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قرآن ها را آزاد کنید! 
فروردین همین  اوایــل 
امــــــســــــال بــــــــود کــه 
نوشتند:  خبرگزاری ها 
ــران  ــ ــ ــارب ــ ــ ــم ک ــ ــشـ ــ »خـ
حبس  از  مـــراکـــشـــی 
مــســاجــد!«  در  ــرآن  ــ ق
ایـــن  از  ــم  هــ ــرا  ــاجــ ــ م
قــرار بــود کــه بــا وجــود 
مساجد  ــی  ــازگــشــای ب

شده  حبس  قفسه ها  در  قرآن ها  اما  کازابالنکا،  شهر  در 
بودند و به دلیل احتمال انتقال ویروس کرونا، کسی امکان 
دسترسی به قرآن در مساجد را نداشت. حاال هم »مهر« 
نوشته فعاالن مراکشی در شبکه اجتماعی فیس بوک با 
راه اندازی کمپینی با عنوان »آزاد کنید« از وزارت اوقاف و 
به  را  قرآن  این کشور خواستند نسخه های  امور اسالمی 

قفسه های خالی مساجد بازگرداند.
بــاره  ایــن  در  مراکشی  فــعــاالن  از  مخلص«  »عبدالصمد 
گفت: »چند ماه پیش مساجد بازگشایی شدند، اما اجازه 
داده  عبادی  مراکز  ایــن  به  قرآنی  نسخه های  بازگرداندن 

نشد«.
وی افزود: نمازگزاران اکنون مجبور هستند با خود قرآن به 
از گوشی های همراه  قرآن  قرائت  برای  یا  بیاورند  مساجد 

خود استفاده کنند.
عبدالصمد مخلص با اشاره به اینکه اتخاذ تدابیر بهداشتی 
برای مقابله با کرونا نباید مانع از وجود نسخه های قرآن 
وزارت  کــرد:  تأکید  قرائت کالم وحی شــود،  و  در مساجد 
اوقــاف مراکش باید در تصمیم خود مبنی بر قرار ندادن 

نسخه های قرآن در قفسه های مساجد بازنگری کند.
از سوی دیگر عبدالعالی الرامی، رئیس انجمن ملی توسعه 
این کشور  اوقــاف  از وزارت  اقتصادی و اجتماعی مراکش 
خواست ضمن ضدعفونی کردن نسخه های قرآن، اجازه 
قرائت قرآن با استفاده از نسخه های کالم وحی مساجد 

را به نمازگزاران بدهد، زیر این از حقوق دینی آن هاست.

رقیه توسلی  دیروز با رفیقی قدم می زدیم. 
با غصه های  رفیقی که یک سالی می شود 
بی شمار دست و پنجه نرم می کند و هیچ 
شباهتی به آنکه می شناختم نداشت. حق 
هم داشت البته... داغ اگر جایش را بدهد 

به داغ ها، دیگر خدا خودش باید رحم کند.
جویده و پراکنده زیاد حرف زد. زیاد هم بغض 
کرد که حین آشپزی یاد خواهر مرحومش 
می افتد که فالن غذا را دوست داشت. از جلو 
مادرش  کتاب خوانی  شود،  رد  کتاب فروشی 
گفت  خاطراتی  از  چشمش...  جلو  می آید 
که پدرش را درآوردند، از رخت و لباس ها، از 

ساعت و انگشتری و گلدان ها و شیشه های 
مربای مادرش، از کتاب های ارشد خواهرش 
که هنوز روی میز هال باز است، از جهانش 
که در عرض سه ماه خالی شد، از اقوام که 

دریغ می کنند حالش را بپرسند و... . 
مــوقــع خــداحــافــظــی نــمــی دانــســتــم تبدیل 
ــوه یــا درخــــت... فقط همین  ــده ام بــه ک شـ
باید  آنکه  نبودم...  خودم  که  می دانم  قدر 
تسلی  را  ســوگــوارش  رفیق  و  کند  دوستی 
ایــن نتیجه رســیــدم که  بــه  بــدهــد. ناگهان 
نقش یک درخت بی برگ و بار را بازی کنم، 
درختی که دارد اشک می ریزد اما می داند 

در چنین شرایطی اگر روانپزشک نباشی، 
احتمال به خطا رفتن راهنمایی ها باالست.

عجیب الل مانی گرفتم. یعنی نمی دانستم 
دلــداری ام برای دوستی که از خانواده چهار 
نـــفـــره اش، کــســی نــمــانــده چــه بــایــد بــاشــد؟ 
نمی دانستم به او که کل حرفش نخواستن 
زندگیست، چه بگویم؟ به او که غم ها مثل 
گله گرگ های تیزدندان محاصره اش کرده اند 
و فکر می کند تنها پناهش افسردگی است. 

سنجاق
بود  آنجا  مادربزرگم  خدابیامرز  کــاش  ای  

با لهجه قشنگش می گفت: گوِشت رو  و 
جلو بیار یک چیزی بگم برات عزیزکم... آن 
 وقت از پیامبرانمان می گفت. از زندگی که 
آسانش هم سخت است. از ما که دردها 
و رنج ها میسازدمان. از توکل که راه نجات 
اســت و از خــدا که بی شک خیلی خیلی 

دوستمان دارد.

پینوشت
»وعنده مفاتح الغیب«

اوســـت/ سوره  نــزد  تنها  کلیدهای غیب  و 
انعام آیه 59

نیمکتزندگینیمکتزندگی

سخت در طلب 
معجزه ایم 
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 همکاری های صنعتی بنیاد بهره وری موقوفات 
و دانشگاه امام رضا j توسعه می یابد

 صنعت و دانشگاه
دو بازوی بهره وری

 تکریم مادران و همسران شهدا 
fروی دیوارنگاره میدان ولی عصر

موعظه/ آیت اهلل مجتهدی تهرانی

 حق نداری 
 بیشتر از یک کفن 
برای خودت ببری
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گفتاری از حجت االسالم والمسلمین دکتر مهدی نخاولی

bارتباط با اهل بیت 
تنها راه نجات از مرگ جاهلیت

    سال اول    ویژه نامه 250    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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»تبیین  مــوضــوع  بــا  مبنا  تخصصی  نشست 
انــدیــشــه حضرت  مــبــانــی حــکــمــرانــی دیــنــی در 
ــه هــمــت دفتر  آیــت هللا الــعــظــمــی خــامــنــه ای« ب
مدرسه  در  ایشان  آثار  نشر  و  حفظ  نمایندگی 
ــواب مــشــهــد بـــرگـــزار شـــد. در  ــ ــی ن عــلــمــیــه عــال

ــــن نــشــســت اســـتـــاد حسن  ای
پژوهشگر  ــدی؛  ازغــ رحــیــم پــور 
شــورای  عضو  و  نظریه پرداز  و 
ــرهــنــگــی بــه  ــالـــی انـــقـــالب ف عـ

عنوان سخنران به بیان ...

 در مراسمی باشکوه انجام شد

وداع با  شهیدان گمنام در حرم رضوی
 نشست تخصصی »مبنا«

  با سخنرانی حسن رحیم پور ازغدی 
در مدرسه علمیه نواب مشهد برگزار شد

 مبانی 
 حکمرانی دینی 

 در اندیشه 
آیت هللا خامنه ای

4
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منبرمجازی

طلبکار خدا نباش!

بعضی ها  هاشمی نژاد   حجت االسالم  
ــرف بــزنــنــد،  ــر ضــددیــن حـ فــکــر مــی کــنــنــد اگـ
می خوانی؟  نماز  هنوز  می گوید  روشنفکرند. 
هنوز روضه می روی؟ می گویند دو ماده با هم 
هستی  مــاده  تصادف  اثر  بر  کردند،  برخورد 
خلق شد. ســؤال: این دو ماده را چه قدرتی 
به هم تالقی داد؟ دو ماده دیگر؟ آن دو را چه 

کسی حرکت داد؟ 
این تسلسل می شود که از نظر علمی باطل 
اســت. جــواب می دهند حرکت در دل ماده 
ذاتـــی و ازلـــی اســـت. علم مــی گــویــد هــر چه 
ازلــی اســت ابــدی هم هست چــون حرکتش 
ازلــی نیست. تمام  را از دست می دهد پس 

زیربنایشان این است. 
خدا را فراموش نکن. به امیرالمؤمنین، اسدهللا 
الغالب)ع( گفتند. افالطون حرف قشنگی زده 
است، می گوید: »العالم کره، األفــالک قِِسيٌّ، 
والحَوادُِث ِسهامٌ، واإلنسان هَدَفٌ و الرامِي هُوَ 
ــفـَـرُّ؟«... انسان هــدف اســت و  الــمَ هللاُ، فأيَنَ 
تیرانداز خداست، پس به کجا باید فرار کرد؟ 
حضرت علی)ع( در پاسخ این آیه را خواندند: 
»ففروا الی هللا« به سوی خود خدا فرار کنید.

هیچ راهی نیست باید با خدا رفیق شوی. باید 
روی تضرع و تذلل به سوی او بیاوری. طلبکار 
نباش. اگر نفسی پایین برود و باال نیاید چه 
می شود؟ آی سی یو را ببینید اکسیژن می رود 
بــاال نمی آید ریــه از کــار افــتــاده اســت، تــوان 
تا عمل  بگذارند  باید  نــدارد. چقدر دستگاه 
بازدم را انجام دهد. هیچ دانشمند و پزشکی 
نگفته اســت خــدا اگــر ایــن رگ را ایــن طرف 

می گذاشت بهتر بود.
ــروز  امـ اســـت  بــشــر  مهلت  بــیــمــاری  غفلت 
لــوازم غفلت بیشتر است. حضرت علی)ع( 
می فرماید: اولین طلبکار من خداست، طلب 
واجبات را می کند، چقدر به خدا بدهکاریم. 
مــی دانــنــد؛  خـــدا  طلبکار  را  خـــود  بعضی ها 
می گویند کارم درست نشده، نماز نمی خوانم. 
حاجتم را نداده روزه نمی گیرم. پول زیاد بهم 
نــداد من هم در خــانــه اش نــمــی روم. به قول 
عــرب هــا »ثــابــت کــن زمین مــال توست بعد 

نقشه اش را بکش«.
از ذات اقدس احدیت چه طلبی داری؟ »یا 
کسی  ای  استحقاقها«...  قبل  بنعمه  مبتدا 
که ابتدا کردی به نعمت دادن به من قبل از 
باشم«.  داشته  نعمت  استحقاق  من  اینکه 
چه طلبی داری؟ نماز نخوان، روزه هم نگیر، 
عبادت نکن چه کسی ضرر می کند؟ خودت!

خلق ناکردم که خود سودی کنم / بلکه تا بر 
بندگان جودی کنم... گر جمله کائنات کافر 

گردند/ بر دامن کبریاش ننشیند گرد
همه کمونیست شوند؛ برای خدا ضرری دارد؟ 
همه سلمان فارسی شوند؛ برای ذات اقدس 

الهی نفعی دارد؟ پس طلبکاری نکن.

jدرباره تاریخچه و سرگذشت عجیب یک بنای تاریخی در نزدیکی مشهدالرضا

اینجا زندان هارون نیست
برای  محمدحسین نیکبخت   
ما شیعیان، نام هارون الرشید یادآور 
خاطرات تلخ است و تلخ ترین آن ها، 
زندانی شدن و به شهادت رساندن 
کاظم)ع( است. هارون  امام موسی 
از  بلند  سیاهه ای  کــارنــامــه اش،  در 
جنایت های مخوف دارد. او در دوران خالفت خود، 
بیشتر مخالفانش را از میان برداشت. کافی بود به 
کسی مشکوک شود تا وی را از صفحه گیتی محو 
کند. خاندان برمکیان، یحیی بن عبدهللا از نوادگان 
امام حسن مجتبی)ع( که به فجیع ترین شکل ممکن 
به شهادت رسید و... فقط نمونه هایی از جنایت های 

هارون است. 
هارون در 46سالگی درگذشت. 10 سال بعد، مأمون 
پس از به شهادت رساندن امام رضا)ع( دستور داد 
پیکر مطهر آن حضرت را در همان مکانی که هارون 
دفن شده  است، به خاک بسپارند. قبر هارون چنان 
در  مراکش  اهل  مسلمان  جهانگرد  ابن بطوطه،  که 
حدود سال 750ق گزارش کرده  است، تا قرن ها در 
کنار مرقد مطهر رضوی باقی بود و بعدها در دوره 
سربداران، صندوق روی آن را برداشتند و با تغییر 
اطراف  آن در  از  معماری حرم مطهر، دیگر نشانی 

ضریح مطهر باقی نماند. 

یکخاطرهخوفانگیز ◾
خوب یادم هست در دوره دبستان، یک بار مسئوالن 
بردند  را  ما  مینی بوس  با  کردند،  همت  ما  مدرسه 
به بازدید بقعه هارونیه؛ کجا؟ داخل جاده ای که به 
آرامگاه فردوسی منتهی می شود. آنجا بود که شخص 
بزرگواری از اهالی مدرسه ما، فرمایش هایی را فرمود که 
ما در آن بچگی باور کردیم و آن بزرگوار فرمودند اینجا 
زندان هارون است و بر اساس گزارش های تاریخی، 
40 سید را در آن کشته و در جرز دیوارهایش دفن 
کرده اند. اما برای من که در آن ایام کودکی از شنیدن 
این داستان خوف کرده  بودم، یک پرسش باقی ماند؛ 
زندانی ها را کجای این بنا حبس می کردند؟! سال ها 
طول کشید تا بفهمم این بنای قدیمی نه تنها ربطی 
به هارون عباسی ندارد، بلکه حتی در دوره او ساخته 

نشده  است!

اصلقضیهچیست؟ ◾
سال  از  پیش  تــا  هــارونــیــه،  بقعه  از  مهمی  بخش 
ــزاره فردوسی  1313خــورشــیــدی یعنی زمــانــی کــه هـ

برگزار شد، زیر خروارها خاک مدفون بود و از آنجا 
که جاده آرامگاه فردوسی از مجاورت آن می گذشت، 
برگزارکنندگان هزاره به فکر افتادند که حفظ آبرو کنند 
و دستی هم به سر و روی این بنا بکشند. این  گونه 
شد که خاک های اطراف آن جمع شد و اصل بنا از 

زیر زمین بیرون آمد. 
مانند  اروپــایــی  گــردشــگــران  برخی  آن،  از  پیش  تــا 
»فریزر« و محققان ایرانی مانند محمدحسن خان 
در  و  جلب  بنا  ایــن  بــه  نظرشان  اعتمادالسلطنه 
آثارشان به این بقعه اشاراتی شده  بود. با توجه به 
سنگ قبرهای متعددی که در داخل و بیرون بقعه 
در  بنا،  این  که  دادنــد  احتمال  برخی  کردند،  پیدا 
اصل مقبره بوده  است؛ اما بعدها و پس از مطالعات 
دقیق تر به این نتیجه رسیدند که این ساختمان، در 
اصل خانقاهی متعلق به دوره حکومت مغوالن یا 
همان عصر ایلخانی است که احتماالً در قرن هفتم 

یا هشتم ساخته شده؛ یعنی پس از واقعه غارت و 
ویران شدن شهر طوس در هجوم ابتدایی مغوالن. 
دنیاگریزی  دلیل  به  مغول  حاکمان  زمــان،  آن  در 
بــرای حکومتشان،  بــودن آن هــا  صوفیان و بی خطر 
و  می کردند  حمایت  مکان هایی  چنین  ساخت  از 
شاید این بنا هم بر همان اساس ساخته و شکل 
و چند  این خانقاه  باشد. بعضی معتقدند  گرفته 
خانقاه دیگر در برزش آباد و ویرانی واقع در اطراف 

صوفیه  معروف  شیوخ  از  یکی  به  متعلق  مشهد، 
بوده  نام شیخ عبدهللا غرجستانی  به  آن دوره  در 
 است. حاال اینکه چطور به ذهن مردم رسیده  که 
این بنا را که شبیه همه چیز هست اال زندان، زندان 
هارون بنامند، هللا اعلم. البته برخی هم مدعی اند 
که قبر امام محمد غزالی، از متکلمان مشهور دوره 
سلجوقیان، داخل یا اطراف همین بقعه قرار دارد و 
مسئوالن وقت یعنی همان هایی که بقعه را از زیر 
خاک درآوردنــد، برای اینکه کسی را ناامید نکنند، 
بقعه  مقابل  هــم  را  تشریفاتی  و  نمایشی  قبری 
ساخته اند که رویش اسم امام محمد غزالی کنده 
شده  است! البته در اینکه قبر این متکلم معروف 
بــوده، تردیدها کم است، اما برای یافتن  در طوس 
تالش هایی  خورشیدی   1380 دهــه  در  آن،  مکان 
صورت گرفت که به جاهای خوبی هم رسید و نشان 
داد اینجا و این مکان، یعنی بقعه هارونیه، قبر هر 

کسی که باشد، قبر امام محمد غزالی نیست. بقعه 
هارونیه که به دلیل اطالق این اسم، نام اصلی آن 
هم از یادها رفته  اســت و امــروز دربــاره آن چیزی 
نمی دانیم، به عنوان یک بنای آجری بسیار مهم از 
دوره ایلخانی، محل بازدید عالقه مندان به تاریخ و 
باستان شناسی است و البته هر وقت گذرتان به آن 
افتاد، یادتان باشد که هیچ ربطی به هارون عباسی 

و ماجراهای دوران خالفت او ندارد!

این بنا، در اصل مقبره بــوده ؛ اما بعدها و پس از مطالعــات دقیق تر به این نتیجه 
رسیدند که این ساختمان، در اصل خانقاهی متعلق به دوره حکومت مغوالن یا همان 

عصر ایلخانی است که احتماالً در قرن هفتم یا هشتم ساخته شده است.
گزيدهگزيده
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و اقبال مردمی بیشتر 
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کنیم باید دنبال آن 
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حواشی حواشی

ــزرگ  ــدرب ــوش پ الهه ارجمندی راد   هــرشــب در آغـ
می نشست، دستان پر چــروک او را با دست کوچکش 
می مالید و بعد به دقت موها و محاسنش را شانه زده 
و روی گونه اش بوسه می زد. هیچ وقت پدربزرگ صورت 
و موهای او را ندیده بــود امــا همیشه به او  زل مــی زد و 
می گفت: »دختر موطالیی  بــابــا...« کوچک تر که بود 
همیشه با خودش فکر می کرد چرا پدربزرگ موهای سیاه 

او را طالیی می بیند. بزرگ تر که شد فهمید  پدربزرگ 
سال هاست نمی تواند ببیند ولی حاال دوست دارد هر 
کس و هرچیز را آن طور که دوست دارد ببیند. مادرش را 
فرشته مهربان می خواند و پدرش را آقا مجید. اصالً آقا 
مجید از دهانش نمی افتاد. بی بی جان، مادر خدابیامرز 
پــدر، ســادات بــود و پــدربــزرگ همیشه می گفت: »خون 
سید در رگ توست. حرمت داری باباجان! آقا مجیدم...« 

پدر همیشه شرمنده پدربزرگ بود. نه فقط به خاطر این 
مهربانی و حمایتی که همیشه داشت و حاصل یک عمر 
زندگی اش را هم به او بخشیده بود. همه این ها بود ولی 
فقط این نبود. شرمندگی اصلی اش این بود که سرمایه 
پــدربــزرگ را از دســت داده بــود امــا حتی نتوانسته بود 
تمام این 10 سال اخیر او را به آرزویش برساند و زائر آقا 
امام رضا)ع( کند. هانیه برای درک این شرمندگی خیلی 

کوچک بود اما هربار که تلویزیون کوچک سیاه و سفید 
14 اینچشان حــرم امــام رضــا)ع( را نشان مــی داد، حال 
منقلب پدربزرگ و ناراحتی پدر را می فهمید. یک بار از 
مادرش پرسید: »آخه چرا پدربزرگ رو نمی بریم مشهد... 
منم خیلی دوست دارم برم حرم امام رو ببینم...« سکوت 
مــادر را که دیــد، انگار فهمید او هم دیگر نباید از شوق 
زیارت بگوید و این، حسرت همه اهل خانه است. حتی 

برای آنکه پدربزرگ دلخور نشود نقاشی حرم را پنهانی 
می کشید و قایم می کرد. درست است نمی توانست با 
چشم هایش نقاشی  را ببیند اما هربارکه سکوت هانیه 
را می دید و می فهمید سرگرم دفتر و مدادرنگی هایش 
است، می پرسید: »دختر موطالیی من! ... تعریف کن 
ببینم چی می کشی باباجان...« و او تمام آنچه کشیده 
بود را تعریف می کرد. خیلی دوســت داشــت از آن همه 

نقاشی گنبد و گلدسته هایی که یواشکی کشیده بود، 
برایش بگوید. از کبوترهایی که در آسمان حــرم پــرواز 
می کنند یا آن آقای نورانی که کنار ایوان حرم کشیده... اما 
می دانست پدربزرگ بغض می کند و توی خودش می رود. 
مادر به هانیه گفته بود سال ها پیش دیابت پدربزرگ باال 
رفته و دید چشمانش را از دست داده بود. آن زمان هانیه 
هنوز به دنیا نیامده بود، همان روزهایی که بی بی جان 

تازه فوت شده بود. پدربزرگ تا مدت ها غصه رفتنش را 
می خورد و بیش از همه داغــدار شــده بــود. باالخره غم 
تنهایی و رفتن بی بی جان، سوی چشم پیرمرد را گرفت و 

از آن روز او با آن ها همخانه شد. 
سال ها از آن روز می گذرد و امروز هانیه 10 ساله مونس و غمخوار 
پدربزرگ شده. باز دفترش را برداشت و پدربزرگ را نقاشی 
کرد. او را با عصای سفیدش کشید که به سمت یک خورشید 

مـــی رود. بعد بــاز آن خورشید را شبیه گنبد کــرد. یک دفعه 
فکری به خاطرش رسید. قلکش را از داخل کمد درآورد و آن 
را شکست. پول های آن را شمرد، دوباره همه را داخل سبدی 
گذاشت و پشت لباس ها مخفی کرد. می دانست خیلی پول 
کم دارد اما تصمیم گرفت تمام پول توجیبی هایش را خرج نکند 
و حتی کنار مادرش برای مردم گلدوزی و بافتنی کند تا زودتر پول 

سفر پدربزرگ جور شود. کاش بشود...!

کوتاه نوشت
 نقاشی 
از یک آرزو

موعظه
آیت اهلل مجتهدی تهرانی

   حق نداری بیشتر از یک كفن برای خودت ببری
ساواک تهران در تاریخ 46/10/17 طی گزارشی به اداره كل سوم 

چنین اعالم نموده بود: »عمل شیخ مزبور از جهت تعلیم دادن 
جوانان به درس دینی اشكالی ندارد. اشكال كار از این جهت است 

كه نامبرده فوق العاده در جوانان نفوذ دارد. چنانچه بخواهد 

جوانان را علیه دولت تحریک نماید، جلوگیری از آن خیلی 
مشكل است«. این ها توصیف ساواک تهرانی از مال محمدعلی 

مجتهد، معروف به مجتهدی تهرانی است. 14 سال از رحلت این 
معلم اخالق می گذرد. بخش هایی از سخنرانی ایشان با موضوع 

»تجسم اعمال انسان پس از مرگ او« را با هم می خوانیم. 

»وقتی انسان می میرد، سه چیز در حال احتضار از جلو او رژه 
می رود. یكی دوستان، اوالد و زن و فرزند، دیگری مال انسان 

مثاًل باغ و ماشین و دیگری هم نماز، روزه و عبادت. انسان رو به 
مالش می كند و می گوید: شما كه هستید؟ می گوید: من اموال تو 
هستم. سؤال می كند: من نسبت به تو حریص بودم، به چه درد 

من می خوری؟ می گوید: یک كفن بیشتر حق نداری برای خودت 
ببری. از دومی سؤال می كند: كه هستی؟ می گوید: من اوالد تو 
هستم. می پرسد: من نسبت به تو حریص بودم، برای دانشگاه، 

مدرسه، لباس و پرستاری ات در زمان بیماری تالش كردم، به چه 
درد من می خوری؟ می گوید: تا كنار قبر با تو هستم و بعد از اینكه 

تو را در قبر گذاشتم، دنبال غذا می روم. مستحب است جنازه را 
دفن می كنند ۵-6 قدم بروند و برگردند و چندبار این كار را تكرار 
كنند تا مرده با این خانه جدید مأنوس شود اما باالی همان قبر، 

حرف از نوشابه و سرد شدن غذا می زنند.
رو به سومی می كند و می پرسد: شما كه هستی؟ می گوید: من 

اعمال تو هستم. من تا قیامت با تو هستم چه خوب و چه بد همراه 
تو هستم. تو نسبت به آن دو تای دیگر حواست جمع بود اما 

نسبت به من كوتاهی كردی! نسبت به نماز اول وقت دقت نداشتی 
درحالی كه دنبال پول درآوردن، خانه خریدن برای آن ها بودی اما 

فكر من نبودی! نسبت به آن ها حریص بودی اما به من بی توجه 

بودی!
»به آتشم بیفكن و نام گنه مبر/ كه آتش به گرمی عرق انفعال 

نیست« خجالتش بسیار بدتر است كه اعمال به ما این را بگوید 
كه نسبت به مال و اوالد حریص بودی اما به من بی توجه بودی! 

اعمال تا قیامت با انسان است اما آن دو می روند«.

بیستمین قسمت از بــرنــامــه ســـوره بــه مــوضــوع 
»اقتصاد نهاد دین« اختصاص داشت و میهمان 
این برنامه هم سید ابوالحسن نواب، رئیس دانشگاه 

ادیان و مذاهب بود.
نواب در پاسخ به این پرسش که موضوع اقتصاد نهاد 
دین شامل چه موضوعات و مباحثی است، گفت: 
مسئله نهاد دین در ادوار و شرایط مختلف تعاریف 
مختلفی دارد، بنابراین در تحلیل های مختلف گاهی 
حداکثری فکر می کنند و همه نهادها را جزو نهادهای 
دینی می بینند در حالی که این گونه نیست و براساس 
تعریف دقیق نهاد دیــن، مــا یــک نهاد آمــوزشــی- 
تبلیغی به نام حوزه علمیه داریــم که این نهاد دین 
است. بخش آموزشی شامل آموزش حوزه و بخش 
تبلیغی هم شامل مساجد و تکایا و این ها می شود. 
بخش تبلیغی دین ارتباطی با دولت ندارد، مثالً هیچ 
امام جماعتی در ایران حقوق بگیر دولت نیست. این 
بخش کامالً دست مردم است و بودجه محدودی 
هم برایش در نظرگرفته می شود در حالی که حجم 
اقتصادی که در این حوزه تبادل می شود بسیار زیاد 
است، مثل هزینه ای که در محرم و صفر برای امام 

حسین)ع( می شود که مبلغ خیلی زیادی است.
رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب افزود: دانشگاه ما 
به عنوان بزرگ ترین دانشگاه حوزوی و غیرانتفاعی، 
ریالی از منابع بیت المال استفاده نمی کند، بودجه ای 
هم ندارد؛ یک مرکز مستقل و غیرحاکمیتی است و 
فقط یک هیئت امنا و هیئت مؤسس دارد. دانشگاه 
امام صادق)ع( منابع خودش را دارد، دانشگاه شهید 
مطهری به موقوفات متصل است و.. دفتر تبلیغات، 
سازمان تبلیغات و مجمع جهانی اهل بیت و مجمع 
تقریب آن قدر بودجه های کمی دارند که در مقابل 
سازمان هایی مثل سازمان فرهنگ، هنر و ارتباطات 
هیچ اســت. ضمن اینکه این سازمان اصل کارش 

فرهنگ است نه دینی.
ــواب سپس به سابقه تاریخی بحث پــرداخــت و  ن
توضیح داد: در ایران حتی پیش از اسالم در دوران 
زرتشتی، نهاد زرتشتی کامالً متصل به حکومت 
بوده است. در زمان آل بویه و صفویه هم حمایت های 
دولتی صورت می گرفته و کتابی مثل بحاراالنوار با 
حمایت حکومت نوشته شده است همان طور که در 
گذشته مساجد بزرگ را حکومت ها ساختند، مثل 

مسجد شاه، مسجد سپهساالر.
وی ادامه داد: نهاد دین شامل دو بخش اقتصادی 
می شود؛ یکی وجوهات خیری که مردم برای مصرف 
ــه مــراجــع  ــه ب مــی دهــنــد یــکــی وجـــوهـــات شــرعــی ک
می دهند، یکی هم موقوفات است. موقوفات باید 
اقتصاد فعال و پویا داشته باشد. البته موقوفه در 
ایـــران حدیث غمباری دارد چــون هیچ وقــت از آن 
به درستی استفاده نشده و به بهره وری واقعی اش 
نرسیده است در حالی که اگر از آن استفاده درست 
کنیم می تواند خدمات خیلی خوبی بدهد. مردم فکر 
می کنند حوزه های علمیه از دولت ارتــزاق می کنند 
در حالی که این باید تبیین شود که هیچ روحانی و 
عالم دینی از بودجه دولت ارتزاق نمی کند و این باید 
خیلی مشخص و شفاف گفته شود که هیچ طلبه ای 
برای گذران زندگی اش ریالی از دولت ارتزاق نمی کند. 
توجه کنید که بنده از طلبه حرف می زنم نه روحانی 
حکومتی، مثالً روحانی ای که قاضی یا استاد دانشگاه 

است حقوقش را می گیرد، فقط لباسش فرق دارد.
نــواب در ادامــه در پاسخ به پرسشی در خصوص 
کمک های دولــت به حــوزه علمیه نیز گفت: دولت 
ــا و  ــه ســاخــتــمــان هــا و ســاخــت وســاز آن هــ گــاهــی ب
هزینه های جاری آمــوزش کمک کــرده، مثل کمکی 
که به دانشگاه ها می کند. کل پول آموزشی حوزه 
علمیه از یک دانشگاه در تهران کمتر است. یعنی 

حــوزه علمیه قم با 70 هــزار طلبه کمتر از دانشگاه 
تهران دریافت می کند. هزینه مرکز مدیریت، برپایی 
ــرق و تعمیرات را  کــالس هــا، حقوق اساتید، آب وب
دولت می دهد به بیان دیگر بودجه دولت فقط صرف 
مصارف ضروری حوزه می شود. بودجه دولت آن قدر 
برای حوزه کم است که تغذیه طلبه ها را االن اوقاف 
تأمین می کند. سؤال من این است چه عدالتی است 
که دولت هزینه و بودجه کامل دانشگاه ها را می دهد 
امــا به حــوزه نمی دهد در حالی که هم حــوزه و هم 

دانشگاه برای نظام نیرو تربیت می کنند.
وی در خــصــوص اینکه بــا کمک کـــردن دولـــت به 
حــوزه موافق اســت یا خیر نیز گفت: من معتقدم 
نباید تبعیضی میان نظام آمــوزشــی دانشگاه ها 
و حــوزه هــا بــاشــد. مبنای زنــدگــی طلبگی بــا مبنای 
زندگی دانشگاهیان فرق دارد. یک استادیار پایه 
یک دانشگاه سه برابر باالترین استاد حوزه علمیه 
قم حقوق می گیرد. هر دو طرف هم این موضوع را 
پذیرفتند و یک عُرف است. ضمن اینکه استقالل 
حــوزه دســت طلبه ها نیست دســت مراجع است 
که آن ها هم از بنیان مستقل اند. منبع مالی مراجع 
هم همیشه مستقل و در طول تاریخ هم همیشه 
مشخص بوده است. حتی منابع مالی بنیان گذار 
انقالب امام خمینی)ره( به عنوان مرجع هم ربطی به 
دولت نداشت. االن هم رهبری در شئون حوزوی و 
دینیشان به دولت ربطی ندارند و به عنوان یکی از دو 
مرجع مطرح در جهان شیعی منابع و وجوهات کافی 

دارند که یک ریالش هم دولتی نیست.
در ادامه برنامه ابوالقاسم علیدوست، مدرس درس 
خارج فقه و اصول، نویسنده و محقق اسالمی هم به 
صورت ارتباط تلفنی به برنامه پیوست و مجری برنامه 
نظر وی را درباره اینکه آیا حمایت های مالی دولت را 
مخدوش کننده استقالل حوزه ها می داند یا خیر، 
سؤال کرد که علیدوست گفت:آنچه مسلم است 
اینکه حوزه در کاری که انجام می دهد باید استقالل 
داشته باشد و نسبت به حاکمیت راصد، هادی و در 
جایی که الزم است ناقد باشد. پس روحانیت چه در 
حکومت اسالمی چه وقتی در رأس هرم باشد باید 
هادی، ناقد، راصد و حامی باشد و اگر از من بخواهید 
تعریف کمی برای استقالل داشته باشم این تعریف 
را ارائه می دهم، پس آنچه مسلم است اینکه حوزه ها 
باید مستقل باشند منتها باید دید آیا حوزه ها و نهاد 
دین نیازمند کمک دولت اند یا خیر. ما اگر موقوفات، 
نــذورات، مبرات و وجوهات که برای نهاد دین است 
را در نظر بگیریم هیچ نهاد دینی حتی آن هایی که 
بخشی از حاکمیت هستند مثل سازمان تبلیغات 
نیازمند بودجه دولت نیستند. پس استقالل، خط 
قرمز نهاد دینی اســت و اگــر بخواهد به حاکمیت 
وابسته باشد دیگر نهاد دینی نیست. منتها وقتی 
منابع مالی نهادهای دینی درست دنبال نمی شود 
بحث وابسته شدن برخی از نهادهای دینی مطرح 
مــی شــود. می گویم برخی چــون بخش عظیمی از 
حوزه های علمیه و اساتید وابسته به دولت نیستند.

وی افزود: وضعیتی که برای حوزه به وجود آمده اصالً 
وضعیت جالبی نیست. اینکه برخی شب دم در 
مجلس بخوابند که ببینند صبح بودجه در مجلس 
چه می شود و بعد اعــداد و ارقــام حوزه ها پررنگ و 
سیاسی انگاری شود اصالً وضعیت جالبی نیست، 
عالوه براینکه تأکید می کنم نیازی به این بودجه ها 
نبوده است. اما وقتی این اعداد و رقم ها سیاسی و 
رسانه ای می شود مردم هم تحت تأثیر قرار می گیرند 
و احساس نارضایتی می کنند. بنابراین اگر این صدا 
به گوش کسانی که مسئول موقوفات، نذورات و تبرات 
هستند برسد ایــن مشکالت حــل مــی شــود چون 

راهکار اساسی و اصلی آن است. 

تنها راه نجات از مرگ جاهلیت، ارتباط با اهل بیت)ع(  
است. در گفتار قبل، درباره ضرورت و جهات ملکوتی 
استفاده از عمر و به خصوص در مورد شرافت ارتباط 
با اهل بیت)ع(  نسبت به سایر امور گفت وگو کردیم. 
از مهم ترین و بلکه تنها راه نجات از مرگ جاهلیت، 

همین ارتباط با اهل بیت)ع(  است. 
یکی از نکاتی که در این زمینه الزم است بدانیم 
ایــن اســت مــودت ذی الــقــربــی، تابعی از معرفت 
ذی الــقــربــی اســت؛ یعنی محبت و مــودت بــدون 
معرفت ممکن نیست و هرچه معرفت حاصل 
شــود، به همان میزان مــودت به اهل بیت)ع(  نیز 

حاصل می شود. 
ما نسبت به اهل بیت)ع(  سه وظیفه اصلی داریم: 

1. معرفت؛ 2. مودت؛ 3. اطاعت.
ِــي اْلَمـْـرِ  َّهُمَّ َصلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ أُول »الل
َّفْتَنَا بِذَلَِك  َّــذِيــَن فـَـرَْضــَت عَلَيْنَا طَاعَتَهُمْ وَ عَر ال

مَنْزِلَتَهُمْ«. 
هر کدام از معرفت، محبت و اطاعت، در یکدیگر 
تأثیرات متقابل دارنـــد. رابطه بین ایــن سه رکن، 
این گونه نیست که صرفاً معرفت، محبت ایجاد 
کند و محبت، اطاعت ایجاد نماید؛ بلکه رابطه 
آن ها دوطرفه است، یعنی خود اطاعت نیز، محبت 
و معرفت بیشتر ایجاد می کند و محبت، موجب 
اطاعت و معرفت بیشتر می شود و معرفت، محبت 
و اطاعت بیشتری را به دنبال دارد؛ بنابراین، هر سه 

رکن، در یکدیگر تأثیر و تأثر دارند.
البته این نکته اختصاص به اهل بیت)ع(  ندارد، 
بلکه در همه جا جاری است؛ مثالً نتیجه معرفت 
نسبت به خداوند، اطاعت از او است و اطاعت از 
خداوند، معرفت بیشتر نسبت به حق تعالی را 

نتیجه می دهد. 
یقین، فقط محصول کارهای ذهنی نیست؛ »و 
اعبد ربــک حتی یاتیک الیقین« بله، یقین با 

استدالل و کارهای ذهنی و مطالعه حاصل می شود، 
اما اصل یقین - که همان یقین شهودی و اعلی 

است - با عمل بدست می آید. 
بنابراین، عمل، علم ایجاد می کند »ان تتقوا هللا 
یجعل لکم فرقانا« حال اینکه رابطه بین این ها 
چگونه اســت،  از کجا شــروع مــی شــود،  کــدام اثر 
بیشتری دارد و به چه کیفیتی بر یکدیگر تأثیر 
ــد، مــوضــوعــاتــی اســت کــه بحث آن هــا  مــی گــذارن

متفاوت است و وقت دیگری را می طلبد. 
پـــس مـــعـــرفـــت، مـــــودت و اطـــاعـــت نــســبــت به 
اهل بیت)ع( ، سه رکن الزم و سه وظیفه و سه عامل 
رشد و نجات ما هستند؛ زیرا اهل بیت)ع(  محتاج 
ما نیستند، بلکه ایشان مظهر حق تعالی هستند و 
همان طور که خداوند هیچ احتیاجی به بندگانش 

ندارد، اهل بیت )ع(  نیزمستغنی اند. 

معرفت اهــل بــیــت)ع( ، مؤثرترین عامل رشــد و  ◾
نجات انسان است 

ایــن نکته را هم باید دانست که تأثیر هر یک از 
این سه رکن، در یک سطح نیست؛ آنکه بیش از 
همه تأثیر اصلی را دارد و شروع نیز با آن صورت 
می پذیرد، »معرفت« است و آن دو مورد دیگر، تأثیر 
فرعی دارند. به عبارت دیگر: تأثیر معرفت نسبت 
به مودت، بیش از تأثیر مودت نسبت به معرفت 
است که این مطلب، باید در جای خود بحث شود.

بنابراین، مهم ترین و مؤثرترین عامل رشد و نجات، 
»معرفت« اهل بیت)ع(  اســت و به همین دلیل 
اســت کــه معرفت، بــه عــنــوان راه خـــروج از مرگ 
جاهلیت معرفی شده است: »مَنْ مَاَت وَ لَمْ يَعْرِفْ 
َّةً«؛ یعنی هر کس  ــاَت مِيتَةً جَاهِلِي إِمَــاَم زَمَــانـِـهِ مَ
که امــام زمــان خود را نشناسد، به واسطه زندگی 
جاهالنه، مرگ او هم جاهالنه رقم خواهد خورد و در 

نتیجه، حشر او نیز جاهالنه خواهد بود.

رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب در برنامه »سوره« مطرح کرد

 کل بودجه آموزشی حوزه علمیه 
از یک دانشگاه در تهران کمتر است

گفتاری از حجت االسالم والمسلمین دکتر مهدی نخاولی

bارتباط با اهل بیت 
تنها راه نجات از مرگ جاهلیت

نیم نگاهقاب سیما

ــات قــرآن   کتاب »آمــوزه هــای تربیتی آی
کــریــم« توسط اســتــادیــار گــروه فلسفه 
تعلیم و تربیت اسالمی دانشگاه عالمه 

طباطبایی به رشته تحریر در آمد.
به گزارش ایرنا، کتاب آموزه های تربیتی آیات قرآن کریم با 
تأکید بر سیره پیامبران به قلم شیرین رشیدی، استادیار 
گــروه فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی دانشگاه عالمه 

طباطبایی نوشته شده است.
نویسنده در مقدمه کتاب نوشته: قرآن کریم کتاب هدایت 
همه انسان هاست. کتاب مقدسی که از مبدأ تا مقصد 
معلم و متعلم، فرصت ها و تهدیدها، روش و راهکارها و 
غیره را در اختیار انسان قرار داده است. در این راه علوم 
و زبان گویای خویش را به انسان های کاملش عطا نموده 
که بتوانند واسطه بین خداوند سبحان با خلق هللا شوند 
و تربیت نفوس را بر عهده گیرند. از طرفی تربیت، به طور 
کلی فرایند شکوفاسازی و به فعلیت رساندن استعدادهای 

بالقوه تعریف می شود و نیز با 
توجه به ریشه لغوی رشد، باال 
آمــدن و تعالی معنا می شود. 
الــبــتــه تــربــیــت نــیــز ابـــعـــاد و 
ساحت های مختلف دارد که 
هر کدام اقتضائات خاص خود 

را دارد. 
ــه داد: تربیت  ــ رشـــیـــدی ادامـ
یعنی همچون نوح صبر پیشه 
کردن و از فرزند نااهل در راه خدا 
گذشتن و در پیشگاه الهی سر 
تسلیم فرو آوردن. تربیت یعنی 
رسیدن به مقام یقین در ابراهیم 
خلیل و کــنــار گــذاشــتــن همه 
منیت ها و علقه های زمینی 
در راه خدا و عروج روح تا عرش 
خدا با دعاهای بلند و مضامین 

عمیق و بــنــیــان گــذاری سنت حــج ابراهیمی در جهت 
تربیت نفوس بــرای هجرت الی هللا و تمرینی بــرای جدا 
شدن از ظواهر دنیا... تربیت یعنی پیامبر خاتم، محمد 
 مصطفی)ص( کــه در قــول و فعل و تقریر، حبیب هللا
بود و گوهرهای درخشانی از خود به یادگار گذاشت که هر 
کدام بحق ستاره ای در آسمان امامت و والیت هستند 
و عاشقان طریق دوست را از معرفت سیراب می کنند. 
مطالعه سیره پیامبران و اولیای الهی بــرای غنی شدن 
اندوخته های علمی و عملی همه جان های تشنه معرفت، 
همچون کیمیاست. آن هــا که خدا را به خوبی و به حق 
شناخته اند و از حقیقت دنیا و آخرت آگاهند و عقل کامل 

و نفس زکیه داشته اند. 
کتاب آمــوزه هــای تربیتی آیــات قــرآن کریم در سه بخش 
منتشر شــده که بخش اول به مفهوم شناسی تربیت 
قــرآنــی شامل کلیات و عناصر تشکیل دهنده تربیت 
قرآنی اشاره دارد، بخش دوم شناخت انسان از دیدگاه 
قـــرآن کــریــم را در دو فصل مختصات انــســان در قــرآن 
کریم و ساحت های وجــودی انسان 
در قـــرآن تشکیل مــی دهــد و بخش 
سوم شامل مؤلفه های تربیت قرآنی 
در سیره پیامبران است که به سیره 
نــــوح، ابـــراهـــیـــم، مـــوســـی، عــیــســی و 
پیامبر اکرم)ص( اختصاص دارد. این 
کتاب مطابق با سرفصل های درس 
آموزه های تربیتی آیات قرآن کریم در 
دوره کارشناسی علوم تربیتی تدوین 

شده است.
ــات قرآن  کتاب آمــوزه هــای تربیتی آی
کریم بــا تأکید بــر سیره پیامبران در 
هـــزار نسخه و 35۹ صفحه از سوی 
شرکت چاپ و نشر بین الملل وابسته 
به سازمان تبلیغات اسالمی منتشر 

شده است.

تازه های نشر
با هدف بررسی شیوه های تربیت نفوس توسط پیامبران

 »آموزه های تربیتی آیات قرآن كریم« 
منتشر شد

رواق نشست تخصصی 
مــبــنــا بــا مــوضــوع »تبیین 
مــبــانــی حــکــمــرانــی دیــنــی 
در انــــدیــــشــــه حـــضـــرت 
آیت هللا العظمی خامنه ای« 
به همت دفتر نمایندگی حفظ و نشر آثار ایشان در 
مدرسه علمیه عالی نواب مشهد برگزار شد. در این 
نشست استاد حسن رحیم پور ازغدی؛ پژوهشگر 
و نظریه پرداز و عضو شورای عالی انقالب فرهنگی 
به عنوان سخنران به بیان مطالبی در این خصوص 

پرداخت که مشروح آن را از نظر می گذارنید.

نگاهی گــذرا به تجربه های حکومت های شیعی  ◾
پیش از انقالب اسالمی

جنبش های شیعی بــا حــب اهــل بــیــت)ع( مانند 
شیعه زیــدی، اثنی عشری و... که در تمام قرن ها 
دائم با حکومت ها درگیر بودند در مقاطعی موفق 
به ایجاد حکومت های دینی شدند و بعضی ها مثل 
فاطمی ها، آل بویه در بغداد و... قلمرو جهانی پیدا 
کردند. بغداد نزدیک به یک قرن در اختیار شیعه 
بود و در قرن چهار و پنج هجری که درخشان ترین 
ــرن تــمــدن اســـالم اســت حکومت ظــاهــراً دست  ق
بنی عباس بود اما حکومت واقعی در دست شیعیان 

قرار داشت. 
قــرن چهارم تقریباً مذاهب فقهی شیعه و سنی 
ــورت آکــادمــیــک شکل گرفتند و دلــیــل آن  بــه صـ
آزادی عمل و فضای باز در عراق بود که عمدتاً کار 
فقهای شیعه بود. در مقاطعی نیز گروه هایی مثل 
سربداران یا در شهرهای قم، خوزستان، بحرین و... 
تشکیل شد. در عراق در زمان اهل بیت)ع( مکرر 
جنبش هایی وجــود داشــت به صورتی که مأمون 
خلیفه عباسی مجبور شــد حکومت را بــه امــام 
رضا)ع( تعارف کند و این در حالی بود که امام رضا)ع( 
 از این موقعیت استفاده کردند بدون اینکه به مأمون 

مشروعیت بدهند.
در تصوف شیعی نیز پس از حکمرانی نیاز به فقهایی 
پیدا کردند اما فقهای ایرانی که نفوذ داشته باشند، 
کم بودند چون عمدتاً در حوزه های عراق و جبل عامل 
و... بودند، ضمن اینکه آن حکومت ها هم والیت 
فقیه مثل ایــن مدلی که حضرت امـــام)ره( و رهبر 

معظم انقالب فرمودند، نبود.

نخستین بحثی که در مشهد شهید داد، همین  ◾
بحث حکمرانی دینی بود

امام)ره( ابتدا به عنوان یک مرجع، نهضتی را آغاز 
کرد و مردم را به میدان آورد و نخستین سلسله ای 
که خارجی ها به ایــران آوردنــد را در حالی که مورد 
موافقت شرق و حمایت غرب قــرار داشــت، بدون 
جنگ و خونریزی بیرون کرد و با رأی اکثریت مردم 
حاکمیت دینی را تشکیل داد. اصل مسئله همین 

است.
رهبر معظم انقالب نیز در تمام این مقاطع در پیش 
و پس از انقالب بحث های نظری و عملی داشتند 
مثل بحث انسان 250 ساله، تحلیل وضعیت امام 
رضا)ع( و... که برخی به دوران اهل بیت)ع( و برخی 
به دوران عصر غیبت و عصر متأخر اشــاره دارد و 
می توان آن را پیگیری کرد. کسی ادعایی ندارد که 
ایشان یک نظریه مخصوص دارنــد اما این نظریه 
در راستای دیدگاه امام)ره( و همه در تدارک یک نگاه 
خاص انسان ساز، ضدظلم با چشم انداز نظام سازی 
از دین و با تعریف اهل بیت)ع( اســت. نخستین 
باری که در تظاهرات  شهر مشهد شهید دادیم از 

همین مدرسه نواب شروع شد. 
حضرت امـــام)ره( فرمودند: می ترسم دیگر از این 
حوزه ها شخصیت های برجسته ای خــارج نشود 
چــون سختی ســرمــا و گــرمــا را نــدیــده باشند و به 
راحتی عــادت کنند و البته که آخوند و نخبه های 
ــواب،  ــم. در همین مــدرســه ن ــداری ــن مــدلــی کــم ن ای
شهید هاشمی نژاد سخنرانی کرد و اولین بحثی که 
شهید داد همین بحث حکمرانی دینی بود. ایشان 
فرمودند: چون ممنوع المنبر هستم، ایستاده سخن 
می گویم و بــر منبر نمی نشینم و یــک سخنرانی 
محکم داشتند که حق حاکمیت را در چارچوب 
دینی عنوان کردند. عدالت، شریعت، معنویت 
و برداشت مــردم از ایــن بحث به شعار استقالل، 
آزادی، حکومت عدل علی منتهی شد. استقالل 
یعنی استبداد جهانی را نمی پذیریم، آزادی یعنی 
ــه مــعــروف و مــشــارکــت و...   حــق انــتــخــاب و امـــر ب

را می خواهیم.
ــاالر،  ــر خـــالف نــظــام هــای زرســ حــکــومــت شیعی ب
ــام)ره(  زورســـاالر و تــزویــرســاالر اســت. بعد ها از امـ
ــدل عــلــی پــرســیــدنــد و  در ارتـــبـــاط بــا حــکــومــت عـ
ایــشــان فــرمــودنــد: حکومت اســالمــی بــایــد دارای 
ــرم آن بــایــد جمهوری  مــالک هــای اســـالم بــاشــد، ف

بــاشــد و مسئولین بــایــد بــا رأی اکثریت انتخاب 
ــردم حق  شــونــد. در عصر حــضــور معصوم هــم مـ
ــد یعنی تا مــردم نپذیرند، آن هــا حق  انتخاب دارن
ــا وظــیــفــه حــکــمــرانــی نــدارنــد  حاکمیت دارنــــد امـ
ــنــی فــقــط حــکــومــتــی نــیــســت اصــل  چـــون کـــار دی
ــرای  ــن تــربــیــت اســـت و حــکــومــت وســیــلــه ای ب  دیـ

هدف دین است. 
از امیرالمؤمنین)ع( خــاص تــر نــداریــم معصوم و 
منصوب به نسل خاص الهی هستند ولی وقتی 
بیعت اجتماعی نشد، ایشان در خانه نشستند؛ 
البته بیکار ننشستند و کارهای بسیار زیادی انجام 
دادند و به تعبیر من همکاری انتقادی انجام دادند. 
ایشان فرمودند: من ابتدا مخالفت کردم ولی نهایتاً 
با کراهت بیعت کــردم و اجــازه درگــیــری با خلفا و 
بــرانــدازی ایــن نظام را نمی دهم خدمات ایــن نظام 
را تأیید می کنیم، امر به معروف می کنیم، اما صد 

درصد آن را قبول نداریم.

ــد که  ◾ رهبر معظم انقالب چند مشخصه دارن
شاید هیچ کس این ها را با هم نداشته باشد 

رهبر معظم انقالب چند مشخصه دارند که شاید 
هیچ کس ایــن هــا را بــا هــم نــداشــتــه بــاشــد. غیر از 

امام)ره( و رهبری هیچ فقیهی نداشتیم که در رأس 
حکومت شیعی قرار گرفته باشند. ادعــای حضور 
فرهنگ دینی بحث دیگری است، چون در ادیان 
و مذاهب مختلف همه خود را دینی می دانند ]و[ 
در ]خصوص[ اسالم هم امــام)ره( فرمودند: اسالم 
آمریکایی داریــم و حتی شیعه لندنی هم داریــم 
و... در زمــان گذشته هم همین طور بــوده اســت و 
اکنون نیز همین طور اســت. فساد و دزدی هم به 
ــراد بــا تــقــوا هــم ممکن است   وجـــود مــی آیــد ]و[ افـ

بی تقوا شوند.
رهبر معظم انقالب تنها فقیه زنده و شیعه، مدرس 
فقه و اصول و خارج بودند که در متن مبارزات بوده 
و از نظر علمی با تفکرات سرمایه داری و همچنین 
جریان متحجر دینی شیعه و سنی آشنا بودند و 40 
سال هم تجربه حضور در باالترین سطوح حاکمیت 
را دارنــد و دربــاره تاریخ سیاسی پیامبر)ص( و اهل 
بیت)ع( نیز مطالعاتی داشته اند. ایشان ]حائز[ 
یک تجربه کم نظیر در نظام هستند و طبیعی است 
با کسی که در حجره یا کتابخانه بنشیند و نظریه 

بدهد خیلی تفاوت دارند.
می توان خارج از میدان، از اجرای حاکمیت دینی، 
عدالت و... صحبت کرد اما مهم اجرای آن در مقام 

عمل است. مثالً در برابر کسی که با فقه، اصول و 
سنت و... آشنا باشد و بگوید در مسیر خانه تا حرم 
گناهان و معاصی می بینم چرا این ها را حل نمی کنید 
باید گفت: در میدان عمل، داستان متفاوت است، 
در بــرابــر جمعیت های مختلف، مــوانــع داخــلــی و 
خارجی، تقسیم بندی مسئولیت و... اجرا خیلی 

آسان نیست. 
برخی از طلبه ها می گویند به ما فحش می دهند؛ 
باید گفت پیامبر)ص( فرمودند: همه انبیا فحش 
شنیدند و من از همه بیشتر مورد تمسخر و اهانت 
قرار گرفتم و آیه آمد که هم باید خودت تحمل کنی و 

هم باید بقیه را بیاوری.
در تــاریــخ هــــزارو400 ســالــه چنین اتفاقی ]یعنی 
ــام)ره(  ــ ــود و ام حاکمیت فقیه شیعه[ نیفتاده ب
فرمودند: اگر وارد میدان نشویم تا 500 سال دیگر 

هم شاید نتوانیم حکومت دینی ایجاد کنیم. 

ــون مــرزهــای  ◾ تــمــام اهـــل بـــیـــت)ع( را کشتند چـ
حکمرانی دینی را مطرح کردند

رهبری می فرمایند: می دانید چرا تنها مذهبی که 
همه رهبران آن کشته شدند، شیعه است؟ اگر فقط 
بحث فقه فردی بود و موعظه اخالقی بود و]حرف از 
اقامه[ امر به معروف و جهاد و مسئله سیاسی نبود 
چرا تمام اهل بیت)ع( را کشتند؟ ]پاسخ این است 
که[ هیچ کدام عمر طبیعی نکردند چون مرزهای 

حکمرانی دینی را مطرح کردند.
 زمـــان حــضــرت امــیــرالــمــؤمــنــیــن)ع( ســه جنگ 
داخلی بر ایشان تحمیل کردند، همان همرزمان 
و سربازان خود حضرت علی)ع( بودند؛ کسانی 
ــاب ایــشــان  کــه در جــنــگ جــمــل و صفین در رکـ
بودند امــا بعد مقابل ایشان ایستادند. ظاهراً 
حــکــمــرانــی دیــنــی بــود امــا در عــمــل مــشــکــالت و 
ــت. طــلــحــه و زبــیــر و  ــادی وجـــود داشــ ــ ــع زی ــوان م
ــرآن در دو طــرف جبهه و... اگر  ــزاران حافظ ق هـ
االن چنین جنگی رخ دهــد بسیاری از ما شک 
می کنیم و نــمــی رویــم. در مــیــان علمای حــوزوی 
کمتر کسی را چون رهبر معظم انقالب دیــده ام 
که با ایــن دقــت ایــن مسائل را خوانده و تحلیل 
 کرده اند و کتاب صلح امام حسن )ع(گواه همین 

تحلیل هاست.

پیش از انقالب اصل اسالم محترم نبود، چه برسد  ◾
به روحانیت 

حرف زدن از حکومت آسان است ولی اجرا کردن 
سخت اســـت؛ همه بــایــد کمک کنند. برخی ها  
می گویند از وقتی انقالب شد روحانیت احترامش 
ــالً چنین نــیــســت. پــیــش از انــقــالب  کــم شـــد، اصـ
روحانیت جرئت حرکت در خیابان را نداشت؛ اصل 
اسالم محترم نبود چه برسد به روحانیت و چه کسی 
گفته است وقتی اسالم محترم نیست، روحانیت 
باید محترم بــاشــد؟ حــوزه هــای علمیه هــم خیلی 
وظیفه خود نمی دانستند مقابل فحشا و رفتارهای 

ناهنجار بایستند. 
امروز تمام مقامات دنیا تظاهر به دینداری می کنند، 
برخی طلبه ها می گویند به ما بی احترامی می کنند، 
به ما فحش می دهند، خب خیلی از انبیا را مورد 
تمسخر قرار دادند. تو باید به وظیفه ات عمل کنی 
حتی اگــر فحش دهند مــا کــه نباید فقط بــه فکر 

خودمان باشیم.
رهبری فرمودند: از امام پرسیدم کِی به فکر تشکیل 
حکمرانی دینی افتادید؟ ایشان فرمودند: هیچ وقت، 
من همیشه فکر می کردم در هر شرایط تکلیف من 

چیست؟ گفتم یا من را می کشند که خب من به 
تکلیفم عمل کردم یا پیروز می شوم و اقبال مردمی 
بیشتر می شود و وظیفه من هم بیشتر می شود. 
اگر می توانی قدرت را از فاسدین بگیری این وظیفه 
توست. هر بخش از اسالم را بیشتر بتوانیم ترویج 
کنیم باید دنبال آن برویم و ایــن اصــل حکمرانی 
دینی در دوران غیبت اســت. خیلی از وظایف را 
به امــام زمان)عج( نسبت می دهند و می خواهند 
خــودشــان زندگی کنند و فقط رفتارهای متدینی 
انجام می دهند؛ این یعنی بستر سکوالریسم در 
حوزه ساخته می شود یعنی اینکه هیچ وظیفه ای 
بــرای خــود ]در قبال اقامه دیــن در سطح جامعه[ 

ندانیم.
مشخصه دیگر رهبر معظم انقالب ، آشنایی با 
جریان های روشنفکری مثل دکتر شریعتی و پدرش، 
بهشتی، مطهری و... است. همه این ها و نگاهشان 
را دقیق می شناختند و این مزیت دیگر ایشان است 
که می توانند درباره حکمرانی دینی نظریه بدهند 
و رهبران دینی و نظریه پــردازان مذاهب مختلف 
را می شناسند و ایشان حلقه وصل بین طرفداران 

شیعه و سنی بودند.
ــال حــضــور در نخستین و تنها  بــنــابــرایــن 40ســ
حــکــومــت دیــنــی و مـــردم ســـاالر در عــصــر مـــدرن، 
مطالعات وسیع در تاریخ سیاسی اهل بیت)ع( 
و عصر غیبت و اتفاقاتی که در حــوزه حکمرانی 
افتاده است، آشنایی با تفکر متحجر در حوزه ها 
و آشنایی بــا جــریــان هــای افــراطــی شیعی و... از 

خصیصه های ایشان است.
رهــبــری بعد سیاسی زنــدگــی همه ائــمــه)ع( را در 
کتاب انسان 250 ساله تحلیل کرده اند و ما کمتر 
کسی داشتیم در آن زمان چنین فکرهایی بکند. در 
آن کتاب به بعد سیاسی اهل بیت)ع( ومرجعیت 

علمی آن ها پرداخته شده است. 
مــا بــایــد جــریــان هــای درون شیعی را بشناسیم؛ 
ضرورت این موضوع از این جهت است که توجیه 
شیعی می کنند اما 100 درصد خالف مبانی شیعی 
است. 80- 70 سال است جهان اسالم سقوط کرده 
و غربی ها جهان اسالم را بین خودشان تقسیم و 
کشورهای اسالمی را تکه تکه کردند اما اولین باری 
که این جریان شکست خورد، انقالب اسالمی بود 
و حاال نیز چند کشور دیگر در حال خارج شدن از 

دست آن ها هستند.
ــان غــیــبــت حکومت  ــ ــا کــنــد در زم ــ  هـــر کـــس ادع
100 درصدی دینی ایجاد می کنیم دروغ می گوید، 
می توان درصد آن را باال برد اما 100 درصد دروغ 
اســت و جز به دســت مهدی فاطمه)عج( محقق 

نمی شود.
مگر در زمــان امــام حسین)ع( فقط 70 نفر شیعه 
بودند؟ خیر، ده ها هزار واقعاً معتقد و صدها هزار 
مسلمان محب اهل بیت)ع( بودند. همه سنی و 
شیعه شأن و جایگاه امام حسین)ع( را می دانستند 
پــس چــرا فقط 70 نفر هــمــراه ایــشــان بــودنــد. امــام 
حــســیــن)ع( از بــعــد ســیــاســی صحبت کــردنــد و 
فرمودند: این حکمرانی اسالمی نیست و من با آن 
نخواهم بود. برخی از شهدای کربال اصالً سنی بودند 
و قائل به عصمت حضرت علی)ع( نبودند و حتی 
جزو دشمنان آن ها بودند و در اینجا شهید شدند و 
حتی برخی تا پیش از واقعه کربال مسیحی بودند؛ 
پس فقط چرا 70 نفر ]از میان ده ها هزار مسلمان 
محب اهــل بــیــت[ آمــدنــد؟ چــون نمی خواستند 
ــان  ــی شـ ــدگـ ــد و زنـ ــن ــســت ــای  مـــقـــابـــل حـــکـــومـــت ب

به خطر بیفتد.

 تكریم مادران و همسران شهدا 
fروی دیوارنگاره میدان ولی عصر

در آستانه فرارسیدن سالروز وفات حضرت ام البنین)س( و روز تكریم مقام واالی مادران و همسران شهدا، جدیدترین عکس نوشت
دیوارنگاره میدان ولی عصر)عج( رونمایی شد.

به گزارش فارس، در آستانه فرارسیدن 1۳ جمادی الثانی )یكشنبه ۲6 دی( سالروز وفات حضرت ام البنین)س( و روز 
تكریم مقام واالی مادران و همسران شهدا، جدیدترین دیوارنگاره میدان ولی عصر)عج( با این موضوع رونمایی شد.

این دیوارنگاره كه محصول خانه طراحان انقالب اسالمی است به شعار »در مقام صبر« مزین شده و دانیال فرخ آن را 
طراحی كرده است.

دیوارنگاره میدان ولی عصر)عج( در بهمن ماه 1۳۹1 فعالیت خود را آغاز كرده و با طول تقریبی 47 متر و عرض 1۸ 
متر، بزرگ ترین دیوارنگاره پایتخت محسوب می شود.

»خشم بر خصم و مهر بر میهن / این چنین خانه ات شود ایمن«، »لشكر پرستاره درمان«، »فرصت خدمت«، »دو  
پای دیگر قرض كنید«، »هوادار ساخت ایرانیم«، »انی احامی ابداً عن دینی«، »عشق علی زینت عالم شده«، »قفل و 

بست از پای وصلت وا كنید«، »برای ایران به صف شویم«، »طلوع دوباره«، »ماه همدلی«، »عید نو، عهد نو«، »قهرمان 
مهربان«، »نگاهی به دستان مادر كنیم«، »برای تو، قهرمان من«، »دریا مبّرا از پلیدی ست«، »گرچه دوریم به یاد تو 

سخن می گوییم«، »برسان سالم ما را«، »ما ملت شهادتیم«، »ما ملت امام حسینیم«، »پشت به پشت و صف شكن، كیست 
حریف تن به تن«، »به غایبان برسانید«، »با این فرشتگانم، نزدیک آسمانم«، »قدس خرمشهر دیگر می شود«، »ایران 

همدل«، »اجتماع قلب ها«، »خانه های بهاری«، »سالمت را به ایران می رسانیم«، »آه از غمی كه تازه شود با غمی دگر«، 
»انتقام سخت«، »خانواده ایرانی«، »با جوانان كارها دشوار نیست«، »در لشكر حسینم«، »آسان و آسمانی« ، »ای حرمت 

بهشت من«، »بهشتی می شود هر كس حسینی است«، »وقت عمل است«، »َفَأغَرقناُهم أَجَمعیَن« و »دیگری را به خود 
مقدم دار« دیگر پویش های قبلی این دیوارنگاره هستند.

رهبری می فرمایند: می دانید چرا تنها مذهبی كه همه رهبران آن كشته شدند، شیعه است؟ اگر فقط بحث فقه فردی بود و موعظه 
اخالقی بود و]حرف از اقامه[ امر به معروف و جهاد و مسئله سیاســی نبود چرا تمام اهل بیت)ع( را كشتند؟ ]پاسخ این است كه[ 

هیچ  كدام عمر طبیعی نكردند چون مرزهای حكمرانی دینی را مطرح كردند.
گزيدهگزيده
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نشست تخصصی »مبنا« با سخنرانی حسن رحیم پور ازغدی در مدرسه علمیه نواب مشهد برگزار شد

 مبانی حکمرانی دینی 
در اندیشه آیت هللا خامنه ای



ــار رئــــیــــس بــنــیــاد  ــ ــی ــ ــت دســ
ــهــره وری مــوقــوفــات آستان  ب
ــفــــت:  ــ قـــــــــدس رضـــــــــــوی گ
دانــشــگــاه بین المللی امــام 
رضا)ع( برنامه های مفصل و 
شاخصی دارد و ما به دنبال 
تــوســعــه هــمــکــاری هــای ایــن 
دانشگاه با بنیاد بــهــره وری موقوفات آستان 

قدس رضوی در عرصه صنعت هستیم. 
به گزارش آستان نیوز، محسن مکّیان در نخستین 
کـــارگـــروه تــحــول صنعت و دانــشــگــاه در بنیاد 
بــهــره وری موقوفات آستان قــدس رضــوی اظهار 
کرد: رویکرد فعالیت ها در بنیاد بهره وری موقوفات 
آستان قدس رضوی ایجاد بهره وری در بخش های 
دارای مزیت نسبی بر پایه دانش است. مأموریت 
اصلی ما در بنیاد بهره وری موقوفات، تأمین منابع 
مالی مورد نیاز آستان قدس رضوی برای خدمت 
به زائران و مجاوران است، بنابراین باید بتوانیم 
با نگاه دانشی و تخصصی، در نشست های این 
کارگروه یک یا دو پروژه مشخص را تعریف کرده و 
سنجه ها و شاخصه های علمی و شفافی را برای 
ارزیابی واقعی آن تبیین کنیم، همچنین باید این را 
بپذیریم که هر آنچه رویکرد دانشی داشته باشد 

حتماً و قطعاً به تولید ثروت خواهد رسید.

همکاری دانشگاه در جذب نخبگان ◾
وی ادامه داد: از سوی دیگر، جذب نخبه برای 

بنیاد بــهــره وری موقوفات بسیار مهم اســت و 
دانشگاه ها می توانند در این حــوزه یاری رسان  
خوبی باشند. مکیان تصریح  کرد: با تشخیص 
رویــکــردهــا در ایــن هــم افــزایــی، باید بگوییم که 
حوزه آی تی و آی سی تی، معماری و شهرسازی، 
سالمت و درمان و نیز مطالعات بازار، حوزه هایی 
اســت که می تواند بستر فعالیت مشترک ما 

باشد و منافع مشترک ما در این حوزه هاست. 

تحوالت علمی پژوهشی در آستان قدس ◾
ــی، رئــیــس دانــشــگــاه  ــوعـ دکــتــر مــرتــضــی رجـ

بین المللی امــام رضــا)ع( نیز در این جلسه از 
ورود علمی دانشگاه بین المللی امــام ضا)ع( 
به فعالیت های اجرایی آستان قــدس رضوی 
خبر داد و گفت: در سه ســال اخیر ۲۰ طرح 
پژوهشی تقاضامحور توسط این دانشگاه در 
مجموعه های آستان قدس رضــوی اجــرا شده 

است. 
وی با بیان اینکه مراکز تحقیقاتی وابسته به 
دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( تالش دارند 
نگاه علمی به عرصه های اجرایی آستان قدس 
رضـــوی داشــتــه بــاشــنــد، گــفــت: خوشبختانه 

شاهد روند رو به رشد و تحوالت در حوزه های 
علمی- پژوهشی در مجموعه آستان قدس 

رضوی هستیم.
وی افــزود: ایــن دانشگاه فعالیت های خــود را 
از یک دانشگاه صرفاً آموزش محور به سمت 
دانشگاهی پژوهش محور ارتــقــا داده است 
و امیدواریم با شکل گیری ارتباط منسجم و 
علمی با بدنه اقتصادی آستان قدس رضوی 
بــه سمت دانــشــگــاه کــارآفــریــن هــدایــت شــود.

رجوعی همچنین از اعطای مجوز ايجاد دو 
مرکز با عناوین مركز تحقيقات فناوری های 
زيستی سالمت و مركز تحقيقات كــاربــردی 
تبليغ و تربيت دينی به دانشگاه خبر داد و 
گفت: ۱۲ طــرح مركز تحقيقات فناوری های 
زيــســتــی ســالمــت در حـــال حــاضــر قابلیت 
ــه پــنــج طـــرح آن دارای   تـــجـــاری ســـازی دارد ک

ثبت اختراع است.
رئیس دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( اضافه 
کـــرد: همزمان بــا هفته پــژوهــش و فــنــاوری از 
دو اخــتــراع اســتــادان و دانشجویان دانشگاه 
ــور بهينه آنــدوســكــوپــی و  بــا عــنــوان مــنــبــع نـ
پـــروتـــز هــوشــمــنــد مــجــهــز بـــه تــعــديــل كــنــنــده 
الكترومغناطيسی رونــمــایــی شــد. بــه گفته 
وی مراکز تحقیقاتی پل ارتباطی دانشگاه با 
مــراکــز اقــتــصــادی، صنعتی و خدماتی است 
تــا مأموریت های تعریف شــده در حــوزه هــای 

مختلف به خوبی اجرایی شود.

همکاریهایصنعتیبنیادبهرهوریموقوفاتودانشگاهامامرضاj توسعهمییابد

صنعتودانشگاه،دوبازویبهرهوری

خبر خبر 
پزشکیپزشکی

طب سنتی بستری برای ارتباط با صنعت و جامعه
مدیر کل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت گفت: طب 
سنتی بستر مناسبی برای ارتباط با صنعت و جامعه است 
و می تواند محمل خوبی برای حرکت به سمت دانشگاه های 

نسل سوم و چهارم باشد.
دکتر نفیسه حسینی یکتا در نشست علمی كنگره 

بین المللی اقتصاد، اشتغال و تولید در آیینه قرآن و عترت 
به موضوع »وضعیت طب های سنتی و مکمل در جهان، 
مــزایــای طــب سنتی ایــرانــی و وضعیت طــب سنتی در 
ایــران« اشاره کرد. وی با بیان اینکه طب سنتی سابقه ای 
طوالنی دارد و به مجموعه ای از دانش، مهارت و شیوه های 

مبتنی بر نظریه ها، باورها و تجارب بومی در فرهنگ های 
مختلف گفته می شود، گفت: طب سنتی به منظور حفظ 
سالمتی و همچنین در پیشگیری، تشخیص، بهبود و یا 
درمان بیماری های جسمی و روانی به کار گرفته می شود. 
اصطالحات »طب مکمل« و یا »طب جایگزین« نیز به 

مجموعه گسترده ای از شیوه های مراقبت های بهداشتی 
اشاره دارد که بخشی از سنت یا طب رایج یک کشور نبوده 
و به طور کامل با سیستم بهداشت و درمان غالب مطابق 
نیست و این اصطالحات به جای طب سنتی در برخی 

کشورها به کار می روند.

در حرم
   وداع با  شهیدان گمنام 

در حرم رضوی
زائران حرم  مطهر رضوی در مراسمی 

باشکوه با پیکرهای مطهر دو شهید 
گمنام هشت سال دفاع مقدس وداع 

کردند .
حجت االسالم والمسلمین محمود 

واعظ شهیدی در مراسم وداع با دو 
شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس که 

در رواق امام خمینی)ره( حرم  مطهر 

رضوی برگزار شد، گفت: حضور این 
شهدا در اینجا به ما این تذکر را می دهد 

که آیا به وظایفمان در قبال آن ها عمل 
کرده ایم؟ ما باید آماده پاسخگویی به 

آن ها در محضر الهی باشیم و کاری 

کنیم تا مدیون خون این عزیزان نشویم.
در این مراسم مهدی سروری و رضا 

آتش بار، ذاکران اهل بیت)ع( به 
ذکر مصیبت و قرائت دعای کمیل 

پرداختند.
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اّتقواهلل 
و کونوا 
لنا زینًا و 
التکونوا 
علینا شینًا
تقوای الهی پیشه 
کنید و مایه زینت 
ما باشید ، نه مایه 
سرشکستگی ما .

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/10/23 صفحه 12      
آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر

پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به استناد تبصره ذیل ماده 
13 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون اخیرالذكر تحدید حدود امالک مشروحه ذیل در ساعت و تاریخ های مقرر در 

محل وقوع ملک به شرح ذیل به عمل خواهد آمد
امالک متقاضیان واقع در قریه خشکرود غربی پالک 3 اصلی بخش 2 قشالقی 

195 فرعی آقا/ خانم طاهره عزیز آبادی فراهانی فرزند اسمعیل وعزت اله گرگین فرزند محمد نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 295 متر مربع خریداری بدون واسطه / با واسطه از بهرام زاد شم

ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1400،11،16
لذا از متقاضیان و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می شود در وقت مقرر در محل وقوع ملک 
حضور بهم رسانند بدیهی است در صورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی آنان طبق ماده 15 قانون ثبت 
ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد معترضین می توانند به استناد ماده 20 
قانون ثبت و مواد 74 و 86 ایین نامه قانون ثبت ظرف مدت 30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود 
اعتراض خود را كتبا به این اداره تسلیم و ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به مرجع قضایی نمایند. در غیر اینصورت با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواس��ت توسط متقاضی و یا 

نماینده قانونی وی و بدون توجه به اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد.آ1410196
م الف 1256633                               تاریخ انتشار : 1400،10،25

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نوشهر - صفر رضوانی

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب1390،9،20 
امالک متقاضیانی كه در هیات موضوع ماده یک قانون مذكور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات 

مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد
امالک متقاضیان واقع در قریه خشکرود غربی پالک 3 اصلی بخش 2 قشالقی

195 فرعی آقا/ خانم طاهره عزیز ابدی فراهانی فرزند اسمعیل وعزت اله گرگین فرزند محمد نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 295 متر مربع خریداری بدون واسطه / باواسطه از بهرام زاد شم

لذا به موجب 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 این روزنامه محلی اكثیراالنتش��ار در ش��هرها منتشر و در 
روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد كه در این 
صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی كه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 
نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذكور در 
مورد قس��متی از امالكی كه قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نش��ده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه 
حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رس��اند و 
نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نماید.م الف 1256637  آ1410197
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،10،25                  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،11،09

صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

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

برابر رای شماره 7554 تاریخ 1400،08،16 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی دولت جمهوری 
اس��المی ایران به نمایندگی استانداری مازندران بخش��داری یانه سر ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 

مساحت 1275.09 متر مربع قسمتی از پالک 38
اصلی به ش��ماره كالس��ه 1182 /1399 واقع در اراضی بیشه بنه بخش 24 ثبت بهشهر محرز گردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 14 روز آگهی میشود در صورتی كه 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 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 اس��ت در صورت انقضاء مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 1257211   آ1410199
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،10،25                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،11،09

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر-محمد مهدی قلیان

)) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ((
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390،9،20 و 
برابر رای شماره 140060310013016637 مورخ 1400،09،01 هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون 
مذكور مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای / خانم هاشم نبی پور فرزند رجب 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 212.46 مترمربع كه مقدار 60 سیر مشاع عرصه وقف 

می باشد به شماره پالک 80 فرعی از 5 اصلی واقع در قریه افراده بخش 2 خریداری شده از
آقای / خانم سمیه راعی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق 
این روزنامه و محلی / سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم ش��ده اعتراض داش��ته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت 
محل تحویل دهد كه در این صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی كه اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت 

مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

م الف 1258443  آ1410201
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،10،25                     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،11،09

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان - عین اله تیموری

آگهی اخطاریه ماده ۸۷ آئیننامه اجرا
بدینوس��یله به آقای س��عید نصراله زاده س��الومحله نام پدر: ابوالحس��ن تاریخ تولد:1354،05،05  ش��ماره ملی: 
0072666765 ش��ماره شناس��نامه: 6059 ورثه مرحوم ابوالحسن نصراله زاده ساكن بابل ابالغ می گردد  كه بنا به 
تقاضای بستانکار خانم صفیه رجبی پالک ثبتی 11 فرعی از 55 اصلی بخش 3 ثبت تنکابن ملکی مرحوم ابوالحسن 
نصراله زاده و مبلغ 7094987781 رالت نزد بانک ملی ایران در قبال طلب نامبرده و حقوق دولتی بازداشت گردیده 
است لذا مراتب طبق ماده 87 آئیننامه اجرا به شما ابالغ می گردد تا نسبت به پرداخت بدهی اقدام نمایید در غیر 

این صورت نسبت به برداشت و واریز به حساب بستانکار اقدام خواهد شد.
م الف 1260007     آ1410229                           تاریخ انتشار: 1400،10،25

هادی مالحسینی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک تنکابن

 آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی                                               

 برابررای شماره140060306022000872هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قربانعلی كریمی 
فرزندحسینعلی بشماره  شناسنامه1صادره ازفریمان دریک قطعه زمین مزروعی بمساحت27241،42مترمربع پالک 
فرعی از275اصلی واقع در بخش13ازمحل مالکیت مش��اعی متقاضی محرز گردیده است.لذابه منظوراطالع عموم 
مراتب دردونوبت به فاصله 15روزآگهی می ش��وددر صورتی كه اش��خاص نس��بت به صدورسند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باشندمی توانندازتاریخ انتش��اراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خود رابه این  اداره تسلیم وپس 
ازاخذرسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.   آ1410231                           

تاریخ انتشارنوبت اول:1400،10،25                    تاریخ انتشارنوبت دوم:1400،11،9                       
محمدرضارجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

 آگهی فقدان سند
چ��ون آق��ای هب��اس ادمی��ان بعن��وان نمای��ده بان��ک ملی ای��ران ش��عبه ی قوچ��ان ب��ه موجب نامه ش��ماره 
1400/8631/01/1172554/د مورخ 1400/10/18 و برابر درخواس��ت ش��ماره ی 5879_1400/10/18 و با ارائه 
دوبرگ استش��هادیه محلی امضاء شده مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک یک  فرعی از 167 اصلی  بخش 
قوچان به علت جابجایی مفقود گردیده است و با بررسی دفتر امالک الکترونیکی مشخص گردید ششدانگ پالک 
فوق  به نام بانک ملی ایران  ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است. لذا به استناد اماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا هر كس مدعی انجام معامله با وجود سند مالکیت پالک فوق نزد خود می باشد 
باید ظرف مدت 10 روز پس از مدت انتشار آگهی به این اداره مراجعه و مراتب را اعالم نماید، بدیهی است پس از 

سپری شدن مهلت مقرر طبق مقررات نسبت به صدور سند المثنی به نام متقاضی اقدام خواهد شد.آ1410230
عباس برق شمشیر- رئیس ثبت اسناد و امالک قوچان

))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 كه در هیئت موضوع ماده یک قانون مذكور 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 می گردد:
خانم زهرا نیکوئی مقدم به شناسنامه شماره 111 كدملی 0749891807 صادره تایباد فرزند عباسعلی در ششدانگ 
یکباب منزل به مس��احت 110/70 مترمربع پالک شماره 1360 فرعی مجزا ش��ده از 765 و 1038 از 251 اصلی 
واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل تمامت مالکیت مشاعی متقاضی و قسمتی 

از پالک** كالسه 218- 1400
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 كثیراالنتشار منتشر تا در صورتی كه 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 دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد كه در این صورت اقدامات 
ثبت موكول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی كه 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.آ1410223
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/25                             تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/10

رئیس 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 كه در هیئت موضوع ماده یک قانون مذكور 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 می گردد:
خانم مریم فرهادی به شناسنامه شماره 1011 كدملی 0748520066 صادره تایباد فرزند غالم حسین در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب منزل مسکونی دو طبقه به مساحت 354 مترمربع پالک شماره 232 فرعی از 251 اصلی 
واقع در خراس��ان رضوی بخش 14 مش��هد حوزه ثبت ملک تایباد از محل تمامت مالکیت رسمی و مشاعی آقای 

عبدالرشید گلباف و قسمتی از پالک** كالسه 1400-357
آقای ابراهیم گلباف به شناسنامه شماره 477 كدملی 0749408480 صادره تایباد فرزند عبدالرشید در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب منزل مسکونی دو طبقه به مساحت 354 مترمربع پالک شماره 232 فرعی از 251 اصلی 
واقع در خراس��ان رضوی بخش 14 مش��هد حوزه ثبت ملک تایباد از محل تمامت مالکیت رسمی و مشاعی آقای 

عبدالرشید گلباف و قسمتی از پالک** كالسه 358- 1400

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 كثیراالنتشار منتشر تا در صورتی كه 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 دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد كه در این صورت اقدامات 
ثبت موكول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی كه 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.آ1410224
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/25                      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/10

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

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

برابر رای ش��ماره 4314-1400- 1400/10/19 هیات به كالسه پرونده شماره  179-1400 موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو 
بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ندا حصاری فرزند حمید بشماره شناسنامه 1034 صادره از بجنورد 
در ششدانگ یک قطعه محوطه محصور دارای اعیان به مساحت 34.35 متر مربع از پالک 155 اصلی واقع در اراضی 
كهنه كند بخش دو بجنورد خریداری از مالک رس��می شهرداری بجنورد به شرط تجمیع با پالک 4399 فرعی از 
155 اصلی  محرز گردیده اس��ت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در 
صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را  به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف 3675
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/25                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/10

احمد اصغری شیروان-رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابررای شماره 140060321006002250 و 140060321006002219هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال 
معارض متقاضی اقای علی ابراهیمی خیرآباد فرزند اسداله بشماره شناسنامه 1 صادره از بافق و خانم خدیجه حسینی 
فهرجی فرزندعلی به شماره شناسنامه 2027 صادره  از یزد هریک در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه باغ 
به مساحت ششدانگ 976 مترمربع بطور مفروز قسمتی از پالک 2625 - اصلی واقع در ده باال خریداری از مالک 

رسمی آقای حسین منتظری هدش محرزگردیده است . 
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتی كه اش��خاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی 

تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1410220

تاریخ انتشارنوبت اول: شنبه 1400/10/25               تاریخ انتشارنوبت دوم: یک شنبه 1400/11/10
علی محمد شبانیان تفتی -كفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ررای ش��ماره 140060321006002264هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم 
زهرا باغیانی فرزند ابوطالب بشماره شناسنامه 2 صادره از در ششدانگ خانه و باغچه به مساحت 899 مترمربع بطور 
مفروز قسمتی از پالک 1612 فرعی از24 اصلی بخش 16 یزد واقع در سانیج خریداری عادی مع الواسطه از مالک 

رسمی سکینه و محمد حسن خانی وفاطمه حسینی نسب محرزگردیده است . 
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتی كه اش��خاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی 

تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در ص��ورت انقضای م��دت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکی��ت صادر خواهد 

شد.آ1410221
تاریخ انتشارنوبت اول: شنبه 1400/10/25                      تاریخ انتشارنوبت دوم: یک شنبه 1400/11/10

علی محمد شبانیان تفتی -كفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب منزل به پالک 339 فرعی از 661– اصلی ملکی آقای مسعود براتی  واقع در 
قطعه یک ایرانشهر از بخش5بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1400/11/16  راس ساعت 8 صبح شروع و 
بعمل خواهد آمد لذا بر حسب ماده 14 قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذكر اعالم می گردد تادر محل 
حضور بهم رسانند و چنانچه هریک از صاحبان  امالک یا نماینده قانونی انهادر موقع تحدید حدود در محل حاضر 
نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده 15 قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و اعتراض 
انها برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 30 روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد 74و86 ائین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از 
مرجع مذكور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون توضیح به اعتراض 

عملیات ثبتی را بارعایت مقررات ادامه دهد .آ1410218             تاریخ انتشار : 1400/10/25  
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر – اردشیر محمودی 

رونوشت اگهی حصروراثت
خانم س��عیده شه بخش فرزند یارمحمد به ش��ماره ملی 3590347491 به شرح دادخواست كالسه پرونده شماره 
57/1/1400 در این ش��ورا درخواس��ت گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده است كه شادروان محمد 
قلندرزهی ش��اد فرزند شاهدوس��ت به ش��ماره ملی 6820061587 در تاریخ 89/4/12 در زادگاهش بزمان بعلت 
خش��ونت به وس��یله دیگران فوت نموده اس��ت و ورثه حین الفوت وی عبارتند از : 1- متقاضی با مشخصات فوق 
دختر متوفی 2- پری ناز ش��ه بخش به ش��ماره ملی 3719383946   3- زرخاتون اس��ماعیل زهی قلعه بیدی به 
شماره ملی 3719383954 دختر متوفی 4- گراناز اسمعیل زهی قلعه بیدی به شماره ملی 3719383962 دختر 
متوفی 5- زینب ش��ه بخش به ش��ماره ملی 3590347481 دختر متوفی 6- فاطمه اسماعیل زهی قلعه بیدی به 
شماره ملی 3620668086 دختر متوفی 7- مریم اسمعیل زهی قلعه بیدی به شماره ملی 3620668094 دختر 
متوفی 8- مرضیه قلندرزهی ش��اد به ش��ماره ملی 6820061791 دختر متوفی 9- زینب كرد نیا به ش��ماره ملی 
3590840889 همسر متوفی 10- عایشه اسماعیل زهی قلعه بیدی همسر متوفی 11- صالح محمد شه بخش به 
شماره ملی 3621723218 پسر متوفی 12- خلیل شه بخش به شماره ملی 3590347473 پسر متوفی . متوفی 

ورثه دیگری ندارد .
اینک با اتمام تش��ریفات قانونی درخواس��ت مزبور در یک نوبت اگهی نمائید تا هركس اعتراض یا وصیت نامه ای از 
متوفی نزد اوس��ت از تاریخ نش��ر اگهی ظرف مدت یکماه )30روز( به دادگاه عمومی بخش بزمان تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد.آ1410219
رئیس شورای حل اختالف بزمان – اكبر گلشن

آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی 

نظر به دستور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/09/20مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی حسین كاظمی 
بهمن آباد كشکوه فرزند احمد به شماره شناسنامه 6 صادره از در یک باب خانه به مساحت 198/91 متر مربع در 
قسمتی از پالک 413 فرعی از 135 اصلی بخش 3 زبرخان واقع در اراضی قدمگاه خریداری از مالک رسمی فاطمه 
حاجی آبادی فرزند حسین محرز گردیده است.. لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه 
محلی / كثیر االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها رای هیات الصاق تا در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی  
تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذكور پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب را در 
اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با طالع عموم می رساند ونسبت به امالک در جریان ثبت وفاقد 

سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید .آ1410214
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/25                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/10 

 سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان 

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

برابر رای شماره 9641 تاریخ 1400،09،23 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم ام البنین 
كارگر فرزند سیف اله در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 120 مترمربع قسمتی از پالک 107 
فرعی از 31 - اصلی به شماره كالسه 1399،900 واقع در اراضی فراش محله بخش 17 ثبت بهشهر محرز گردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 14 روز آگهی میشود در صورتی كه 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 انقضاء مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.م الف 1248861   آ1409632
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،10،11                                تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،10،25

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر
محمد مهدی قلیان

)) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ((
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20، 1390،9 و 
برابر رای شماره 140060310013016078 مورخ 1400،08،24 هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون 
مذكور مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای /خانم سیدمصطفی علوی فرزند 
سیدحسین نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 92.00 مترمربع به شماره پالک 689 
فرعی از 198 فرعی از 47 اصلی واقع در قریه عبداله آباد بخش 11 خریداری شده از آقای / خانم رضا حیدری مالک 
رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی وماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی / سراسری در 
شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تعلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد كه در این صورت اقدامات ثبت 
موكول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی كه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م الف 1249211  آ1409634
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،10،11                      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،10،25

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان
عین اله تیموری

خبر

حمایت از دانشجویان 
نخبه کشورهای اسالمی

رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس 
رضوی با تأکید بر حمایت از دانشجویان نخبه 
کشورهای اسالمی از آمادگی این آستان مقدس 
برای تأسیس شعبه ای از دانشگاه امام رضا)ع( 
یا دانشگاه علوم اسالمی رضوی در کشور عراق 

خبرداد. 
عبدالحمید طالبی در دیدار اسَعد غَنی، معاون 
وزیر آموزش عالی کشور عراق و هیئت همراه که 
در سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی 
ــاره بــه روابـــط مستحکم  صــورت گــرفــت، بــا اشـ
سیاسی و اقتصادی میان ایران و عراق بر ضرورت 
توسعه ارتباطات و همکاری های علمی و فرهنگی 
به صورت گسترده و عمیق میان این دو کشور 

تأکید کرد.
ــران و عـــراق کانون  وی بــا بــیــان اینکه کــشــور ایـ
اندیشه اسالمی و مرجعیت شیعه هستند، 
ــرد: تــوجــه بــه مسائل علمی و  خــاطــرنــشــان کـ
فرهنگی و برقراری ارتباط با جهان اسالم در این 
زمینه جزو اصول راهبردی و مورد تأکید تولیت 

آستان قدس رضوی است.
رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس 
رضوی با بیان اینکه یکی از القاب امام رضا)ع( 
عالم آل محمد)ع( است، افزود: از همین جهت 
ســازمــان علمی و فرهنگی تحقق مرجعیت 
علمی را جــزو اولــویــت فعالیت های خــود قــرار 
داده و با بهره گیری از ظرفیت های ۱۱ مرکز علمی 
زیرمجموعه خود از مقطع دبستان تا دکترا در 

پی تحقق این امر مهم است.
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