
مــحــمــدحــســیــن 
همین  تــا  نیکبخت   
پــیــش،  ــال  ســ  30-40
کـــودکـــان  از  بـــســـیـــاری 
بـــرای آمــوخــتــن قـــرآن و 
مکتبخانه ها  به  احکام 
این  که  چند  هر  می شدند؛  فرستاده 
نمونه های  به  شباهتی  مکتبخانه ها، 
نداشتند.  خــودشــان  قــبــل  قـــرن  یــک 
از  فــراتــر  اســامــیِ  ایــرانــی  فرهنگ  در 
ــان از  ــودک یــک قـــرن پــیــش، آمــــوزش ک
در  بچه ها  می شد؛  آغــاز  مکتبخانه ها 
این محل ها، تحت نظر یک معلم که 
اگر مرد بود مُّا و اگر زن بود مُّاباجی 
و  می آموختند  قــرآن  می شد،  خوانده 
متون  برخی  و  سعدی  گلستان  شاید 
احتماالً  که  طور  همان   را.  دیگر  ادبــی 
شنیده اید، در این مکتبخانه ها بساط 
کودکان  تنبیه  بــرای  فلک هم  و  چوب 
بــازیــگــوش بــرقــرار بـــود و الــبــتــه دیگر 
تنبیه هایی که وقتی چگونگی  انجامش 
درد  بدنمان  ناخودآگاه  می شنویم،  را 
ــرزه  ــه ل مــی گــیــرد و دســـت و پــایــمــان ب
آنکه  از  پیش  حــال،  هــر  بــه  می افتد! 
باز  جــا  مــا  جامعه  در  مـــدارس جدید 
کنند، نظام آموزشی چنین بود و البته 
مورد عنایت و توجه واقفان و خیرانی 
ارزش  آیــنــده،  نسل  تربیت  بـــرای  کــه 

فراوانی قائل بودند. 
وقفی،  مکتبخانه های  ایــن  از  بــرخــی 
مثاً  می شد؛  ساخته  معین  هدفی  با 
ایتام  یا  یتیم  کودکان  تربیت  هدف  با 
سادات. در این مواقع، واقفان با تنظیم 
کردن  هزینه  روال  دقیق،  وقف نامه ای 
درآمد موقوفه را برای اداره مکتبخانه ها 

تعیین می کردند. 
یکی از قدیمی ترین مکتبخانه های شناخته 
قوی،  احتمال  به  که  تاریخ مشهد  شــده 
محل آن در صحن عتیق حرم مطهر قرار 
داشته و از محل موقوفات آستان  قدس 
رضوی اداره می شده، »مکتبخانه اطفال 
ایتام« بود. احتماالً اطاعات ما از قدمت 
قاجار  دوره  پــایــان  تــا  کــه  ــن مکتبخانه  ای
ــوده  اســت، سبب می شود آن را  بــرقــرار ب
قدیمی ترین مکتبخانه شناخته شده شهر 

مشهد بدانیم. در رواق امــروز می خواهم 
قصه این مکتبخانه و تأسیس آن را برای 

شما همراهان عزیز تعریف کنم.

سال تأسیس کِی بود؟ ◾
کسی دقیق نمی داند مکتبخانه اطفال 
ایتام در چه زمانی افتتاح شد؛ اما طبق 
اسناد تاریخی ظاهراً پس از فرمانی که 
حدود  در  صفوی  یکم  شاه طهماسب 
سال 940 خورشیدی درباره اداره امور 
حرم مطهر صادر کرد، این مکتبخانه 
هـــم راه انــــــــــدازی شــــده  اســـــت. طبق 
کتاب  در  منشی  اسکندربیک  گزارش 
»عـــالـــم آرای عــبــاســی« بــه فــرمــان شاه 
صفوی، 40 پسر و دختر یتیم در این 
»شیعه  معلمان  نظر  زیــر  مکتبخانه 
می شدند  تربیت  پرهیزگار«  و  مذهب 
جای  بلوغ،  سن  به  رسیدن  از  پس  و 
خود را به اطفال یتیم دیگر می دادند. 
به احتمال زیاد تا پیش از سال 1087 
خورشیدی، دوره حکومت شاه سلطان 
صاحب  مکتبخانه  ایـــن  کــه  حسین 
نخستین موقوفه خود شد، هزینه های 
جاری آن را از محل درآمدهای آستان 
هزینه ها  این  می کردند؛  تأمین   قدس 
شــامــل حــقــوق مــعــلــم و دســتــیــارش، 
هزینه  کمک  پــرداخــت  و  لباس  غــذا، 

تحصیلی به شاگردان بود. 

تغییر و تحول در مکتبخانه ◾
وضعیت  خورشیدی،   1087 ســال  در 
کــرد.  تغییر  ایــتــام  اطــفــال  مکتبخانه 
مــحــمــود بــیــکــا، نــاظــر بــیــوتــات آســتــان 
در  او  از  پیش  وقــت  چند  کــه   قــدس 
شرح زندگی و خدمات محرابخان یاد 
کردیم، اماکی مانند بخشی از مزرعه 
محرابخان و قنات درویش بیگ را وقف 
مکتبخانه آستان کرد تا با درآمد آن، 
تعلیم  تحت  یتیم سادات صغیر،   40
کرده  سفارش  حتی  بیکا  گیرند.  قــرار 
از میان  نیز حتی االمکان   بود معلمان 

سادات انتخاب شوند.
ــه مــکــتــبــخــانــه نظم  ــن مـــوقـــوفـــه بـ ــ  ای
به  نامش  بعد،  به  آن  از  و  داد  خوبی 
ــادات«  سـ ــتــام  ای اطــفــال  »مکتبخانه 
مکتبخانه  مالی  ساختار  کــرد.  تغییر 
را  اجــازه  این  و درآمــد خوب موقوفات 
می داد که خدمات مناسبی به یتیمان 
به صورت  این کودکان که  ارائــه شود. 
یکی  در  جمعه ها  حتی  گــاه  و  ــه  روزانـ
عــتــیــق حاضر  حــجــره هــای صــحــن  از 
صحیح  فراگیری  بر  افــزون  می شدند، 
مانند  دیگری  کتاب های  قــرآن،  تــاوت 
»امثله و شرح آن«، »عوامل«، »صرف 
مــیــر«، »نــصــاب  الــصــبــیــان«، »حلیه 
ــاد«، »طــوفــان   ــعـ ــمـ الــمــتــقــیــن«، »زادالـ
نــادره«،  »دره  حلوا«،  و  »نان  البکاء«، 

سعدی«  »گلستان  حــافــظ«،  »دیـــوان 
مشهور  کتاب های  از  دیگر  تعدادی  و 
ادبی و دینی را فرا می گرفتند. حضور 
ایتام در مکتبخانه تا حدود 15 سالگی 
از آنجا که در حدود  و  ادامــه داشــت 
می کردند،  شروع  را  فراگیری  6 سالگی 
مکتبخانه،  در  تحصیل  دوره  پایان  تا 
سطح باالیی از علوم و متون زمان خود 
به  موفق  ورود  آماده  و  را می آموختند 

حوزه های علمیه می شدند.

خدمات کامل برای علم آموزان ◾
از  استفاده  با  که  و خدماتی  امکانات 
معلمان  و  ایــتــام  بــه  موقوفه ها  درآمـــد 
ارائه می شد، بسیار گسترده و متنوع 
لباس  نوبت  دو  در ســال،  آن هــا  ــود.  ب
لباس  ــد؛  کــفــش دریـــافـــت مــی کــردن و 
کُلیجه  قبا،  پــیــراهــن،  شامل  کــودکــان 
قبا  روی  کـــه  آســتــیــن  نــیــمــه  )نـــوعـــی 
شال  زیرجامه،  عمامه،  می پوشیدند(، 
بهتر،  به عبارت  و  بــود  و جــوراب  کمر 
پوشاک  مــی کــرد.  نــونــوارشــان  حسابی 
ــیــراهــن، قــبــا، عبا،  مــعــلــمــان شــامــل پ

عمامه، زیرجامه و جوراب می شد.
 واقفان حتی هزینه دوخت و دوز این 
بودند  کرده   پیش بینی  هم  را  لباس ها 
جمله  از  نیاید.  وجــود  به  مشکلی  تا 
به  مــی تــوان  مکتبخانه  ایــن  موقوفات 
موقوفه  صـــرّاف،  سیدمیرزای  موقوفه 
حسین مُحَرّر، موقوفه میرزا هدایت هللا 
حسینی و موقوفه مهدیقلی خان قرائی 
اشاره کرد که همه آن ها مربوط به دوره 

قاجار هستند.
ســـــال 1305  ــا  ــ ت ــه  ــبــخــان مــکــت ایـــــن   
ــود و پــس از آن،  خــورشــیــدی بــرقــرار ب
تبدیل به مدرسه جدید شد و نامش 
را دبستان رضوی گذاشتند. بد نیست 
مکتبخانه،  فعالیت  اواخــر  در  بدانید 
)باغ  آصف الدوله  بــاغ  به  را  آن  محل 
بودند و چنان  انتقال داده  دارالتولیه( 
نیز  برهه ای  در  برمی آید،  اسناد  از  که 
صحن  در  مکتبخانه  فعالیت  مکان 
باید صحن  در کل،  اما  بوده  است  نو 
 360 فعالیت  اصــلــی  محل  را  عتیق 

ساله مکتبخانه بدانیم.

درباره سرگذشت قدیمی ترین مکتبخانه خیریه در تاریخ آستان قدس رضوی

گردهمایی علمی یتیمان در صحن عتیق 

منبر مجازی 

خبر

رهیافته

تازه مسلمانی از »موریس«
یک جوان 30 ساله مسیحی 
در  مــوریــس  اهــل جمهوری 
حــرم مطهر رضــوی بــه دین 

مبین اسام مشرف شد.
ــه گـــــــزارش آســـتـــان نـــیـــوز،  ــ ب
ــه همت  ــه ب در مــراســمــی ک
غیرایرانی  ــران  ــ زائ مدیریت 
ــدس رضـــــوی در  ــ ــان ق ــتـ آسـ
بــرگــزار  حـــرم مطهر رضـــوی 
اهل  ساله   30 جوانی  شــد، 
گفتن  با  موریس  جمهوری 

شهادتین در بارگاه منور رضوی به دین مبین اسام تشرف 
جزیره  در  اینکه  بیان  بــا  تازه مسلمان  جــوان  یــافــت.ایــن 
و 30  می کنند  زندگی  ادیــان مختلف  از  پیروانی  موریس 
از  گفت:  هستند،  مسلمان  کشور  ایــن  درصــد جمعیت 
دوران کودکی با اعمال و آیین های مسلمانان کم و بیش 

آشنا بودم.
و  مطالعه  نتیجه  را  اســـام  بــا  خــود  بیشتر  آشنایی  وی 
گفت:  و  کرد  عنوان  مجازی  فضای  طریق  از  جست وجو 
با مطالعات در این خصوص، اسام را برتر از سایر ادیان 

یافتم و تصمیم گرفتم این دین را برای خود برگزینم.
زائـــران غیرایرانی  امــور  از ســوی مدیریت  ایــن مراسم،  در 
همراه  به  اســام  به  تشرف  گواهی  رضــوی  قــدس  آستان 

هدایای متبرک به این جوان تازه مسلمان اهدا شد.
جمهوری موریس جزیره ای در جنوبی ترین نقطه اقیانوس 
هــنــد، شـــرق جــزیــره مــاداگــاســکــار و جــنــوب شــرقــی قــاره 
آفریقاست که بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارد و 
از آن هــا هندو، 20 درصــد مسیحی و پیروان سایر  نیمی 
مسلمانان  را  کشور  ایــن  جمعیت  درصــد   30 و  مذاهب 

تشکیل می دهند.

4 مورد گوشمالی سریع
حجت االسالم فرحزاد: در وصایای پیامبر 
امیرالمؤمنین)ع(  مــوال  بــه  عظیم الشأن 
هست که فرمودند چهار مــورد است که 
مکافات خدا سریع است. خدای متعال 

زود گوشمالی می دهد و عقوبت می کند.
مــورد اول شما به کسی احسان و نیکی 
مــی کــنــی، کــار خــوب مــی کــنــی، در مقابل 
خدا  را  ایــن  می کند.  بــدی  او  شما  نیکی 
کسانی  دوم  می دهد.مورد  گوشمالی  زود 
ولی  نمی کنند  کسی  به  اذیــت  و  آزار  که 
افــراد دیگر به این ها ستم می کنند. خدا 
زود از پس حق مظلوم برمی آید و ظالم را 
گوشمالی می دهد.مورد سوم افرادی که قول 
و قرار می گذارند، چه در مسائل سیاسی 
و چه در مسائل اقتصادی، در هر چیزی 
وعده می دهند و یک طرف به عهدش وفا 
می کند، طرف مقابل مکر و نیرنگ می زند 
افــراد  ایــن  را نقض می کند. خــدا  و عهد 

پیمان شکن را زود گوشمالی می دهد.
ــورد چــهــارم هــم افــــرادی کــه صله رحم  مـ
ــرف مــقــابــل قــطــع رحــم  ــی طـ مــی کــنــنــد ولـ
گوشمالی  زود  خــدا  هــم  اینجا  مــی کــنــد. 
می دهد و عقوبتش سریع است... بزرگی 
30 سال پیش به من فرمود: تمام دغدغه 
من در عمرم این است که آه مظلوم پشت 
سر من نباشد. یعنی حق الناس بر گردن 
من نباشد. حق هللا هم مهم اســت. ولی 
خدا ارحــم الراحمین است و به ما لطف 
را  ما  افتادیم  گیر  ما  ببیند  اگــر  می کند. 
می بخشد. ولی همان خدا قسم خورده من 
از  حق الناس نمی گذرم. همان خدا می گوید: 
اینجا را زود گوشمالی می دهم. »فَمَنْ يَعْمَلْ 
َّهٍ  َّهٍ خَيْراً يَرَه ، وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقاَل  ذَر مِثْقاَل  ذَر
َشرًّا يَرَه «... یعنی کوچک ترین عمل خوب 
دارد.  بــازتــاب  زشــت  عمل  کوچک ترین  و 
را  کسی  دارد...  کنیم عکس العمل  یقین 
بزنی تو را می زنند. دلی را بشکنی، دلت 
را  تــو  بزنی  زمین  را  کسی  می شکنند.  را 
زمین می زنند. بزرگی به من می فرمود: من 
روزی  هر  دارم.  تجربه  در عمرم  قــدر  ایــن 

ــردم، دلــی را  کــه بــداخــاقــی کـ
شکستم، یا کسی را رد کردم 
ــروب نــشــده چــوبــش را  تــا غـ

خوردم. 

تولیت آستان قدس رضوی:

13آبان، نماد 
حق طلبی ملت ایران 
و شکست ابهت و 
اقتدار آمریکاست

تولیت آستان قدس رضوی یوم هللا 13 آبان 
را نماد حق طلبی و مبارزه علنی ملت ایران 
اقتدار  و  ابهت  و شکست  استکبار  برابر 
آستان نیوز،  گـــزارش  بــه  دانــســت.  آمریکا 
مروی  احمد  والمسلمین  حجت االسام  
در جلسه هیئت  امنای حرم مطهر رضوی 
که در تاالر والیت بارگاه مطهر امام رضا)ع( 
آبان روز  با تبریک یوم هللا 13  برگزار شد؛ 
استکبارستیزی، این روز را برگ زرینی در 
خواند  اسامی  شکوهمند  انقاب  تاریخ 
و  آبـــان نماد حق طلبی  کـــرد: 13  اظــهــار  و 
مبارزه علنی ملت ایــران و جوانان انقابی 
در برابر شیطان بزرگ آمریکای جهانخوار 
و شکست ابهت و اقتدار آمریکا و جمع  
کردن بساط توطئه استکبار علیه انقاب 

اسامی است.
نفوذها  آخــریــن  قطع  روز  را  آبـــان   13 وی 
ایـــران دانــســت و  ارتــبــاطــات آمریکا در  و 
ظلم ستیزی،  روز  ایـــن  در  کـــرد:  تــصــریــح 
آزادی خواهی، ایستادگی و مقاومت ملت 
آزاده ایران اسامی در برابر زیاده خواهی و 
سیاست های استکباری آمریکا تبلور یافت.
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه 
را  تعبیر  بهترین  آبـــان   13 حرکت  بـــرای 
امام راحل عظیم الشأن داشتند که تعبیر 
»انقاب دوم« را به کار بردند، گفت: امید 
است با استعانت الهی و تحت توجهات 
حضرت ولی عصر)عج( ملت مقاوم، صبور 
و بابصیرت ایران تحت هدایت های رهبر 
عظیم الشأن انقاب که خلف بحق صالح 
اقــتــدار،  عـــزت،  راه  راحـــل هستند،  امـــام 
سربلندی و مبارزه با استکبار و متکبران 
قـــدرت طــی کنند و  بــا  را همچنان  عــالــم 
و  سربلندی  پیروزی،  خداوند  ان شــاءهللا 
عظمت را برای این ملت و نظام مقدس 

مقدر بفرماید.

مــی خــورد.  زنـــگ  مــوبــایــل  توسلی   رقیه 
همکارم است که بی مقدمه می رود سر اصل 
داشته  را  هــوایــش  دارد  خــواهــش  و  مطلب 
باشم و نقش نیروی پشتیبانی را بازی کنم. 
برود  روز می خواهد   10 و  است  آخر مسافر 

سفر. شیراز، خانه خواهر محترمش. 
جوابم منفی نیست اما ذهنم درگیر می شود. 
قصد  کسی  می شنوم  وقــت  هــر  مدتی ست 
شکستن دستورالعمل ها را دارد با لب و لوچه 

آویزان در افق محو می شوم. 
دارم با خودم غرولند می کنم آخه کدام بنده 
را دوست  ایــن وقــت ســال  خدایی مسافرت 
نــدارد؟ بــارون، لشکر برگای زرد، بوی خیس 
آتیش  و  نارنگی، آش  فکر کن جمع  خــاک، 
جاده ای... چه شود!؟... همکار قشنگم! بعدِ 

دو سال همه دلشان لک زده برای کندن از 
چاردیواری و سیر و سیاحت... برای مارکوپولو 
شــدن... اصــاً یک نفر تو دنیا پیدا کن که 
دور...  دور  بــرود  و  دربیاید  الکــش  از  نخواد 
یکی که بعد این همه قرنطینه، خسته و لِه و 

کم انرژی نشده باشد؟
که صــدای ساز و دهل و گیتار می شنوم در 
اعا درجه ولوم، با فول کیفیت و بسیار بسیار 
نزدیک... هَنگ می کنم... توی کَتم نمی رود 
هــمــســایــه مــان بـــاشـــد... واحـــد روبـــه رویـــی... 
امــا هــســت... یــک ســاعــت پــس از نواختن 
ــازه بــاکــام هــا شــروع  ــی کــام، تـ آهــنــگ هــای ب
بوی  مــی آیــد...  کفش ها  صــدای  می شوند... 
و  خوشامدگویی ها...  و  خنده ها  و  ادکلن ها 
آهنگ تولدت مبارک که به گمانم باالی صد 

بار توی ساختمان زوزه می کشد تا طبقه فوق 
فوقانی... تا پشت بام... بلکم باالتر تا آسمون 

بی ستاره سیاه شب.
کارم از محو شدن در افق می گذرد. کج خُلق 
می شوم و اخم می کنم. اخم انسانی دپرس 
که با ترس و سؤال آمیخته است. نمی دانم 
شاید ظهر به این طرف خبری رخدادی چیزی 
شده باشد که من از شنیدنش جا مانده ام. 
مثاً اینکه کشور، پایان کرونا را جشن گرفته. 

اینکه ویروس خودش را تسلیم کرده است.
روشــن  تلویزیون  ــوا،  ن و  بحبوحه صــدا  تــوی 
بــه شدت  مــی جــورم.  را  کــانــال هــا  و  می کنم 
احتیاج دارم یک صورت ماسک زده بیابم که 
می یابم. شبکه 2، گفت وگوی ویژه خبری ست. 
خانم دکتر میرسیدی با معاون وزیر بهداشت 

و کارشناس حوزه کووید به اوضاع موجود و 
روند ابتا و مرگ و میر روزانه می پردازند. به 
شهرهای قرمز که کم نیستند. به اعام آمار 
واکسیناسیون که 50 درصد، دو دُز را دریافت 
با گوش های خــودم می شنوم  دارم  کــرده انــد. 
دکتر جان بابایی و جناب کارشناس و میهمان 
تلفنی برنامه می گویند اگر سهل انگاری کنیم 
و روند سفر و دورهمی ها را برگردانیم به سیاق 
قبل کرونا، احتمال پیک ششم قوی خواهد 
بود.چشم می دوزم به دیوار روبه رو، به خانه 
ویــروس  و دعــا دعــا می کنم مدعوین،  متولد 

کادو نیاورده باشند. 

پی نوشت:امام علی )ع( می فرمایند:
التنفروا من الحق؛ از حق مگريزيد.

نیمکت زندگینیمکت زندگی

کاش ویروس، کادو 
نیاورده باشند

طبق گزارش اسکندربیک منشــی در کتاب »عالم آرای عباسی« به 
فرمان شاه صفوی، 40 پسر و دختر یتیم در این مکتبخانه زیر نظر 

معلمان »شیعه مذهب و پرهیزگار« تربیت می شدند.
گزيدهگزيده
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

باید نهضت بازگشت به مسجد برای 
ارتقای فرهنگ و هنر شکل بگیرد

با اهدای زمين توسط آستان قدس رضوی صورت گرفت

 ساخت 4۰ واحد مسکونی
 ویژه محرومان سرخس

پای صحبت بانوان آزاد شده از زندان در پویش »نذر امام« 

مثل یک معجزه بود 

 آیت اهلل جوادی آملی:

نظام هستی
نظام مسلمان است
2

2

4

2

4

4

»به نشر« می تواند قطب انتشار 
کتاب های دینی کشور باشد

    سال اول    ویژه نامه 191    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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بررسی راهکارهای احيای تمدن نوین اسالمی در اندیشه رهبر انقالب 

مردم ، نقش اول تمدن نوین اسالمی



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

برابر آراء هئیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی اسفراین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز در دو نشریه آگهی های ثبتی)کثیر االنتشار و 

محلی( به شرح ذیل آگهی می شود. 
بخش5

پالک 56 - اصلی امین آباد : 
1.کالس��ه 1399114407116000789 آقای مهدی پرهیز فرزند ملک حسن شش دانگ  منزل به مساحت 605 

متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت ملک حسن پرهیز برابر رای3205 /1400
پالک 63 - اصلی قلعه کریم :

2.کالسه 1399114407116000746 آقای رمضانعلی ایماندار فرزند عیسی شش دانگ  منزل و مغازه متصل به 
مس��احت 93 /294 متر  از پالک 158 فرعی  از محل مالکیت ش��رکت سهامی جین اسفراین با نمایندگی حسین 

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

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

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

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

پالک 200 فرعی  از محل مالکیت 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 پالک 1379 فرعی  از محل مالکیت 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 پالک 1702 فرعی  از محل مالکیت برات زیبائی علی آباد  برابر رای3165 /1400
8.کالسه 1400114407116000259 آقای براتعلی مالزاده فرزند علی شش دانگ  منزل به مساحت 25 /167 متر  
از پالک 1737 فرعی  از محل مالکیت مش��اعی براتعلی مالزاده و1737 فرعی  از محل مالکیت رمضانعلی ناصری  

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

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

نورمحمد ، ابراهیم 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 پالک 113 فرعی  از محل مالکیت ورثه  حاتم حاتمی برابر رای3194 /1400
11.کالس��ه 1400114407116000113 آقای کانیار عفتی فرزند مصطفی شش دانگ  منزل به مساحت 47 /97 
متر  از پالک 903 فرعی  از محل مالکیت مصطفی عفتی -سکینه حیدر حسین رضایی نوئی برابر رای3171 /1400

12.کالسه 1400114407116000115 آقای مهدی خالقی فرزند عباس شش دانگ  منزل به مساحت 27 /92 متر  
از پالک 903 فرعی  از محل مالکیت مصطفی عفتی  -حسین و سکینه و حیدر 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��الک 903 فرعی  از محل مالکیت مصطفی عفتی -حس��ین س��کینه حیدر رضای��ی نوعی برابر 

رای3169 /1400
پالک 67 - اصلی قریه قصبه :

14.کالسه 1399114407116000193 آقای محمد رضا بیدی فرزند عبدالحمید شش دانگ  کارگاه به مساحت 
190 متر  از پالک 1820 فرعی  از محل مالکیت احمد روشنی زعفرانلو برابر رای3286 /1400

15.کالسه 1399114407116000203 آقای محمد رضا بیدی فرزند عبدالحمید شش دانگ  کارگاه به مساحت 
66 /594 متر  از پالک 1820 فرعی  از محل مالکیت احمد روشنی زعفرانلو برابر رای3288 /1400

16.کالسه 1399114407116000219 آقای جعفر محمدی فرزند شکراله شش دانگ  مغازه به مساحت 24 /96 
متر  از پالک 33 فرعی  از محل مالکیت 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 پالک 46 فرعی  از محل مالکیت  قربان حجی آبادی  برابر رای3186 /1400

18.کالسه 1399114407116000599 آقای جواد غالمی پور رویین فرزند اسماعیل شش دانگ  منزل به مساحت 
11 /116 متر  از پالک 612 فرعی  از محل مالکیت عباسعلی عباسی برابر رای3268 /1400

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

مالکیت خانم مژگان و گیالن روشنی زعفرانلو  برابر رای3280 /1400
20.کالسه 1400114407116000236 آقای مهدی محمدزاده فرزند محمدابراهیم شش دانگ  منزل به مساحت 

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

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

22.کالس��ه 1399114407116000366 آقای رضا روئینی فرد فرزند اس��معیل ش��ش دانگ  منزل به مساحت 
68 /122 متر  از پالک 37 فرعی  از محل مالکیت کریم اس��ماعیلی کش��تان و3704 فرعی  از محل مالکیت محمد 

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

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

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

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

 -اسماعیل 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 پالک 508 فرعی )به پالک 3815 فرعی تبدیل شده(   از محل مالکیت محمد حسن صفی خانی 

و اسماعیل 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 پالک 508 فرعی )به پالک 3815 فرعی تبدیل شده(    از محل مالکیت محمد حسن صفی خانی 

کشتان  برابر رای3364 /1400
پالک 71 - اصلی میان آباد :

29.کالس��ه 1399114407116000487 آق��ای حمی��د نیک��دل کوش��کی فرزند س��لیمان 3 دانگ وکالس��ه 
1399114407116000488 خانم شهناز قاسمی فرزند حسن 3 دانگ  منزل به مساحت 37 /173 متر  از پالک 

2344 فرعی  از محل مالکیت مسعود کاظم زاده برابر رای3190 /1400
پالک 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 فیروز فرزند رجب 4 دانگ  منزل به مس��احت 09 /267 متر  از پالک 0 
فرعی  از محل مالکیت ورثه ناصر منصوریان و اقدس منصوریان و اشرف منصوریان  و758 فرعی  از محل مالکیت 

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

91 /152 متر  از پالک 1117 فرعی  از محل مالکیت ابراهیم بزازان برابر رای3095 /1400

32.کالسه 1400114407116000173 خانم رقیه دادخواه فرزند غالمعلی شش دانگ  منزل به مساحت 94 /214 
متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت فاطمه علیمحمدی برابر رای3091 /1400

پالک 73 - اصلی قریه حسین :
33.کالسه 1399114407116000635 آقای محمد زمانی فرزند منصور شش دانگ  منزل به مساحت 54 /155 

متر  از پالک 136 فرعی  از محل مالکیت ورثه غالمرضا حاتمی برابر رای3192 /1400
34.کالسه 1400114407116000138 آقای محمود مالداری فرزند براتعلی شش دانگ  منزل به مساحت 6 /163 

متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت حسن خانکانلو فرزند حسین برابر رای3078 /1400
35.کالسه 1400114407116000216 آقای نعمت اهلل خالقی فرزند علی اصغر شش دانگ  منزل به مساحت 85 /94 متر  
از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت رعنا سعادتی فرزند برات و  ورثه صدیقه سعادتی )ابراهیم و خدیجه بادپروا( برابر رای3076 /1400
36.کالس��ه 1400114407116000285 خانم صغری نیکخواه فرزند غالمحس��ین شش دانگ  منزل به مساحت 
66 /130 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت ورثه بابا محمد حاتمی )سکینه خسرو آبادی( برابر رای3147 /1400

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

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

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

39.کالس��ه 1399114407116000652 آقای حس��ین برات زاده فرزند احیا علی شش دانگ  مغازه به مساحت 
53 /62 متر  از پالک 305 فرعی  از محل مالکیت ابوالقاسم قاسمی و صغری خانم عسکری برابر رای3366 /1400

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

خان فیزروز  برابر رای2699 /1400
بخش13:   پالک 17 - اصلی بانی در :

41.کالسه 1400114407116000096 آقای علی رجائی فر فرزند علی اصغر شش دانگ  منزل به مساحت 72 /437 متر  
از پالک 61 فرعی  از محل مالکیت غالمعلی نوروزی و62 فرعی  از محل مالکیت قاسمعلی قوچی  برابر رای3282 /1400

پالک 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 غالمحسین 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 پالک 0 فرعی  از محل مالکیت محراب 

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

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

پالک 803 فرعی  از محل مالکیت علی ارغیانی و محمد جعفر اغیانی    برابر رای3232 /1400
45.کالس��ه 1399114407116000648 آق��ای امی��ر رض��ا ارغیان��ی فرزن��د محم��د جعفر 3 دانگ وکالس��ه 
1399114407116000649 آق��ای محم��د مهدی ارغیانی فرزند علی 3 دانگ ، از ش��ش دانگ باغ به مس��احت 

27 /94296 متر  از پالک 803 فرعی  از محل مالکیت علی ارغیانی  برابر رای3239 /1400
پالک 136 - اصلی مزرعه گلجیک :

46.کالسه 1399114407116000525 آقای علیرضا قرائی فرزند علی شش دانگ  باغ به مساحت 8 /63215 متر  
از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت علی قرائی فرزند محمد ابراهیم برابر رای2909 /1400

لذا به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ میگردد چنانچه اعتراضی 

دارند باید از تاریخ انتشاراولین اگهی و در روستاها از تاریخ الحاق درمحل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تس��لیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف مدت یکماه از تاریخ 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 ارایه ننماید اداره 
ثبت محل  برابر مقررات مبادرت به صدور س��ند خواهد نمود .ضمن اینکه صدور س��ند مالکیت جدید مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد شد .آ1406797     
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه 28                                       /07                                       /1400

تاریخ انتشار نوبت دوم :  شنبه 15                                       /08                                       /1400
اردالن محمدی    کوشکی             -   رییس اداره ثبت اسناد و امالک اسفراین

ثبتی  واراضی وساختمانهای  تکلیف وضعیت  تعیین  در اجرای آگهی موضوع ماده 3قانون 
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 شماره140060306007001242-1400/07/24 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي اکبر شاه 
مرادي بنده قرائي در یک ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 169.65 مترمربع قسمتی از  پالک 7209 فرعي از 
166 -اصلي  واقع درخراسان رضوی بخش 13 مشهد خریداري کل  مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است. 
2.برابر راي ش��ماره 140060306007001207-1400/07/20 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم رس��انه 
مرادي در ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت 2174.55 مترمربع قسمتی از 130 -اصلي  واقع اراضی حسن 

اباد در خراسان رضوی در بخش 13 مشهد  خریداري از مالکیت مشاعی خودش محرز گردیده است.
3.براب��ر راي ش��ماره140060306007001209-1400/07/20 تصرفات مالکان��ه بالمعارض متقاضي آقاي احمد 
درفراخ  در شش��دانگ س��اختمان مسکونی به مساحت 106.90 مترمربع قسمتی  از پالک  173-174 اصلي واقع 
اراضی غصن اباد و سعد اباد  دربخش 13 مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي خواجه احمد کمال احمدی محرز 

گردیده است.
4.براب��ر راي ش��ماره 140060306007001227-1400/07/21 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم  ایران 
خدادادي جامي در یک ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 126.26 مترمربع قسمتی از پالک 5 فرعي از 731 

-اصلي واقع خراسان رضوی دربخش 13 مشهد خریداري از مالکیت مشاعی خودش محرز گردیده است.
5.براب��ر راي ش��ماره 140060306007001194-1400/07/07 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم حمیرا 
میادادپور در شش��دانگ س��اختمان مسکونی به مساحت 269.40 مترمربع قس��متی از پالک 170- اصلي واقع در 

خراسان رضوی بخش 13مشهد خریداري از مالک رسمي فاطمه صغری رضائیان  محرز گردیده است.
6.برابر راي شماره140060306007001284-1400/07/26 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدي رستمي 
بزدي در ششدانگ ساختمان به مساحت 184.02 مترمربع قسمتی از  پالک 5 فرعي از 3 -اصلي واقع در خرسان رضوی.
بخش 13 مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي حسین چوبداری خداشناس احدی از ورثه براتعلی چوبداری  محرز 
گردیده است.لذابه موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی وماده 
13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی وماده 13ایین نامه مربوطه 
این آگهی  در دونوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی وکثیراالنتشاردرشهرها منتشرتادرصورتی که اشخاص 
ذینفع به اراءاعالم شده  اعتراض داشته باشند بایدازتاریخ  انتشاراولین  آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خودرابه  اداره 
ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذنماید ومعترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم 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 حکم قطعی دادگاه است ودرصورتی که اعتراض درمهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت بصدورسند مالکیت می نماید وصدور 

سند مالکیت مانع از  مراجعه متضرر به دادگاه  نیست .آ1406831  1400/115  م الف : 1400/115
•تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/29
•تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/15

هادی نیکوفکر 
رئیس اداره  ثبت اسناد وامالک تربت جام

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی فریدونکنار
} همشهریان عزیز تا فرصت باقی است نسبت به تعویض اسناد دفترچه ای خود اقدام فرمایید {

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰،۰۹،۲۰ 
امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی فریدونکنار مورد رس��یدگی و 

تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در فریدونکنار پالک ۶۶ اصلی بخش ۲

۶۶ اصلی آقای ابوالفضل گیلکی کناری فرزند رجبعلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت ۱۷۳.۹۹ 
مترمربع خریداری از بنیاد مستضعفان مالک رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۹۰۰۳۴۱۷ مورخ ۱۴۰۰،۰۶،۲۵ 
۶۶ اصلی و ۵۵ فرعی آقای سید علی حسین نژاد فرزند سیدرشید نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین بمساحت ۱۲۶.۰۸ 
متر مربع خریداری از بنیاد مستضعفان مالک رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۹۰۰۲۷۵۴ مورخ ۱۴۰۰،۰۶،۰۱
۱۵۲۴ فرعی خانم فاطمه علیزاده فرزند عبدالرحیم نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 
۱۱۳.۹ متر مربع خریداری از آقای چنگیز و پرویز و محمد و علی اصغر عباس زاده مالک رس��می برابر رای ش��ماره 

۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۹۰۰۲۸۸۸ مورخ ۱۴۰۰،۰۶،۰۷
۱۷۸۷ فرعی آقای مهدی غالمی فرزند نعمت نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت ۲۴.۲۰ مترمربع 
خریداری از آقای علی محمد عابدیان مالک رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۹۰۰۳۷۵۱ مورخ ۱۴۰۰،۰۷،۰۶ 
۲۰۵۵ فرعی آقای ابراهیم عبادی فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت ۲۱۴.۹ 
مترمربع خریداری از خانم ننه باجی شیری مالک رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۹۰۰۳۱۷۲ مورخ ۱۴۰۰،۰۶،۱۵ 
۲۵۲۰ فرع��ی و ۴۳۹۹ فرع��ی خان��م زین��ب خاتون گلی کن��اری فرزند عبداله نس��بت به شش��دانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی بمس��احت ۱۹۹.۴۷ مترمربع خریداری از بنیاد مس��تضعفان مالک رس��می برابر رای شماره 

۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۹۰۰۳۱۷۴ مورخ۱۴۰۰،۰۶،۱۵
۲۹۵۷ فرع��ی خان��م عالم��ه ورزی کناری فرزند نورعلی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بن��ای احداثی 
بمساحت۱۱۴.۲۵ متر مربع خریداری از مالک رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۹۰۰۳۷۰۶ مورخ۱۴۰۰،۰۷،۰۶ 
۳۵۷۹ فرعی آقای رضا یوسفی فرزند مرحوم حسین نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت ۱۶۶ مترمربع 
خریداری از آقای نورعلی عباس زاده مالک رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۹۰۰۳۶۷۳ مورخ ۱۴۰۰،۰۷،۰۴
۳۵۸۱ فرعی آقای حمید رضا باقری فرزند محمدباقر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت ۱۷۸.۱۸ 
مترمربع خریداری از آقای رمضانعلی علیزاده مالک رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۹۰۰۳۸۳۱ مورخ ۱۴۰۰،۰۷،۱۱

۳۶۶۱ فرعی آقای یوسف گرجی مهلبانی فرزند مظفر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت ۱۵۰ 
مترمربع خریداری از آقای محمدتقی باغبانی مالک رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۹۰۰۲۷۵۳ مورخ ۱۴۰۰،۰۶،۰۱ 
۳۶۶۶ فرعی آقای سید امید علوی مرزنگو فرزند حسن نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 

۱۱۴ مترمربع خریداری از مالک رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۹۰۰۲۷۴۹ مورخ۱۴۰۰،۰۶،۰۱ 
۳۶۶۶ فرعی خانم نرگس کبیری کناری فرزند علی اصغر نسبت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 

۱۴۷ مترمربع خریداری از مالک رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۹۰۰۲۷۵۰ مورخ۱۴۰۰،۰۶،۰۱ 
۳۶۶۶ فرعی آقای غالمحسن شکری فرزند محمدعلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 

۱۲۷ مترمربع خریداری از مالک رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۹۰۰۳۶۷۵ مورخ۱۴۰۰،۰۷،۰۴ 
۵۷۹۷ فرعی آقای عباس حاجی تشکری کناری فرزند عسگری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
بمساحت ۱۰۲.۶ مترمربع خریداری از مالک رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۹۰۰۲۸۷۲ مورخ ۱۴۰۰،۰۶،۰۷ 
۶۵۴۰ فرعی آقای هادی گیلک فرزند علی گدا نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت ۲۴۷.۵۶مترمربع 
خریداری از نعمت اله غالمی مالک رس��می برابر رای ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۹۰۰۳۸۰۸ م��ورخ ۱۴۰۰،۰۷،۰۸ 
۹۰۹۰ فرعی خانم صفیه عیسی پور فرزند جانعلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت ۱۵۰ 

مترمربع خریداری از مالک رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۹۰۰۲۹۲۲ مورخ ۱۴۰۰،۰۶،۰۹
۱۲۸۳۷ فرعی آقای زلفعلی دش��تی بل داش��ی فرزند یونس نسبت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
بمس��احت ۱۵۳ مترمربع خریداری از خانم ها الهه و افس��انه هردو توانگر بالس��ویه مالک رس��می برابر رای شماره 

۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۹۰۰۳۸۹۲ مورخ ۱۴۰۰،۰۷،۱۲ 
امالک متقاضیان واقع در فریدونکنار پالک ۶۴ اصلی بخش۲

۲۱۱۷ فرعی آقای علی قربانی فرزند یوسف نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت۳۸۸.۴۳ مترمربع 
خریداری از خانم سیده فاطمه برزگر مالک رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۹۰۰۳۸۲۹ مورخ ۱۴۰۰،۰۷،۱۱

لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی اکثیراالنتش��ار در ش��هرها منتش��ر و در 
روس��تاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید 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 به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 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 مبادرت به صدور سند مالکیت می 
نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در 
مورد قس��متی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نش��ده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه 
حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رس��اند و 
نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نماید.  م الف ۱۲۱۰۱۵۱  آ۱۴۰۶۸۸۲
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰،۰۸،۰۱           تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰،۰۸،۱۵

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونکنار - علی قلی زاده کردی
 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه 
شهرستان ساری منطقه یک

برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۱۰۰۰۱۰۱۹۳۹۱ مورخه ۹۶،۱۱،۰۷ که در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد ثبتی منطقه یک س��اری تصرفات مالکانه آقای / 
خانم نوراله رضائی ریکنده فرزند حیدر علی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب ساختمان 
به مس��احت۱۲۳.۲۰ مترمربع قس��متی از پالک ۳۴۴۲ اصلی واقع در یک بخش یک ثبت ساری خریداری از مالک 
رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.ک پ ۹۶،۹۹۰   م الف ۱۲۰۸۶۴۶   آ۱۴۰۶۸۷۸
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰،۰۸،۱                              تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰،۰۸،۱۵

مهدی داودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه 
شهرستان ساری منطقه یک

برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۱۰۰۰۱۰۱۹۳۰۷ مورخه ۹۶،۱۱،۰۵ که در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد ثبتی منطقه یک س��اری تصرفات مالکانه آقای /

خانم نوراله رضائی ریکنده فرزند حیدر علی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب ساختمان 
به مس��احت۱۱۴.۳۹ مترمربع قس��متی از پالک ۳۴۴۲ اصلی واقع در یک بخش یک ثبت ساری خریداری از مالک 
رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 

مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ک پ۹۶،۹۹۱ م الف ۱۲۰۸۶۴۷     آ۱۴۰۶۸۷۹
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰،۰۸،۱                          تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰،۰۸،۱۵

مهدی داودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری

)) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ((
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰،۹،۲۰ و 
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۳۰۱۲۳۹۴ مورخ ۱۴۰۰،۰۷،۰۶ هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای / خانم رحمت اله محمدی فرزند 
عبداله و نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۶۰۳.۴ مترمربع به شماره پالک ۲۰۳ فرعی 
از ۲۰ اصلی واقع در قریه باریکال بخش یک خریداری شده از آقای / خانم مهدی ناقدی مالک رسمی محرز گردیده 
است لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی / سراسری در شهرها منتشر و در 
روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و 
رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست

 به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع 
از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.  م الف ۱۲۰۸۸۷۴   آ۱۴۰۶۸۸۰

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰،۰۸،۰۱                          تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰،۰۸،۱۵
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان - عین اله تیموری

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

برابر رای ش��ماره ۵۳۳۷ تاریخ ۱۴۰۰،۰۶،۲۷ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم سمیه 
السادات تیموری فرزند سید حمیدرضا در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۵۷۳.۰۲ مترمربع 
قس��متی از پالک ۱۹ اصلی به ش��ماره کالس��ه۹۹،۱۴۳۱ واقع در اراضی گرایل محله بخش ۱۸ ثبت بهشهر محرز 
گردیده اس��ت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۴ روز آگهی میش��ود در صورتی که اشخاص 
نس��بت 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 انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.   م الف ۱۲۱۰۰۳۱   آ۱۴۰۶۸۸۱
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰،۰۸،۰۱                          تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰،۰۸،۱۵

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر  -  محمد مهدی قلیان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای اسحق خضروی وکالتاً از طرف حسین احمدی به شماره وکالت ۴۱۷۸۶- ۱۴۰۰/۱/۱۵ تنظیم دفترخانه ۱۸۹ 
مشهد با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست ۱۹۱۸۷/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۳ تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک ۲۲۱ فرعی از ۱۹۲- اصلی بخش ۶ طرقبه شاندیز را نموده 

که پالک فوق الذکر ششدانگ به نام سیدعلی احمدی ثبت و برابر شماره سند قطعی ۵۷۳۹- ۱۳۴۷/۸/۲ دفتر ۴۰ 
مشهد میزان دو دانگ مشاع از ششدانگ به نام حسین احمدی ذیل دفتر ۳۹ صفحه ۴۴۲ به شماره ثبت ۵۵۹۴ ثبت 
و سند ورقه ای اولیه در سهم نامبرده معتبر گردید و فاقد بازداشت و رهن می باشد حسب اعالم مالک متقاضی سند 
مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود شده در اجرای ماده ۱۲۰ 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 ۱۰ 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 سندج مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. م.الف ۸۸۶ آ-۱۴۰۷۳۶۴
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی از طرف احمد احمدی

آگهی ابالغ تصمیم عدم افراز
در مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ پرونده ثبتی ششدانگ پالک ۵۷۱ فرعی از پالک ۱۶۸- اصلی بخش ۶ مشهد که جریان 
ثبتی آن خاتمه یافته و تمامت هشتاد و پنج صدم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ بنام آقای هادی نجمی و 
تمامت بیست و پنج صدم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ بنام خانم الهه بزدی ثبت و سند مالکیت کاداستری 
آن جهت مالکین صادر و تسلیم گردیده تحت بررسی قرار گرفت، با توجه به مستندات موجود در پرونده بشرح ذیل 

مبادرت به انشاء تصمیم می نماید.
گواهی عدم افراز

در خصوص تقاضای آقای هادی نجمی و خانم الهه بزدی مبنی بر افراز سهم مشاع نامبردگان بمیزان تمامت هشتاد 
و پنج صدم دانگ مش��اع از شش��دانگ یک قطعه باغ بنام آقای هادی نجمی و تمامت بیس��ت و پنج صدم دانگ 
مش��اع از ششدانگ یک قطعه باغ به مس��احت ۱۸۸۲/۸۱ مترمربع پالک ۵۷۱ فرعی از ۱۶۸- اصلی واقع در اراضی 
ازغدخش ۶ مشهد، با توجه باینکه مدیریت جهاد کشاورزی طرقبه شاندیز باستناد پاسخ شماره ۹۴۷۳/ص/۳۶ مورخ 
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ با تقاضای افراز واصله مخالفت نموده است، لذا تصمیم به عدم قابلیت افراز آن صادر و در اجرای مواد 
۵ و ۶ آیین نامه قانون افراز مراتب به کلیه مالکین مشاع ابالغ تا چنانچه اعتراضی دارند حسب ماده ۲ قانون افراز و 
فروش امالک مشاع ظرف مدت ده روز از انتشار آگهی اعتراض خود را تسلیم دادگاه محل وقوع ملک نموده و گواهی 

طرح دعوی را به این اداره تحویل نماید. م.الف ۸۸۷  آ-۱۴۰۷۳۶۵
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظ��ر به اینکه آقایان س��عید بختاری آذر و علیرضا فرید محمدی اصالتا و مه��دی قربانی به موجب وکالت نامه های 
ش��ماره ۹۲۱۱۶- ۹۸/۹/۳ و ۱۰۰۷۴۹- ۱۴۰۰/۷/۲۰ دفتر ۷۵ مش��هد از طرف آقای محسن قربانی باستناد ۶ برگ 
فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی 
اس��ت اس��ناد مالکیت ششدانگ یکباب منزل به شماره پالک ۱ فرعی از ۳۱۱۳ اصلی بخش ۱ مشهد که متعلق به 
نامبرده میباش��د به علت س��هل انگاری مفقود گردیده است. با بررس��ی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبردگان 
در ذی��ل دفتر ام��الک الکترونیکی ب��ه ش��ماره های ۱۳۹۸۲۰۳۰۶۰۰۳۰۰۴۵۶۶ و ۱۳۹۸۲۰۳۰۶۰۰۳۰۰۴۵۶۴ و 
۱۳۹۸۲۰۳۰۶۰۰۳۰۰۴۵۶۵ بنامش��ان بالسویه صادر و اسناد مالکیت چاپی به شماره های ۵۰۵۹۳۹ و ۵۰۵۹۳۷ و 

۵۰۵۹۳۸ سری ج ۹۷ صادر گردیده است دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.....
لذا به استناد ماده ۱۲۰ اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف ۸۸۵ آ-۱۴۰۷۳۶۶
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- سیدمحمد باقر حسینی جهانگیر

اللهم... 
اعنی علی 
تربیتهم و 
تادیبهم و 
برهم
خدايا مرا بر 
تربيت، ادب آموزى 
و نيكى كردن به 
فرزندانم يارى فرما.

تزاَورُوا 
حتـابـوا و 

تصـافحُـوا   
والحتـامشـوا

به ديدن يكديگر رويد 
تا يكديگر را دوست 

داشته باشيد و دست 
يكديگر را بفشاريد و 
به هم خشم نگيريد.

KC
به گزارش ایکنا، آیت هللا  جوادی آملی به مناسبت برگزاری 
آیین افتتاحیه ششمین دوره طرح ملی »گفتمان نخبگان 
علوم انسانی« که عصر چهارشنبه ۱۲ آبان  در تاالر فردوسی 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد، 
در پیامی به اهمیت علوم انسانی پرداخت که بخش هایی 

از آن را می خوانيد. 
الهیات فلسفه با علوم کار دارد، یعنی اگر حکمت عملی برای 

تربیت مردم و اسالمی کردن جامعه است، الهیات فلسفه 
برای اسالمی کردن علوم است و باید علم را مسلمان کند. 
مسلمان شدن علم، مطلبی است و مسلمان شدن جامعه 
مطلبی دیگر؛ سرّ اینکه الهیات فلسفه کمتر مطرح است و 
مردم ارتباط کمی با آن دارند و عملیات راهبردی این الهیات 
ــدارد، این است که با مــردم کــاری نــدارد؛  با مــردم سروکار ن
حکمت عملی با گفتار و کردار و با عقیده و رفتار مردم مرتبط 

است، اما الهیات فلسفه می خواهد علوم و علم را مسلمان 
کند و کاری با متعلمان ندارد. 

فلسفه به همه علوم می گوید ایها العلوم، بدانید هویت 
شما به هویت معلوم گره خورده و معلوم مثلث است و این 
مثلث را مُثله نکنید. اگر معلوم را مُثله کردید، علم مُثله 
گیرتان می آید و خودتان مُثله می شوید. این علم مُثله، عالم 
مسلمان تربیت نمی کند. تبیین این مطلب آن است که 

فلسفه می گوید هیچ موجود ممکنی نیست مگر آنکه مثلث 
است؛ یک ضلع به مبدأ برمی گردد چه کسی او را آفرید، یک 

ضلع آنکه برای چه خلق شده و یک ضلع هم درونی است.
متأسفانه اولین کــاری که علوم دیگر به دســت می دهند 
آن است این مثلث را مُثله کــرده و فقط یک ضلع را باقی 
گذاشته اند، کی آفرید )ضلع اول( و برای چه آفرید )ضلع 

سوم( را گرفتند و ضلع درون را کنار گذاشتند.

معلوم مثله شده جنگ های جهانی دیروز و جنگ های نیابتی 
امروز را به راه انداخته است؛ اینکه انسان سر از اختالس 
نجومی و یا سر از برده گیری درمی آورد، برای آن است که مُثله 
است؛ انسان تا نفس می کشد انسان است نه پس از آن؛ 
معلوم مُثله شده علم مثله شده را تربیت می کند، نه آینده را 
می داند نه گذشته را. اینکه راهبرد عملیاتی فلسفه مشخص 
نیست، چون با علوم کار دارد، علوم هویت خود را از معلوم 

می گیرد و معلوم مثلث است و معلومِ مثلث را غرب مثله 
کرده و این معلوم مثله شده الشه سردخانه است که الشه 

سردخانه حیات بخش نیست!
نظام هستی، نظام مسلمان است یعنی مطیع پروردگار، 
علم مطابق با معلوم، مسلمان است، این علم مثلث است 
نه مُثله شده و می گوید خدا آفرید، منظم آفرید و برای هدف 
آفرید. تمام آنچه برای موجود زنده الزم است خدا به ما عطا 

کرد، بنابراین فلسفه الهی و اجتماعی ارتباط مستقیم با 
علوم دارد و علوم ارتباط مستقیم با معلومات. فلسفه، علمِ 
تربیت شده تولید می کند، این علم مسلمان است و جهان را 
آن طور که هست می شناسد و چنین علمی مسلمان تربیت 
می کند. حوزه علمیه در سایه این مثلث، موحد می ماند؛ 
دانشگاه در سایه این علم، مسلمان می ماند، یعنی تا علم 
مسلمان نباشد عالم، مسلمان نمی شود؛ ایــن اندیشه، 

انگیزه بخش است و این انگیزه که محصول فلسفه عملی 
است، گفتار و رفتار مردم را اصالح می کند.

اینکه الهیات فلسفه با مردم کاری ندارد برای آن است که 
واسطه بسیار است، کیفیت مسلمان کردن علوم آن است 
که معلوم را تبیین می کند و به علم می گوید تمام هویت تو 
در پرتو معلوم است و معلوم مثلث را مُثله نکن، غرب چنین 

کرد و گرفتار سکوالریسم شد.

آیتاهللجوادیآملی:
نظام هستي
نظام مسلمان 
است

شرح حدیث
حضرت آیت اهلل خامنه ای

   اهميت دعا كردن
»ُكلُُّكم َضالٌّ ااِّل َمن َهَديت«؛ سند طوالنى شريف زرين و نورانى اين 
حديث مى رسد به اينجا كه خداى متعال خطاب مى كند به امثال 

بنده و شما كه اين را بدانيد، اگر هدايت الهى نباشد، كمک الهى 
نباشد و دل شما را، ذهن شما را به  سمت حقيقت گرايش ندهد و 

كمک نكند، همه  شما در گمراهى باقى خواهيد ماند. خداوند به 
پيغمبرش مى گويد: »َو َوَجـَدَک ضاالًّ َفَهدىٰ« در دعا وارد شده است 

»الهي َتمَّ نوُرَک  َفَهَديَت  َفَلَک الَحمُد َربَّنا«؛ اگر نور الهى و هدايت 
الهى و انگشت اشاره  حضرت حق عزو جل نبوده باشد، ما در وادى 
حيرت و ضاللت باقى مى مانيم. خب پس حاال بايد چكار كنيم؟ بايد 

از خداى متعال هدايت بخواهيم. يكى از دعاهاى خيلى مهم همين 
است. اگر لحظه اى هدايت الهى سلب شود، ممكن است پايمان را كج 
بگذاريم، ممكن است زاويه پيدا كنيم، ممكن است گمراه شويم، ممكن 
است گاهى ۱۸۰ درجه عوض شويم  ؛ كما اينكه مى بينيد از اين قبيل 

هست؛ هدايت الهى مانع از اين گمراهى هاست.

»َو ُكلُُّكم عائٌِل ااِّل َمن اَغَنيت« ]در ادامه ى حديث مى فرمايند[ همه  
شما فقير و تهيدست هستيد، مگر آن كسى كه من او را غنى كنم. 
غنا را هم از خداى متعال بايد خواست؛ دنبال غنا به دِر خانه  اين 
و آن نبايد رفت. اين را ما ياد بگيريم كه به  خاطر غنا، دنبال اين و 
آن نيفتيم. گاهى اوقات انسان به طمع غنا دنبال اين و آن مى افتد 

و هيچ  كدام -نه محبت آن ها و نه غنا- گيرش نمى آيد و از دست 
مى دهد آن نور توحيدى را كه خداى متعال در دل انسان قرار داده. 
اين هم مطلب بعدى.»َو ُكلُُّكم هالٌِک ااِّل َمن اَنَجيت« و اگر من شما را 

نجات ندهم، همه  شما در وادى هالكت خواهيد افتاد.
»َفاسَألونى اَكِفُكم َو اَهِدُكم َسبيَل ُرشِدُكم« نتيجه اين است كه از من 

بخواهيد، دعا كنيد؛ اين ترغيب به دعا كردن است. ما دعا را دستِ كم 
نبايد بگيريم، خواستن از خداى متعال را دستِ كم نبايد بگيريم. هر 
چه هم بتوانيد اين دعا را، اين درخواست از ساحت پروردگار را در 
يک فضايى انجام بدهيد كه حال خوشى براى شما وجود داشته 

باشد، زمينه براى تضرع فراهم باشد؛ در دعا هست: »ال ُينجى ِمنَک  

عُ  اِلَيک« ]بايد[ تضرع را بتوانيم انجام بدهيم؛ تضرع خيلى  َضرُّ ااِلَّ التَّ
چيز ُپرقيمتى است كه انسان بتواند پيش خداى متعال تضرع 

كند. اگر پيش خداى متعال تضرع كرديد، آن  وقت  پيش قدرت هاى 
پوشالى، قدرت هاى اسمى، نمايش ها و نمودارهاى دروغين قدرت 

مى توانيد سرتان را باال بگيريد و تضرع نكنيد.

ــاد اســالمــی  وزیـــر فــرهــنــگ و ارشــ
ــارکــردهــای متنوع  ــاره بــه ک ــا اشــ ب
ــالب  ــقـ مـــســـجـــد در جــــریــــان انـ
ــاع مــقــدس و  ــ اســـالمـــی، دوران دف
بسیاری عــرصــه هــای دیــگــر گفت: 
بــایــد نهضت بازگشت بــه مسجد 
ــقــای فرهنگ و هنر شکل  ــرای ارت بـ
بگیرد.به گزارش مهر به نقل از ستاد 

ارتباطات رسانه ای )فهما(، گردهمایی مدیران ستادی 
و استانی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور 
در محل بــاغ زیبای تهران بــرگــزار شد.محمدمهدی 
اسماعیلی در بخش شبانگاهی این گردهمایی ضمن 
قــدردانــی از فعالیت های کــانــون هــای فرهنگی هنری 
مساجد کشور گفت: عنوان خوبی برای این گردهمایی 
انتخاب شده است، بحث مردمی شدن فرهنگ و هنر 
یکی از شعارهای اصلی است که در برنامه چهار سال 
آینده در وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی محور قرار 
داده ام. سقف فعالیت من در وزارتخانه نیز چهار سال 
است، در نتیجه باید لحظه لحظه این فرصت مهیا شده 
را مغتنم دانسته و به گونه ای فعالیت کنیم که مورد 

رضایت خداوند باشد.

مسجد مهم ترین کانون تجلی دولت مردمی است ◾
ــاد اســالمــی در بخش دیــگــری از  وزیــر فرهنگ و ارشـ
سخنان خود اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد تولیدات 
سینمایی ما مربوط به شمال تهران است. گویا هنر یک 
حوزه نخبگانی است و آحاد مردم، تماشاچی هستند. 
فرهنگ مثل ورزش است، فکر کنید تماشاچی بازی 
استقالل و پرسپولیس باشید آیا بدنتان آماده ورزش 
است؟ تولید فرهنگ و هنر باید عمومی و مقوله ای عام 
باشد؛ حال برای تحقق این مسئله کدام زیرساخت در 
جامعه دینی چون جامعه ما می تواند زیرساخت تولید 
فرهنگ و هنر باشد؟ بیش از ۲۶ هزار کانون فرهنگی 
ــد و ایــن یک ظرفیت  هنری در مساجد فعالیت دارن
بزرگ برای اجرای سیاست های مردمی سازی فرهنگ 

و هنر است.
وی با اشــاره به بخشی از خاطرات خــود از مسجد و 
فضای مسجد گفت: من از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹ به مدت 
چهار سال مکبر مسجد بودم، اصالً زودتر به مسجد 
می رفتم تا کسی جای مرا نگیرد. بسیاری از شهدا را در 
مسجد دیدم، در مسجد تئاتر اجرا کردم، بسیاری از 
کالس های ما در دوران دفاع مقدس و زمانی که بمباران 

شهری بود در مسجد برگزار می شد، 
همه فعالیت هایمان در مسجد بود 
چراکه آن زمــان ساختار فرهنگی 
دیگری هم نبود، نه خانه محله 
داشتیم و نه فرهنگسرا؛ من فیلم 
محمد رســـول هللا)ص( را هم در 

مسجد دیدم.
اسماعیلی افزود: مسجد مهم ترین کانون بروز و تجلی 
دولت مردمی است. ۹۸ درصد تحوالت کشور در طول 
انقالب و دفاع مقدس در مساجد و مناسک مذهبی 
ما رخ داده اســت. ۱7 شهریور چگونه شکل گرفت؟ 

اعزام ها در دوره جنگ از کجا انجام می شد؟
ــه داد: بــا ایــن وصــف می توانیم بسیاری از  وی ادامـ
فعالیت ها از جمله کتاب و کتاب خوانی، تئاتر، سرود، 
خوشنویسی و نقاشی را به مسجد ببریم؛ همه این 
فعالیت های فرهنگی هنری در مسجد امکان بروز و 
ظهور دارند، اگر می خواهیم بچه هایمان تربیت قرآنی 
پیدا کنند و با معارف دینی آشنا شوند باید با مسجد 
پیوند یابند.اسماعیلی با بیان اینکه امام خمینی)ره( 
دوگانه های بسیاری را حل کــرد، افــزود: از جمله این 
دوگانه ها همزیستی میان تجدد و سنت بــود. برای 
مثال در مورد سینما امام)ره( فرمود ما با تجدد و سینما 

مخالف نیستیم با فحشا مخالفیم.
وی افزود: شعر و ادب و هنرهای مختلف و کتاب خوانی 
در کار ما استفاده می شود. ۲۶ هزار کانون یعنی ۲۶ هزار 
کتابخانه عمومی و این فرصت مغتنمی است. محور 
کار ما در دوره جدید، مردمی سازی فرهنگ و هنر است 

و این کار جز از طریق مسجد محقق نمی شود.
اسماعیلی تصریح کــرد: از دوســتــان در کانون های 
فرهنگی هنری مساجد می خواهم آستین ها را باال 
بزنید، مردمی سازی جز از راه مساجد ممکن نیست، 
ما می خواهیم هنرمندی تربیت شود که بتواند مفاهیم 
بلند قرآنی را در قالب فیلمی تأثیرگذار ارائه دهد یا در 

مورد شهدای بزرگ ما آثاری بسازد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه تمدن نوین 
اسالمی بدون فرهنگ و هنر شکل نمی گیرد، افزود: 
باید نهضت بازگشت به مسجد برای ارتقای فرهنگ 
و هنر شکل بگیرد. انسان در مسجد احوالی دارد و در 
خارج از مسجد، احوالی دیگر دارد.وی گفت: بنابراین 
باید به تقویت کانون های فرهنگی هنری مساجد کمک 
کنید. باید در عمل کار کنیم و صرفاً حرف نباشد. برای 
کانون های مساجد چند بسته برنامه تدوین می کنیم.

استفاده از پدافند غیرعامل از جمله 
راهبردهای پیامبر)ص( بــرای حفظ 
جامعه اسالمی در مقابل عملیات 
ــوده اســـت.  ــ خــصــمــانــه دشـــمـــن بـ
داده هـــای تاریخی نشان می دهد 
ــول حــیــات چــنــدیــن هـــزار  در طــ
ساله تمدن بشری، جنگ و نزاع 

همیشه وجود داشته و تمدن ها برای رسیدن به منافع 
خود از آن استفاده می کردند. در بیشتر دوران حکومت 
نبوی، علوی و حسنی که درمجموع نزدیک به ۱۶ سال 
به طول انجامید نوعی سیاست دفاعی غیرمسلحانه بر 
پایه وحدت و تعامل با قدرت های سیاسی به کار گرفته 
شد. در ادامه به برخی از مهم ترین تاکتیک ها در حیات 

پیامبر)ص( پرداخته می شود.

مکان یابی صحیح برای استقرار نیروها ◾
مکان یابی صحیح برای استقرار نیروها تاکتیکی بود 
که از همان روزهای نخست ظهور اسالم در مکه مورد 
استفاده پیامبر قرار گرفت. هجرت یــاران به سوی 
حبشه نمونه ای بود كه پيامبر)ص( از طریق آن، عالوه 
بر دفاع از جان اصحاب، بستر گسترش اسالم در 
آن منطقه را نیز فراهم نمود.توطئه قتل پیامبر)ص( 
نیز در دستور کار مشرکان قرار گرفت که حضرت 
با استفاده از تاکتیک اختفا و فریب، به غــار ثور 
پناهنده شد و حضرت علی)ع( را در بستر خود قرار 
داد.هجرت یاران از مکه به مدینه پیش از ورود خود 
ایشان به مدینه از دیگر اقدامات غیرمسلحانه برای 
دفاع از جان یاران بوده است؛ چرا که اگر پیامبر)ص( 
خود جلوتر وارد مدینه می شد دشمنان، یاران پیامبر 
را در مکه امان نمی دادند و آن ها را سخت مورد آزار و 
اذیت قرار می دادند.در سال دوم هجرت نیز توانست 
با تسلط بر مکان های حیاتی مثل چاه های آب بدر 
دشمن را زمینگیر کند. در نبرد »اُحد« نیز با استفاده 
از مناطق سخت گذر و استقرار سپاه اسالم در آن ها 
جان آنــان را تضمین و زمینه پیروزی را با کمترین 

تلفات در نخستین رویارویی با دشمن فراهم کرد.
اســتــفــاده از امــکــانــات شــهــری و کــنــدن خــنــدق در 
جنگ احــزاب از دیگر پدافندهای غیرمسلحانه 
و بــازدارنــده ای بــوده که پیامبر در مقابل جبهه تا 
بن دندان مسلحِ مشرکان و یهود استفاده کرد که به 

پیروزی سپاه اسالم منجر شد.

وحدت ◾
از دیگر راهبردهای غیرمسلحانه دولت نبوی ایجاد 
وحــدت در بین مــردم و سپاهیان بــرای ایستادگی 

ــوده  در مــقــابــل دشـــمـــن بـ
است، چنان که پیامبر)ص( 
ــزاب بــا ایجاد  در جنگ احـ
ــدت بــیــن ســپــاهــیــان و  ــ وحـ
شرکت دادن همه آن هــا در 
کندن خندق، نشاط را به سپاه 
تزریق و اسباب پیروزی را فراهم 

کرد.
در هنگام ورود به مدینه با بــرقــراری وحــدت بین 
قبایل بــزرگ و مهاجران مکه که زیــر بنای پدیده 
بـــزرگ اجتماعی و هسته مــرکــزی امــت اسالمی 
در مدینه شمرده می شدند و نیز تعامل با یهود؛ 
بستر شکل گیری حکومت اسالمی را فراهم نمود 
و نقشه های شوم مشرکان و جبهه یهود را با این 

قدرت خنثی کرد.

 صلح ◾
صلح حدیبیه نمونه پدافند غیرعامل دیگری است 
که پس از پیروزی خندق در سال ششم هجرت رخ 
داد و پیامبر توانست پیروزی بزرگی را بــدون هیچ 
جنگ و خونریزی برای جامعه اسالمی به ارمغان 
آورده و بستر نشر آیین اسالم به سایر ملل جهان را 
فراهم نماید؛ چنان که حضرت ۶۸ نامه از ۱۸۵ نامه ای 
را که برای حکومت ها و بزرگان قبایل و راهبان تنظیم 
نموده بود، برای قدرت های منطقه و فرامنطقه ای آن 

روز دنیا مثل امپراتوری روم و ایران ارسال کرد.

اخالق ◾
اخالق حسنه، استقامت و صبر از دیگر شیوه های 
تقابل غیرمسلحانه پیامبر)ره( با مخالفان بوده است. 
مصداق های زیادی در این باره در تاریخ وجود دارد؛ 
چنان که وقتی آن مرد یهودی روی سر مبارکشان 
خاکستر ریخت سکوت کرد و با اخالق حسنه خود 
نوعی پدافند غیرعامل را اجرا و اسباب هدایت وی 

را فراهم نمود.
ــای آن حضرت  ــدان هـ ــا ایــنــکــه دنـ در نــبــرد احـــد ب
را شکستند و بدنش زخــم هــای زیـــادی برداشت 
امــا حاضر به نفرین دشمن نشد و با استقامت 
خود، جان یاران را حفظ نمود. به فرماندهان جنگ 
ــان و کــودکــان تعرض  ســفــارش مؤکد مــی کــرد بــه زن
نکنند، دشمن را قطعه قطعه نکنند و هیچ پیرمرد 

فرتوت و کودکی را نکشند.

 برگرفته از يادداشت محمد زاهدی مقدم 
در خبرگزاری مهر

وزیرفرهنگوارشاداسالمی:

 باید نهضت بازگشت به مسجد
 برای ارتقای فرهنگ و هنر شکل بگیرد

 پدافند غیرعامل 
aدر حکومت پیامبر

تمدن اسالمیچهره ــان   ــري ــغ ــب اص ــن زي
ــی عــامــل  ــ ــالم ــالب اســ ــقــ ــ ان
مــــهــــم تــــجــــدیــــد حـــیـــات 
ــمــدن اســـالمـــی محسوب  ت
ــر انـــقـــالب  ــبـ مــــی شــــود. رهـ
اسالمی)مدظله العالی( در ایــن زمینه می فرمایند: 
»پیام بــزرگ و مهم انقالب ما بــرای امــت اسالمی و 
جوامع و ملت های مسلمان، عبارت از »احیای هویت 
اســالمــی، بازگشت به اســـالم، بــیــداری مسلمانان و 
بازگشت به نهضت اسالمی« این، پیام بزرگ انقالب ما 
به ملت های مسلمان است که امام ، پیشوای بزرگ این 
راه و معلم بزرگ این خط و مکتب بود«. ما در گفت وگو 
با حجت االسالم علی ثقفی مسئول بنیاد فرهنگ و 
اندیشه انقالب اسالمی راهكارهای احیای این تمدن و 

فرایند رسیدن به آن را مورد بررسی قرار داده ایم.

وقتی از تمدن اسالمی صحبت می کنیم منظور  ◾
دقیقاً چیست؟ 

ابتدا بگویم چارچوب تئوریک آنچه در ادامه از آن حرف 
می زنیم در واقع از اندیشه های امام راحل و با تکیه بر 
اندیشه گسترش یافته انقالب در اندیشه رهبر معظم 
انقالب گرفته شده است.رهبر انقالب تمدن را فضایی 
تعریف می کنند که انسان از لحاظ معنوی و مادی در آن 
رشد می کند و به غایت های مطلوبی که خدا برایش خلق 
کرده می رسد. یعنی زندگی عزتمند، قدرت، اراده و ابتکار 
داشته باشد و این ها همراه با سازندگی جهان و طبیعت 
باشد. رهبر انقالب تمدن را در دو بخش سخت افزاری 
ــرم افــزاری مطرح می کنند. در بعد سخت افزاری  و ن
همین هایی است که به عنوان پیشرفت مطرح شده 
مثل علم، اختراع، سیاست، اقتصاد، اعتبار بین المللی 
و اقتدار سیاسی و نظامی. در بخش نرم افزاری، سبک 
زندگی مطرح است. شیوه های زندگی در روابــط بین 
انسان ها، ارزش های اخالقی، هنجارها و... که با عنوان 
سبک زندگی در اخــالق و رفتار مــردم تجلی می کند.
شاخصه اصلی عمومی  در تمدن، بهره مندی انسان ها 
از همه ظرفیت های مادی و معنوی است که خدا برای 
تأمین سعادت قرار داده؛ شاخصه دوم اینکه علم همراه 

اخالق است و قدرت سیاسی همراه با عدالت.  

فرایند تحقق تمدن نوین اسالمی چگونه است؟ ◾
فرایند معادل »process« حرکت مرحله ای و تدریجی 
است. رهبر انقالب این را  در پنج مرحله و یک زنجیره 
پنج حلقه ای خالصه کردند که شروعش از انقالب 
اسالمی یعنی کنار زدن حاکم طاغوت فاسد وابسته 
بی کفایت اســـت. مرحله دوم کنار زدن حکومت 
سلطنتی و سایر رقبای حکومت اسالمی مثل حکومت 
لیبرال و سوسیال و انــواع آن و ایجاد نظام اسالمی 
است. مرحله سوم این است بر اساس نوع حکومت 
اسالمی، یک دولت اسالمی با کارگزاران شایسته و 
صالح و نظام درست ایجاد شود. اصالح ساختارها 
طی همین مجموعه نظامات است. مثالً دولت باید 
نرم افزار اقتصادی برای اداره کشور داشته باشد که 
نظام اقتصادی نام دارد. مرحله چهارم جامعه نمونه 
اسالمی است. مثالً در ایران یک جامعه  نمونه اسالمی 
درست شود تا الگو شکل بگیرد. الگو که شکل گرفت 

به مرور مشابهش در جهان ایجاد می شود. ملت های 
مسلمان به این الگو رغبت و کشش پیدا کرده و جذب 
آن می شوند؛ رفته رفته الگو تکثیر شده و جوامع نمونه 
اسالمی متناسب با فرهنگ و اعتقادات خاص خود 
مسلمانان، یک مجموعه متنوع اما در یک معنای کلی 
واحد و یک قطب تمدنی ایجاد می کنند و در نهایت 

تمدن نوین اسالمی شکل می گیرد. 

ایران اسالمی در وضعیت فعلی در كدام یک از این  ◾
مرحله ها قرار دارد؟

در ایـــران انــقــالب بــه وقــوع پیوست، نــظــام اسالمی 
تأسیس شد و اکنون در حال تشکیل دولت اسالمی 
هستیم.  مجموع بیانات رهبری از سال 7۰ به بعد که 
اعالم کردند در حال حرکت به سوی دولت اسالمی 
هستیم تا سال های اخیر، نشان می دهد ما همچنان 

در مرحله دولت اسالمی هستیم.

نرسیدن به جامعه اسالمی، پس از گذشت 40 سال  ◾
حركت انقالب را زیرسؤال نمی برد؟

اگر این طور باشد پس اسالم هم باید زیرسؤال برود، 
چون اسالم هزارو4۰۰ سال است آمده اما این اسالم 
در یک جایی محقق نشده است. ببینید، مشکل از 
نسخه نیست، مشکل از اسالم و امــام  و... نیست. 

کسی که بیمار می شود و دکتر مــی رود و دکتر به او 
نسخه می دهد اگر ادعا کرد درمــان نشده نخستین 
چیزی که باید از او پرسید این است که به نسخه عمل 
کــرده ای؟ ما هنوز در کشور تفکر و بینشی داریــم  که 
قائل به دولت اسالمی نیست؛ قائل به دولتی است 
که کمی اسالم وجود داشته باشد و یک مقدار غربی 
باشد. حاال مقداری شرقی هم بود اشکال ندارد. یک 
نسخه التقاطی  و مخلوط را دنبال می کند. این ها 
طرفدارانی دارند، مردم در برهه هایی به این ها رأی دادند 
و آثار منفی این التقاط را در سفره شان دیدند و اکنون 
از آن ها روبرگردانده اند. در انتخاب مردم یک رفت و 
برگشت بین دو جناح وجود دارد. اما ما  از دو جناح 
صحبت نمی کنیم از دو تفکر صحبت می کنیم. یک 
تفکر، نسخه اسالمی را پیشنهاد کرده است. این همان 
نسخه دو امام انقالب است و یک تفکر هم نسخه های 
بدلی و التقاطی را پیشنهاد کرده. باید بین این دو یکی را 
انتخاب کرد. نسخه های بدلی در 4۲ سال گذشته مکرر 
آزمایش شده است. باید نسخه اصلی را شناخت. این 
نسخه اصلی امروز در دست هیچ جناحی نیست بلکه 
در اندیشه و مکتب انقالب وجود دارد.پس اگر جامعه 
اسالمی نداریم، انقالب زیرسؤال نمی رود. افرادی باید 
زیرسؤال بروند که آمده اند به اسم انقالب از مردم رأی 

اعتماد گرفتند اما به روش انقالب عمل نکردند.

مباحث تمدنی را چگونه می شود با زبانی همه  ◾
فهم تر برای افکار عمومی مسئله سازی کرد؟

این مکتب انقالب اسالمی که اشاره کردم یعنی بیانات 
امام راحل و امام حاضر که بهترین ادبیات عامه فهم در 
آن وجود دارد. تعریفی هم که از تمدن اسالمی ذکر شد 
تعریف روشنی است. مردم در بخش سخت افزاری 
سر درمی آورند یعنی مفهوم پیشرفت مادی را خوب 
می فهمند. بخش نرم افزاری را هم می فهمند. در بیانیه 
گام دوم هم نکته نغزی وجود دارد که رهبری می فرماید 
شعارهای انقالب همیشگی است چون این شعارها 
فطری است. اگر با زبان فطری با مردم صحبت کنیم 
مــردم می فهمند.شاخص های فطری این ها آزادی، 
اخــالق، عدالت، عقالنیت، استقالل و عزت است. 
مردم همه این ها را می فهمند. هر کس به هر میزانی 
که می فهمد باید مشارکت کند. ما باید کاری کنیم 
که مردم وارد فرایند تمدن سازی شوند و هر کس جای 

خود را در این فرایند بیابد.

مهم ترین چالش های پیش روی تحقق تمدن نوین  ◾
اسالمی را چه می دانید؟

به نظر بنده مهم ترین چالش پیش رو، همین تفکری 
اســت کــه اشـــاره کـــردم. ایــن تفکر در گــام نخست 
مشکالت زیادی به وجود آورده است. مصادیقش هم 

در دوره های مختلف وجود دارد.  یک جریانی است 
که از اسالم دور نیست، مسلمان است، نمازخوان 
است اما در اداره کشور آن طورکه باید مؤمن به اسالم 
نیست. معتقد است اسالم خوب است اما از شرق و 
غرب هم استفاده کنیم. این ها در دهه ۶۰ سراغ شرق و 
کمونیسم رفتند؛ وقتی کمونیسم شکست خورد سراغ 
غرب رفتند. وقتی رهبر انقالب از انقالب اسالمی، نظام 
اسالمی، دولت اسالمی و جامعه اسالمی صحبت 
می کنند ایــن هــا می گویند ایــن اســالم در دسترس 
نیست، چیزی ندارد، اسالم حقیقی دست امام زمان 
است! بنابراین می گویند ما انقالب مسلمانان، دولت 
مسلمانان و... داریــم؛ مثل مدل ترکیه، در حالی که 
اسالم آن قدر بی حد و وزن و بدون چارچوب نیست. 
این طور نیست که هرچه  مسلمان ها در قوم و ملت 
خود بدان اعتقاد داشتند  ما آن را اسالم بدانیم. امروزه 
ما در چالش دو گفتمان به سر می بریم؛ گفتمان 
»دولــت مسلمانان« و گفتمان »دولــت اسالمی«؛ 

تکلیف این دو باید مشخص شود.

نقش مردم در تحقق تمدن نوین اسالمی چیست؟ ◾
نقش مــردم در اســالم مشخص اســت؛ مــردم  همه 
کاره اند، مردم باید اراده کنند؛ اما پیش از آن باید به 
بلوغ و نصاب های معرفتی الزم از دین و اسالم برسند 
و پس از آن بــرای تحقق آن اســالم اراده کنند. برای 
همین است که دین در طول تاریخ نتوانسته احکام و 
اخالقش را محقق کند. در دوره پس از رسول اکرم)ص( 
هم ادامه پیدا نکرد. امامان ما هم نشد حاکم شوند، 
از این رو خدای متعال آخرین ذخیره را تا بلوغ مردم 
نگه داشــتــه اســت؛ ایــن یــک مبناست. در انقالب 
اسالمی هم همین طور؛ انقالب وقتی مردم اراده کردند 
شکل گرفت.نظام اسالمی هم همین طور با نصاب 
بسیار باال و بی نظیر حضور مردم شکل گرفته است. 
دولت اسالمی هم همین طور است؛ پس مردم نقش 
اول و تمام کننده دارنــد. البته مقدماتی می خواهد؛ 

مقدماتش دولت نخبگان و اندیشمندان است. 

جایگاه مقاومت اسالمی در تمدن نوین چیست؟ ◾
رابطه دوسویه وجــود دارد. اگر مقاومت اسالمی را 
چالش جدی مسلمانان مبارز و انقالبی عمدتاً در 
کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا ببینیم در آن 
کشورها هنوز دولــت اسالمی شکل نگرفته است. 
مسلمان ها آنجا در دو جبهه می جنگند، یکی در 
جبهه تعدی های آمریکا و نظام سلطه، یکی هم در 
جبهه استبداد داخــلــی. اگــر مقاومت پیش رود و 
قــدرت را به دست بگیرد حرکتش به سمت فرایند 
پنج گانه تمدن سازی سرعت خواهد گرفت.گفتم 
این یک نقش دوسویه است، چون ایــران در مرحله 
دولت اسالمی است. پیشرفت های جبهه مقاومت 
در کاهش فشارهای نظام سلطه بر ایران اثر می گذارد 
و دولــت ســازی در ایـــران هــم شتاب خــواهــد گرفت. 
پیشرفت جبهه مقاومت در نابودی داعــش سبب 
شد تهدیدهایی از جمهوری اسالمی برداشته شود. 
بنابراین می بینیم بــرای مقاومت یــک مسیر پنج 
مرحله ای ترسیم شده و یک بحث هم اثر آن هــا بر 

کاهش فشارها بر ایران است.

عدالت چه اهمیتی در تمدن نوین اسالمی دارد،  ◾
چون به فرموده رهبر معظم انقالب در زمینه عدالت 

نسبت به سایر آرمان ها عقب هستیم؟
رهبری می فرمایند در بحث عدالت پس از انقالب 
نسبت به گذشته بسیار پیشرفت داشتیم؛ باید 
مواظب بود دشمن این را تحریف نکند. اما عدالت 
بر اســاس آنچه انقالب اسالمی به دنبالش است 
و در بیانیه گام دوم هم رهبری می فرمایند در صدر 
همه هدف  های اولیه همه انبیای الهی اســت، برای 
جمهوری اسالمی هم همین طور است، این عدالت 
به صورت کامل جز در زمــان حضرت ولی عصر)عج( 
محقق نخواهد شد. اما می توانیم به اندازه خودمان 
عدالت را پیش ببریم.رهبری فرمودند: ما در این مرحله 
خیلی کار داریم آنچه تاکنون شده با آنچه باید می شد 
دارای فاصله ژرف اســت. ما اگــر نتوانیم یک دولتی 
که تحقق بخش عدالت است ایجاد کنیم جامعه ای 
اسالمی نخواهیم داشت.  گستره عدالت در همه ابعاد 
و عرصه هاست نه فقط عدالت اقتصادی و اجتماعی. 
اگر عدالت را محقق نکنیم در مرحله چهارم متوقف 

می شویم.

در مجموع  ارزیابی شما از وضعیت کنونی تمدنی  ◾
ایران تا رسیدن به آرمان نهایی چیست؟

ما در حال حرکت و پیشروی هستیم؛ امکانات الزم 
را برای پیشرفت داریم و موانع غیرقابل عبوری برای 
رسیدن به هدف نداریم و بن بستی وجود ندارد اما گاه از 
ظرفیت ها غفلت می کنیم.اما از دولت اسالمی فاصله 
داریــم و فاصله ای بیشتر با جامعه اسالمی داریــم و 
بیشتر از آن از تمدن نوین اسالمی فاصله ای بسیار 
طوالنی داریم.با این وجــود می توانیم با استفاده از 
ظرفیت هایمان اگر همه مردم و نخبگان همراهی کنند  
در حرکتی 4۰ ساله به تمدن نوین اسالمی برسیم، 
یعنی در چله دوم انقالب که از ســال ۹۸ آغــاز شد 

می توانیم به تمدن نوین اسالمی برسیم.

بحث ظهور چه ارتباطی با تمدن نوین اسالمی دارد؟ ◾
شاید نخستین بار رهبری مسئله رابطه تمدن نوین 
اسالمی و ظهور را در بیانیه گام  دوم مورد توجه قرار 
دادنــد. ســؤال اینجاست  پس از اینکه تمدن نوین 

ایجاد کردیم آیا وظیفه دیگری هم برای ظهورداریم؟
ما یک تمدن نوین اسالمی داریــم که پیش از ظهور 
اتفاق می افتد. این وظیفه انقالب اسالمی و ماست 

که می توانیم و باید تمدن نوین اسالمی ایجاد کنیم.
تحقق تمدن نوین اسالمی وظیفه امــام زمان)عج( 
ــان حضرت  نیست. ایــن چــیــزی نیست کــه در زمـ
ولی عصر)عج( محقق شود، پس منظور ما  از تمدن 
نوین اسالمی، متمدن سازی  در عصر غیبت است. آن 
مدنیت الهی مهدوی که در عصر ظهور شکل می گیرد 

مقوله دیگری است. 
وضعیت تمدن اسالمی از دوجهت قابل بررسی است. 
فاصله این تمدن با تمدن غربی  بسیار زیاد است و 
این برای بشریت محسوس خواهد شد. اما تمدن 
نوین اسالمی با تمدن مهدوی فاصله اش از زمین تا 

آسمان است.
 مــا بــا ایــجــاد یــک تمدن اســالمــی بـــرای بشریت در 

.....   ........

بررسیراهکارهایاحیایتمدننویناسالمیدراندیشهرهبرانقالب

انقالب وقتى مردم اراده كردند شكل گرفت.نظام اسالمى هم همين طور با نصاب بسيار باال و بى نظير حضور 
مردم شكل گرفته است. دولت اسالمى هم همين طور اســت؛ پس مردم نقش اول و تمام كننده دارند. البته 

مقدماتى مى خواهد؛ مقدماتش دولت نخبگان و انديشمندان است.
گزيدهگزيده

مردم ، نقش اول تمدن نوین اسالمی
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صالحی   ســـارا 
مخاطبانم در پشت 
خــط تــلــفــن، مــادرانــی 
هستند که با عنایت 
حــــضــــرت رضــــــــا)ع( 
و حـــمـــایـــت خـــیـــران 
ــرار است  از بند زنـــدان رهــا شــده انــد و ق
ــارت حــرم آقــا مشرف  همین روزهــا به زی
ــام مبارک  شــونــد. بــه محض شنیدن ن
حضرت رضا)ع( از پشت تلفن، حس و 
حالشان منقلب و دلشان راهی صحن 
و سرای امام رئوف می شود. از دهه آخر 
صفر امــســال و بــا تــرویــج شــعــار »همه 
خادم الرضاییم« وسعت نذرها و خدمات 
مردم به یکدیگر بیشتر شد و همه با نیت 
امام رضا)ع( برای گره گشایی از مشکالت 
همنوعان پــای  کــار آمدند. از جمله این 
مهربانی ها، اجرای طرح »نذر امام« بود 
کــه بــه همت بنیاد کــرامــت رضــوی آغــاز 
شد و نخستین برکتش، آزادی 10 مادر 
زندانی بــود. پویش »نــذر امــام« که مرکز 
امور بانوان و خانواده بنیاد کرامت رضوی 
پرچمدار آن شــده اســت، تــالش کــرده با 
جمع آوری کمک ها و نذورات مردمی در 
سراسر کشور، مشارکت آستان قدس و 
همچنین جلب رضایت شاکیان، زمینه 
آزادی بانوان محکوم مالی را فراهم کند و 
در همین مدت کوتاه 10 نفر از این بانوان از 
زندان آزاد شده اند. این آزادی با یک سفر 
زیارتی ســه روزه همراه می شود تا زندگی 
آن ها به نام حضرت رضا)ع( متبرک شود و 
البته این پایان کار نیست؛ چرا که خادمان 
حضرت رضــا)ع( در کانون های خدمت 
رضوی به مدت یک سال این خانواده ها 
را تحت حمایت قرار می دهند. با تعدادی 
از مادرانی که پس از رهایی از بند زندان 
ــر آقــا هم بشوند  قــرار اســت به زودی زائ
گفت وگویی داشتم تا برایم از حس و حال 

خوب این روزهایشان بگویند.

آزادی از زنــدان با کمک یک نیکوکار  ◾
امام رضایی

ــادر دو فــرزنــد و اهــل  خــانــم »ع.د« مـ
خــوزســتــان اســـت. هــمــســری بــیــمــار و 
از کــار افــتــاده دارد و بیش از 25 سال 

ــانـــواده را بر  اســـت کــه ســرپــرســتــی خـ
دوش می کشد. تا وقتی چــرخ کسب 
و کــار رستورانش می چرخید، اوضــاع 
ــود، امــا بــه خاطر  و احــوالــشــان خــوب ب
مشکالت مسیر کـــارش مجبور شد 
رســتــوران را جمع کند و بدهی هایش 
را بــپــردازد. از همان روزهـــا، یکی یکی 
ــد و کــام  گــرفــتــاری هــا بــه ســراغــش آمـ

خانواده را تلخ کرد.
او ماجرای آن روزها را برایمان تعریف 
مــی کــنــد: »وقــتــی رســتــوران را بستم، 
ــدهــم،  ــاره خـــانـــه را ب ــ نــتــوانــســتــم اجــ
ــرد، اســبــاب  ــ ــم کـ ــوابـ صــاحــبــخــانــه جـ
و اثــاثــیــه مــان را بــیــرون ریــخــت و بــا دو 
بچه و همسر بیمار، بی سروسامان 
شدیم. به خاطر مخارج زندگی کم کم 

بدهکار شدم، از پس پرداخت بدهی 
23 میلیون تومانی برنیامدم و باالخره 

من را به زندان انداختند«.
45روز در حبس بوده ولی بیشتر از اینکه 
برای به زنــدان افتادنش ناراحت باشد، 
مــدام در بین حرف هایش، به خاطر از 
دست رفتن عزت و آبرویش جلو دوستان 
و آشنایان دلگیر است و می گوید: »ما 
خــانــواده آبـــروداری هستیم و در شــأن و 
شخصیت ما نبود که برای چنین مبلغی، 
مُهر زندانی بودن به پیشانیمان بخورد و 
حتی برای یک روز پشت میله های زندان 
باشم. کاش روزی بیاید که مجموعه هایی 
راه بیفتد که پیش از به زنــدان افتادن 
افــراد بی تقصیر به خصوص خانم ها، 

دست آن ها را بگیرند.

ــه خــــاطــــرات روزهــــــــای زنـــــــدان کــه  ــ ب
برمی گردد، از شکل متفاوت توسلش 
ــه ســاحــت اهـــل بــیــت)ع( مــی گــویــد:  ب
»اوایل ماه محرم به زندان افتادم. یک 
روز که به یــاد اوضــاع پریشان همسر 
و فرزندانم بــودم، دلم خیلی شکست 
و با توسل به امام حسین)ع( تصمیم 
گرفتم از روی پوستری از عکس عصر 
عــاشــورای اســتــاد فرشچیان، طرحی 
روی دیوار زندان بکشم. یکی از روزها 
از دلم گذشت که »یا امــام رضــا)ع( تو 
که ضامن آهویی، ضامن من شو تا آزاد 
شــوم. چیزی نگذشت که به من خبر 
دادند همه بدهی ام را یک خیر به نیت 
امام هشتم پرداخته و می توانم به خانه 

برگردم«.

پایان 11 ماه حبس یک مادر با عنایت  ◾
امام هشتم)ع(

یکی از مادران آزاد شده، خانم »ر.الف« 
و اهل یزد است. همسرش کارگر است و 
درآمد قابل توجهی برای گذران امورات 
زندگی و سه فرزند کوچکشان نداشته 
و به همین خاطر، مــادر هم بــرای کمک 
به معیشت خانواده، یک فروشگاه باز 
می کند امــا بــه خاطر بی رونقی کسب 
ــال اخــیــر، ورشکسته  ــار در دو سـ و کـ
می شود. او دربــاره شرایط خود توضیح 
می دهد: »کسادی بازار، کار من را دچار 
مشکل کرد و به شدت بدهکار شدم و 
چون نتوانستم مبلغ باالی بدهی هایم 
را بپردازم، به زنــدان افتادم. در مجموع 
ــردم تـــا اینکه  ــ ــدان تــحــمــل ک ــ ــاه زنـ 11 مـ
بحمدهللا بــه کمک خــیــران و خــادمــان 
حضرت رضــا)ع( بدهی هایم پرداخت و 

آزاد شدم«.
کمی سکوت می کند و حرفش را این  طور 
ادامه می دهد: »زبانم از بیان لطف امام 
رضا)ع( قاصر است؛ فقط می توانم خدا را 
شکر کنم. چون فکرش را نمی کردم به این 

راحتی بدهکاری هایم پرداخت شود«.

ــرمـــش قسم  ◾ ــــزرگــــی و کـ ــه ب ــ ــا را ب ــ آقـ
می دهم...

از آرزوی این مادر می پرسم و می گوید: 
»از خدا می خواهم حاال که کمک کرده 
آزاد شـــوم، کـــاری پــیــدا کنم کــه کمی از 
مشکالت خانواده مان کم شــود، آرزوی 
دیگرم هم این است که به همین زودی ها 
به پابوسی امام هشتم مشرف شوم چون 
10 سال است که مشهد نیامدیم و حاال 
که آزادی ام را از ایشان گرفتم، امیدوارم 

آقا باز هم ما را بطلبند«. 
آقــا را بــه بــزرگــی و مهر و کــرمــش قسم 
می دهد که هر کس اسیر و دربند است، 
آزاد شود و عنایت حضرت، گره گشای 

همه مشکالت گرفتاران شود.

معجزه آزادی برای مادر چهار فرزند ◾
خانم »ش.ز« از اهواز، یکی دیگر از مادران 
آزاد شده از بند محکومیت مالی است. 
مادر چهار فرزند که به خاطر یک اتفاق 

ناخوشایند حــدود 6 ســال در بند بــوده 
اســت. او هم تا از پشت خط تلفن، نام 
حرم و آستان قدس رضــوی را می شنود، 
بغض راه کالمش را می بندد. با حسی 
منقلب، ماجرای خود را تعریف می کند و 
می گوید: »تحمل زندان حتی برای مردها 
هم دشــوار اســت، چه برسد به خانم ها. 
وقتی آدم پایش به زنـــدان بــاز می شود، 
کم کم اطرافیانش فراموشش می کنند. 
من هم به جز یکی از دخترانم که با سختی 
کار می کرد تا بتواند پولی بــرای پرداخت 
بدهی هایم جور کند، کس و کار دیگری 
نداشتم که به دادم برسد. اگر امام هشتم 
دستم را نمی گرفت، به این زودی ها از آن 

چهاردیواری آزاد نمی شدم«. 

عنایت حضرت را به چشم دیدم ◾
از روزی می پرسم که خبر آزادی اش را 
شنید و تعریف می کند: »من آشپز بند 
زنان بودم. همه من را می شناختند، روزی 
که خبر دادند یک آدم نیکوکار به نیت 
حضرت رضـــا)ع( بــدهــی ام را پرداخت 
کــــرده ، هــمــه خــانــم هــای بــنــد در کــنــارم 
شادی می کردند و حتی بیشتر از خودم 

خوشحال بودند«. 
به خاطرات چند ماه پیش از آزادی هم 
گریزی می زند و می گوید: »چند ماه پیش 
از شنیدن این خبر، در عالم رؤیا به من 
مژده دادند که به زودی آزاد می شوم. با 
خــودم گفتم چنین معجزه ای بــرای من 
اتفاق نمی افتد اما روزی که آزاد شدم، 
به چشم خــودم عنایت امــام رضــا)ع( را 
دیــدم و پس از 6 سال به جمع خانواده 
و فــرزنــدانــم برگشتم. ایــن آزادی، فقط 
معجزه بود؛ چون من در زندان اهواز بودم 
و خیلی از حــرم امــام هشتم)ع( فاصله 

داشتم«. 
این 10 بانوی محکوم مالی، به برکت نام 
حضرت رضـــا)ع( از بند بدهی و زنــدان 
رها شده اند و حاال برای یک سفر زیارتی 
خاص آماده می شوند، اما هنوز هستند 
مادرانی که در بند زندان اند و همراهی 
بیشتر خیران و نیکوکاران با بنیاد کرامت 
رضوی می تواند بستر آزادی آن ها را هم 

فراهم کند.

پای صحبت بانوان آزاد شده از زندان در پویش »نذر امام« 

مثل یک معجزه بود 

خبرخبر
امروزامروز

  برگزیدگان پویش مطالعاتی »ماه غریب من« معرفی شدند
مدیر عامل به نشر )انتشارات آستان قدس رضوی( 
از معرفی برگزیدگان دهمین پویش مطالعاتی این 

انتشارات با عنوان »ماه غریب من« خبر داد.
حسین سعیدی در گفت وگو با آستان نیوز با بیان 
اینکه برگزیدگان این پویش با انجام قرعه کشی 

انتخاب شدند، اظهار کرد: در این دوره از مسابقات 

کتاب خوانی به نشر خانم »نوریه مقدم« از تبریز 
توانست جایزه 80 میلیون ریالی را از آن خود کند. 
هشت جایزه 10 میلیون ریالی نیز به برگزیدگانی 
از الیگودرز استان لرستان، اصفهان، تهران، المرد 

استان فارس، مشهد، افغانستان و... تعلق گرفت.
وی از 80 جایزه یک میلیون ریالی به عنوان سومین 

بخش از جوایز این پویش مطالعاتی نام برد و 
افزود: انتشارات به نشر با این برگزیدگان نیز تماس 
خواهد گرفت و جوایزشان را به آن ها اهدا خواهد 

کرد.
مدیر عامل به نشر درباره جزئیات برگزاری دهمین 

پویش ملی مطالعاتی این انتشارات گفت: این 

پویش با هدف اشاعه فرهنگ کتاب و کتاب خوانی 
و آشنایی بیشتر مردم با سیره و فرهنگ رضوی 
با محوریت مطالعه کتاب »ماه غریب من« نوشته 
مجید مالمحمدی از آثار رضوی به نشر در بازه 
زمانی دهه کرامت تا دهه آخر صفر )تیر تا مهر 

1400( برگزار شده بود.

ــتــر نخستین جــشــنــواره  دف
»کــتــاب ســال دینی کــودک و 
نوجوان« انجمن ترویج زبان 
و ادب فارسی ایران با معرفی 
هفت اثر برگزیده و شایسته تقدیر در آبان 
ماه بسته شد. در این جشنواره، سه کتاب 
به نشر )انتشارات آستان قدس رضوی( 
شامل »راز آن بوی شگفت؛ داستانی بر 
اســاس زنــدگــی امــام رضـــا)ع(« اثــر فریبا 
کلهر، »کبوترها و آهوها؛ مجموعه شعر 

دربــاره امام رضــا)ع(« سروده سیداحمد میرزاده و »ستاره 
مــن؛ چهل قصه از زندگی امــام رضـــا)ع(« اثــر ناصر نــادری 
خوش درخشیدند و بار دیگر برگی زریــن به کارنامه کاری 
ایــن انتشارات باسابقه کشور افـــزوده شــد. در ادامــه پای 
سخن ناصر نــادری می نشینیم که اثرش در این جشنواره 
شایسته تقدیر شناخته شده است.به گزارش آستان نیوز، 
ناصر نادری متولد 1346 در تهران و دانش آموخته فلسفه و 
حکمت اسالمی در مقطع کارشناسی ارشد است. عضویت 
در انجمن قلم، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و داوری 
جشنواره های متعدد کتاب از جمله فعالیت های او در حوزه 

ادبیات و داستان نویسی به شمار می آید. 

کتابی با 40 قصه از سیره امام رضا)ع( ◾
ــادری دربـــاره وجــه تمایز ایــن اثــر و درخشش آن در  ناصر ن
جشنواره کتاب سال دینی کودک و نوجوان می گوید: ابعاد 
وجــودی امــام رضــا)ع( و جنبه های الگویی آن قابل تأمل و 
جذاب است. همچنین به همت سیره نویسان، جزئیاتی از 
زندگی امام رضا)ع( در متون آمده است که قابلیت تصویری 
دارد، یعنی می توان آن ها را جزئی پردازی، توصیف و پرداخت 
داستانی کرد. کتاب ستاره من نیز با درون مایه سیره امام 
رضا)ع( و مضامین اخالقی در قالب نوشتاری قصه منتشر 
شده است. همچنین قابلیت های تصویری بر جذابیت آن 
افزوده است، به عبارت دیگر گرافیک متناسب با متن کتاب 

از جمله عوامل درخشش این اثر به شمار می آید.   

از فعالیت علمی تا آینده نگری در  ◾
به نشر  

از ایــن نویسنده باسابقه کشور دربــاره 
عــوامــل موفقیت به نشر در نخستین 
جــشــنــواره کــتــاب ســـال دیــنــی کـــودک و 
نــوجــوان می پرسیم، او پاسخ می دهد: 
ــاق فکرهایی  انــتــشــارات به نشر دارای ات
اســت که در آن هــا با استفاده از تمامی 
منابع انسانی، نرم افزاری و سخت افزاری، 
شــرایــط و نــیــازهــای مــوجــود و شیوه های 
رسیدن به وضعیت مطلوب زیر نظر مدیران دوراندیش و 
آینده نگر آن تحلیل و بررسی می شود؛ چراکه انتشار کتاب 
باید مبتنی بر اصول حرفه ای و علمی کتاب سازی، با توجه 
به نیازسنجی، مخاطب شناسی، جنبه های زبان شناسی، 

گرافیک و چاپ، توزیع و فروش انجام شود.  
نـــادری مــی افــزایــد: متولیان به نشر بــه صـــورت جــدی به 
شیوه های حرفه ای و امــروزی صنعت چاپ و کتاب سازی 
فکر می کنند. نــوع مناسبات اخــالقــی و عاطفی آن هــا با 
نویسندگان حوزه دینی نیز کم نظیر و ستودنی است. این 
انتشارات همواره در تالش است تمامی فعاالن دغدغه مند 
ادبــیــات دیــنــی؛ چــه در حــوزه داســتــان و چــه شعر را بــا هر 
سلیقه ای در زیر چتر به نشر جمع کند.او ادامه می دهد: 
شکل گیری حلقه های داستان نویسی دینی در مشهد و 
تهران با برگزاری جلسات داستان نویسی رضوی، یکی دیگر 
از اقدام های ارزشمند و دوراندیشانه به نشر در سال های 
اخیر است. ما در پرورش داستان نویسان به ویژه در حوزه 
ادبیات دینی بسیار کم کاری کردیم، اما خوشبختانه این 
نگاه عمیق در انتشارات آستان قدس رضوی وجود داشته 

است. 
به نشر نیز به عنوان انتشارات آستان قدس رضوی باید به 
قطب انتشار کتاب های دینی کشور مبدل شده و جایگاهش 
از جایگاه امروزی پررنگ تر شود. ما در کشور به مرکز پژوهشی 
نیاز داریم که با بررسی مستمر کتاب های دینی ایران و جهان 
اســـالم، کاستی ها و خــأهــای ایــن حــوزه را مشخص کند. 

ــای کمک به  آســتــان قـــدس رضـــوی در راســت
نهادهای حمایتی برای پشتیبانی از محرومان 
و اقشار آسیب پذیر، 10 قطعه زمین از اراضی 
موقوفه شهرستان سرخس را به کمیته امداد 
ــذار کرد تا در مدت دو سال حــدود 40  امــام خمینی)ره( واگ
واحد مسکونی احداث و به خانواده های زیر پوشش دارای 
اولویت تحویل شود.به گزارش آستان نیوز، نگاه اصلی در این 
مساعدت که در ادامه اقدام های حمایتی آستان قدس رضوی 
بــرای محرومیت زدایی از شهرستان سرخس انجام شده، 
خانه دار کردن و رفع دغدغه مسکن در اقشار آسیب پذیر بوده 
است.محمدرضا برهمند، مدیر امالک و اراضی آستان قدس 
رضــوی در شهرستان سرخس می گوید: اوایــل سال جاری 
بود که درخواست های ارائــه شده از سوی افــراد زیر پوشش 
نهادهای حمایتی شهرستان سرخس به مدیریت امالک 
و اراضی این شهرستان به طور ویژه بررسی و نیازهای آن ها 
خدمت تولیت معزز آستان قدس رضوی ارائه شد. یکی از 
مهم ترین این نیازها، دغدغه مسکن این محرومان بود که 
با تأکید حجت االسالم و المسلمین مروی برای مساعدت 
و همراهی در این زمینه، مقرر شد 10 قطعه زمین از اراضی 
مسکونی این شهرستان به صورت رایگان در اختیار کمیته 
امداد امام خمینی)ره( قرار بگیرد تا نسبت به ساخت مسکن 

مورد نیاز محرومان اقدام شود.او ادامه می دهد: در این راستا 
با هماهنگی کمیته امــداد اراضــی مذکور جانمایی شــده و 
هم  اکنون نیز این نهاد در مرحله تأمین اعتبار برای ساخت 

مسکن های مربوطه است.

مساعدت ۳0 میلیارد ریالی آستان قدس ◾
اراضی مورد نظر جزء بافت مسکونی شهرستان سرخس به 
مساحت 2500 مترمربع است که در قالب 10 قطعه زمین 
250 متری به کمیته امداد تحویل می شود. او ارزش ریالی این 
مساعدت را حدود 30 میلیارد ریال عنوان و اضافه می کند: 
تولیت آستان قدس رضوی این اراضــی را با هدف کمک به 
قشرهای آسیب پذیر و تحت پوشش نهادهای حمایتی، 
بخشیده است تا قدمی دیگر برای خانه دار شدن محرومان به 

ویژه در این شرایط دشوار اقتصادی برداشته شود.

تحویل زمین به شرط ساخت دوساله مسکن محرومان ◾
برهمند به این نکته هم اشاره می کند که این اراضی موقوفه 
به شرط ساخت مسکن در مدت حداکثر دو سال، تحویل 
کمیته امداد امام خمینی)ره( این شهرستان می شود تا پس 
از ساخت سه یا چهار واحد مسکونی در هر قطعه، نسبت 

به تحویل آن ها به مددجویان اقدام شود.

پای سخن نویسنده کتاب »ستاره من«؛ اثر تقدیر شده جشنواره »کتاب سال دینی کودک و نوجوان«

»به نشر« می تواند قطب انتشار کتاب های دینی کشور باشد
با اهدای زمين توسط آستان قدس رضوی صورت گرفت

ساخت ۴۰ واحد مسکونی ویژه محرومان سرخس

خبرچاپ و نشر

خادمياران
   کمک های خیرانه خادمیاران
 منطقه 14 تهران به نیازمندان

خادمیاران کانون زیارت منطقه 14 تهران به یاری 
نیازمندان این منطقه شتافتند.

به گزارش آستان نیوز از تهران، خادمیاران کانون 

زیارت منطقه 14 تهران اقدام به تهیه بسته های 
ارزاق شامل 10 کیلو برنج، یک کیلو گوشت چرخ 

کرده، یک روغن سرخ کردنی، یک روغن پخت و پز، 
یک کیلو عدس، دو بسته سویا، دو بسته ماکارونی، 

یک عدد رب گوجه فرنگی و یک عدد تن ماهی کردند 

و آن ها را به دست خانواده های نیازمند منطقه 
رساندند.

در ادامه فعالیت های خیرانه، خادمیاران این منطقه 
بسته نوشت افزار شامل چهار عدد دفتر، سه رنگ 

ماژیک وایت برد، سه عدد مداد، تراش، پاک کن، 

مداد رنگی، چسب مایع، چسب کاغذی، کالسور و 
برگه A4 به ارزش 18٧ هزار تومان تهیه و به یک 
دانش آموز نیازمند تقدیم کردند.همچنین مبلغ ۵ 

میلیون ریال وجه نقد برای پرداخت اجاره منزل به 
یک خانواده نیازمند اهدا شد.
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إنا نأمر 
صبياننا 
بالصيام 
إذا كانوا بين 
سبع سنني 
مبا أطاقوا
 
ما هنگامی 
که کودکانمان 
هفت ساله می شوند 
به اندازه ای که طاقت 
دارند آنان را به 
انجام نماز و روزه 
فرمان می دهیم.

Z

از آرزوی این مادر می پرسم و می گوید: »از خدا می خواهم حاال که کمک کرده آزاد شوم، کار پیدا کنم، 
آرزوی دیگرم هم این است که به همین زودی ها به پابوسی امام هشتم مشرف شوم چون 10 سال است 

که مشهد نیامدیم و حاال که آزادی ام را از ایشان گرفتم، امیدوارم آقا باز هم ما را بطلبند«. 
گزيدهگزيده

مرکزي براي 
پیمایش 
کاستي هاي 
کتب دیني

 ناصر نادری  
می گويد:به نشر نیز 
به عنوان انتشارات 
آستان قدس رضوی 
باید به قطب انتشار 
کتاب های دینی 
کشور مبدل شده و 
جایگاهش از جایگاه 
امروزی پررنگ تر شود. 
ما در کشور به مرکز 
پژوهشی نیاز داریم 
که با بررسی مستمر 
کتاب های دینی 
ایران و جهان اسالم، 
کاستی ها و خأهای 
این حوزه را مشخص 
کند. بی شک شهر 
مقدس مشهد یا قم 
می تواند مکان خوبی 
برای ایجاد چنین 
مرکزی باشد.

برش
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