
خبر خوب  

مادران ارزش آفرین

از  با حضور جمعی  حــوزه کسب وکار  توانمندسازی  دوره 
تاالر  در  بدسرپرست شهر مشهد  و  بی سرپرست  بانوان 

نوآوری باغ اردوگاه خاتون برگزار شد.
با هدف  کرامت رضوی  بنیاد  و خانواده  بانوان  امور  مرکز 
آن  از  و  بانوان  اجتماعی  نقش آفرینی  بــرای  بسترسازی 
مهم تر تقویت نهاد خانواده، اجرای طرحی چند وجهی با 
عنوان »مادران ارزش  آفرین« را از چند ماه پیش ویژه زنان 
سرپرست خانوار محالت حاشیه شهر مشهد کلید زده 
است؛ طرحی دارای ابعاد اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی 
که پس از گذراندن مراحل پژوهشی و پایش میدانی، اکنون 
به مرحله آموزش و توانمندسازی بانوان تحت پوشش خود 

رسیده است.
توانایی های  و  استعداد  به  توجه  با  بــانــوان  طــرح  ایــن  در 
خانوار  سرپرست  »زنــان  سطح  چهار  در  کارآفرینی شان، 
بی انگیزه«، »بانوان دارای انگیزه اما فاقد مهارت درآمدزا«، 
»زنانی مستعد شاغل اما فاقد دانش توسعه اشتغال« و 
همچنین »بانوان کارآفرین حرفه ای و موفق« دسته بندی 
شده اند.طبق این دسته بندی، بانوان سطوح یک، دو و سه 
و  توانمند شدن  آموزشی جهت  دوره هـــای  در  به شرکت 
راه اندازی یک کسب و کار زودبازده نیاز دارند و در همین 
راستا، صبح دیروز باغ اردوگاه خاتون میزبان برگزاری یک 
دوره آموزشی برای 50 تن از بانوانِ سطح سه شرکت کننده 
بـــود. طــی ایــن دوره ،  در طــرح »مــــادران ارزش  آفــریــن« 
مشاوره های فردی و تخصصی در حوزه کسب وکار توسط 
کارشناسان و نیز کارآفرینان به شرکت کنندگان ارائه شد. 

به همت معاونت تبلیغات اسالمی آستان 
از کتاب »مسجد  آیینی  قدس رضوی در 
در  کرامت«  مسجد  شفاهی  تاریخ  رهبر؛ 
رواق کتاب حرم مطهر رضوی رونمایی شد.
ــیــوز، حــجــت االســالم  ــه گــــزارش آســتــان ن ب
والــمــســلــمــیــن ســیــدمــحــمــد امــیــراحــمــدی 
پــژوهــشــگــران کتاب  از  یــکــی  طــبــاطــبــایــی، 
مسجد  شفاهی  تــاریــخ  رهــبــر؛  »مسجد 
کرامت« در حاشیه این مراسم که در رواق 
کــتــاب صــحــن قـــدس حـــرم مطهر رضــوی 
برگزار شد، گفت: کتاب تحقیقی »مسجد 
رهبر« روایتی خواندنی از مسجد کرامت و 

نقش حضرت آیت هللا العظمی خامنه ای 
به  آن  تبدیل  و  امـــام جماعت  عــنــوان  بــه 

پایگاه انقالبیون مشهدی است.
وی با بیان اینکه مسجد کرامت از مساجد 
تأثیرگذار و کانون مبارزان انقالب در شهر 
مشهد است، عنوان کرد: تألیف این کتاب 
پنج سال به طول انجامید و چاپ نخست 
آن ابتدای آذرمــاه ۹۸ به بــازار نشر عرضه 
شد و در روزهــای پایانی همان  ماه نیز به 
چاپ  به  مخاطبان  بــاالی  استقبال  دلیل 

دوم رسید.
حجت االسالم والمسلمین طباطبایی ادامه 

پژوهش  این   و مصاحبه های  داد: تحقیق 
از سال ۱۳۸۸ آغاز شده  و در این  مدت با 
از ۱00 تن مصاحبه انجام و هزاران  بیش 

سند مطالعه شده است.
ــر چهار  ب عـــالوه  ــزود:  ــ افـ وی 
زمینه های  کــه  کــتــاب  فــصــل 
فعالیت های  و  شــکــل گــیــری 
بــررســی  کـــرامـــت را  مــســجــد 
تــصــاویــر،  مــی کــنــد،  تبیین  و 
نــیــز در سه  ــالم  ــ اَع اســنــاد و 
شده  کتاب  ضمیمه  فصل، 
می توان  مجموع  در  و  اســت 

این  کتاب را اثری در حوزه »مسجدنگاری« 
معرفی کرد.

کتاب  ــن  ای کـــرد:  تصریح  پژوهشگر  ــن  ای
شــکــل گــیــری  از  ــی  ــ ــزارشـ ــ گـ
»مــســجــد  فــعــالــیــت هــای  و 
نزدیکی  در  مشهد  کرامت« 
حــــرم مــطــهــر امــــام رضــــا)ع( 
گوناگون  جهات  از  که  اســت 
الــگــوی  از  مــمــتــاز  نـــمـــونـــه ای 
در  ــدی  ــجــ ــســ ــ م فـــعـــالـــیـــت 
 مــنــظــومــه مــعــرفــتــی آرمـــانـــی 

اسالم ناب است.

رونمایی کتاب رونمایی کتاب 

مسجد رهبر؛ تاریخ 
شفاهی مسجد کرامت 

WWW.QUDSONLINE.IR

بانوی مسلمان شده ایتالیایی:

اسالم به زنان جایگاه و منزلت 
بخشیده است

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات کربال خبر داد
j ساخت شبستان حضرت علی اکبر 

در حرم حسینی

 سفیر اندونزی 
در منطقه ویژه اقتصادی سرخس
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قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی مطرح کرد 

تدوین فعالیت های فرهنگی منطبق 
با نیازهای روز جامعه

    سال اول    ویژه نامه 204    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

اسناد  مرکز  و  موزه ها  کتابخانه ها،  رئیس سازمان 
آستان قدس رضوی در مراسم رونمایی از سامانه 
ــان قــدس  یــکــپــارچــه مــدیــریــت کــتــابــخــانــه ای آســت
رضوی که با حضور قائم مقام تولیت آستان قدس 
رضوی برگزار شد، آغاز به کار این سامانه را گامی 
بلند به سوی تحقق مرجعیت علمی این آستان 
کــرد.حــجــت االســالم  والمسلمین  عــنــوان  مقدس 
سیدجالل حسینی افزود: طراحی این سامانه یکی 

یــک دهه  از دغــدغــه هــای مهم 
گذشته بوده که با کلید خوردن 
آن، فرایند کتاب و کتاب خوانی در 

سطح کتابخانه های ...

چرا دانشگاهیان و سیاست گذاران ایرانی کمتر به اقتصاد اسالمی پرداخته اند؟

ضرورت بازبینی  پروژه  اقتصاد  اسالمی 
 با حضور قائم مقام تولیت 

آستان قدس رضوی انجام شد

رونمایی از سامانه 
مدیریت یکپارچه 

کتابخانه ها 
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4

منبر مجازی 

آبروی کسی را نبر!

بریدههاییازسخنانآیتهللافاطمینیا ◾
یک  بعضی ها!  از  می کنم  تعجب  من  یــک:
او  به   ۲۱ بار  رفته.  عمره  بار   ۲0 مؤمن  خانم 
می گویند بیا این پول عمره را بده برای یک 
دخــتــر یــتــیــم، مــی گــویــد: نــه مــن نــمــی تــوانــم. 
دوستان همه دارند می روند عمره، من چطور 
ــروم. حــاال به ایــن خانم بگو شما ایــن همه  ن
عمره رفتی، مسئله اخالق را در خانه رعایت 
اســت؟ هر  می کنی؟ مگر دین خدا مسخره 
ســال عمره مـــی روی یــک عیب و بــدی را از 
ــدارد. آقا  خــودت دور نکردی؟ یا آقــا؛ فرقی ن
می شود.  ضایع  عبادتش  بــشــود،  بــداخــالق 
ــاداتــش ضایع  خــانــم بـــداخـــالق بــشــود، عــب

می شود.
... خــدا شاهد اســت االن مــردم خیلی  دو:
دست کم گرفته اند آبرو بردن را. ببینید خدا 
نماز  عــمــداً  یکی  نمی بخشد:  را  گناه  چند 
نخواندن... دیگر به ناحق آدم کشتن... عقوق 
والدین و آخر هم آبرو بردن. این گناهان این 
گاهی  صاحبانشان  که  هستند  نحس  قدر 
موفق به توبه نمی شوند. پسر یکی از بزرگان 
علما که در زمان خودش استاد العلما بود، 
پـــدرم گفتم  بــه  بـــرای مــن تعریف مــی کــرد: 
باشد  بنا  اگــر  علم هستی.  دریـــای  تــو  پــدر 
می گویی؟  چه  بکنی  من  به  نصیحت  یک 
می گفت پدرم سرش را انداخت پایین. بعد 
ــروی کسی را  آب بــاال آورد و گفت:  را  ســرش 
نبر! االن در زمان ما هیئتی ها، مسجدی ها 
اسالم  من  عزیز  می برند.  آبــرو  مقدس ها  و 
با  فــرد حفظ شــود. شما  آبــروی  می خواهد 
این مشکل داری؟ دقت کنید که بعضی ها 
با زبانشان می روند جهنم... روایت داریم که 
زبان  جهنمی  جهنمی ها،  اغلب  می فرماید 
می خورند  شراب  همه  نکنید  فکر  هستند. 
و از دیـــوار مــردم بــاال مــی رونــد. یــک مشت 
مؤمن مقدس را هم می آورند جهنم. ای آقا 
بودی!  بودی! مسجد  تو که همیشه هیئت 
جــمــاعــت می نشینند  تـــوی صــفــوف  ــه...  ــل  ب

آبرو می برند... .
سه:اول مظلوم از انسان ها امیرالمؤمنین)ع( 
از همه  کــمــیــل  ــای  دعــ دعــاهــا  در  و  اســـت 
در  اســت.  مظلوم  خیلی  دعا  این  مظلوم تر! 
تیراژ باال چاپ می شود، هر مجلسی هم که 
بروید دعای کمیل داریم. اوالً که وسط دعای 
کمیل  دعــای  که  می کنند  سخنرانی  کمیل، 
می شود سه ساعت. دعای کمیل ۲0دقیقه 
است. ما حق نداریم دعای امیرالمؤمنین)ع( 
نورانیتی  استادی  اگر  بکنیم سه ساعت.  را 
هر  دعــا  وســط  بــده  توضیح  مختصر  داری، 
بیچاره  همه  مــی خــوانــد.  بــود  بلد  چــه شعر 
دعــای  نــمــی رود  جــوان  می گویند  می شوند. 

کمیل. خب تو نمی گذاری.

درباره محله سرشور از قدیمی ترین محالت شهر مشهد
j گنجینه خاطرات کهنسال شهر امام رضا

وقتی  نیکبخت   محمدحسین 
از تاریخ طوالنی و هزار و ۲00 ساله 
می کنیم،  مشهدالرضا)ع( صحبت 
به  ســال  کــه  باشد  حواسمان  باید 
سال آن می تواند در حافظه تاریخی 
خودش، اتفاق های عجیب و حوادث 
غریب را ذخیره کرده باشد. یکی از برنامه هایی که ما 
در صفحه نخست رواق دنبال می کنیم، آشنا کردن 
شما خوانندگان عزیز با این رویدادها و حوادث است؛ 
چرا؟ برای اینکه بدانید مشهد، شهری با هویتی غنی 
و تاریخی پر فراز و نشیب است و نمی شود از کنار 
هر خیابان و کوچه اش بی خیال و به سادگی عبور 
کرد. امــروز با هم دربــاره سرشور صحبت می کنیم؛ 
مــحــلــه ای کــه مــورخــان معتقدند پــس از نــوغــان و 
سراب، قدیمی ترین محله مشهد است؛ محله ای که 
امروزه محدوده  آن، به طور حدودی بین خیابان های 
خسروی نو)اندرزگو(، خاکی )آخوند خراسانی(، دانش 

غربی و تهران )امام رضا)ع(( قرار می گیرد.

شاخصههایتاریخییکمحلهقدیمی ◾
سرشور را بیشتر با نام بازار معروفش می شناسیم. 
نام سرشور، در واقع  باورند که  این  بر  برخی  اصــالً 
»َسرِ شور« بوده  است، یعنی محل شروع شلوغی 
و ازدحـــام جمعیت. بــازار قدیم مشهد، درســت از 
وســط ایــن محله مــی گــذرد؛ یک سر آن به خیابان 
دانش غربی می رسد و سر دیگرش وصل می شود 
به حاشیه خیابان خسروی نو؛ البته قدیم تر ها این 
بازار تا بازار زنجیر و بعد حرم مطهر ادامه داشت. 
در دوره تیموری، یعنی زمانی که مسجد گوهرشاد را 
می ساختند، انتهای بازار سرشور به روستایی به نام 
دستگرد می رسید و به همین دلیل، محله را با نام 
دستگرد می شناختند. سرشور چند مسجد بسیار 
یکی  هستند؛  قدیم  مشهد  یــادگــار  کــه  دارد  مهم 
کوچه  ابتدای  در  »سهله«  یا  »نظریافته«  مسجد 
سیگاری است؛ مسجدی که تاریخ ساخت آن دقیقاً 
اســاس سنگ نوشته موجود  بر  امــا  معلوم نیست، 
در مسجد، در سال ۹۲7ق )۹00ش( در دوران شاه 
اسماعیل صفوی بازسازی و ترمیم شده و احتماالً این 
اتفاق پس از بیرون راندن ازبک ها از مشهد رخ داده  
است. بانی این تجدید بنا، بانویی متدین و خیرخواه 
به نام بی بی رقیه خاتون فرزند شاه کریم بود. مسجد 
در سال ۱۳5۹ خورشیدی، دوبــاره تجدید بنا شد و 
فعالیت های  و  نماز جماعت  برگزاری  محل  امــروزه 

مذهبی است. مسجد میرهوا هم در نزدیکی مسجد 
نظریافته قرار دارد و البته از نظر موقعیت جغرافیایی، 
هر دو مسجد در نزدیکی باروهای شهر و مجاورت 
قبرستان بسیار قدیمی میرهوا قرار داشته اند. انتهای 
سرشور، یعنی جایی که حاال محل تقاطع خیابان 
دانش غربی با کوچه سرشور است، تا حدود 70، ۸0 
سال پیش، کانال آب بزرگی قرار داشت که سیل بند 
شهر مشهد بود و روی آن بــرای عبور و مــرور، پُلی 
ساخته بودند. امروزه از پل نشانی نیست و روی کانال 
یا به قول مشهدی ها »کال« را پوشانده اند، اما محل 
تالقی سرشور و دانش غربی به »پُل فردوس« مشهور 
است. در نزدیکی پل، مسجد امام حسن مجتبی)ع( 
قرار دارد که در دهه ۱۳40، محل اقامه نماز جماعت 
توسط رهبر انقالب بود. بد نیست یادآوری کنیم که 
منزل آیت هللا سیدجواد خامنه ای نیز که امروزه به 

حسینیه تبدیل شده در محله سرشور قرار دارد.

محبوببرایسکونت ◾
بافت جمعیتی محله سرشور در دوره قاجار، شامل 
عالی رتبه  مــأمــوران  و  تــاجــران  مانند  ثروتمند  افـــراد 
حکومتی می شد. قــرار داشتن بــازار در مرکز محله 
به  عالقه  گوناگون،  مغازه های  بــودن  دسترس  در  و 
از  مـــی داد؛  افــزایــش  را  سکونت در محله ســرشــور 
طرفی چون محله سرشور فاقد دروازه اصلی ورودی 
بود، امکان هجمه اولیه به آن، در صورت حمله به 
امنیت بیشتری  ایــن نظر،  از  و  شهر کمتر می شد 
داشــت. این مسئله پس از ساخت ارگ حکومتی 
در دوران ملک محمود سیستانی که پیش از نادرشاه 
ــود، بیشتر به چشم آمــد. از  بر خــراســان مسلط ب

جاذبه های دیگر تاریخی محله سرشور، قرار داشتن 
یکی از مطب های دکتر مرتضی شیخ، طبیب محبوب 
پنج دهــه پیش در آن اســت. دکتر شیخ در نقاط 
مختلف شهر مطب ساخته بود تا مردم برای مراجعه 
به او، با مشکل دوری مسیر مواجه نشوند؛ درباره 
او باز هم با شما صحبت خواهیم کرد. سرشور در 
تاریخ خودش، بیش از هر چیز روزهــای پرازدحامی 
را به یاد می آورد که هیئت های عزاداری از مسیر آن 
در  برسانند؛  به حرم مطهر  را  تا خود  می گذشتند 
واقع باید سرشور را مسیر اصلی هیئت های عزاداری 
از  پیش  سال ها  بدانیم.  صفر  و  محرم  در  مشهد 
آنکه فلکه حضرتی ایجاد شود و مردم برای سهولت 
حرکت و سریع رسیدن به حرم مطهر، از آن برای 
عبور دسته های عزاداری استفاده کنند، مسیر بازار 
سرشور، مسیر اصلی عبور هیئت ها بود. حتی در 
بــرای احتیاجات عمومی عــزاداران  را  آن مکان هایی 

نــذورات  ادای  ــرای  ب بــودنــد؛ مکان هایی  کــرده   تعبیه 
یا توزیع مواد غذایی نذری. دربــاره سرشور می شود 
بیش از این ها گفت؛ می شود از خانه های پرتعداد 
قدیمی اش حرف زد که نیاز به توجه و نگهداری دارند، 
می شود از کوچه مدرسه فروغ و نخستین مدرسه 
دخترانه مشهد حرف زد که در حاشیه غربی آن قرار 
دارد، می توان از بیمارستان ۲00 تخت خوابی مشهد 
صحبت کرد که در امتداد کوچه فروغ قرار داشت و 
امــروزه نشانی از آن نیست. کافی است یک بار با 
حوصله و دقت، مسیر سرشور را طی کنید تا بروید 
به دوران قدیم و گنجینه های تاریخی ارزشمند مشهد 

را ببینید و حس کنید.
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مکتوبات 
 منسوب  

به اهل بیت )ع(
مکتوبات متعددی 

منسوب به اهل بیت 
وحی است که 

حکایت از ارزش 
کتاب نویسی نزد این 

انوار مقدس الهی 
دارد؛ صحیفه حضرت 

امیرالمؤمنین)ع( و 
مصحف حضرت 

فاطمه)س( از 
نمونه های این 

نوشته ها شمرده 
می شود، کتاب هایی 
مثل سلیم بن قیس 

به عنوان صحابی 
امیرالمؤمنین)ع( 

درباره وقایع پس از 
رحلت رسول خدا)ص( 

و تاریخ زمامداری 
امیرالمؤمنین)ع(، 
صحیفه سجادیه 
با موضوع ادعیه و 
مناجات های امام 

سجاد)ع( که به امالی 
فرزندش زید در آمد 
و نسخه ای از آن در 

اختیار فرزندش امام 
باقر)ع( بود، توحید 

مفضل، شامل 
نوشته هایی درباره 

شگفتی های خلقت 
انسان و طبیعت که 

توسط امام صادق)ع( 
به امالی مفضل بن 

عمر در آمد.

بیشترین عامل 
مراجعات 
قضایی   
چیست ؟

امروزه بی قید و بندی و 
رهاشدگی یا به عبارتی 
آزادی بیش از حد و 
عدم رعایت حریم ها 
بین زن و مرد منجر 
به بروز مشکالت و 
آسیب دیدن افراد 
جامعه شده است. 
محدودیت نیز 
آسیب زاست اما 
آنچه امروزه بیشترین 
عامل مراجعات 
قضایی است 
آزادی های بی حد و 
حصر است. 
اگر در خانواده که 
مأمن آرامش است 
افراد درست تربیت 
شوند، آرامش جامعه 
نیز تأمین خواهد شد. 
در خانواده نیز همه 
چیز باید مراعات شود 
و حد و مرزهایی باشد. 
امروز تمام هجمه های 
فرهنگی بر خانواده ها 
متمرکز است. 

برش برش

بانوی ایتالیایی که دین اسالم را انتخاب کرده است، گفت: 
از معیارهای مسلمان شدنم حفظ کرامت و عزت نفس زنان 
است. اسالم به زنان منزلت بخشیده در صورتی که زن در 

فرهنگ غرب یک ابزار است.
ماریا فراسیس بانوی ایتالیایی که به دین اسالم مشرف شده، 
در گفت وگو با مهر گفت: تا ۲۰ سال پیش، از اسالم چیزی 
نمی دانستم، در همان سال ها که از سبک زندگی ام ناراضی 

بودم، دنبال یک روش زندگی بهتر می گشتم اما با دین اسالم 
و این سبک زندگی آشنایی نداشتم.

وی با اشاره به جست وجوی خود برای انتخاب و تغییر سبک 
زندگی ادامه داد: زمانی که با همسرم آشنا شدم فرهنگ ایرانی 
و ایران را به گونه ای برایم معرفی کرد که برای بیشتر دانستن 

درباره اسالم کنجکاو شدم.
این بانوی ایتالیایی با اشاره به صحبت های همسرش درباره 

تمدن و تاریخ کهن ایران اسالمی عنوان کرد: پس از سخنان 
همسرم کتاب هایی درباره ایران و اسالم مطالعه کردم، در این 

کتاب ها با رابطه اسالم با مسیحیت و یهود آشنا شدم.
وی با بیان اینکه پس از ازدواج به دیــن اســالم روی آوردم، 
خاطرنشان کرد: اسالم دین کاملی است و برای همه نیازهای 
زندگی پاسخی روشن دارد. مسیحیت گناه و خوب بودن را 
تبیین می کند اما به هر جنبه ای نمی پردازد ولی دین اسالم 

کامل تر اســت.وی اظهار کــرد: پس از اینکه مسلمان شدم 
خبر مسلمان شدنم را ابتدا به مــادرم دادم و روزه گرفتن را 
شروع کــردم. پس از با حجاب شدنم از سوی دختر عمویم 
مورد تمسخر قرار گرفتم اما من اسالم را قبول داشتم و این 
دین را برای مادرم تبیین کردم.این بانوی ایتالیایی به عالقه 
خود به لباس ایرانی اشاره کرد و گفت: در کشورهای غربی و 
اروپایی زنان با انتخاب بی حجابی شخصیت، حیا و نجابت 

خودشان را از دست داده اند ولی در اسالم حیا و نجابت زنان 
حفظ می شود.

وی با اشــاره به تــالش غربی ها به گسترش فرهنگ غربی، 
گرایش به مد و مدگرایی و آرایــش هــای عجیب بــرای ضربه 
زدن به حیا، عفت و عزت نفس زنان ایرانی گفت: دین اسالم 
به زنــان شخصیت بخشیده و زمینه رشد و پیشرفت زنان 
را فراهم ساخته است.این بانوی تازه مسلمان به جایگاه و 

شخصیت زنان در دین اسالم اشاره و خاطرنشان کرد: زنان در 
غرب وسیله و ابزار شده اند و باید مواظب باشیم در ایران این 

اتفاق رخ ندهد.
وی به روزهای ابتدای مسلمان شدنش اشاره کرد و گفت: آن 
روزها حجاب کامل نداشتم و روسری سر کردن با وجود گرمی 
هوا برایم سخت بود اما وقتی می دیدم در جامعه و مکان هایی 
که می روم به من احترام می گذارند و اینکه در جامعه به من به 

عنوان یک ابزار نگاه نمی کنند خوشحال بودم.ماریا فراسیس با 
تأکید بر اینکه باید مواظب بود از زن به عنوان یک ابزار و وسیله 
استفاده نشود، خاطرنشان کرد: در دنیای غرب انسان ها به 
ابزار تبدیل شده اند و همه چیز در حال تمام شدن است، اما 
در ایران اسالمی باید ارزش هــا را حفظ کرد و حجاب یکی از 
مهم ترین ارزش ها است که الزم است بیشتر مورد توجه باشد.
وی با ابراز خرسندی از آشنایی با یک مرد شیعه و اینکه زمینه 

گرایشش به دین اسالم فراهم شده بود، افزود: مکتب امام 
حسین)ع( در شیعه شدنم نقش بسزایی داشت.

این بانوی ایتالیایی عنوان کرد: ۲۰ سال است که به ایران رفت و 
آمد دارم و به نظر من ایران تغییر کرده است، غربی ها فرهنگ 
خود را به این کشور منتقل کرده اند و وقتی برخی دختر و 
پسرهای جوان را می بینم انگار با جوانان آمریکایی روبه رو 

می شوم.

رهیافته
اسالم به زنان 
جایگاه و منزلت 
بخشیده است
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  کارخیرمثل دارو است
کسانی که دائم کارهای خیر می کنند و یک کار خیر را زمین 
نمی گذارند، جهاد می کنند زیرا هر کار خیر و هر اطاعتی، 

کار یک دارو را می کند و یک درد انسان را دوا می کند. اگر شما 
تمام روز را در جهاد هستی، اما سحر خوابی، نمی شود. آقا 

جهاد بسیار خوب است اما سحر یک دردی را دوا می کند 
که جهاد دوا نمی کند. جهاد هم یک دردی را دوا می کند که 
سحر دوا نمی کند. مانند مثالی که عرض کردیم. در نسخه 

شما پنج دارو نوشته شده که هرکدام به یک دردی می خورد. 
این دستوراتی که داده اند هر کدام یک دردی را دوا می کند. 

مثاًل گفته اند نماز اول وقت بخوان. آقا این نماز اول وقت یک 
دردی را دوا می کند که کار دیگری آن درد را دوا نمی کند. باید 

نماز را اول وقت بخوانی. سایر کارها هم به همین ترتیب 
است. عرض کردیم هیچ کار خیری را زمین نمی گذارد. بعد از 

آن به نوع دوم از ذکر می رسد. در اثر کار کردن به آن مرحله 

می رسد. مثاًل چشمش قرآن می خواند. دقت کنید. تمام روز 
چشمش به نامحرم نمی افتد. اگر چشمش به نامحرم بیفتد، 
آن قرآنی که خوانده به باد فنا می رود. حاج آقای حق شناس 
مطلبی را مکرر برای ما می فرمودند. این را از قول خودشان 

نمی گفتند. خودشان هم حکیم بودند و این دوا و درد را 

فهمیده بودند اما از قول خودشان نمی گفتند. از قول مرحوم 
حاج مقدس می گفتند. می فرمودند حاج مقدس می گفت 
اگر یک بار، دقت کنید، یک بار چشم به نامحرم بیفتد یک 

هفته لذت مناجات، نماز و زیارت را نمی برد. نمی گوید نگاه 
کند، می گوید چشم به نامحرم بیفتد. اگر چشم به نامحرم 

افتاد دیگر تا یک هفته لذت نماز و مناجات و دعا را نمی برد. 
مشخص شد چرا ما از نمازمان لذت نمی بریم؟ اگر بکوشیم 
خدای متعال یک راهی باز می کند. بنده در زمان جوانی یک 
رفیق نوجوانی داشتم که می گفت وقتی من به کوچه می آیم 

این بی حجاب ها را نمی بینم. یک سفیدی رویشان کشیده 

شده. اگر آدم بکوشد خدا راه حل می دهد چون می بیند 
نمی شود. آدم خودش را می کشد اما یک مرتبه پیش می آید. 
چکار کنم؟ خدا آن چکار کنم را نشان می دهد. اما اگر کوشش 

نکنم و به خواب بسنده کنم، هیچ.

چـــاپ نخست کــتــاب »حــکــومــت عــلــوی و بــحــران 
اشــرافــی  گــری« تألیف محمدعلی مــقــدم از سوی 
ــازار نشر شــد.بــه گــزارش  انــتــشــارات ســـروش وارد بـ
خبرگزاری کتاب ایــران، این کتاب تحلیلی است در 
خصوص دوران حكومت امام علی)ع( وجنگ های 
سه گانه جمل، صفین و نهروان. حــوادث این برهه 
از تاریخ مسئله ای اســت كه از زمــان وقــوع آن هــا تا 
ــورد بحث و مناقشه بین  عصر حــاضــر هــمــواره مـ
گروه های مختلف مسلمان و فرقه های اسالمی و حتی 
شرق شناسان قرار گرفته است.کتاب »حکومت علوی 
و بحران اشرافی گری« با استفاده از منابع دست اول 
تاریخی در پی كنكاش و تحلیلی دقیق تر از علل و 
ریشه های پدید آمــدن جنگ های دوران حكومت 
امام علی)ع( است، اما پرداختن به جنگ های سه گانه 
مــورد نظر با توجه به تقابل و تضاد بین گروه های 
ــار از  تأثیرگذار و صاحب نفوذ در جامعه آن روزگـ
اهمیت ویژه ای برخوردار است. به ویژه آنكه مشابه 
این گونه جنگ ها در دوران حكومت خلفای گذشته 

و دوران حكومت پیامبر)ص( سابقه نداشته است.
ــشــه هــای شــكــل گــیــری ایـــن جــنــگ هــا و شركت  ری
شخصیت های مهم و مشهور تاریخ صــدر اسالم 
و سرنوشت آن هـــا از مسائلی اســت كــه بــررســی و 
موشکافی آن ها همواره از موضوعات بحث برانگیز و 
جذاب تاریخی به شمار می رود. خواننده محترم و آگاه 
از رویدادهای تاریخی صدر اسالم به روشنی می داند 
این جنگ ها از آغاز دوران حكومت امام علی)ع( آغاز 
و تا آخرین روزهای حیات ایشان ادامه داشته است. 
اما تحلیل و كنكاش دقیق تر در این موضوع مستلزم 
بررسی ریشه ها و دالیل پیدایش آن ها در روزگــاری 

پیشتر از زمان وقوع آن هاست.
این اثر ابتدا به اختصار ساختار سیاسی و اجتماعی 
حكومت اســالمــی در دوره نبوی را معرفی كــرده و 
سپس به بررسی رویدادها و حوادثی كه پس از رحلت 

پیامبر)ص( رخ داده می پردازد و در نگاهی گــذرا به 
عوامل اصلی پدید آمدن اختالفات در بین نخبگان 
جامعه اسالمی اشــاره دارد. در سه فصل جداگانه 
بــه ریشه یابی و عــوامــل مهم و تأثیرگذار در وقــوع 
جنگ های جمل، صفین و نــهــروان پرداخته شده 
اســت. در این بخش با استناد به منابع نخستین 
سعی شده تصویر روشنی از علل و ریشه های پدید 

آمدن این رویدادها ارائه شود.
در بخش پایانی با بررسی و تحلیل نقاط اشتراک 
و افتراق عوامل مؤثر در پدید آمــدن ایــن جنگ ها، 
تالش شده تصویری جامع تر از اوضاع اجتماعی و 
جریان های سیاسی تأثیرگذار دوران حكومت امام 

علی)ع( ارائه شود.
در بخشی از کتاب آمــده اســت: تصاحب قــدرت به 
بهانه قرابت نسبی و شیخوخیت، بهره مندی بیشتر 
از مواهب اقتصادی به دلیل نزدیكی به كانون های 
صاحب قــدرت، ایجاد طبقات اجتماعی به بهانه 
ســوابــق دیـــنـــداری، بازگشت اشــرافــیــت حاكمیتی 
و نمونه های بسیار دیگر از ایــن دســت، از رجــوع و 
بازگشت بــه سنت های جاهلی حكایت می كند.
فاصله گرفتن از سنت های ناب نبوی و خو گرفتن 
با سنت های نوین جاهلی سبب ایجاد معضالت 
و چالش های پیچیده  شــد. احــیــای سیره و سنت 
نبوی در حكومت علوی با تربیت و رشد در فضای 
حاكمیت گذشته، نومسلمانان و حتی مسلمانان 

سابقه دار را دچار تناقض و تردید 
شدید در تصمیم گیری های مهم 
و تأثیرگذار در سرنوشت جامعه 
نــمــود. وقــوع جنگ های سه گانه 
جــمــل، صــفــیــن و نـــهـــروان كــه از 
آن ها تعبیر به جنگ های داخلی 
مــی كــنــیــم، حــاصــل ایـــن تــضــاد و 

تناقض هاست«.

ــت، کــــــتــــــاب و  ــ ــ ــاب ــ ــ ــت ــ ــ ک
کتاب خوانی در فرهنگ 
ــداســـت و  ــا از قـ امـــت هـ
ارزش باالیی بــرخــوردار 

است.
به گزارش تسنیم،  کتاب 
ــقــه ای بــه وســعــت  ســاب
تاریخ انبیای الهی دارد؛  

چرا که خداوند با حکمت خویش این گونه تدبیر 
کرد که آموزه های وحی در قالب کتاب، مصحف و یا 
الواح درآید تا به این ترتیب نقشه راهی باشد برای 
هدایت امت هایی که قصد دارنــد مسیر رضوان 
الهی را طــی کنند. در واقــع مــی تــوان اذعـــان کرد 
نخستین متونی که مکتوب شد، آموزه های وحیانی 
بود و سایر علوم از این آموزه ها نشأت گرفت، با این 
تعریف، سایر علوم و کتب خوب، منابع دست دوم 
و یا دست چندمی هستند که از کتب انبیای الهی 

سرچشمه گرفتند.
شواهد متعددی وجــود دارد مبنی بر اینکه باب 
هــر علمی توسط ایــن خــوبــان درگـــاه الهی بــه روی 
بشریت باز شده اســت؛  چرا که خداوند این طور 
تقدیر کــرده که علوم خویش را از مجرای هادیان 
و خلفای خویش در عالم جریان دهــد، همچنان 
ََّم آدََم  که به آدم)ع( تمام علوم را تعلیم داد: »وَ عَل
َّها« )بقره31( و افراد برگزیده تری همچون  اْلَْسماءَ کُل
رسول خدا)ص( و اهل بیت)ع( را واجد تمام علوم 
ْــَدهُ  نظام عالم کــرد و ایشان را با عنوان »مَــنْ عـِـن
عِلْمُ الْکِتاب « )رعد43( به معنای کسانی که تمام 
علمِ »الکتاب« نزد آن هاست، قرار داد )مختصر 
البصائر، ص147( که این کتاب شامل معرفت به 
قرآن یعنی همان علم و معرفت به تمام جزئیات و 

کلیات عالم است.
از این نظر است که در فرهنگ امت ها، خود کتابت، 

کتاب و یا کتاب خوانی 
ــی  ــاالیـ ــت بـ ــ ــداسـ ــ از قـ
بـــرخـــوردار و نسبت به 
ــر ارزش گـــــــذاری  ــــن امــ ای
ــورت گــرفــتــه  ــ ــی صـ ــاالیـ بـ
اســـت. رســـول خـــدا)ص( 
در اهمیت نگارش فرمود: 
َــرََک  »الْمُؤْمِنُ إِذَا مَــاَت وَ ت

َــــــــــةً  ِحـــَدةً عَلَیْهَا عِلْمٌ تَکُونُ وَرَق وَا
َّارِ وَ  تِلْکَ  الْوَرَقَةُ یَوَْم  الْقِیَامَةِ ِستْراً فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیَْن الن
َّهُ تَبَارََک وَ تََعالَی بِکُلِّ حَرْفٍ مَکْتُوٍب عَلَیْهَا  أَعْطَاهُ الل
مَدِینَةً أَوَْســـَع مِــَن الدُّنْیَا َسبَْع مَـــرَّاٍت« یعنی هر 
مؤمنی بمیرد و یک ورق از او بماند که علمی بر آن 
باشد، ورقه روز قیامت میان او و دوزخ پرده شود و 
خدای تبارک و تعالی به هر حرفی که در آن نوشته 
است، شهری به او دهد که هفت برابر دنیا باشد«.

امــا مهم ترین و ارزشمندترین کــتــاب بــا عنوان 
قــرآن شناخته مــی شــود کــه رســول خـــدا)ص( آن 
را بــرای جامعه بشری به ارمــغــان آورد. ســوای از 
ایـــن، مکتوبات متعددی منسوب بــه اهل بیت 
وحی است که حکایت از ارزش کتاب نویسی نزد 
ایــن انـــوار مقدس الهی دارد؛ صحیفه حضرت 
امیرالمؤمنین)ع( و مصحف حضرت فاطمه)س( 
از نــمــونــه هــای ایـــن نوشته ها شــمــرده مــی شــود، 
کتاب هایی مثل سلیم بن قیس به عنوان صحابی 
امیرالمؤمنین)ع( درباره وقایع پس از رحلت رسول 
خـــدا)ص( و تاریخ زمــامــداری امیرالمؤمنین)ع(، 
صحیفه سجادیه با موضوع ادعیه و مناجات های 
امام سجاد)ع( که به امالی فرزندش زید در آمد 
و نسخه ای از آن در اختیار فرزندش امام باقر)ع( 
بــود، توحید مفضل، شامل نوشته هایی دربــاره 
شگفتی های خلقت انسان و طبیعت که توسط 

امام صادق)ع( به امالی مفضل بن عمر در آمد.

به همت انتشارات سروش

کتاب »حکومت علوی و بحران 
اشرافی گری« منتشر شد

نگاهی به مکتوبات منسوب به معصومین)ع(

 bنخستین تألیفات تاریخ ائمه
چه بوده است؟

تاريختازه هاي نشر

برنامه »چراغ« شبکه 
ــنــج در ایــــن هفته  پ
مـــیـــزبـــان »شــمــیــال 
رضایی« وکیل پایه 
یــک دادگــســتــری، عضو کمیسیون 
حمایت از حقوق مادران، کارشناس 
ارشـــد رشــتــه  حــقــوق اقــتــصــادی و با 
سابقه  فعالیتی نزدیک به ۲۰ سال 
وکــالــت در حــوزه  حقوقی و مشاور 

حوزه  خانواده بود. به گزارش مهر، رضایی در این برنامه 
گفت: سخت گیری های بیش از انــدازه و افــراط و تفریط 
بازخوردهای منفی دارد و منجر به ترغیب جوانان به سمت 
ــر اســاس  ــه تــجــربــه و ب مــحــیــط هــای نــاســالــم مــی شــود. ب
پرونده هایی که تاکنون داشته ام امروزه بی قید و بندی و 
رهاشدگی یا به عبارتی آزادی بیش از حد و عدم رعایت 
حریم ها بین زن و مرد منجر به بروز مشکالت و آسیب 
ــت. مـــحـــدودیـــت نیز  ــ ــده اسـ ــدن افـــــراد جــامــعــه شــ ــ دیـ
آسیب زاست اما آنچه امروزه بیشترین عامل مراجعات 
ــای بی حد و حصر اســت. اگــر در  قضایی اســت آزادی هـ
خانواده که مأمن آرامش است افراد درست تربیت شوند، 
آرامش جامعه نیز تأمین خواهد شد. در خانواده نیز همه 
چیز باید مراعات شود و حد و مرزهایی باشد. امروز تمام 
هجمه های فرهنگی بر خــانــواده هــا متمرکز اســت. اگر 
فرزندان ما در حوزه حجاب یا در رابطه با جنس مخالف 
حد و حدود الزم را رعایت نمی کنند، در وهله اول مادران 
باید خود را مقصر بدانند که تربیت الزم برای فرزند خود را 
انجام نداده اند و در مواردی حتی در مراقبت از رفتار خود 
و رعایت حــدود خود تالش الزم را نکرده اند. بــرای مثال 
پرونده ای داشتم که سرانجام ناخوشایندی داشت. دو 
خانواده که با هم دوست بودند و هیچ کدام قائل به حجاب 
ــدون حجاب شرکت  نبودند، در مراسم  و تولدها هم ب
می کردند و هر کدام یک دختر و پسر نوجوان داشتند که 

آن ها هم به تبعیت از خانواده 
ــطــه صمیمی  ــا هــم راب ب
داشتند و بــا هــم بیرون 
مــی رفــتــنــد و … تــا اینکه 
پسر این خانواده یک روز 
دخــتــر خــانــم را بــا یــک آقا 
ــســر دیـــگـــر در خــیــابــان  پ
می بیند و مــی پــرســد ایــن 
ــر خــانــم  ــ ــت ــســـت؟ دخــ ــیـ کـ
می گوید دوستم است و به هر حال مسائلی پیش می آید 
که منجر به قتل دختر خانم 1۹ ساله می شود. این در حالی 
بود که خانواده ها می گفتند اصالً فکر نمی کردند این طوری 
شود چون این قدر با هم خوب بودیم که تصورش را هم 
نمی کردیم. در واقع فکر می کردند به فرزندانشان آزادی 
عمل داده اند. نتیجه تلخ تر پرونده این شد که آن پسر 1۹ 

ساله هم قصاص شد.
این وکیل دادگستری در بخشی از سخنانش اشاره کرد: 
فرهنگ سازی باید باشد و در کنار آن ضرورت وجود قوانین 
غیرقابل انکار است. هر کدام به تنهایی کارکردی ندارد 
بلکه توأم با هم اثربخش است. به عبارتی الزم و ملزوم 
یکدیگرند؛ باید فرهنگ سازی شود و در کنار آن قوانین هم 
به عنوان اهرم بازدارنده، مانع اشاعه فحشا شوند. در حوزه  
لباس نیز باید در عرضه لباس های غیرعفیفانه قوانین 
بازدارنده باشد و در کنار آن فرهنگ سازی هم صورت گیرد. 
تا زمینه مساعد نباشد قوانین هم ضمانت اجرایی نخواهد 
داشت. مسئوالن ما باید در زمینه اجرای قوانین و نظارت 
بر اجرای آن بیشتر اهتمام داشته باشند. آنچه امروزه در 
بازار عرضه می شود و در دسترس است مردم نیز تهیه و 
استفاده می کنند، ولی با وجود قوانین موجود، نباید مانتو و 
یا لباس های نازک و بدن نما عرضه شود و به فروش برسد و 
از طرفی دیگر لباس های مناسب و عفیفانه نیز باید بسیار 

زیاد در دسترس باشد.

ــاد  ــ ــت ــس ســ ــ ــ ــی ــ ــ  رئ
ــازی عتبات  ــازســ ــ ب
ــات کــربــال از  ــی ــال ع
ساخت شبستانی 
به نام حضرت علی اکبر)ع( در طرح 
توسعه حرم مطهر امام حسین)ع( 

خبر داد.
بـــه گـــــزارش خـــبـــرگـــزاری رضـــوی، 
محمدرضا بنی اسدی راد گفت: با 

همت مهندسان و کارگران ایرانی و حمایت و همکاری 
تولیت آستان مقدس حسینی، شبستان حضرت علی 
اکبر)ع( به مساحت حدود ۲هزار و 8۰۰ مترمربع در طبقه 
همکف پروژه صحن حضرت زینب)س( در حال ساخت 

است.
وی با بیان اینکه این شبستان روبه روی خیمه گاه حسینی 
است، افزود: عملیات اجرای اسکلت شبستان که مزین 
به معماری ایرانی اسالمی خاصی خواهد بود به پایان 

رسیده است.
وی اظهار کــرد: شبستان حضرت علی اکبر)ع( که جزو 
فضاهای زیارتی طرح توسعه حرم مطهر و صحن حضرت 
زینب)س( است، حدود 1۰ متر ارتفاع دارد و نورگیرهای 

بزرگ و سردر زیبا برای این سازه طراحی شده است.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات کربال در خصوص 
بازآفرینی تپه تل زینبیه در طرح توسعه حرم حسینی 
گفت: فعالیت مهندسان و کارگران ایرانی برای تکمیل 
ساختمان مقام حضرت زینب)س( و ایجاد تپه نمادین 
تل زینبیه با کار گذاشتن شاسی ها و آهن کشی طرح آغاز 

شده است.
بنی اســدی راد با بیان اینکه در طراحی ساختمان جدید 
تل زینبیه تالش شده معماری زیبا و در خور شأن حضرت 
زینب)س( باشد، افزود: با تکمیل طرح، زائران حاضر در 
ایــن ساختمان می توانند از طریق سه ورودی شمالی، 

شرقی و جنوبی به حرم مطهر وارد 
شوند.

وی با بیان اینکه ساختمان 
مقام حضرت زینب)س( 
دارای رواق هــــــای متعدد 
اســت، اظهار کــرد: ۲۲ طاق 
نمای زیبا بر اساس معماری 
ایرانی و اسالمی در این سازه 

اجرا می شود.
رئیس ستاد بازسازی عتبات 
عالیات کربال گفت: تل زینبیه دارای یــک گنبد بــزرگ 
در وســط اســت که با چهار گنبد کوچک نورگیر احاطه 
ــران نیز از تابش  ــ مــی شــود تــا ضمن زیبایی بیشتر، زائ
مستقیم نور خورشید بهره مند شوند.وی ابراز امیدواری 
ــرای ســـازه بتنی مجموعه بـــزرگ پــروژه  کــرد عملیات اجـ
صحن حضرت زینب)س( به مساحت حدود 13۰ هزار 
مترمربع در سالروز والدت پر برکت عقیله بنی هاشم)س( 
به پایان برسد.بر اساس این گزارش، مرحله نخست طرح 
توسعه حرم امام حسین)ع( مزین به نام صحن حضرت 
زینب)س( مجموعه ای از شبستان های زیارتی، فضای 
روباز، کتابخانه، موزه، دارالضیافه )مهمانسرا( و… خواهد 
بــود. هم اکنون با پایان عملیات اجــرای اسکلت و سازه 
ــروژه صحن حضرت  در بخش های وسیعی از طـــرح، پـ
زینب)س( حدود 3۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.بیشتر 
مصالح استفاده شده در ساخت این صحن از داخل کشور 
تأمین می شود که بخشی از آن مربوط به مصالحی است 
که توسط افراد خیر به ستاد بازسازی عتبات اهدا می شود 
و قسمت عمده آن هم در داخل کشور خریداری و به عراق 
منتقل می شود.عالقه مندان به مشارکت در فیض توسعه 
حرم های مطهر می توانند با مراجعه به تارنمای ستاد بازسازی 
عتبات و قسمت پرداخت آنالین یا شماره گیری کد دستوری 

#72* کمک های خود را به میزان دلخواه اهدا کنند.

 قاب رسانه
 در برنامه چراغ شبکه پنج مطرح شد

 ضرورت تصویب قوانین بازدارنده 
برای عرضه لباس های غیرعفیفانه

خبر
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات کربال خبر داد

 jساخت شبستان حضرت علی  اکبر 
در حرم حسینی

 مــحــســن کـــشـــاورز
ــر  ــ ــگ ــ ــش ــ ــژوه ــ پ
ــی   ــالم ــتــصــاد اس  اق
 رهـــبـــر مـــعـــظـــم انـــقـــالب 
امسال در دیدار میهمانان 
کــنــفــرانــس وحــــدت اســـالمـــی  بـــه چــنــد مــوضــوع 
کلیدی پرداختند که یکی از مهم ترین محورهای 
فرمایشات ایشان به تبیین مسئله »جامعیت 
اســالم« اختصاص داشته اســت. هرچند سابقه 
بحث درباره نگاه حداکثری یا حداقلی به اسالم به 
دهه های گذشته بازمی گردد، اما طرح مجدد مسئله 
از سوی رهبری معظم انقالب اسالمی می تواند باب  
جدیدی را در این زمینه بگشاید؛ چراکه ریشه اصلی 
توجه معظم له به مسئله جامعیت اسالم از منظر 
تمدن سازی نوین اسالمی اســت. درواقـــع به نظر 
می رسد ایشان در راه تأسیس تمدن نوین اسالمی 
دو عامل نظری و عملی را پیش شرط اصلی دستیابی 
به هدف می دانند. پیش شرط نظری این امر اعتقاد 
و التزام به جامعیت اسالم و پیش شرط عملی آن 

اتحاد راهبردی شیعه و سنی است.

جامعیت به معنای جهت گیری کلی ◾
از منظر ایــشــان هــر تلقی از اســالم کــه بخشی از 
عرصه های اجتماعی زندگی انسان ها را از دایــره 
نفوذ و جهت دهی تعالیم الهی دور می سازد، نافی 
جامعیت اســالم و بــرخــالف بینات قــرآنــی اســت. 
ــه اســـت که  ــن گــون جــامــعــیــت از مــنــظــر رهــبــری ای
جهت گیری های مــطــرح شــده در اســـالم همانند 
ضرورت توجه به قسط و عدل تمام زوایــای زندگی 
ــرار مــی دهــد و  ــ ــود ق انــســانــی را تــحــت الــشــعــاع خـ
نمی توان عــرصــه ای را یافت که ضــرورت توجه به 
عدل و قسط در آن، مــورد نفی یا انکار قــرار گیرد. 
درواقع، عرصه های فردی و اجتماعی زندگی انسان 
با قطب نمای جهت گیری های اساسی اسالم همانند 
عدالت، فرم و محتوای ویژه ای را به خود می گیرد که 
آن را از سایر سبک های زندگی متمایز می سازد. 
بــه بیان معظم له »اســـالم همه  گوشه و کنارهای 
مسائل مالی را به شکل آن فکر کلی و نظر کلی 
و هــدایــت کلی ]بــیــان می کند؛[ کــه البته این ها 
باید بــرنــامــه ریــزی بشود در عمل؛ امــا کلیات و 

جهت گیری، این هایی است که بیان می کند«.
باوجود این تأکید، نکته  ظریف و قابل تأملی نیز 
در بیانات ایشان وجود داشته که تعریف و تبیین 

معظم له از جامعیت را برجسته می سازد. 
در این دیدگاه، هرچند جامعیت به معنای شمول 
و فراگیری اســت، امــا ایــن امــر اصــالً بــدان معنا 
نیست که اسالم الزاماً برای تمام جزئیات موجود 
در زوایای زندگی انسانی نیز حکم جزئی و مصداقی 

ارائه داده است. 
به تعبیر ایشان »اسالم در همه  این مسائل دارای 
نظر است« اما تأکید معظم له بر اینکه این نظرها 
به صورت کلی و با رویکرد جهت گیری های اساسی 
بیان شده، وجهی است که نیازمند مداقه بیشتر 

است.

اقتصاد اسالمی، محصول جامعیت اسالم ◾
اقتصاد اسالمی جزو دانش های پیشرویی است که 
بر اساس اصل جامعیت اسالم و با داعیه تسری 
جهت گیری های دینی بر پهنه زندگی بشر نضج 
یافته است. هرچند میان اقتصاددانان مسلمان 
نیز وحـــدت نــظــری در زمینه ماهیت و چیستی 
اقتصاد اسالمی وجود ندارد، اما می توان مدعی شد 

اقتصاد اســالمــی بــه صــورت کلی دانــشــی بیگانه 
و کامالً متباین یا متضاد با دانــش اقتصادی روز 
نیست. به عبارت دیگر، اتصاف اســالم به اقتصاد 
به معنای سایه افکندن جهت گیری های ارزشــی 
مندرج در اسالم بر سیاست گذاری های اقتصادی 
اســت و معنای آن خلق دانـــش اقــتــصــادی تماماً 
جدید و بدون نقطه اشتراک با علم اقتصاد کنونی 
نخواهد بــود. از ایــن منظر، نــوآوری هــای اقتصاد 
اسالمی در حوزه نظریه پردازی معطوف به مطالعه 
و بررسی مفاهیم اقتصادی اسالم همانند قسط، 
عدل، انفاق و امثالهم و در حوزه اجرا و پیاده سازی، 
ورود متغیرهای جدید به تابع هدف سیاست گذار 

اقتصادی است.

آسیب های دانش اقتصاد اسالمی ◾
نــوآورانــه تــریــن و درعــیــن حــال شناخته شده ترین 
بخش از دانــش اقتصاد اسالمی که توانسته در 
ــرار گیرد،  ادبــیــات علمی جهان نیز مــوردتــوجــه ق
مباحث مرتبط با مالی و بانکداری اسالمی است. 
ــن اســت وضعیت فعلی  ــا پــرســش اســاســی ای ام
دانش اقتصاد اسالمی چیست و چرا اقتصاددانان 
اسالمی نتوانسته اند در عرصه های نظریه پردازی 
دیگر همانند رشد اقتصادی، توسعه، بــازار کار، 
بخش عمومی و... بــه آورده هــــای علمی درخــور 
توجهی دســت یابند؟ بــه اعتقاد نــگــارنــده، علل 
اقبال کمتر دانشگاهیان و سیاست گذاران ایرانی 
به اقتصاد اسالمی را می توان در سه مسئله مورد 

تحلیل قرار داد.

علت نخست: ترویج رویکردهای بدبینانه به علم  ◾
اقتصاد توسط برخی اقتصاددانان اسالمی

در نــگــاه بــرخــی اقــتــصــاددانــان اســالمــی، اقتصاد 
متعارف به مثابه شر مطلق و مشوب به وهمیات 
غــربــی دانسته و تــرویــج مــی شــود. هرچند وجــود 
ــررنــگ در بخشی از  جــهــت گــیــری هــای ارزشــــی پ
نظریات اقتصادی متعارف غیرقابل انکار است، 
امــا تعمیم معایب بخشی از نــظــریــات اقتصاد 
به تمام دســتــاوردهــای یک حــوزه از دانــش بشری 
امری نه چندان موجه به نظر می رسد. بدون شک 
بافت فکری و ساختار تاریخی جوامع غربی در 
تکوین دانــش اقتصادی متعارف مؤثر بـــوده، اما 
تحوالت چشمگیر در تاریخ علم اقتصاد و سیر 
تطور مکاتب و نظریات اقتصادی نشان می دهد 
با دانشی یکپارچه و بدون افتراقات نظری مواجه 
نیستیم. درواقــع دانــش اقتصادی محصول چند 
تفکر خاص و با یک ایدئولوژی مشخص نیست که 
با نقد دیدگاه ها و زمینه های تاریخی فعالیت آنان 
بخواهیم جایی بــرای اقتصاد اسالمی بگشاییم. 
واقعیت این است مکاتب مختلف با نظرگاه های 
متنوع و بعضاً منتقدانه نسبت به یکدیگر فعالیت 
داشته و هریک به میزانی توانسته اند شنوندگانی 
از اهـــل عــلــم و ســیــاســت گــذاری را جـــذب کنند. 
اقتصاد اســالمــی هــم باید بــا سازماندهی درونــی 
خــود بتواند پاسخ هایی کــاربــردی و درعــیــن حال 
متمایز به پرسش های واقعی ارائه داده و از رهگذر 
این پاسخ های بکر و نوآورانه فضای کنشی را برای 
خود فراهم سازد. اینکه اقتصاد متعارف را به سان 

بیانیه نظام سرمایه داری تلقی کرده و به صرف نقد 
مبانی آن، دستاوردهای نظری و عملی این دانش را 
ناچیز بشماریم، خطایی راهبردی است که برخی 
اقتصاددانان اسالمی مرتکب شده و عمالً با این 

کار راه گفت وگو با جامعه علمی را مسدود می کند.

 علت دوم: آورده علمی نــه چــنــدان قابل رقابت ◾
 در اقتصاد اسالمی

ــــش اقــتــصــاد اســالمــی بـــاوجـــود تـــالش تمامی  دان
دغدغه مندان این حوزه نتوانسته در عمده موضوعات 
ــدازه اقتصاد متعارف وارد نظریه پردازی شده  به  ان
و بــه محصول علمی چشمگیر و قــابــل رقــابــت با 
نظریات غربی دست یابد. البته نباید این نکته را نیز 
از نظر دور داشت که دانش اقتصاد متعارف دارای 
سابقه تاریخی قابل توجه بوده و فرصت کافی برای 
نظریه پردازی داشته است. هرچند به اعتقاد نگارنده 
این عدم فتح عمدتاً ریشه در روش شناسی اقتصاد 
اسالمی دارد، اما واقعیت این است دانش های حوزه 
علوم اجتماعی نمی توانند بی ارتباط با مسائل واقعی 

و نیازهای نظام حکمرانی توسعه یابند.
به عبارت دیگر هر حوزه ای از دانش های اجتماعی به 
همان انــدازه که نیازمند توسعه روش شناسی های 
کارآمد برای نظریه پردازی هستند، نیازمند فرصت 
برای حضور در عرصه سیاست گذاری نیز خواهند 
ــرای توسعه ادبیات  ــود. یکی از دالیــل اصلی که ب ب
بانکداری و مالی اسالمی در دنیا می توان بیان کرد 
این است که عرصه حضور و فعالیت اقتصاددانان 
اسالمی به نسبت سایر عرصه ها در زمینه مالی و 

بانکداری فراهم تر بــوده و از ایــن رو دانــش اقتصاد 
اسالمی توانسته برای پاسخ گویی به مسائل دنیای 

واقعی، خود را طرف پرسش ببیند.
از منظر روش شناسی نیز اقتصاد اسالمی با چالش های 
قابل توجهی مواجه بوده و به طرز محسوسی در این 
زمینه از اقتصاد متعارف عقب است. دانش اقتصادی 
غرب در اوایل دوره مدرن به مدد روش شناسی تحلیلی 
فلسفی توانست رویکردهای ارزشی و مبنایی خود را 

منقح کند.
ــه نیز بــا تــأســی بــه روش شــنــاســی فیزیک و   در ادامـ
بهره مندی از ریاضیات و آمار کوشید عالوه بر کسب 
پایگاه علمی، نظر سیاستمداران را نیز به خود جلب 
کرده و آنان را در اعمال سیاست های اقتصادی یاری 
کند. در دو دهه اخیر نیز دانــش اقتصاد با بازکردن 
آغوش خود به روش شناسی سایر شاخه های علوم 
اجتماعی همانند جامعه شناسی، تاریخ و روان شناسی 
کوشیده رویکردهای متنوع تری را بــرای تحلیل های 
اقتصادی در اختیار گیرد و نقدهای موجود بر خود 
را با تکثر روش شناختی کاهش دهــد. باوجود تمام 
ایــن تــحــوالت روشـــی در اقتصاد مــتــعــارف، اقتصاد 
اسالمی تاکنون فاقد پارادایم روشــن روش شناسانه 
بوده و نتوانسته به اندازه کافی از ظرفیت سایر علوم 
برای تبیین دیدگاه های خود بهره ببرد. توجه کمتر به 
روش هــای تجربی، آمــاری و ریاضی در حوزه اقتصاد 
اسالمی مزیت های رقابتی آن را در مقایسه با نظریات 
غربی به شدت کاهش داده و امکان بهره برداری از آن در 
عرصه سیاست گذاری را نیز با محدودیت هایی روبه رو 

ساخته است.

عــلــت ســــوم: قـــضـــاوت هـــای غــیــرعــلــمــی بــرخــی  ◾
اقتصاددانان در مورد اقتصاد اسالمی

علت سوم ناظر به رویکردهای نادرست منتقدان 
اقتصاد اسالمی اســت که وجــود هرگونه گرایش 
ــه را به معنای  ــ ــدارانـ ــ عــدالــت خــواهــی یـــا ارزش مـ
ایدئولوژیک کردن دانش می دانند و با معادل سازی 
اقتصاد اسالمی و اقتصاد سوسیالیستی آن را مورد 
هجمه قرار می دهند. در تلقی برخی از اقتصاددانان 
متعارف، اقتصاد، دانشی فنی و بدون ریشه های 
ارزشی بوده و صحبت درمورد هر نوع ارزش مطلق 
که اقتصاد را به  سمت و سویی خاص سوق می دهد، 
افتادن در دام تمرکزگرایی و رویکردی ضد بازار است.
در نقد ایــن قبیل موضع گیری ها باید اشــاره کرد 
قضاوت هایی اینچنین نه با دستاوردهای علمی 
حوزه هایی همانند فلسفه علم تطبیق داشته و 
نه تاریخ تحوالت اقتصادی و سیر تکامل نظریات 
علم اقتصاد را پوشش می دهد. رد پای ارزش های 
بنیادین در مفروضات کلیدی هر نظریه اقتصادی 
قابل رصد است و اینکه در کتب اقتصادی متعارف، 
پیش فرض های ارزشی تصریح نمی شود، به  معنای 
فقدان پایه های ایدئولوژیک در اقتصاد متعارف 
نیست. اساساً بخش عمده ای از نظریات اقتصادی 
با رویکرد قیاسی-استنتاجی توسعه داده شده که 
در آن هــا وجــود مفروضات کلیدی پیش شرط هر 
نظریه پردازی است. حتی زمانی که نظریه پردازان 
اقتصادی می کوشند پدیده یا مفهومی را با رویکرد 
استقرایی نیز حالجی کنند، در هاله ای از ارزش های 
کلیدی قرار داشته و گریزی از آن ها نخواهد داشت.

دستاوردهای فلسفه علم نشان می دهد نظریه های 
جدید در تاریخ علم اقتصاد همگی تکمیل شده و 
اصالح شده نظریات پیشین نیستند بلکه برخی 
از آن هــا با رد مفروضات بنیادین ارزشــی برخی از 
مشهورترین نظریات اقتصادی مطرح شده اند. 
بنابراین رویکرد ارزش مدارانه به علم اقتصاد و نقد 
نظریات اقتصاد متعارف از منظر جهت گیری های 
اسالمی به معنای افتادن در ورطــه سوسیالیسم 
نبوده و می تواند زمینه های پژوهشی جدیدی را نیز 

برای دانش اقتصاد فراهم سازد.

جمع بندی ◾
بر اساس مطالب پیش گفته می توان استنتاج کرد 
هرچند ادای حق جامعیت اسالم عالوه بر تالش های 
نظری، نیازمند اقدامات عملی نیز هست، اما در این 
 بین فهم دقیق و درست از معنای جامعیت می تواند 
از بروز خطاهای احتمالی نیز جلوگیری کند. رویکرد 
میانه به جامعیت می تواند عالوه بر اینکه تقید و 
تعلق حاکمیت به اسالم را منعکس کند، از سوی 
دیگر زمینه های جدی را نیز برای تحقیق و پژوهش 
فــراهــم و ضـــرورت تــالش هــای علمی و عملی بــرای 

پیاده سازی آن را تبیین کند. 
ــروری اســـت کـــه چـــه طــرفــدار  ــ ذکـــر ایـــن نــکــتــه ضـ
ارزش مــداری دانش باشیم و چه هوادار واقع گرایی 
مطلق آن، درنهایت انتخابی ارزشــی انجام داده 
و خــود را مقید بــه جهت گیری خاصی کــرده ایــم. 
همان طور که نوبلیست اقتصادی، ریچارد تیلر اشاره 
 کرده است همه ما معماران انتخاب و تصمیم گیری 
هستیم و معماری بــی طــرفــانــه، افــســانــه ای بیش 
نیست. دانشمندان و علما در هر لباس و رشته ای، 
معماران ذهن انسان ها و طراحان الگوهایی هستند 

که جهان را قابل فهم و اداره می کند.
پایگاه خبری مفتاح اندیشه

و پرواز 
مشهد- نجف 
روزی ات باد...

عکس: جالل بهنام

شعر: محمدجواد شرافت

عکس نوشت

چرا دانشگاهیان و سیاست گذاران ایرانی کمتر به اقتصاد اسالمی پرداخته اند؟

 اتصاف اسالم به اقتصاد به معنای سایه افکندن جهت گیری های ارزشی مندرج در اسالم بر سیاست گذاری های اقتصادی است و معنای آن خلق دانش اقتصادی تمامًا جدید و بدون 
نقطه اشتراک با علم اقتصاد کنونی نخواهد بود. از این منظر، نوآوری های اقتصاد اسالمی در حوزه نظریه پردازی معطوف به مطالعه و بررسی مفاهیم اقتصادی اسالم همانند قسط، 

عدل، انفاق و امثالهم و در حوزه اجرا و پیاده سازی، ورود متغیرهای جدید به تابع هدف سیاست گذار اقتصادی است.
گزيدهگزيده

ضرورت بازبینی  پروژه  اقتصاد  اسالمی 
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اال و 
ان ابغض 
الناس اىل 
اهلل من 
یقتدى 
بسنه 
امام و 
ال یقتدى 
باعماله
هشدار که 
منفورترین مردم 
نزد خداوند کسی 
است که سیره امامی 
را برگزیند ولی از 
کارهای او پیروی 
نکند.

K
تِ  ما جفَّ
ُّموعُ  الد
إال لَقسوَةِ 
الُقُلوب وَ 
ما َقستِ 
الُقُلوبُ إال 
لَکثرَةِ 
نوِب. الذُّ
چشم ها خشک 
نمی شود مگر به 
خاطر قساوت قلب 
و دل ها قساوت پیدا 
نمی کند مگر به سبب 
زیادی گناه.

 وسائل الشیعه 
ج16 ، ص45

F

سالٌم علی آل یاسین بخوان و
دو رکعت از آن شور شیرین بخوان و

دعا در شبستان آمین بخوان و
بخوان زیر لب یا سریع الرضا را

که شب های شور و شعف روزی ات باد
سحرهای نور و شرف روزی ات باد

و پرواز مشهد-نجف روزی ات باد
زیارت کنی بعد از آن کربال را

گواهی تو ای شعر روز قیامت
که سید محمد جواد شرافت

سروده به شوق ِشفا و شفاعت
نگاه علی بن موسی الرضا را

ببین هشتمین جلوه رّبنا را
امام َقَدر را امیر قضا را

تبسم تبسم رضای خدا را
علی بن موسی الرضا المرتضی را

امام رئوفی که سلطان توس است
که سلطان توس و انیس النفوس است

انیس النفوس است و شمس الشموس است
ببین لطف والشمس را، والضحی را

چه اذن دخولی؛ »َیَروَن َمقامی«
بخوان با شعف: »َیسَمعوَن کالمی«

اگر بی قراِر جواب سالمی
به آهی بلرزان دل مبتال را



ــام تــولــیــت  ــقـ ــائـــم مـ قـ
آستان قدس رضوی، 
ــویـــت بــرنــامــه هــا و  اولـ
فعالیت های فرهنگی 
این آستان مقدس را 
توجه به نیازهای روز 
جامعه و تولید محتوای مناسب برای 

پاسخ به این نیازها برشمرد.
به گزارش آستان نیوز، مالک رحمتی که 
به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی 
در جمع کارکنان سازمان کتابخانه ها، 
موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی 
سخن می گفت، اظهار کرد: در شرایطی 
به سر می بریم که نیازهای مردم در حوزه 
فرهنگی بسیار گسترده شده و آستان 
قدس رضــوی یکی از مراجع فرهنگی و 
دینی در جهان اسالم برای پاسخگویی 
به این نیازهاست و باور و اعتقاد دینی 
دلــدادگــان اهل بیت)ع( به این آستان، 
بستر بسیار مناسبی را بــرای توسعه 
فعالیت های فرهنگی فراهم کرده است.

وی بــا اشـــاره بــه ظــرفــیــت هــای بی بدیل 
موجود در بخش های مختلف سازمان 
علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی، 
افـــزود: ایــن ســازمــان مــی تــوانــد پیشران 
فرهنگ در عرصه ملی و بین المللی باشد 
و تحقق این امر نیازمند برنامه ریزی و 
سیاست گذاری منسجم، هم افزایی و 

همکاری میان تمامی بخش هاست.

 تطبیق راهبردی ◾
 با بیانیه گام دوم انقالب

رحمتی در بخش دیــگــری از سخنان 
خــود بــه دغــدغــه رهــبــر معظم انقالب 

ــداری  ــاب ــت اســـالمـــی دربــــــاره کــتــاب و ک
اشـــاره و اظــهــار کــرد: ایــشــان در بیانیه 
گام دوم انقالب به مسئله خودسازی، 
جــامــعــه پــردازی و تــمــدن ســازی تأکید 
داشته اند و ما مسئولیت داریم منطبق 
بر این رهنمودها، نقشه راهی را مدون 

و اجرا کنیم.
وی همچنین بــه بخشی از مطالبات 
رهبر انقالب در حکم انتصاب تولیت 
آستان قدس رضوی اشاره کرد و گفت: 
طبق نظر ایشان، باید از ظرفیت عظیم 
ــرای  ــان قـــدس رضــــوی ب فــرهــنــگــی آســت

اثـــرگـــذاری بــر فــضــای عمومی کــشــور و 
جهان اسالم با کمک نخبگان فرهنگی 
در ایــن حــوزه استفاده کنیم، بنابراین 
مشخص اســت کــه کــار در ایــن حــوزه 
به عنوان یکی از اولویت های مهم ما 

تعیین شده است.

 استفاده از بستر فضای مجازی  ◾
برای معرفی کتاب

رحمتی، کتاب را ابزاری مهم برای تحقق 
ایــن امــر برشمرد و گفت: کتاب عامل 
ایجاد تحول روحی است که متأسفانه 
مــورد غفلت قــرار گرفته و یکی از دالیل 
ایــن غفلت، غــرق شــدن افــراد در فضای 

مجازی است.
ــه داد: بــا تــوجــه بــه گستردگی  وی ادامـ
فضای مجازی، می توان از بستر آن برای 
معرفی کتاب و مفاهیم عمیق آن بهره 
برد و سطح آگاهی و بینش مخاطب را 

ارتقا داد.

 نیاز به برنامه های ثابت و مستمر  ◾
برای کمک به تمدن سازی

رحمتی در بخش دیــگــری از سخنان 
خود به جایگاه کتاب در تئوری پردازی 
برای جامعه اشاره و تصریح کرد: جامعه 
در حـــوزه تــمــدن ســازی از آســتــان قدس 
رضوی انتظار ایفای نقش دارد و بر این 
اساس الزم است با توجه جدی به مقوله 
کتاب، سازمان علمی و فرهنگی و به ویژه 
کتابخانه های آستان قدس رضوی اجرای 
برنامه های ثابت و مستمر را در دستور 

کار داشته باشند.
وی با اشــاره به نقش بی بدیل کتاب در 
مرحله تــمــدن ســازی، گفت: ما باید به 
سه حــوزه در مقوله سالمت به  صورت 
همزمان توجه داشته باشیم؛ سالمت 
جسمی کــه از طریق تغذیه و ورزش و 
ــوزه دوم  مانند آن تأمین مــی شــود، حـ
سالمت معنوی است که در عبادات و 
توسل به اهــل بیت)ع( جلوه می یابد و 

حوزه سوم که سالمت فکری است و در 
این زمینه کتاب و کتاب خوانی اهمیت و 

نقش ویژه ای دارد.

 آمادگی برای ایجاد  ◾
بازار تخصصی کتاب

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی 
ارتـــقـــای اثــربــخــشــی و گــســتــرش کمی 
خــدمــات و محصوالت فرهنگی را هم 
مورد تأکید قرار داد و گفت: در این راستا 
آســتــان قــدس رضـــوی آمــادگــی دارد با 
مسئولیت و محوریت سازمان علمی 
و فرهنگی، بــازار تخصصی کتاب را در 
نزدیکی حرم مطهر رضــوی ایجاد و به 
توسعه فرهنگ کتاب و کتاب خوانی 

کمک کند.  
رحمتی تأمین محتوای خوب و رساندن 
کتاب به دست مخاطب را از دغدغه های 
آستان قدس رضوی برشمرد و گفت: از 
جمله طرح هایی که با رهنمودهای تولیت 
معزز آستان در این خصوص انجام شده، 
ایجاد مکان های مطالعاتی در رواق های 

حرم مطهر بوده است.
شــایــان ذکـــر اســـت قــائــم مــقــام تولیت 
ــــدس رضــــوی بـــا حــضــور در  آســـتـــان ق
ســـازمـــان کــتــابــخــانــه، مـــوزه هـــا و مرکز 
ــــدس، از بــخــش هــای  ــان ق ــاد آســت اســن
ــرد که  ــازدیــد ک ــن ســازمــان ب مختلف ای
ــن بـــازدیـــد دکـــتـــر عــبــدالــحــمــیــد  ــ در ای
ــمــی و  ــان عــل ــ ــازم ــیـــس ســ ــالـــبـــی؛ رئـ طـ
فرهنگی آستان قدس و حجت االسالم 
والمسلمین دکتر سیدجالل حسینی؛ 
 رئــیــس ســـازمـــان کــتــابــخــانــه هــا، وی را 

همراهی کردند.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی مطرح کرد 

تدوین فعالیت های فرهنگی 
منطبق با نیازهای روز جامعه

خبرخبر
امروزامروز

رونمایی از سامانه مدیریت یکپارچه کتابخانه ها 
رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان 
قــدس رضــوی در مــراســم رونمایی از سامانه یکپارچه 
مدیریت کتابخانه ای آستان قدس که با حضور قائم مقام 
تولیت آستان قدس رضــوی برگزار شد، آغــاز به کار این 
سامانه را گامی بلند به سوی تحقق مرجعیت علمی این 

آستان مقدس عنوان کرد.حجت االسالم  والمسلمین 
سیدجالل حسینی افــزود: طراحی این سامانه یکی از 
دغدغه های مهم یک دهه گذشته بوده که با کلید خوردن 
آن، فرایند کتاب و کتاب خوانی در سطح کتابخانه های 
تمامی مؤسسه های آســتــان قــدس رضـــوی بــه صــورت 

متمرکز و یکپارچه مدیریت خواهد شد.ضرابی، مدیر 
فضای مجازی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد 
آستان قدس رضوی نیز در این مراسم به معرفی سامانه 
رونمایی شده پرداخت و تصریح کرد: سامانه یکپارچه 
کتابخانه ای آستان قدس رضوی به عنوان نرم افزار جامع 

مدیریت منابع و فرایندهای کتابخانه ای و آرشیوی، مبتنی 
بر استانداردهای بین المللی ارائه شده است که با راه اندازی 
این سامانه، تمامی بخش های کتابخانه مرکزی آستان 
قــدس، مرکز اسناد و 57 کتابخانه وابسته در مشهد و 

شهرستان ها به صورت یکپارچه مدیریت می شوند.

اقتصادی 
   سفیر اندونزی در 

منطقه ویژه اقتصادی سرخس
سفیر اندونزی از بخش های مختلف 

منطقه ویژه اقتصادی سرخس بازدید 
و سپس در نشست مشترک، درباره 

زمینه های توسعه همکاری های 
اقتصادی گفت وگو کرد.سفیر اندونزی 

در این نشست گفت: با توجه به وجود 
منطقه ویژه اقتصادی سرخس در 
خراسان رضوی، هدف ما افزایش 

ارتباطات سیاسی و اقتصادی بین دو 
کشور اندونزی و ایران است.وی بازدید 

خود از منطقه ویژه اقتصادی سرخس را 
نخستین برنامه سفر به خراسان رضوی و 

شهر مشهد اعالم کرد و افزود: با توجه به 

رایزنی های صورت گرفته و ظرفیت های 
موجود، می توان در زمینه قهوه، الستیک و 
قطعات خودرو، همکاری های اقتصادی با 
ایران و کشورهای مستقل مشترک المنافع 

)CIS( را توسعه داد.

WWW.QUDSONLINE.IR
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و صناعه 
اجلهال
مسخره کردن، 
تفریح سفیهان و 
هنر جاهالن است.

باید از ظرفیت عظیم فرهنگی آستان قدس رضوی برای اثرگذاری بر فضای عمومی کشور و جهان 
اسالم با کمک نخبگان فرهنگی در این حوزه استفاده کنیم، بنابراین مشخص است کار در این حوزه به 

عنوان یکی از اولویت های مهم ما تعیین شده است.
گزيدهگزيده

یکشنبه 30 آبان ۱400   ۱5 ربیع الثانی ۱443  2۱ نوامبر202۱   سال سی و چهارم    شماره 9676   ویژه نامه 204

آگهی تاریخ   30 / 08  / 1400 صفحه 12      
آگهی فقدان سند مالکیت

آقای سیدعلی خدادادیان حسینی با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 1400/24060 مورخ 
1400/7/24 تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان مالکیت ششدانگ پالک 291 فرعی از 240 فرعی از 143- 
اصلی بخش 6 طرقبه شاندیز را نموده که پالک فوق الذکر به نام سیدعلی خدادادیان حسینی ذیل دفتر 578 صفحه 
139 ثبت شماره 106543 ثبت و سند به شماره 713222 الف 89 صادر گردید و فاقد بازداشت و دارای سه مورد 
رهن به شماره 104058- 1387/12/1 و 104059- 1387/1/12 دفتر 64 مشهد و 1873- 1390/9/29 دفترخانه 
119 مشهد به نفع بانک صادرات در رهن می باشد حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود 
شده 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 911  آ1408007
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

از طرف احمد احمدی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای حسین امراللهی باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک 2 فرعی 
از یک فرعی از 5278 اصلی بخش 2 مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. 
با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده ذیل شماره ثبت 25142 دفتر 111 صفحه 25 بنام آقای حسین 

امراللهی ثبت و سند به شماره چاپی 081186 صادر گردیده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.....
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف 912 آ1408008
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- سیدمحمدباقر حسینی جهانگیر

از طرف محمدباقر شرفی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای صفرعلی درستکار برابر وکالتنامه شماره 12658 مورخ 1398/11/30 دفترخانه 316 مشهد بوکالت 
از طرف آقای علیرضا اخترکاران باس��تناد 2 برگ فرم استش��هادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ اعیان یکباب منزل به شماره پالک 
1922 فرعی از 24 اصلی بخش 9 مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. با 
بررس��ی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده ذیل دفتر امالک الکترونیکی شماره 139920306003004011 
بنام آقای علیرضا اخترکاران ثبت و سند به شماره چاپی 975944 ج 98 صادر گردیده است. دفتر امالک بیش از 

این حکایتی ندارد.....
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد 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 913  آ1408009
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- سیدمحمدباقر حسینی جهانگیر

آگهی مزایده اموال غیرمنقول اسناد رهنی کالسه 9900274 و 9900273
بموجب پرونده اجرایی کالسه فوق ششدانگ یکباب منزل بمساحت 968 مترمربع پالک ثبتی 2407 فرعی مجزی 
شده از 97- 100- 98 فرعی از 250- اصلی واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تایباد که ذیل ثبت 86665 دفتر 
292 صفحه 100 بنام آقای/خانم محمد فدایی فرزند فضل احمد به ش شناسنامه 959 ثبت و سند مالکیت صادر 
و تس��لیم گردیده اس��ت حدود و مشخصات بشرح: شماالً در 5 قسمت که قسمت های دوم و چهارم آن غربی است 
اول دیوار به دیوار بطول 14/50 متر به شماره 144 فرعی از 250- اصلی دوم دیوار به دیوار بطول 2/19 متر بشماره 
144 فرعی از 250- اصلی سوم دیوار به دیوار 2 متر بشماره 144 فرعی از 250- اصلی چهارم دیوار به دیوار بطول 
3 متر بشماره 144 فرعی از 250- اصلی پنجم دیوار به دیوار بطول 3/44 متر به شماره 144 فرعی از 250- اصلی 
– شرقاً در 6 قسمت که قسمت های سوم و پنجم آن جنوبی است اول دیوار به دیوار بطول 12/90 متر به شماره 99 
فرعی از 250- اصلی دوم دیوار به دیوار بطول 7/50 متر به شماره 99 فرعی از 250- اصلی سوم دیوار به دیوار 41 
سانتی متر به شماره 99 فرعی از 250- اصلی چهارم دیوار به دیوار بطول 14 متر بشماره 99 فرعی از 250- اصلی 
پنجم دیوار به دیوار بطول 2 متر به ش��ماره 99 فرعی از 250- اصلی شش��م درب و دیواری به طول 15/85 متر به 
کوچه- جنوباً دیواریس��ت بطول 20/80 متر به خیابان- غرباً در 7 قس��مت که قسمت ششم آن شمالی و سوم آن 
جنوبی است اول درب و دیوار بطول 18/20 متر بکوچه دوم درب و دیوار بطول 3/80 متر بکوچه سوم درب  دیوار 
بط��ول 2/55 مت��ر بکوچه چهارم درب و دیوار بطول 3/49 متر بکوچه پنجم درب و دیوار بطول 11/60 متر بکوچه 
شش��م درب و دیوار بطول 1/45 متر بکوچه هفتم درب و دیوار بطول 3/85 متر بکوچه- س��پس طبق سند رهنی 
شماره 12174- 1395/5/14 و شماره 12429- 95/7/11 دفتر اسناد رسمی 1 تایباد در رهن بانک کشاورزی تایباد 
قرار گرفته است، که پرونده اجرایی کالسه 9900274 علیه آقای/خانم محمد فدایی بعنوان راهن و آقای/خانم یزدان 
فدایی بعنوان وام گیرنده تش��کیل که پس از ابالغ اوراق اجرایی در مورخه 1399/10/14- از طریق سامانه ثنا و در 
پایان مهلت مقرر در آیین نامه اجرا اسناد رسمی الزم االجرا و بنا به تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی و مزایده پالک 
فوق الذکر به مبلغ 26/500/000/000 ریال )بیست و شش میلیارد و پانصد میلیون ریال( ارزیابی و قطعیت یافته. 
ملک در تصرف ملک می باشد. که جلسه مزایده پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1400/09/15 در 
اداره ثبت اس��ناد و امالک تایباد از طریق مزایده به فروش می رس��د. مزایده از مبلغ ارزیابی فوق شروع و به باالترین 
قیمت پیش��نهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و 
نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد خواهد ش��د و 

نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از 
تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. مضافاً به اینکه شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت 
ده درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامیست.

آ1407989   تاریخ انتشار 1400/8/30
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

آگهی مزایده اموال غیرمنقول اسناد رهنی کالسه 9900272
بموجب پرونده اجرایی کالسه فوق ششدانگ یکباب منزل بمساحت 294 مترمربع پالک ثبتی 673 فرعی مجزی 
شده از 226 فرعی از 256- اصلی واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تایباد که ذیل ثبت 18676 دفتر 121 صفحه 
112 بنام آقای/خانم لیلی یعقوبی فرزند ش��مس الدین به ش شناس��نامه 716 ثبت و س��ند مالکیت صادر و تسلیم 
گردیده اس��ت حدود و مش��خصات بشرح: شماالً بطول 11/85 متر اول دیوار به دیوار منزل نوروز عرب دوم دیوار به 
دیوار منزل مصطفی پور پالک 227 فرعی- شرقاً بطول 24/80 متر اول دیوار به دیوار دوم دیواریست بمنزل غفور 
زواری- جنوباً بطول 12/20 متر درب و دیواریست بکوچه 5 متری- غرباً بطول 24/10 متر اول دیواریست دوم دیوار 
به دیوار منزل علی احمد یوس��فی پالک 671 فرعی مجزی ش��ده از 226- فرعی- سپس طبق سند رهنی شماره 
13283- 1396/2/25 دفتر اسناد رسمی 1 تایباد در رهن بانک کشاورزی تایباد قرار گرفته است. و مازاد اول پالک 
مذکور بموجب نامه ش��ماره 1398025003641453 مورخه 98/11/27 ش��عبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و 
انقالب تایباد در قبال مبلغ 2/500/000/000 ریال بازداشت گردیده است. که پرونده اجرایی کالسه 9900272 علیه 
آقای/خانم لیلی یعقوبی بعنوان راهن و آقای علی فدائی بعنوان وام گیرنده تشکیل که پس از ابالغ اوراق اجرایی در 
مورخه 1399/10/14- از طریق سامانه ثنا و در پایان مهلت مقرر در آیین نامه اجرا اسناد رسمی الزم االجرا و بنا به 
تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی و مزایده پالک فوق الذکر به مبلغ 9/890/000/000 ریال )نه میلیارد و هشتصد و 
نود میلیون ریال( ارزیابی و قطعیت یافته. ملک در تصرف مالک می باشد. که جلسه مزایده پالک فوق از ساعت 9 الی 
12 روز دوشنبه مورخ 1400/09/15 در اداره ثبت اسناد و امالک تایباد از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از 
مبلغ ارزیابی فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد 
و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان س��اعت و مکان مقرر برگزار خواهد ش��د. مضافاً به اینکه شرکت در 
جلسه مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی 

آن در جلسه مزایده الزامیست.آ1408014                       تاریخ انتشار: 1400/8/30
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

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

آقای نادر احمدپرست به شناسنامه شماره 1986 کدملی 0749775491 صادره تایباد فرزند ابراهیم در ششدانگ 
یکقطعه زمین دیوار شده با بنای احداثی به مساحت 3213/45 مترمربع پالک شماره 247 اصلی واقع در خراسان رضوی 
بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت متقاضی و قسمتی از پالک** کالسه 573- 99
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به 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 مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ1407990
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/8/30                              تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/15

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9900877
بموجب پرونده اجرائی کالسه فوق خانم مریم حسین پور فرزند براتعلی ش.ش 211 با کدملی 0873091116 صادره 
قوچان باستناد سند نکاحیه شماره 9277-96/10/17 دفترخانه 3 ازدواج قوچان در تاریخ 99/11/21به تعداد 100 
سکه طال علیه ورثه مرحوم محمدیوسف یاقوتی کهنه فرود شش 9829 با کد ملی 6358748246 صادره فاروج که 
عبارتند از: 1-علیرضا 2-نرگس 3زینب شهرت همگی یاقوتی کهنه فرود بعنوان فرزندان متوفی 4-خیرالنساء معینی 
کهنه فرود و 6 -علی یاقوتی کهنه فرود بعنوان مادر و پدر متوفی تقاضای صدور اجرائیه نموده است، نظرباینکه برابر 
گزارش مأمور ابالغ اداره پست قوچان بدلیل عدم حضور تعدادی از ورثه در آدرس متن سند، ابالغ واقعی اجرائیه ها به 
مخاطبین میسر نگردیده است لذا باستناد ماده 19 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء به نرگس و زینب 
شهرت هر دو یاقوتی کهنه فرود بترتیب بشماره ملی 0861328108 و 0861051572 صادرات قوچان بوالیت علی 
یاقوتی کهنه فرود فرزند محمدرحیم ش.ش 1056 با کدملی 0871327155 صادره قوچان ابالغ میگردد چنانچه از 
تاریخ انتشار این آگهی که بمنزله ابالغ اجرائیه میباشد ظرف مدت 10 روز نسبت به پرداخت تمامی بدهی تان اقدام 
ننمائید عملیات اجرائی علیه شما تعقیب میگردد و بجز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.آ1407991

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

  براب��ر رای ش��ماره 140060308002000658- 1400/6/10 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی قاین 
تصرف��ات مالکان��ه و بالمعارض متقاضی حس��نیه پری نژاد به ش��ماره شناس��نامه 51 کد ملی 
0889022259 صادره از قاین فرزند رضا در شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 266/81 متر 
مربع در قسمتی از پالک 267- اصلی شهر قاین بخش 11 قاین از محل مالکیت سید محمد تقی 

احمدی محرز گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتیکه 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 س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. آ1407992

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/8/30                      تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/15 
علی  صفائی فر

رئیس  اداره  ثبت  اسناد وامالک قاینات
 

 آگهی فقدان سندمالکیت
نظربه این که آقای محمدعلی جعفری باستنادبرگ استشهادی گواهی شده منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت 
سندمالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده ومدعی است سندمالکیت 500 سهم مشاع از80000سهم 
ششدانگ پالک2501فرعی از 276اصلی بخش13مشهدکه متعلق به وی میباشدبعلت سهل انگاری مفقود شده است 
با بررسی دفترامالک معلوم شدکه سندذیل دفتر422صفحه 76بنام وی ثبت وسندبشماره چاپی 778037سری د 
س��ال91صادر و تسلیم شده اس��ت که برابرس��ند75526- 25/11/1394دفتر15فریمان به وی منتقل شده است. 
دفترامالک بیش ازاین حکایتی نداردلذابه استنادتبصره ذیل ماده 120اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی 
ومتذکرم��ی گرددهرکس نس��بت به ملک مورد آگه��ی معامله ای انجام داده یا مدعی وجودس��ندمالکیت نزدخود 
میباشدبایستی ظرف 10روزازتاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله 
رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت  مقرر یاوصول اعتراض بدون ارائه 
سندمالکیت یاسند معامله رسمی نسبت بصدورسندمالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ1407993                                                

محمدرضارجایی مقدم
رئیس ثبت اسنادوامالک فریمان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

 براب��ر رای ش��ماره 140060306012003095 هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی 
آقای / خانم مهدی مددی فرگی فرزند محمد بشماره شناسنامه 98 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان 
به مس��احت 44/30متر مربع از پالک 1 فرعی از 1371اصلی واقع در بخش یک ش��هر کاش��مر به آدرس خیابان 
باقری – بین باقری 18 و 20خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم ایرج رحیمی احدی از ورثه ذبیح اله رحیمی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.آ1407994 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/08/30                                  تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/09/15

احمد جهانگیر 
قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

 براب��ر رای ش��ماره 140060306012003084 هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
/ خانم حسین ملکی هدک فرزند محمد بشماره شناسنامه 11 صادره از بردسکن در ششدانگ اعیان یکباب ساختمان 
به مساحت 174/44 متر مربع از پالک 1560فرعی از 3027 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس خیابان 
اس��فند پالک 101خریداری از مالک رس��می آقای/ خانم اداره اوقاف محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نماید بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1407996 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/08/30                                   تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/09/15

احمد جهانگیر -قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

آگهی دعوت افراز
چون آقای سید رضا خور میزی احدی از مالکین مشاعی پالک از یک -اصلی مزرعه و قنات حبیب آباد واقع در بخش 
چهار  بلوچستان  شهر خاش تقاضای افراز قسمتی از سهمی خود را از پالک مرقوم را باستناد قانون افراز و فروش 
امالک مشاع مصوب سال 1357 از این اداره نموده و در ذیل درخواست افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین 
مش��اعی دسترس��ی ندارد و آدرس آن ها مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد 
رسمی الزم االجرا آکهی می گردد و کسانیکه حق و حقوقی در این ملک دارند یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل 
می آید تا در ساعت 8 صبح روز پنج شنبه  مورخ 1400/09/11 در این اداره یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم 
رساند تا با حضور و نظارت آنان  عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می شود عدم حضور مانع عمل افراز 

نخواهد شد. م الف:115  آ1407997   تاریخ انتشار :یکشنبه  1400/08/30
مجید جمشیدی فر 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خاش

 آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای سید مرتضی مرزانی برابر وکالت نامه 154313 مورخ 1400/07/19 وکالتا از طرف سید مصطفی 
مرزانی برابر درخواس��ت ش��ماره 19633 مورخ 1400/08/16 منضم دو برگ گواهی استش��هادیه و شهادت شهود 
تقاضای المثنی نوبت اول را نموده و مدعی است که سند مالکیت پالک شماره 218 فرعی مجزی شده از 167 از 

98 اصلی بخش 12 نیشابور به علت جابجایی مفقود گردیده که به حکایت دفتر امالک سند مالکیت 492582 ج 
/96 پالک مذبور ذیل دفتر الکترونیکی139720306005005738 بنام مالک سید مصطفی مرزانی ششدانگ صادر 
تس��لیم گردیده اس��ت و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا چنانچه سند مالکیت مزبور جهت انجام هرگونه 
معامله ای به آن دفتر خانه ارائه گردید از انجام معامله خودداری سند مربوطه را اخذ و جهت ابطال به این اداره ارسال 
فرمایید لذا به استناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی س��ند مالکیت نزد خود باش��د بایستی ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید 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 الف748( آ1407998
علی امینی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نیشابور

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رأی شماره 728-1399 - 1399/03/24 هیات به کالسه پرونده شماره 69- 1398موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنوردتصرفات 
مالکانه  بالمعارض متقاضی خانم ساحل مظفری فرزند علی بشماره شناسنامه 4 صادره از بجنورد در یک باب انباری 
به مساحت 170.30 متر مربع از پالک 907فرعی از 163 اصلی واقع در اراضی پنبه زار بخش دو بجنورد خریداری 
از مالک رسمی شهرداری بجنورد محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به  فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت  متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک 
ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند مالکیت صادرخواهد شد.آ1407999 
تاریخ انتشار نوبت اول :  1400/08/30                         تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/09/15   

احمد اصغری شیروان-رئیس ثبت اسناد و امالک                                                 
                                                                                                    

دادنامه
پرون��ده کالس��ه 9909985720100074 ش��عبه 1 ش��ورای ح��ل اخت��الف ش��هری باخ��رز تصمی��م نهای��ی 

شماره140025390002544919 
خواهان:آقای س��عید نصرت س��یاه الخ فرزند محمد به نشانی استان خراسان رضوی – شهرستان باخرز – باخرز – 

روستای سیاه الخ
خواندگان:

1.آقای احمدرضا کریمی فرزند مجتبی به نشانی- بخش باخرز شهرستان تایباد – مجهول المکان
2.آقای وحید فدائیان فرزند محمد به نشانی- بخش باخرز شهرستان تایباد- مشهد ریزه- خیابان

خواسته:الزام به تنظیم سند خودرو
به تاریخ1400.3.11 در وقت مقرر جلسه شعبه اول شورا حل اختالف شهرستان باخرز به تصدی امضا کننده ذیل 
تشکیل و پرونده کالسه ی فوق تحت نظر دارد. با مالحظه ی جامع اوراق و محتوای پرونده، ختم رسیدگی را اعالم 

، و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور حکم می نماید.
رای شورا

در خصوص دعوی خواهان آقای: سعید نصرت فرزند:محمد بطرفیت خواندگان آقایان: 1. وحید فدائیان فرزند:محمد2.
احمد رضا کریمی فرزند: مجتبی بخواسته: الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل سواری پرایدبه شماره 
پ��الک 79-423 ق 52 مقوم به 17000000 تومان بانضمام هزینه دادرس��ی با توجه به مجموع اوراق و محتویات 
پرونده و دادخواست تقدیمی اجماال بدین شرح که خواهان ماشین را از خوانده ردیف اول خریداری و خوانده مذکور 
نیز خودرو را از خوانده ردیف دوم)مالک رس��می خودرو( خریداری و ضمن اس��تعالم از دایره پلیس راهور که اعالم 
نموده است آخرین مالک ماشین مذکور خوانده ردیف دوم آقای احمد رضا کریمی ثبت می باشد با توجه به اسناد و 
مدارک ارائه شده و نظریه مشورتی شورا دعوی مطروحه به کیفیت حاضر وارد تشخیص و مستندا به مواد 519،522 
و198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 219 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده 
ردیف دوم آقای کریمی به الزام به تنظیم سند رسمی خودرو فوق الذکر و جبران خسارت دادرسی وفق تعرفه قانونی 
در حق خواهان را صادر و اعالم می نماید و نسبت به خوانده ردیف اول )وحید فدائیان( به علت عدم توجه دعوا به 
استناد بند 4 ماده 84 آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می نماید . رای صادره غیابی ظرف مهلت 20 روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه شورا و سپس ظرف مهلت 20 روز بعد ازآن قابل تجدید نظر خواهی در 

دادگاه محترم عمومی شهرستان باخرز می باشد.آ1408000
قاضی شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان باخرز

سید مصطفی احمدیان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم محدثه صدقی فرزند علی اصغر به ش��ماره شناسنامه 0925464805 باستناد دو برگ استشهاد 
گواهی امضاء ش��ده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت یک برگ س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره 
مراجعه کرده و مدعی اس��ت سند مالکیت ششدانگ پالک 6417 فرعی از 164 اصلی واقع در بخش دو بجنورد به 
بجنورد- شهرک شاهد- شاهد 17- پالک 45 و به شماره چاپی 038569 بعلت جابجائی مفقود شده است و با بررسی 
دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل دفتر الکترونیکی شماره 139920307005003437 ثبت  و سند بنام 
نامبرده فوق صادر و تسلیم گردیده است و برابر اسناد رهنی شمارات 16475 مورخ 1395/08/27 دفترخانه 6بجنورد 
در رهن بانک مسکن شعبه بجنورد می باشد و 22520 مورخ 1398/04/16 دفتر 17 بجنورد در رهن بانک مسکن 
شعبه بجنورد می باشد دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک 
نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کسی نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود باش��د بایس��تی ظرف ده روز از انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را بپیوست اصل سند مالکیت یا سند 
معامله رسمی به این ادار 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 و تسلیم آن به متقاضی  اقدام خواهد شد 

و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار قانونی ساقط است.م الف3542 آ1408001
احمد اصغری شیروان

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو بجنورد
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