
نیمکت زندگی

مخاطب خاص
رقیه توسلی  دیروز خانمی 
موقع تعویض باتری ساعتش 
مادربزرگمه.  »هــدیــه  گفت: 
کــارم نکنه اگــه، جــاش بــاز رو 

دستمه«.
چــقــدر بــعــضــی جــمــات بــار 

معنایی شان باالست و پشتش کلی عشق و مهربانی و زندگی 
نشسته. مثل همین جمله. همین دوست داشتن قشنگ. 
حاال که بیشتر فکر می کنم می بینم مدام درحال شنیدن 
مشابه این جمله ام. جمله های به دردبخوری که درنهایت 
به احوال درجه یک تبدیل می شوند و دنیا را می سازند. 
تصمیم می گیرم برای شنیدن این ابراز عاقه ها و جمات 
بی نظیر، تمام امروز گوشم را تیز کنم و در همه مکان ها و 
زمان ها، آدم ها را بپایم. نمی دانم چرا! شاید می خواهم یاد 
بگیرم، شاید هم دلم برای کنجکاوی لک زده، شاید هم به 
این دلیل که تقای زیبا برای ایجاد حال خوب را دوست دارم.

زیر بازارچه ◾
50 هزار تومانی مچاله ای می بینم دست آقای باربر حدوداً 
60 ساله. دارد رو به آقایی می گوید: »الهی خدا برکت بذاره 
تو سفره ت«. خانم جوانی رو به خانم دیگری: »خیالت 
تخت! دخترا رو من میبرم کاس. تو نوبتُت برو. این دکترِ 

بدقلقه. سه ماه یک بارم وقت نمیده«. 

توی اتوبوس ◾
»آره مشتی. ناسامتی فامیلیما. شماره حسابُت بده، فقط 

طرفای غروب می ریزم به کارتت«.

آرامگاه ◾
که  غذایی  پدرش:»باباجون!  مــزار  کنار  نشسته  دختری 

دوست دارُی پختم و خیرات کردم«.

خیابان ◾
»نونوایی شلوغه. شما نه. از مامان بپرس چندتا میخواین 
خودم می گیرم براتون«. این جمله مرد دوچرخه سواریست 

درحال دور شدن.
کیف می کنم از داشتن همشهری های با عشق و با خیری 
که مهربانی برایشان مهم است و کلی با جماتشان روزم 

را ساختند.
آن است  وقــت  باشد  وقــت هم که  برمی گردم.  به خــودم 
با مردمانی که  با دنیا چندچندم.  امــروز  را  بجورم خــودم 
می شناسم و نمی شناسمشان. جوری تا کرده ام آیا که یک 

نفر حداقل دلشاد شده باشد؟

پی نوشت
امام صادق )ع( می فرمایند:

خدايا از تو خوبى، آراستگى و محبت را خواستارم و از بدى 
و دشمنى و كينه به درگاهت پناه می  برم.

WWW.QUDSONLINE.IR9733 پنجشنبه 7 بهمن 1400   24 جمادی الثانی 1443  27 ژانویه 2022   سال سی و پنجم    شماره

وقف و نذر

 اهدای 954 برگ اسكناس 
از 77 كشور به موزه حرم

 راهکارهای حضرت علی j برای مقابله با فقر و فساد اقتصادی 

 در جست وجوی 
عدالت علوی

از سر گرفته شدن ضیافت افطار 
مسجدالنبی پس از دو سال 

موعظه/ آیت اهلل جاودان

 انسان تا بی نهایت 
می تواند خودش را بسازد

2

3

4

2

2

با حضور مبلغان و پژوهشگران دینی برگزار شد

 هم اندیشی 
برای ترویج پیام »مباهله«

    سال اول    ویژه نامه 261    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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خزانه دارى در بارگاه ملكوتى هشتمين خورشيد 
با  متفاوت  داســتــانــی  ــا)ع(  رضـ واليـــت، حضرت 
دیگر خزانه ها و خزانه دارها دارد. به همین دلیل 
سراغ »محمد مهدی زاهدی« رئیس اداره ذخایر 
برایمان  تا  رفتیم  رضوی  قدس  آستان  نفایس  و 
بگوید. قــدس رضــوی  ازخــزانــه داری در آســتــان 
ابراز عشق و عاقه از سوی زائران و ارادتمندان 
به ساحت مقدس حضرت رضا)ع( سبب شده 
مسلمانان، شیعیان و دلباختگان امام هشتم)ع( 

گــونــاگــون  اعـــصـــار  و  ادوار  در 
ارزشمند  آثــار  و  هدایا  بهترین 
آستان  این  به  را  خود  تاریخی 

مقدس...

حضور »به نشر« با 700 عنوان اثر در دومین نمایشگاه مجازی کتاب 

خرید کتاب با چاشنی بسته متبرک
 گفت وگو با رئیس اداره 

ذخایر و نفایس آستان قدس رضوی 

خزانه عشق 
و ارادت
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4

خبر
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی:

تقویت بنیاد خانواده راهکار 
مقابله با جنگ نرم است

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با اشاره 
ــه اهــمــیــت نــقــش آفــریــنــی بــانــوان در عرصه   ب
اجتماعی، توجه مادران شاغل به نقش مادری 
را  اجتماعی  فعالیت های  کنار  در  همسری  و 
ضروری دانست. به گزارش آستان نیوز، دکتر 
در  شاغل  بــانــوان  همایش  در  رحمتی  مالک 
آســتــان قــدس رضـــوی کــه بــه مناسبت هفته 
بزرگداشت مقام زن و مادر برگزار شد، گفت: 
ما در آستان قدس رضوی به نیروی انسانی به 
عنوان یک سرمایه نگاه می کنیم. بانوان شاغل 
در این آستان در حقیقت در دستگاه امامت 
مشغول به کار هستند و همانند سایر ادارات 
و سازمان ها صرفاً کارمند نیستند، بلکه دیدگاه 
اعتقادی و ارزشی آن ها حاکم بر نیت مادی شان 
ــزرگــواران بزرگ ترین  ب ــاور شما  ب اســت. نگاه و 
سرمایه برای این آستان مقدس است و آنچه 
موجب اثر بخشی فعالیت های نیروی انسانی 
در این دستگاه مبارک می شود نیز همین اعتقاد 

و باورهای شماست.
رحمتی همچنین با اشــاره به اهمیت توجه 
به جایگاه خدمت در دستگاه امامت گفت: 
کارمند دستگاه امامت باید نسبت به سایر 
مــؤمــن تــر، صبورتر،  مــتــواضــع تــر،  کــارمــنــدان 
الگو باشد، بر همین اساس الزم  کارآمدتر و 
آستان قدس رضوی  در  بانوان شاغل  است 
و به طور کلی همه آن هایی که توفیق خدمت 
در این آستان را دارند، این معیارها و اصول 
مراقب  دیگر  ســوی  از  و  نکنند  فــرامــوش  را 
منیت ها و خودبرتربینی ها نیز باشند. رحمتی 
در بخش دیگری از صحبت های خود اظهار 
طی  ــران  ای اسامی  دشمنان جمهوری  کــرد: 
نــرم، کانون  چهار دهه اخیر در قالب جنگ 
دادند  قــرار  فرهنگی  تهاجم  مــورد  را  خانواده 
تا بنیاد خانواده را متزلزل و جامعه را رو به 
چنین  در  ببرند،  پیش  نــابــودی  و  فروپاشی 
شرایطی تقویت بنیاد خانواده راهکار مقابله با 
جنگ نرم است و اگر شما همسران و مادران 
در کنار مشغله کاری نسبت به خانواده توجه 
ویژه داشته باشید، بدون شک کانون خانواده 

آسیب پذیر نخواهد بود.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی ستون 
خیمه خانواده را همسران و مادران برشمرد و 
گفت: تاش کنید روز به روز صفا، صمیمیت، 
شادی و نشاط را در خانواده افزایش بدهید؛ 
چرا که اگر مادران شاغل نسبت به این مقوله 
کم توجهی کنند، بدون شک اعضای خانواده 
است  الزم  بنابراین  دیـــد،  خــواهــنــد  آســیــب 
را در کنار  ــادری و همسری  م اثــرگــذار  نقش 
ایفای مسئولیت اجتماعی و انجام وظایف در 

مشاغل خود، ایفا کنید.

حکایتی خواندنی و 290 ساله از عنایت ثامن الحجج j به زائرانش 

خوشا به حال آنکه مبتالی رضاست
محمدحسین نیکبخت  حدود 
در  مـــردم مشهد  قبل،  ســال   283
نشستند؛  بــــزرگ  عــالــمــی  ســــوگ 
ــارســایــی  پ و  ــد  ــه در زهــ کـ ــمــی  عــال
شهره بــود و مــورد احــتــرام همگان. 
به  مشهور  رضــوی،  میرمحمدتقی 
»میرشاهی«، با وجود داشتن ثروت فــراوان، چیزی 
برای خودش نمی خواست و پیوسته در حرم رضوی 
به خدمت و عبادت مشغول بــود. شیخ عبدالنبی 
قزوینی، فقیه و متکلم مشهور قرن 12 هجری قمری 
با میرمحمدتقی رضــوی شده   که موفق به ماقات 
بود، درباره وی می گوید: »وقتى وارد روضه مقدسه 
رضوى می شد، گويى قالبى بى روح يا نقشى بر ديوار 
بود و اعتنا به هيچ مقام و شوكت و صولتى نمى نمود. 
قدرتمندان،  بــرابــر  در  حق گويى  و  امـــانـــت دارى  در 
وحيد عصر بود. روزى رضاقلى ميرزا فرزند نادرشاه 
به دستور پدرش به تسخير ماوراءالنهر مأمور شد، 
و  آمـــد  ميرمحمدتقى  خــدمــت  بــه  حــركــت  هنگام 
بــراى خدا مــى روى،  استمداد نمود، مير فرمود: اگر 
خدا همراهت هست و در غير اين صورت به هدف 
نمى رسى. او افراد زيادى را به ميهمانى مى خواند و 
غذاهاى لذيذ مى خورانيد، ولى خود به اندك چيزى 
قناعت مى كرد«. میرمحمدتقی، متولی آستان قدس 
ــن سال  ــروردی ــود و تــا هنگام رحــلــت در ف رضـــوی ب
1117 خورشیدی، این مسئولیت را برعهده داشت. 
داستانی که امروز می خواهم برایتان به نقل از مرحوم 
برجسته  محققان  و  علما  از  خراسانی،  ماهاشم 
سده گذشته در مشهد و صاحب کتاب ارزشمند 
و  روایتی جــذاب  کنم،  تعریف  التواریخ«  »منتخب 
شنیدنی از عنایت امام رضا)ع( به زائران حرم مطهر 
است که در دوران متولی گری میرمحمدتقی رضوی 
در مشهد اتفاق افتاد و در آن عصر، به عنوان یکی 
از مشهورترین کرامات و عنایات امام هشتم)ع(، در 

میان مردم نقل می شد.

آن زمستان سخت ◾
دیگری  زمستان  هــر  از  ســردتــر  ســال،  آن  زمستان 
بود؛ پیران و ریش سفیدان، چنین سرمایی را به یاد 
نمی آوردند. افزون بر این، اوضاع کشور هم آشفته 
از  که پس  نقاط مختلف  در  پی درپی  و جنگ های 
ــود، وضعیت زندگی  ب سقوط صفویه شــروع شــده 
مردم را سخت پریشان کرده بود. در چنین شرایطی، 
حرکت به سوی مشهد، به قصد زیارت حرم مطهر 
امام رضا)ع(، کاری دشوار و پرخطر به حساب می آمد. 
حال اگر این وضع را در کنار سرمای جانکاه زمستان 
بــرای زائــران  سال 1110 خورشیدی بگذاریم، اوضــاع 
حرم رضــوی، به مراتب سخت تر و دشوارتر خواهد 
شد. با این حال، این مشکات و آن سرمای سخت 
نمی توانست در برابر عشقی که زائران به زیارت مرقد 
غریب توس داشتند، تاب بیاورد. اواخر پاییز همان 
از شیعیان بحرین، تصمیم  تعدادی  که  بــود  ســال 
گرفتند برای زیارت، راهی مشهد شوند و هر خطری 
را به جان بخرند. اینکه در آن مسیر طوالنی و در آن 
اوضــاع به هم ریخته، چه بر سر شیعیان بحرینی 
آمد و چگونه توانستند از مشکات و مصائب مسیر 
نجات پیدا کنند، بماند. آن ها اوایل دی ماه به مرزهای 
خراسان رسیدند و شادان از اینکه طی روزهای بعد، 
به زیــارت امام و موالیشان نائل می شوند، تصمیم 

گرفتند ساعات حرکت روزانــه را افزایش دهند؛ اما 
همین مسئله، باعث شد که توان چهارپایان برای 
به عــاوه، سرمای سخت  و  یابد  بــار کاهش  حمل 
آن ایــام، حرکت کــاروان زائــران را با دشــواری فراوانی 
روبــه رو کــرد؛ تا اینکه در چند فرسخی مشهد، در 
نزدیکی طُرُق و به دلیل سنگینی بارش برف، عماً 
زمین گیر شدند. به تدریج، سرما بر آن هــا که اهل 
منطقه گرمسیر بودند، غلبه کرد و دست و پایشان 
بی حس شد. در دوردست ها، نشانی از آبادی یا نوری 
که بتواند راهنمای آن ها باشد، به چشم نمی خورد. 
زائران بحرینی، خود را در دو قدمی مرگ می دیدند. 
خودشان  روی  داشتند،  فــرش  و  بــاالپــوش  از  آنچه 
کشیدند و به صورت حلقه وار، کنار هم نشستند و 
آتشی کم فروغ روشن کردند؛ اما بوران و برف، عماً 
اجــازه روشن ماندن آتش را نمی داد. در آن شرایط، 
از برف شده بود و بعد  ــران، پر  روی باالپوش های زائ

هم، نم لباس و باالپوش و سرمای ناشی از آن، به 
مشکات دیگرشان اضافه شد. در همان حال بود که 
زوار بحرینی، یکصدا و از صمیم قلب، موالی خود را 

صدا زدند و از او طلب کمک کردند.

رویای عجیب »حکیم حسنا« ◾
می گذراند؛  حــرم  در  را  شب  آن  تقی،  میرمحمد 
آمده بود تا یکی دیگر از شب های طوالنی زمستان 
را به عبادت در آن مکان مقدس بگذراند. گوشه ای 
آن  و در  کـــرده  انــتــخــاب  را  مــبــارکــه  ــد  ــزهـ دارالـ از 
مشغول عبادت بود. درهــای حرم را بسته بودند 
انجام  و  نظافت  به  خــادمــان،  از  تــعــدادی  فقط  و 
وظایف همیشگی خود اشتغال داشتند. یکی از 
آن خادمان، فردی بود که وی را »حکیم حسنا« 
می خواندند. او نیز، وقتی از کارها و وظایفش فارغ 
شد، به گوشه ای از دارالزهد رفت تا دمی عبادت 
کــرد، به دیوار  او غلبه  بر  ناگهان خــواب  اما  کند؛ 
بست.  دقایقی  بـــرای  را  چشمانش  و  داد  تکیه 
ذکر  و  عبادت  مشغول  همچنان  میرمحمدتقی، 
از جایش پرید و  ناگاه دید حکیم حسنا  بود که 
با سرعت به سوی او آمد. میر از او پرسید: »چه 
شده؟ سبب این آشفتگی چیست؟« حکیم حسنا 
با اضطراب گفت: »در رؤیا دیدم که امام رضا)ع( 

از روضه منوره خارج شد و به من فرمود، برو به 
میرمحمدتقی بگو که مشعل ها را بر فراز مناره ها 
روشن کند. گروهی از زائران من که از بحرین آمده 
و در راه هستند، در میان برف و باران گرفتار شده 
دستور  بگو  کــرده انــد.  گــم  راه  طــرق  نزدیکی  در  و 
دهد که جمعی از خادمان، به دنبال آن ها بروند 
و نجاتشان دهند«. میرمحمدتقی، با شنیدن این 
سخنان، به سرعت از جا برخاست و گفت:»پس 
خدام  دنبال  به  را  حسنا  حکیم  معطلی؟«  چــرا 
مناره ها مشعل  فــراز  بر  که  داد  و دستور  فرستاد 
روشن کنند و نگهبانان دروازه  پایین خیابان نیز، 
همان کار را انجام دهند. آن گاه خودش، به همراهی 
حکیم حسنا و تعداد زیادی از خادمان، راه جاده 
را در پیش گرفت. همراهان میرمحمدتقی،  طرق 
آن ها  از  خیلی  می کردند.  دنبال  را  او  شگفتی  با 

نمی دانستند قضیه چیست؟ 

روشنایی های امیدافزا ◾
زائران بحرینی، به تدریج توان خود را از دست 
می دادند؛ همه آن ها تردیدی نداشتند که پایان 
ــوان در  ــده اســت. طــلــبــه ای جـ کــارشــان فـــرا رســی
نداشت.  تن  در  رمقی  دیگر  که  بود  آن ها  میان 
خــودش،  ذهــن  در  شاید  و  بست  را  چشمانش 
ــرای  ــال، ب ــاده شـــد؛ در هــمــان حـ ــ ــرای مـــرگ آم بـ
رؤیا  عالم  در   آمد؛  به سراغش  لحظاتی خواب 
ــا)ع( ســوار بــر اسبی زیــبــا، به  ــام رضـ دیــد کــه ام
»نگران  می فرماید:  و  می آید  آن هــا  گــروه  سمت 
نباشید، به متولی و خدام گفته ام که مشعل ها را 
بر فراز مناره های شهر روشن کنند و به استقبال 
مشعل ها  نور  سوی  به  و  برخیزید  بیایند.  شما 
خواب  از  بافاصله  جــوان  طلبه  کنید«.  حرکت 
بیدار شد و به همراهانش، موضوع رویای خود 
را گفت. زوار بحرینی، در عین حیرت و شگفتی، 
به اطراف نگاه کردند. از دور همهمه ای به گوش 
می رسید و در دور دست ها، کورسوی نوری، امید 
را به دل آن ها می انداخت. بحرینی ها به سوی 
و دقایقی بعد، میرمحمدتقی  نور حرکت کردند 
را  ــا  ــرف هــ ــ ب ــه  ــ ک ــد  ــ ــدن ــ دی را  ــرم  ــ حـ خــــادمــــان  و 
 می شکافند تا به زائران علی بن موسی الرضا)ع( 

بگویند. خوشامد 

زائران بحرینی، به تدریج توان خود را از دســت می دادند؛ همــه آن ها تردیدی 
نداشتند که پایان کارشان فرا رسیده است. طلبه ای جوان در میان آن ها بود که دیگر 
رمقی در تن نداشت. چشمانش را بست و شاید در ذهن خودش، برای مرگ آماده 

شد... .
گزيدهگزيده



ان قلوب 
اجلهال 
تستفزها 
االطماع و 
ترهتنا املنی 
و تستعلقها 
اخلدائع
 طمع ها 
 دل هاى مردم نادان را 
از جا مى كنند و 
آرزوها آن ها را 
گرو مى گذارند و 
نيرنگ ها به دامشان 
مى اندازند.

الکمال 
کل 

الکمال 
اتفقه فی 
الدین و 

الصرب علی 
النّائبه 

و تقدیر 
املعیشه

 نهايت كمال
خوب فهميدن دين 

است و شكيبايى 
بر ناگواري ها و 

اندازه گيرى در معاش 
و زندگى.

حلواى قرضى

شیخ مرتضی انصاری 
در مسافرتی با برادر 

خود از کاشان به 
مشهد مقدس رفت، 

پس از آن به تهران آمد 
و در مدرسه مادرشاه 

در حجره یکی از طالب 
منزل گرفت.روزی شیخ 
به همان طلبه، مختصر 

پولی داد تا نان بخرد. 
وقتی برگشت شیخ 

دید حلوا هم گرفته و 
روی نان گذاشته. به 
او گفت: پول حلوا را 

از کجا آوردی؟ گفت: 
قرض گرفتم. شیخ فقط 
آنچه از نان که حلوایی 
نبود برداشت، سپس 
فرمود: من یقین ندارم 

برای ادای این قرض 
زنده باشم.روزی همان 
طلبه که پس از چندین 
سال به نجف آمده بود 
به شیخ عرض کرد: چه 
عملی انجام دادید که 
به این مقام رسیدید و 
مرجع شیعیان جهان 

شدید؟ فرمود: چون من 
جرئت نکردم حتی نان 
زیر حلوا را بخورم؛ ولی 
تو با کمال جرئت نان و 

حلوا را خوردی.

همه براى 
خودت بوده!

خداوند جلیل به 
موسی فرمود: آیا عمل 
خالصی برای من انجام 
داده ای؟ موسی گفت: 
بله، نماز و روزه انجام 
داده ام و تو را تسبیح و 
تهلیل گفته ام. خداوند 
متعال فرمود: نماز، 
تو را از صراط عبور 
می دهد و روزه، سپر 
آتش توست. تسبیح 
و تهلیل درجات تو 
را در بهشت ترفیع 
می دهد. پس همه 
 برای خودت 
بوده است.

حکایت پندیه

حجت االسالم والمسلمین بهشتی در مراسم رونمایی از 
کتاب »درآمدی بر قرآن پژوهی« اثر سیدمجتبی حسینی که 
روز دوشنبه در مجتمع فرهنگی زیتون برگزار شد با طرح این 
پرسش که انتظارات قرآن از ما چیست، گفت: قرآن 10 انتظار 
از ما دارد. سه انتظار نسبت به خواندن قرآن یعنی انتظار اول 
قرائت، دوم تالوت و انتظار سوم ترتیل است. قرائت، صرف 
خواندن است، تالوت، خواندن قرآن با نظمی است که در اختیار 

ماست، ترتیل، هم یعنی با دقت خواندن. چهارمین انتظار قرآن 
تدبر است یعنی در پس این الفاظ چه مفاهیمی وجود دارد. 
قرآن یک انتظار دیگر دارد که استماع است، یعنی کس دیگری 

قرآن بخواند و ما گوش دهیم.
او با بیان اینکه انتظار بعدی این است که قرآن را به دیگران تعلیم 
دهیم، افزود: تأثیرپذیری از قرآن انتظار دیگر است و اینکه به 
قرآن عمل نماییم. انتظار دیگر این است که این کتاب را تبلیغ 

نموده و در نهایت به ایمان خودمان نسبت به این کتاب توجه 
کنیم.

بهشتی با بیان اینکه در 40 سال اخیر کارهای زیاد اما سطحی 
انجام شده، افزود: این کتاب کمکی است که جوان ما بتواند 
خودش را آماده استفاده از قرآن کند و کمک کار خوبی در این 
زمینه است. باید خود جوانان فعال شوند و با قرآن انس بگیرند.

بــه گفته او، قــرآن از روز اول دشمن داشــتــه اســت. دشمن 

می خواهد از این کتاب دست برداریم بنابراین مضامینش را 
تضعیف و در آن تناقض پیدا و القا می کند این کتاب حرف نو 
ندارد. پس دشمن فهرستی از اهداف را برای خودش تعریف 

می کند که در پایان، جوان ما را نسبت به قرآن بی رغبت نماید.

مانند یک سمسار دنبال خواسته های خود از قرآن هستیم! ◾
سیدمجتبی حسینی، نویسنده کتاب در سخنانی گفت: 

گاهی فردی یک تابلو هنری می کشد، به او می گویند برای چه 
این تابلو را کشیدی؟ می گوید: برای دلم کشیدم. اما یک وقت 
کسی کتابی می نویسد یا سخنرانی می کند و دارد با مخاطب 
حرف می زند و نمی خواهد حدیث نفس کند. ما ناخودآگاه 
تصور می کنیم مخاطب باید همانی باشد که من فکر می کنم. 
بنابراین طرف اصالً توجه نمی کند دارد با چه کسی صحبت 
می کند و وقتی مخاطب حرف او را قبول نمی کند هزار اتهام 

متوجه او می سازد و به او فحش و ناسزا می دهد که چرا متوجه 
حرف ما نشدی.

او به مهجوریت و مظلومیت قرآن اشاره کرد و گفت: قرآن مظلوم 
است و بین ما شیعیان و اهل سنت هر کدام به گونه ای مظلوم 
است. ما باید ببینیم چقدر مالک ما قرآن است، چه فردی و 
چه اجتماعی. البته با آن کاسبی می کنیم. تدبر ما هم تدبر 
نیست و مثل سمسار می گردیم آن چیزی که دوست داریم 

را از قرآن دربیاوریم. پس ما همچنان تدبر در قرآن نداریم. اگر 
می خواهیم در قــرآن شناوری کنیم اولین شرطش برهنگی 
اســت. ما می خواهیم همه عنوان ها و مالک ها را حفظ و در 

قرآن شنا کنیم.
حسینی تأکید کرد: خوب است در جلسات و مراسم رونمایی از 
کتاب های قرآنی این را تکرار کنیم که چقدر دنبال قرآنیم و چقدر 

می خواهیم قرآن را دنبال خودمان بکشیم. 

نیم نگاه
10 انتظار قرآن 
از ما مسلمانان

موعظه
آیت اهلل جاودان

   انسان تا بى نهايت مى تواند خودش را بسازد
ما وقتى به اين عالم آمديم، هيچ سرمايه اى نداشتيم. وقتى از 

اين عالم مى رويم بايد سرمايه دار باشيم. وقتى به اين عالم آمديم 
يک زمين آماده كشت بوديم؛ يک زمين آماده بنا و ساختمان. بايد 

ساخته از اين دنيا برويم. انسان چقدر مى تواند خودش را بسازد؟ 

تا بى نهايت. يک ساختمان كه يک سرش در زمين است و يک سرش 
ـَال  در هفت آسمان. در آيه 24 سوره مباركه ابراهيم مى فرمايد: َمث

ماء مثال  ـَْرُعها في السَّ ـُها ثابٌت َو ف َبٍه أَْصل ـَيِّ ـََشَجره ط َبه ك ـَيِّ ـَلَِمه ط ك
كلمه طيبه، مثال يک درخت پاكيزه اى است كه ريشه اش در زمين 

است و شاخه هايش در آسمان. اين آسمان مى تواند آسمان اول باشد 

و مى تواند آسمان هفتم باشد. آدم جا دارد. ظرفيت دارد. ما وقتى 
به اين عالم آمديم، يک زمين آماده ساخت بوديم. رسول خدا)ص( 

فرمودند: وقتى به معراج رفتم زمين هاى آماده كشت و آماده 
ساختى را ديدم. فرشتگانى آنجا بودند كه گاهى مشغول ساختن 
بودند و گاهى بيكار مى شدند. من پرسيدم: داستان اين ها چيست 

كه گاهى مشغول كارند و گاهى بيكارند. گفتند: تا مواد ساختمانى از 
عالم برسد، مى سازند و تا نرسد بيكارند. صاحب اين زمين بايد مواد 

ساختمانى برساند. به اصطالح ما تداركات بفرستد. اگر تداركات 
فرستاد ما مى سازيم وگرنه نمى سازيم. نمى توانيم بسازيم. آقا 

تداركاتش چيست؟ آنجا فرمودند: ذكر سبحان اهلل و الحمد هلل و ال 

اله اال اهلل و اهلل اكبر. اين مثال است. نماز هم مى تواند آنجا تداركات 
باشد. مجلس موعظه مى تواند تداركات باشد. اگر براى حضرت 

حسين)ع( گريه كرد، دارد براى آن ساختمان تداركات مى فرستد. 
اين اصل سخن است. 

شما چقدر همت مى كنيد؟ ساختمان يک طبقه مى سازيد؟ اگر كسى 

يک ساختمان يک طبقه بسازد، خيلى بارک اهلل دارد. كسى نيست 
براى آن عالمش ساختمان يک طبقه بسازد. اگر ساختمان دو طبقه 

بسازد، خيلى بارک اهلل دارد. اگر و اگر و اگر. عرض كرديم اين تا 
ـَُرٌف  بى نهايت باال مى رود. در آيه 20 سوره مباركه زمر مى فرمايد: غ
ه؛ طبقه است كه روى يک طبقه ديگر ساخته  ْبِنيَّ ـَُرٌف مَّ ـَْوقِها غ ن ف مِّ

شده است، حاال به زبان بنده. غرفه به زبان ما يعنى يک باالخانه. يک 
باالخانه دارد كه روى طبقه ديگر ساخته است. يک باال خانه اى روى 
طبقه دوم ساخته. خب. از چه ساخته؟ همين هايى كه عرض كرديم. 
حاال در آن حديث مثال سبحان اهلل و الحمدهلل و ال اله اال اهلل و اهلل اكبر 

بود. هر ذكرى شما بگوييد، هركار خوبى كه انجام بدهيد.

مدیرعامل به نشر)انتشارات آستان قدس رضوی( 
از حضور این انتشارات در دومین نمایشگاه مجازی 

کتاب با 700 عنوان کتاب خبر داد.
حسین سعیدی با اشاره به اینکه انتشارات به نشر در 
سال گذشته بازخورد بسیار خوب و مثبتی از شرکت 
در نمایشگاه مجازی دریافت کرد و استقبال خوبی 
از کتاب های ایــن انتشارات صــورت گرفت، گفت: 
امسال نیز انتشارات به نشر با 700 عنوان کتاب در 

این نمایشگاه حضور پیدا کرده است. 
سعیدی خاطرنشان کرد: کتب حاضر در نمایشگاه 
همه آثار چاپ شده از سال 91 به بعد و دارای موجودی 
انتشارات است که عمدتاً در موضوعات سبک و سیره 
اهل بیت)ع(، امــام رضــا)ع( و زیــارت، سبک زندگی 
اسالمی و ایرانی، انقالب اسالمی و ادبیات پایداری و 
مجموعه متنوعی از کتب کودک و نوجوان است که 

تقدیم عالقه مندان می شود.
وی یـــادآور شــد: انتشارات به نشر در ایــام برگزاری 
دومین نمایشگاه مجازی کتاب عــالوه بر تخفیف 
20درصد به همراه بن و ارسال کتاب ها به صورت رایگان 
که شرایط عمومی همه ناشران در این نمایشگاه است، 
همراه تمامی بسته های خرید کتاب، بسته متبرک 
رضــوی نیز بــرای مخاطبان کتابخوان همانند سال 

گذشته ارسال خواهد کرد.

ضعف رویدادآفرینی در نمایشگاه مجازی کتاب  ◾
مدیرعامل به نشر)انتشارات آستان قدس رضوی( 
ــداد آفــریــنــی، عــدم بــرگــزاری  ــ همچنین ضعف روی
نشست های مرتبط و زمان نامناسب را از مهم ترین 
مشکالت و چالش های بــرگــزاری نمایشگاه کتاب 

به صورت غیرحضوری برشمرد.
وی افــزود: بیشتر ناشران بزرگ مانند به نشر در دو 
ماه پایانی سال درگیر انبارگردانی هستند و برگزاری 
نمایشگاه در این زمــان مناسب نیست و بهتر بود 
نمایشگاه مجازی کتاب در نیمه ابتدایی سال برگزار 
می شد. سعیدی با اشــاره به اینکه در سال گذشته 
مشکالت نـــرم افـــزاری در سایت نمایشگاه وجــود 
داشت که البته به سرعت برطرف شد، خاطرنشان 
کرد: تجربه برگزاری نخستین نمایشگاه مجازی کتاب 
در سال گذشته و سپس نمایشگاه مجازی قرآن کریم 
سبب شد ناشران نیز آمادگی های الزم را پیدا کنند، 
البته ناشرانی مانند به نشر که پیش از این فروشگاه 
اینترنتی و تجربه فروش غیرحضوری داشتند، طبیعتاً 

با مشکالت و ابهامات کمتری روبه رو بودند. 

نــمــایــشــگــاه مــجــازی کــتــاب؛ اســتــقــبــال فــراتــر از  ◾
پیش بینی ها

مدیرعامل به نشر همچنین گفت: نمایشگاه کتاب 
تهران طی سال ها برگزاری خود یکی از موفق ترین 
و پرمخاطب ترین برنامه های فرهنگی کشور بود 
که شیوع ویــروس کرونا موجب شد این نمایشگاه 
در دو ســال گذشته بــرگــزار نشود و وزارت ارشــاد با 
همکاری خانه کتاب و ادبیات ایران در اقدامی ارزشمند 
نمایشگاه مجازی کتاب را پیش بینی و دوره نخست 
آن را در سال گذشته برگزار و دوره دومین نیز درحال 

برگزاری است. 
سعیدی در خصوص نخستین نمایشگاه مجازی 
کتاب افزود: این نمایشگاه گرچه در یکی دو روز اول 
برگزاری مسائل و مشکالتی داشت و گرچه برخی 
از ناشران زیرساخت های الزم بــرای حضور در این 
رویداد را نداشتند، اما به همت برگزارکنندگان و انگیزه 
باالی شرکت کنندگان، مشکالت به سرعت برطرف و 
فضای خوبی در بین جامعه کتابخوان ایجاد شد که 
این مسئله و استقبال پرشور مردم از این نمایشگاه 
بسیار فراتر از پیش بینی ها بود. امسال هم به همت 
خانه کتاب و ادبیات ایــران، دومین دوره نمایشگاه 
کتاب با بارقه ای ارزشمند از سال گذشته، در حال 

برگزاری است. 
وی بــا بیان اینکه تجربه موفق ســال پیش نشان 
داد در صـــورت فــراهــم بـــودن زیــرســاخــت مناسب، 
فضای مجازی یکی از بهترین بسترها برای برگزاری 
نمایشگاه کتاب اســت، ادامـــه داد: در نمایشگاه 
مجازی نخست محدودیت دسترسی وجود ندارد 
و از هر نقطه جغرافیایی می توان شرکت کــرد. دوم 
مانند نمایشگاه های حضوری، شلوغی غرفه ها و 
محدودیت های فیزیکی موجب عــدم مشاهده و 
دسترسی نمی شود. سوم از آنجایی که همه کتب ثبت 
شده هر ناشر در خانه کتاب که دارای موجودی باشند 
در فایل نمایشگاه فعال می شود، ناشران با تعداد اثر 

بیشتر و حداکثری می توانند شرکت کنند. 
وی افــزود: نکته بعد اینکه سازو کارهای خانه کتاب 
و ادبیات ایران در ایجاد یک آرشیو کامل و گسترده 
الکترونیک از اطالعات کتب همه ناشران در سال های 
گذشته، اکنون به راحتی در غرفه هر ناشر استفاده 
شده است که این موضوع اهمیت و خاصیت بی نظیر 
دنیای دیجیتال را در کپسول کــردن اطالعات و در 

دسترس قرار دادن آن روشن می کند. 
وی در خصوص میزان استقبال از دومین نمایشگاه 
مجازی کتاب نیز گفت: بنا بر اعالم مدیرعامل خانه 
کتاب، در روز ابتدایی نمایشگاه )ســوم بهمن ماه( 
ایرانی ها 124هــزار نسخه کتاب به ارزش 9 میلیارد 
تومان خریداری کرده اند که این آمار نشان می دهد 
باوجود فشارهای اقتصادی و تنگناهای مالی، مردم 
ما به کتاب اهمیت می دهند و آن را در سبد کاالی 

خود قرار داده اند.

رفع نقاط ضعف نخستین دوره در دوره دوم ◾
سعیدی با بیان اینکه بــرگــزاری رویــدادهــای ملی و 
بین المللی در بستر فضای مجازی نیاز به تمرین و 
مداومت دارد، ادامه داد: برگزاری نمایشگاه مجازی 
کتاب و استفاده از ایــن ظرفیت سبب شد اهالی 
کتاب پیشرو در این مسئله باشند و در حالی که سال 
گذشته مشکالت فنی پیش روی ناشران و خریداران 
وجود داشت، این مسائل در نمایشگاه امسال برطرف 
شده و بنا بر گزارش خانه کتاب تا این لحظه هیچ گونه 
قطعی و اشکال فنی در سایت نمایشگاه به وجود 

نیامده است.
ــاره بــه رفـــع نــقــاط ضعف و کاستی های  ــا اشــ وی ب
نمایشگاه سال گذشته در این دوره گفت: در نخستین 
نمایشگاه مجازی کتاب برای گفت وگو، نشست های 
کتاب محور و دیــد و بــازدیــدهــای اهالی کتاب هیچ 
بستری پیش بینی نشده بود که امسال این مسئله 
نیز پوشش داده شده است و ستاد برگزاری نمایشگاه 
ــای بــرگــزاری نمایشگاه،  بــه صــورت متمرکز در روزهـ

میهمانی های کتاب محور برگزار می کند.

نمایشگاه مجازی کتاب گامی در جهت تحقق  ◾
عدالت اجتماعی

سعیدی برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب را در راستای 
تحقق عدالت اجتماعی قلمداد کرد و ادامه داد: اینکه 
همه مردم ایران، در هر نقطه جغرافیایی که هستند 
می توانند بدون محدودیت های فیزیکی، رفت وآمد 
و مخاطرات سفر، از سایت نمایشگاه بازدید و خرید 
کنند یکی از ویژگی های مهم فضای مجازی است که 
امکان گسترش عدالت اجتماعی را در بستر خود 

فراهم می کند.
وی در همین خصوص افــزود: نکته قابل توجه، این 
اســت که سفارش ها عمدتاً از استان ها، شهرها و 
روستاهای دوردســت و با فاصله جغرافیایی زیاد از 
مشهد اســت و ایــن موجب خوشحالی اســت که 
در سبد خرید هموطنانمان در نقاط دوردســت از 
مشهدالرضا، کتاب های رضوی و اهل بیتی و کتب 

خوب کودک و نوجوان وجود دارد.

با حضور وعاظ و پژوهشگران حوزه دین و مسئوالن 
ستاد مردمی مباهله، راه  هــای ترویج پیام مباهله 
بررسی و تصریح شد نباید پس از جشن غدیر 
بالفاصله به سراغ عزاداری محرم برویم بلکه باید 
جشن عید مباهله از عید غدیر تا روز مباهله ادامه 

داشته باشد.
ــزارش ایــکــنــا، نــشــســت اعـــضـــای مــنــادیــان  ــ بـــه گـ
»مباهله« و وعاظ و کارشناسان دینی سراسر کشور 
با هــدف »هم اندیشی بــرای ترویج پیام مباهله« 

چهارشنبه ششم بهمن ماه برگزار شد.
علی انسانی، دبیر ستاد مردمی مباهله در این 
نشست با مطرح کردن این پرسش که چرا مباهله 
تــا ایــن حــد مــورد غفلت قــرار گرفته، گفت: عید 
غدیر تاج سر است و باید به آن توجه کرد اما در 
مباهله پیامبر)ص( با این عظمت حضرت علی)ع( 
را معرفی می کنند، پس باید به این رخــداد مهم 

توجه شود.
وی در ادامــه به تشریح برخی از اقدامات صورت 
گرفته برای معرفی هر چه بیشتر مباهله به مردم 
پــرداخــت و گفت: با همکاری رسانه  ها از جمله 
شبکه دوم سیما، برنامه های مختلف رسانه  ای 
در خصوص مباهله تولید شد. مجالس مختلفی 
نیز برای معرفی روز مباهله برگزار شده، شعرا به 
میدان آمده و نویسندگان دست به قلم شده اند اما 

»کفاف کی دهد این باده ها به مستی ما«.
انسانی از تمام کسانی که مجلس وعظ دارند دعوت 
کــرد در مجالس خــود در خصوص عید مباهله 
که مباهات شیعه و رفعت و رأفت اسالمی است 
صحبت کنند و برای امیرالمؤمنین)ع( کم نگذارند.

اهمیت مباهله در کالم امام رضا)ع( ◾
در ادامه حجت االسالم سیدحسین هاشمی نژاد، 
از وعاظ کشور با تأکید بر اهمیت مباهله، گفت: 
مأمون به امام رضــا)ع( گفت: دلیل بر والیت جد 
تو چیست؟ امام رضا)ع( فرمود: آیه مباهله. آیات 
زیــادی در قرآن کریم در شأن امام علی)ع( مطرح 
شده اما امام رضا)ع( با استناد به آیات مباهله در 
خصوص والیت حضرت علی)ع( استدالل کردند. 
یعنی مباهله به حدی مهم است که امام رضا)ع( 
به بخش »أَنْفَُسنا وَ أَنْفَُسکُمْ« آیه اشاره می کنند.

حــجــت االســالم خــدامــی نیز پیشنهاد کــرد: حد 
فاصل عید غدیر تا روز مباهله به عنوان روزهای 
جشن و سرور در کشور ترویج و طی این روزها وعاظ 
در خصوص حقانیت حضرت علی)ع( صحبت 

کنند.
وی با اشاره به اینکه مباهله برخالف تصور عمومی، 
واقعه ای یک یا چند روزه نیست و بیش از سه ماه 
رخدادهای آن به طول انجامیده، گفت: حضرت 
رسول)ص( حضرت علی)ع( را به سوی مسیحیان 
نــجــران فرستاد و آن هـــا را بــه اســـالم دعـــوت کــرد. 
مسیحیان روزهای طوالنی جلسات متعدد برگزار 
و در خصوص این پیشنهاد صحبت و همفکری 

کردند و سپس نزد حضرت رسول)ص( آمدند.
حــجــت االســالم فــاضــل طباطبایی نیز بــا اشــاره 
ــادی کــه در خــصــوص واقعه  بــه اســنــاد بسیار زیـ
مباهله وجود دارد اما از آن ها غفلت شده، گفت: 
ــه شــدت در شــبــکــه هــای مــجــازی  ــابـــاوران ب خـــدانـ
به خصوص کالب هاوس در حال فعالیت  هستند 
و نشست های طوالنی با حضور تعداد زیــادی از 
افراد برگزار می کنند؛ ما به همه مباحث آن ها تنها 
با مباهله می توانیم پاسخ دهیم. ریشه اسالم در 
یهودیت و مسیحیت را می توان از طریق مباهله 

تحلیل کرد.
حجت االسالم ادیــب یــزدی نیز با تأکید بر اینکه 
مباهله جنبه مـــادری نسبت بــه ســایــر فضائل 
اهل بیت)ع( دارد، گفت: مباهله راهکاری برای 
علمای حق است، وقتی در مقابل دشمنانی قرار 
می گیرند که عناد دارند و با مباحثه و منطق، حق 
را نمی پذیرند. باید از نهادهای اصلی کشور از 
جمله آموزش و پرورش، وزارت علوم و حتی وزارت 
گردشگری در جلسه ستاد مباهله نماینده وجود 
داشته باشد. هر وزارتخانه ای باید بخش ترویج 
فضائل اهل بیت)ع( داشته باشد تا بتوان مسئله 

مباهله را برای عموم مردم تبیین کرد.

ــل جبهه  ◾ ــاب ــق ــه، اتـــحـــاد اســـــالم در م ــاهــل ــب م
غیرمسلمانان است 

در ادامــه نشست علی انسانی به اعالم حمایت 
وزیــر ارشــاد و جمعی از علما از برنامه های ستاد 
مباهله اشاره کرد و حاضران نیز تأکید کردند نباید 
پس از جشن غدیر بالفاصله به ســراغ عــزاداری 
محرم برویم بلکه باید جشن عید مباهله از عید 

غدیر تا روز مباهله ادامه داشته باشد.
حجت االسالم کاشانی نیز گفت: در تفسیر آیات 
مباهله و جمع آوری اسناد مربوط به آن خأل وجود 
دارد و باید کار پژوهشی گسترده در این خصوص 
انجام شود. مباهله دفاع از اسالم است اما چون 
امیرالمؤمنین)ع( و حضرت فاطمه)س( محور این 
واقعه تاریخی هستند، با بی مهری های عجیبی 
از ســوی مفسران و شعرا و... مــواجــه شــده و با 
اینکه دفاع از اسالم است، تفاسیر روایی بسیار 
کمی در خصوص آن مطرح شــده اســت. یعنی 
با اینکه مباهله اتحاد اســالم در مقابل جبهه 
اســـت، متأسفانه جبهه گیری  غیرمسلمانان 
شدیدی علیه آن از ســوی عــده ای از مسلمانان 

صورت گرفته است.
وی مسئله مهم بعدی را فضیلت مباهله نسبت 
به سایر فضائل حضرت علی)ع( برشمرد و گفت: 
واقعه غدیر از نظر تعداد افراد حاضر و شرایط زمانی 
و مکانی مهم ترین واقعه مربوط به بیان فضائل 
حضرت عــلــی)ع( اســت امــا مباهله عمیق ترین 
فضیلتی اســت که حضرت علی)ع( دارنــد و الزم 

نیست در قیاس با کسی مطرح شود.
حــجــت االســالم کــاشــانــی تصریح کـــرد: مباهله 
حتماً راهکار است اما هر کسی نباید در مباهله 
شرکت کند. اگــر هر کسی می توانست مباهله 
کند الزم نبود اهل بیت)ع( وارد آن شوند. کتب 
ــد که بهتر  درســی ما نیز مشکالت فــراوانــی دارن
است اول دیده شوند و با کارشناسان کتاب های 
درسی در خصوص ورود مباهله به این کتاب  ها 

صحبت شود.

ترویج عید مباهله با کمک فضای مجازی ◾
حجت االسالم محمد مهدی معماریان نیز گفت: 
در سیره حضرت رسول)ص( به غیر از مباهله هیچ 
موردی نیست که منکران دین با پیامبر)ص( مناظره 
ــرده باشند و پیامبر آن هــا را بــه مباهله دعــوت  ک
کــرده باشد. حتی وقتی وارد مدینه شدند نیز با 
دشمنان قرارداد صلح امضا کردند. مباهله معرفی 
شرکای رسول خدا در امر رسالت است. مباهله 
فقط فضیلت امام علی)ع( نیست؛ بلکه فضیلت 
حضرت فاطمه)س( امام حسن و امام حسین)ع( 
نیز است. باید به کمک فضای مجازی به ترویج عید 

مباهله بپردازیم.
در ادامــه، دقیقی، عضو ستاد مباهله نیز به ارائه 
گزارش عملکرد این ستاد پرداخت و گفت: آنچه 
در 6 سال گذشته در ستاد مردمی مباهله انجام 
شده، دغدغه ای بوده  که جمعی از فعاالن فرهنگی 

در زمینه ترویج مباهله داشته اند.
وی با اشاره به اینکه نخستین مراسم ویژه مربوط 
به عید مباهله در تهران بــرگــزار شد و سپس در 
شهرستان ها نیز به این امر توجه و مورد استقبال 
هیئت ها و نهادهای فرهنگی قــرار گرفت، گفت: 
تولید آثــار هنری مثل ســرود، کلیپ و انیمیشن 
فعالیت هایی اســت کــه ستاد مباهله بــه عنوان 

وظیفه خود تعریف کرده است.
دقیقی با تأکید بر اینکه مباهله رخدادی است که 
می تواند از مرزها و ادیــان عبور کــرده و به تشریح 
ــرای معرفی  ــرای جهان بــپــردازد، گفت: ب تشیع ب
ــاری نــکــرده ایــم. اگر  ــارج از مــرزهــا کـ تشیع بــه خـ
یک مسیحی بخواهد، اســالم از منظر تشیع را 

بشناسد، منبعی ندارد.

حضور »به نشر« با 700 عنوان اثر در دومین نمایشگاه مجازی کتاب 

 خرید کتاب 
با چاشنی بسته متبرک

با حضور مبلغان و پژوهشگران دینی برگزار شد

 هم اندیشی 
برای ترویج پیام »مباهله«

گزارشخبر زينب اصغريان  »اگر ما 
ً متمسکین  بخواهیم حقیقتا
به والیــت امیرالمؤمنین)ع( 
باشیم باید خودمان و محیط 
زندگیمان را به عدل نزدیک 
کنیم...«؛ این ها بخشی از سخنان رهبر معظم انقالب 
در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام در سال 1381 است. 
حاال و پس از گذشت 19 سال باید دید مسئوالن و 
کارگزاران مختلف، چقدر تالش کرده اند محیط زندگی 

و جامعه را به عدالت نزدیک کنند؟
نگاهی حتی نه عمیق به وضعیت امروز نشان می دهد 
هنوز هم جامعه ما با آنچه به عنوان عدالت علوی 
می شناسیم فاصله زیادی دارد. بروز مشکالت متعدد 
اقتصادی، افزایش نابرابری و فقر و... شکل گرفتن 
صداها و نگاه های عدالت خواهانه در جامعه را هم به 
دنبال داشته و کمترین مطالبه امروز عدالت خواهان 
و بسیاری از مردم این است که برای وضعیت موجود 
باید چاره اندیشی کرد تا نخست بیشتر از این به 
اقشار مختلف فشار اقتصادی و اجتماعی وارد نشود 

و دوم کارآمدی نظام را زیرسؤال نبرد.
این در حالی است که اگر در هر زمینه ای، حتی نسیم 
مختصری از عدالت علوی در جامعه بوزد و شمیمی از 
آن به مشام مردم برسد، به آن ها در تحمل مشکالت 
اقتصادی کمک می کند و سبب خواهد شد جامعه هم 

پای کار عدالت خواهی حقیقی بیاید و بایستد. 
حقیقت تلخ این روزها این است با وجود آنچه گفتیم 
انگار برخی مسئوالن هنوز عزم جدی بــرای تحقق 
عدالت اجتماعی نــدارنــد و یا نگاه آن هــا به مقوله 
عدالت و عملکردشان در حکمرانی از منشأ و مشرب 
دیگری سرچشمه می گیرد. نزد برخی از افراد جامعه 
نیز ممکن است هنوز مفهوم »عدالت« و ریشه ها 
و عوامل اجــرای آن چندان روشن نباشد. در چنین 
شرایطی بهتر اســت بخش هایی از نهج البالغه را 
مرور کنیم و ببینیم توصیه های موالی متقیان، برای 

شرایطی شبیه به شرایط امروز جامعه ما چیست. 

گام نخست؛ کار و تالش و تولید ◾
اگر بخواهیم عدالت اجتماعی را در جامعه محقق 
ــرای فـــقـــرزدایـــی، نخستین راه،  ــ کــنــیــم، حــداقــل ب
»فرهنگ سازی« بــرای کــار و تــالش مستمر است. 
حضرت امیر)ع( همواره مردم را به کار و رونق اقتصادی 
تشویق کرده و می فرمود: »اتّجروا بارک هللا لکم«، 

تجارت کنید، خداوند به شما برکت دهد.
در سیره عملی حضرت می بینیم ایشان همواره 
در حال تالش و کار بوده و ضمن پرداختن به تعلیم 
و تعلم، قــضــاوت و حــضــور در مــیــدان جــنــگ، به 
کارهای اقتصادی نیز می پرداختند. به خصوص در 
کشاورزی و احیای زمین ها و حفر قنات و استخراج 

آب که اهتمام فراوانی داشتند.
اصوالً اسالم از ابتدا بر »تولید« بسیار تأکید داشته 
و محور این مقوله را هم »کسب حالل« قرار داده 
اســت. هرچند فــرد متمول هم پس از رسیدن به 
ثروت و مکنت از راه حالل، نباید از محرومان جامعه 
غافل شود. در صورتی که واجبات شرعی و حقوق 
قانونی مردم و جامعه پرداخت شود، ثروت و دارایی 

در اسالم حد و مرزی ندارد.
حضرت علی)ع( در مورد علت فقر در حکمت 328 
می فرمایند: »همانا خدای سبحان روزی فقرا را در 
امــوال ســرمــایــه داران قــرار داده اســت، پس فقیری 
گرسنه نمی ماند جز به کامیابی توانگران و خداوند 

از آنان درباره گرسنگی گرسنگان خواهد پرسید«.
همچنین حضرت ساده زیستی را سرلوحه زندگی 
خود قــرار دادنــد تا ضمن توصیه به مــردم، الگویی 
برای مسئوالن و کارگزاران هم باشند: »ای مردم آگاه 
باشید امام شما از غذای دنیا به دو قرص نان و یک 
ردای ساده اکتفا کرده است... به خدا سوگند از مال 
دنیا چیزی نیندوختم و مالی ذخیره نکردم... هرگز 
شما را به عملی دعوت نکردم مگر اینکه خود در آن 

کار پیشقدم بوده ام«.

مسئولیت سنگین آگاهان وعالمان جامعه ◾
شاید جالب باشد که بدانیم حضرت بــرای عالمان 
جامعه نقشی متفاوت قائل است: »وَ ما اَخَذَ هللاُ عَلَی 
َّهِ ظالِمٍ وَ ال َسغَبِ مَظلوم «  العُلَماءِ ااَلَّ یُقارُّوا عَلی کِظ
که به فرموده رهبر معظم انقالب یعنی خدای متعال 
این پیمان را از علما گرفته که به شکاف اجتماعی، به 
فاصله های اجتماعی تن ندهند و فاصله های اجتماعی 
را قبول نکنند که یکی از سیری مُشرف به موت بشود، 
َّة«  َّةِ ظالِم؛ »کِظ یکی از گرسنگی.... ااَّل یُقارُّوا عَلی کِظ
در عربی به معنای زیاده خواری و افزون خواری ای است 
که آدم را از کار می اندازد. البته این کنایه است؛ یعنی 
برخورداری ها، یعنی پاداش نجومی، حقوق نجومی؛ 
این ها نباید باشد. وَ ال َسغَبِ مَظلوم؛ »َسغَب« یعنی 
گرسنگی. امیرالمؤمنین)ع( می گوید اگر نگرانی من 
و دغدغه  من درباره  مسئولیت در برابر زیاده خواران، 
ویژه خواران از یک سو و محرومان از یک سوی دیگر 
نبود، قبول نمی کردم؛ آن وقت می فرماید: وَ ما اَخَذَ هللاُ 
عَلَی العُلَماء؛ یعنی مسئولیت شما دانشمندها فقط 
درس  دادن و درس  خواندن و تحقیق  کردن نیست؛ 
یکی از مسئولیت هایتان هم این است که »ااَلَّ یُقارُّوا 

َّةِ ظالِمٍ وَ ال َسغَبِ مَظلوم«. عَلی کِظ

... و اما مسئوالن ◾
بیشترین توصیه های حضرت امیرالمؤمنین)ع( در 

نهج البالغه خطاب به مسئوالن است.
حضرت علی)ع( در برخورد با کارگزاران نزدیک به خود 

و تــراز باال آن هــا را به شدت ترغیب به ساده زیستی 
می کند. به عنوان مثال در نامه 4۵ نهج البالغه به 
عثمان بن حنیف به شدت انتقاد می کند شما سر 
سفره ای دعوت شدید که فقرا حضور نداشتند یا در 
نامه3 نهج البالغه می بینیم وقتی متوجه می شود 
شریح خانه ای بزرگ خریده، می فرماید: »به من خبر 
دادند  خانه ای به 80 دینار خریده ای، به زودی کسی به 
سراغت می آید که به نوشته ات نگاه نمی کند تا تو را از 

آن خانـه بیـرون کـرده و تنها به قبر بسپارد«. 
اما امام با کارگزاران ثروتمند که در تراز پایین تری قرار 
داشتند برخورد قهرآمیز نداشته است. مثالً قیس بن 
سعد که از یاران حضرت است و در عین حال ثروتمند 
و بسیار خیّر بود یا عبدهللا بن جعفر)همسر حضرت 
زینب)س(( که تاجر و ثروتمند بود برخورد شدیدی 

نداشته اند چرا که این ها حقوق اسالمی خود را رعایت 
و در حد وسع خود فقرزدایی می کردند.

یکی از ویژگی های اصلی مبارزه با شکاف طبقاتی، 
انتخاب کارگزارانی است که عالوه بر تقوا، پاکدست 
باشند و در بیت المال دخل و تصرفی برای خود و 

اطرافیانشان نکنند.
نحوه برخورد با طلحه و زبیر نیز بسیار جالب توجه 
اســـت. ایــن دو از امـــام درخــواســت پست و مقام 
نمودند؛ حضرت فرمودند  من این امانت را با کسی 
شریک نمی شوم مگر اینکه از دین و امانت د  اری او 
راضی باشم، چرا که حکومت امانت است. در تاریخ 
طبری ذکر شده وقتی حضرت امیر)ع( به حکومت 
رسیدند تمام کارگزارانِ مسئوالن قبلی به جز یک 

نفر را عزل کردند.

نظارت بر کارگزاران  ◾
از مهم ترین عوامل مبارزه با بی عدالتی، نظارت 

چندجانبه بر مسئوالن است.
»نظارت از باال« که توسط عوامل انسانی و به اصطالح 
»عیون« و چشم های ناظر و مراقب در عهدنامه مالک 
اشتر، مورد توجه قرار گرفته است: »... سپس رفتار 
کارگزاران را بررسی کن و بازرسانی راستگو و وفاپیشه بر 
آنان بگمار که مراقبت و بازرسی پنهانی تـو از کـار آنـان، 
سـبب امانـت داری و مهربـانی بـا رعیـت خواهد بود و 
از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن و اگر یکـی از 
آنـان دسـت بـه خیانت زد و گزارش مراقبان تو هم آن 
خیانت را تأیید کرد به همین مقـدار گـواهی قناعت 

کرده او را با تازیانه کیفر کن«.
بخشی از نظارت بر مسئوالن نیز نظارت مردمی است 
که از دیگر روش های حضرت برای شناسایی مفسدان 
بــوده اســت. در روایـــات آمــده: امیرالمؤمنین)ع( به 
مسجد می رفتند که خانمی خدمت ایشان آمد و 
گفت: من از فالن جا آمدم و فالن مفسده در آنجا رخ 
داده. بسیاری خطاب به این خانم گفتند شما اجازه 
دهید حضرت به مسجد برود و نمازش را بخواند، 
ولــی حضرت گفتند اهمیت ایــن مسئله بــرای من 
بسیار باالست و به آن رسیدگی کردند. وقتی برایشان 
یقین می شد این اتفاق رخ داده، همان جا حکم عزل 

خطاکار را صادر می کردند و حکم را انجام می دادند.
در سیره امیرالمؤمنین)ع( به نوع دیگر نظارت که 
نظارت درونی و تقواست نیز اهمیت داده می شود. 
شهید مطهری بیان می کند: تقوا سبب می شود 
ــرای خــود برگزیده،  انــســان در اصــول معینی کــه ب

محدود شود و از آن ها تجاوز نکند. 

پرهیز از تبعیض در استفاده از بیت المال ◾
در خطبه 224 نهج البالغه حضرت امــیــر)ع( ضمن 
برخورد با دســـت درازی به بیت المال، حتی به برادر 
خود عقیل که در عین تنگدستی بود برای استفاده از 
بیت المال به شدت واکنش نشان می دهد: »به خدا 
سوگند عقیل را در نهایت تهیدستی دیدم که یـک 
من از گنـدم شـما را می خواهد تا به او بدهم. کودکانش 
را بـا موهـای غبـارآلود و رنـگ هـای تیـره از فقر دیدم. 
عقیل چند بار نزد من آمد و خواسته اش را برایم مکرر 
بازگفت، در این هنگام آهـن پـاره ای را در آتش گداختم و 

به جسم او نزدیک ساختم تا از آن پند گیرد«.
خطبـه 224 نیز بـه مـذمت دریافـت و پرداخـت رشـوه 
در مـاجرای اشعث بن قیس پرداخته است. در این 
خطبه می فرمایند: »شگفت تر از ایــن داســتــان آن 
مردی است که در تـاریکی شـب بـا ظرفـی سربسـته بـه 
دیدارم آمد. معجونی در آن ظرف بود که من آن را خـوش 
نداشـتم و نمـی خواسـتم، گویی آن را با آب دهان مار یا 
زهر کشنده ای که از مار بیرون می آید آمیخته بودند«. 

مبارزه با زمین خواری، اختالس و... ◾
در خطبه 1۵، حــضــرت دربــــاره قطایع )زمــیــن هــای 
بیت المال که از آن خراج می گیرند( که در دوره خلفای 
پیشین برخی از آن ها به دیگران بخشیده شده بود، 
فرمودند: به خدا قسم زمین هایی که متعلق به عامـه 
مسـلمین اسـت و به این و آن داده شده را پس خواهم 
گرفت، هر چند آن ها را مهر زنانشان قرار داده باشند یا 

با آن ها کنیزکانی خریده باشند.
حــضــرت)ع( در نــامـــــه ای بـه یکـی از کـارگزارانش 
)عبدهللا بن عباس یا برادرش عبیدهللا بن عباس( به 
دلیل غارتگری اموال بیت المال و بردن آن به حجاز 
مورد مؤاخذه قرار می دهد: وای بر تو! گویی میراث 
رسیده از پدر و مادرت را برای خانواده ات می بری. 
سبحان هللا آیا به قیامت ایمان نداری، در حالی کـه 
مـی دانـی لقمـه ای حـرام مـی خـوری و جرعـه ای حرام 

می نوشی؟)نامه 41(
در نامه 43 نیز تقسیم غنائم میـان بسـتگان را 
سـرزنش کـرده است: »با خبر شدم از کاری که اگـر 
کـرده باشـی خدایت را به خشم آورده و پیشوایت 
را غضبناک نموده ای. تـو غنـائم مسـلمانان را کـه از 
نیزه ها و اسب های آنان گرد آمده و خونشان بر سر آن 
بر زمین ریخته در میان بادیه نشینان قبیله خودت 

که تو را برگزیده اند تقسیم می کنی«.
در نامه پنجم نهج البالغه خطاب به اشعث بن 
قیس، فرماندار آذربایجان پس از جنگ جمل و در 
سال 36 هجری در شهر کوفه هشدارهایی مبنی بر 
اینکه پست های دولتی نباید دستمایه سوءاستفاده 
قــرار گرفته و ابــزار جمع آوری مالی قــرار گیرد، ارائه 
شده است: همانا پست فرمانداری برای تو وسیله 
آب و نان نبوده، بلکه امانتی در گردن تو اسـت، باید 
از فرمانده و امام خود اطاعت کنی، تو حق نداری 

نسبت به رعیت اسـتبداد ورزی.
در نامه 42 نهج البالغه، حضرت خطاب به رفاعه، 
حاکم اهواز می فرماید: هنگامی که نامه مرا خواندی، 
ــرده بــه مــردم معرفی کــن! به  ابــن هرمه را برکنار ک
زندانش افکن، آبرویش را بریز. به همه بخش های 
تابع اهواز بنویس من چنین عقوبتی برای او معین 
کرده ام. مبادا در مجازات او غفلت یا کوتاهی کنی که 
نزد خدا خوار می شوی و من به زشت ترین صورت 
ممکن، تو را از کــار برکنار می کنم و خــدا آن روز را 
نیاورد... شب ها زندانیان را برای هواخوری به فضای 

باز بیاور جز ابن هرمه....«.
ابن هرمه، مسئول نظارت مالی بر بــازار اهــواز بود 
که مرتکب تخلف مالی شده بود. نه کودتا کرده و 
نه قتلی انجام داده است اما حضرت در این فرمان 
قاطعیت خود را در بی آبروسازی متخلف بیان کرده 
و اهمیت عدم دست درازی به بیت المال را به شدت 

مورد تأکید قرار می دهد.

 عاشقى را 
چه زيبا بلد بود 

عکس: مجتبی ناصری

شعر: مبین اردستانی

عکس نوشت

وقتى از ذوق و شوق زيارت  /   التهاِب جنون در سرم بود
چشمم افتاد به چشم هايش  /   خادم زائران حرم بود

ديدم از آتش عشق موال  /   سوخته جامه  عقل و هوشش
شال سبزى چنان عاشقانه  /   دست انداخته روى دوشش

در طوافى خوش و كودكانه  /   گشته بودم تمام حرم را
گرچه هر سوى آن آشنا بود  /   باز گم كرده بودم خودم را

بيدل و شاد بود او از اينكه  /   حافظ حرمت شاه توس است
مولوى مستى اش را ندارد  /   چون كه او مست شمس الشموس است

رفتم و گفتم آقا ببخشيد!  /   )محو در نور گنبد طال بود(
گفتم آقا كجاييد؟ هستيد؟  /   )غرِق درياى لطف رضا بود(

وه چه حال خوشى داشت سيد  /   هرچه احوال خوش را چشيدم
هرچه رفتم به هر سو به هرجا  /   خوش تر از او به عمرم نديدم

عاشقى را چه زيبا بلد بود  /   شور تازه به آب و گلم داد
گرچه سرخيِل گمگشتگان بود  /   راه خوبى نشان دلم داد

وه كه عاشق به او مى  توان گفت  /   هركه اين گونه سرگشته باشد
هركه با پاى دل صحن در صحن  /   دم به دم، رفته... برگشته باشد

سفره های افطار ماه رمضان در حرم نبوی، امسال پس از دو 
سال توقف به دلیل شیوع کرونا با اعمال محدودیت هایی در 

مسجدالنبی)ص( گسترده می شود.
به گــزارش فــارس، متولیان مسجدالنبی)ص( در حالی که 
بیش از دو ماه تا آغاز ماه مبارک رمضان باقی مانده، درحال 
برنامه ریزی به منظور پذیرش زائران و پهن کردن سفره های 
افــطــاری در مسجدالنبی همزمان بــا مــاه مــبــارک رمضان 

هستند.
این امر در حالی است که از دو سال گذشته با شیوع کرونا، 
افطاری دادن در مسجدالنبی)ص( ممنوع بود و امکان پهن 

کردن سفره های افطار در این مکان مقدس فراهم نبود.
البته متولیان مسجدالنبی)ص( اعالم کرده اند در صورت 
بهبود وضعیت از نظر شــیــوع کــرونــا و ســایــر سویه های 
ــروس، 1۵ نفر در هــر قالیچه پیش بینی شــده در  ــ ایــن وی
حرم نبوی می توانند کنار یکدیگر نشسته و افطار کنند. 
همچنین در صــورتــی کــه وضعیت کــرونــایــی بهبود پیدا 
نکرده باشد و همچنان نیاز به رعایت فاصله اجتماعی 
باشد، در هر قالیچه 12 نفر می توانند بنشینند که البته 
 شرط آن نیز قرارگیری روزه داران در یک طرف سفره افطار و 

رو به قبله است.

عــالقــه مــنــدان بــه شــرکــت در افــطــاری هــای مــاه رمــضــان در 
مسجدالنبی باید از ماه آینده در سامانه توکلنا و اعتمرنا 
ثبت نام کــرده و پس از احــراز صالحیت و داشتن شرایط 
الزم، امکان حضور در افطاری های ماه رمضان در حرم نبوی 

را پیدا کنند.
الزم بــه ذکــر اســت، درهـــای مسجدالنبی)ص( کــه پــس از 
ــاه بــا رعایت  شــیــوع کــرونــا بسته شــده بـــود، پــس از پنج م
ــران بازگشایی  ــ دســتــورالــعــمــل هــای بهداشتی بــه روی زائ
شــد و مسجدالنبی در مدینه مــنــوره همچنان بــا اعمال 

محدودیت هایی پذیرای زائران است.

اعتاب مقدسه اعتاب مقدسه 

از سر گرفته شدن ضيافت 
 افطار مسجدالنبى 

پس از دو سال 

راهکارهای حضرت علیراهکارهای حضرت علی  jj برای مقابله با فقر و فساد اقتصادی برای مقابله با فقر و فساد اقتصادی 

اگر در هر زمينه اى، حتى نســيم مختصرى از عدالت علوى در جامعه بوزد و 
شميمى از آن به مشام مردم برسد، به آن ها در تحمل مشكالت اقتصادى كمک 
مى كند و سبب خواهد شــد جامعه هم پاى كار عدالت خواهى حقيقى بيايد و 

بايستد. 

گزیدهگزیده
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در جست وجوی عدالت علوی



حسین  محمد
مروج   خــزانــه دارى 
در بــــارگــــاه مــلــكــوتــى 
خــورشــيــد  هشتمين 
واليت، حضرت رضا)ع( 
داستان متفاوت با دیگر 
خزانه ها و خزانه دارها دارد. به همین دلیل 
سراغ »محمد مهدی زاهدی« رئیس اداره 
ذخایر و نفایس آستان قدس رضوی رفتیم 
تا برایمان ازخزانه داری در آستان قدس 

رضوی بگوید.

اصالً تشکیالت خزانه داری در آستان  ◾
قــدس رضــوی چگونه شکل گرفته و چه 

وظیفه ای بر عهده دارد؟
ــراز عــشــق و عــاقــه از ســـوی زائــــران و  ــ اب
ارادتمندان به ساحت مقدس حضرت 
رضا)ع( سبب شده مسلمانان، شیعیان 
و دلباختگان امــام هشتم)ع( در ادوار 
و اعصار گوناگون بهترین هدایا و آثار 
ارزشمند تاریخی خود را به این آستان 

مقدس تقدیم کنند.
با زیــاد شــدن ایــن هدایا الزم بــود مکان 
و مجموعه ای بـــرای نــگــهــداری از آن هــا 
تدارک دیده شود تا بشود به تدریج آن ها 
را بــه نمایش هــم گــذاشــت. ابــتــدا و در 
 سال 1323 یا 1324 تشکیاتی با عنوان 
خزانه داری کل به وجود آمد و بعدها با 
توجه به ساختار جدید آستان قدس 
رضوی به اداره ذخایر و نفایس که یکی 
از اداره هــای تابعه مدیریت کل نذورات 

آستان قدس است، تغییرنام پیدا کرد.

به نظر شما پیام آثار تاریخی موجود در  ◾

خزانه چیست؟
با عنایت به اینکه بسیاری از اهداکنندگان 
ایــن هدایا در حــال حاضر در قید حیات 
نیستند،  اما پیام این آثــار، ارادت، عشق 
و دلباختگی اهــداکــنــنــدگــان بــه محضر 
پــاک و مقدس حضرت ثامن الحجج)ع( 
پس از گذشت سال های متمادی بوده که 

همچنان ادامه دارد.
بنابراین خزانه  آستان قدس رضوی تنها 
ــا یــک مکان  یــک مجموعه تــاریــخــی و ی
نگهداری اشیا نیست، بلکه اینجا خزانه 
دل هاست و خزانه  در این بارگاه مقدس، به 
نوعی بیانگر تبلورعشق و ارادت و اخاص 
زائــران و مجاوران امام رضــا)ع( به ساحت 

مقدس آن حضرت به شمار می آید.
ما هم وظیفه داریم با نگهداری، حفاظت 
و صیانت صحیح، اصولی و علمی همراه 
با رعایت شرایط و استانداردهای الزم، 
این آثــار ارزشمند را که همچون امانت 
در اختیار ماست، به نسل های آینده 
تحویل دهیم و در ضمن در موزه های 

ــوی در مــعــرض دیــد  آســتــان قـــدس رضـ
بگذاریم. 

ــن آثـــار برایمان  ◾ از ماهیت و تــنــوع ای
بگویید و اینکه شــرایــط نــگــهــداری آن هــا 

چگونه است؟
ــار مــتــنــوع  تــاریــخــی و  در حـــال حــاضــر آثـ
فرهنگی در خزانه  آستان قــدس رضوی 

وجود دارد. 
درمــحــل کــنــونــی خــزانــه از نــظــر شــرایــط 
محیطی، نور، رطوبت، دما و... همچنین 
شرایط فیزیکی هرگونه تمهیدات الزم و 
مــورد نیاز اندیشیده شــده اســت. محل 
خزانه  حرم مطهر امــام هشتم)ع( از نظر 
ساختمانی و عمرانی به گونه ای طراحی 
شده که در سخت ترین شرایط فیزیکی و 
محیطی، بازهم قادر به نگهداری و مراقبت 
از اشیا و آثــار تاریخی مــوجــود اســت. با 
توجه به مــوارد بیان شــده می توان گفت 
خزانه آستان قدس رضوی نه تنها در سطح 
کشور کــه در بین آســتــان هــای مقدس و 
اعتاب متبرکه حضرات معصومین)ع( 

بی نظیر است.

ــود در  ◾ ــوجـ قـــدمـــت آثـــــار تـــاریـــخـــی مـ
مخازن آستان قدس رضوی به چه دورانی 

برمی گردد؟
ــار تــاریــخــی مــوجــود در  ــ قــدیــمــی تــریــن آث
خزانه، »سفال های« قبل از تاریخ اسام 
اســت کــه قدمت آن هـــا بــه حـــدود 4هــزار 
ســال قبل از میاد مسیح)ع( می رسد، 
ــار متعلق بــه بارگاه  ــورد آث همچنین در م
ملکوتی حضرت رضــا)ع( آثاربا ارزشــی از 
جمله ضریح پوش ها، صندوق پوش ها و... 

وجــود دارد، ضمن اینکه پرده ها و دست 
بافت های موجود در حرم مطهر از حدود 
 500 سال قبل )یعنی حدود دوره صفویه( ،
ــدوق پـــوش گــابــتــون دوزی شــده«  »صــن
ــال 952 هــجــری قــمــری،  مـــربـــوط بـــه ســ
»کاشی های زریــن فــام« عصر ایلخانی و 
سلجوقی و فرش هایی از دوره شاه عباس 
صفوی و... از دیگر آثار باارزش و با قدمت 
قابل توجه در مجموعه خزانه  به شمار 

می آیند.

عالقه مندان چگونه می توانند آثــار  ◾
تاریخی و اشیا ارزشمند خود را به بارگاه 

مقدس حضرت رضا)ع( تقدیم کنند؟
زائــــران، مــجــاوران و عموم عاقه مندان 
می توانند بــا مراجعه بــه دفــاتــر نــذورات 
آستان قــدس رضــوی در مجموعه حرم 
مطهر امام هشتم)ع( هدایا و آثار تاریخی 
و با ارزش خود را اهدا کنند، چنانچه در بین 
این آثار، موارد باارزش تاریخی و فرهنگی 
و... وجــود داشته باشد، مطابق موازین 
شرعی، قانونی  تحویل خزانه  می شود.
چنانچه اهدا کننده، متقاضی به نمایش 
گذاشتن آثــار و اشیای تقدیمی خود در 
مــوزه هــای آســتــان قــدس رضـــوی باشد،  
توسط کارشناسان خبره خزانه، مشاوره ها 
و راهنمایی های الزم به او داده می شود. 
در ســایــر اســتــان هــا هــم متقاضیان می 
توانند یا از طریق دفاتر نمایندگی آستان 
قدس رضــوی در هراستان اقــدام کنند یا 
با شماره تلفن    05132002265   در حرم 
مطهر امام هشتم )ع( تماس بگیرند تا به 
صورت مستقیم نسبت به تحویل اشیا ، 

اقدام شود.

گفت وگو با رئیس اداره ذخایر و نفایس آستان قدس رضوی 

خزانه عشق و ارادت

خبرخبر
امروزامروز

توسعه فعالیت های داوطلبانه در حوزه پژوهش
رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی، 
پژوهش روی تراث شیعه موجود در کتابخانه آستان 
قدس رضوی را ظرفیتی برای فعالیت های داوطلبانه در 

راستای توسعه علم برشمرد. 
به گزارش آستان نیوز، عبدالحمید طالبی در هفتمین 

جلسه کمیته علمی همایش فعالیت های داوطلبانه، 
بر توسعه این فعالیت ها با محوریت پژوهش در علوم 
مختلف تأکید کرد و شناسایی استعدادهای علمی و 
نیروهای متخصص برای همراهی نیروهای خادمیار 
در راســتــای توسعه فعالیت های فرهنگی در عرصه 

کتابخانه را مورد تأکید قرار داد.
طالبی، بــا بیان اینکه تمام نهادهای علمی آستان 
قدس رضوی بعد از کتابخانه ایجاد شده است، گفت: 
کتابخانه فراتر از یک مخزن کتاب، باید محلی برای 

تولید علم شود.

ــوی تنها نهاد  وی بــا بــیــان ایــنــکــه آســتــان قـــدس رضـ
شکل گرفته بر پایه فعالیت های داوطلبانه است، 
بـــه تـــأکـــیـــدات تــولــیــت مــعــزز در خــصــوص تــوســعــه 
ــف کتاب  ــذر و وقـ ــایــه نـ  فــعــالــیــت هــای فــرهــنــگــی بــر پ

اشاره کرد.

وقف و نذر
   اهدای 954 برگ اسكناس

 از77 كشور به موزه حرم
معلم بازنشسته ای كه دوران جوانی 
خود را با پیشه معلمی و در بحبوحه 
جنگ سپری كرده، حاالساكن مشهد 

و مجاور حرم رضوی شده است. او كه 
ارادت عمیقی نسبت به امام رضا)ع( 

دارد، یكی از با ارزش ترین دارایی های 
زندگی اش یعنی مجموعه ای شامل 
954 برگ اسكناس رایج 77 كشور 

جهان را كه نتیجه 15 سال تالش است، 
تقدیم بارگاه منور رضوی كرد.

ابراهیم دژگاهی می گوید : این 
مجموعه یكی از با ارزش ترین 

داشته های زندگی من است و بر این 

اساس آن را سزاوار و الیق  اهدا به 
ساحت مقدس رضوی دانستم. بعد 

از این هم هرچه از مجموعه های 
اسكناس  با ارزش را تهیه كنم، به موزه 

رضوی اهدا می كنم.
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خزانه  آستان قدس رضوی تنها یک مجموعه تاریخی و یا یک مكان نگهداری 
اشیا نیست، بلكه اینجا خزانه دل هاست و خزانه  در این بارگاه مقدس، به نوعی 

بیانگر تبلورعشق و ارادت و اخالص زائران و مجاوران امام رضا)ع( است.
گزيدهگزيده

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم مریم هنرمند سورانی دارای شناسنامه شماره فاقد مشخصات سجلی به شرح دادخواست به کالسه 
3/0000557ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عطامحمد خوافی 
تونه ئی به شناسنامه 0740240013 در تاریخ 1400/1/11 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- عبدالقادر خوافی تونه ئی فرزند عیسی به ش ش 0748890300 متولد 1347/6/10 صادره از تایباد پدر متوفی

2- سارا هنرمند سورانی فرزند رسول ش ش 1755 متولد 1347/1/5 صادره از تایباد مادر متوفی
3- مریم هنرمند سورانی فرزند رسول فاقد مشخصات سجلی همسر متوفی

4- معی��ن خوافی تونه ئی فرزند عطامحمد ش ش 07460083313 متولد 1397/3/4 صادره از تایباد فرزند متوفی 
07460083313

5- سارا خوافی تونه ئی فرزند عطامحمد ش ش 0741132699 متولد 1399/1/19 صادره از تایباد 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.آ1410793
قاضی شورا- شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد- جمال فرزانه احمدآباد

آگهی اصالحی
پیرو آگهی 9637- 1400/7/11 و 9625- 1400/6/27 روزنامه قدس برابر رأی اصالحی 140060306015002509 
مورخ 1400/10/7 مورد تقاضای آقای علی موالنژاد بشماره کالسه 495- 1399 مساحت ملک از 235 مترمربع به 

241 مترمربع اصالح گردید.آ1410794
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

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

 براب��ررای ش��ماره140060306022000873 هیئ��ت اول موضوع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
عباس فیروزی نیشابوری فرزند جعفر به شماره شناسنامه10صادره ازعراق-امورخارجه کد ملی4723554769دریک 
واحد پرورش ش��ترمرغ به مس��احت 49605،50مترمربع پالک فرعی از347  اصلی واقع دربخش5ازمحل مالکیت 
مشاعی متقاضی محرزگردیده است.لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت بفاصله 15روزآگهی میشوددرصورتی 
که اش��خاص نسبت بصدورس��ندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت 
دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،   دادخواست 
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهدشد. آ1410661     
تاریخ انتشارنوبت اول:1400،11،7                                                      تاریخ انتشارنوبت دوم:1400،11،21                   

محمدرضارجایی مقدم - رئیس ثبت اسنادوامالک 

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

 براب��ررای ش��ماره140060306022000587 هیئ��ت اول موضوع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
حسن رفیعی فردفرزنداکبربه شماره  شناسنامه13صادره ازفریمان دریک باب ساختمان به مساحت251،43مترمربع 
پالک246فرعی از 276  اصلی واقع دربخش13ازمحل مالکیت رسمی متقاضی محرزگردیده است.لذابمنظوراطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روزآگهی میش��ود درصورتی که اش��خاص نسبت بصدورسندمالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشندمی توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ 
رس��یدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 

درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول  اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد.  آ1410747
 تاریخ انتشارنوبت اول:1400،11،7                                   تاریخ انتشارنوبت دوم:1400،11،21                  

 محمدرضارجایی مقدم
رئیس ثبت اسنادوامالک 

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 عبدالجمیل دلشاد به شناسنامه شماره 32 کدملی 0769633226 صادره خواف فرزند عبدالجبار در ششدانگ 
یکباب منزل به مس��احت 175/28 مترمربع پالک ش��ماره 205 فرعی از 251 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 
14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت عبدالجبار دلشاد الجی و قسمتی از پالک** کالسه 

1400 -122
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت مح��ل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1410106
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/22                                  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/7

کفیل ثبت اسناد و امالک تایباد
 مهدی حسین زاده

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 اکرم ش��یردل ماکو به شناسنامه ش��ماره 291 کدملی 0748784985 صادره تایباد فرزند حاتم در ششدانگ 
یکباب منزل به مساحت 165/92 مترمربع پالک شماره 551 فرعی از 250 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 
مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت رسمی و مشاعی عبدالحمید نیکخواه نشتیفانی و قسمتی 

از پالک**کالسه 17- 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 کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت مح��ل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1410107
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/22                     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/7

کفیل ثبت اسناد و امالک تایباد- مهدی حسین زاده

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

نظر به دستور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی علی اصغر عربی 
فرزند حس��ن بشماره شناس��نامه 419 و کد ملی 5749393739 صادره از زبرخان در 1-یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت 13499/85متر مربع در قسمتی از پالک شماره 0 فرعی از  ا اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 
حوزه ثبت ملک زبرخان از محل مالکیت حسن عربی 2- یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 7939/90 مترمربع در 
قسمتی پالک شماره 0 فرعی از 1 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 حوزه ثبت ملک زبرخان از محل مالکیت 
حسن عربی 3- یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 11161/76 مترمربع در قسمتی از پالک شماره 0 فرعی از 1 
اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 حوزه ثبت ملک زبرخان از محل مالکیت حسن عربی 4- یک قطعه زمین 
مزروعی به مس��احت 11060/21 مترمربع در قس��متی از پالک شماره 0 فرعی از 1 اصلی واقع در خراسان رضوی 

بخش 14 حوزه ثبت ملک زبرخان از محل مالکیت حسن عربی همگی واقع در اراضی فخرآباد  محرز گردیده است . 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها 
رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند و در این صورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه است و بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد برابر ماده 13 آیین نامه 
مذکور پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود بصورت همزمان 
باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود 

را بصورت اختصاصی منتشر می نماید . آ1410078
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/10/22                       تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/11/07

سید حسن پور موسوی
رئیس ثبت اسناد و امالک

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

برابر رای ش��ماره 1400/1886م��ورخ09/24/ 1400هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای داود عسگری فرزند علیار به شماره شناسنامه 90 صادره ازاسدآباد در 
شش��دانگ یک باب ساختمان به مس��احت 79/27 متر مربع در قسمتی از پالک 11 فرعی از 1832 
اصلی واقع دراس��دآباد بلور جانبازان کوچه 13 آبان خریداری از مالکان رس��می وراث مرحوم علی یار 
عس��گری محرز گردیده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد.) 

م الف 399(آ1410098
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400/10/22                       تاریخ انتشارنوبت دوم : 1400/11/07

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد
 سیروس قلی زاده

ب���رگ س���بز ماش���ین کش���اورزی، تراکت���ور تک 
دیفرانس���یل مدل ۹۱،قرمزروغنی ،شماره پالک 
 LFW50056Y ۱۵_ ۶۵۸ ک ۱۵ ش���ماره موت���ور
ش���ماره شاس���یN3HKA1CE2TAM10616 به 
مالکیت مصطفی اسمعیلی مفقود گردیده واز 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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مف
ی 

گه
آ

برگ سبزس���واری س���ایپا ۱3۱SX رنگ سفید روغنی 
مدل ۱3۹0 ش���ماره پالک: 42 – 7۸۹  و ۹۹ ش���ماره 
 S34۱22۹03۵۶۹0۱ موتور: 43۵370۱ شماره شاسی
مالکی���ت: احمدحاجی آبادی فرزند محمدحس���ین 
مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط میگردد.  

14
10
76
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز و سند مالکیت وانت سیستم پیکان 
تیپ 1600i  مدل 1391 به رنگ س���فید ش���یری 
– روغنی  به  ش���ماره موت���ور  114F0017826و 
شاسیNAAA36AA1CG285338به  شماره 
ش���ماره پالک 54- 992 م 78 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبارساقط می گردد.

ف
,1
41
07
81

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

مدرک گواهینامه موقت فارغ التحصیلی اینجانب نجمه 
کیا روستا فرزند جواد به شماره شناسنامه 447002۸304 
در مقطع کارشناس����ی ناپیوسته رشته آموزش و پرورش 
ابتدایی صادره از واحد دانش����گاهی بهاباد مفقود گردیده 
اس����ت و فاقد اعتبار می باش����د.از یابنده تقاضا می شود 

مدرک را به دانشگاه آزاد بهاباد ارسال نمایید.

14
10
80
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز و س���ند مالکیت س���واری سیس���تم 
پژو206 تیپ 2عادی مدل 1382 به رنگ نقره ای 
متالیک به ش���ماره موتور 10FSJ54495515و 
ش���ماره شاس���ی 82634429 به ش���ماره پالک 
54 – 751 ق 41 مفق���ود گردی���ده و از درج���ه 

اعتبارساقط می گردد.

ف
,1
41
07
89

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

14
09
52
7

م���درک فارغ التحصیل���ی خانم  رزیت���ا خلیل زاده  
فرزن���د اس���ماعیل ص���ادره از مش���هد ب���ه ش���ماره 
شناسنامه ۵۶۹ در مقطع دکترای حرفه ای  رشته  
پزشکی به ش���ماره مدرک ۱۶7۹۱۱۱000۹۶ صادره از 
واحد دانش���گاهی  مشهد  مفقود گردیده است و 

فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���المی مشهد به نش���انی:  استان خراسان 
رضوی ، شهرس���تان مش���هد ،امامیه 42 سازمان 
مرکزی دانش���گاه آزاد اس���المی مشهد   اداره امور 

فارغ التحصیالن ارسال نمایید. 

دی
قو

مف
هی 

آگ

کارت پروانه اشتغال به کار مهندسی روح هللا 
صادقی با کدملی 0793866383 و شماره 
شناس���نامه 1 فرزند محمدحسین به شماره 
01950002507 در تاری���خ 1400/11/1 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1
41
07
55

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز و س���ند کمپانی خودروی پ���ژو پارس مدل 
۱3۹۹ رن���گ س���فید- روغن���ی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 
 ۱24K۱4423۹0 2۶7ج۵۱ ای���ران ۱2  ش���ماره موت���ور
ب���ه   NAAN0۱CE۶LH24۵۶2۸ شاس���ی  ش���ماره  و 
مالکی���ت محمدرضا باقری مفق���ود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ح
, 1
41
07
58

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خ���ودروی  پ���ژو پ���ارس م���دل ۱3۹7 رنگ 
خاکس���تری متالیک به ش���ماره انتظام���ی 3۱۱س۶3 
ای���ران 74  ش���ماره موت���ور ۱24K۱2۱۹۱۸0 و ش���ماره 
مالکی���ت  ب���ه   NAAN0۱CEXJH07۶2۹۱ شاس���ی 
س���یدمهدی روحبخش باغی اول مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  ح
, 1
41
07
64

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز و س���ند محضری خودرو س���واری پراید 
تیپ صبا)جی.تی.ایکس( رنگ سفید روغنی سال 
۱3۸۱به ش���ماره ش���هربانی 77 ص۸3۶ ایران 32 
و ش���ماره بدنه S۱4۱22۸۱۸۸2۵۹0و شماره موتور 
00404303 ب���ه مالکیت احمد اس���کندری مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.

14
10
79
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز و س���ند مالکیت س���واری سیس���تم 
پی���کان تی���پ 1600 مدل 1382 به رنگ س���فید 
- روغنی به ش���ماره موت���ور  11282027439 و 
ش���ماره شاس���ی82552905 به ش���ماره پالک 
54 – 967ج 85 مفق���ود گردی���ده و از درج���ه 

اعتبارساقط می گردد.

ف
,1
41
07
85

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز اتومبیل س���واری پرای���د جی تی 
ایک���س آی نق���ره ای مدل ۱3۸۶ به ش���ماره 
ش���هربانی ۹۱2 س 3۵ ایران ۸2 به ش���ماره 
شاس���ی S1412286096054 و شماره موتور 
ب���ه فره���اد ش���یراوژن  1948773 متعل���ق 
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

ف
,1
41
07
49

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خودروی  وان���ت دو کابین مزدا مدل ۱400 
رنگ س���فید براق به ش���ماره انتظامی 2۶۶و37 ایران 
32  ش���ماره موتور E2N۸A۸02۸ و ش���ماره شاس���ی 
NAGP2PC32MA2۸۸۵0۵ به مالکیت بهداد تقی 
پ���ور حصاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ح
, 1
41
07
65

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز و سند کمپانی خودروی  سمند مدل ۱3۸۹ 
رنگ سفید- روغنی به شماره انتظامی 43۵ه3۶ ایران 
74  ش���ماره موتور ۱47۸۹0۱0۸2۱ و ش���ماره شاس���ی 
NAaCJ۱JC4BF2۶۶۸۶7 به مالکیت فاطمه منفرد 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

ح
, 1
41
07
60

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

14
10
79
1

دانشنامه پایان تحصیالت خانم فهیمه بهروان 
فرزن���د محمد به ش���ماره شناس���نامه ۶3۸۵ و 
شماره ملی  0۹4۱7۱73۱3 صادره از مشهد در 
مقطع کارشناسی رشته علوم و صنایع غذایی 
صادره از دانش���گاه آزاداس���المی واحد قوچان 

مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد.
از یابن���ده تقاضا می ش���ود اصل م���درک  را به 
دانشگاه آزاد اس���المی واحد قوچان به نشانی 
قوچ���ان کیلومت���ر 4 ج���اده قوچان - مش���هد - 
مجتم���ع دانش���گاه آزاد اس���المی واحد قوچان 

ارسال نماید .

دی
قو

مف
هی 

آگ

سندکمپانی یک دستگاه تراکتور 285 جفت 
 MO202A2 دیفرانس���یل بش���ماره س���ریال
و ش���ماره موت���ور LFW04606Y به مالکیت 
حمی���د احم���دی مفق���ود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. ف
,1
41
07
75

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز کامیون کش���نده هوو م���دل 2005 
ب���ه رن���گ س���بز متالی���ک ب���ه ش���ماره موت���ور 
WD6154705100927375 و ش���ماره شاس���ی 
ش���ماره  ب���ه   LZZ7CLHBA5A0637565
پ���الک32 – 592 ع67 مفق���ود گردی���ده و از 

درجه اعتبارساقط می گردد.

ف
,1
41
08
01

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز و س���ندکمپانی موتور سیکلت آپاچی مدل 
۱3۹۵ رنگ سفید به شماره انتظامی 77۶ / 43342  
ش���ماره موتور 2۹740۱0 و ش���ماره تن���ه ۹۵۵۱۶۹۸ به 
مالکی���ت محمد یوس���فی مفق���ود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

ح
, 1
41
06
78

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خ���ودروی س���واری پرای���د جی ال 
ایکس آی رنگ نقره ای متالیک مدل 1387 
و ش���ماره موتور 2339206 و شماره شاسی 
s1412287444392 و ش���ماره پ���الک 395 
ن 24 ایران 36 بنام آرزو اسماعیلی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1
41
07
50

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اصل س���ند کمپانی و برگ سبز پژو206 تیپ 2 
مدل۹0،رنگ خاکس���تری متالیک ،شماره پالک 
73_ 288 ل32 شماره موتور 13390007377 
شماره شاس���یNAAP13FE3BJ457097 به 
مالکیت س���یدواحد حسینی مفقود گردیده واز 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1
41
07
66

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

گواهینام���ه موقت پای���ان تحصیالت کارشناس���ی 
رش���ته حقوق قضایی آقای ج���واد گلی نصرت آباد 
فرزن���د رضا به ش���ماره شناس���نامه ۱70۹ و ش���ماره 
ملی 2949863469 صادره از دانش���گاه آزاد واحد 
زنج���ان ب���ه ش���ماره 320۶2/ ن م���ورخ 88/۶/21 

مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. ف
,1
41
08
17

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

14
09
52
6

م���درک فارغ التحصیلی آقای جواد محمدی فرزند 
اصغر صادره از کاشمر به شماره شناسنامه 4۸۶۹ 
در مقطع کارشناس���ی ناپیوسته  رشته  مهندسی 
تکنول���وژی عم���ران - عم���ران ب���ه ش���ماره م���درک 
۱3۹02۱200042 صادره از واحد دانشگاهی  کاشمر  

مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���المی کاشمر به نش���انی:  استان خراسان 
رض���وی ، شهرس���تان کاش���مر ، بل���وار س���یدرضی 
س���ازمان مرکزی دانش���گاه آزاد اس���المی کاش���مر   

اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید. 

دی
قو

مف
هی 

آگ

14
09
52
4

مدرک فارغ التحصیلی آقای اشکان علیزاده فرزند 
اس���ماعیل صادره از مش���هد به شماره شناسنامه 
۱43 در مقطع دکترای حرفه ای  رش���ته  پزش���کی 
به ش���ماره م���درک ۱۵7۹۱۱00032 ص���ادره از واحد 
دانشگاهی  مش���هد  مفقود گردیده است و فاقد 

اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���المی مشهد به نش���انی:  استان خراسان 
رضوی ، شهرس���تان مش���هد ،امامیه 42 سازمان 
مرکزی دانش���گاه آزاد اس���المی مشهد   اداره امور 

فارغ التحصیالن ارسال نمایید. 

دی
قو

مف
هی 

آگ

من وعظ 
اخاه سرًّا 
فقد زانه و 
من وعظه 
عالنیه فقد 
شانه
هركس دوست 
و برادر خود را 
محرمانه موعظه 
كند، او را زینت 
بخشیده و چنانچه 
علنی باشد سبب 
ننگ و تضعیف او 
شده است.
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