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پخش برنامه های حرم رضوی در 
ماه مبارک رمضان به پنج زبان و در 
12 رسانه برخط و شبکه اجتماعی

قدس  آستان  نوین  رسانه های  و  خبر  مدیریت  همت  به 
مبارک  ماه  در  ویژه برنامه های حرم مطهر رضوی  رضــوی، 
زنــده و در بستر 12 رسانه  برخط و  زبــان  رمضان به پنج 

شبکه اجتماعی پخش می شود.
مــدیــر خبر و رســانــه هــای نــویــن آســتــان قــدس رضـــوی در 
به  توجه  بــا  گفت:  بـــاره  ایــن  در  آستان نیوز  بــا  گفت وگو 
گستردگی جغرافیای مخاطبان برنامه های حرم مطهر در 
سراسر جهان، این ضرورت وجود داشته که برنامه هایی به 
زبان های مختلف در رسانه های نوین و شبکه های اجتماعی 
منتشر شود که این مهم نیز محقق شده و از استودیوی 
برای  اســام  جهان  خبر  استودیوی  و  باب السام  مجازی 
تولید این برنامه ها استفاده کرده ایم.رستم زاده ادامه داد: 
و  اجراست  در حال  نیز  رمضان  مبارک  ماه  در  این طرح 
برنامه هایی به زبان های فارسی، عربی، انگلیسی، آذری و 

اردو برای مخاطبان سراسر جهان تولید و پخش می شود.
وی در تشریح محتوای این برنامه ها گفت: ارتباط تصویری 
ــوی، پــخــش زنـــده قــرائــت  ــا حـــرم مطهر رضــ مــخــاطــبــان ب
کــریــم، پوشش مناجات خوانی  ــرآن  ق از  یــک جــزء  ــه  روزانـ
تفسیر  حــرم مطهر، جلسات  در  مــبــارک  مــاه  شــب هــای 
ــدر مهم ترین  قـ ــامــه شــب هــای  ــرن ــژه ب پــوشــش وی ــرآن و  ــ ق
منتشر  مجازی  فضای  در  که  برنامه هاست  این   محتوای 

خواهد شد.

تقریباً  و  از ظهر گذشته  توسلی   رقیه 
همه کم انرژی مشغول انجام وظیفه ایم که 
قبراق  و  سرحال  ساعته،  دو  مرخصی  بعد 
بــرمــی گــردد مــؤســســه. ورانـــــدازش می کنم. 
می کند  پــــرواز  ــمـــی رود،  نـ راه  یــکــجــورهــایــی 
ماسکش  میزم.  به  می رسد  مشتاق  انگار. 
تا اسم می گوید؛ راضیه،  و دو  بــرمــی دارد  را 
محمدعلی.توی ذهنم می چرخم اما به خاطر 
نمی آورمشان.می زند پشتم که تورو خدا ازم 
دارم.  بپرس چه خبر؟ خبرای خیلی خوب 

االنه که از ذوق منفجر بشم. می پرسم.
کوچول،  تا  دو  ایــن  میشه  بــاورت  می گوید: 

رفتن سر کارِ آبرومندانه. یکی شون تو گلخونه 
انــبــارداری  اون یکی شم  بند شــده دستش، 
ــا.راســت می گوید  فــروشــگــاه. شــکــرت خــدای
این  از  خبر  بامعرفتم.  عــروس  ــازه  ت همکار 
خوش تر؟ دو نفر یعنی دو خانواده، دو نسل. 
یعنی نجات افرادی که فرداها در دایره همین 
راضیه خانم یا آقامحمدعلی قرار می گیرند. 
حق دارد توی پوست خودش نگنجد. حق 

دارد.
به قــول مــادربــزرگــم؛ بعضی آدمــا اصل اند، 
مرغوب اند. زمینی نیستند اصاً. پیدایشان 

که کردیم حتماً پا بگذاریم جاپاشان.

و  کــار  ســر  بــرود  می بندد  را  ماسکش  دارد 
بارش که چشمم می افتد به دست هایش. 
از  نــه  و  کاسیو  مچی  ساعت  از  خبری  نــه 
انگشتر طایش است. البته که زیاد تعجب 
نمی کنم. بازپرسی اش هم نمی کنم. همکارم 
همین  شغل هایش  از  یکی  می شناسم.  را 
ــدن. آدم حسابی بــودن.  اســت. عشق ورزیـ
انسان های  دسته  از  سروصدا.  بی  معلمیِ 
بقیه می دهد  یــاد  بــذل کننده ای  اســت که 
دنیا را چقدر راحت می شود دست انداخت 
واقعاً خوش  که  آن هــا  از  نگرفت.  تحویل  و 
قلب اند. سوار ماشینش زیاد شده ام. هر بار 

کلی بیسکویت و گل و آب معدنی و آدامس و 
باتری پشت صندلی عقب دیدم و در جواب 
سؤالم که این ها چی اند؟ فقط شنیدم هیچی 

رفیق! یک کمی خواهر بزرگ تری کردم. 
است  کــار  بچه های  پیگیر  فهمیدم  بعدها 
و هر چه از دستش بربیاید برایشان انجام 
می دهد.از پنجره باز بوی اسپند می آید تو. 
عاشق این عطرم. نفس عمیق می کشم و به 
همکارم که حواسش اینجا نیست زُل می زنم. 
به او که حتماً دارد زیرلبی دعا می کند کاش 
این اسپند را مادری توی آشپزخانه اش دود 

کرده باشد نه کودکی سر چهارراه.

نیمکت زندگینیمکت زندگی
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مسلمانان جهان میهمانی خدا را چگونه آغاز کردند؟

 حال و هوای ماه رمضان 
پس از دو سال محدودیت کرونایی

دکتر مجید معارف در برنامه تلویزیونی سوره :

کسانی که خواستند نهج البالغه را 
تقلید کنند، شکست خوردند

موعظه/ شیخ حسین انصاریان

 در عمل به موعظه ها 
نباید امروز و فردا کرد
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 پخش 10 ویژه برنامه افطار و سحر 
از حرم رضوی در ماه رمضان 

مدیر بنیاد بین المللی صحیفه سجادیه خبر داد

 اعزام ۵0 مبلغ صحیفه سجادیه 
در ایام رمضان

    سال دوم    ویژه نامه 305    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

از جلوه های  یکی  به  عنوان  آستان قدس رضوی 
انقاب اسامی به  منظور گسترش فرهنگ اصیل 
اسامی و همچنین با هدف چاپ و انتشار آثار 
اسامی  معارف  و  علوم  موضوعات  در  ارزشمند 
انتشارات  و  چاپ  مؤسسه  تأسیس  به  قرآنی،  و 
ــرده اســــت؛ ایــن  ــ ــوی اقــــدام ک ــان قـــدس رضــ آســت
مؤسسه یکی از بزرگ ترین مؤسسه های چاپ در 
سطح کشورهای اسامی است و به همین منظور 

نشر معارف اسامی و قرآن در 
مهم ترین  از  را  اســـام  جــهــان 
خود  چشم اندازهای  و  اهـــداف 
قرار داده است. برای آشنایی هر 

چه بیشتر با ...

روایت دکتر صفری فروشانی از سبک زندگی امیرالمؤمنین j در ماه رمضان

سیره علوی در ضیافت الهی
 در گفت وگو با مدیرعامل 

مؤسسه چاپ و انتشارات مطرح شد 

آستان قدس رضوی؛ 
قطب  تخصصی 

 انتشار قرآن کریم 
در تراز جهانی

2

4

منبر مجازی

آشتی با خدا

یک  به خاطر  ماندگاری   حجت االسالم 
نفر گنهکار که در جمع یاران موسی)ع( بود 
نمی کنم!  مستجاب  را  دعایتان  گفت  خــدا 
حضرت موسی)ع( اعام کرد گنهکار باید از 
این جمع بیرون رود. گنهکار سرش را پایین 
انداخت و گفت: من اگر بلند شوم و بیرون 
بــروم آبرویم مــی رود من سعی می کنم دیگر 
و  را ببخشی  ما  بــده  قــول  تو هم  گناه نکنم 

آبروی ما را نبری. باران آمد. 
آنکه  بــدون  گفت: خدایا چگونه  مــوســی)ع( 
کسی از جمع ما بیرون برود باران آمد. خدا 
و  بــود  قهر  ما  با  او  را بخشیدیم.  او  فــرمــود: 
آشتی کرد. موسی)ع( گفت: آیا می شود او را 

به من نشان دهی تا ببینم؟
خدا فرمود: روزی که با ما قهر بود آبرویش 
را نبردم حاال که آشتی کرده است آبرویش 

را ببرم؟
خدایا!  گفت:  خــدا  بــه  مــوســی)ع(  حضرت 
تو میزبان دوری که )در هنگام سخن با تو( 
فریاد بزنم یا )به من( نزدیکی که درگوشی با 
تو سخن بگویم. خدا فرمود: »انا جلیس من 
به  که  هستم  کسی  همنشین  من  ذکرنی« 
این  این خدا میزبان ماست  باشد.  یاد من 
را  میزبان  این  است  مهربان  خیلی  میزبان 
اگر ما نشناسیم کاهمان پس معرکه است.
از خدا تقاضا نمی کنیم پاسخمان  وقتی ما 
را می دهد اما اگر تقاضا کنیم چگونه پاسخ 
لــم یسئله«  مــن  ــا مــن یعطی  مــی دهــد؟ »ی
ــوســــی)ع( در مــســیــر رفــتــن به  حــضــرت مــ
کــوه طــور بــود، جــوان مشرک و بی ادبی سر 
موسی  گفت:  و  گرفت  قــرار  مــوســی)ع(  راه 
کند  کمکم  اصــاً  نمی خواهم  بگو  خــدا  بــه 
ــه خـــدا بگو.  ایـــن خــواســتــه مــن را ب حــتــمــاً 
ــرای مــنــاجــات رفــت  ــ ــی)ع( ب ــوسـ حــضــرت مـ
کشید  خجالت  بــرگــردد  می خواست  وقتی 
درخواست جوان را بگوید. ندا آمد: موسی! 
پیغام رفیق ما را به ما نرساندی؟ برو به آن 
جوان بگو اگر نمی خواهد من خدایش باشم 
اما من او را از بندگی ام بیرون نمی کنم. اگر او 
روزی مرا نمی خواهد من او را از سر سفره ام 

بیرون نمی کنم. 
نقل است که نادرشاه به حرم امام رضا)ع( 
مــی آمــد، دیــد کــوری در حــال گدایی است. 
امام  از  اینجاست چرا  رضــا)ع(  امــام  گفت: 
رضا)ع( گدایی نمی کنی؟ تا زمانی که من به 
حرم می روم و برمی گردم فرصت داری از امام 
رضا)ع( چشمانت را بگیری و گرنه می گویم 
دید  برگشت  و  رفــت  نــادر  بزنند.  را  گردنت 
برگردانده  او  به  را  رضــا)ع( چشمانش  امــام 
است. نادر گفت خاک بر سر تو که 20 سال 
را  میزبانت  اما  کردی  گدایی  مردم  از  است 

نشناختی!

روایتی از زندگی استاد محمود زرین قلم که 480 سال پیش در مشهد می زیست

خلق هنر با الهام از سحرگاه های حرم 
خط  نیکبخت   محمدحسین 
خوشنویسی  از  سبکی  نستعلیق 
ایرانی است که امروزه بیش از دیگر 
سبک های این هنر در میان ایرانیان 
و شاید جهانیان شهرت دارد. خط 
نستعلیق را پس از خط »تعلیق« یا 
»تَرُسل«، دومین خط ویژه ایرانیان دانسته اند. ابداع 
این سبک خطاطی به دوره تیموری و هنرِ دست 
استاد میرعلی ســادات حسینی هروی مشهور به 
به  و  برمی گردد  »قدوه الکتّاب«  و  تبریزی  میرعلی 
در خطه  و چشم نواز  زیبا  ایــن خط  بهتر،  عبارت 
ــار گرفته شــده  اســـت. البد  خــراســان خلق و بــه ک
می گویید حتماً صفحه نخست رواق را با صفحات 
مربوط به هنر و ادبیات روزنامه اشتباه گرفته ام؛ حق 
هم دارید. اما حکایتی که امروز می خواهم برایتان 
نقل کنم، بدون آگاهی از سرگذشت خط نستعلیق 
و استادان آن، اصاً معنا و مفهومی پیدا نمی کند. 
تاریخی  واقعی  این حکایت  پیدایش  آنچه سبب 
شده، همان عشق مشهور و شیفتگی معروفی است 
که هنرمندان اهل دل و دلباخته معنویت و جمال 
الهی و عاقه مندان به اولیای او، دارای آن هستند. 
استاد  رواق، قصه  امــروز  تاریخی صفحه  حکایت 
محمود زرین قلم، خطاط و هنرمندی است که حدود 
480 سال پیش به عشق امام رضا)ع(، مجاور حرم 
شد و هنرش را در مسیر نشر معارف دینی به کار 

گرفت.

چرا زرین قلم مجاور شد؟ ◾
شاید اگر میراحمد منشی، نویسنده مشهور دوره 
در  خورشیدی(   985 ســال  در  )درگذشته  صفویه 
نام  بــه  اشـــاره ای  هنر«  »گلستان  ارزشمند  کتاب 
از  امــروز  هم  ما  نمی کرد،  زرین قلم  محمود  استاد 
اطاع  ــداده ای  ــ دل هنرمند  چنین  زندگی  جزئیات 
زرین قلم  محمود  میرمنشی،  نداشتیم.  چندانی 
اســتــادان خــود در هنر خطاطی معرفی کرده  از  را 
 است. ظاهراً این هنرمند، با واسطه، شاگرد میرعلی 
نزد  زریــن قــلــم  یعنی  مــی شــود؛  تــبــریــزی محسوب 
فریدالدین جعفر تبریزی این هنر را آموخته و او نیز 
بوده  است.  تبریزی  میرعلی  شاگرد عبدهللا، پسر 
دست بر قضا، محمود زرین قلم در خاندانی متولد 
شد که از اهالی نیشابور و همگی اهل هنر و البته 
شیفته خاندان رسالت)ع( بودند. دایی او مشهور 
به عبدی نیشابوری از بزرگ ترین خوشنویسان عهد 

شاه طهماسب صفوی بود و البته مشوق محمود 
در فراگیری هنر خطاطی. طولی نکشید که زرین قلم 
به دلیل توانمندی و استادی در هنر خوشنویسی، 
شهره عالم شد و با دستور شاه طهماسب، »خمسه 
نظامی« را برای کتابخانه او نوشت. زرین قلم را به 
دارالحکومه تبریز فرستادند و در مدرسه نصیریه 
جایی به او دادند تا به کار مشغول باشد و تولیدات 
هنری خود را به حاکمان و صاحبان قدرت تقدیم 
از  آورد،  بدست  که  ثروتی  با  رهگذر  این  از  و  کند 
مال دنیا بی نیاز شد. اما طولی نکشید که دریافت 
این روش زندگی یعنی به خدمت گرفتن هنر برای 
او  عــواطــف  و  میل  بــا  قـــدرت،  خوشایند صاحبان 
سازگار نیست به همین دلیل پس از اصرار فراوان 
توانست موافقت شاه طهماسب را برای بازگشت به 
خراسان و مجاور شدن در کنار حرم مطهر رضوی 

بدست آورد. 

غوغای عشق یک هنرمند ◾
عشق وافــر او بــه اهــل  بــیــت)ع( و بــه ویــژه حضرت 
ثامن الحجج)ع( موجب شد در مشهد اوقات خود را 
به دو بخش تقسیم کند؛ نیمه نخست را در حرم 
رضــوی مشغول عبادت باشد و نیمه دوم را صرف 
و  اخـــاق  تــرویــج  در مسیر  گرفتن هنر  بــه خدمت 
تفکر دینی و نیز تربیت شاگردان چیره دست کند. 
زندگی  گونه  ایــن   ســال  زرین قلم 26  استاد محمود 
کرد و با استادان هنری که به آستان  مقدس رضوی 
دلبستگی داشتند مانند آقاحسن نقاش همنشین 
بود. محل تدریس و خوشنویسی زرین قلم در یکی 
از حجره های مدرسه »قدمگاه« قرار داشت. افزون 

بر این ها، چنان که میرمنشی نقل می کند، زرین قلم 
طبع شعر خــود را هم در خدمت ارادتــش به امام 
رضــا)ع( قــرار داده و حــدود 500 بیت شعر در مدح 
آن حضرت ســروده  بــود: »الهی همه عمر محمودِ 
کاتب / اگــر چه به عصیان سیه کــرده دفتر / به 
حرف خطایش خَِط عفو درکش / به حق علی بن 
موسی بن جعفر / ترحم که هستم قلیل البضاعه 
/ به غفلت به سر برده اوقات یکسر / دمادم زیادِ 
گناهانِ ماضی / به اشک ندامت کند چهره را تَر«. 
او سحرگاه هر روز و برای اقامه نماز به حرم مطهر 
مشرف می شد و به شاگردانش می گفت این کار در 
تقویت هنر او نقش مهمی ایفا می کند. در واقع باید 
هنر خوشنویسی استاد محمود زرین قلم را طی دوران 
26 ساله حضورش در مشهد، هنری برخاسته از شور 
و عواطف الهی و دینی بدانیم. او شب های تابستان را 
به نگارش سپری می کرد. شاگردش میراحمد منشی 

در این باره می نویسد: »استاد گفت اشتیاق من به 
مشق آن  قدر بود که شب های تابستان از اول شب 
تا صباح )سحرگاه( در مهتاب نشسته، مشق جلی 
را عمر در آن زمــان، قریب به 80  مــی کــردم. موالنا 
رسانیده بود و هشت سال دیگر پس از این در قید 
حیات بــود«. اگر گــزارش میرمنشی را دربــاره سن و 
سال این هنرمند عاشق درست بدانیم و چنان که 
شهرت دارد سال درگذشت او را 943 خورشیدی در 
بگیریم، استاد در سال 855 خورشیدی دیده  نظر 
به جهان گشود و زادگاهش چنان که اشاره کردیم، 
نیشابور بود. استاد محمود زرین قلم را پس از وفات 

در حرم مطهر رضوی به خاک سپردند.



 رفتار عبادی 
jحضرت علی

رفتار عبادی 
حضرت)ع( در این ماه 

حائز اهمیت است؛ 
چرا که ایشان افزون بر 
مالحظه و رعایت تمام 

وظایف اجتماعی، 
فردی و خانوادگی، از 
عبادت و سلوک ویژه 

این ماه غافل نمی ماند. 
نماز توصیه شده 

حضرت)ع( برای هر 
شب از ماه رمضان، 

از شواهد این اهتمام 
است. امیرالمؤمنین 
حضرت علی)ع( هم 
با عمل و هم با زبان، 

دیگران را بر بهره مندی 
از فرصت های 
معنوی این ماه 

سفارش می نمود. 
آن حضرت)ع( آثار 
ویژه دعا و استغفار 
ماه رمضان را دفع 

بال و محو و بخشش 
گناهان بیان می کرد.

مقدم داشتن 
نماز بر افطار

سفارش امام)ع( به 
مقدم داشتن نماز به 
هنگام افطار، مگر در 
زمانی که غذا مهیا 
و سفره گسترانیده 
شده، از توصیه هایی 
است که خاستگاه 
بهداشتی دارد؛ زیرا 
بو و غذای آماده نه 
تنها از میزان توجه 
در نماز می کاهد بلکه 
ممکن است به دلیل 
ترشح بزاق و مواد 
هضم کننده غذا، 
آسیب هایی را برای 
بدن به دنبال داشته 
باشد. در حدیث یاد 
شده، حضرت)ع( 
تأخیر کردن در سحری 
خوردن در زمان متصل 
به اذان صبح و تسریع 
در خوردن افطار در 
زمان متصل به اذان 
مغرب را سفارش 
می کند.

برش برش

حجت االسالم وافــی اظهار کــرد: طالبی که در دوره تربیت 
مربی مروج صحیفه سجادیه در طول یک سال و نیم آموزش 
دیده اند در ایام ماه مبارک رمضان به مناطق مختلف کشور 

اعزام شدند.
حجت االسالم مرتضی وافی، مدیر بنیاد بین المللی صحیفه 
سجادیه در گفت وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت 
خبرگزاری رسا گفت: ۵۰ نفر از طالب و مبلغانی که طرح 

تربیت مربی بنیاد صحیفه سجادیه را گذراندند به عنوان 
مبلغ ویــژه صحیفه سجادیه در مــاه مبارک رمضان اعــزام 

می شوند.
وی با بیان اینکه نتوانستیم مبلغ زیــادی از بیرون جذب 
کنیم، اظهار کرد: امیدواریم در سال های آینده با مشارکت 
نهاد هایی مانند دفتر تبلیغات و سازمان تبلیغات مبلغان 
بیشتری با عنوان طرح مروجان صحیفه سجادیه اعزام کنیم.

حجت االسالم وافی در خصوص مسئولیت مبلغان اعزامی 
گفت: روحانیان مبلغ سه مسئولیت دارند که اول از همه 
الزم اســت تــرویــج مــعــارف صحیفه سجادیه و مشارکت 
دادن مردم در طرح نهضت صحیفه خوانی داشته باشند؛ 
شایسته است مبلغان ما مجالس خانگی را به حلقه های 
صحیفه خوانی سوق دهند تا مردم انس بیشتری با صحیفه 

داشته باشند.

وی اظهار کرد: سه دعا را با رأی مبلغان برای قرائت و ترویج 
مشخص کردیم که می توانند مورد توجه ویژه قرار دهند و از 
آنجا که در گام دوم به اخالق نیاز داریم دعای مکارم االخالق 
به شدت مــورد توصیه است که معارف بلندی دارد و مورد 

توجه مبلغان اعزامی نیز خواهد بود.
مدیر بنیاد بین المللی صحیفه سجادیه با اشاره به دعای 
۲۵ صحیفه سجادیه گفت: به مبلغان آموزش داده ایم  این 

دعا را مدنظر قرار دهند، زیرا محتوای آن، دعای حضرت برای 
فرزندان بوده که در حوزه تربیت و خانواده و توجه به جوانان 

بسیار کارگشاست.
وی با اشــاره به دعــای ۴۴صحیفه سجادیه که دعــای ورود 
به ماه رمضان است، گفت: آداب، فضائل و ویژگی های ماه 
مبارک رمضان در این دعا بیان شده که با ترویج آن می توان 
دل های مردم را نسبت به این ماه مأنوس و اعتقاداتشان را 

عمق بخشید.
حجت االسالم وافی گفت: رهبر معظم انقالب در جلسه 
انــس بــا قـــرآن کــه روز گذشته بــرگــزار شــد سخن خــود را با 
فراز هایی از صحیفه سجادیه و همین دعای ۴۴ شروع فرمود 
و آن را ترجمه و تفسیر کرد؛ این شروع نیز قوت قلبی برای 

همه مبلغان ماست.
وی با بیان اینکه دوره آموزشی تربیت مبلغ صحیفه سجادیه 

یک ســال و نیم به طــول انجامیده اســت، گفت: مبلغان 
اعزامی قرار است برداشت های محتوایی خود را از صحیفه 
در قالب موضوعات جذاب ارائه کنند؛ منبر ها موضوعی است 
و این موضوعات در طول دوره آموزشی به مبلغان ارائه شده که 

برای بحث خود از صحیفه شاهد و توضیح بیاورند.
مدیر بنیاد صحیفه سجادیه با اشاره به دعای امام سجاد)ع( 
ــرزداران گفت: در مجموعه های نظامی و امنیتی  ــ ــرای م ب

موضوعات مرتبط با استناد به دعای »کید اعــدا« و دعای 
مرزداران قابل ارائه است که در توجهات مبلغان ما قرار دارد.

حجت االسالم وافی در پایان خاطرنشان کرد: موضوعات 
جمعیت، خــانــواده و جهاد تبیین نیز مــورد توجه مبلغان 
ــام فاطمیه و اعیاد  ــم در ایـ ــرار دارد. امــیــدواری اعــزامــی قـ
 غــدیــر بــا تــوجــه بــه مــعــارف نهج البالغه مبلغان بیشتری 

اعزام شوند. 

خبر

اعزام ۵۰ مبلغ 
صحیفه سجادیه 
در ایام رمضان

مدیر بنیاد بین المللی صحیفه سجادیه خبر داد

موعظه
شیخ حسین انصاریان

 در عمل به موعظه ها نباید امروز و فردا کرد
حضرت موسی)ع( بیش از ۹۰۰ سال عمر و مردم را به راه راست هدایت کرد اما 

در طول این چند صد سال تنها حدود ۸۰ نفر ایمان آوردند. امروز نیز صدای حق 
در جهان شنیده می شود اما از میان این چند میلیارد انسان تنها تعداد کمی از 

انسان ها به نصایح الهی گوش فرا می دهند و عمل می کنند. انبیای الهی با مردم 

بسیار زیبا سخن می گفتند و می فرمودند: ای مردم ما خیرخواهتان و عالوه بر 
خیرخواهی امین جان، مال و دین شما هستیم.

عمل کردن به موعظه ها نباید به فردا محول شود بلکه باید سریع انجام شود؛ 
امروز و فردا کردن در ساختن آخرت، انسانیت و اخالق درست نیست. کسی که 
به سن تکلیف می رسد اگر در طاعت الهی امروز و فردا کند دیر می شود، چرا که 

خداوند زمان مرگ آدمی را مشخص نکرده است. انسان نباید به سالمتی خود 
مغرور شود؛ انسان های فراوانی بودند که در صحت و سالمت دار فانی را وداع 

گفتند و بیماران بسیاری زنده ماندند و زندگی کردند.
قرآن معجزه است. کار این معجزه آن است که همه بیماری های اخالقی و 

اعتقادی انسان را درمان کند. انسان اگر با قرآن شفا بگیرد هدایت پروردگار را 

می پذیرد، بنابراین قرآن کریم ابتدا بیماری های آدمی را عالج می کند تا انسان 
بتواند هدایت شود؛ رحمت الهی شامل انسان هدایت شده می شود.

موعظه اولیای الهی موجب زنده شدن انسان مرده می شود. بر اساس آیات قرآن 
کریم انسان گناهکار میت است؛ اگر انسان گناهکار به دعوت خداوند و پیامبر 

گوش بدهد و به آن عمل کند زنده می شود. نقل شده روزی مردی نزد حضرت 

سیدالشهدا)ع( این طبیب عالم و آدم، این طبیب دنیا و آخرت، این طبیب ظاهر 
و باطن، این طبیب بی نظیر، این طبیبی که عاشق بیمار و دردمند تهیدست از 

معنویت بوده، می آید و می گوید من انسان گناهکاری هستم و هر گناهی که از 
دست من بربیاید انجام می دهم، مرا نصیحت کن؛ حضرت در جواب این مرد 

بدون آنکه ذره ای سرزنش کنند با لحنی محبت آمیز می فرمایند: من اجازه هر 

گناهی را به تو می دهم ولی به شرط آنکه روزی پروردگار را نخوری، از زیر چتر 
حاکمیت الهی خارج شوی، در جایی مرتکب گناه شوی که خداوند تو را نبیند، 
هنگامی که ملک الموت سراغ تو آمد جان خود را به او تقدیم نکنی و دیگر آنکه 
وقتی مالک دوزخ دستت را گرفت تا به جهنم ببرد با او نروی. خألهای زندگی 

انسان با عمل به موعظه های اهل بیت)ع( و قرآن کریم رفع می شود.

یک حدیث پژوه گفت: در مقابل امیرالمؤمنین)ع( 
کسانی خواستند خطبه هایی تولید کنند امــا با 
ــون خطبه هایشان  شکست مــواجــه شــدنــد؛ چـ
تقلیدی بــود. مثالً ابن نباته مصری خواست مثل 
امیرالمؤمنین)ع( یک خطبه جهادی بگوید، اما 

نتوانست و شکست خورد.
به گــزارش فــارس، در سومین قسمت از ویژه برنامه 
»سوره؛ فصل نهج البالغه« درباره موضوع »نسبت 
و ارتباط قرآن و نهج البالغه« با مجید معارف، استاد 

دانشگاه تهران و حدیث پژوه بحث و گفت وگو شد.
معارف در ابتدا گفت: در بررسی های تطبیقی، هر دو 
کتابی را می توان با هم مقایسه کرد؛ در جنبه معارفی 
خیلی مرسوم است قرآن را با کتاب های آسمانی و 
مقدس گذشته مقایسه کنند و اشکالی هم ندارد، ولی 
احتیاط هم الزم است. گاهی هم قرآن را با کتاب های 
بشری قیاس می کنند که در این صورت آموزه هایی 
از قرآن را با آن کتاب بشری مقایسه می کنند؛ مثالً 
می گویند مقایسه آموزه هایی از قرآن با فالن کتاب 
مالصدرا. پس در دنیای علم، این مسائل جاافتاده 
است، اما در مورد نهج البالغه کار ما مقداری ساده تر 
است و نمی گوییم ارتباط آموزه های قرآن با نهج البالغه 
چون نهج البالغه، سخنان امام علی)ع( و ایشان هم 
شاگرد پیامبر)ص( است. علم حضرت رسول)ص( 
هم که علم الهی است. امیرالمؤمنین)ع( به شهادت 
تــاریــخ، کسی اســت که از کودکی در دامــان پیامبر 
تربیت و بزرگ شده و همیشه حتی در حرا هم دنبال 
پیامبر)ص( بــوده اســت. بنابراین چون ما با چنین 
فردی در ارتباطیم به خودمان اجازه می دهیم بگوییم 
بررسی ارتباط قرآن و نهج البالغه. امیرالمؤمنین)ع( در 
جریان شأن نزول روز به روز و آیه به آیه قرآن است و 
از چنین دانش واالیی از قرآن برخوردار است. ایشان 
هیچ چیز را فراموش نمی کرد چون مشمول دعای 
خــاص رســول خــدا بــود. ایــن استاد دانشگاه تهران 
گفت: درباره این تعبیر که نهج البالغه اخ القرآن است، 
من به عنوان نهج البالغه پژوه خیلی منشأ و ریشه  
آن را ندیدم و فکر می کنم سخنی است که مشهور 
شده ولی ریشه حدیثی ندارد. در مورد تعبیر دیگر که 
گفتند نهج البالغه دون کالم خالق و فوق کالم مخلوق 
است، ابن ابی الحدید در مقدمه شرح نهج البالغه 
نوشته ولی گوینده را معرفی نکرده است. از زمانی 
که قرآن کریم به عنوان آیه و معجزه نازل شد، یکی 
از دغدغه ها و کنجکاوی های دانشمندان این بود که 
قرآن از چه جهتی معجزه است؟ از اولین وجه هایی که 
درباره اعجاز قرآن به ذهن دانشمندان رسید، مسئله 
فصاحت و بالغت بود؛ به این معنا که قرآن کریم از 
لحاظ فصاحت و بالغت دارای اعجاز است و نظیر 
ندارد. کتاب هایی مثل دالئل االعجاز و اسرار البالغه 
عبدالقاهر جرجانی به همین منظور نگاشته شده 
است. در این کتاب ها شاخصه، مالک و معیار بالغت 
مشخص شده است. ایجاز، اطناب، تشبیه، استعاره، 
کنایه و مجاز از جمله مسائل بالغی قرآن است که 

دانشمندان استخراج کردند.
معارف ادامه داد: آنچه علمای ما می گویند این است 
که بالغت، مراتب دارد. مثالً رمانی می گوید: بالغت 
سه مرتبه دارد؛ پایین، متوسط و اعال. بالغت قرآن 
در اوج اســت و کسی نمونه ای از ایجاز و اطناب و 
تشبیهش را ندارد. خود سیدرضی هم گفته منتخبی 
از بلیغ ترین سخنان امــام علی)ع( را مــی آورد. هیچ 
کالمی از لحاظ اعــجــاز بــه پــای قــرآن نمی رسد و از 
این جنبه، قرآن بی همتاست و دیگران را دعوت به 
مسابقه می کند، ولی هیچ کتابی نمی تواند در این 
مسابقه پیروز شــود. ما می توانیم سایر سخنان را 
در مرتبه بالغت با قــرآن کریم بسنجیم و وقتی به 
متون اهل بیت مثل صحیفه سجادیه یا نهج البالغه 
می رسیم، ایــن متون بــا قــرآن کریم قابل مقایسه 
می شوند. در مقابل امیرالمؤمنین)ع( هم کسانی 
خواستند خطبه هایی تولید کنند امــا با شکست 

مواجه شدند چون خطبه هایشان تقلیدی بود. مثالً 
ابن نباته مصری خواست مثل امیرالمؤمنین)ع( یک 
خطبه جهادی بگوید اما نتوانست و شکست خورد. 
به همین دلیل هم می گویند نهج البالغه فوق کالم 
مخلوق است. این حدیث پژوه گفت: از توفیقات بنده 
تألیف کتاب »ارتباط نهج البالغه و قرآن« است که 
متن درسنامه من در دوره کارشناسی ارشدم در رشته 
علوم حدیث است و دراختیار دانشجویان قرار دارد. 
پیش از هرچیز باید بگویم ارتباط قرآن و نهج البالغه 
یک ارتباط دوسویه است. نهج البالغه به یک معنا، 
بخشی از احادیث قولیه شیعه است و بر اساس آمار، 
بیشتر احادیث شیعه هم قولیه هستند. نهج البالغه 
نماد کوچکی از احادیث قولیه امام علی)ع( است. 
ــالم)ص( بـــرای صحت و سقم حدیث،  پیامبر اســ
قاعده عرضه به قرآن را به ما یاد دادند. پس آنچه از 
نهج البالغه به قرآن عرضه می شود، مهر تأیید می گیرد 

و خدمت قرآن به نهج البالغه می شود.
معارف گفت: به لحاظ مبانی وقتی امیرالمؤمنین)ع( 
در سایه دانش قرآنی مسلط به مفاهیم قرآن باشد، 
اعم از اینکه استناد به قــرآن بکند یا نکند، توقعی 
غیر از این نداریم که آموزه های نهج البالغه و سخنان 
ــاره ای از خــود قرآن  ــ امیرالمؤمنین)ع( ترجمان دوب
باشد، ولی در عین حال جدا از این پیش فرض، وقتی 
خطبه های نهج البالغه را که در زمینه های مختلف 
است دسته بندی می کنیم، می بینیم به آموزه های 
قرآنی شبیه است. البته برخی افراد اختالفاتی هم 
بدست آوردند و مثالً می گویند در قرآن و نهج البالغه 
دنیا مذمت شده ولی در نهج البالغه، دنیا غلیظ  تر 
مذمت شده و امام علی)ع( دنیا را بیشتر نکوهش 
کرده است. البته همه این اختالفات توجیه علمی و 
زمانی شده است. وی ادامه داد: نهج البالغه بازتابی از 
سخنان امام علی)ع( در شرایط جامعه پس از رحلت 
پیغمبر به فاصله ۲۵ سال است که متأسفانه در این 
سال ها اتفاقات بسیاری افتاده است؛ مثالً فتوحات 
بسیاری نصیب مسلمانان شد و بر اثر این فتوحات، 
غنائم بسیاری به مدینه و بین اصحاب پیغمبر سرازیر 

و یک نوع دنیازدگی بین مردم رایج شد.
این نویسنده و پژوهشگر اضافه کرد: بنابراین خدمتی 
که قرآن به نهج البالغه می کند، این است که وقتی 
نهج البالغه را از نظر معارف و مطالبش به قرآن عرضه 
می کنید، می بینید قرآن آن را تأیید می کند و اختالفی 
بین این دو وجود ندارد. معارف گفت: نهج البالغه به 
مثابه تفسیری بر قرآن است. ما یک شکل تفسیر 
داریم با عنوان تفسیر ترتیبی یا کالسیک که مفسر 
به شکل ترتیبی یا موضوعی آیات را تفسیر می کند؛ 
اگــر قــرار باشد به ایــن معنا بین قــرآن و نهج البالغه 
نسبت سنجی کنیم، نهج البالغه، تفسیر قرآن نیست 
و کسی هم چنین ادعایی نــدارد، اما به یک معنای 
دیگر، نهج البالغه تفسیری برای قرآن است و آن معنا 
این گونه است که نوعی تفسیر معنوی از قرآن است. 
یکی از زیباترین جلوه های تفسیری امیرالمؤمنین 
در نهج البالغه خطبه ۲۱۶ این کتاب اســت. در این 
خطبه تفسیر امام علی)ع( از سوره تکاثر بیان شده 
است. ابن ابی الحدید قسم خورده است: من در ۵۰ 
سال هزار مرتبه این خطبه را خواندم و هردفعه که 
خواندم، برایم جدید بود. پس نهج البالغه می تواند به 
برخی از اختالفات تفسیری هم فیصله دهد. مثالً در 
مورد همین سوره تکاثر اختالف تفسیری وجود دارد، 
در خطبه ۲۱۶ نهج البالغه امیرالمؤمنین)ع( درباره و 
خطاب به مردگان می گویند:  ای کاش این ها به قصد 
عبرت آموزی به قبرستان می رفتند، نه فخرفروشی. 
آیا این مردم به جنگ های پدرانشان افتخار می  کنند؟ 
آن هــا که هالک شدند و از بین رفتند. القصه ما از 
نهج البالغه در حوزه تفسیری، اصول و روش تفسیری 
استخراج می کنیم که خود این اصول شامل چهار 
موردند؛ جامعیت، تدبر در قرآن و پرهیز از تفسیر به 

رأی، اصل استنطاق و اطالعات تاریخی.

مسلمانان جهان امسال در حالی ماه ضیافت الهی را 
گرامی می دارند که از محدودیت های سابق کرونایی، 
فقط قانون ماسک زدن باقی مانده و محدودیت تعداد 
افــراد و فاصله گذاری اجتماعی در حین اقامه نماز 
جماعت در مساجد که پس از همه گیری ویروس کرونا 
قانونی جدی تلقی می شد، در بسیاری از کشورها لغو 
شده و بسیاری امیدوارند امسال مناسک ماه مبارک 

را با نشاط بیشتری ادا کنند.
ــزارش ایــکــنــا، مـــاه مــبــارک رمــضــان در بیشتر  ــ بــه گ
کشورهای اسالمی از روز دوم آوریــل )۱۳ فروردین 
ماه( آغاز شد و مسلمانان مانند سال های گذشته 
به روزه داری و مناسک این ماه می پردازند. دویچه وله 
در گزارشی به حال و هوای ماه رمضان در چند کشور 
خاورمیانه پرداخته و می نویسد: ماه مبارک رمضان 
در بیشتر کشورها از دوم آوریــل)۱۳ فروردین( آغاز 
شد و در مراکز شهرهای سراسر خاورمیانه این ماه 
گرامی داشته شده است. خیابان ها و مغازه ها با نماد 
هالل ماه رمضان تزئین شده و فانوس ها و بنرهایی با 
عباراتی چون »رمضان کریم« یا »رمضان مبارک« 

دیده می شود.
در دو سال گذشته یا به عبارتی از آغــاز همه گیری 
کرونا، سنت های ماه رمضان مانند مالقات با خانواده 
و دوستان برای افطار بعد از غروب آفتاب، در سراسر 

منطقه خاورمیانه محدود یا ممنوع شده بود.

رفع محدودیت های کرونایی در رمضان ۲۰۲۲ ◾
با این حال، در ماه رمضان امسال فقط قانون ماسک 
زدن از محدودیت های گذشته باقی مانده است. 
گاهی اوقــات هم در موقع نماز، محدودیت تعداد 
افراد و فاصله اجتماعی لغو می شود. به گفته سیمون 
ولــفــگــانــگ فــوکــس، مـــدرس مــطــالــعــات اســالمــی و 
خاورمیانه در دانشگاه فرایبورگ آلمان، پیش از ماه 
رمضان بیشتر دولت های خاورمیانه محدودیت های 
کرونا را تقریباً تا سطح قبل از همه گیری برداشته یا 

کاهش دادند.
شیخ محمد ابوزید، رئیس دادگاه اهل سنت و امام 
جماعت بزرگ ترین مسجد صیدا در نزدیکی بیروت 
این موضوع را تأیید می کند و به دویچه وله می گوید: 
در لبنان تمام مساجد باز هستند و از مردم برای تجمع 
و اقامه نماز استقبال می شود. با این حال، بیشتر 
ائمه جماعات مساجد به افراد مسن و مبتالیان به 
بیماری های مزمن توصیه کرده اند در مساجد حضور 

نداشته باشند.

ــوای رمــضــان در خــاورمــیــانــه از دیــدگــاه  ◾ حــال و هـ
خبرگزاری آلمانی

آغاز دقیق ماه رمضان بستگی به رؤیت هالل ماه دارد 
و بنابراین از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.

به طور سنتی در عربستان، روز و ساعت آغــاز ماه 
رمضان توسط کارشناسان نجوم در روستای حوطة 

سدير محاسبه می شود.
در سال ۲۰۲۲، ماه رمضان در عربستان سعودی، 
امـــارات متحده عربی، قطر، عمان، کویت، مصر و 
بحرین از ۲ آوریــل )شنبه ۱۳ فــروردیــن( و در برخی 
کشورها مانند مراکش از روز یکشنبه ۳ آوریل آغاز 
شد. عربستان سعودی نیز همانند بیشتر کشورهای 
منطقه، بیشتر محدودیت های کرونایی خود را پس از 

دو سال در آستانه ماه رمضان امسال لغو کرد.
با این حال، زائران ملزم به استفاده از ماسک بوده و از 
  )Tawakkalna( قبل با نام نویسی در اپلیکیشن توکلنا
ــمــاز در  ــرای اقـــامـــه ن ــ یـــا اعــتــمــرنــا )Eatmarna( ب
مسجدالحرام و مسجدالنبی مجوز دریافت می کنند.
استفاده از این برنامه های دولتی بــرای شهروندان 
ســعــودی در طــول همه گیری اجــبــاری شــده اســت. 
ســازمــان اطــالعــات و هـــوش مصنوعی عربستان 
)SDAIA( ایـــن بــرنــامــه را بـــرای نــظــارت بــر حرکت 
شهروندان در ساعات منع رفت و آمد توسعه داده 
است. فوکس، مدرس مطالعات اسالمی استفاده 
اجباری طوالنی مدت از این برنامه ها را بهانه ای برای 
نظارت بیشتر بر شهروندان سعودی می داند و معتقد 
ــزارهــای جــدیــدی بــه رژیــم هــای  اســت: همه گیری اب
مستبد برای کنترل جمعیت خود به بهانه سالمت 

داده است.
عــربــســتــان ســعــودی بـــاوجـــود تــالش هــایــش بــرای 

تبدیل شــدن به کانون جدیدی بــرای گردشگران و 
سرمایه گذاری خارجی، در سال های گذشته به دلیل 
نادیده گرفتن حقوق بشر و محکوم کــردن یا اعدام 
معارضانـ  مانند لجین الهذلول یا جمال خاشقچیـ  

در مرکز توجه بوده است.
با این حال، این تنها عربستان سعودی نیست که 
مراقب شهروندان خود است، سایر کشورهای منطقه 

نیز تصمیم به حفظ محدودیت ها گرفته اند.
در کویت، اجتماعات افطاری در داخــل و خــارج از 
مساجد همچنان ممنوع و فقط توزیع غذاهای از قبل 

پخته شده به صورت رایگان مجاز است.
 دولت مراکش هم به دلیل ترس از افزایش موارد جدید 
ابتال به کووید۱۹ باوجود تعداد کم مبتالیان، وضعیت 
اضطراری جاری را تا ۳۰ آوریل )۱۰ اردیبهشت( تمدید 
کرده است. عالوه بر این، کویت با خشکسالی شدید 
دست و پنجه نرم می کند و این وضعیت به دلیل 
نگرانی از کاهش واردات گندم در نتیجه جنگ در 

اوکراین، تشدید شده است.
با این حال، وضعیت اضطراری در ۳۰ آوریل به پایان 
می رسد و اگر تمدید نشود، جشن عید فطر که پایان 
ماه رمضان است می تواند در ۳ می  )۱۳ اردیبهشت( با 

دورهمی دوستان و خانواده برگزار شود.
الجزیره هم در گزارشی به ماه رمضان و حال و هوای 
آن در کشورهای خاورمیانه و سایر کشورهای اسالمی 

پرداخته است.
در این گزارش آمده است: کشورهای دارای بیشترین 
جمعیت مسلمان از جمله عربستان سعودی، مصر، 
سوریه، سودان و امارات متحده عربی اعالم کرده بودند 
ماه رمضان از صبح شنبه آغاز می شود، در حالی که 
بسیاری از کشورهای جنوب شرق آسیا مانند اندونزی 
و نیز لبنان، ایران و عراق آغاز روزه داری را یکشنبه ۱۴ 

فروردین اعالم کردند.
اردن، کشوری عمدتاً سنی مذهب نیز یکشنبه را 
نخستین روز ماه مبارک رمضان اعــالم کــرد، بدین 
ترتیب ایــن کشور از تبعیت از عربستان سعودی 
فاصله می گیرد. به گفته دولــت اردن، مرجع دینی 
اسالمی این کشور قــادر به تشخیص هالل ماه که 

نشان دهنده آغاز ماه است، نبود.
دومین گروه بزرگ اسالمی اندونزی، سازمان اسالمی 
محمدیه که بیش از ۶۰میلیون عضو دارد، برپایه 
محاسبات نجومی خود گفت رمضان از روز شنبه، 
۱۳ فروردین آغاز می شود. اما وزیر امور مذهبی کشور 
روز جمعه اعالم کرد ماه مبارک رمضان از روز یکشنبه 
شروع می شود، زیرا منجمان اسالمی در این کشور 
موفق به مشاهده ماه نو نشدند. البته این نخستین 
باری نیست که محمدیه نظر متفاوتی در این مورد 
ارائه می کند، اما انتظار می رود بیشتر اندونزیایی ها از 

تاریخ رسمی دولت پیروی کنند.
پس از همه گیری ویــروس کرونا بسیاری امیدوارند 
رمضان شادتری نسبت به دو سال گذشته برگزار 

شود.

ــی ســـفـــره هـــای رحــمــان  ◾ ــامـ  بـــرپـــایـــی ســنــت اسـ
در کشورهای مختلف

با وجود اینکه قیمت  کاالها و خدمات در مصر باال 
رفته اما سنت های ماه رمضان مانند آویزان کردن 
فانوس  و چراغ های رنگارنگ در سرتاسر کوچه ها 
و مساجد باریک قاهره پابرجاست. برخی افرادی 
که توانایی این کار را دارند، میزهایی را در خیابان ها 
برپا می کنند تا افطار رایگان را برای فقرا تهیه نمایند. 
این عمل در جهان اسالم به »سفره های رحمان« 
معروف اســت. ربیعی حسن، مــؤذن مسجدی در 
جیزه در حالی که سبزیجات و سایر مــواد غذایی 
را از بازاری در آن نزدیکی می خرید، گفت: این کار 
)سفره های رحمان( می تواند در ایــن وضعیت به 

مردم کمک کند.
در استانبول، مسلمانان نخستین نماز رمضان را 
پس از ۸۸ سال در ایاصوفیه برگزار کردند، تقریباً دو 
سال پس از تبدیل کلیسای جامع سابق به مسجد.

نمازگزاران، جمعه شب این ساختمان قرن ششمی 
و میدان بیرون آن را برای اقامه نماز تراویح به رهبری 
علی اربــاس، رئیس امــور مذهبی دولــت پر کردند. 
پیشتر، محدودیت ها به دلیل کووید۱۹ عبادت را در 

این مکان محدود کرده بود.

دکتر مجید معارف در برنامه تلویزیونی سوره :

کسانی که خواستند نهج البالغه 
را تقلید کنند، شکست خوردند

مسلمانان جهان میهمانی خدا را چگونه آغاز کردند؟

 حال و هوای ماه رمضان 
پس از دو سال محدودیت کرونایی

جهان اسالمقاب رسانه رواق   در بــررســی زندگی 
امیرالمؤمنین)ع(  به سنت 
و ســیــره شخصی و فــردی 
حضرت علی)ع( نسبت به 
عرصه اجتماعی و سیاسی 
زندگی ایشان، کمتر توجه شده است. این فراموشی 
تنها بــه سبب کــم کــاری محققان و پژوهشگران 
نیست؛ چرا که شرایط زندگانی حضرت و وضعیت 
حاکم بر فضای سیاسی-اجتماعی عصر ایشان 
و پس از آن، موجب بی توجهی به سیره شخصی 
و فــردی امیرالمؤمنین علی)ع( شده اســت. سعی 
دولتمردان هم عصر آن حضرت)ع( و پس از ایشان 
در پوشیده داشــتــن فضائل حــضــرت)ع( و حتی 
الــزام نخبگان بر بیزاری از ایشان، پذیرش و ثبت 
گفتار ایشان در محدوده احادیث نبوی، تعارض و 
درگیری های اجتماعی و مذهبی با محوریت اعتبار 
و مشروعیت اجتماعی و حتی فردی حضرت پس 
از ماجرای قتل خلیفه سوم، حکمیت و... برخی از 
عوامل مهم بی توجهی به سیره شخصی حضرت 

علی)ع( است.
با این حال، جایگاه ویژه امیرالمؤمنین)ع( در تعریف 
ــرگــذاری در  و نشر مبانی آمــوزه هــای اســالمــی و اث
تاریخ اســالم موجب شــده نه تنها شیعیان بلکه 
ــدگــی آن  ــاریــخ و زن ــه ت دیــگــر فــرقــه هــای اســالمــی ب
حضرت)ع( البته نه به صورت سیره، بلکه بیشتر 
به صورت سیر تاریخی توجه کنند. مطالب پیش 
گفته درصــدد تبیین ضــرورت بررسی سیره فردی 
و شخصی امیرالمؤمنین حضرت علی)ع( است 
و هدف از این تحقیق، ارائه الگویی از تبیین سیره 
شخصی امیرالمؤمنین حضرت علی)ع( در محدوده 
زمانی خاصی، چون ماه رمضان آن هم با تکیه بر 
منابع تاریخی و حدیثی است. نعمت هللا صفری 
فروشانی، دانشیار جامعه المصطفی العالمیه و 
حامد قرائتی، دانش آموخته دکترای شیعه شناسی 
ــان و مــذاهــب در مــقــالــه ای بــا عنوان  دانــشــگــاه ادیـ
»سیره ائمه)ع( در مراسم و مواسم دینی؛ بررسی 
سبک زندگی امیرالمؤمنین حضرت علی)ع( در 
ماه رمضان« که پیش از این در فصلنامه علمی-

ــالم منتشر شـــده بــه همین  ــاریــخ اسـ پــژوهــشــی ت
موضوع پرداخته اند. بدین منظور محورهای ذیل 
را به عنوان برخی از مهم ترین مصداق های سیره 
شخصی حضرت در ماه رمضان مبتنی بر پژوهش 

این مقاله معرفی می کنیم.

اهتمام به نظافت و آراستگی  ◾
نظافت و آراستگی از توصیه های عمومی در منابع 
اسالمی است و تأکید بر آن با حفظ اولویت آن در 
مــواردی که با احکام عبادی تعارض دارد، گویای 
اهمیت نظافت و آراستگی در سیره ائمه)ع( است. 
بــرای نمونه، امیرالمؤمنین حضرت عــلــی)ع( در 
روایتی، استفاده از سرمه چشم را برای روزه داران 
ــــت،  ــر اســــاس روای ــه ب مــجــاز مـــی دانـــد در حــالــی ک
گــاه استفاده از سرمه موجب ابــطــال روزه شــود. 
حضرت)ع( در روایتی دیگر، روزه داران را به مسواک 
زدن در صبح توصیه می کند و در پاسخ به این اشکال 
که ممکن است رطوبت مسواک، روزه را باطل کند به 
جواز مزمزه با آب که رطوبت بیشتری ایجاد می کند، 
استشهاد کــرده انــد. بدین ترتیب مسواک زدن، 
فارغ از نقش مؤثر آن در بهداشت و سالمت، سهم 
بسزایی در زیبایی ظاهری و خوشبویی دهان و دندان 
دارد. توجه به ایــن مهم، در سفارش حضرت)ع( 
به مسواک زدن در ابتدا و انتهای روز به وسیله 

روزه داران مشاهده می شود.

اهتمام به بهداشت و سامت ◾
ــاع از مــســواک زدن و سرمه  ــواز و دفـ تأکید بــر جـ
کشیدن روزه داران بــا توجه بــه جنبه بهداشتی 
آن، به شایستگی بیان کننده جامع بــودن سیره و 
سبک زندگی اهل بیت)ع( و چگونگی جمع میان 
ــردی، دیــنــی و اجتماعی اســـت. رویــکــرد  حــقــوق فـ
امیرالمؤمنین)ع( در تأمین پیش نیازهای محیطی و 
مادی برای بهره مندی معنوی در موسم ها و مراسم 
دینی و مذهبی، نه تنها یک تدبیر و ظرافت بلکه از 

ضوابط و مبانی سیره معصومان)ع( است.
با مطالعه سیره شخصی حضرت)ع( در رمضان، 
می توان با وجود اهتمام ایشان به مناسک، آداب 
و تکالیف الزامی و ارشــادی این مــاه، دغدغه هایی 
مبتنی بر حفظ سالمتی و بهداشت را دید. یکی از 
مواردی که می توان از آن به عنوان سیره حضرت)ع( 
در رمضان با رویکرد بهداشت و سالمت یاد کرد، 
تأکید بر خوردن غذا در سحر و افطار است؛ زیرا در 
غیر این صورت ممکن بود برخی به دلیل زهد و تقوا و 
برخی به دلیل بی توجهی و سستی، اهتمام چندانی 
بــه دو وعـــده غــذایــی تأکید شــده یعنی افــطــاری و 
سحری نداشته باشند.  حضرت علی)ع( در حدیثی 
پس از تأکید بر خوردن غذا در این دو وعده، به لحاظ 
تبیین ضــرورت، خــوردن دست کم نصف خرما در 

افطار و جرعه ای آب در سحرگاه را الزم می داند.
حضرت)ع( در روایتی دیگر، درک فضائل و عبادات 
ماه رمضان را در گرو رعایت سالمت و تأمین نیازهای 
اساسی بدن معرفی می کند و بهره مندی از برکات 
روزه را بسته بــه خـــوردن غــذا در سحرگاه و شب 
ــده داری را بسته بــه خــواب میانه روز مــی دانــد.  ــ زن

توصیه بــر استفاده از برخی مــواد غــذایــی مانند 
خرما و حلوایی متشکل از روغن و آرد گندم و جو 
و مسواک زدن پس از خوردن غذا در سحر و پیش 
از خــوردن غــذا در افطار از مـــواردی هستند که بر 
تأکید امیرالمؤمنین حضرت علی)ع( بر بهداشت و 

سالمت در رمضان داللت دارند.
ــام)ع( بـــه مــقــدم داشـــتـــن نــمــاز به  ــ ــ ســـفـــارش امـ
هنگام افطار، مگر در زمانی که غذا مهیا و سفره 
گسترانیده شده، از توصیه هایی است که خاستگاه 
بهداشتی دارد؛ زیــرا بو و غــذای آمــاده نه تنها از 
میزان توجه در نماز می کاهد بلکه ممکن است 
ــواد هضم کننده غــذا،  ــزاق و مـ بــه دلــیــل تــرشــح بـ
آسیب هایی را بــرای بدن به دنبال داشته باشد. 
در حدیث یاد شــده، حضرت)ع( تأخیر کــردن در 
سحری خــوردن در زمــان متصل به اذان صبح و 
تسریع در خــوردن افطار در زمان متصل به اذان 

مغرب را سفارش می کند. 
بــه نظر مــی رســد سیره حــضــرت)ع( در استفاده 
از مــواد غذایی چون نان جو، نمک و شیر در ماه 
رمضان دارای مالحظه های بهداشتی اســت. از 
ــواد غــذایــی را از  ایــن رو مــی تــوان نــوع و کیفیت م
مـــواردی دانست که حــضــرت)ع( در مــاه رمضان 
بــدان اهتمام دارد. البته نباید از یــاد بــرد ممکن 
است نوع، کیفیت و زمان استفاده از موادغذایی 
و یا دیگر توصیه های بهداشتی، با مالحظه شرایط 
محیطی و منطقه ای حجاز یا کوفه صورت گرفته 
باشد. از ایــن رو، استخراج اصــول و رویکردهای 
ثابت و متغیر سیره معصومان)ع( در عرصه های 
گــونــاگــون محیطی و در شــرایــط مختلف زمانی 
 و مکانی، موضوعی اســت کــه نیاز بــه پژوهشی 

جامع دارد.

خضوع، خلوص و خیرخواهی ◾
ــروز و جهت گیری فضائل اخــالقــی و عرفانی در  ب
جزئی ترین رفتار و سلوک شخصی، به عنوان رفتار 
و سیره متکی بــه خاستگاه اخــالقــی حضرت در 
رمضان یاد می شود. از مصادیق این سیره، سفره 
غذای حضرت)ع( در موسم رمضان است. سادگی، 
بی پیرایگی، سالم، بهداشتی و حــالل بــودن فقط 

ویژگی های ظاهری سفره افطار حضرت)ع( بود. 
امیرالمؤمنین حضرت علی)ع( چنانچه خود به آن 
تصریح می کند، مراتب کمال و معرفت را حتی در 
فرصت هایی چون خــوردن و نوشیدن جست وجو 
می کرد. در گزارشی، امیرالمؤمنین حضرت علی)ع( 
در پاسخ به اظهار شگفتی عدی بن حاتم از سادگی 
سفره ایشان که متشکل از آب، نان جو و نمک بود، 
علت ترکیب چنین غذایی را تهذیب و قانع ساختن 

نفس بیان می کند.
ایــن نکته را نباید از یــاد بــرد که شاید محروم نگه 
داشتن خود از نعمت های الهی، اصل برتر در سیره 
اهل بیت)ع( نیست و آنچه در این گونه رفتارها تأکید 
می شود اصل تربیت و خودسازی است. یکی دیگر 
از توصیه های حضرت)ع( تکبر نداشتن و پذیرش 
دعوت دیگران است که با حدیثی از رسول خدا)ص( 

به آن تأکید می کرد.
بدین ترتیب، هر یک از این توصیه ها را باید مبتنی 
بر اصــل مهمی در اخــالق و عرفان دانست. رفتار 
عبادی حضرت)ع( در این ماه حائز اهمیت است؛ 
ــزون بــر مالحظه و رعــایــت تمام  چــرا کــه ایــشــان افـ
وظایف اجتماعی، فردی و خانوادگی، از عبادت و 
سلوک ویــژه این ماه غافل نمی ماند. نماز توصیه 
شــده حــضــرت)ع( بــرای هر شب از مــاه رمضان، از 
شواهد این اهتمام است. امیرالمؤمنین حضرت 

عــلــی)ع( هــم بــا عمل و هــم بــا زبـــان، دیــگــران را بر 
بهره مندی از فرصت های معنوی این ماه سفارش 
می نمود. آن حضرت)ع( آثــار ویــژه دعا و استغفار 
مــاه رمــضــان را دفــع بــال و محو و بخشش گناهان 
بیان می کرد. نکته مهم آن است که اولیای الهی 
بیش از بهره مند ساختن خود در این ماه، به فراهم 
کــردن زمینه هدایت و سعادت و دوری از جهل و 
ضاللت دیگران همت می گمارند. در سبک زندگی 
امیرالمؤمنین)ع( در ماه رمضان، تالش برای فراهم 
آوردن زمینه بهره مندی دیگران و همراه نمودن آن ها 
امری انکارناپذیر است. به عنوان نمونه، حضرت)ع( 
ــرای شرکت در نماز جماعت،  به هنگام حرکت ب
پس از خــروج، همسایگان و خانه های در مسیر را 
با بانگ »ایها الناس الصاله الصاله« از برپایی نماز 
در مسجد آگــاه می کرد یا اینکه ایشان با تکیه بر 
سیره پیامبر)ص( و همکاری همسر گرامی خویش، 
ــاطــمــه)س( در مـــاه رمــضــان مقدمات   حــضــرت ف
شــب زنـــــده داری فـــرزنـــدان و اهـــل خــانــه را فــراهــم 

می نمود.

اعتدال و میانه روی ◾
عبادت، زهــد، بخشش، کــار، تفکر و هر امــری که 
ممکن است در حالت عــادی راه سعادت و کمال 
دانسته شــود، در صــورت خــروج از مسیر اعتدال 
و مــیــانــه روی، ممکن اســت بــه گمراهی و ضاللت 
برسد. این آسیب در موسم های مذهبی نه تنها 
موجب دلزدگی مؤمنان، بلکه در تعارض با فلسفه 
ــواردی کــه از  و حکمت عــبــادات اســـت. یکی از مــ
فراموشی حکمت عبادات و خروج از مسیر اعتدال 
حکایت می کند، پافشاری بر انجام مــواردی است 
که به وسیله خــداونــد رخصت داده شــده است. 

ــرادی را که روزه  امیرالمؤمنین حضرت علی)ع( اف
خود را در سفر افطار می کنند، چنین می ستاید: 
برگزیدگان شما کسانی هستند که چون به مسافرت 
می روند، نماز را شکسته به جای می آورند و روزه را 

افطار می کنند.
در این رویکرد، افرادی که در رمضان روزه خود را به 
دلیل وجود عذری افطار می کنند، نسبت به کسانی 
که در هر شرایطی روزه می گیرند، مقرب تر هستند. 
جامع بودن در رفتار و سلوک معنوی، به معنای در 
نظر گرفتن همه جنبه ها و شرایط کمال و سعادت 
ــودن در جزئی ترین رفتارها و  اســت. ایــن جامع ب
کردارهای شخصی و اجتماعی جاری است. برای 
مثال، در سیره علوی همبستری با همسر در شب 
اول ماه رمضان، نه تنها امری منافی روح عبادت و 
بندگی دانسته نشده، بلکه از مــوارد توصیه شده 

است.

هدف گذاری معنوی در زندگی مادی ◾
ــل بـــیـــت)ع( بــهــره مــنــدی از  در ســبــک زنــدگــی اهـ
نعمت های دنــیــوی و لــذت هــای مـــادی، مانعی در 
تعالی و سعادت معنوی نخواهد بود و با مدیریت و 
برنامه ریزی می توان آن ها را مقدمه ای برای دستیابی 
به سعادت پایدار آخــرت قــرار داد. بدین ترتیب، 
مناسبت ها و موسم های دینی می توانند تعیین 
کننده مسیر زندگی مــادی باشند. در این سبک، 
اموری چون تشکیل خانواده، انعقاد نطفه و حتی 
رابطه زناشویی نه تنها تهدید نیست، بلکه فرصتی 

برای رسیدن به کمال معنوی شناخته می شود.
با بررسی اجمالی سیره معصومان)ع( و برای نمونه 
امیرالمؤمنین حضرت علی)ع( در موسم ها و مراسم 
دینی، درمی یابیم ایام و مناسک مذهبی به معنای 
دوری گزیدن از جامعه و زندگی عادی نیست، بلکه 
به امــوری چون دید و بازدید، اطعام، صله ارحــام و 
رسیدن به همسر و فرزندان با دقت و حساسیتی 

بیشتر از دیگر ایام توجه و توصیه می شود.
یکی از رفتارهایی که به خوبی مبین ایــن رویکرد 
است، نکاح و ازدواج در موسم رمضان است. برای 
ــالم)ص( در مــاه رمضان  مــثــال، رســـول گــرامــی اســ
پیوندی را کــه بــر اســاس آداب و سنن اســالمــی با 
جشن، شادی و اطعام همراه است، برگزار کرد و بنا 
به نقل برخی از منابع، ازدواج حضرت علی و حضرت 
فــاطــمــه)س( در مــاه رمــضــان اتــفــاق افــتــاده اســت. 
بنابراین، موسم رمضان در سیره معصومان)ع( ماه 
بهره مندی، نشاط و ساختن زندگی دنیا بر اساس 
باورهای معنوی است. تکیه افراط گونه بر جاذبه ها و 
دافعه های معنوی و غفلت از تدبیر در زندگی مادی 
ــرای بهره مندی بهتر از فضائل معنوی موجب  ب
می شود بستر بروز عُجب در مؤمنان فراهم آید و یا 
تدبیر زندگی معنوی در تعارض با تدبیر در زندگی 
مادی معرفی شود. از این رو می توان با به کارگیری 
تدابیر و رویکردهای مادی، شرایط جسمی، روحی و 
محیطی مناسبی را برای بهره مندی بیشتر از فضائل 
و برکات معنوی فراهم ساخت. البته باید توجه 
داشت دوری از امــوری که ممکن است زمینه ساز 
محروم ماندن از رشد معنوی شود از رویکردهای اهل 
بیت)ع( در نظام زندگی مادی است. سبک زندگی 
امیرالمؤمنین)ع( در رمضان، متأثر از این رویکرد 
است، زیرا وی روزه دار را از اموری منع می کند که او را 
دچار ضعف، سستی جسمی و روحی و یا وسوسه 
به ترک روزه کند. حضرت)ع( در حدیثی در این باره 
می فرماید: »سه چیز است که روزه دار باید از آن 

دوری گزیند: حمام، حجامت و زن)همسر( زیبا«.

ما نابلد راهیم

عکس: سیداعظم سیدی زاده

عکس نوشت

نیکوکار    جایی در حدیثی قدسی خواندم: از چیزهایی که 
موجب تعجب عرشیان می شود همین است که ببیند زمانی بر 

جوانی گذشته و او کاری را از روی ناپختگی و بی تجربگی انجام 
نمی دهد. 

روی همین حساب آمده ایم بگوییم ما جوانیم آقا! نابلد راهیم، 
بی تجربه و خام هستیم؛ گاهی یادمان می رود هر صبح و شام، 
کارنامه عمل روزانه مان را برای شما می آورند. اشتباه می رویم، 

غلط می کنیم ولی...
ولی با همین نابلدی و ناپختگی و بی تجربگی، کسی را جز 

شما نداریم. می آییم دلشکسته پیش خودتان و از اینکه دلتان 
را شکسته ایم... ببخشید آقا!.. شما همه چیز را می دانید. ما 

ناپخته ها و نابلدها را ببخشید. ما نابلد راهیم. 

روایت دکتر صفری فروشانی از سبک زندگی امیرالمؤمنین )ع( در ماه رمضانروایت دکتر صفری فروشانی از سبک زندگی امیرالمؤمنین )ع( در ماه رمضان

در سبک زندگی امیرالمؤمنین)ع( در ماه رمضان، تالش برای فراهم آوردن زمینه بهره مندی دیگران و همراه نمودن آن ها امری انکارناپذیر است. به عنوان نمونه، حضرت)ع( به 
هنگام حرکت برای شرکت در نماز جماعت، پس از خروج، همسایگان و خانه های در مسیر را با بانگ »ایها الناس الصاله الصاله« از برپایی نماز در مسجد آگاه می کرد یا اینکه ایشان 

با تکیه بر سیره پیامبر)ص( و همکاری همسر گرامی خویش، حضرت فاطمه)س( در ماه رمضان مقدمات شب زنده داری فرزندان و اهل خانه را فراهم می نمود.
گزيدهگزيده

سیره علوی در ضیافت الهیسیره علوی در ضیافت الهی
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جْوفه 

غیبت کردن در 
)نابودی( دین 

مسلمان مؤثرتر 
از خوره در درون 

اوست.
کافی)ط-االسالمیه(
 ج 2، ص 3۵7، ح 1

يبُلُغ الصادَِق 
ِبصدقهِ 
ما يبُلُغهُ 
الكاِذبَ 
ِباحتيالهِ
راستگو، با راستگویی 
خود به همان می رسد 
 که دروغگو 
با حیله گری خود.
 غررالحکم و دررالکلم
 ص ۸۰۹



آســتــان قــدس رضــوی 
ــوان یـــکـــی از  ــ ــن ــ ــه  ع ــ ب
جـــلـــوه هـــای انـــقـــاب 
ــه  مــنــظــور  ــی بـ ــامـ اسـ
ــتـــرش فــرهــنــگ  گـــسـ
ــی و  ــ ــامـ ــ ــل اسـ ــ ــی اصــ
همچنین بــا هــدف چــاپ و انتشار آثــار 
ارزشمند در موضوعات علوم و معارف 
اسامی و قرآنی، به تأسیس مؤسسه 
چــاپ و انتشارات آستان قــدس رضوی 
اقــدام کــرده اســت؛ این مؤسسه یکی از 
بزرگ ترین مؤسسه های چاپ در سطح 
کــشــورهــای اســامــی اســت و بــه همین 
منظور نشر معارف اسامی و قــرآن در 
جهان اســام را از مهم ترین اهـــداف و 

چشم اندازهای خود قرار داده است. 
برای آشنایی هر چه بیشتر با فعالیت ها 
و دســتــاوردهــای ایــن مؤسسه در سال 
گذشته، با مسعود فــرزانــه؛ مدیرعامل 
مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس 
رضوی به گفت وگو نشستیم که در ادامه 

می خوانید.

 مؤسسه چــاپ و انــتــشــارات آستان  ◾
قدس رضــوی در خصوص رشد و توسعه 
فعالیت های چاپی چه اقدام هایی انجام 

داده است؟
در راستای رشد و توسعه فعالیت های 

چــاپــی؛ مــرکــز بین المللی چــاپ و نشر 
قرآن کریم در سال ۱۳۸۸ تأسیس شد، با 
تأسیس مرکز بین المللی چاپ و انتشار 
قرآن کریم این مرکز به یکی از قطب های 
تخصصی و مراجع تخصصی در چاپ و 
انتشار قرآن کریم در تراز و استانداردهای 

روز جــهــان تبدیل  شــده اســت و امــروز 
یکی از مراکزی که توانایی چاپ قرآن را با 
کیفیت مطلوب در کشور و منطقه دارد 

این مرکز است.
مرکز بین المللی چاپ و نشر قرآن کریم، 
مرکز تخصصی و روزآمـــد طبع و نشر 

مصحف شریف است و بازنشر نفایس 
قــرآنــی مــوجــود در گنجینه های آستان 
قـــدس رضــــوی را از اهـــم وظــایــف خــود 
می داند زیرا این آستان مقدس از دیرباز 
تاکنون جلوه گاه و گنج خانه فاخرترین 
و ارزشمندترین دســتــاوردهــای هنری 

بوده که ریشه در باور باطنی هنرمندان و 
ارادت آنان به ساحت اهل  بیت عصمت 
و طهارت)ع( دارد، اما به دلیل منحصر 
به  فرد بــودن این آثــار امکان بهره مندی 
و حظ معنوی بــرای تمامی دوســتــداران 
و عاشقان هنر ممکن نیست، بنابراین 
احیا و بازنشر این مواریث فرهنگی در 

دستور کار این مرکز قرآنی قرار دارد.

اصلی ترین و مهم ترین فعالیت این  ◾
مؤسسه در سال های اخیر چه بوده است؟ 
ــیــش از ۷۰ مــیــلــیــون جلد  انــتــشــار ب
کــتــاب بــا اولـــویـــت تــولــیــد مــحــصــوالت 
فرهنگی، مذهبی و دینی در بیش از 
۱۵ هــزار عــنــوان اصلی ترین مأموریت 
و مهم ترین فعالیت ایــن مؤسسه در 
سال های اخیر بــوده اســت؛ اکنون این 
مؤسسه با دارا بــودن تمامی خدمات 
پیش از چــاپ، چــاپ و پس از چــاپ به 
 صورت متمرکز و یکپارچه به یک مرکز 
تخصصی، مجهز و روزآمــد برای چاپ 
ــواع قــرآن کریم، کتاب های  و انتشار ان
دعــا، متون دینی، بازنشر آثــار نفیس 
و سایر محصوالت فرهنگی و تبلیغی 
و همچنین تأمین نیازهای مجموعه 
ــر و  ــوزه زائـ ــوی در حـ آســتــان قــدس رضـ
زیارت برای شرکت ها و همچنین سایر 
سفارش ها در عرصه های منطقه ای، 

ملی و بین المللی تبدیل  شده است که 
می تواند به  صورت یکپارچه و متمرکز 
و زیــر یــک سقف تمامی ایــن خدمات 
را با رعایت استانداردها و کیفیت تراز 
و روزآمد جهانی چاپ، منتشر و تولید 

کند.

در ادامه به اقدام هایی که این مؤسسه  ◾
در سال گذشته با توجه به شرایط کرونایی 

انجام داده نیز اشاره ای بفرمایید. 
ــا وجــود  ایـــن مــؤســســه در ســـال ۱۴۰۰ ب
شرایط کرونایی و تأثیر منفی آن توانست 
۶۳۰ عنوان کتاب را در شمارگانی افزون 
بر ۲ میلیون و ۴۶۵ هزار جلد با اولویت 
تولید محصوالت مذهبی، دینی و معارف 
رضـــوی چــاپ و منتشر کند کــه در این 
زمینه شاهد افزایش بیش از ۴۸ درصدی 
نسبت به سال گذشته بودیم. در زمینٔه 
چاپ قرآن کریم و سایر متون ادعیه نیز 
 توانستیم افزون بر یک میلیون جلد در 
۷۱ عنوان منتشر کنیم که در این بخش 
نیز افزایش بیش از ۸۰ درصدی شمارگان 
را شاهد بودیم. همچنین حضور مؤسسه 
در نمایشگاه های مرتبط با چاپ و نشر 
و صنعت چـــاپ در داخـــل و خـــارج از 
کشور از جمله کشور عــراق بخشی از 
 عمده فعالیت های این مؤسسه در طول 

سال ۱۴۰۰ بوده است.

در گفت وگو با مدیرعامل مؤسسه چاپ و انتشارات مطرح شد 

آستان قدس رضوی؛ قطب  تخصصی انتشار قرآن کریم در تراز جهانی

خبرخبر
امروزامروز

پخش 10 ویژه برنامه افطار و سحر از حرم رضوی در ماه رمضان 
به همت مدیریت رسانه های صوتی و تصویری آستان 
قدس رضوی ۱۰ ویژه برنامه افطاری و سحرگاهی از حرم 

مطهر رضوی به روی آنتن می رود.
شبکه نسیم ویژه برنامه »بی انتها« را با روایــت حامد 
عسکری از ساعت ۱9 به مدت ۳۰ دقیقه به روی آنتن 

می برد.  »رضای خدا« از دیگر ویژه  برنامه هایی است که به 
صورت زنده و مستقیم از شبکه افق به روی آنتن می رود.

ــا)ع( بــا عنوان  روایـــت شفایافتگان و کــرامــات امــام رضـ
»مثل ماه« از دیگر برنامه هایی است که از ساعت ۱۸:۴۵ 

میهمان مخاطبان شبکه۳ سیماست.

ویژه برنامه »دعــوت« در ماه رمضان از شبکه ۱۴ ترکیه 
روی آنتن می رود و ویژه برنامه »امین هللا« نیز هر شب از 
ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه های امام رضا)ع(، اسام اصیل، 

ثقلین، الوالیه، الصراط، االیام و االنوار۲ پخش می شود.
پخش تفسیر حــجــت االســام والمسلمین قرائتی از 

ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه های شما و خراسان رضوی و پخش 
مناجات خوانی ایوان مقصوره از شبکه های افق و قرآن از 

دیگر برنامه های شبانگاهی است.
ــاران  ــوی و »بـ بــرنــامــه »ضــیــافــت دوســـت« از رادیـــو رضـ

مهربانی« از رادیو معارف پخش می شود.

خبر
   اعالم ساعات کاری 

کتابخانه های آستان قدس رضوی 
در ماه مبارک رمضان

به گزارش آستان نیوز، کتابخانه مرکزی 
آستان قدس رضوی در ماه مبارک 

رمضان از ساعت 7:15 تا 18 به مراجعان 
و اعضای خود در تاالرهای قفسه باز 

آقایان و بانوان، گردش کتاب آقایان و 
بانوان، مخزن بسته و کتابخانه های 

تخصصی خدمات ارائه می دهد.

همچنین کتابخانه های وابسته به آستان 
قدس رضوی در مشهد و شهرستان ها نیز 
از ساعت 7:15 تا 18 به روی مراجعان باز 
خواهد بود و ارائه خدمات خواهند داشت.

تاالر محققان کتابخانه مرکزی تغییر 

ساعت نداشته و مانند گذشته به 
صورت 24 ساعته در خدمت محققان و 
پژوهشگران است.کتابخانه گوهرشاد 
نیز در ماه مبارک از ساعت 7:15 تا 21 

پذیرای مراجعان خواهد بود.
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با تأســیس مرکز بین المللی چاپ و انتشــار قرآن کریم این مرکز به یکی از 
قطب های تخصصی و مراجع تخصصی در چاپ و انتشار قرآن کریم در تراز 

و استانداردهای روز جهان تبدیل  شده است.
گزيدهگزيده

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه 
ثبت تایباد

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/9/20 امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد 
واحد ثبتی شهرس��تان تایباد مورد رس��یدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر 

گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد:
آقای عظیم خیرخواه به شناسنامه شماره 3149 کدملی 0748371192 صادره تایباد فرزند حسن در 
شش��دانگ یکباب منزل به مساحت 430/91 مترمربع پالک ش��ماره 523 فرعی از 251 اصلی واقع در 
خراس��ان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل تمامت مالکیت متقاضی و قسمتی از 

پالک** کالسه 426 - 1400
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و ماده 
13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در 
صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به 
اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.آ40100213
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/1/17                                تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/2/1

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 مستقر در بخش 14 مشهد 
واحد ثبتی شهرس��تان تایباد مورد رس��یدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر 

گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد:
آقای یونس خدادادی به شناسنامه شماره 1223 کدملی 0748522141 صادره تایباد فرزند فیض اله در 
ششدانگ یکباب منزل به مساحت 150 مترمربع پالک شماره 251 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 
14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت غالم سرور باجرات و قسمتی از پالک** 

کالسه 462- 1400
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و ماده 
13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در 
صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به 
اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.آ40100214
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/1/17                                    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/2/1

کفیل ثبت اسناد و امالک تایباد- مهدی حسین زاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/ خانم خدیجه استینی دارای شناسنامه شماره 0748657290 به شرح دادخواست به 
کالسه 1/0000699ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
بهرام مؤمنی کالته ئی به شناسنامه 0740037951 در تاریخ 1398/6/31 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
نام و نام خانوادگی- شماره شناسنامه- تاریخ تولد- محل صدور- نسبت با متوفی

1- سمانه استینی- 0740159923- 1369/7/21- تایباد-              همسر
2- معصومه موسوی-       فاقد         -- --           -- --              همسر
3- خدیجه استینی- 0748657290- 1350/4/5- تایباد-               مادر
4- محمد مؤمنی کالته ئی- 0740944371- 1393/12/14- تایباد-  فرزند
5- مهدیا مؤمنی کالته ئی- 0740991442- 1395/2/25- تایباد-     فرزند

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.آ40100212
قاضی شورا- شعبه یک شورای حل اختالف تایباد- قنبر مرزانی

 
آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیات 

مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع 
در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتشار و محلی( 

بشرح ذیل آگهی می گردد.
1-برابرکالسه431-1400ورأی شماره140060307114004108  آقای مسعود ولی پور توپکانلو فرزند 
حیدرعلی در شش��دانگ یکباب منزل به مساحت1500 متر مربع قسمتی از پالک شماره221فرعی از  

11اصلی واقع در توپکانلو قطعه 5بخش 5قوچان  از محل مالکیت براتعلی ولی پور توپکانلو
2-برابرکالس��ه 445-1400 ورأی ش��ماره140060307114004035    آق��ای براتعلی ش��عبان زاده 
فرزندعباس��علی درشش��دانگ یکباب منزل  به مساحت661 متر مربع تمامت  پالک شماره  361فرعی 
از10اصلی واقع درناحی��ه 2قریه حصارپهلوانلوبخش5قوچان ازمحل مالکیت علی اکبرش��یرزادپهلوانلو
-3 برابرکالس��ه 400-1400ورأی ش��ماره 140060307114004077 خانم صنم احمدی فرزندعلی 
درششدانگ یکقطعه باغ میمی وزمین زراعی متصل به مساحت 7301مترمربع قسمتی از پالک958فرعی 

از7اصلی زیارت واقع در خراسان شمالی بخش5قوچان ازمحل مالکیت ملک عیسی دخت
4- برابرکالس��ه399-1400ورأی ش��ماره140060307114003781آقای جواد پورافشارفرزندیحیی 
درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 43341/50مترمربع قسمتی ازپالک 109اصلی برزل 

آباد واقع در خراسان شمالی بخش3قوچان ازمحل مالکیت مشاعی متقاضی
 به این وس��یله به فروش��ندگان و مالکین مشاعی و اش��خاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد 
چنانچه اعتراضی دارند باید از انتشار 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. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهند. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ40100208
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/17

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/02/04
اکبراقبالی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای عباسعلی اسدی کردیانی دارای شناسنامه شماره 0740225502 به شرح دادخواست 
به کالسه 0000580 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توصیح داده که شادروان 
گل محمد اسدی کردیانی به شناسنامه شماره 1485 و کد ملی 0749212918 در تاریخ 1400.12.06 

در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-علی اس��دی کردیانی متولد 63.03.31 صادره از تایباد با کد ملی 0740077473 فرزند متوفی.2-
عباسعلی اسدی کردیانی متولد 73.04.27 صادره از تایباد با کد ملی 0740225502 فرزند متوفی3-امیر 
حسین اسدی کردیانی متولد 80.12.25 صادره از تایباد با کد ملی 0740503901 فرزند متوفی.4-رصا 

اسدی کردیانی متولد 87.12.14 صادره از تایباد با کد ملی 0740733389 فرزند متوفی
5-مینا نصیبی متولد 50.05.20 صادره از تایباد با کد ملی 0749214929 همسر متوفی 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراصی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد و اال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.آ40100207
شورا شعبه یک حل اختالف شهرستان باخرز

ابراهیم شیخ احمدی

اگهی فقدان سند مالکیت 
چون آقای علی بخشی زیانلو برابر وکالتنامه شماره 14380-1397/07/08 دفتر اسناد رسمی شماره 34 
قوچان و برابر درخواس��ت وارده به ش��ماره 92-1401/01/11 و با ارائه دوبرگ استشهادیه محلی امضاء 
شده مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک2960 فرعی از 14 فرعی از 169 اصلی واقع در بخش دو 
قوچان به علت جابجایی مفقود گردیده است که با بررسی دفتر امالی مشخص گردید شش دانگ پالک 
فوق ذیل صفحه 386 دفتر 262 به نام خانم صغری پاسبان جعفر آباد ثبت و سند مالکیت صادرگردیده 
است. لذا به استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا هر کس مدعی 
انجام معامله با وجود س��ند مالکیت پالک فوق نزد خود می باش��د 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.آ40100206
عباس برق شمشیر رئیس ثبت اسناد و امالک قوچان

شماره دادنامه: 140013390002288539
تاریخ تنظیم: 1400/08/29

دادنامه
شماره پرونده ها: 140013920000151995 ،9909983531101210.9909980301

500823
 شماره بایگانی شعبه: 9901497.9901331.0000168

پرونده های کالسه  9909983531101210.9909980301500823،14001392000
0151995 شعبه دادگاه عمومی )حقوقی ( دادگستری شهرستان تفت تصمیم نهایی شماره 

140013390002288539
خواهان ها : 1. طاها گبه ایساتیس با وکالت اقای مهدی دهقان اشکذری  فرزند علی محمد 
به نش��انی اس��تان یزد -  شهرستان اشکذر - اش��کذر - خیابان امام خمینی - کوچه جنب 
ش��هرداری اشکذر- دفتر وکالت -2. آقای انیس اس��المی امیر ابادی فرزند مهران 3. آقا ی 
مهران موالئی فرد فرزند محمدرضا با  وکالت اقای مجید شرفی چگینی فرزند محمدرضا به 
نشانی استان یزد -  شهرستان یزد- یزد- بلوار آزادگان – خیابان معراج - معراج 3- فرعی 

اول سمت چپ روبه روی مسجد  کد پستی :8947146374
4. طاها گبه ایس��اتیس با وکالت اقای مهدی دهقان اش��کذری فرزند علی محمد به نشانی 

استان یزد - شهرستان اشکذر- اشکذر- خیابان امام خمینی 
خواندگان : 1.آقای مجید غفوری عبدالهی  فرزند محمد به نشانی استان یزد -  شهرستان 

یزد- شهریزد - ازادشهر – فلکه 5 – خیابان عدات - عدالت 33 - منزل چهارم نبش کوچه 
- کد پستی :8917133777 

2. آقای محسن مبینی نژاد فرزند احمد به نشانی استان اصفهان – شهرستان کاشان – شهر 
کاشان - راوند  کوی گلشن - کشاورز 13 

3. آقای داود فصاحت فرزند امیر به نش��انی اس��تان یزد - شهرستان یزد- یزد- بلوارآزادگان 
مجتمع خلیج فارس - بلوک 5 – طبقه 8 – کد پستی :8916713576 

 4. دادس��رای عمومی وانقالب شهرس��تان یزد – دادستانی به نش��انی یزد خیابان  فرخی، 
دادگستری کل استان یزد - طبقه اول 

5. آقای حسین پورحاجی فرزند میرزاحسین به نشانی  استان یزد -  شهرستان یزد- شهریزد 
– خیابان کاش��ان پشت مسجد اتابکی - روبروی دبس��تان  گلدان ساز پالک 32 کد پستی 

8918877177:
6. آقای رضا باغیانی فرزند عبدالعلی به نشانی استان یزد - شهر یزد- بلوار شهید صدوقی – 
خیابان خلیل حسن بیگی – کوچه 20 بهارستان سمت چپ - کد پستی :8916837351

7. آقای حمیدرضا شاوردی شوازی فرزند اکبر به نشانی استان یزد -  شهرستان یزد- شهریزد 
- بلوار طالقانی – کوی بوستانی پالک62

8. آقای منوچهر قاس��می کهتوئی فرزند حس��ین به نشانی اس��تان یزد -  شهرستان یزد- 
شهریزد  - بلوار امام رضا – خ  گادشت  - ک گلبرگ 1  

9.  شرکت امار پردازش ایساتیس به نشانی استان یزد - زارچ - پاسداران کوچه 36- منزل 
علی توکلی 

10. آقای س��ید حسین حسینی فرزند سید یداله به نشانی استان یزد - شهرستان ابرکوه- 
شهر ابرکوه – بلوارامام خمینی – کوچه 11 منزل شخصی 

11. آقای علی شکوربین فرزند منصور به نشانی استان یزد -  شهرستان یزد- شهریزد - بلوار 
خامنه ای کوچه 39- کد پستی :8915158889
12. خانم مرضیه دهقان عبدالهی  فرزند محمد  

13. خانم مرضیه دهقان عبدالهی  فرزند محمد همگی به نش��انی اس��تان یزد -  شهرستان 
یزد- شهریزد - ازادشهر فلکه پنچم- خیابان عدالت 33 - کد پستی 8917233777

14. طاها گبه ایس��اتیس به نشانی اس��تان یزد - شهرستان یزد- شهریزد - بلوار خامنه ای 
کوچه 39- پالک 39

15. آقا ی مهران موالئی فرد فرزند محمدرضا به نش��انی اس��تان یزد -  شهرستان یزد- یزد 
بلوارآزادگان - خیابان معراج - کوچه معراج 43- فرعی اول – بن بست سمت چپ روبه روی 

مسجد  کد پستی :8947146374
16. آقای  انیس اسالمی امیر ابادی فرزند مهران با  وکالت اقای مجید شرفی چگینی فرزند 
محمدرضا به نشانی استان یزد - شهرستان یزد- یزد بلوار ازادگان - خیابان معراج - معراج 

3- فرعی اول  سمت چپ  روبه روی مسجد  کد پستی :8947146374
 خواسته ها : 

1. صدورحکم ورشکستگی 2. صدورحکم ورشکستگی 3. صدورحکم ورشکستگی   
  باس��مه تعالی – به تاریخ  فوق در وقت  فوق العاده  ش��عبه اول دادگاه عمومی حقوقی به 
تصدی امضاء کننده ذیل  تش��کیل اس��ت دادگاه  با بررس��ی اوراق و محتویات پرونده ختم 
رس��یدگی را اعالم  و با اس��تعانت از خداوند متعال به شرح  ذیل مبادرت به صدور رای می 

نماید . 
*

رای دادگاه
درخصوص دعوی شرکت طاها گبه ایساتیس با وکالت اقای مهدی دهقان اشکذری  به طرفیت 
آقایان مجید غفوری عبدالهی فرزند محمد، حمیدرضا شاوردی شوازی فرزند اکبر،دادسرای 
عمومی وانقالب شهرستان یزد - دادستان ، داود فصاحت فرزند امیر، منوچهر قاسمی کهتوئی 
فرزند حسین، رضا باغیانی فرزند عبدالعلی، محسن مبینی نژاد فرزند احمد، حسین پورحاجی 
فرزند میرزاحسین، سید حسین حسینی فرزند سید یداله، شرکت امارپردازش ایساتیس به 
خواسته درخواست صدورحکم ورشکستگی خواهان و تعیین تاریخ  توقف 1398/05/1 و نیز 
درخصوص دعوی مرتبط  شرکت طاها گبه ایساتیس با وکالت اقای مهدی دهقان اشکذری 
به طرفیت آقای مهران موالئی فرد و اقای انیس اسالمی و خانم مرضیه دهقان عبدالهی به 
خواسته دعوی اصلی و نیز در خصوص دعوی جلب ثالث آقای مهدی شرفی چگینی به وکالت 
از مهران موالئی فرد و انیس اسالمی امیرابادی به طرفیت شرکت طاها گبه ایساتیس و خانم 
مرضیه دهقان عبدالهی و آقای علی شکوربین به این شرح  که وکیل  خواهان اظهارداشته 
» شرکت موکل به مدیریت عاملی خانم آزاد شیخ علیشاهی در امر بافندگی  فرش فعالیت 
داشته  که متاسفانه به جهت رکود اقتصادی و تورم وعدم  ثبات قیمتها دچار وقفه و رکورد 
گردیده و تاکنون موفق نگردیده  که از این وضع و بحران خالصی یابد و نهایتا ادامه  فعالیت 
اقتصادی میسر نمی باشد و تقاضای صدور  تاریخ توقف از تاریخ 1398/05/1 را خواهانم « 
دادگاه با عنایت  به دادخواست تقدیمی و کپی مصدق اگهی تاسیس شرکت درروزنامه رسمی 
و کپی مصدق لیست اموال  شرکت و اینکه  دادگاه جهت احراز میزان دارایی و بدهی  خواهان  
موضوع را به کارشناس��ی  ارجاع و کارش��ناس منتخب درنظریه خود )بند 8/1( اظهارداشته  
بر اساس گزارش��ات حسابرس مستقل زیان انباشته شرکت در تاریخ 1398/11/29 بالغ بر 
س��ه برابر سرمایه  ثبت شده  می باشد و لیکن کارش��ناس منتخب در پرونده حاضر اظهار 
نظرکارشناس��ی خود را به جهت عدم دسترسی به دفاتر تجاری و مدارک مستندات مقدور 
ندانس��ته  است  و با التفات  به اینکه  حس��ب اظهارات  وکیل خواهان مستندات و مدارک 
شرکت در  کیس کامپیوتر شرکت ذخیره گردیده  که توسط اقای انیس اسالمی امیرابادی  
توقیف و تحویل حافظ اموال  شده است وعلیرغم دو مرحله ابالغ  دادگاه  به وکیل جالب ثالث 
جهت همکاری با کارشناس و در اختیار گذاشتن کیس کامپیوترتوقیفی به کارشناس توفیقی 
حاصل نشده است لذا با تلقی اقدامات جالب ثالث به عنوان قرینه مثبته  دراحراز ورشکستگی 

و با توجه  به اینکه اظهارات سایر خواندگان  پرونده  که تماما طلبکار شرکت خواهان بوده 
وعدم  پرداخت طلب انان از ناحیه شرکت صرف نظر از موضوع کارشناسی مسجل می باشد 
و حکایت ازتوقف پرداخت مطالبات انان توسط  شرکت  دارد لذا  دعوی خواهان  به اعتقاد 
دادگاه  ثابت و وارد بوده و به اس��تناد مواد 412، 413،416،417و 440 از قانون تجارت و با 
عنایت به عدم انجام تکالیف قانونی  مقرر  در ماده 413 قانون تجارت  توسط خواهان حکم 
به اعالن ورشکستگی به تقصیر شرکت طاها گبه ایساتیس به شماره ثبت 1112 با شناسه  
ملی ش��ماره 14008787135 و با تاریخ توقف  1398/11/29 صادر اعالم  نموده امر مهرو 
موم وتصفیه دیون شرکت  را با رعایت  موازین قانونی  به اداره کل  تصفیه امور ورشکستگی 
استان یزد محول می نماید  رای صادره حضوری بوده  و ظرف مهلت بیست روز پس ازابالغ 

قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان یزدمی باشد.
 ضمنا رای صادره موقتا  قابل اجرا می باش��د دفتر رونوش��ت رای در راستای  اجرای ماده 8 

قانون تصفیه امور ورشکستگی به اداره تصفیه ارسال گردد. 
 ابوالفضل زارع 

 رئیس شعبه اول داد گاه عمومی حقوقی شهرستان تفت 
  رونوشت برابر اصل و اداریست  مدیر دفتر شعبه اول داد گاه عمومی تفت 

*******
شماره دادنامه: 140013390003140559

تاریخ تنظیم: 1400/11/28
شماره پرونده ها: 9909980301500823

شماره بایگانی شعبه:0001052
دادنامه

پرونده کالس��ه  9909980301500823 شعبه س��یزدهم دادگاه تجدید نظر  استان یزد 
تصمیم نهایی شماره 

140013390003140559
تجدید نظر خواهان : آقا ی مهران موالئی فرد فرزند محمدرضا 2- خانم انیس اسالمی امیر 
ابادی فرزند مهران هردو با وکالت اقای مجید ش��رفی چگینی به ادرس یزد  بلوار ازادگان - 

خیابان معراج  - معراج 3- فرعی اول  سمت چپ  روبه روی مسجد  
3- آقای مجید غفوری عبدالهی  فرزند محمد به نشانی استان یزد -  شهرستان یزد- شهریزد 
- ازادشهر – فلکه 5 - خیابان عدالت - عدالت 33 - منزل چهارم نبش  کوچه - کد پستی 

8917133777:
تجدید نظر خوانده: طاها گبه ایساتیس با وکالت اقای مهدی دهقان اشکذری به 

نشانی اشکذر- خیابان امام خمینی کوچه جنب شهرداری اشکذر- دفتر وکالت
تجدید نظر خواسته :  دادنامه 1400/2288539شعبه اول داد گاه عمومی حقوقی شهرستان 

تفت
 ثبت به کالس��ه باال سرانجام به تاریخ فوق شعبه سیزدهم دادگاه تجدید نظر استان یزد به 
تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است دادگاه با بررسی اوراق پرونده با اعالم ختم رسیدگی 

پس از مشاوره وفق موازین مبادرت به صدور رای می نماید  
»رای دادگاه «

 در خص��وص تجدی��د نظرخواهی 1- آق��ا ی مهران موالئی فرد فرزن��د محمدرضا2- خانم 
انیس اس��المی امیر ابادی فرزند مهران هردو با وکالت اقای مجید ش��رفی چگینی 3- آقای 
مجید غفوری عبدالهی  فرزند محمد نس��بت به دادنامه  ش��ماره 2288539-1400مورخه 
1400/08/29شعبه  اول داد گاه عمومی حقوقی شهرستان تفت که به موجب ان حکم  به 
اعالن ورشکستگی به تقصیر شرکت طاها گبه ایساتیس به شماره ثبت 1112 با تاریخ توقف 
1398/11/29 صادر گردیده با عنایت  به محتویات پرونده ومبانی استداللی دادنامه موصوف 
از ناحیه تجدید نظرخواهان ایراد و اعتراض موجه ومدللی  که موجب نقض دادنامه تجدید 
نظرخواسته را فراهم نماید مطرح نشده ورای وفق مقررات قانونی و براساس محتویات پرونده 
صادر شده است لذا هیات دادگاه مستندا به ماده 358 قاونو ائین دادرسی داد گاههای عمومی 
وانقالب در امورمدنی ضمن رد تجدید نظرخواهی دادنامه تجدید نظرخواسته را تایید و استوار 

می نماید  این رای قطعی است . /س         آ40100205
 علی اخوندی - رئیس شعبه سیزدهم دادگاه تجدید نظر استان یزد

 محمد حسین ذوالفقاری - مستشار شعبه سیزدهم  دادگاه تجدید نظر استان یزد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی        
برابررای شماره140060306022000946هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم فاطمه بهمن فرزند حسین به شماره شناسنامه15صادره ازفریمان دریک باب ساختمان 
بمساحت186،30مترمربع پالک3146فرعی از276 اصلی واقع دربخش13خریداری ازمالک رسمی آقای  
رمضان معظم محرزگردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت بفاصله 15روزآگهی میشود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمیتوانندازتاریخ انتشار 
اولین آگهی بمدت2ماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذرسید ظرف 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.  آ40100204
تاریخ انتشارنوبت اول:1401،1،17
تاریخ انتشارنوبت دوم:1401،1،31

محمد رجایی مقدم
رئیس ثبت اسناد و امالک

من مل 
يصرب على 
كدّه 
صرب على 
اإلفالس
هرکس بر رنج 
کسب وکار صبر نکند، 
باید رنج نداری را 
تحمل کند.

F


	Ravagh 1 new
	Ravagh 2-3 new
	Ravagh 4

