
آستان نیوز،  ــزارش  گ به 
حـــــــــجـــــــــت االســـــــــام 
ــن احــمــد  ــمــی ــمــســل وال
مروی در مراسم اهدای 
احـــکـــام خــدمــه کـــه در 
تاالر والیت حرم مطهر 
رضوی برگزار شد، ضمن تبریک میاد 
بــاســعــادت پــیــامــبــر اکـــــرم)ص( و امــام 
جعفرصادق)ع( به بیان آیه 128 سوره 
توبه که به اصرار پیامبر)ص( بر هدایت 
مــردم و رأفــت آن حضرت اشــاره دارد، 
فضیلت های  تمام  گفت:  و  پــرداخــت 
ــرامــی  ــیــامــبــر گ پ اخـــاقـــی در وجـــــود 
اسام)ص( جمع است، همه خوبی ها، 
پاکیزگی ها و کماالت انسانی به نحو اتمّ 
و اکمل در آن حضرت ظهور دارد، زیرا 
رســول خــدا)ص( تجلی و ظهور عینی 

قرآن است.
وی در ادامه تصریح کرد: نه تنها فقه 
شیعی بلکه فقه اسامی مدیون حوزه 
درســـی امـــام صـــــادق)ع( اســـت؛ البته 
امام  علم  که  نیست  معنا  آن  به  ایــن 
اطهار)ع(  ائمه  از سایر  برتر  صــادق)ع( 
معصومین)ع(  حــضــرات  اســـت،  بـــوده 
همگی در قله علوم اسامی قرار دارند 
اما در دوران امام صادق)ع( در مقطعی 
فرصت مناسبی به وجود آمد تا ایشان 
اســامــی  و  قــرآنــی  مــعــارف  تبیین  بــه 
بــپــردازنــد   کــامــی  و  فقهی  مــســائــل  و 
اطهار)ع(  ائمه  دیگر  بــرای  که  فرصتی 

فراهم نشد.
تولیت آستان قدس رضوی افزود: امام 
صـــادق)ع( از خأل قــدرت حکومت های 
غــاصــب یــعــنــی دورانـــــی کــه حکومت 
بنی امیه و بنی مروان رو به ضعف بود 
و حکومت بنی عباس هم در ابتدای کار 
قرار داشت، برای تبیین مفاهیم اصیل 
اسامی بهترین بهره برداری را بردند و 
مسائل کامی، فقهی و شرعی را بنیان 

نهادند.

 خــــــــــــــــــادم امــــــــــــــــــام رضــــــــــــــــــا)ع( ◾
زینت امام رضا)ع( باشد

حـــجـــت االســـام والــمــســلــمــیــن مـــروی 
به  از سخنان خــود  دیــگــری  در بخش 
خدمه ای که به تازگی مفتخر به خدمت 

شده اند  رضـــا)ع(  حضرت  دستگاه  در 
تبریک گفت و با اشاره به فرازهایی از 
رهبر معظم  و  امام خمینی)ره(  بیانات 
انقاب نسبت به جایگاه واالی خادمی 
کرد:  عنوان  رضــا)ع(،  دستگاه حضرت 
حـــرم مطهر رضـــوی مــحــل رفــت وآمــد 
بنابراین  اســـت،  اولـــیـــاء هللا  و  مــائــک 
خادمی چنین جایگاه مقدسی بسیار 
به  انسان  بــرای  را  مسئولیت سنگینی 
اگر گفتار، کردار و سلوک  دنبال دارد؛ 
ــه خــادمــی  ــان پـــس از تـــشـــرف بـ انـــسـ
حضرت رضا)ع( با گذشته تفاوتی نکرد 
نزدیک تر  رضــوی  و سلوک  سیره  به  و 
با گذشته  نشد، بدانیم تنها لباسمان 
فرق کرده است و تغییر لباس دنیوی در 

آخرت برایمان سودی نخواهد داشت.
وی با اشاره به روایت »معاشر الشیعه! 
کونوا لنا زینا« از امام صادق)ع(، گفت: 
ــا)ع( باید  حکم خــادمــی حــضــرت رضــ
رفتار، گفتار و سلوک ما را تغییر دهد 
ــان  ــردارم ک هستیم  جمعی  هــر  در  تــا 
دستگاه  خــادمــی  عــنــوان  نشان دهنده 
خادم  باشد.  مــوســی الــرضــا)ع(  علی بن 
امــام رضــا)ع( باید زینت امــام رضــا)ع( 
و  شفاعت  بــود،  این گونه  اگــر  و  باشد 
دســت گــیــری حــضــرت شــامــل حالش 

می شود.

تالش برای تحقق زیارت متعالی ◾
تولیت آستان قدس رضــوی، مهربانی، 
ــرخــورد  ســعــه صــــدر، حــســن خــلــق و ب
شایسته با زائران را از ویژگی های خادمان 
راستین امام رئــوف)ع( دانست و اظهار 
کرد: خادمان رضوی باید تجلی و جلوه 
امام رئوف)ع( باشند و همواره با مهربانی 

و روی خوش با زائران برخورد کنند.
تمامی  در  مسئولیت  احــســاس  وی 
دیــگــر  از  را  مــطــهــر  حــــرم  حــــوزه هــــای 
ویژگی های خدام رضوی برشمرد و گفت: 
خدام نباید در زمینه کمبودها، کاستی ها 
ــرم مــطــهــر بــی تــفــاوت  و اشـــکـــاالت حــ
ــارت متعالی که  بــرای تحقق زی باشند، 
ــان قــدس  از اصــلــی تــریــن اهــــداف آســت
اســت، خــدام حرم مطهر نقش مهمی 
برعهده دارند.حجت االسام والمسلمین 
مروی ادامه داد: خدام به سبب ارتباط 
زائــران بهترین شناخت را  با  مستقیم 
از کاستی ها و مشکات احتمالی دارند  
بنابراین باید پیشنهادهای خود را برای 
مسئوالن  بــه  کاستی  و  مشکات  رفــع 

حرم مطهر ارائه دهند.

تکریم بیشتر خادم و زائر ◾
از  خــود  سخنان  پایانی  بخش  در  وی 
ــگــری آیــیــن نــامــه خــدمــت در حــرم  ــازن ب

مطهر رضوی خبر داد و تصریح کرد: در 
پویاترین،  آستان،  این  چشم انداز،  سند 
اسامی  نهاد  هم افزاترین  و  کارآمدترین 
و شایسته ترین خادم برای بیشترین زائر 
اهل بیت)ع( اســت. از سویی باتوجه به 
افزایش حضور زائران و تنوع آنان، توسعه 
عرصه های خدمتی، تنوع خدمات، تغییر 
ساختار ســازمــان آســتــان قــدس، حضور 
خدمتی  عرصه های  در  جوانان  و  بانوان 
ــوارد با  ــرورت هم سویی همه ایــن مـ و ضـ
سیاست های کان آستان قدس، ضرورت 
داشت تا بستر مناسب قانونی برای تحقق 
این امر در حرم مطهر رضوی ایجاد شود. 
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه 
و  امتیازات  آیین نامه تاش شده  این  در 
نقاط قوت آیین نامه قبلی حفظ و متناسب 
با اقتضائات زمان بازنگری صورت پذیرد 
ابــراز کرد: مبنای آیین نامه جدید، تکریم 
و  گــرامــی  ــران  ــ زائ و  هرچه بیشتر خدمه 
حفظ و رعایت هرچه بهتر شئونات حرم 
مطهر اســت که در آن عناوین خدمتی 
به  خــادمــیــاری  خــدمــت  و  یافته  توسعه 
آن اضافه شده اســت.وی افــزود: افزایش 
امتیازات اعطایی به خدمه محترم، تشرف 
نائبات به فیض خدمت در حرم مطهر 
رضوی، رسمیت یافتن خدمت تخصصی 
نیازهای  و  افـــراد  تخصص  بــا  متناسب 
آستان قدس، امکان بهره مندی از فیض 
تشرف برای گروه های سنی بیشتر و امکان 
تشرف خدمت بــرای خواهران با در نظر 
گرفتن امتیازات اختصاصی و... از جمله 
ویژگی های آیین نامه جدید خدمت در حرم 

مطهر رضوی است.
والمسلمین مروی گفت:  حجت االسام 
جدید  آیین نامه  تدوین  و  بازنگری  ــرای  ب
ــزون بـــر 700 ســاعــت کــار  ــ ــ خـــدمـــت، اف
از  و  انجام شده  کارشناسی  و  مطالعاتی 
نظرات صاحبنظران، مدیران سابق آستان، 
باتجربه،  و  پیشکسوت  خــادمــان  برخی 
آستان  ایــن  مرتبط  مــراکــز  و  حقوقدانان 

مقدس استفاده شده است. 
وی یادآور شد: البته کار بشری بدون نقص 
و اشکال نیست و نمی توانیم ادعا کنیم که 
این آیین نامه هیچ نقصی ندارد، اما تمام 
تاشمان را کردیم با کمترین  اشکاالت و 

ضعف ها این آیین نامه بازنگری شود.

تولیت آستان قدس رضوی در مراسم اهدای احکام به خدمه جدید خبر داد

تدوین آیین نامه جدید خدمت در حرم مطهر رضوی

منبر مجازی

فرهنگ و هنر

خبر خوب

 حمایت آستان قدس رضوی 
از خانواده های زندانیان 

به همت بنیاد کرامت رضوی، 
خانواده های زندانیان نیازمند 
معنوی،  و  فرهنگی  حمایت 
و  مــی شــونــد  مــســافــر مشهد 
این  اقــامــت در  طــی ســه روز 
ــان  ــادمـ ــهــمــان خـ ــی ــر، م ــهـ شـ

حضرت رضا)ع( در اردوگاه باغ خاتون خواهند بود.
با  گفت:  رضوی  کرامت  بنیاد  اجتماعی  معاون خدمات 
فشارهای  زندانیان،  فرزندان  و  همسران  اینکه  به  توجه 
متحمل  را  فـــراوانـــی  اجــتــمــاعــی  و  اقــتــصــادی  ــی،  ــ ــ روان
نیاز  عاطفی،  و  جسمی  سامت  حفظ  بــرای  می شوند، 
کرامت  بنیاد  دلیل  همین  به  ــد  دارن رسیدگی  به  جــدی 
اجتماعی خود،  انجام مسئولیت های  راستای  در  رضوی 
کرده  اجرایی  خانواده ها  ایــن  از  حمایت  بــرای  را   طرحی 

است. 
وی در خصوص کیفیت اجرای این طرح حمایتی اظهار کرد: 
نخستین گروه از این خانواده ها، ششم آبان از استان های 
مختلف کشور عازم شهر مشهد می شوند و در قالب یک 
اردو،  چــون  متنوعی   برنامه های  از  زیارتی  روزه  سه  سفر 
برنامه های مفرح فرهنگی و ورزشی و... که برای آن ها در نظر 

گرفته شده، بهره مند خواهند شد.
رئیسیان زاده به شیوه شناسایی افــراد واجد شرایط در این 
طرح نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس تفاهم با سازمان زندان ها 
و اقدامات تأمینی کشور، طی پایش صورت گرفته، هزار و500 
نیاز  که  زندانیان سراسر کشور  اعضای خانواده های  از  نفر 
بیشتر به حمایت معنوی و فرهنگی دارند، توسط مددکاران 
و روان شناسان سازمان زندان ها شناسایی شده اند و به همت 
بنیاد کرامت رضوی، به سفر زیارتی مشهدالرضا)ع( مشرف 

خواهند شد.

کجا محتاج دین 
می شویم؟

در جامعه ای که انــواع و اقسام آدم هــا - با 
سطح  و  متنوع  سلیقه های  و  گــرایــش هــا 
می کنند،  زندگی  آن  در  مختلف-  عقانی 
برای رسیدن به یک سبک زندگیِ درست، 
باید یک »قدر مشترک« را در نظر بگیریم. 
درســت  را  همه  ــن  دی اول،  نمی توانیم  مــا 
کنیم بعد برویم سراغ سبک زندگی؛ بلکه 
دینداری  بر  مقدمِ  نوعی  به  سبک زندگی 

آدم هاست.
 الــبــتــه مــعــلــوم اســـت کــه آدم هــــا معموالً 
سبک زندگی را از جهان بینی و ارزش هــای 
خودشان اخذ می کنند و آن هایی که دیندار 
زندگیشان  هستند سعی می کنند سبک  
را از دین بگیرند، اما سبک زندگی می تواند 
پیش از اینکه بحث از دین به میان بیاید، 
در جامعه به عنوان یک »پیمان مشترک« 

مطرح باشد و این خیلی الزم است.
که  داریـــم  نیاز  یک سبک زندگی ای  به  ما 
ــا کــســی در مــورد  حــتــی پــیــش از ایــنــکــه ب
دینداری به توافق و تفاهم برسیم بتوانیم 
سر آن سبک زندگی با او به تفاهم و توافق 
برسیم. این سبک زندگی را باید در آموزش 
بدهیم.  پیشنهاد  همه  ــرای  بـ پــــرورش،  و 
را  کــار  همین  دارنـــد  صهیونیست ها  االن 
انجام می دهند، مثاً به وسیله سند2030 
جهان  مـــردم  بـــرای  تبلیغات،  به وسیله  یــا 
از  یعنی  می کنند،  طــراحــی  سبک زندگی 
طریق یک »تفاهم جهانی« سعی می کنند 
ایجاد  مــردم  ــرای  ب غلط  یک سبک زندگی 
به  را  بشریت  می خواهند  آن،  بــا  و  کنند 
بردگی بکشند. ما هم باید از طریق ایجاد 
سبک زندگی  یک  بین المللی،  تفاهم  یک 
درست، ایجاد کنیم که صاحبان همه ادیان 
را قبول کنند و  اندیشه ها، آن  و  و سایق 

به سهولت سرِ آن به تفاهم برسند.
برای  اصــول موضوعه  و  مبانی  از  بسیاری 
سبک زندگی را با دانش تجربی هم می شود 
با نگرش  اثبات کــرد و ایــن اصــول، قاعدتاً 
دینی و جهان بینی توحیدی دربــاره انسان 
و هستی هم تطبیق دارد. البته از دین هم 
خیلی می توانیم برای رسیدن به این اصول 
موضوعه کمک بگیریم. مطمئن باشید پس 
از پذیرش این اصــول بــرای طرح ریزی یک 
دین می شویم  محتاج  اصاً  سبک زندگی، 
که دین به ما بگوید »اینجا چه کار کنید؟« 
دین در اینجا هم واقعاً بهترین راهنماست.

اگر بخواهیم جزئیات سبک زندگی را طراحی 
کنیم، خیلی کار می برد، اما می توانیم اول در 
کلیات به یک توافقی برسیم و بعد، هرکدام 
از خانواده ها، با در نظر گرفتن این کلیات، 
خودشان می توانند در خانه -برای جزئیات 
سبک زندگی- طر ح های قشنگ و برنامه های 
آدم هــا  کنند.  ــزی  طــرح ری جالبی  خاقانه 
خیلی  جاها باید خاقیت به خرج بدهند. 
دین هم نگفته است که من همه 24 ساعت 
شبانه روزِ تو را با احکام شرعی خاص)حرام و 

حال( پُر می کنم... 

سبوی وحدت
آفرینش های هنری آستان قدس  مؤسسه 
رضوی چند روزی است با افتتاح نمایشگاه 
خوشنویسی »سبوی وحدت« در نگارخانه 
رضـــوان میزبان عــاقــه مــنــدان بــه ایــن هنر 
اصیل است تا روایتگر گوشه ای از وحدت 
اهــل  و  شیعه  مسلمان  هــنــرمــنــدان  بــیــن 
 سنت دو استان خراسان رضوی و گلستان 

باشد. 
هنرمند  پنج  از  ــوت  دعـ بــا  نمایشگاه  ایــن 
خوشنویس شیعه و اهل سنت، از مشهد 
و گــنــبــدکــاووس بــرپــا شـــده اســـت و33 اثر 
در ابــعــاد مختلف بــه خــط هــای نستعلیق، 
شکسته نستعلیق، ثلث و نسخ و همچنین 
محمدرضا  ــازیــار،  ب محمد  از  نقاشی خط، 
سیدمحمد  مـــرادی،  امیدمحمد  شوقیان، 
موسوی نسب و جواد نگاریان را در معرض 

تماشا گذاشته است. 
پنجشنبه،  تا  نمایشگاه »سبوی وحــدت« 
و  تــا 12  ســاعــت 9  از  ــان 1400  ــ آب شــشــم 
برپاست  ــوان  رضــ نــگــارخــانــه  در  تــا 20   17
ــنـــدان مـــی تـــوانـــنـــد بـــا رعــایــت  ــه مـ و عـــاقـ
ــه نشانی  دســتــورالــعــمــل هــای بــهــداشــتــی ب
 مشهد، کوهسنگی 17، شماره 16، مراجعه 

کنند .

جمات  اســت  روزی  چند  توسلی   رقیه 
مادربزرگ خدابیامرزم را می ریسم که می گفت: 
و سمباده  می تراشد  را  آدمــیــزاد  ــد  زوایـ ســن، 
دستش است. می گفت تا به خودت بجنبی 
کلی  با  زلفون سیات  بعدازظهر می بینی  یک 

نقره، هم خورده اند. برق می زنند.
نه تولد خــودم اســت، نه تولد هیچ دوســت و 
آشنایی. فقط از قضا نمی شود فکر نکرد. به 
رسم دنیا و سن و سال و حرف های مادربزرگم...؛ 
وقتی می گفت زندگی کن و از سن نترس. وقتی 
می بینم مدتی  است برخاف گذشته چای توی 
بیشتر  بیفتد،  داغــی  از  مــی گــذارم  را  استکان 
خورش های سنتی می پزم و اجازه می دهم خانه 
مستند  پــای  ساعت ها  بگیرد،  ــازه  ت عطرهای 
می نشینم فرقی هم نمی کند مستند حیوانات 

باشد یا اتومبیل یا ورزشــی، برعکس همیشه 
ــدارم بپرم وســط حــرف طــرف مقابلم  دوســت ن
و از گوش شدن فرار نمی کنم، دلم می خواهد 
بروم سمت رادیــو و بزنم توی خط خوانندگان 
عجله ای  ــیــاده روی  پ موقع  باحوصله،  قدیمی 
ــودن و بیشتر دوســت دارم  ــرای تند ب نـــدارم ب
برسم به سیروسلوک. وقتی فقط می خندم به 
چینی ساالدخوری عتیقه ای که می افتد کف 
مثل  وقتی  می شکند.  و  آشپزخانه  سرامیک 
آن وقت ها زمان اخبار نمی خواهم کانال عوض 
وقتی  نیست.  مغزم  روی  اتفاقی  هــر  و  شــود 
تصمیم می گیرم قاطی کتاب هایی که می خوانم 
بروم سراغ کتاب هایی که 20 سالگی ورق زده ام. 
می بینم تــوی آینه قــدی هــال بــه چــروک هــای 
بــه میانسالی سام  مــی کــنــم.  صــورتــم ســـام 

می کنم. و از همان جا هم پس زمینه تصویر را 
می پایم. ردیف قوطی و شیشه های رنگی چاق 
و الغری که مدتی است اُخت شــده ام با تک 
هر  تــوی  که  تکشان. یک جور عطاری خانگی 
سحرانگیز.  خوابیده  رازی  و  قصه  کدامشان 
زندگی  آن هــا  با  می کنم  احساس  که  این جور 

سازش کوک تر می شود. متفاوت می شود.
می روم باالسرشان. زیادند. عطاری ام پُروپیمان 
است. برچسب ها را این طور چسبانده ام؛ ریحان 
خشک های باغ عموجان اسحاق... عناب فقط 
به نیت شما دم می شود بابا... بهارنارنج هایی که 
شکل آجی مرجان می خندن... برای سه شنبه ها 
که شما بیشتر صلوات می فرستادی خانجان... 
روی قوطی نقل هم اتیکت چسبانده ام مامان 

طاهره.

از خودم می پرسم،  و  را می خوانم  رونوشت ها 
به راستی من دیگران را یاد چه می اندازم؟ این 
روزهــا که فهمیده ام میانسالی مثل محتویات 
همین شیشه ها پر از رمز و راز و حرف و حدیث 

است. پر از کشفیات. 
پهنی  و  اختیار دستم سمت شیشه پت  بی 
مــی رود که همین دیــروز عصر از زیــر بازارچه 
خریدم. می نویسم؛ میانسالی گاب است، زود 
می پرم و می چسبانم روی بدنه دوآتیشه کاشان.

پــانــوشــت: در حــديــث آمـــده اســـت: شيطان 
دستش را به صورت كسانی كه به 40 سالگی 
برسند و از گناه توبه نكنند می كشد و می گويد 
پـــدرم فـــدای چــهــره ای بـــاد كــه هــرگــز رستگار 

نمی شود.

نيمکت زندگینيمکت زندگی

 میانسالی 
گالب است

حجت االسالم والمســلمین مروی: مبنای آیین نامه جدید، تکریم 
هرچه بیشتر خدمه و زائران گرامی و حفظ و رعایت هرچه بهتر 
شئونات حرم مطهر است که در آن عناوین خدمتی توسعه یافته و 

خدمت خادمیاری به آن اضافه شده است.
گزيدهگزيده
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مروری بر درون مایه های تمدنی فرهنگ اسالمی  

عناصر تمدن ساز  از منظر قرآن کریم

در چشم انداز پنج ساله محقق می شود  

گسترش فعالیت های آستان قدس رضوی 
در حوزه سالمت 

 تشرف یک رومانیایی به اسالم 
در حرم رضوی

نگاهی به زندگی و دیدگاه های
  عالمه سّید جعفر مرتضی عاملی 
در سالروز رحلت ایشان

عالمی از
جبل عامل
2

2

3

4

4
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 تو باالتر از این حرف ها هستی 
که اسیر چلوکباب باشی!
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و حق 
الولد علی 
الوالد ان 
یحسن 
امسه و 
یحسّن 
ادبه و 
یعلمه 
القرآن
حّق فرزند بر پدر
آن است كه نام 
خوب بر او بگذارد 
و او را خوب تربيت 
كند و قرآن به او 
بياموزد.

لیست 
العبادة کثرة 

الصیام و 
الصلوة و امنا 
العبادة کثرة 
التفکر فی 

امر اهلل
عبادت كردن به 

زیادی روزه و 
نماز نيست، بلکه 

)حقيقت( عبادت، 
زیاد در كار خدا 
اندیشيدن است.

الِف امير

برخی از دوستان از من 
خواستند درباره سیره 

امیرالمؤمنین)ع( 
شروع به تحقیق 
کنم. نتیجه آغاز 
تحقیق و نگارش 

الصحیح، مجموعه 
۵۳ جلدی شد. به 

عقیده من مسلمانان 
باید بفهمند امام 

علی)ع( ذخیره مهم 
زندگی آن هاست که 
از آن غافل شده اند. 

همان گونه که پیش از 
این هم گفتم »هنوز 

الِف امیر را ننوشته ام« 
و این مجموعه آغازی 

برای نگارش سیره 
امیرالمؤمنین)ع( 

برای آیندگان است. 
متأسفانه تاکنون 

کتاب جامعی برای 
موالی متقیان نوشته 

نشده است«.

نامه ای به وزیر

چند سال پیش که 
کتابم درباره سیره 
پیامبر)ص( به عنوان 
کتاب سال جمهوری 
اسالمی برگزیده 
شد، به وزیر ارشاد 
وقت نامه ای نوشتم 
و در حدود هشت 
صفحه به بیان 
نقایص »الصحیح« 
اشاره کردم و خودم 
مانع انتخاب آن 
شدم، دو یا سه سال 
بعد خودشان آن را 
برگزیدند.

بیشتر این نواقص 
هم به خاطر نبود 
فرصت پیش آمد و 
من آن ها را نوشتم تا 
دیگران بر آن حواشی 
بنویسند. چهار جلد 
اول الصحیح را در 
چهار ماه و پس از 
چند سال، چند جلد 
دیگر آن را نوشتم، 
سپس منصرف شدم، 
اما دوباره تصمیم 
گرفتم آن را کامل کنم 
که درنهایت در یک 
مجموعه ۳6جلدی به 
پایان رسید.

برش برش

الهه ارجمندی راد  
-»خانم! شما تا حاال حرم امام رضا)ع( رفتین؟«

-»بله پسرم... همین پارسال بود برای فیلم برداری یه فیلم 
مناسبتی اونجا بودم. جای همه تون خالی...«.

-»ولی من تا حاال نرفتم! مامان لیالی خدابیامرزم همیشه 
می گفت یه بار رفته و شفای حال آقابزرگ رو هم گرفته... 
همیشه آرزوم بود زودتر برم سرکار و با پولم مامان لیال رو 

بفرستم برای درد سینه خودش هم دعا کنه، ولی نشد...«.
ــا سر  ــادرش کــه زد، بــی اخــتــیــار بــغــض کـــرد. ب ــ حـــرف از م
آستینش گوشه چشم هایش را پاک و به سختی سعی 
کرد جلو اشک هایش را جلو جمع بگیرد. ارشد پسرها بود 
و برایش گران بود به خاطر دلتنگی یا هرچیزی ضعفش را 
نشان دهد. سه سالی می شد او را به کانون اصالح و تربیت 
آورده بودند. دیگر فرقی هم نمی کرد که کجا باشد. بیرون از 

این مرکز هم کسی را نداشت و دلش به همین خاطرات گاه 
و بی گاهی که به سراغش می آمد خوش بود.

زن به صــورت معصوم تک تک بچه هایی که حداکثر 1۵ 
ساله بودند و اثــری از خشونت و جــرم هم در نگاهشان 
نبود، زل زد. انگار همه یاد مادرها و آرزوهایشان افتاده 
بودند. او دلش را خیلی بزرگ کرده و با خودش کلنجاررفته 
بود تا باالخره بتواند با انرژی و شاداب بین این بچه های 

مددجو حاضر شود. ظاهر کار، تمرین تئاتر و سرگرمی بود 
اما قرار بود همراه با ایجاد یک رابطه دوستانه، با تمرین 
این نمایش ها به تخلیه انــرژی و ابــراز حس های متفاوت 
این پسرها کمک کند. هربار که وارد این جمع می شد، 
حس های جدیدی را تجربه می کــرد. انگار بیش از آنکه 
بتواند چیزی یاد دهد از زندگی های پر تالطم مددجویانش 
درس می گرفت. این تجربیات هم برای مسئولیت مادرانه 

ــازی  در فیلمهایش بــه کــار می آمد،  ــرای ب خــودش و هــم ب
پسرها هم دلشان خوش بود با بازیگر معروفی تئاتر تمرین 

می کنند. 
سکوت پسرها را دید. رو به مجید که هنوز به یاد مامان 
لیالیش سر را زیر انداخته بود، با خوشرویی گفت: »آقا 
مجید می خوای صحنه ای که با مامان لیال زیــارت رفتی 
رو اجرا کنیم؟ بچه ها نظر شما چیه؟ چطوره همه امروز 

فکر کنیم مشهد امام رضا)ع( رفتیم و قراره دسته جمعی 
بریم زیارت؟«

برق خاصی در چشمان پسرها دیــد. انگار توانسته بود 
ــرا و آرامــی که  حــرف دل آن هــا را بزند. میثم پسر درون گـ
گــوشــه ای از سالن خوابگاه آرام و بی صدا نشسته بود، 
گفت: »یعنی امــام ما رو هم راه میده حرمش؟ مثالً من 
بارها دزدی کردم، به کسی چاقو زدم ... اصالً ما کجا و اونجا 

کجا، نمیشه که...«
 آن قــدر از جــواب سؤالش مطمئن بــود که منتظر جوابی 
نماند، از جمع کــه بــه صــورت حلقه ای در کــف خوابگاه 
نشسته بــودنــد، جــدا شــد و بــه سمت تختش رفــت. زن 
نمی دانست چه بگوید که میثم را متقاعد کند و سکوت 

کرد. 
این بار مجید با غمی که هنوز در چهره اش بود، رو به خانم 

بازیگر گفت:»خانم میشه شما نقش مامان لیالمو بازی 
کنین و با هم بریم صحنی که کبوترهای آقا توی آسمونش 

پرواز می کنند؟«
 زن تمام قوایش را جمع کرد تا بتواند نقش لیال را برای 
پسری بازی کند که فقط برای پول زیارت او ناخواسته سراغ 
کار خالفی رفته بود که نباید، اما به هرحال االن هر دو در 

صحن سقاخانه حضرت هستند... .

داستان کوتاه
نقش مامان ليال

موعظه
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تو باالتر از این حرف ها هستی 
كه اسير چلوكباب باشی!

 
خدای متعال نماز را به عظمت توصيف می كند. نماز با عظمت 

است ولی نه نماز ما، بلکه نماز معراجی؛ نمازی كه ناهی از 

فحشاست؛ نمازی كه مقرب انسان های باتقواست. االن 
نمازخوان بسيار زیاد است؛ ولی نمازی كه در آن عبادت خالصانه 

حق باشد، نمازی كه در آن توحيد باشد، كم است. 
آزادی نفوس به این است كه موحد باشند. درباره پيغمبر 

خدا)ص( آمده است: »الیخشون احداً اال اهلل«. اثر نماز این است كه 

از هيچ موجود و صاحب قدرتی وحشت ندارند و خشيت آن ها 
منحصر به خشيت الهی است، فقط از خدا می ترسند. به همين 

دليل در برابر این جهان پرآشوب یک تنه قيام كردند.
اگر به توفيق الهی موفق شوی، باید از این نماز، توحيد خالص 

پيدا كنی. از غير خدا استعانت نجویيد، از غيرخدا نترسيد! 

نماز، منتهای عروج و كمال بشریت است. عروج بشر به این است. 
نه آنکه مثل فضانوردان به فضا بروی و آسمان ها را ببينی. اگر 

همين جا به جایی رسيدی كه غير خدا را عبادت نکردی؛ نه هوا 
و هوس خود را پرستش كردی و نه هوا و هوس دیگران را، اگر از 

شيطان خود و از شياطين دیگران محفوظ بودی و تکيه گاهت 

در عبودیت فقط حق تعالی بود، این صالت كبير است و شما را به 
جایی می برد كه از تمام نفوس بشری بی نياز می شوید و فقط به 

حق تعالی احتياج دارید. 
نماز برای این است كه شما را پرواز دهند. می گویيد: ما اینجا 

می خواهيم مشغول چلوكبابمان باشيم! تو باالتر از این حرف ها 

هستی كه اسير چلوكباب باشی! تو باید از این پروازی كه انبيا 
و اوليا و اوصيا و صلحا دارند سهمی داشته باشی، گمان نکن آن 

پرواز، اختصاص به آن ها دارد. ما هم اگر بنده خالص خدا شویم، 
دست از سر تشریفات برداریم، دست از شركمان و این بت پرستی 
برداریم، می توانيم از این پرواز سهمی داشته باشيم. گمان نکنيد 

فقط اهل مکه بت پرست بودند. ما هم اگر بندگی هوا و هوس را 
كنيم، بت پرستيم. منتها بت ما، هوا و هوس ماست. 

پيغمبر اسالم)ص( فرمود: »قره عينی فی الصلوه«؛ نماز نور 
چشم من است. آن صالت، صالت معراجی پيغمبر خداست، با آن 

صالت، در برابر شرق و غرب ایستاد.

به گزارش فارس، امام جمعه موقت تهران در مراسم 
قدردانی از برگزیدگان جشنواره  طراحی و معماری 
قبور ائمه بقیع)ع(  با بیان اینکه خداوند به مالئکه اش 
کــه معصوم هستند و بهترین عبادت کنندگان 
محسوب می شوند، دستور داد بر آدم سجده کنند 
گفت: جایگاه انسان بسیار واالست که باید قدر آن 
را بدانیم؛ چرا که خداوند این جایگاه را آن قدر رفیع 
می داند که به فرشتگانش می گوید بر او سجده کنید.
آیت هللا کاظم صدیقی به چند داستان قرآنی اشاره 
کرد و افــزود: حضرت یعقوب)ع( ۴۰ سال در فراق 
یوسفش گریه کرد تا جایی که قرآن می گوید حتی 
هر دو  چشمش نابینا شد. پس از ۴۰ سال که هیچ 
نشانه ای از حیات حضرت یوسف)ع( نبود، یعقوب 
فرمود: بروید و دنبال یوسف بگردید. این دین ماست 
که امید را زنــده نگه مــی دارد. کسی نمی داند فردا 

آل سعود کجاست و چه سرنوشتی دارد.
وی بــا بــیــان اینکه یــوســف)ع( وقــتــی متوجه شد 
پدرش در فراقش چقدر اشک ریخته و نابینا شده 
است، پیراهنش را داد تا به پدرش برسانند، گفت: 
یوسف)ع( فرمود: این پیراهن چشم کور پدرم را بینا 
می کند. دعایی نکرد برای بینایی  پدرش بلکه فقط 
پیراهنش را داد. از طرفی هم یعقوب)ع( پیش از اینکه 
پیراهن به دستش برسد، گفت: بــوی یوسف)ع( 

می آید. این دو، عشق را نشان می دهد.
آیت هللا صدیقی با اشــاره به اینکه وقتی پارچه به 
ضریح می زنیم همه حساب شده اســت، تصریح 
کـــرد: تشرف بــه حــرم هــای ائمه اطــهــار)ع( آن قــدر 
دلنشین است که روح انسان را جال می دهد. بنابراین 
امیدواریم به زودی حر م هایی برای چهار امام مدفون 

در بقیع بسازیم.
امــام جمعه موقت تهران  با بیان  اینکه کسی که 

می گوید » نمی توانیم«،  اســالم را نشناخته است 
تصریح کرد: امام خمینی)ره( فرمودند شاه باید برود و 
این کار عملیاتی شد. یک آخوند که به جایی وابسته 
نبود  توانست شاه را با آن همه قدرت که البته پوشالی 
بود، شکست دهد و طاغوت را بر هم زند. بنابراین 

برای رسیدن به هدف باید امید داشت و تالش کرد.
وی با بیان اینکه باید عاشق شد تا زیبایی، قدرت و  
کارایی عشق را به مردم نشان داد، گفت: جریانی در 
مسئله والیت فقیه یا ضرورت حاکم مجاز از جانب 
خالق در سوره بقره آمده که می فرماید: قومی آمدند و 
گفتند برای ما رهبری معین کن. پیامبرشان که روحیه 
بنی اسرائیل را می شناخت به آن ها گفت مبادا من 
رهبری برایتان تعیین کنم، اما تبعیت نکنید؟ گفتند: 
نه ما گوش به فرمان خواهیم بود. طالوت را معرفی کرد 
که داستان آن در سوره بقره آمده؛ از همه می خواهم 

در این برهه آن را مطالعه کرده و درس بگیرند.
آیت هللا صدیقی با بیان اینکه مسئله بقیع مثل 
غیبت حضرت یوسف)ع( بــرای یعقوب)ع(  است 
تصریح کرد: خودتان را آماده کنید. باید امید داشت 
و حرکت کرد     تا ان شاءهللا به زودی بقاع متبرکه را در 
بقیع بسازید. قداستی که برای حرم ها قائل هستیم  
قداست شیعی نیست، قداست قلبی است. همین 
ارادت قلبی است که وقتی به حرم ها می رویم متحول 
می شویم. روحی که در حرم ها وجود دارد، دل و جان 

ما را جال می دهد.
 وی با اشاره به اینکه آن هایی که فکر و تجارب خود را 
در قبور چهار امام بزرگوار هزینه کردند باید مدیون 
باشند، گفت: تا کششی از معشوق نباشد، عاشق 
حرکت نمی کند. باید عاشق شد تا زیبایی، قدرت و 
کارایی عشق را درک کرد. مطمئن باشید این اقدام 

شما بی پاسخ نخواهد ماند.

با نگاهی اجمالی به نقشه جهان اسالم این حقیقت 
تأیید می شود که انتشار اسالم در سرزمین هایی چون 
چین، مغولستان، اندونزی، فیلیپین، ماداگاسکار، 
زنگبار، دارالسالم، موزامبیک، نیجریه، سیرالئون، 
کنگو و... که هیچ گاه پای فاتحان اسالم در هیچ عصری 
به آن ها باز نشده، محصول پویایی تمدنی فرهنگ 
اسالمی و نه غلبه نظامی بوده است. حجت االسالم 
دکتر محمد معرفت، استادیار و مدیر گروه معارف 
دانشگاه آزاد اسالمی در یادداشتی که در تسنیم 
منتشر کرده، به عناصر تمدن ساز قرآن اشاره نموده که 

با هم گزیده ای از آن ها را از نظر می گذرانیم.
 
اهمیتعلموترویجِدانشاندوزی ◾

بدون قرار گرفتن متفکران و تفکر در جایگاه شایسته، 
پیشرفت و توسعه ای محقق نخواهد شد؛ چراکه نوآوری 
و خالقیت، شرط اساسیِ شکل گیری تمدن است. در 
زمانی که اعراب جاهلی در جنگ ها به چیزی جز کشتار، 
انتقام و غارت فکر نمی کردند، پیامبر خدا)ص( همگان 
را به خواندن و نوشتن ترغیب و از هر فرصتی برای مبارزه 
با جهل و بی سوادی استفاده می کرد؛ چنان که در جنگ 
بدر فدیه آزادی اسرا را آمــوزشِ خواندن و نوشتن قرار 
داد که این خود، سبب گسترش فرهنگ سوادآموزی 
شد. اسالم تمام محدودیت ها و طبقه بندی ها در زمینه 
علم آموزی را برانداخت و فراگیریِ دانش را بر همگان 

فریضه دانست.

تولیدثروتوسرمایه ◾
تمدن سازی به شکلی روشمند، مــالزم با تولید در 
عرصه اقتصاد بــرای ایجاد ثــروت و سرمایه است. 
چنانچه نیازهای مادی و دغدغه های اولیه بشر تأمین 
نباشند تمام نیروها بر رفع این نیازها مثل گرسنگی 
متمرکز مــی شــود و فرصتی باقی نمی ماند آدمــی 

به مسائل ضروری تر و بنیادی تر پرداخته و بستر 
پیدایش تمدن را فراهم آورد؛ به همین دلیل، برخی 
همچون ویــل دورانــت معتقدند: »کــشــاورزی، آغاز 

تمدن و نقطه عطفی در پیدایش آن است«.
برای نمونه، زکات از واجبات مالی در دین اسالم است 
که بر اساس آن، مسلمانان باید مقدار معینی از 9 قلم 
کاال را برای مصرف در زندگی فقرا و سایر امور عمومی 

اجتماعی بپردازند.

قدرتسیاسی ◾
تمدن سازی به شکلی منسجم، مالزم است با تولید 
در عرصه سیاست که به طور خاص از آن به عنوان 

تولید قدرت یاد می شود.
ــات متعددی مسلمان ها را بــه عــنــوان یــک امت  آی
مستقل و واحــد، از پیوستگی و وابستگیِ سیاسی 
به سایر ملت ها برحذر داشته اســت. برخی از این 
خصوصیت ها عبارت اند از: پیروی نکردن از مشرکان 
و اهل کتاب )آل عمران، 1۴9(، نفی سبیل کافران )نساء، 
1۴1(، ضرورت عزت مسلمانان )نساء، 1۳9؛ فاطر، 1۰؛ 
منافقون، 8(، منع اعتماد و گرایش به کافران )هود، 
11۳(، نپذیرفتن سرپرستی و سلطه کافران )مائده، ۵1(.

امنیتهمگانی ◾
بــی تــردیــد بـــدون امنیت نــمــی تــوان در عرصه های 
فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تولید کننده 
بود؛ از ایــن رو وجود امنیت، برای کنترل هرج و مرج 
ضروری است. آیات قرآن مثل آیات مربوط به سرقت 
)مائده، ۳8(، قصاص )بقره، 179(، حفظ آبرو و ناموس 
مؤمنان )نــور، 16-11( مقررات استواری هستند که 
تضمین کننده امنیت همگانی اند؛ البته نقش 
اهل بیت)ع( نیز در شکل گیری نهادهای امنیتی و 

انتظامی قابل توجه است.

 آیت اهلل صدیقی در مراسم قدردانی 
از برگزیدگان جشنواره  طراحی و معماری قبور ائمه بقیع)ع(:

 باید امید داشت به زودی
بقاع متبرکه را در بقیع بسازید

مروری بر درون مایه های تمدنی فرهنگ اسالمی

 عناصر تمدن ساز 
از منظر قرآن کریم

دیدگاهگزارش

کنفرانس بین المللی »تشیع، فرهنگ و 
زندگی« با مشارکت دانشگاه بیرمنگام 
ــیــس، انــســتــیــتــو شــرق شــنــاســی  ــگــل ان
گرجستان و رایــزنــی فرهنگی ایـــران در 

گرجستان برگزار می شود.
بــه گـــزارش روابـــط عمومی ســازمــان فرهنگ و ارتباطات 
ــزن فرهنگی جمهوری  اســالمــی، احمدعلی مــهــری، رایـ
اسالمی ایران در دیدار با گیورگی سانیکدزه، رئیس انستیتو 
شرق شناسی گرجستان )ایــران شــنــاس و اسالم شناس 
برجسته گرجی( اعالم کرد: کنفرانس بین المللی »تشیع، 
فرهنگ و زندگی« با مشارکت دانشگاه بیرمنگام انگلیس، 
انستیتو شرق شناسی گرجستان و رایزنی فرهنگی ایران در 

گرجستان برگزار می شود.
در این دیدار سانیکدزه در سخنانی اظهار کرد: انستیتو 
شرق شناسی در سالیان گذشته همکاری بسیار نزدیکی با 
رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در گرجستان داشته 
و پشتیبانی های خوبی در این زمینه انجام و منجر به برگزاری 
کنفرانس، همایش، چاپ کتاب، انجام پژوهش و... در 
حوزه های ایران شناسی و اسالم شناسی شده که امیدواریم 

این همکاری کماکان ادامه داشته باشد.
رئیس انستیتو شرق شناسی گرجستان 
در ادامــــه ســخــنــان خـــود گــفــت: حــوزه 
ایران شناسی شامل زبان فارسی، تاریخ 
و مردم شناسی در این انستیتو بسیار 
فــعــال و قـــوی اســـت و ایــران شــنــاســان 
برجسته ای همچون مرحوم جمشید 
گیوناشویلی در اینجا دارای مسئولیت 
بوده اند و فعالیت های برجسته ای نیز 

در این حوزه داشته اند.
سانیکدزه در ادامه گفت: به دلیل تجربه 
بسیار خــوب انستیتو شرق شناسی 
گرجستان و موقعیت ایــن کشور برای 

برگزاری همایش های بین المللی و بنا به پیشنهاد دانشگاه 
بیرمنگام انگلیس، در نظر داریــم کنفرانس بین المللی با 
عنوان »تشیع، فرهنگ و زندگی« را در اکتبر 2۰22میالدی 
با مشارکت و همکاری این دانشگاه )همه هزینه ها توسط 

دانشگاه پرداخت می شود( برگزار نماییم.
ایران شناس و اسالم شناس گرجی گفت: در حال حاضر 
در حوزه ایران شناسی نیز دو پروژه با حمایت بنیاد علمی 
ملی شوتا روستاولی با عناوین »اسناد و مدارک مربوط 
به گرجستان در آرشیوها و کتابخانه های ایران« و »تأثیر 
ایرانیان بر لباس اشرافان گرجی« را در دست تهیه و اقدام 

داریم که تا پایان سال جاری میالدی به پایان می رسد.
در ادامه این دیدار احمدعلی مهری اردستانی ضمن 
اعــالم آمــادگــی رایــزنــی فرهنگی بــر ادامـــه همکاری با 
انستیتو و با توجه به اشترک های فرهنگی دو کشور 
ــون فــعــالــیــت هــای بــســیــار خــوبــی در حـــوزه  ــن ــاک کـــه ت
اســالم شــنــاســی و ایــران شــنــاســی بــه صـــورت پــژوهــش، 
کنفرانس، چــاپ کتاب و... انجام شــده در خصوص 
عالقه مندی ایران شناسان به انجام برخی پروژه های 
مشترک در این زمینه ها نیز صحبت شد که ایشان 

قول مساعدت و همکاری دادند.
گفتنی است، سانیکدزه دارای کتاب 
و پژوهش های بسیاری در خصوص 
تاریخ روابط ایران و گرجستان، تاریخ 
ــالم در قــفــقــاز و...  ایــــران، تــاریــخ اسـ
است. همچنین این انستیتو با برخی 
از دانشگاه های ایران همچون تهران، 
گیالن و پژوهشگاه میراث فرهنگی 

ارتباط بسیار نزدیکی دارد.
در پایان این دیدار از آرشیو عکس های 
قــبــرســتــان دوالب تـــهـــران مـــربـــوط به 
ــران بــازدیــد  ــ گــرجــیــان دفـــن شـــده در ای

به عمل آمد.

کتاب »سب و لعن از منظر شیعه امامیه و 
وهابیت« به قلم قاسم حریزاوی و به همت 
چاپ و نشر بین الملل روانه بازار نشر شد.

یکی از دستاویزهای باطل وهابیت که روی 
آن تکیه بیشتری کرده، سب و لعن صحابه است که به شیعه 
امامیه نسبت می دهند. بنابراین باید ببینیم پایه گذار این 
دشنام کیست تا گریبان او را بگیریم؛ نه شیعه را که هرگز 
صحابه ای را سب نکرده و در واقع دوستدار همه کسانی است 
که پیامبر)ص( را درک کرده اند، جز آنان که از راه حق منحرف 
شده باشند. البته شیعیان از کسانی که از پیامبر پیروی نکرده 

و از راه و مسیر او منحرف شده اند، تبری می جویند.
مؤلف در طول سفر به کشورهای اسالمی از جمله عربستان 
سعودی مباحثاتی در رد شبهه سب و لعن با مبلغان و 
معلمان وهابی در مدینه منوره و مکه مکرمه داشته و همین 
انگیزه شریفی بود که خداوند به دل او انداخت تا بتواند این 

کتاب را تألیف نماید.
در تاریخ اســالم سب و لعن از زمــان معاویه آغــاز شد و در 
طول حکومت امویان ائمه جمعه به سب و لعن حضرت 
امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع( می پرداختند و در واقع 

آغازگر سب و لعن، معاویه بن ابی سفیان 
بوده است.این کتاب یک اثر پژوهشی 
اســت که با روش توصیفی، تحلیلی و 
انتقادی انجام شده است. امامیه معتقد 
است آغازگر سب در تاریخ اسالم، معاویه 
بوده و پس از او، دیگر حاکمان اموی این 
سنت را ادامه داده و سلفیه وهابی نیز این 

سیره را در زمان خود احیا کرده اند.
از دیدگاه شیعه امامیه و با استناد به 
آیات قرآن و روایات پیامبر)ص( و حضرات 
معصومین)ع( و واقعیات و گزارش های 
تاریخی، شبهه ها و افتراهای وهابیت 
بــه امامیه در بــاب ســب و لعن صحابه 

صحت ندارد؛ بنابراین برای خنثی کردن توطئه این گروه در 
این کتاب کوشیده شده با بهره گیری از منابع شیعه و اهل 
سنت به این اتهام های مطرح شده پاسخ داده شود. باید توجه 
داشت بین لعن و سب فرق است. سب در اسالم حرام اعالم 
شده و در لغت به معنای شتم و دشنام است. همان طور که 
امام صادق)ع( می فرمایند: »ِسباُب المُؤمِنِ کَالْمُشرِفِ عَلَی 

الهَلَکَةِ: دشنام بر مؤمن چون پرت شدن در هالک است«.
در بخشی از کتاب ذیل »لعن در قرآن« آمده است: »خداوند 
متعال در قرآن کریم در موارد متعددی گروهی را لعن و نفرین 
کــرده که این دلیلی بر مشروعیت به کار بــردن این واژه به 
صورت اصل اُولی است. در قرآن با اینکه از سب نهی شده 
اما نه تنها هیچ گاه از لعن نهی نکرده، بلکه خود بار ها عده ای 
را لعن کرده که در سوره های بقره آیه 161، هود آیه 18 و نور آیه 
2۳ آمده است.این کتاب دارای چهار فصل است. مؤلف در 
فصل نخست به بیان مسئله و پیشینه پژوهش و توضیح 
مفاهیمی از جمله وهابیت، سلفی گری، صحابه، سب و لعن 
پرداخته است؛ در فصل دوم، تاریخچه امامیه و وهابیت را به 

طور مشروح بیان کرده است.
در فصل ســوم، موضوع سب و لعن در اســالم با تکیه بر 
آیـــــات قـــــرآن و روایــــــــات، سنت 
رســول اکـــرم)ص( و اهــل بیت)ع( 
و همچنین در ســیــره صحابه و 
بزرگان اهل سنت و شیعه بررسی 

شده است.
در فــصــل چـــهـــارم نــیــز شبهات 
وهابیت درباره سب و لعن صحابه 
و پــاســخ ایــن شبهات از دیــدگــاه 

شیعه امامیه آورده شده است.
»سب و لعن از منظر شیعه امامیه 
و وهابیت« با شمارگان هزار نسخه 
و قیمت ۳8هــزار تومان روانه بازار 

شده است.

جهان اسالم
كنفرانس بين المللی »تشيع، فرهنگ و 
زندگی« در گرجستان برگزار می شود

تازه های نشر
»سب و لعن از منظر شيعه اماميه و وهابيت« 

منتشر شد

پارسا نيکوكار   او در 
همان منطقه ای از لبنان به 
دنیا آمده بود که 1۳ قرن پیش 
به واسطه روشنگری های یک 
تبعیدی محب علی)ع( یعنی 
ابـــوذر غــفــاری، تمامی ساکنانش به مذهب تشیع 
گرویدند و به محبان سرسخت علی بن ابیطالب)ع( 
بــدل شــدنــد. منطقه ای کــه از دیــربــاز به خاطر رونــق 
علمی، یکی از بزرگ ترین حوزه های علمیه شیعه را 
ــدر بــزرگ و پرثمر که وقتی والی  با خــود داشــت، آن ق
عثمانی صیدا دستور سوزاندن آثار و تألیفات عالمان 
جبل عامل را داد، مــأمــوران هفت روز در گیر و دار 

سوزاندن کتاب ها در عکّا بودند. 
با چنین توصیفی از جبل عامل، طبیعی بود اجداد او 
نیز روحانی باشند و صاحب مدرسه علمیه. پدرش هر 
چند معمم نبود ولی شغلش معلمی بود و به همین 
دلیل اهتمام ویــژه ای به آموزش فرزندش و راهنمایی 
او در این زمینه داشت. سيد جعفر پس از گذراندن 
تحصيالت ابتدايی نزد پدر بزرگوارش و استفاده های 
فراوان از كتابخانه عظيم وی و مطالعه آثاری در زمينه 
ادبــيــات، بــرای تحصيل علوم دينی به نجف اشرف 
رفت. پس از 6 سال تحصیل در حوزه علمیه نجف، با 
توصیه پدرش مبنی بر هجرت به قم مواجه شد. جعفر 
مرتضی برای هجرت به قم نزد آیت هللا سید عبدالکریم 
کشمیری رفته و طلب استخاره کرد و سید عبدالکریم 
نیز توصیه به هجرت کرده و می گوید علم و برکت در 
این سفر است و بهتر است زودتــر راهی قم شود. او 
دومین طلبه لبنانی است که برای تحصیل ساکن قم 
شد. دوران سکونت 2۵ ساله جعفر مرتضی در قم به 
گذراندن باقیمانده دروس سطح، پژوهش در زمینه های 
مختلف تاریخ و عقاید شیعه، راه انـــدازی »مدرسه 
علمیه جبل عاملی ها« و تدریس برای دانشجویان 
دوره هـــای ارشــد و تدوین مباحث حکومتی از سیره 
اهل بیت)ع( برای تقویت پایه های فکری و عقیدتی 

حکمرانی در جمهوری اسالمی گذشت. 
در همین دوران بــود که یکی از نویسندگان لبنانی 
مطالبی را در توهين به ساحت مقدس امام رضا)ع( 
منتشر کــرد کــه عالمه سیدجعفر در پاسخ بــه وی 
مــقــاالتــی را در مجله عــربــی »الـــهـــادی« كــه توسط 
دارالتبليغ آن زمان منتشر می شد، تحرير کرد. اين 
مقاالت، بعداً به صورت كتابی مستقل به نام »الحياة 

السياسية لالمام الرضا)ع(« منتشر شد.
دعــوت از استاد جعفر مرتضی عاملی دقیقاً یک 
سال پیش از پیروزی انقالب اسالمی بــرای تدریس 
تاریخ اسالم در یکی از مدارس علمیه قم، موجب آغاز 
بحثی از ایشان در خصوص سیره نبوی می شود که 
این بحث ها بعداً خمیرمایه تألیف موسوعه عظیم 
»الصحيح من سيرة النبی األعظم« را فراهم آورد که 

البته نوشتن همان نیز 28 سال زمان  برد. 
 پس از این دوران، عالمه سیدجعفر مرتضی عاملی 
در ۵۰ سالگی به لبنان برگشت و حلقه های علمی و 
پژوهشی اش را در زادگــاهــش پی گرفته و حــوزه امام 
علی بن ابیطالب)ع( را تأسیس کرد. درنهایت سیدجعفر 
مرتضی عاملی ۴ آبان ماه 98 در 77 سالگی رحلت کرد و 

در زادگاهش در عیتا الجبل به خاک سپرده شد.
آیت هللا عالمه سید جعفر مرتضی عاملی در عصر 
حاضر یکی از برجسته ترین سیره نگاران در جهان 
اسالم بود. روش اجتهادی او در تاریخ و سیره نگاری، 
طرحی نو در حــوزه هــای علمیه و همچنین در میان 
پژوهشگران علوم دینی درانداخت. آثار عالمه در حوزه 
تاریخ البته در میان دیگر شاخه های علوم دینی نیز 
تأثیرگذار بود. به طور کلی به باور بسیاری از منتقدان، 

آثار عالمه سید جعفر مرتضی در دفاع از حریم تشیع 
و معارف قرآن و اهل بیت)ع( و نیز پیراستن و تصحیح 
دیدگاه ها درزمینه حوادث و رویدادهای تاریخ اسالم 
جایگاه بلندی دارند. در سالروز درگذشت عالمه جعفر 
مرتضی عاملی نیم نگاهی به گفت وگوهای این عالم 
بزرگ شیعه با روزنامه قدس داشته ایم که عمدتاً در 

سال های آخر حیات پرثمر ایشان انجام شده است. 

بهوزیرنامهنوشتمتامانعانتخابکتابمبهعنوان ◾
کتابسالجمهوریاسالمیشوم!

عالمه سیدجعفر مرتضی عاملی در یکی از همین 
گفت وگوها علت آغــاز نگارش سیره پیامبر)ص( را 
این گونه توضیح می دهد: »دربــاره اینکه چرا نگارش 
سیره پیامبرخاتم)ص( را آغاز کردم باید بگویم این از 
توفیقاتی بود که نصیب من شد. سال ها پیش از آن من 
خواسته شد درس سیره پیامبر)ص( را تدریس کنم. 
ولی من در آن حوزه خیلی قوی نبودم، گمان می کردم 
پیش از تدریس مطالعه می کنم و درس می گویم، اما 
دیــدم این طور نمی شود. بسیاری از مطالب نیاز به 
پیرایش داشت، اشکاالت و نواقص بسیار بود و باید 
بین مطالب ارتباط ایجاد می شد و... بنابراین ناچار 
شدم در مدت سه چهار ماه به مطالعه، تحقیق و تتبع 
بپردازم که همان سبب شد چهار جلد اول الصحیح 
را بنویسم. دو ماه تدریس کــردم، ولی بعد منصرف 
شدم؛ چون قانع نمی شدم با آن اطالعات به تدریس 
بپردازم. از آن کالس خیلی استقبال نشد، اما توفیقی 
شد تا برای پیامبر)ص( بنویسم. البته باید به سابقه 
سیره نویسی و وظیفه ای که برای خود متصور شدم 
نیز اشاره کنم. سیره های مطرحی که در گذشته و حال 

بر آن ها تأکید بسیاری شده و می شود تاریخ طبری، 
سیره ابن هشام و... است. برای این چند سیره خیلی 
تبلیغات شده و همین تبلیغات به آن ها ارزش داده 
است. اما این کتاب ها از طرف جریان های خاصی مثل 
سالطین که قصد دارند جریان خاصی را ترویج کنند 
هدایت و تبلیغ شدند، بنابراین نیاز به کتابی بود که 

حقایق بیشتری از سیره نبوی در آن نگاشته شود«. 
اینکه گفته می شود »الصحیح« از بهترین های سیره 
پیامبر)ص( است را باید با این جمله کامل کنم که خود 
الصحیح هم ضعف های زیادی دارد. الصحیح فقط 
یک مرحله است نه اینکه بهترین باشد، یقیناً در آینده 

بهتر از این هم نوشته خواهد شد.
چند ســال پیش که ایــن کتاب به عنوان کتاب سال 
جمهوری اسالمی برگزیده شد، به وزیر ارشــاد وقت 
نــامــه ای نوشتم و در حــدود هشت صفحه به بیان 
نقایص »الصحیح« اشاره کردم و خودم مانع انتخاب 

آن شدم، دو یا سه سال بعد خودشان آن را برگزیدند.
بیشتر این نواقص هم به خاطر نبود فرصت پیش آمد 
و من آن ها را نوشتم تا دیگران بر آن حواشی بنویسند. 
چهار جلد اول الصحیح را در چهار ماه و پس از چند 
سال، چند جلد دیگر آن را نوشتم، سپس منصرف 
شــدم، امــا دوبـــاره تصمیم گرفتم آن را کامل کنم که 

درنهایت در یک مجموعه ۳6جلدی به پایان رسید.

هنوزالفِامیرراننوشتهام ◾
عالمه سیدجعفر مرتضی عاملی در گفت وگوی دیگری 
پس از اینکه مجموعه ۵۳جلدی »الصحیح من سیره 
االمام علی)ع(« در بخش سیره معصومین)ع( برنده 
جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی شد، گفت: »زمانی 

که الصحیح من سیره النبی االعظم)ص( را در خالل 
جنگ های ۳۳روزه لبنان به پایان رساندم، برخی از 
دوستان از من خواستند درباره سیره امیرالمؤمنین)ع( 
شروع به تحقیق کنم. نتیجه آغاز تحقیق و نگارش 
الصحیح، مجموعه ۵۳ جلدی شــد. به عقیده من 
مسلمانان باید بفهمند امام علی)ع( ذخیره مهم زندگی 
آن هاست که از آن غافل شده اند. همان گونه که پیش 
از این هم گفتم »هنوز الِف امیر را ننوشته ام« و این 
مجموعه آغازی برای نگارش سیره امیرالمؤمنین برای 
آیندگان است. متأسفانه تاکنون کتاب جامعی برای 

موالی متقیان نوشته نشده است«.
عــالمــه در پــاســخ بــه ایـــن پــرســش کــه چـــرا ایـــن همه 
تأکید دارد سیره کامل تری نوشته شــود، گفته بود: 
»امام علی)ع( یکی از بهترین نسخه هایی است که 
می تواند الگوی کاملی برای زندگی شخصی، سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی مسلمانان باشد. سبک زندگی 
امیرالمؤمنین)ع( بر محور سبک و سیره نبوی است و به 
همین دلیل باید محور زندگی امت رسول هللا)ص( قرار 
گیرد. این روزها که دنیای اسالم بیش از هر زمان دیگری 
به نسخه حکومتی نیازمند اســت، بازخوانی سیره 
حکومتی و سیاسی امام علی)ع( و موضع گیری های 
حضرت در برابر وقایع سیاسی می تواند راهگشای امت 
اسالم از منجالب های دنیای امروز باشد. متأسفانه 
امروز خأل ناشناخته ماندن حضرت علی)ع( در اجتماع 
مسلمانان کامالً مشهود است و تنها راه نجات از این 
وضعیت ایــن اســت که اهــل قلم به میدان بیایند و 
گزارش جامعی از زندگی حضرت را بنویسند، تحلیل 
کنند و در اختیار سیاستمداران قرار دهند. هرچند من 
با اینکه علی)ع( را تنها به عنوان یک چهره سیاسی به 

دنیا معرفی کنیم مخالفم زیرا منحصر کردن امام به 
یک بعد از ابعاد شخصیتی آن حضرت، خیانت به 

اسالم است«.

امامرضا)ع(چالشسیاسیرابهفرصتفرهنگی ◾
تبدیلکرد

در گفت وگوی دیگری که در آخرین سال حیات ایشان 
انجام شد، عالمه جعفر مرتضی در خصوص کتاب 
حیات سیاسی امام رضا)ع( و زمینه ها و دستاوردهای 
ــا)ع( نیز توضیحاتی داد که  والیتعهدی امـــام رضــ
خواندنش خالی از لطف نیست. او دربـــاره تبدیل 
چالش والیتعهدی به یک فرصت گفت: »ببینید این 
موضوع خیلی پیچیده است. در زمان مأمون مهم ترین 
جریان ها در عرصه های مختلف به باالترین شکل 

ممکن فعالیت می کردند.
در جریان های فکری، زیدیه و بنی الحسن و معتزله 
بسیار قوی بودند، به خصوص معتزله که به عقل گرایی 
افراطی معروف اند در این دوره به اوج رسیده بودند. 
مؤسسان و بزرگان اعتزال در آن زمان زندگی می کردند. 
معتزله منش دموکرات ها را داشتند و به آزادی عقیده 

و فکر بها می دادند.
همچنین افرادی که به لحاظ فکری بسیار بسته بودند 
مثل مؤسسان اهل حدیث که فقط به سند و متون 
تکیه داشتند در این دوره بودند، از طرف دیگر خوارج 
تحرکات زیادی داشتند. همچنین قوی ترین حاکمیت 
عباسیان در دوره هارون و سپس مأمون شکل گرفته 
بود. حاکمیت مأمون در بسیاری از امور مثل ارتش، 
سیاست و علم در اوج قرار داشت. گفته شده مأمون 
قوی ترین و باهوش ترین خلیفه عباسی بوده است. او 

در دوره خود جریان های فکری را هم رهبری می کرد و 
باالترین نظام اطالعاتی را به راه انداخته بود به طوری 
که همه اطالعات در همه نقاط کشور به دستگاه 
حکومت می رسید. اما شیعیان هم کسانی نیستند 
کــه در حاشیه جامعه زنــدگــی کنند بلکه در متن 
جریان های فکری حضور داشتند و بر آن جریان ها 

تأثیرگذار بودند.
همچنین شیعه معتقد بود این حاکم غاصب و ظالم 
است. در چنین روزگاری همه جریان ها دست به دست 
هم داده بودند تا شیعه را از پای درآورند. در این شرایط 
امام رضا)ع( در فشار سیاسی قرار می گیرد تا به دستگاه 
خالفت راه یابد و والیتعهدی را بپذیرد. امام)ع( چه راه 
چــاره ای جز پذیرش داشتند؟ یا باید شیعه متالشی 
می شد یا امام می پذیرفتند. امام راهی را برگزید که نه تنها 
به ضرر امامت و شیعه منتهی نشد بلکه به نفع آن نیز 
خاتمه یافت، زیرا شیعه نیاز داشت در دوره ای که معتزله 
با پشتوانه حکومت داعیه دار عقل گرایی و دموکراسی در 
جامعه بود و شعار آزادی فکر را سر می داد، با کمک رهبر 
و مقتدای خویش به جهاد با این جریان منحرفی که 

ظاهری بسیار آراسته و فریبنده داشت برود.
ــا)ع( تنها بــه دوره خــویــش نمی اندیشید  امـــام رضــ
بلکه افق دورتــر را هم می دید و بــرای اثبات بسیاری 
از رخدادهای آینده باید در مقابل گروه قوی معتزله 
حضور می یافت. جریان هایی مثل ماجرای امامت 
امام جواد)ع( در کودکی از این نمونه است که حضور 
امام در مرکز فرهنگ و سیاست و شرکت در مناظرات 
علمی و اثبات عقاید اسالمی با عقل سبب شد جریان 
عقل گرای معتزله حساب کار خود را بکند و امام رضا)ع( 
را به عنوان سرآمد جریان روشنفکری در دوره خود 
بشناسد. حضور امام هشتم در این پوشش به ظاهر 
جدید سبب شد شیعه قوی تر از گذشته در جامعه 
حضور یابد و جریان های روشنفکری را هدایت کند«.

امامرضا)ع(برایاثباتحقانیتاسالمازمشترکات ◾
عقلیاستفادهمیکردند

عالمه جعفر مرتضی درباره فعالیت های امام رضا)ع( 
برای تثبیت جایگاه تمدن اسالمی نیز این مسائل را 
پیش می کشد:»ادیان به جا مانده از انبیای پیش از 
اسالم تحریف شده بودند و تصویری کمرنگ از دین 
الهی داشتند؛ در حالی که اندیشه های باطل در آن نفوذ 
بیشتری داشته و دارد. متأسفانه این سرنوشت ادیان 
ابراهیمی بوده و هست و چیزی به نام یک دین کامل 
الهی تا پیش از ظهور اسالم وجود نداشت و تنها دینی 

که یک هویت مستقل داشته و دارد »اسالم« است.
امام رضــا)ع( با چند دسته افــراد مناظره داشتند. 
یک بار با زنادقه و دهریون بود. حـضرت در مواجهه 
با ایــن افــراد از مشترکات و مسلمات عقلی میان 
همه  بشـریت استفاده می کردند تا به آن چیزهایی 
که محل بحث بود، برسند. این یک روش عقالیی 
ــاع ادیــــان نیز  ــب ــا ات اســــت. حــضــرت در مــنــاظــره ب
ــرای اســتــدالل عقلی از آنچه نــزد آن هــا مسلم و  ب
پذیرفته شده بود، بهره می بردند. به عبارت دیگر 
روش ائمه)ع( در برخورد با مخالفان فکری، روش 
عقالیی است و برای همین هم همه  بشریت وقتی 
ــه رو می شوند،  بــا عمق اندیشه و روش آن هــا روب
سخنان امامان را می پذیرند. امام رضا)ع( هیچ گاه 
برای اثبات حقانیت اسالم از باید استفاده نکردند 
بلکه از مشترکات عقلی آغاز کرده و به اختالفات 
مجهوالت می رسیدند و در آنجا بود که با پاسخ به 
مجهوالت دیگران، آنــان را به اعتراف به اینکه در 
موضع باطل قرار گرفته اند وادار می کردند. این رویه  

علمی و عقالیی امام)ع( برگرفته از قرآن است«.

 نوشتن موسوعه
 jامام حسين  

در دوران بيماری 

موسوعه  امام حسين )ع( را عکس نوشت
در دوران بيماری اش نوشت. 

یادم است چند سال قبل، كمرم 
آسيب دیده بود و در بستر 

بودم و نمی توانستم تکان 
بخورم، ایشان اینجا آمد و 

گفت: »من در دوران بيماری ام 
موسوعه  امام حسين)ع( را 

نوشتم«. 
این خيلی تکان دهنده است؛ 

ما سرمان درد می گيرد كار را 
 تعطيل می كنيم. 

بيماری ایشان سرطان بود و 
بيماری سختی هم داشت اما 
گفت من در دوران بيماری ام 
موسوعه  امام حسين)ع( را 

نوشتم. 
یادم است سال ۹۶ به یکی از 

روستاهای اطراف قم آمدند و 
ميهمان ما بودند. 

ایشان با حال بيماری شان یا 
جواب سؤال های مرا می داد یا 

كتاب می نوشت. 
من مات و مبهوت مانده  بودم 

با اینکه اصاًل نمی توانست 
بنشيند و پسرانش بالش 

آوردند و به صندلی تکيه  داده 
بود و خودش را نگه می داشت 

در این حالت یا می نوشت یا 
جواب مرا می داد.

در طول این سه چهار ساعت، 
مفصاًل شبهات مرا حل كرد.

نگاهینگاهی به زندگی و  به زندگی و دیددیدگاه هایگاه های
عالمه عالمه سّیدسّید جعفر مرتضی عاملی جعفر مرتضی عاملی

در سالروز رحلت ایشاندر سالروز رحلت ایشان

عالمی از 
جبل عامل
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راوی: سیدعلی میرشریفی 
 از شاگردان عالمه 
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بــا تحقق چــشــم انــداز 
پـــنـــج ســـالـــه آســـتـــان 
قــــــــدس رضـــــــــوی در 
حــوزه سالمت و دارو، 
ــذاری در  ــ ــه گ ــ ــای ــ ــرم ســ
ایـــن حـــوزه هـــا تقویت 
خواهد شد تا عــالوه بر افزایش ظرفیت 
تولید محصوالت دارویـــی و تأمین نیاز 
داخلی بیماران، بــازارهــای صادراتی این 

محصوالت نیز توسعه یابد.
حضور  شرکت های دارویــی آستان قدس 
رضوی در نمایشگاه بین المللی »ایران فارما«، 
فرصتی برای معرفی بیشتر محصوالت و 
خدمات بنیاد بهره وری موقوفات در این حوزه 
فراهم کرد و بستر الزم برای توسعه فعالیت ها 
ایجاد شــد. هر چند به گفته معاون امور 
شرکت های بنیاد بهره وری موقوفات آستان 
ــوی، برنامه های آســتــان قدس  قــدس رضـ
محدود به دســتــاوردهــای یک نمایشگاه 
نیست و برنامه ریزی گسترده ای در این حوزه 

انجام شده است.

توسعه خدمات با هدف حل مشکالت  ◾
جامعه

امیررضا رجبی در گفت وگو با آستان نیوز 
حـــوزه سالمت و دارو را از اولــویــت هــای 
سرمایه گذاری و توسعه در ایــن آستان 
ــت: تــمــامــی  ــفـ ــرد و گـ ــمـ ــدس بـــرشـ ــقـ مـ
شرکت های گروه سالمت و درمــان بنیاد 
بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی 
در اولویت توسعه فعالیت ها قرار دارند؛ 
چرا که این امر به برطرف شدن بخشی 
از مشکالت جامعه کمک می کند و در 

راستای ایفای مسئولیت اجتماعی آستان 
قدس رضوی نیز قرار دارد.  

 
دعوت از سرمایه گذاران برای توسعه  ◾

شرکت های دارویی
وی با اشاره به تصویب برنامه پنج ساله 

برای توسعه و سرمایه گذاری حوزه های 
مختلف فعالیت ها در بنیاد بهره وری 
موقوفات آستان قــدس رضــوی افــزود: 
در چارچوب چشم انداز پنج ساله باید 
حُسن ســرمــایــه گــذاری داشــتــه باشیم 
به طرح های توسعه ای در شرکت های 

ــه کــــــرده و از تــمــامــی  ــوجـ دارویــــــــی تـ
سرمایه گذاران بــرای مشارکت در این 

حوزه دعوت کنیم.
رجبی تصریح کرد: در مجموع در این افق 
پنج ساله، 20 درصــد از مجموع توسعه 
ــی، ســرمــایــه گــذاری و درآمـــد بنیاد  ــ دارای

بــهــره وری موقوفات بــه گــروه سالمت و 
درمـــان اختصاص داده خــواهــد شــد تا 
دامنه فعالیت های اجتماعی ما در این 

عرصه گسترده تر شود.
ــا اجـــرای  وی ادامــــه داد: در ایـــن راســت
پروژه های دارویی با همکاری شرکت های 
ــرار دارد و  دانش بنیان در دستور کــار ق
ــای  بــه عــنــوان یــک نمونه، تولید داروهـ
جدید در شرکت دانش بنیان سامان 

داروی هشتم در دستور کار است.

هــم افــزایــی شــرکــت هــا در نمایشگاه  ◾
»ایران فارما«

ــاره نتایج و دســتــاوردهــای  ــ رجــبــی درب
ــروه  حـــضـــور شـــرکـــت هـــای دارویــــــی گـ
ــره وری  ــهـ ــنــیــاد بـ ســـالمـــت و درمـــــان ب
مــوقــوفــات در نمایشگاه بین المللی 
ایران فارما نیز اظهار کرد: ایجاد چنین 
فضایی برای تجمیع تمامی شرکت های 
ــی آســتــان قــدس رضـــوی زمینه    ــ داروی
ــی و هـــمـــکـــاری مــشــتــرک  ــ ــزای ــ ــم اف هــ
بیشتر بــیــن شــرکــت هــا را فــراهــم کــرد  
همچنین دیگر شرکت های دارویی که 
متقاضی مــذاکــره با مجموعه آستان 
قــدس رضـــوی بــودنــد، فــرصــت رایــزنــی 
با شرکت های دارویــی بنیاد بهره وری 

موقوفات را پیدا کردند.

رایزنی های مثبت بــرای توسعه بــازار  ◾
»AFسافاکتو«

معاون امور شرکت های بنیاد بهره وری 
موقوفات آستان قدس رضوی افزود: در 
حال حاضر تولید 100درصد نیاز داخلی 

بــیــمــاران هموفیلی بــه داروی فاکتور 
هشت انعقادی نوترکیب ایرانی با نام 
تجاری »سافاکتوAF« در شرکت سامان 
داروی هشتم در زیرمجموعه این گروه 
انجام می شود و در نمایشگاه ایران فارما 
در زمینه توسعه بــازار داخلی سافاکتو 
صادرات این دارو و تأمین مواد اولیه آن 

رایزنی های خوبی انجام شد.

ــامــه ریــزی بـــرای تــوســعــه ظرفیت  ◾ بــرن
تولیدسرم

وی اظهار کــرد: همچنین بخش قابل 
توجهی از سرم کشور توسط دو شرکت 
داروســــازی ثــامــن و شــیــراز ســرم تولید 
مــی شــود کــه در دوران بــحــرانــی شیوع 
بیماری کرونا شاهد اهمیت تالش های 
شرکت های دارویــی کشور در افزایش 
ــن داروی  ظــرفــیــت تــولــیــد و تــأمــیــن ایـ
تزریقی برای نجات هموطنانمان بودیم 
و برنامه ریزی برای افزایش بیشتر این 

ظرفیت   دنبال می شود.
رجبی افزود: در این راستا مذاکرات خوبی 
بین شرکت های داروسازی آستان قدس و 
شرکت های توانمند داخلی که می توانند 
بخشی از تجهیزات را تأمین کنند، در 

حال انجام است. 
وی ادامـــه داد: شرکت یــاراطــب ثامن و 
ــی رضـــوی نیز  ــ مؤسسه خــدمــات داروی
ــای خاص  در حــوزه هــای واردات داروهــ
و توزیع ایــن داروهـــا، فعال هستند و با 
حضور در نمایشگاه ایــران فارما، برخی 
 از طرح ها و برنامه های خــود را پیگیری 

کردند.

در چشم انداز پنج ساله محقق می شود  

گسترش فعالیت های آستان 
قدس رضوی در حوزه سالمت 

خبرخبر
امروزامروز

قدردانی از ایده  های برتر 
پــس از ســه روز اردوی فــشــرده کــاری بــرای 26 بانوی 
نوآور شرکت کننده در رویــداد »من در جامعه« که از 
جای جای کشور میهمان آستان قدس رضوی بودند 
سرانجام ایــن رویـــداد با حضور جمعی از مسئوالن 
کشوری و معرفی ایده های برتر در سالن همایش های 

روابــط عمومی حــرم مطهر رضــوی به کــار خــود پایان 
داد. در این رویداد، ۳۵6 ایده به دست برگزارکنندگان 
رسید که از ایــن تعداد 2۸ ایــده به مرحله نهایی راه 
پیدا کــرده و در نهایت، پنج طــرح برتر توسط هیئت 
داوران انتخاب و با اهدای ۳ میلیون تومان جایزه نقدی 

ویژه صاحبان ایده و ۸0 میلیون تومان وجه نقد برای 
پیاده سازی هر طرح از آن ها قدردانی شد. در ضمن قرار 
است با پیگیری های مرکز نوآوری اجتماعی »مبتدا« 
که برگزارکننده این برنامه بود، ایده های برتر تا اجرایی 
شدن و رفع یکی از مشکالت کشور حمایت شده و پس 

از پایان مراسم به حال خود رها نشوند. حجت االسالم 
حسین مسجدی آرانی، مدیر مرکز نوآوری اجتماعی 
»مبتدا« می گوید: سایر ایده های راه یافته به مرحله 
نهایی نیز با طی مراحل آموزشی تکمیلی، تا مرحله 

پیاده سازی حمایت خواهند شد.

تازه مسلمانان 
   تشرف یک رومانیایی به اسالم 

در حرم رضوی
 

به گزارش آستان نیوز، در مراسمی که 
همزمان با شب میالد حضرت رسول 

اکرم)ص( و امام جعفر صادق)ع( 
به همت مدیریت زائرین غیرایرانی 
آستان قدس رضوی برگزار شد، یک 
مسیحی رومانیایی از طریق ارتباط 
مجازی با حرم مطهر امام رضا)ع( 

با گفتن شهادتین به دین مبین اسالم 
مشرف شد.

این تازه مسلمان، پس از تحقیقات و 
مطالعات، اسالم را به  عنوان کامل ترین و 

بهترین دین  ارزیابی کرد و مذهب تشیع را 

برگزید. در پایان مراسم تشرف او به دین 
مبین اسالم، از سوی مدیریت امور زائران 
غیرایرانی آستان قدس رضوی هدایای 
متبرکی برای این فرد تازه  مسلمان شده، 

ارسال شد.
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ال متار 
فیذهب 
هباؤک و 
المتازح 
فیجرتأ 
علیک 
جدال مكن که 
ارزشت از بین می رود 
 و شوخي نكن که 
بر تو دلیر شوند.

 تمامی شرکت های گروه سالمت و درمان بنیاد بهره وری موقوفات آســتان قدس رضوی در اولویت 
توسعه فعالیت ها قرار دارند؛ چرا که این امر به برطرف شدن بخشی از مشكالت جامعه کمک می کند و 

در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی آستان قدس رضوی نیز قرار دارد.
گزيدهگزيده

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای ولی اله عاش��ری ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 232.5 مترمربع به شماره 8053 فرعی از 155 اصلی مفروز از پالک 5106 فرعی از اصلی 
مذکور واقع در اراضی حوزه ثبتی شهرستان کرج مورد ثبت 620354 صفحه 6 جلد 1526 امالک به نام مالک فوق 
ثبت وصادر گردیده که به علت س��هل انگاری مفقود گردیده وتقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی نموده است. لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده 120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی 
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ این آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی است چنانچه 
ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

به متقاضی تسلیم خواهد شد.آ1406987
عباسعلی شوش پاشا-رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج-از طرف مسلم مرزآرا

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمد معصومی شهرنوی دارای شناسنامه شماره 0749141662 به شرح دادخواست به کالسه 
0000344 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا معصومی 
ش��هرنوی به شناس��نامه 134 و کد ملی 0749264748 در تاریخ 1400.5.9 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
1.محمد معصومی شهرنوی  با کد ملی 0749141662 متولد 56.4.2 صادره از تایباد فرزند متوفی

2.محسن معصومی شهرنوی با کد ملی 0749928110 متولد 64.2.20 صادره از تایباد فرزند متوفی
3.اکرم معصومی با کد ملی 0749716763 متولد 60.1.1 صادره از تایباد فرزند متوفی
4.مریم معصومی با کد ملی 0749141654 متولد 52.4.1 صادره از تایباد فرزند متوفی

 5.نصرت معصومی با کد ملی 0749121327 متولد 28.5.20 صادره از تایباد همسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و االگواهی صادر خواهد شد.آ1406986
شورا – شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان باخرز-ابراهیم شیخ احمدی

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم عصمت صابری نیا فرزند حسین به شماره شناسنامه 2 برابر وکالت نامه شماره 43953_1400،05،23 
از طرف زهرا قدمگاهی فرزند حسین به ش ش 4 باستناد دو برگ استشهادیه گواهی امضاء شده منضم به تقاضای 
کتبی جهت دریافت سند المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت به شماره چاپی 
143693 الف/87 مربوط به دو دانگ و نیم مشاع از شش دانگ یک باب خانه به شماره پالک 4 فرعی واقع در اراضی 
پیش فروش پالک139_اصلی بخش 3 زبرخان به نام متقاضی )زهرا قدمگاهی( میباش��د به علت نامعلومی مفقود 
گردیده که با بررسی دفتر امالک مشخص گردید که سند مالکیت نامبرده ذیل ثبت 10848 وصفحه 230دفتر73 
به نام زهرا قدمگاهی ثبت گردیده و دفتر امالک بیش از این حکایت ای ندارد لذا با استناد ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست 
است سند مالکیت و یا سند معامله رسمی به اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت 
مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثلی و تسلیم 

آن به متقاضی اقدام خواهد شد./  آ1406985                       تاریخ انتشار:1400،8،4
سید حسن پور موسوی -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زبرخان

)آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی (
حس��ب تکالیف مقرر در ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/09/20 آراء صادره از هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی سبزوارتصرفات مالکانه و بال 

معارض اشخاص محرزو جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :
بخش یک سبزوار

-خانم خدیجه مزینانی نس��بت به  شش��دانگ یکباب ساختمان به مساحت 73/19 متر مربع قسمتي از پالک یک  
فرعي از 403 اصلی بخش یک سبزواراز محل مالکیت مالکین رسمي  محمود ، مهتاب ، مریم ، مهری ،منیره ، مهین 

و مهدی شهرت همگی استیری فرزندان غالمرضا 
بخش 3 سبزوار

پالک 3 اصلی اراضی کالته سیفر
-آقای مراد کالته س��یفری نسبت به شش��دانگ یکباب ساختمان به مساحت 82/53 متر مربع قسمتي ازپالکهای 

50و51  فرعي  متصل بهم از 3 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي حسین صمدی
پالک 5 اصلی اراضی قلعه نو

-آقای علی زرقانی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 95 متر مربع قسمتي ازپالک 337  فرعي از 5 
اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي زهرا سلطانی

-آقای محمد رضا جزندری نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 112/74 متر مربع 
قسمتي ازپالک 287  فرعي از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي احمد مبینی

-خانم زهرا سادات امینی نژاد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 112/74 متر مربع 
قسمتي ازپالک 287  فرعي از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي احمد مبینی

-خانم فاطمه کشکی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 52/60 متر مربع قسمتي ازپالک 336  فرعي 
از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي ماهرخ صالح آبادی

-خانم طیبه افضل آبادی نس��بت به س��ه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 144/53 متر مربع 
قسمتي ازپالک 458  فرعي از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي اسماعیل کوشکی 

-آقای محمد علی رحمانی مقدم نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 224/30 متر مربع تمامت پالک 
1403  فرعي از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي صغری توکلی 

پالک 6 اصلی اراضی کلوت
-آقای ابراهیم ابراهیم آبادی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 98/30 متر مربع قسمتي ازپالک 152  

فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي محمد مهرآبادی و ابراهیم مسکنی 
-آقای هادی اس��ماعیلی فرد نس��بت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 215/72 متر مربع قسمتي ازپالک 

1435  فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي زهرا چروی 
-آقای محمد تقی پور بش��یری نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 94/10 متر مربع قسمتي ازپالک 

155  فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي علی تیزهوش 
-آقای ابراهیم رازقندی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 103 متر مربع قسمتي ازپالک 259  فرعي 

از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي حاجیه عذرا علوی 
-خانم فهیمه رامشینی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 100/61 متر مربع قسمتي ازپالک 154  

فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي عباس میر حسینی 
-خانم صدیقه سخاوت نیا نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 296/44 متر مربع قسمتي ازپالک 29  

فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي سید علی فقیه سبزواری 
-آقای مهدی برغمدی نس��بت به  چهار دانگ مش��اع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 105/23 متر مربع 

قسمتي از پالک یک  فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي علی اکبر هراتی 
-خانم سارا برغمدی نسبت به  دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 105/23 متر مربع قسمتي 

از پالک یک  فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي علی اکبر هراتی 
-آقای علی اصغری نسبت به  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 133 متر مربع قسمتي از پالک 7328  فرعي 

از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي علی اکبر قاسمی
-آقای علی طبسی نسبت به  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 121 متر مربع قسمتي از پالک 60  فرعي از 6 

اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي میرزا محمد کاظم علوی غفوری
-خانم اعظم آریان فرد نسبت به  یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 16/20 متر مربع قسمتي از 

پالک باقی مانده 36  فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي فاطمه طبسی 
-آقای جواد حارث آبادی نسبت به  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 184/55 متر مربع قسمتي از پالک یک  

فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي معصومه ساالری
-آقای موسی الرضا افچنگی نسبت به  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 113/76 متر مربع قسمتي از پالکهای  
10071 و 5440 و باقی مانده 36  فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزوار که نسبت به پالک 10071 فرعی بالواسطه از 
محل مالکیت رسمی خودش و نسبت به پالک 5440 فرعی بالواسطه از محل مالکیت مالک رسمی محمد ابراهیم 

افچنگی  و نسبت به پالک باقی مانده 36 فرعی مع الواسطه از محل مالکیت  مالک رسمی جعفر ممتحنی 
-آقای علی ابارشی نسبت به  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 116/15 متر مربع قسمتي از پالک 47  فرعي 

از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي محمدرضا غفوری غروی
-خانم اکرم گودآس��یایی نس��بت به  دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب س��اختمان به مساحت 108/23 متر مربع 

قسمتي از پالک 146  فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي علی تیزهوش
-آقای مجتبی گودآسیایی نسبت به  چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 108/23 متر مربع 

قسمتي از پالک 146  فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي علی تیزهوش
-آقای محسن حریریان نسبت به  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 183 متر مربع قسمتي از پالک 29  فرعي 

از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي محمد حریریان
-آقای حسن واحدی فر نسبت به  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 134/35 متر مربع قسمتي از پالک 8793  

فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي حمید اکبری زاده
پالک 7 اصلی اراضی کالته آقازاده

-آقای محسن طالبی نسبت به  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 1145/60 متر مربع قسمتي از پالک 172  
فرعي از 7 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي بتول کفاش زاده سبزواری

-خانم لیال کارگر ثانی  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 98/06 متر مربع قسمتي 
از پالک 93  فرعي از 7 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي بهجت ناوی

-آقای حس��ین اس��ماعیلی  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب س��اختمان به مساحت 98/06 متر مربع 
قسمتي از پالک 93  فرعي از 7 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي بهجت ناوی

پالک 162 اصلی اراضی ایزی
-خانم آسیه قانع باغخیراتی  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 103/82 متر مربع قسمتي از پالک 

1388  فرعي از 162 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي حاج حسین نامنی
بخش 12 سبزوار

پالک یک اصلی اراضی عمیدآباد
-آقای سید محمد کامرانی راد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 61/20 متر مربع قسمتي ازپالک 

4463  فرعي از یک  اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي هادی امکانیان 
-آقای مجتبی عبادی نس��بت به شش��دانگ یکباب ساختمان به مس��احت 15/43 متر مربع قسمتي ازپالک 249  
فرعي از یک  اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالکین رسمي  محمد تقی نور افشان ، غالمحسین دلقندی 

،محمدرضا خورشید سخنگوی ، محمدرضا صالح آبادی ، قاسم صالح آبادی و محمد علی عنایتی
-آقای محمود عباسیون نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 150 متر مربع قسمتي ازپالک 12075  

فرعي از یک  اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي رضا سماعی 
-آقای مهدی دابویه نس��بت به ششدانگ یکباب ساختمان به مس��احت 106/79 متر مربع قسمتي ازپالک 1879  

فرعي از یک  اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي علی اصغر امیر خانی 
پالک 2 اصلی اراضی عبدالرحمن

-آقای اس��ماعیل مدرسی پور نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 307/66 متر مربع قسمتي ازپالک 
505  فرعي و تمامت پالک 3474 فرعی  از 2 اصلی بخش 12 سبزوار که نسبت به پالک 3474 فرعی بال واسطه  
از محل مالکیت مالک رس��مي خودش  ونس��بت به پالک 505 فرعی مع الواس��طه از محل مالکیت  رسمی محمد 

ابراهیم حاجی مدرسی
-آقای اسماعیل استیری نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 126 متر مربع قسمتي ازپالک 7  فرعي 

از 2 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي فاطمه ناوی 
-آقای علیرضا بیدی نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 41/22 متر مربع قسمتي ازپالک 2427  فرعي از 

2 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي خودش 
-آقای علی بیدی نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 41/91 متر مربع قسمتي ازپالک 2427  فرعي از 2 

اصلی بخش 12 سبزوار از محل مالکیت مالک رسمي خودش 
-آقای س��ید مرتضی حسینی نسبت به ششدانگ یکباب س��اختمان به مساحت 89/91 متر مربع قسمتي ازپالک 

4922  فرعي از 2 اصلی بخش 12 سبزوار از محل مالکیت مالک رسمي محمد حسین اندرز گو 
-آقای مهدی آخوندی بنقنی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 104 متر مربع قسمتي ازپالک 6561  
فرعي از 2 اصلی بخش 12 سبزوار از محل مالکیت مالکین رسمي یوسف ،محمود ، محمد ، و ابوالقاسم شهرت همگی 

بنقنی علیخانی  و خانم آغا بی بی حسینی 

-خانم زهرا مسکنی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 127/35 متر مربع تمامت پالک 3428  فرعي 
از 2 اصلی بخش 12 سبزوار از محل مالکیت مالک رسمي علی جمعه باشتنی 

پالک 5 اصلی اراضی فتح آباد
-خانم زهرا علی آبادی نس��بت به شش��دانگ یکباب س��اختمان به مس��احت 82/87 متر مربع قسمتي ازپالکهای 
1013و505   فرعي از 5 اصلی بخش 12 س��بزوار که نس��بت به پالک 1013 فرعی بالواس��طه از از محل مالکیت 
مالک رس��مي عباس عباس��یون و نسبت به پالک 505 فرعی مع الواس��طه از محل مالکیت مالکین رسمی اشرف 

تفریشی و مهدی شیعی 
-خانم رفعت کالته نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 84/17 متر مربع قسمتي ازپالک 261  فرعي 

از 5 اصلی بخش 12 سبزوار از محل مالکیت مالک رسمي ابوطالب چاه ستاره 
لذا به استناد مفاد ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این 
روزنامه منتش��ر میگردد در صورتی که اش��خاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند در شهرها باید از 
تاریخ انتشار اولین آگهی در روزنامه و در روستاها از تاریخ الصاق رای در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند .معترض باید  ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت محل تحویل نماید . در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت 
می نماید.صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیس��ت .برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد آن 
قسمت از امالکی که قبال نسبت به آن ها اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی طبق رای هیات پس از تنظیم 
اظهار نامه ثبتی حاوی تحدید حدود ملک ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع 
عموم میرس��اند و نس��بت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به 

صورت اختصاصی منتشر می نماید .آ1406984          )م الف1400/987(
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/08/04                        تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/08/19

 علي آب باریکي-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سبزوار

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

 در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 

روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
1-برابرکالس��ه 139-1400 ورأی ش��ماره 140060307114002189 خانم خدیجه افتخاری فرزند ش��عبان در 
شش��دانگ یک باب س��اختمان به مساحت84 متر مربع قسمتی از پالک ش��ماره 1524فرعی از2اصلی حصارواقع 

دربخش 5قوچان  از محل مالکیت مصطفی مهدوی
2- برابرکالس��ه 50-97و51-97ورأی اص��الح ش��مارات 140060307114002190 و2192 آقایان علی گلیانی 
وعبدالرحمن گلیانی بالسویه  درششدانگ یک قطعه باغ  به مساحت 3076/76 متر مربع قسمتی از  پالک شماره 
15فرعی  از10اصلی واقع درقطعه 2شیروان دربخش5قوچان خریداری ازذبیح اله گلیانی و محمدحسین رحیم زاده ورگ 
-3 برابرکالس��ه 298-99ورأی شماره 140060307114002250خانم صغری شیدائی فرزندبراتعلی درششدانگ 
یکباب منزل به مساحت 97/58مترمربع قسمتی ازپالک 574فرعی از 2اصلی واقع در خراسان شمالی بخش5قوچان 

ازمحل مالکیت براتعلی شیدائی
-4 برابرکالس��ه 256-1400ورأی ش��ماره 140060307114002260آق��ای محمدرضامحمدپوردلدارفرزندامان 
درشش��دانگ یکقطعه زمین به مساحت 4مترمربع قسمتی ازپالک 2416فرعی از13اصلی  واقع درخراسان شمالی 

بخش5قوچان ازمحل مالکیت رمضانعلی انوبیده رمضانی به شرط تجمیع باپالک 4523فرعی از13اصلی
-5 برابرکالس��ه 224-1400ورأی 140060307114002134خان��م معصوم��ه س��لیمی میرفض��ل ال��ه فرزن��د 
علیرضادرششدانگ یکباب منزل به مساحت 362/97مترمربع قسمتی ازپالک شماره 1213فرعی از7اصلی زیارت 

واقع در بخش 5قوچان ازمحل مالکیت علیرضاسلیمی
به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از انتش��ار آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 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 ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. آ1406983
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/04                           تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/08/19

اکبراقبالی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی فقدان سند مالکیت
چون خانم شهربانو قنبرزاده فرزند رسول برابر درخواست وارده به 3992_1400/07/27 و با ارائه دوبرگ استشهادیه 
محلی امضاء شده مدعی است سند مالکیت یازده هزار و نهصد و سی و هشت سهم مشاع از بیست و شش هزار و 
پانصد و سیزده سهم ششدانگ اعیان پالک شماره 862 فرعی از 165 اصلی واقع در بخش دو قوچان به علت جابجایی 
مفقود گردیده است که با بررسی دفتر امالک مشخص گردید 11938سهم مشاع از 26513 سهم ششدانگ اعیان 
پالک فوق در دفتر امالک الکترونیکی شماره 139920306010001286 به نام شهربانو قنبرزاده ثبت و سند مالکیت 
صادر گردیده است سپس مالکیت نامبرده برابرنامه شماره 140025990019797036 _1400/06/03 شعبه اول 
دادیاری دادسرای عمومی  انقالب شهرستان قوچان بازداشت گردیده است . لذا به استناد ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا هر کس مدعی انجام معامله با وجود سند مالکیت پالک 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.آ1406982

عباس برق شمشیر
 رئیس ثبت اسناد و امالک قوچان

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم س��یده فاطمه حس��ینی با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء ش��ده طی درخواس��ت 1400/16817 مورخ 
1400/05/18 تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی میزان هفتصد س��هم مش��اع از نهصد و سی و هفت هزار سهم 
شش��دانگ پالک 16 فرعی از 3 فرعی از 92- اصلی بخش ش��ش طرقبه شاندیز که پالک فوق الذکر به شماره سند 

243086ب/97 و شناسه الکترونیکی 139720306008007924 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند 
مالکیت در اثر جابجایی مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک 
نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ 
انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه 
گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. م.الف 877   آ1406988

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز
 حسن ابوترابی

»آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد و سند رسمی« 

برابر رای صادره شماره 140060308002000660-    1400/06/10هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی قاین 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای ابوتراب علیزاده فرزند یعقوب به شماره شناسنامه 3 
کدملی 0889196254 صادره قاین در ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 285،35 متر 
مربع در قسمتی از پالک 795 فرعی از 1589-اصلی واقع در بخش 11 قاینات خریداری از محل 

مالکیت آقای محمد علی ضیایی واقع در مزرعه فرخ آباد محرز گردیده است. 
 لذا مش��خصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به ش��رح فوق به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15روز آگهی می ش��ود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اس��ناد و امالک محل تس��لیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد.آ1406385
تاریخ انتشار نوبت اول :    1400/07/18         تاریخ انتشار نوبت دوم :     1400/08/04      

علی  صفائی فر-رئیس  اداره  ثبت  اسناد وامالک قاینات 

آگهی موضوع ماده3قانون وماده۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی 

براب��ررای ش��ماره 140060301046000657مورخ1400.5.20هیات اول موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمداحس��انی فرزند عبدالحسین  بشماره شناس��نامه 11 صادره ازنطنز دریک قطعه زمین بابنای 
احداث��ی به مس��احت 500مترمربع پالک یک فرع��ی از6 -اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیش��واخریداری ازمالک 
رس��می محرزگردیده اس��ت. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم پس ازاخذرس��ید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض.دادخواست 
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/174   آ1406429
تاریخ انتشارنوبت اول :1400.7.19                                                تاریخ انتشارنوبت دوم1400.8.4

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

آگهی موضوع ماده3قانون وماده۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی

 برابررای شماره 140060301046000241تاریخ1400.5.20هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای عباس میرزائی فرزند کاظم بشماره شناسنامه 4 صادره از دریک باب دامداری865.06مترمربع پالک 151فرعی 
از112اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشواخریداری ازمالک رسمی محرزگردیده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب 
دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشندمی توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم پس ازاخذرسید.ظرف مدت 
یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض.دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/173  آ1406430
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.7.19                                                تاریخ انتشارنوبت دوم:  1400.8.4

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا
 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 140060306003000530 مورخ 1400/04/03 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفاتمالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حس��ن غفاریان زیرک فرزند غالمحسین بشماره شناس��نامه 55533 صادره از مشهد در 
شش��دانگ یک باب س��اختمان به مساحت 80 مترمربع قسمتی از پالک 611 فرعی از 228 اصلی بخش 9 مشهد 
واقع در چهارراه ش��یرودی 18 پالک 9 متعلق به خود متقاضی )س��هم مشاعی خودش( محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م.الف 948 آ1406498
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/20                                  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/04

رئیس ثبت اسناد و امالک-محمدجواد غالمی
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