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سومین مسابقه ملی 
wداستان نویسی شهید مدرس

شهید  داستان نویسی  ملی  مسابقه  سومین  فــراخــوان 
مدرس)ره( با عنوان »ماه مجلس« منتشر شد.

هشتاد  با  همزمان  فراخوان  این  آستان نیوز؛  گــزارش  به 
مــدرس)ره(  و چهارمین سالگرد شهادت شهید آیت هللا 
ــای مــعــرفــی بــزرگــمــرد عــرصــه  ــتـ مــنــتــشــر شـــد و در راسـ
دیانت و سیاست آیت هللا مــدرس)ره(، کشف و پرورش 
استعدادهای ادبی و برقراری ارتباط با نویسندگان و اهل 
قلم توسط مؤسسه فرهنگی و بقاع متبرکه آستان قدس 

رضوی و با همکاری به نشر اجرا می شود.
سنی  محدودیت  مسابقه  این  در  شرکت کنندگان  بــرای 
وجود ندارد و تمامی عالقه مندان، محققان، نویسندگان 
و اهل قلم در تمامی گروه های سنی می توانند آثار خود را 
در قالب داستان کوتاه از ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ کلمه به دبیرخانه 
این فراخوان واقع در خراسان رضوی، شهرستان کاشمر، 

مجتمع شهید مدرس)ره( ارسال کنند.
ویژگی های  زندگی،  از  برگرفته  باید  داستان ها  موضوع 
شخصیتی و عملکرد شهید مــدرس)ره( به عنوان الگو با 
توجه به نیازهای مخاطب و شرایط امروز جامعه و جهان 
بوده و آثاری که این مالک ها را دارا باشد در قالب کتاب 

چاپ و منتشر خواهد شد.
شرکت کنندگان تا ۱۲ بهمن ماه  مهلت دارنــد آثار خود را 
با فونت نازنین و اندازۀ قلم ۱۴ و در قالب فایل word به 
همراه مشخصات نویسنده از جمله سن، مدرک تحصیلی، 
الکترونیکی پست  بــه  ایمیل  و  تماس  شــمــاره  ملی،   کــد 

Adr.modarres@gmail.com،  پیام رسان ایتا Reza_5۱ و 
یا از طریق واتس آپ با شماره ۰936۲3۱6396 ارسال کنند.

و  می شود  انجام  اسفندماه   ۲۰ آثار  انتخاب  و  بازخوانی 
آدرس  به  دبیرخانه  سایت  طریق  از  فراخوان  این  نتایج 
www.shahidmodarres.com اعالم و به سه داستان 

برتر جوایز نقدی اهدا خواهد شد.
بــود.  اقــدامــات رضــاخــان مخالفت  بــا  سید حسن مــدرس 

رضاخان او را تبعید کرد و به شهادت رساند. 
مجلس«  »روز  نام  به  او،  شهادت  مناسبت  به  آذر،  دهم 

نامگذاری شده است.

WWW.QUDSONLINE.IR9688 یکشنبه ۱4 آذر ۱4۰۰   ۲9 ربیع الثانی ۱443  5 دسامبر۲۰۲۱   سال سی و چهارم    شماره

 20 اثر نگارگری و مینیاتور از گنجینه کتابخانه و موزه ملی ملک 
در نمایشگاه »گنجینه های مشرق  زمین« به نمایش درآمد  

سفر »موزه ملی ملک«
به شانگهای چین

مرحله جدید طرح »زندگی به سبک رضوی« برگزار شد

جشن ازدواج 150 زوج مهاجر 
در حرم مطهر رضوی

موعظه/ آیت اهلل جاودان

اگر معارف را درست کسب 
نکنی باالخره زمین می خوری
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میزگرد  اندیشکده مسئله روزنامه قدس 
با حضور 6 کارشناس حوزه زیارت

سیاست گذاری زیارت 
در بوته نقد

    سال اول    ویژه نامه 216    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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روایتی از بازدید تولیت آستان قدس رضوی از مرکز نگهداری از والدین معظم شهدا

دیدار با اسوه های ایثار
کــدام یک  ایــن خانه، هر  ۱3 ساکن 
گنجینه ایثارند و اگرچه تن رنجورشان 
نیاز به مراقبت دارد، اما همین زخم ها 
را  گنجینه ها  ایـــن  ارزش  دردهــــا،  و 
بیشتر و بیشتر کــرده اســت؛ این ها 
مادران و پدرانی هستند که فرزندان عزیزتر از جانشان 
را راهی جبهه ها کردند تا خطری مردم این آب و خاک 
را تهدید نکند، با اینکه می دانستند در روزهای از پا 
افتادگی، دیگر کسی را نخواهند داشــت که عصای 
دستشان باشد، اما حاال مردم این آب و خاک به پاس 
ایثارشان، عصای دست این پدران و مادران شده اند و 

در مرکز »ایثار« از آن ها میزبانی می کنند.
از سلسله  دیگری  بازدید  در  آستان نیوز،  گــزارش  به 
رضــوی؛  قــدس  آستان  تولیت  پنجشنبه  دیــدارهــای 
حجت االسالم والمسلمین مروی با حضور در مرکز 
این  با  »ایــثــار«،  والدین معظم شهدای  از  نگهداری 
اسوه های صبر و ایثار از نزدیک دیدار و گفت وگو کرد.

به  پاس یک عمر فداکاری ◾
فقط چند دقیقه حضور کافی است تا هر تازه واردی 
و  پــدر  دور  پروانه  مثل  ایثار  مرکز  کارکنان  که  ببیند 
مادرها می چرخند؛ بیشتر از حد معمول خدمتگزاری 
در سایر مراکز. شاید اولش این نوع خدمت با عشق و 
عالقه را تنها به پای مخدومین متفاوت این مجموعه 
بگذاریم ولی پس از آشنایی بیشتر با همه ابعاد مرکز 
متوجه می شویم که آن ها نیز مثل پدر و مادران شهدا 
یکی همسر  یکی خواهر شهید،  دردآشنا هستند. 
شهید، دیگری خودش جانباز است و یکی همچون 
باوی سرپرست مرکز »ایثار«، دختر شهید  سعیده 

است.
»من در کنار جمعی از فرزندان و متعلقان خانواده 
شهدا و ایــثــارگــران دور هــم جمع شــده ایــم تــا نــه به 
عنوان کارکنان یک مرکز نگهداری از سالمندان بلکه 
به عنوان خادمین والدین معزز شهدا، به پاس عمری 
که با تقدیم یک شهید، نثار اسالم و انقالب و مردم 
کردند، آن ها را تکریم کنیم و عمرمان را صرف پرستاری 

و نگهداری از این عزیزان کنیم«. 
خانم باوی این حرف را از روی اعتقاد قلبی اش می زند. 
خودش فرزند شهید رویس باوی از رزمندگان عرب زبان 
برای  از همرزمانش  تن  که همراه چند  آبادانی است 
عملیات شناسایی در خاک عراق نفوذ کرده بودند و 
خودرو آن ها هدف انفجار دشمن قرار گرفت. خانم باوی 
و دیگر کارکنان، این پدران و مادران داغ دیده را به جای 
خالی پدر و مــادر خود دوســت دارنــد و بــرای آسایش 
و آرامــش آن ها از جان و دل مایه می گذارند. به قول 
خــودش، آن ها هم به چشم فرزند خود به آن ها نگاه 

می کنند و رابطه ای خانوادگی میانشان جاری است.

به دنبال خاطرات گمشده ◾
در بخش ویژه استراحت آقایان، دو پدر شهید چشم 
انتظار نشسته اند. همان  طور که خانم باوی به ما گفت، 
بیشتر ساکنان این مرکز به واسطه ناخوش احوالی، در 
حال و هوای خود به سر می برند. با هر کدامشان که 
وارد گفت وگو می شوم، معلوم می شود که بیشتر این 
فراموشی از غم و غصه تمام نشدنی فراق فرزند عارض 
شده اســت. هر آنچه هم به یاد دارنــد و از آن گپ 

می زنند، به پسر رعنای شهیدشان مربوط می شود.
عباس علی شیرازی یکی از پدران شهید این مجموعه 
ــوار خــیــره مــانــده اســت.  ــ اســـت کــه بــه قـــاب روی دی
ولــی سوی  مبتالست  فراموشی  به  هم  او  می گویند 
نگاهش حرف دیگری می زند. وقتی امتداد نگاهش را 
دنبال می کنم به عکسی خاطره انگیز از رهبر معظم 
انقالب در لباس رزم می رسم که در جمع رزمندگان 

اسالم در حال صحبت کردن هستند. عکسی که ما 
را به خاطره مستندهای پشت خط مقدم می برد که 
معظم له با همان اقتدار همیشگی به رزمندگان روحیه 
و قوت قلب می دهند. شاید حاج آقای شیرازی با آن 
نگاه مهربان و منتظرش در میان چهره های خاک آلود 
او  کمرنگ  خــاطــرات  و  پسرش  دنبال  به  رزمندگان، 

می گردد.

حریفی نمی بینم! ◾
هر کدام داستانی پشت نگاهشان دارند و یک برگ از 
تاریخ انقالب اسالمی به نام و نشان آن ها گره خورده 
که فقط وقتی سر صحبت باز می شود، به گوشه ای از 
آن پی می بریم. محمود دالوری یکی از پدران شهید 
مقیم این مرکز است، اما به افتخار دیگری هم بین 
خدمه شهرت دارد. او در روزگار نه  چندان دور، در زمره 
کشتی گیران نام آور استان خراسان رضوی بوده است.

در آغـــاز بـــازدیـــد، تــولــیــت آســتــان قـــدس رضـــوی به 
از همه  پیش  و  ــی رود  مـ دالوری  آقـــای  تخت  ســـراغ 
حجت االسالم والمسلمین معصومی، مدیرکل بنیاد 
شهید و امور ایثارگران خراسان  رضوی با معرفی ایشان 
به عنوان یکی از کشتی گیران صاحب نام، از او درباره 
افتخاراتش می پرسد، او با کمی تأمل می گوید: »۱۴ 

مدال در کشتی دارم«. 
حجت االسالم  صمیمانه،  گپ وگفت  ایــن  ادامــه  در 

از او سؤال  با لحنی مطایبه آمیز  والمسلمین مــروی 
می کند: »حاج آقا، االن هم کشتی می گیرید؟« و آقای 
دالوری در جواب می گوید: »آخه حریفی نمی بینم«. 
صدای خنده حضار به هوا بلند می شود. سپس یکی 
از اهالی مرکز را به او نشان می دهند و می گویند مثالً 
»با  پاسخ می گوید:  آقا کشتی می گیرید؟ در  این  با 
ایشون!...  برای ایشون که صرف نمی کنه لباس دربیارم 
و بریم رو تشک!« و دوبــاره صدای خنده میهمانان 

سالن را پر می کند.

دعای خیری از مادر شهید ◾
در بخش مخصوص بانوان، جمعی از مادران شهید 
حــجــت االســالم  و  هستند  خـــود  تــخــت هــای  روی 
احوال پرسی  آن هــا  با  یک به یک  مــروی  والمسلمین 
می کند. از این بین، نوبت به زهرا تقی زاده می رسد، با 
لحنی گرم پذیرای تولیت آستان قدس رضوی و دیگر 

همراهان می شود.
فرزندش  یک  می گوید:  به جمع  مرکز خطاب  مدیر 
شهید شده و یکی دیگر از پسرانش هنوز جاویداالثر 
از  پــس  ــروی  مـ والمسلمین  ــت. حــجــت االســالم  اسـ

پرسیدن احوال مادر شهید، هدیه ای را همراه با شاخه 
گل تقدیم او می کند و می گوید: این توفیقی برای ما 
بود که امروز شما را زیارت کردیم و خانم تقی زاده در 
جواب، دعای خیری را به ایشان هدیه می دهد: خدا 
شما را به سالمت حفظ کند و توفیق عطا کند که 

همچنان خدمتگزار مردم باشید.

دلتنگی های مادرانه ◾
عصمت پورعباس، روی صندلی در راهــرو نشسته. 
خانم مدیر می گوید: این مادر شهید ما دو سه روزی 
می شود که برای پسرش دلتنگ تر شده. برای همین 
روز گذشته او را بر سر مــزار »علی« بــرده انــد. وقتی 
خیس  چشمانش  می پرسند،  را  حالش  میهمانان 

اشک می شود.
او دربــاره پسرش می گوید: فقط ۱8 سال داشــت که 
ساکش را برداشت و همراه چند دوست هم محله ای 
عازم جبهه نبرد شد. خیلی وقت گذشت و مادر و پدر 
علی از سرنوشت پسرشان بی خبر بودند. همه  جا را 
دنبالش گشتند و نامه های زیادی به عراق فرستادند 
تا اینکه خبر آوردنــد که پسرشان به دست گروهک 

کومله به درجه رفیع شهادت نائل شده است.
او مثل دیگران به عارضه نسیان مبتال نیست، خیلی 
خوب خاطرات پسرشان را به یاد دارد ولی قلب مادر 
دیگر گنجایش این همه درد و رنج دوری را ندارد و به 

بیماری قلبی مبتالست. تولیت آستان قدس رضوی با 
تقدیم هدیه ای، برای دل مادر، صحت در عین آرامش 

قلبی از درگاه حضرت حق آرزو می کند.

زیر سایه ولی نعمت ◾
اما در گوشه دیگری از این بخش، میهمانان به سراغ 
خانم حدیقه نصرتی، مادری از شهدا که سرحال تر از 
سایران به نظر می رسد، می روند. وقتی حجت االسالم 
با  مـــی شـــود،  ــا  جــوی را  حــالــش  ــروی  ــ م والمسلمین 
خوش رویی پاسخ می دهد: از دولتی حضرت رضا)ع( 
خوبیم. در ادامه این گفت وگو، تولیت آستان قدس 
رضوی نام و ماجرای شهیدش را می پرسد و مادر جواب 
می دهد: حاج آقا چیز زیادی یادم نمی آید. اسم پسرم 
محمود بود. یادم هست پسری مهربان و مؤمن بود. 
تولیت آستان قدس برای او و شهیدش دعا می کند با 
امام حسین)ع( و شهدای دشت کربال محشور شوند.

ــگــهــداری از والـــدیـــن مــعــظــم شهدا  ◾  تــنــهــا مــرکــز ن
در کشور

ــازدیــد؛ حــجــت االســالم حسین  ــدوب در پــایــان ایــن دی

ایثارگران  امــور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل  معصومی، 
خراسان رضوی با اشــاره ای به پیشینه این مجموعه 
مرکز،  ایـــن  بــه  ورود  از  پــس  ســـال 96  از  مــی گــویــد: 
تا به  رونــد بهسازی و توسعه مرکز را شــروع کردیم 
سکونتگاهی در خور شأن والدین شهدا تبدیل شود 
برای  مناسبی  در حال حاضر، فضای  بحمدهللا  که 

نگهداری از این والدین عزیز فراهم شده است.
وی با بیان دلیل بستری شدن چند تن از پــدران و 
این  ایــن مجموعه می گوید:  در  مـــادران معزز شهدا 
عزیزان به علت کهولت و بیماری و یا نبود عضوی از 
ایثار  برای همین در مرکز  ندارند،  خانواده، پرستاری 
نگهداری می شوند. در حال حاضر در خدمت ۱3 تن 
از والدین شهدا هستیم. با وجود فضای مناسب برای 
نگهداری و پرستاری از تعداد بیشتری از ایشان، به 
خاطر رعایت بیشتر دستورالعمل های بهداشتی، مرکز 

با ظرفیت محدودتری به فعالیت ادامه می دهد.
مرکز  را یک  این مجموعه  حجت االسالم معصومی 
فعالً  که  می کند  معرفی  کشور  در  فــرد  به  منحصر 
والدین شهدا  از  نگهداری  ویــژه  آن  از  دیگری  نمونه 
وجود ندارد. مرکزی که در آن به همه نیازهای پدران و 
مادران سالمند شهیدان اعم از امور روزانه، درمانی و 
عاطفی رسیدگی می شود. او امیدوار است با توسعه 
مکانی مرکز ایثار بتوانند در خدمت تعداد بیشتری 
پرستاری  و  رسیدگی  نیازمند  کــه  بــزرگــواران  ایــن  از 

تخصصی تری هستند، باشند.

اجر خدمت به والدین شهدا ◾
در بخش پایانی این بازدید، تولیت آستان قدس رضوی 
در جمع کارکنان مرکز »ایثار« در اهمیت مقام والدین 
معظم شهدا به ایراد سخن پرداخت و گفت: خداوند 
تمام بندگانش را دوست دارد اما والدین معظم شهدا 
از جایگاه ویژه ای نزد پروردگار متعال برخوردار هستند 
زیرا پاره های تن خود را در راه دفاع از دین خدا و امت 

اسالم تقدیم کرده اند.
کارکنان  و  از خدمات مسئوالن  قــدردانــی  وی ضمن 
الهی  توفیقی  را  اولیای شهدا  به  این مرکز، خدمت 
دانست و با بیان اینکه خلق ، عیال خداوند هستند و 
رسیدگی به هر یک از بندگان خدا موجب خشنودی 
پروردگار می شود، تصریح کرد: مادران و پدران شهدا 
ایــران و الگوهای فداکاری، صبر و  مایه افتخار ملت 

استقامت هستند.
تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اهمیت مقام 
اسالمی،  منظر  از  ــادران شهدا  مـ و  پـــدران  منزلت  و 
گفت: وقتی والدین شهدا وارد جهان دیگر می شوند، 
مثل دیگران حساب و کتاب اعمال از آن ها صورت 
نمی گیرد. در روایت ها آمده است، حتی پدر و مادری 
که فرزند جوانش را به مرگ طبیعی از دست بدهد، 
خدا در روز قیامت در برابر این مصیبت وارده، سؤال 
و جواب را از آن ها برمی دارد؛ والدین شهدا که صاحب 

مقام و منزلتی ویژه هستند.
کــرد: در  تأکید  »ایــثــار«  به خدمه مرکز  وی خطاب 
اگر یک  و خدمت شما، حتی  گفتار، عمل  نتیجه 
لبخند روی لب مــادر و پدر شهیدی بنشیند و به 
دیگری  هیچ عمل خیر  با  برسد،  آرامــش  احساس 
قابل مقایسه نیست. این عزیزان به علت کهولت 
و فراموشی، خاطره چندانی از فرزندان خود ندارند، 
را  خــودشــان  فــرزنــد  انــگــار  می بینند،  را  شما  وقتی 
می بینند و خوشحال می شوند. جز خداوند متعال، 
کسی نمی تواند اجر و ثــواب شــادی و حال خوشی 
که به این والدین می بخشید، حساب کند. از درگاه 
اجر  و  ــزون  افـ توفیقات  سالمتی،  متعال  خــداونــد 
معنوی طلب می کنم تا بتوانید همچنان در خدمت 

این بندگان مقرب الهی باشید.

 بیشتر ســاکنان این مرکز به واســطه ناخوش احوالی، در حال و هوای خود به سر 
می برند. با هر کدامشــان که وارد گفت وگو می شــوم، معلوم می شود که بیشتر این 
فراموشی از غم و غصه تمام نشدنی فراق فرزند عارض شده است. هر آنچه هم به یاد 

دارند و از آن گپ می زنند، به پسر رعنای شهیدشان مربوط می شود.
گزيدهگزيده
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طاهرین)ع( در ۶ محور 

گردآوری، تنظیم و 
ارائه شده است.

از جمله ویژگی های 
این رساله، می توان 
به نگارش براساس 

مقتضیات زمان، دوری 
از پیچیدگی  در کلمات 
و جمالت و سهولت در 
کاربرد و عملی ساختن 

دستورات اشاره کرد.

بزرگان حوزه 
تدبير كنند...

چندی پیش از 
آیت هللا حسینی 
بوشهری شنیدم که 
رهبری معظم انقالب 
نیز از خالی شدن 
تهران از علمای بزرگ 
ابراز نگرانی کرده اند. 
البته این وضعیت در 
بسیاری از شهرهای 
بزرگ کشور پدید 
آمده و در کمتر شهری 
عالم فقیه برجسته 
وجود دارد و چاره این 
کار در حوزه علمیه 
قم است بلکه بزرگان 
حوزه تدبیری کنند و با 
مهاجرت علمای اعالم 
به تهران و شهرهای 
بزرگ این خأل را پر 
کنند، همان طور که 
آیت هللا شیخ حسین 
مظاهری به سفارش 
رهبری معظم به 
اصفهان مهاجرت 
کردند و چراغ پرفروغ 
حوزه علمیه تاریخی 
این شهر را رونق 
بخشیده و پشت و 
پناه ملت انقالبی و 
شهید پرور اصفهان 
نیز شدند.

برش برش

ما شیعیان اعتقاد خاصی به زیارت قبور اولیاءهللا داریم و این 
در سبک زندگی مان دیده می شود، اما برخی نیز زیارت قبور 
ائمه و بزرگان دین را نفی می کنند و زیرسؤال می برند. آیت هللا 
استادی، استاد حوزه علمیه قم و عضو جامعه مدرسین در 
ــارت ائمه  گفت وگویی با ایکنا، به بررسی ابعاد و فلسفه زی

اطهار)ع( و نیز آثار آن در زندگی انسان پرداخته است.
آیت هللا استادی در پاسخ به پرسشی در خصوص انجام عمل 

زیارت توسط حضرت رسول)ص( و اسناد آن در منابع شیعه 
و اهل سنت گفته است: مدارکی که در کتاب های حدیثی و 
تاریخی و معرفتی شیعه و سنی موجود است، حکایت از آن 
دارد این بزرگواران از عبادت زیارت غافل نبودند و با انجام آن، 
عالوه بر صد ها حدیث که در بیان استحباب و مشروع بودن آن 
به یادگار گذاشته شده ، همگان را به ارزش آن واقف و به به جا 
آوردن آن دعوت کرده اند؛ زیرا آن ها در تمام امور زندگی الگو و 

سرمشق ما هستند و ما موظف به پیروی از آنان برای رسیدن به 
سعادت مادی و معنوی در دنیا و آخرت هستیم.

در کتاب »سنن ترمذی« که از معتبرترین کتاب های حدیثی 
اهل سنت است، آمده: »زار النبی)ص( قبر أمّه؛ رسول خدا)ص( 
قبر مــادر بزرگوارش را که خــارج از مدینه در منطقه ای به نام 

»ابواء« قرار دارد زیارت کرد«.)ج ۳، ص ۳۷۰(.
عثمان بن مظعون که یکی از اصحاب نیک و مــورد عالقه آن 

حضرت بود در مدینه از دنیا رفت و او نخستین کسی از مهاجران 
بود که در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد. صاحب کتاب 
»اســتــیــعــاب« کــه از دانــشــمــنــدان ســده پنجم هــجــری اســت، 
می نویسد: »کان رسول هللا)ص( یزور قبره؛ رسول خــدا)ص( به 
زیارت قبر او می رفت و بارها مرقد او را از نزدیک زیارت می کرد«.
)ج ۳، ص ۸۵(. در کتاب »مستدرک« حاکم نیشابوری که از 
محدثان سده چهارم هجری است روایت شده: »إن النبی)ص( 

زار قبور الشهداء بأحد، فقال:... من زارهم و سلّم علیهم إلی یوم 
القیامة ردّوا علیه؛ پیامبر گرامی اسالم)ص( قبر شهدای احد 
را در منطقه احد از نزدیک زیارت کرد و فرمود: هر که به زیارت 
 آنان برود و بر آنان سالم کند آن ها جواب سالم او را می دهند«

)ج ۲، ص ۱۳(. چرا؟ زیرا شهدا زنده هستند و طبق فرمایش قرآن 
ِّهم یُرزَقُون«؛ نزد پروردگار روزی می خورند. کریم، »اَحیاءٌ عِندَ رَب

این دو روایت از کتاب های قدیمی اهل سنت نقل شد و چند 

مورد از روایات کتاب های حدیثی معتبر شیعه را نقل می کنم. 
در کتاب بسیار ارزشمند »احادیث اهل بیت)ع( عن طرق 
اهــل السنِه« روایــت شــده: »إن أمیرالمؤمنین علیّاً)ع( کان 
یزور قبر النبی)ص( و قبر فاطمه)س( من کل اسبوع مــرّة...؛ 
امیرمؤمنان)ع( هفته ای یک بــار قبر رســول خــدا)ص( و قبر 

حضرت فاطمه زهرا)س( را زیارت می کرد«. )ج ۱، ص ۱(
در کتاب »وسائل الشیعة« شیخ حرعاملی که قبرش در صحن 

مقدس حرم امام رضا)ع( زیارتگاه اهل ایمان است، آمده: »إن 
الحسین بن علی)ع( کان یزور قبر الحسن فی کلّ عشیة جمعة؛ 
امام حسین)ع( هر شب جمعه قبر برادرش امام حسن)ع( را در 

قبرستان بقیع زیارت می کرد«. )ج ۱۴، ص ۴۰۸(
در کــتــاب بسیار مهم و قدیمی مــا شیعیان یعنی »کامل 
الزیارات« ابن قولویه که قبر او در حرم کاظمین و قبر پدر او در 
قم کنار قبرستان معروف به شیخان است، آمده: »عن علی بن 

موسی قال: حدّثنی ابی موسی بن جعفر عن أبیه جعفر)ع(، 
قال: زار زین العابدین علی  بن الحسین)ع( قبر أمیرالمؤمنین 
علی بن أبی طالب)ع( و وقف علی القبر فبکی ثمّ قال: السالم 
علیک یا أمیرالمؤمنین...؛ امام رضا)ع( از پدرش امام کاظم)ع( 
ــادق)ع( نقل می کند کــه فــرمــود: امــام  و او از پــدرش امــام صــ
زین العابدین)ع( به زیارت قبر امیرمؤمنان)ع( رفت و بر سر قبر 

ایستاد و سالم کرد«. )ص ۳۹(

پرسش و پاسخ
آيت اهلل استادى پاسخ مى دهد

 aآيا پيامبر
به زيارت قبور 
مى رفتند؟

موعظه
آیت اهلل جاودان

اگر معارف را درست كسب نکنى باالخره زمين مى خورى
فرض كنيد كسى يک مشکل اخالقى دارد، مثالً بسيار 

پول دوست است. اين مشکل يک جايى گريبان گير او مى شود. 
شايد مدتى امتحانى در رابطه با پول پيش نيايد. اما اگر زمانى 

امتحانى پيش بيايد ممکن است او در همان جا به خاطر 

همان خلق بد، زمين بخورد. امکان دارد پس از زمين خوردن 
ديگر بلند نشود. اين مسئله بسيار بدى است و ترس دارد.
شخص ديگرى ترسو است. ممکن است يک جا به خاطر 

اين ترس زمين بخورد و ديگر بلند نشود. در اين دوره هاى 
اخير با اين امتحاناتى كه پيش آمد افراد بسيارى به دليل 

اينکه ذهنيات صحيحى نداشتند و آن طور كه بايد اسالم را 
نمى شناختند، لغزيدند. ببينيد همه ما يک روزى امتحانى 

داريم. حتى اگر در طول عمر هيچ امتحانى پيش نيايد شيطان 
هنگام مرگ مى آيد و به هركجا كه بتواند چنگ مى زند و 

نمى گذارد انسان با اعتقاد به خدا از دنيا برود. در يک امرى در 

دل شک مى اندازد. در يک جايى، اعتقاد را از بين مى برد. اين 
يک مطلب مسلم است. البته اين طور نيست كه در طول عمر 
هيچ امتحانى پيش نيايد، اما بر فرض اگر هم چنين اتفاقى 

بيفتد، حضور شيطان در هنگام مرگ يک امر قطعى و بسيار 
جدى است. اگر ما يک جايى مشکل داشته باشيم از همان جا 

زمين مى خوريم.
در زمان هاى قديم مکرر داستانى را نقل مى كردند. شخصى 

يک پسرى داشت كه بسيار او را دوست داشت. همين امر 
ممکن است انسان را به زمين بزند. مدام به او مى گفتند بگو 

الاله االاهلل و او رويش را به سمت ديگرى مى گرداند. يا در 

نقل ديگرى مى گويند يک آقايى يک ظرف عتيقه داشت كه 
بسيار آن را دوست داشت. مريض شد و حالش بسيار سخت 
شد. مدام به او مى گفتند الاله االاهلل بگو. او رويش را به سمت 

ديگرى مى گرداند. اطرافيان گفتند ما فکر مى كرديم اين 
مسلمان و مؤمن است و خدا را قبول دارد. پراكنده شدند و او 

را طرد كردند. خدا مرحمت كرد و او در آن زمان از دنيا نرفت 
و حالش خوب شد. بعد متوجه شد هيچ كس به او اعتنايى 
نمى كند. اينکه عرض مى كنم داستان است اما مطلبى كه در 

آن بيان شده واقعيت دارد. بعد همه را جمع كرد و گفت واقعيت 
اين است من اين ظرف را بسيار دوست داشتم. در آن لحظه كه 

شما به من مى گفتيد بگو الاله االاهلل، شيطان به من مى گفت 
اگر بگويى اين ظرف را مى شکنم. اگر انسان مشکلى داشته 

باشد، آن مشکل انسان را زمين مى زند. اگر فهم انسان صحيح 
باشد و معارف درست كسب كرده باشد و اخالقياتش درست 

باشد، هيچ گاه نمى لغزد.

در پی ارتحال آیــت هللا سید رضــی شــیــرازی، مرتضی 
نجفی قدسی یادداشتی در خبرگزاری تسنیم منتشر 

کرده است که گزیده ای از آن را از نظر می گذرانید.
رحلت عالم ربــانــی آیــت هللا سید رضــی شــیــرازی)ره( 
ضایعه ای نه فقط برای حوزه علمیه تهران بلکه برای شهر 
تهران بزرگ محسوب می شود، چراکه در حدیثی از امام 
علی)ع( آمده هر بلد و شهری نیازمند سه چیز است: 
حاکم عادل، فقیه و عالم پرهیزگار و طبیب حاذق. بنابر 
فرمایش امیرالمؤمنین)ع( یکی از پایه های اصلی هر 
شهری وجود عالمی بزرگ در آن است و البته طبیعی 
است شهر بزرگی مانند تهران که هر محله و منطقه اش 
به اندازه یکی از شهرهای قدیم است نیازمند ده ها عالم 

بزرگ و برجسته است.
در حدیث دیگری امام جعفر صادق)ع( می فرمایند: اهل 
هر شهر و سرزمینی از سه چیز بی نیاز نیستند تا در امور 
دنیا و آخرتشان به آن ها پناه ببرند، به طوری که اگر فاقد 
آن ها باشند امورشان مختل و بدون تدبیر خواهد بود و 
آن سه چیز عبارت اند از: اول فقیه عالم و پرهیزگار، دوم 
حاکم و امیر خیرخواه و قدرتمند که همه به حرفش گوش 
دهند و سوم طبیب و پزشک دانا و حاذق و مورد اعتماد.

در این حدیث به خوبی نیاز پایه ای و اصلی هر شهری بیان 
شده و همان طور که بر وجود عالمان فقیه و متقی تأکید 
شده بر وجود پزشکان و طبیبان و ضرورت وجود آن ها 
در جامعه در کنار حاکمان عادل و خیرخواه مردم سخن 
رفته است، بنابراین فقدان هر یک از این پایه ها برای هر 
شهری و مــردم ساکن در آنجا یک خسارت و ضایعه 

محسوب می شود.

شخصیت علمی و مــعــنــوی آیـــت هللا ســیــد رضــی  ◾
شیرازی)ره(

در خصوص شخصیت علمی آیـــت هللا سید رضی 
شیرازی)ره( همین بس که او شاگرد مراجع عظام نجف 
همچون آیت هللا  سید ابوالقاسم خویی بود و در تهران نیز 
از محضر بزرگانی چون حضرات آیات سید ابوالحسن 
رفیعی قزوینی، شیخ ابوالحسن شعرانی، میرزا مهدی 

الهی قمشه ای و فاضل تونی کسب فیض کرده بود.
انتساب ایشان به بیت شریف میرزای شیرازی بزرگ، 
صاحب فتوای تحریم تنباکو و قهرمان مبارزه با استعمار 
در قرن چهاردهم هجری که در پیام تسلیت رهبر معظم 
انقالب نیز به آن اشاره شده است، جایگاه رفیع خاندان 

ایشان را نشان می دهد.
امّا آنچه در پیام های تسلیت مراجع بزرگوار نجف و قم 
به ویژه در پیام مرجع عالی قدر جهان تشیع آیت هللا  
سیستانی)دامت برکاته( به آن تصریح شــده،  تعبیر 
»عالم ربانی« است که به نظرم این توصیف را آقایان به 
فقهایی اطالق می دهند که در مقام عمل و زهد و تقوا و 
ورع برجسته باشند یعنی همان تعبیری که امام جعفر 
صادق)ع( در آن حدیث شریف بیان فرمودند »فقیه عالم 

ورع« که معادلش همین عالم ربانی می شود.
به هر حال ما این ضایعه را از این منظر نگاه می کنیم که 
خسارتی به شهر تهران وارد شده است و به خصوص 
پــس از درگــذشــت پــی در پــی عالمان بــزرگ ایــن شهر 
در ســال هــای اخیر و گذشته همچون حضرات آیات 
سید احمد خوانساری، شیخ محمد تقی آملی، میرزا 
ابوالحسن شعرانی، مهدی الهی قمشه ای، رفیعی 
قزوینی، شیخ مجتبی تهرانی،  محمدرضا مهدوی کنی، 
مجتهدی تهرانی، سید محمد ضیاءآبادی، عزیز هللا 
عطاردی، میرزا عبدالکریم حق شناس، سید محمود 
طالقانی،  محمدرضا حکیمی، موسوی اردبیلی، سید 
هاشم رسولی محالتی، شیخ محمدتقی شریعتمداری، 
شیخ عزیز هللا خوشوقت، شیخ جواد فومنی حائری، 
محمدتقی فلسفی، شهیدان مطهری، بهشتی و مفتح 

و قدیم ترین آن ها مالعلی کنی،  سید ابوالقاسم کاشانی 
و شهید شیخ فضل هللا نــوری و آیــت هللا شــاه آبــادی و 
بسیاری دیگر از بزرگان علم و فقاهت و تقوا، هم اکنون 
خأل وجود عالمان ربانی و بزرگ در این شهر کامالً پدیدار 

است و باید فکر چاره ای کرد.
چندی پیش از آیت هللا حسینی بوشهری شنیدم که 
رهبری معظم انقالب نیز از خالی شدن تهران از علمای 
بزرگ ابراز نگرانی کرده اند. البته این وضعیت در بسیاری 
از شهرهای بزرگ کشور پدید آمده و در کمتر شهری عالم 
فقیه برجسته وجود دارد و چاره این کار در حوزه علمیه 
قم است بلکه بزرگان حوزه تدبیری کنند و با مهاجرت 
علمای اعالم به تهران و شهرهای بزرگ این خأل را پر کنند، 
همان طور که آیت هللا شیخ حسین مظاهری به سفارش 
رهبری معظم به اصفهان مهاجرت کردند و چراغ پرفروغ 
حوزه علمیه تاریخی این شهر را رونق بخشیده و پشت 

و پناه ملت انقالبی و شهید پرور اصفهان نیز شدند.

خاطره ای از محضر آیت هللا سیستانی ◾
در همین مقال بسیار مناسب می دانم به ذکر خاطره ای از 
درک محضر  آیت هللا سیستانی در نجف اشرف بپردازم. 
چند سال پیش توفیق شد در معیت حضرات آیات 
سید هاشم رسولی محالتی، مرتضی مقتدایی و رضا 
استادی به زیارت عتبات عالیات برویم و توفیق بزرگی 
بود که در نجف اشــرف به محضر آیــت هللا سیستانی 

شرفیاب شویم.
در این مالقات آیت هللا سیستانی به نکته بسیار مهمی 
اشاره فرمودند و خطاب به آقایان مقتدایی و استادی که 
از اعضای شورای عالی حوزه بودند سخنی بدین مضمون 
اظهار کردند که چرا در حــوزه نهال فروشی می شود؟! 
طالبی که برای تحصیل علم وارد حوزه شده اند پس از 
چند سال درس خواندن درحالی که هنوز بارور نشده و به 
اجتهاد نرسیده اند و مانند نهالی تازه هستند بالفاصله 
آن ها را به یک پست و مسئولیت در ادارات و نهادها و 
مشاغل می فرستید؟ این کار هم برای آن ها خوب نیست 
چون تا قوی و مسلط نشوند نمی توانند به وظایف خود 
به خوبی عمل کنند و هم برای حوزه خوب نیست چون 

آینده حوزه نیازمند حضور فقیهان و مجتهدان است.
در این جلسه آیــت هللا مقتدایی در مقام توضیحی 
برآمدند که یک درصدی از حوزویان چنین وضعیتی 
پیدا می کنند و بسیاری هم به درس و بحث خود ادامه 
می دهند که در اینجا بالفاصله آیــت هللا سیستانی 
فرمودند من از خودم نمی گویم من فرمایش آیت هللا 
جــوادی آملی را می گویم! ایشان فرمودند: در حوزه 
نهال فروشی نکنید!  و باز مجدد نام آیت هللا جوادی 
آملی را تکرار کــردنــد. بــرای من خیلی جالب بــود که 
شخصیتی مانند آیــت هللا سیستانی که یک مرجع 
بــزرگ و جهانی اســت اینچنین در حضور سه تن از 
ــزرگ ایـــران از آیــت هللا جـــوادی آملی چنین  علمای ب
با احترام و با لقب آیــت هللا یــاد می کنند و بر تحقق 

فرمایش ایشان تأکید می فرمایند.
بنابراین تذکر آیــت هللا سیستانی بسیار مهم است 
ــورای عالی حــوزه هــای  و امــیــدواریــم بــزرگــان حـــوزه و شـ
علمیه این نکته مهم را مدنظر داشته و برای تحقق آن 
برنامه ریزی کنند. ما امروزه در شهرها نیازمند عالمان 
فقیه و برجسته هستیم وگرنه با اعــزام طالب و فضال 
مشکل حل نمی شود، شاید برای روستاها جواب بدهد 
اما برای شهرها و به خصوص تهران و شهرهای بزرگ 
نیازمند عالمان ربانی و برجسته هستیم. الزمه  تأمین 
چنین نیازی این است حوزه های علمیه مجتهدپرور 
شوند، یعنی کسانی که از نظر علمی و فقهی ممتاز بوده 
و از نظر اخالقی و تهذیب نفس و معنویت نیز بتوانند 

پاسخگوی نیاز مردم و جوانان باشند.

مــعــاون عتبات ســازمــان حــج و 
زیــارت از ریل گذاری طرح نوین 
عتبات در سازمان حج و زیارت 
خبر داد و گفت: با اجــرای این 
طرح، شاهد بهبود کمی و کیفی 
خدمات  رسانی به زائران عتبات 

خواهیم بود.
حــجــت االســالم صحبت هللا 
ــی، مـــعـــاون عــتــبــات  ــانـ ــمـ رحـ
ــج و زیــــــارت در  ــان حـ ــازمــ ســ
گفت وگو با فارس، با اشاره به 
اجرای شیوه جدید اعزام های 

عتبات اظهار کرد: در شیوه جدید دیگر سفرهای زیارتی 
عتبات توسط یک شرکت اجرایی نمی شود، بلکه دفاتر 
زیارتی که توانایی الزم در حوزه اجرایی عتبات را داشته 
باشند و بسته های زیارتی را به خوبی پوشش دهند، 

می توانند در این زمینه ورود کنند.
وی با بیان اینکه دفاتری که توانایی الزم را داشته باشند 
باید ابتدا از طریق دفاتر حج و زیــارت استان مربوطه 
درخواست خود را مطرح کنند، افزود: پس از گذراندن 
مراحل اولیه، مــدارک و درخواست دفاتر به معاونت 
ــارت ارســال و در این  عتبات عالیات سازمان حج و زی
درخواست، چارچوب بسته پیشنهادی و آنالیز قیمتی 

نیز ارائه می شود.
معاون عتبات سازمان حج و زیــارت با اشــاره به اینکه 
دفاتری که درخواست خود را برای ثبت نام و اعزام زائران 
به عتبات مطرح می کنند باید در مرحله نخست، تدارک 
و برنامه ریزی  مطلوب داشته باشند، خاطرنشان کرد: 
دفاتر مجری اعزام زائران باید رایزنی با هتل، نحوه اجرای 
بسته پیشنهادی و تعداد روز اقامت و سایر امــور را 

پیش بینی کنند.
رحمانی با بیان اینکه در حال حاضر درخواست ها و 
نحوه آنالیز قیمتی و برنامه دفاتر مربوط از طریق سیستم 
اتوماسیون اداری انجام می گیرد، از برنامه ریزی برای 
راه انــدازی سامانه ای برای این منظور خبر داد و گفت: 
پس از درخواست دفاتر زیارتی و ارائــه برنامه ها از روز 
اقامت، برنامه اسکان، تغذیه، تدارکات، نحوه بازگشت تا 
آنالیز قیمتی، کارشناسان مرتبط در سازمان حج و زیارت، 
این درخواست ها را مطابق استانداردهای تعیین شده 

مورد بررسی قرار می دهند.

کــل  اداره  افــــــــــــزود:  وی 
برنامه ریزی، اسکان، تغذیه 
و تــدارکــات پیشتر هتل های 
اســـتـــانـــدارد و قــابــل قــبــول را 
مــعــرفــی کـــرده اســـت و دفــاتــر 
ــی بــایــد بــه ایـــن مهم در  ــارت زی
ــنـــکـــه هــتــل هــا  خــــصــــوص ایـ
»تصنیف« یعنی نمره ارزیابی 
قابل قبول یا گروه بندی سازمان 

را داشته باشند، توجه کنند.
رحــمــانــی بــا بــیــان اینکه دفاتر 
زیـــارتـــی بــایــد در حــضــور دفتر 
نمایندگی سازمان حج و زیارت در عراق با شرکت های 
سیاحه کشور میزبان برای هتل ها و سایر خدمات قرارداد 
ــرارداد، پیش نویس  ببندند، تصریح کرد: پس از این ق
آن برای بررسی بیشتر به کارشناسان معاونت عتبات 
عالیات ارسال می شود و پس از تأیید بسته های زیارتی 
برای ثبت نام متقاضیان و سایر دفاتر زیارتی در سامانه 
قرار می گیرد. البته مراحل ثبت نام متقاضیان همچون 
گذشته صورت می گیرد و تغییری در آن ایجاد نشده 

است.
وی خاطرنشان کرد: در روش گذشته مبالغ دریافتی به 
حساب سازمان حج و زیارت واریز می شد که اکنون این 
امر صورت نمی گیرد و با رایزنی های بخش مالی سازمان، 
قــرار است ابتدا ۹۰ درصــد وجــوه دریافتی به حساب 
شرکت مجری واریز و ۱۰ درصد آن تا پایان انجام اعزام و 
بازگشت زائران در همان حساب بلوکه شود که در صورت 
حُسن انجام کــار، این مبلغ نیز قابل برداشت است. 
همچنین بخشی از مبالغ نیز بابت خدمات بیمه ای و 

درمانی دریافت می شود.
معاون عتبات سازمان حج و زیــارت با اشــاره به اینکه 
نظارت کامل بر اجرای کار از سوی سازمان حج و زیارت 
وجود دارد، گفت: تمامی روندها به صورت الکترونیکی 
انجام می  شود و حتی متقاضیان نیز می توانند روند 
ثبت نام را در منزل و از طریق سامانه عتبات انجام دهند.
وی درباره بسته های زیارتی تصریح کرد: در حال حاضر 
بیشتر بسته های زیارتی برای عتبات یک هفته ای است. 
اما دفاتر مجری می توانند نیازسنجی انجام دهند تا در 
صورت تمایل زائران، بسته های جدیدی تدوین و ارائه 

دهند تا مورد بررسی کارشناسان سازمان قرار گیرد.

رحلت علمای ربانی و ضرورت 
تقویت حوزه های علمیه مجتهدپرور

معاون سازمان حج و زیارت اعالم کرد

شرایط اعزام زائران به عتبات
 توسط دفاتر زیارتی

حج و زیارتیادداشت

به همت مرکز نشر دارالعرفان کتاب 
»رساله سیر و سلوک« جدیدترین اثر 
عــرفــانــی حــجــت االســالم انــصــاریــان 
همزمان با آغاز ایام فاطمیه روانه بازار 

می شود.
بــه گــــزارش خــبــرگــزاری فــــارس، سیدمحمدجواد 

حسینی اشــکــوری، مدیر انتشارات 
مؤسسه علمی فرهنگی دارالعرفان 
اظهار کــرد: »رساله سیر و سلوک« 
جدیدترین اثر عرفانی حجت االسالم 
حسین انصاریان به منظور تسهیلِ 
ــتـــرســـی جــــوانــــان عــالقــه مــنــد  دسـ
شــیــعــه بـــه تـــوصـــیـــه هـــای الـــهـــی و 
معارف سودمند قــرآن کریم و ائمه 
ــردآوری،  طاهرین)ع( در ۶ محور گ

تنظیم و ارائه شده است.
ــزود: از جمله ویــژگــی هــای  ــ وی افـ
ــه نــگــارش  ایـــن رســالــه، مــی تــوان ب
براساس مقتضیات زمان، دوری از 

پیچیدگی  در کلمات و جمالت و سهولت در کاربرد و عملی 
ساختن دستورات اشاره کرد.

حسینی اشکوری محورهای اصلی این رساله را تهذیب و 
پاالیش قلب از رذائل و آلودگی ها، تزئین قلب به معرفت 
خــدا، دانــش، عشق و محبت، انجام عبادات ظاهری و 
باطنی، هجرت و جهاد ملکوتی و همچنین گفتاری درباره 

موانع سلوک بیان کرد.
 مدیر انتشارات مؤسسه علمی فرهنگی دارالعرفان با 
اشــاره به برخی مطالب خواندنی ایــن کتاب گرانسنگ 
بیان کرد: »انسان برترین مخلوق الهی«، »هدف اساسی 
خــداونــد از آفرینش انــســان«، »قلب تجلی گاه 
عنایت الهی به انسان«، »بهترین قلب ها از 
دیدگاه امام علی)ع(«، »تصفیه قلب، شرط 
ــش  ــوک«، »آرامـ نخست ســل
دل در سایه عشق به خــدا«، 
ــاک ســازی قلب از  »اهــمــیــت پ
زبان معصومان)ع(«، »کنترل 
پــنــج شــهــوت خــانــمــان ســوز«، 
ــی در  ــاســ ــار شـــــرط اســ ــ ــه »چــ
عبادات«، »نفس اماره، اژدهایی 
ــه مــقــبــول«،  ــوب ــاک«، »ت خــطــرن
»دو گام اساسی در تحقق توبه 
ــقــوا« و  ــات ت ــ حــقــیــقــی«، »درجـ
»نشانه های متقیان در نگاه امام 
علی)ع(« از جمله برخی از مطالب 

خواندنی این کتاب ارزشمند است.
وی در پایان افزود: به محض پایان یافتن مراحل چاپ و 
تولید، تمام راه های دسترسی مخاطبان گرامی به این اثر از 
طریق پایگاه اطالع رسانی دفتر استاد انصاریان به نشانی 
www.erfan.ir و همچنین فروشگاه اینترنتی به نشانی 

www.shop.erfan.ir اطالع رسانی خواهد شد.

 اخبار نشر
با عنوان »رساله سیر و سلوک«

جديدترين اثر استاد انصاريان 
روانه بازار مى شود

نويد سرادار    زیـــارت از 
کالن مفاهیم و موضوعاتی 
ــیـــطـــه هـــای  اســـــــت کـــــه حـ
مختلفی در کشور را درگیر 
ــاط  ــبـ ــا ارتـ ــ ــ ــا آن ه ــ ــود و ب ــ خـ
مستقیمی برقرار می کند. در شهرهای زیارتی از 
اقتصاد گرفته تا فرهنگ و موضوعات اجتماعی، 
همگی خود را به نوعی مدیون امر زیارت می دانند. 
زمانی که در این امر دقیق تر می شویم این موضوع 
به یک بخش و منطقه خالصه نمی شود بلکه ابعاد 
کالن تر کشوری پیدا می کند. آن چیزی که امروزه 
بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم داشتن 
سیاست گذاری متناسب با نیازهای زیارت و از آن 
مهم تر اجرای میدانی و محسوس آن است. بدین 
منظور نشست »نقد سیاست گذاری های پیرامون 
زیــارت« با حضور تعدادی از کارشناسان توسط 
»اندیشکده مسئله« در روزنــامــه قــدس برگزار 
شد. در این نشست، مرتضی انفرادی؛ مدیر گروه 
فرهنگ و سیره رضوی بنیاد پژوهش های آستان 
قدس و محمدجواد استادی؛ کارشناس و کنشگر 
فرهنگی، محمد سهیلی؛ کارشناس طرح مطالعات 
کمی و کیفی زیــارت و سیدمهدی سیدمحسنی 
باغسنگانی، کارشناس سیاست پژوهی زیارت و 
همچنین محمدرضا قائمی نیک، استاد دانشگاه 

رضوی و پژوهشگر حضور داشتند.
در ادامه تفصیل این هم اندیشی را می خوانید. 

تا نسبت زیارت و جمهوری اسالمی مشخص  ◾
نشود کاری از پیش نمی بریم!

محمد جواد استادی 
کارشناس و کنشگر فرهنگی

نکته بنیادین که باید بدان توجه کرد 
این است آیا باید از سیاست گذاری  برای زیارت 
صحبت کنیم یــا از سیاست گذاری مبتنی بر 
زیارت به عنوان یک »گفتمان شیعی« که نسبت 
به مفهوم زیارت رویکردی متفاوت با همه جای 
دنیا دارد؟ به نظر بنده باید زیارت را آن گونه دید 
که در سیاست گذاری همه امور کالن کشور برنامه 

داشته باشد.
اکنون گویی کسانی که از زیــارت حرف می زنند 
ــد و در حقیقت به  بیشتر رویکرد شعاری دارن
تأثیری که زیارت می تواند داشته باشد باورمند 
نیستند. بــزرگ تــریــن مشکل مــا ایــن اســت که 
فهمی درست از زیارت نداریم! در نتیجه درک 
درستی از اینکه زیــارت در چه حوزه هایی باید 
تــأثــیــرگــذار شــود وجـــود نخواهد داشـــت و همه  
کارهای ما حالِت بخشی پیدا می کند. به همین 
ــارت هیچ گاه به عنوان یک کل به هم  خاطر زی
پیوسته و تأثیرگذار عمل نکرده اســت. ببینید 
ــارت بــا آن هزینه انجام  طــرح  کمی و کیفی زیـ
ــا یــک صفحه  آن بــه سیاست  ــی آی مــی شــود ول
تبدیل شد تا در جایی استفاده شود؟ به اعتقاد 
بنده زیارت چنان پنداره  عظیم و عجیبی است 
که می تواند در همه  عرصه های زیستی ما مؤثر 

واقع شود.
ــگــاه واقـــعـــی اش جــدی  ــارت را در جــای ــ چـــرا زیـ
نمی گیریم در حالی که در خارج از کشور نسبت 
بــه نقش مؤثر زیـــارت در فرهنگ شیعه توجه 
دارند و درباره آن مطالعه می کنند؟ یک پژوهشگر 
آلمانی سه سال در بافت پیرامونی حرم مطهر 
حضور می یابد و کار مطالعاتی می کند. آیا این 
اهمیت زیارت و حتی شهر مشهد را نمی رساند. 
حــتــی ســاخــتــارهــا اهــمــیــت مـــوضـــوع را نــشــان 
ــارت« از لحاظ ساختاری  می دهند. وقتی »زیـ
به یک معاونت در استانداری تقلیل می یابد 
مشخص است جایگاه واقعی خویش را در کشور 
ندارد. زیارت در تفکر دولتمردان به آسیب های 
مدرنیته دچــار شده اســت. اینکه همه دغدغه 
دولتمردان عدد زائــر و امــور مرتبط با حضور او 
می شود، نشانگر تقویت فردگرایی و جنبه های 
فردی و پوسته نگری در امر زیارت است. مسئله 
استفاده از فناوری بــرای تسهیل زیــارت مطرح 
می شود. فناوری وارد می شود اما به فلسفه پشت 
فناوری و فرهنگی که فناوری از آن برآمده و تأثیر و 
کارکرد آن توجهی نمی شود. همین پوسته نگری 
موجب شده از فناوری روز دنیا استفاده کنیم و 
بر کمیت اثر بگذاریم اما از کیفیت و مفاهیم 

بنیادین زیارت غفلت نماییم.
جالب آنکه با وجــود استفاده از فــنــاوری هنوز 
در حــوزه هــای کمّی نیز دچــار مشکل هستیم. 
آماری از تعداد زائر نداریم، با وجود این به دنبال 
ــا آینده نگر  بــرنــامــه ریــزی کــالن و در ظاهر و ادع
هستیم. ما چقدر از گفتمان های متکثر و متنوع 

جهان اسالم در این حوزه ها اطالع داریم؟ 

ما و گردشگری دینی! ◾
نکته دیگر اینکه بنده تعبیر »گردشگری دینی« 

را قبول ندارم و آن را تقلیل امر زیارت می دانم. به 
عبارت دیگر، مفهوم زیارت را نباید بر بنیادهای 
صرفاً مادی گرایانه مفاهیمی چون گردشگری 
تقلیل داد. با وجود این، معتقدم مفهوم زیارت 
یک مفهوم انتزاعی است ولی چنان ظرفیتی دارد 
که می توان بهره کمّی نیز از آن برد. معماری دوران 
اسالمی را ببینید، در زمــان خویش به روزترین 
معماری دنــیــاســت. بــه گنجینه معماری حرم 
مطهر بنگرید، در عین کاربردی بودن و به روز ترین 
کارکرد در زمان خود، منعکس کننده زمینه های 
نظری، فکری و معرفتی اسالمی است. در فرهنگ 
مسیحی شاهد این هستیم در شرایطی که عامه 
مردم نمی توانستند به دلیل زبان از متن مقدس 
استفاده کنند، ایــشــان متن مقدس را تبدیل 
به فرم هایی چــون نقاشی و موسیقی کردند تا 
مفاهیم را به آن هــا منتقل ســازنــد. ما باید امر 
بی نظیر زیارت و مبانی معرفتی آن را به گونه ای 
تأثیرگذار بــرای مخاطب تبدیل کنیم امــا برای 
ــن امـــر، تــا زمــانــی کــه نسبت زیـــارت و  تحقق ای
جمهوری اسالمی مشخص نشود کاری از پیش 

نمی بریم.
باید نگاه مطالبه گرانه در مقابل مدیران داشته 
باشیم. از ایشان مطالبه کنیم و نگاه گفتمانی 
حقیقی زیـــارت را گسترش دهــیــم. الزم است 
فرایند استقرار گفتمان به درستی انجام شود؛ 
یعنی نخست در میان نخبگان و اندیشمندان 
دینی و فرهنگی طرح بحث شود، سپس برایند 
نگاه اندیشه ای با رویکردهای حاکمیت و نظام 
سیاسی اسالمی تطبیق داده شــده و خروجی 
آن بدست آید. آن گاه نتیجه از طریق رسانه ها 
در اختیار جامعه قرار گرفته و به گفتمان غالب 

بدل شود. 

 نتوانستیم مرز مشخصی  ◾
میان زیارت و گردشگری دینی قائل شویم

ــارشــنــاس طــرح  مــحــمــد ســهــیــلــی، ک
مطالعات کمی و کیفی زیارت

ــکــــل مــــــوجــــــود ایــــــــن اســــت  مــــشــ
ــرز مشخصی مــیــان زیــــارت و  نــتــوانــســتــه ایــم مـ
گردشگری دینی قائل شویم. بین اینکه زیــارت 
یک بحث معنوی است که با تأثیرگذاری معنوی 
و روحــانــی هــمــراه اســت و بــا مفهوم گردشگری 
تفاوت وجــود دارد. امـــروزه توجه به گردشگری 
دینی افزایش می یابد. سیاست گذاری زیارت باید 
با رویکرد مدیریت راهبردی انجام شود. در واقع 
مشکل اصلی در سیاست گذاری حوزه زیارت این 
است نمی دانیم »سیستم« کجاست و چه کسی 
باید تصمیم گیر باشد و بر کدام سیستم باید اثر 
گذاشت. برای آسیب های زیارت بارها برنامه ریزی 

شده است. برنامه ریزی برای زیارت نیاز به ویرایش 
دارد و در حوزه راهکارها گسترده تر از سند توسعه 
و تحول زیــارت می توان راهکارهایی ارائــه داد که 
نه تنها در معاونت زیــارت استانداری بلکه برای 
سیاست گذاران کالن کشور راهگشا باشد. شاید 
به همین خاطر اســت که اقــدام اصلی در حوزه 
زیــارت نداریم و عمالً به کارهای جزئی در حوزه 

زیارت می پردازیم!

 مشکل در نگاه مدیران به این مسئله است ◾
باید سهم شهرداری، استانداری و آستان قدس 
ــارت مشخص کــرد؛ مسئله خاص  را در حــوزه زی
حــوزه زیــارت و تصمیم گیری نهایی در این حوزه 
باید در سطح کشور انجام شود. طرح مطالعاتی 
کمی و کیفی زیارت، مطالبه مجلس بود؛ این طرح 
وضعیت مقتدری برای حل مسائل و مشکالت 
زیارت داشت که از مسیر منحرف شده و در حوزه 
سیاست گذاری اقداماتی انجام شــده که قابل 
بازبینی اســت. با وجــود برنامه سه ساله آستان 
قدس برای زیارت، باید آن را با طرح کمی و کیفی 
توسعه زیارت مقایسه و تفاوت ها را بررسی کرد 
ــارت بدست آورد. با  و سند جداگانه ای بــرای زی
وجــود تمام ایــن بــرنــامــه ریــزی هــا، اشــکــال کــار در 
برنامه نیست بلکه مشکل در نگاه مدیران به این 
مسئله است. چون مدیران ما وظیفه محور عمل 
می کنند در حالی که باید مسئله محور باشد. در 
این امر مطالبه رسانه مؤثر است. باید از مدیران 
پرسید مسئله شما در زیارت چیست و در آینده 
چه کاری می خواهید انجام دهید؟ اگر مدیر نگاه 
مسئله محور داشته باشد در مسئله برنامه ریزی 
برای زیارت موفق خواهیم شد. مدیران باید امور 
تأثیرگذار را در حیطه وظایف خود بشناسند. باید 
بدانیم چه کارهایی باید انجام شود که تا به حال 
انجام نشده اســت. به نظرم اصــل طــرح توسعه 
کمی و کیفی زیارت، طرح مجلس بود و قرار بر این 
بود ۲۰۰ میلیارد به آن اختصاص داده شود منتها 
چشمداشت سایر دستگاه ها به این بودجه سبب 
شد طــرح به موفقیت نرسد! وقتی طــرح زیــارت 
به تصویب رسید توقع مالی ایجاد کرد در حالی 
که تمامی دستگاه ها می توانند در کارهایشان به 

مقوله اجرایی و عملیاتی طرح زیارت برسند.

 در حوزه سیاست گذاری زیارت ◾
 کار علمی کم انجام شده است

ــد مــحــســنــی  ــ ــی ــدی ســ ــهــ ــ ــدم ــ ــی ســ
ــاس  ــ ــنـ ــ ــارشـ ــ بــــاغــــســــنــــگــــانــــی، کـ

سیاست پژوهی زیارت
در حوزه سیاست گذاری زیارت کار علمی کم انجام 
شده است. سیاست گذاری یک امر مهم است که 

در دنیا با در نظر گرفتن یک سیر تاریخی، لحاظ 
می شود. سیاست زیارت در دوران پهلوی سیاست 
ــوده اســت ولــی پــس از انقالب  بــاســتــان گــرایــی بـ
اسالمی به یک امر معنوی، اجتماعی و سیاسی 
تبدیل شده اســت. مانند پیام امــام خمینی)ره( 
درباره حج که می فرمایند حج باید تبدیل شود به 
میقات پابرهنگان و برائت از مشرکان و...؛ این، 

تحول محتوایی در حوزه زیارت را نشان می دهد.
ما در گفتمان انقالب اسالمی باید به مفهوم 
ــارت بیشتر بــپــردازیــم. آیـــا مسئله زیـــارت  ــ زی
مشکل آب مشهد است و یا این است که  زائر 
ــود؟!  این  بــا آرمــان هــای امـــام معصوم آشــنــا شــ
ــارت آن طور  مسئله نشان می دهد موضوع زی
کــه باید بــر اســاس نــظــرات رهبر معظم انقالب 

سیاست گذاری نشده است.
در طرح مسئله زیارت باید از نگاه بخشی به نگاه 
کالن در کشور برسیم. اگر سیاست گذاری زیارت 
ــورای عالی  مبتنی بــر بــودجــه ســاالنــه باشد و شـ
انقالب فرهنگی فعال شود، در آینده مقوله زیارت 
می تواند به عنوان یک فرصت مطرح شود. برای 
اینکه زیارت به مسئله غالب جامعه تبدیل شود 
باید از سه تراز عبور کرد. ابتدا مفهوم مورد نظر 
زیــارت در میان نخبگان و بزرگان به یک اجماع 
عملیاتی در دانشگاه و حوزه و... برسد و سپس در 
اختیار حاکمیت قرار گیرد و حاکمیت این گفتمان 
را در قالب سیاست در اختیار مردم قرار دهد و در 
سطح سوم به جامعه تزریق کند که این سطح سوم 

کار رسانه است.

 آیا مدیران تعهدی  ◾
در قبال اسناد سیاست گذاری دارند؟

محمدرضا قائمی نیک، 
استاد دانشگاه رضوی و پژوهشگر

ــه خــصــوص در شهر  در زیــــــارت، ب
ــا باید  مشهد بــه چــه چــیــزی بــایــد فکر کـــرد؟ آی
این مسئله را بررسی کرد که پاسخگوی زائر در 
یک سال آینده باشیم یا به این فکر کنیم که ۲۰۰ 
سال آینده درباره ما چه فکر می کنند؟ با این نگاه 
باید در توسعه کمی و کیفی زیارت به ذخایر خود 
نگاه کنیم و بدانیم شرایط در ۱۰۰ سال و ۲۰۰ سال 

آینده چگونه است.
ایــن خــود مسئله ای اســت کــه در زیـــارت، هیچ 
بهره برداری از تاریخ زیارت نداریم و عمدتاً در باب 
آداب زیارت بررسی می کنیم که این امر البته در 

حد ظاهر مسئله است.
همین االن تعهداتی در استفاده از فناوری برای 
زیارت وجود دارد که باالترین سطح فناوری را در 
آستان قدس داریم. این در حالی است که باید به 
استفاده از فناوری در امر زیارت فکر کرد. وقتی 

اتومبیل راه انـــدازی شد زمین حــرم تحمل وزن 
اتومبیل را نداشت و سنگفرش ها ترک برداشت 
و موجب اعتراض مدیران شد پس از آن سعی 
شد حرکت اتومبیل در حرم به ضــرورت خاص 
صورت گیرد. این امر بیانگر این است در مشهد 
سیاست گذارانی نداریم که محصول مطالعاتی 
تحوالت اجتماعی و فرهنگی را در نظر داشته 
باشند و سیاست گذاری تنها بر اساس یک نظر 
است. سیاست گذاری های علوم اجتماعی دقیق 
ــزار گـــردآوری داده هـــا منطبق بر علوم  نبوده و اب

اجتماعی دقیق نیست.
در تصور این طور است »سیاست گذاری« یک 
مدیر را مجبور به عمل و اجرای پژوهش می کند 
در صــورتــی کــه در حقیقت ایــن طــور نیست. 
مدیران در کشور هر کاری که می خواهند انجام 
می دهند و ما راهکاری برای کنترل آنان نداریم. 
مشکل اصــلــی ایـــن اســـت یــک مــدیــر ضـــرورت 
پاسخگویی به جامعه را نمی داند. همچنین این 
افراد در پایان مدیریت به جای اینکه بازخواست 
شوند، به رده باالتر راه پیدا می کنند و مدیران، 
خود را در مقام سیاست گذاری مؤثر نمی دانند. 
سند زیــارت و هرچه وابسته به آن است که به 
مدیران ابالغ شده مربوط به نگاه عصر صفوی 
بوده است. این در حالی است که سند باید به 
آینده فکر کند نه به ازدیــاد زائــر. همچنین باید 
کلیت نظام جمهوری اسالمی در آینده را بررسی 
کند و دانسته شود در میدان عمل با چه مسائلی 
درگیر است، همچنین باید جزئیات را بگوید تا 

اجرایی شود.
سندنویسی های فرهنگی ما هم دچــار مشکل 
و بــیــمــاری اســت چــرا کــه شـــورای عــالــی انقالب 
فرهنگی یک فرم سند دارد که فقط باید کلمات را 
در آن تغییر داد که این امر نشانگر شیوه درست 
سندنویسی نیست و تأثیری نیز در جامعه ندارد. 
مشکل دیگر در سیاست گذاری است که از حل 
مسئله می آید، در واقع سیاست گذاری باید به 

دنبال حل مسئله باشد.

 باید به مسئله زیارت  ◾
نگاه تمدنی ویژه داشته باشیم

امیر جلیلی نژاد، روزنامه نگار
شـــایـــد بــهــتــر بـــاشـــد از نـــگـــاه طــرح 
مطالعات کمی و کیفی زیارت شروع 
کنیم. واقعیت این است باوجود زحمت زیادی 
که در آن طرح انجام گرفت و با توجه به گذشت 
حــدود هشت سال از آن، همچنان چه جامعه 
نخبگانی و چــه عــمــوم مـــردم مفهوم زیـــارت را 
نمی دانیم و در بهترین حالت به مفهوم زیارت از 
منظر کالم توجه کرده ایم. در حالی که پژوهش ها 

باید با منظر سیاست گذاری بیرون بیاید و زیارت 
می تواند موتور محرکه بــرای جمهوری اسالمی 
باشد، مانند ماجرای پیاده روی اربعین. حال آنکه 
با برآمدن ویــروس کرونا زیــارت کالمی نیز مورد 
تهدید قــرار گرفته که بــرای جبران این خسارت 
هم تدبیری اندیشیده نشده اســت. در حالی 
ــارت بــایــد در  کــه ســیــاســت گــذاری در مفهوم زیـ
مجموعه نخبگان تقویت شود و به یک اجماع 
نظر درباره این مفهوم برسیم. مشکل این است 
ــارت و گردشگری مذهبی یک مفهوم واحد  زی
گرفته می شود در حالی که از مبنا این دو با هم 
فــرق دارد و نتیجه ســاده انــگــاری و معناپنداری 
این دو واژه این است که مدیران شهر مشهد در 
۶۰-۵۰ سال اخیر گردشگری مذهبی را جایگزین 

زیارت کرده اند.
شـــورای عالی انــقــالب فرهنگی باید بــه مسئله 
زیارت نگاه تمدنی ویژه داشته باشد؛ بسیاری از 
جامعه شناسان سنت گرا به طور عجیبی از زیارت 
دفــاع می کنند و این در حالی است که ادبیات 
علمی که از زیارت داریم نحیف است و خروجی 
مناسبی در بــاب مــقــاالت و کتب زیــارت مــحــور 
نداریم. در سیاست های عمومی شهری مشهد، 
کسانی کــه سند سیاستی را نــوشــتــه انــد نگاه 
ــارت نــداشــتــه و بــه شــدت  ــ بسیط و کـــالن بــه زی
ایــن امــر را حرکتی فـــردی می بینند و بنابراین 

آسیب زاست. 
بسیاری از طــرح هــای مطرح شــده مانند طرح 
توسعه کمی و کیفی زیارت در دفتر استانداری 
آرشــیــو شـــده و حــتــی خــوانــده نــمــی شــود و ایــن 
ــارت اســت.  ــ نتیجه یــک نــگــاه کــلــیــشــه ای بــه زی
مشکلی کــه داریـــم نگاه و منظر سیاست گذار 
ــا در اســــتــــانــــداری،  ــت هـ ــاسـ ــیـ ــری سـ ــجــ ــ و م
شهرداری و آستان قدس اســت. این افــراد باید 
ــارت را پــیــدا کنند. از طرف  اهمیت جایگاه زیـ
ــوان اجــمــاع ســازی  ــ ــه از ت ــرادی ک ــ دیــگــر بــایــد افـ
 بــرخــوردارنــد پیگیر امــور سیاست گذاری حوزه 

زیارت باشند.

به »نیازسنجی امور زائر« نیازمند هستیم ◾
مرتضی انفرادی، مدیر گروه فرهنگ و 
سیره رضوی بنیاد پژوهش های آستان 

قدس
ما در حوزه زیــارت بیش از ۴۰ کتاب چاپ شده 
ــم. نگاه اصلی ما در بحث زیــارت در بنیاد  داری
پژوهش های آستان قدس »احیای امر امام)ع(« 

است.
به طور خالصه فعالیت های پژوهشی در چهار 
ــجــام مـــی شـــود. نــخــســت زنــدگــی نــامــه  مــحــور ان
امـــام رضــــا)ع( اســـت. قسمتی از کـــار مــا پیدا 
کــردن خألهای پژوهشی است که طی مشاوره 
بــه دانــشــجــویــان مراجعه کننده بـــرای موضوع 
پایان نامه در سطوح مختلف، از آن ها می خواهیم  
دربـــاره آن خألها به پژوهش بپردازند. مثالً ما 
ــاره نیم قــرن ابتدایی عمر شریف حضرت  دربـ
ــا)ع( پــژوهــش قابل توجهی نــداریــم و مــا از  رضـ
پژوهشگران کار بر این موضوع را می خواهیم تا 

بتوانیم این خأل پژوهشی را پر کنیم.
دومــیــن مــحــور؛ مــعــارف رضــوی اســت کــه شامل 
مــبــاحــث ســیــاســی اجــتــمــاعــی و ســبــک زنــدگــی 
می شود. تاکنون ۲۰ عنوان کتاب با این موضوعات 
منتشر شــده اســت. امــا در مجموع فقط بنیاد 

پژوهش ها حدود ۲۵۰ اثر رضوی دارد.
ــارت« و سپس در  در سومین محور بحث »زیـ
چهارمین محور »حرم و آستان قدس« را مورد 
واکاوی قرار می دهیم. همچنین در همین راستا 
دو جلد دربـــاره تــاریــخ آســتــان قــدس بــه صــورت 
دایره المعارفی منتشر شده است. همچنین ذیل 
بخش »فرهنگ و سیره رضوی« به موضوعاتی 
ــارت، فرهنگ زیـــارت و زائــر  ــ همچون آداب زی
پرداخته می شود. در این مجموعه آداب زیارت 
حدود ۲۰ عنوان کتاب را به خود اختصاص داده 
است. برای هر کدام از سرفصل ها تعدادی کتاب 
منتشر شده، بیش از ۴۰ عنوان کتاب چاپ شده 
داریم و به تازگی کتاب »آسیب شناسی زیارت با 

تمرکز بر زیارت رضوی« روانه بازار شد.
در آسیب شناسی سیاست های مربوط به زیارت 
می توان از دو جنبه به این موضوع نگاه کرد: یکی 
محتوای زیارت نامه ها مثل برنامه ریزی برای کتاب 
ادعیه و...؛ یک بحث دیگرمان تسهیل زیارت 

است مثل زیارت اولی ها، زائر شهر و... .
ولی آنچه به آن نیاز داریم »نیازسنجی« است و 
اینکه از زمانی که زائر وارد مشهد می شود باید 
چه کنیم که سبب عمق بخشی به تأثیر زیارت 
شود. زمانی می گفتیم از مبدأ تا مقصد اما بعدها 
متوجه شدیم از مبدأ تا مبدأ است. بنابراین من 
مهم ترین ضعف خــودمــان در مقوله زیـــارت را 

مربوط به »نیازسنجی زائر« می دانم.

میزگرد  اندیشکده مسئله روزنامه قدس با حضور 6 کارشناس حوزه زیارت

سیاست گذاری زیارت در بوته نقد

WWW.QUDSONLINE.IR یکشنبه 14 آذر 14۰۰   29 ربیع الثانی 1443  5 دسامبر2۰21   سال سی و چهارم    شماره 9688   ویژه نامه 216 WWW.QUDSONLINE.IR216 یکشنبه 14 آذر 14۰۰   29 ربیع الثانی 1443  5 دسامبر2۰21   سال سی و چهارم    شماره 9688   ویژه نامه

در تصور اين طور است »سياست گذارى« يک مدير را مجبور به عمل و اجراى پژوهش مى كند در صورتى كه در حقيقت اين طور نيست. مديران در كشور هر كارى كه مى خواهند 
انجام مى دهند و ما راهکارى براى كنترل آنان نداريم. مشکل اصلى اين است يک مدير ضرورت پاسخگويى به جامعه را نمى داند. همچنين اين افراد در پايان مديريت به جاى اينکه 
بازخواست شوند، به رده باالتر راه پيدا مى كنند و مديران، خود را در مقام سياست گذارى مؤثر نمى دانند. سند زيارت و هرچه وابسته به آن است كه به مديران ابالغ شده مربوط به 

نگاه عصر صفوى بوده است. اين در حالى است كه سند بايد به آينده فکر كند نه به ازدياد زائر. 
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ــار نــگــارگــری  ــ ث منتخبی از آ
مــؤســســه کــتــابــخــانــه و مــوزه 
مــلــی مــلــک در نــمــایــشــگــاه 
»گنجینه های مشرق زمین« 
در موزه هنرهای کلکسیونی 
شانگهای چین بــه نمایش 

درآمد.
به گزارش آستان نیوز، 20 اثر نگارگری گنجینه 
کتابخانه و موزه ملی ملک متعلق به دوره های 
مختلف تاریخی به  ویژه دوره قاجار، در کنار 
آثاری از موزه هنرهای معاصر اصفهان، موزه 
رضــا عباسی و کــاخ مــوزه چهلستون ایــران در 

موزه شانگهای چین به نمایش گذاشته شد.
این آثار در دو بخش قطعات مستقل نگارگری 
و آثار ترکیبی که روایتگر هنر نگارگری در کنار 
دیگر آرایه های هنری است، به نمایش درآمده 
ــاری  اســـت. در بخش مستقل نمایشگاه آث
از ابوالحسن غفاری )صنیع الملک( و سایر 
هنرمندان خاندان غفاری و در بخش ترکیبی 
آن نیز آثاری از سیدعلی اکبر گلستانه، میرعلی 
هـــروی، محمدصالح اصــفــهــانــی و مــیــرزا آقــا 

شیرازی به چشم می خورد.
بــه گفته رضــا دبــیــری نــژاد، رئیس اداره مــوزه 
مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک »تصویر 
نزدیک به 20 اثر نگارگری و مینیاتور از گنجینه 
کتابخانه و موزه ملی ملک در کنار گزیده آثار 
نگارگری موزه های هنرهای معاصر اصفهان 
و رضـــا عــبــاســی و کـــاخ مـــوزه چــهــلــســتــون در 
نمایشگاه »گنجینه های مــشــرق زمــیــن« به 

نمایش درآمده است«.
او در این  بــاره افــزود: »بیشتر آثــار نگارگری و 
مینیاتور از گنجینه کتابخانه و موزه ملی ملک 
در این نمایشگاه پیشینه قاجاری دارنــد اما 

در میانشان آثـــاری از دوران صفوی و پیش 
از آن نیز بــه چشم مــی آیــد. تصویر ایــن آثــار 
در دو بخش »قطعات مستقل نگارگری« و 
»آثار ترکیبی نگارگری در کنار دیگر آرایه های 
هنری« از هنرمندانی چون ابوالحسن غفاری 
و دیــگــر هــنــرمــنــدان خــانــدان غــفــاری در دوره 
قاجار و هنرمندانی همچون میرعلی هروی، 
سیدعلی اکبر گلستانه، میرزا آقــا شیرازی و 
یــده شــده و به  محمدصالح اصفهانی بــرگــز

نمایش درآمده اند«.

نمایشگاه گنجینه های مــشــرق زمــیــن کــه با 
محوریت آثار نگارگری ایران دایر شده، بیانگر 
جهان بینی ایرانیان و نوع برخورد آن ها با عالم، 
طبیعت و جهان خیالیشان است. همچنین 
مخاطبان با بازدید از این نمایشگاه می توانند 
به درک و شناخت بهتری از معماری، ادبیات 

و هنرهای مختلف ایران برسند.
نــمــایــشــگــاه گــنــجــیــنــه هــای مــشــرق زمــیــن با 
ــا 27 فــوریــه  هــمــکــاری بــنــیــاد هــنــری بـــردبـــار ت
ــوزه  ــد 1400 در مـ ــا 8 اســفــن ــر بـ بـ ــرا 2022 بـ

هنرهای کلکسیونی شانگهای چین پذیرای 
هنردوستان است.

گنجینه ملک دارای مجموعه نفیسی از آثار 
نگارگری ایرانی است که به صورت تابلوهای 
مجزا و یا از البه الی نسخه های خطی کتابخانه 
ملی ملک گــردآوری شدند و قدمت آن هــا به  
طــور عــمــده بــه دوران صفویه تــا پــایــان قاجار 

برمی گردد.
ــار  ــ ــر آث ــگـ ــار نـــگـــارگـــری هـــمـــچـــون دیـ ــ ــ ــن آث ــ ایـ
تاریخی و هنری کتابخانه و مــوزه ملی ملک 
بــر پــایــه سنت های نیکوی وقــف، اهــدا و نذر 
ــا در  ــده ای از آن هــ ــزیـ ــده کــه گـ ــع آوری شـ ــمـ جـ
ــاالر »خــوشــنــویــســی و نــگــارگــری« ایــن مــوزه   تـ
وقفی- خصوصی در معرض نمایش قرار دارد.
مؤسسه کتابخانه و مــوزه ملی ملک با توجه 
به وقف نامه حاج حسین آقاملک، بنیان گذار 
و واقــف این مجموعه فرهنگی، امکان خروج 
هیچ  کدام از آثار موزه ای و کتابخانه ای را از این 
گنجینه ندارد، بنابراین بسته های  نمایشگاهی 
یــن موقوفه  منتخب از تصویرهای نفایس ا
همچون آثار نگارگری تهیه شده که به  صورت 
رایگان در اختیار مراکز فرهنگی قرار می گیرد.

ــوزه مــلــی مــلــک در ســـال 1316  کتابخانه و مـ
خــورشــیــدی بــر حــرم مطهر حــضــرت رضـــا)ع( 
وقـــف شـــده و در حـــال حــاضــر دوســـتـــداران 
فــرهــنــگ و هــنــر ایــرانــی- اســامــی می توانند 
همه  روزه به  جز روزهــای تعطیل از ساعت 9 
تا 15:30 )پنجشنبه ها از ساعت 10 تا 15( به 
نشانی تهران، میدان امام خمینی، سردر باغ 
مــلــی، خیابان ملل متحد )مــیــدان مــشــق( از 
خدمات متنوع آن با رعایت دستورالعمل های 
ــا بــیــمــاری کــرونــا  بــهــداشــتــی دوران مــقــابــلــه ب

استفاده کنند.

 20 اثر نگارگری و مینیاتور از گنجینه کتابخانه و موزه ملی ملک 
در نمایشگاه »گنجینه های مشرق  زمین« به نمایش درآمد  

سفر »موزه ملی ملک«
به شانگهای چین

خبرخبر
امروزامروز

jتمجید نایب رئیس کنفدراسیون دوومیدانی اروپا از امکانات ورزشگاه امام رضا
نایب رئیس کنفدراسیون دوومیدانی اروپــا از پیست 
دوومیدانی ورزشگاه امام رضا)ع( و دیگر اماکن ورزشی 

مؤسسه تربیت بدنی بنیاد کرامت رضوی بازدید کرد.
ــوان تــیــخــن، نــایــب رئیس  ــ ــزارش آســتــان نــیــوز؛ ای ــ بــه گ
ــا و رئیس فدراسیون  کنفدراسیون دوومــیــدانــی اروپـ

دوومــیــدانــی بـــاروس و دارنـــده ســه مــدال المپیک و 
ـــی، روز جــمــعــه از  ــدانـ ــ ــی ــ دو مـــــدال جــهــانــی دووم
ــی  ــدن ــیـــت  ب ــربـ ــف مـــؤســـســـه تـ ــل بـــخـــش هـــای مــخــت
ــا)ع(  ــ ــام رضـ ــ ــاه امـ ــگــ ــوی و ورزشــ ــ ــرامـــت رضـ ــنــیــاد کـ  ب

بازدید کرد.

نایب رئیس کنفدراسیون دوومیدانی اروپا پس از این 
بازدید گفت: این پیست قابلیت برگزاری بازی های 
بزرگ و جهانی در تمامی ماده های دوومیدانی را دارد.

ایـــوان تیخن ادامـــه داد: ایــن ورزشــگــاه بــا امکانات 
فــوق الــعــاده اش مــرا غافلگیر کــرد؛ چــرا که همیشه در 

رسانه های غربی این  طور گفته می شود که در ایران 
زیرساخت های پیشرفته ای برای ورزش وجود ندارد، 
اما ورزشگاه امام رضا)ع( خاف این گفته ها را ثابت کرد 
و پس از این بازدید نگاه من به ورزش ایران به خصوص 

در رشته دوومیدانی تغییر کرد.

کشت و صنعت
 پیش بینی برداشت 170 تن 

پنبه از اراضی اسفراین 
در سال جاری حدود 55 هکتار از 
اراضی کشت  و صنعت اسفراین به 
کشت پنبه اختصاص داده شده که 

پیش بینی می شود تا پایان آذر ماه
170 تن وش پنبه از این اراضی 

برداشت شود.
عنایت اهلل سمیعی فر، مدیر کشت  و 
صنعت اسفراین در این باره گفت: 

برآورد شده حدود 170 تن وش 
پنبه که 50 تن آن از نوع بذری است، 

از اراضی کشت  و صنعت اسفراین 
برداشت شود.

وی درباره شیوه آبیاری این کشت 

هم گفت: در اراضی پنبه کشت  و 
صنعت اسفراین از روش آبیاری نشتی 

)ردیفی( استفاده شده است و این روش 
نقش مؤثری در کاهش اثرات شوری 

آب و خاک بر محصول دارد.
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خیر مفاتیح 
االمور 
الصدف 
و خیر 
خواتیمها 
الوفاء 
بهترین شروع 
کارها صداقت و 
راستگویی و بهترین 
پایان آن ها وفا است.

ازدواج آسان
 مرحله جدید طرح 

»زندگی به سبک رضوی« برگزار شد

 جشن ازدواج
  150 زوج مهاجر 

در حرم مطهر رضوی
به همت مرکز امور بانوان و خانواده بنیاد کرامت 
ــار جمعی از زوج هـــای  رضـــوی، بـــرای دومــیــن ب
مهاجر ساکن حاشیه شهر مشهد در جشن 
ویــژه نومزدوجین »زنــدگــی به سبک رضــوی« 
شرکت کردند. به گــزارش آستان نیوز، فاطمه 
دژبـــرد بــا اعــام خبر بهره مندی دومــیــن گــروه 
مــهــاجــران از ایـــن طـــرح، اظــهــار کـــرد: مرحله 
نخست این طرح سال گذشته برای 100 تن از 
زوج هــای مهاجر حاشیه نشین برگزار شد و در 
 مرحله دوم نیز با کمک مرکز فرهنگی تبیان 
150 زوج محروم از مهاجران که در مناطق حاشیه  
شهر مشهد از جمله شهرک شهید رجایی، 
شهرک شهید باهنر، مهرآباد، پنجتن، التیمور 
ــد شناسایی و از ایــن طرح  و... سکونت دارنـ

حمایتی بهره مند شدند.
رئیس مرکز امور بانوان و خانواده بنیاد کرامت 
ــوان به  ــه داد: ایـــن زوج هـــــای جــ ــ ــوی ادامـ رضــ
جشن ازدواج زندگی به سبک رضوی در رواق 
دارالهدایه دعوت شدند و ضمن بهره مندی از 
ویژه برنامه های آموزشی و مفرح، هدایایی از 
جمله یک جلد قــرآن کریم حــاوی پیام تولیت 
آستان قدس رضوی به آن ها اهدا شد و از خوان 
کریمانه رضوی در مهمانسرای حضرت رضا)ع( 
نیز متنعم  شدند. در پایان این جشن، عروس و 

دامادها از حرم مطهر راهی خانه بخت شدند.

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه ورثه مرحوم حوا نظامی کاریزنو باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت یک جلد س��ند مالکیت ششدانگ پالک 7291 
فرعی از 5 اصلی بخش 9 مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی 
دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 80068 دفتر 425 صفحه 68 ششدانگ به نام مرحوم حوا 
نظامی کاریزنو ثبت و سند به شماره چاپی 501898 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 935  آ1408568
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- سیدمحمدباقر حسینی جهانگیر

»آگهی ابالغ رأی عدم افراز«
در خصوص تقاضای خانم فرش��ته تاجیک جوجه فرزند علی اکبر به طرفیت حس��ن لس��ان طوس��ی مبنی بر افراز 
ششدانگ پالک ثبتی اعیان 17033/21520 فرعی از 5- اصلی واقع در بخش 9 مشهد که سند مشاعی متقاضی 
صادر و تسلیم گردیده است و شهرداری منطقه 1 مشهد برابرنامه 1/1400/16368- 1400/8/3 در پاسخ به تقاضای 
متقاضی اعالم نموده ))با توجه به بررسی های انجام شده به لحاظ ضوابط شهرسازی آپارتمان قابلیت افراز و تفکیک را 
ندارد. لذا با توجه به نامه شهرداری پالک ثبتی مذکور قابلیت افراز ندارد بدینوسیله تصمیم عدم افراز صادر می گردد 
و برابر ماده 6- آیین نامه افراز به خواهان و سایر مالکین مشاع ابالغ می گردد. افراز پالک فوق مقدور نیست لذا موضوع 
از صالحیت رس��یدگی در اداره ثبت اس��ناد و امالک خارج میباشد و بدینوسیله مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا 
چنانچه متقاضی یا مالکین مشاعی و هر شخص حقیقی و حقوقی نسبت به تصمیم عدم افراز پالک فوق الذکر اعتراض 
دارند از تاریخ انتش��ار ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به دادگاه شهرس��تان تسلیم و رسید آن را به این اداره ارائه 

نمایند. م.الف 936  آ1408569
رئیس ثبت اسناد منطقه یک مشهد- سیدمحمدباقر حسینی جهانگیر

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حاجی محمود مردانی وکالتاً مع الواسطه از طرف سیدجواد مظلوم همدانی به شماره 203077- 1400/4/29 
دفتر 24 مشهد با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 15648/1400 مورخ 1400/05/16 تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی مالکیت پانصد سهم مشاع از 1000 سهم مشاع از 90000 سهم ششدانگ پالک ثبتی 16 
از 165- اصلی بخش 10 طرقبه شاندیز که پالک فوق الذکر به نام سیدجواد مظلوم همدانی ذیل دفتر 2030 صفحه 
25 به شماره ثبت 248297 ثبت و سند شماره 032981ب/90 صادر شد و حسب اعالم وکیل 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 س��ند مالکیت یا س��ند معامله ارائه 
نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. م.الف 937  آ1408574

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی
از طرف محمد ایرانی

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم لیال عمرانی با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضا ش��ده طی درخواس��ت 1400/19782 مورخ 1400/06/16 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 4157 فرعی از 3668 فرعی از 10- 
اصلی واقع در بخش شش طرقبه شاندیز که ذیل صفحه 166 دفتر 600 ثبت 109469 ثبت به نام لیال عمرانی ثبت 
گردیده سند به شماره 999252 ه 91 صادر و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود 
شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی 
مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود 
را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام 
مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق 

مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. م.الف938  آ1408574
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

از طرف محمد ایرانی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم مهین قادری سنگانی دارای شناسنامه شماره 117 به شرح دادخواست به کالسه 4/0000336 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالم حیدر قادری سنگانی به شناسنامه 
11 در تاریخ 1384/12/19 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- تاج گل علیزاده به ش ملی 0769708781 متولد 1323/8/10 همسر متوفی
2- بی بی جان رحمانی به ش ملی 0769249231 متولد 1296/01/10 مادر متوفی

3- مهین قادری سنگانی به ش ملی 1062700287 متولد 1349/02/01 فرزند متوفی
4- شهین قادری سنگانی به ش ملی 1062710320 متولد 1350/04/10 فرزند متوفی

5- سیمین قادری سنگانی به ش ملی 3440803309 متولد 1351/06/15 فرزند متوفی
6- محمدناصر قادری سنگانی به ش ملی 0749368012 متولد 1356/01/01 فرزند متوفی

7- محمود قادری سنگانی به ش ملی 0749372443 متولد 1357/06/01 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ1408563
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم مریم خیر الهی دارای شناسنامه شماره 0740131885 به شرح دادخواست به کالسه 4/0000161 از 

این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ثریا علیجانی مشهد ریزه ئی به شناسنامه 
2060 در تاریخ 1391/01/28 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- فاطمه قاینی به ش ملی 0749443626 متولد 1319/11/1 مادر متوفی
2- پریسا خیرالهی به ش ملی 0740262009 متولد 1374/01/01 فرزند متوفی
3- مریم خیرالهی به ش ملی 0740131885 متولد 1370/10/11 فرزند متوفی

4- نازنین خیرالهی به ش ملی 0740601687 متولد 1383/12/09 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ1408567
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

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

نظر به دستور مواد 1 و 3 و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 
و براب��ر رای ش��ماره 140060306005007093 مورخ 1400/09/08 هیات اول موض��وع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بال معارض خانم مهسا مسگری فرزند مجتبی نسبت به ششدانگ 
یک باب محوطه مش��تمل بر بنا به مس��احت 126 مترمربع از پالک ش��ماره 26 فرعی از 15 اصلی واقع در اراضی 
فاروب رمان بخش 5 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای مصطفی محروقی فرزند محمد قاسم 

محرز گردیده است.
 لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و ماده 13 آیین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیر االنتشار در شهرها منتشر و 
در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذی نفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشد باید از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 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 مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست )م.الف 826(    آ1408550
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/14                             تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/29

علی امینی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نیشابور 

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

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

فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 154-اصلی اراضی طارمی

1-ششدانگ یکباب خانه از پالک 70 فرعی از 154 اصلی فوق به مساحت 143/60) یکصد و چهل و سه ممیز شصت 
صدم( متر مربع ابتیاعی آقای میالد کریمی به میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ و خانم میترا کریمی به میزان سه 
دانگ مشاع از ششدانگ) مشاعاً و بالسویه( از محل مالکیت رسمی شهرداری بجنورد برابر رای شماره 1400-2245 

مورخ 1400/08/29 و رای شماره 2260-1400 مورخ 1400/08/30 کالسه ای 0380-99 و 99-0383
لذا بدینوسیله به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چناچه اعتراضی 
دارندبایداز تاریخ انتشار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسیداخذ نمایندمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایندوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهنددرصورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور 

سند خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.م الف3586 آ1408549
تاریخ انتشارنوبت اول1400/09/14                                  تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/09/29

علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

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

ذیل آگهی میگردد:
آقای بنیامین ذوالفقاری به شناسنامه شماره 3265 کدملی 0749790288 صادره تایباد فرزند رمضان در ششدانگ 
چن��د دربند مغازه و منزل وصل به آن به مس��احت 273/44 مترمربع پالک ش��ماره 334 فرع��ی از 311 فرعی از 
9 فرعی از 251 اصلی واقع در خراس��ان رضوی بخش 14 مش��هد حوزه ثبت ملک تایباد از محل تمامت مالکیت 
سهم االرثی آقایان حمیدرضا و مجید فیض محمدی از محل تمامت مالکیت رسمی و مشاعی مرحوم حاجی موسی 
فیض محمدی و از محل تمامت مالکیت رسمی و مشاعی خانم فاطمه غفاریان راستگوئی و تمامت پالک** کالسه 

1400 -102
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 صورتی که 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 می نماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ1408548
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/9/14                                                 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/29

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

آگهی موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای ش��ماره  140060326009000691مورخه 1400/8/22 هیات موضوع قانون به تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فامنین تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مهران شهریاری  فرزند محمد به شماره شناسنامه 437 صادره از فامنین در ششدانگ  یک قطعه زمین 
مزرعی به مساحت  173920/21 مترمربع  قسمتی از پالک  119 اصلی واقع در بخش پنج همدان  اراضی  روستای 
طمه چی خریداری از مالک رسمی آقای ستار کاوندی 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 صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعترض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت 
انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.)م الف 240(  آ1408522

تاریخ انتشار نوبت اول 14: /1400/9                              تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/9/28
رضا بیات - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین

آگهی موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای ش��ماره  140060326009000710مورخه 1400/8/25 هیات موضوع قانون به تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فامنین تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مهران شهریاری  فرزند محمد به شماره شناسنامه 437 صادره از فامنین در ششدانگ اعیانی یک قطعه 
زمین مزرعی به مس��احت  163671/19 مترمربع  قس��متی از پالک  119 اصلی واقع در بخش پنج اراضی همدان  
روستای طمه چی خریداری از مالک رسمی آقای ستار کاوندی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعترض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت 
انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.)م الف 239( آ1408540

تاریخ انتشار نوبت اول :1400/9/14                                  تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/9/28
رضا بیات - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین

آگهی موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای ش��ماره  140060326009000717مورخه 1400/8/26 هیات موضوع قانون به تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فامنین تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای عربعلی بهرامی فرزند اسالمعلی به شماره شناسنامه 746 صادره از شراء در هفتادو دو شعیر مشاع از 
نو وشش شعیرعرصه  بانضمام ششدانگ اعیانی یک قطعه زمین مزرعی به مساحت  56562/25 مترمربع  قسمتی از 
پالک  143 اصلی واقع در بخش پنج همدان حوزه ثبت ملک فامنین اراضی روستای همه کسی خریداری از مالک 
رس��می آقایان عباس نوروزی، و رجب رس��ولی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعترض 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 بدیهیاست در صورت انقضای  

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.)م الف 238(  آ1408543
تاریخ انتشار نوبت اول 14: /1400/9                              تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/9/28

رضا بیات - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین

آگهی موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای ش��ماره  140060326009000728مورخه 1400/8/26 هیات موضوع قانون به تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فامنین تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای احمد حسنی فرزند شعبانعلی به شماره شناسنامه 620 صادره از فامنین در ششدانگ یک قطعه زمین 
زراعی دیم به مساحت  183123/74 مترمربع  قسمتی از پالک  110 اصلی واقع در بخش پنج همدان حوزه ثبت 
ملک فامنین اراضی روستای خوش آباد خریداری از مالک رسمی آقای  محمد اصفهانی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت  به صدور 
س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعترض 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 

صادرخواهد شد.)م الف237(  آ1408545
تاریخ انتشار نوبت اول 14: /1400/9                         تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/9/28

رضا بیات - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین

آگهی فقدان سند مالکیت
 آقای حسین کالنتری  باستناد دو برگ استشهاد محلی که به امضا شهود و به گواهی دفتر اسناد رسمی شماره 14 
زاهدان رسیده است مدعی است که سند مالکیت 603040 ج 98 ششدانگ  یکباب منزل پالک 7509 - اصلی  واقع 
در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان میرحسینی  دفتر 139920322001008443 بعلت جابجایی از بین 
رفته  درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا مراتب باستناد تبصره یک ماده 120 آیین نامه ثبت در یکنوبت 
آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود یا انجام معامله نسبت به ملک مرقوم می باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت یا سند معامله باین اداره اعالم و رسید 
دریافت نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.   م الف: 770  1408470 

                               حسینعلی مالیی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان

 آگهی فقدان سندمالکیت
نظربه این که خانم فاطمه بیداراحدی ازوراث مرحوم علی اکبربیداربه اس��تناد دوبرگ استش��هادی گواهی ش��ده 

منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت سندمالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده ومدعی است سند 
مالکیت شش��دانگ پالک 1557فرعی از  276اصلی بخش13مش��هد که متعلق به مرحوم علی اکبربیدارمی باشد 
بعلت بی احتیاطی مفقودش��ده اس��ت با بررسی دفترامالک معلوم شد که س��ند ذیل دفتر173 صفحه 421به نام 
مرحوم علی اکبر بیدارثبت وسند به شماره چاپی938812سری-سال-صادروتسلیم شده است که برابرسند11009-
22/10/1370دفتر30    فریمان به وی منتقل ش��ده اس��ت.دفترامالک بیش ازاین  حکایتی نداردلذاباستناد تبصره 
ذی��ل ماده120اصالح��ی قانون ثبت مراتب ی��ک نوبت آگهی ومتذکرمیگردد هر کس نس��بت به ملک موردآگهی 
معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزدخودمیباش��د بایس��تی ظرف مدت10روزازتاریخ انتشاراین 
آگهی اعتراض کتبی خودرا به پیوست اصل سندمالکیت یاسندمعامله رسمی به این اداره تسلیم نماید.بدیهی است 
درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرریا وصول اعتراض بدون ارائه سندمالکیت یاسند معامله رسمی نسبت به 

صدورسندمالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.آ1408471    
                             محمدرضارجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک 

آگهی فقدان سندمالکیت
نظربه اینکه خانم فاطمه بیداراحدی ازوراث مرحوم علی اکبربیداربه اس��تناد دوبرگ استش��هادیه منظم به تقاضای 
کتبی جهت دریافت سندمالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده ومدعیست سندمالکیت ششدانگ پالک 
1557فرعی از276اصلی بخش13 مشهدکه متعلق به مرحوم علی اکبربیدارمی باشد بعلت بی احتیاطی مفقود شده 
است.با بررسی دفترامالک معلوم شد که سند ذیل دفتر143صفحه238بنام مرحوم  علی اکبربیدارثبت وسندبشماره 
چاپی817076 س��ری- سال-صادروتسلیم شده است که برابرس��ند11003-  22/10/1370دفتر30فریمان به وی 
منتقل شده است، دفترامالک بیش ازاین حکایتی نداردلذابه استنادتبصره ذیل ماده120اصالحی قانون ثبت مراتب 
یک نوبت آگهی ومتذکرمیگرددهرکس نسبت به ملک موردآگهی  معامله ای انجام داده یامدعی وجودسندمالکیت 
نزدخود میباشدبایستی ظرف مدت 10روزازتاریخ انتشاراین آگهی اعتراض کتبی خودرابپیوست اصل سندمالکیت 
یاس��ندمعامله رس��می به این اداره تسلیم نمایدبدیهی اس��ت درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرریا وصول 
اعتراض بدون ارائه س��ندمالکیت یاسند معامله رسمی نسبت به صدورسندمالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی 

اقدام خواهد شد.آ1408472                                  
 محمدرضارجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک 

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

براب��ر رأی ش��ماره 140060308001004201 مورخ 08/26/ 1400 هی��ات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه فریز مرغی فرزند حس��نقلی بش��ماره شناسنامه 4 در ششدانگ دو قطعه 
زمین مزروعی مشجر به مساحت 20933/18 مترمربع تمامی پالک 942-اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو 
حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت حسنقلی فریز مرغی و فاطمه استانستی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  یکشنبه 1400/09/14            تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه 30 /1400/09                         

حسین براتی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند
 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی نظر به دستور مواد 1 و 3 و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/09/20 امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی نیش��ابور مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض انان محرز و رای الزم صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل 
اگهی می گردد. امالک متقاضایان واقع در حوزه ثبتی نیشابور بخش 12 پالک 51 اصلی1- 27 فرعی آقای مهدی 
صنعتی نیا فرزند علی اکبر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 449 مترمربع واقع در اراضی کریم آباد 
خریداری از مالک رسمی شرکت تکنو صنعت برابر رای شماره 140060306005007138 2- 27 فرعی خانم ملیکا 
صنعتی نیا فرزند مهدی نس��بت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 430/80 مترمربع واقع در اراضی کریم 
آباد خریداری از مالک رسمی شرکت تکنو صنعت برابر رای شماره 140060306005007139 3- 27 فرعی آقای 
محمد صنعتی نیا فرزند مهدی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت449/30 متر مربع واقع در اراضی 
کریم آباد  خریداری از مالک رسمی شرکت تکنو صنعت  برابر رای شماره 140060306005007140 4- 27 فرعی 
آقای محمد صدیقی فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 496/91 مترمربع واقع در اراضی 
کریم آباد خریداری از مالک رسمی شرکت تکنو صنعت برابر رای شماره 140060306005007141 5- 27 فرعی 
آقای مهدی صنعتی نیا فرزند علی اکبر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 448/74 مترمربع واقع در 
اراضی کریم آباد خریداری از مالک رسمی شرکت تکنو صنعت برابر رای شماره 140060306005007142 6- 27 
فرعی آقای مهدی صنعتی نیا فرزند علی اکبر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 484/47 مترمربع 
واقع در اراضی کریم آباد خریداری از مالک رسمی شرکت تکنو صنعت برابر رای شماره 140060306005007143 
.لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 ائین نامه 
مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتش��ار در ش��هرها 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 مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل رذا 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 13 ائین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته 
نشده واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین اگهی نوبتی و تحدید 
حدود بصورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی 

اگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید. م الف)833(  آ1408582
 تاریخ انتشار نوبت اول 1400/09/14                                    تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/09/29   

علی امینی-ریی�س ثب�ت اس�ناد و ام�الک نیش�ابور
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