرعي از 3- اصلي 
مفروز و مجزي شده واقع دربخش 13 مشهد خریداري از مالك رسمي  بانوهمایون کریمی فرد  محرز گردیده است.

6-براب��ر راي ش��ماره 140060306007001167-1400/07/04 تصرف��ات مالكان��ه بالمع��ارض متقاضي آقاي 
احمدرض��ا کاظم��ي در شش��دانگ یك باب منزل مس��كونی ب��ه مس��احت 144.6 مترمربع پ��الك 14 فرعي از 
678- اصل��ي  واق��ع دربخ��ش 13 مش��هد خریداري از مالك رس��مي آقاي س��رور تيموری محرز گردیده اس��ت

7-برابر راي ش��ماره 140060306007001169-1400/07/04 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي ابراهيم 
سليمي درششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 204.09 مترمربع پالك 0 فرعي از 167 -اصلي واقع در بخش 

13 مشهد خریداري از مالك رسمي آقاي خواجه محمود جامی االحمدی محرز گردیده است.
8-براب��ر راي ش��ماره 140060306007001171-1400/07/04 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي پرویز 
صاحبدل در شش��دانگ یك باب ساختمان مسكونی به مس��احت 122.60 مترمربع از 3 -اصلي واقع دربخش 13 
مشهد خریداري از مقداری از مالكين مشاعی به اسامی 1- ورثه بهرام کریمی تيموری2-جليل کریمی تيموری3- 
محمد خان کریمی تيموری4- ایرج کریمی جهان ابادی5- همایون کریمی فرد6- عباسعلی محرراحمدی7-ماشاء 

له بيگم  محرز گردیده است.
9-برابر راي شماره 140060306007001173-1400/07/04 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمداعظم 
پندي درششدانگ  یك باب ساختمان به مساحت 194.75 مترمربع پالك 2 فرعي از 28 -اصلي  واقع دربخش 13 

مشهدخریداري از مالك رسمي آقاي رمضان غول حسينی)حسنی زاده( محرز گردیده است
10-برابر راي ش��ماره140060306007001175-1400/07/04 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه 
مهربان درششدانگ یك باب ساختمان به مساحت  178.17مترمربع پالك 3507 فرعي از 166 -اصلي واقع دربخش 

13 مشهد خریداري از مالك رسمي آقاي علی مهربان  محرز گردیده است
11-برابر راي ش��ماره140060306007001177-1400/07/04 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سيف 
الدین دلش��اد سلجوقي در ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 170.65 مترمربع پالك 7167 فرعي از 166-

اصلي واقع دربخش 13 مشهد خریداري از مالكيت مشاعی خودش محرز گردیده است
12-برابر راي شماره 140060306007001184-1400/07/06 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عليرضا 
مرادي درسه دانگ مشاع از ششدانگ  یك قطعه زمين بنای احداثی به مساحت 298.30مترمربع پالك 643 فرعي 

از166-اصلي واقع دربخش 13 مشهد  خریداري از مالك رسمي آقاي صمد مرادی  محرز گردیده است.
13-برابر راي ش��ماره140060306007001182-1400/07/06 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم حميرا 
موافق درس��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یك قطعه رمين با بنای احداثی  به مساحت 298.30 مترمربع پالك 643 
فرعي از 166 -اصلي واقع دربخش 13 مش��هد خریداري از مالك رس��مي آقاي صمد مرادی محرز گردیده اس��ت.

آگهی تجدیدی1-پيرو آگهی روزنامه قدس  و کارگارگر هردو به  تاریخهای1399/11/27و1399/12/12که تصرفات 
مالكانه وبالمعارض اقای عرفان زراعتگر  در  ششدانگ یك باب ساختمان واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد اشتباها 
از محل مالكيت  غالمعلی درستكار اگهی گردیده که صحيح آن از محل مالكيت امير قلی درستكار یاقوتی می باشد. 
.لذابه موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی  واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی وماده 13آئين نامه 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی  واراضی وس��اختمانهای فاقدسندرس��می وماده 13ایين نامه مربوطه این آگهی  
در دونوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی وکثيراالنتشاردرشهرها منتشرتادرصورتی که اشخاص ذینفع به 
اراءاعالم شده  اعتراض داشته باشند بایدازتاریخ  انتشاراولين  آگهی درمحل تادوماه وهمچنين برای آگهی اصالحی 
ظرف مدت یكماه اعتراض خودرابه  اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم ورسيد اخذنماید ومعترض باید ظرف یكماه از 
تاریخ تسليم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست  به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهدکه دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حكم قطعی دادگاه است ودرصورتی که اعتراض 
درمهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نكند اداره ثبت 

مبادرت بصدورسند مالكيت می نماید وصدور سند مالكيت مانع از  مراجعه متضرر به دادگاه  نيست .آ1406234
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/12                            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/28

هادی نيكوفكر 
رئيس اداره  ثبت اسناد وامالك تربت جام
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