
بین الملل

آستان های مقدس ایران در 
همایش »ارتباطات بین المللی« 

اعتاب مقدس

آستان های مقدس و بقاع متبرکه ایران اسالمی در همایش 
»ارتباطات بین المللی« کشور عراق حضوری فعال یافته اند.
ــزارش آســتــان نــیــوز، ایـــن هــمــایــش روز شــنــبــه 24  ــ بـــه گـ
عراقی  ایــرانــی،  عتبات  مــدیــران  حضور  با  اردیبهشت ماه 
از  نمایندگانی  و  برگزار می شود  عــراق  و ســوری در کشور 
آستان های مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی)ع(، حرم 
موسی  بن  احمد  حضرت  حــرم  معصومه)س(،  حضرت 
سازمان  و  جمکران  مقدس  مسجد  الکاظم)شاهچراغ(، 

اوقاف و امور خیریه در این همایش حضور دارند.
سیدمحمد  والمسلمین  حــجــت االســالم  راســتــا  همین  در 
ذوالفقاری؛ معاون امور بین الملل سازمان علمی و فرهنگی 
آستان قدس رضوی به نمایندگی از آستان قدس رضوی روز 
گذشته به این همایش اعزام شد.همایش ارتباطات بین المللی 
در دو محور بحث و گفت وگو دربــاره چگونگی تقویت ارائه 
خدمات به زائران عتبات مقدس و چگونگی تقویت ارتباطات 

بین عتبات مقدس تدارک و پیش بینی شده است.
دیدار از بخش های مختلف حرم حضرت علی)ع( در نجف 
اشرف، آشنایی با تاریخچه حرم، معرفی مشاهیر مدفون 
در حرم حضرت علی)ع(، زیارت سامرا و کاظمین و مسجد 
مقدس،  آستان های  تولیت های  با  دیــدار  کوفه،  و  سهله 
فرصت های  ایجاد  هــدف  با  و...  متبرک  هــدایــای  اهـــدای 
همکاری هر چه بیشتر بین عتبات از برنامه های محوری 

این همایش است.

یــادش  زیـــاد  ــا  ایـــن  روزهــ توسلی   رقیه 
بشری  بی هیاهوترین  »ثریا«.  یاد  می افتم. 
که می شناسم. خیلی دوستش دارم. چون 
می داند چه می خواهد از خودش و همیشه 
که قشنگ تر  زاویـــه ای می بیند  از  را  زندگی 
و آرام تـــر بــه نظر بــرســد. تــوی ورشکستگی 
کارگاهشان و سر جریان مهاجرت پسرش، 
آرامشش خوب خاطرم هست. همین طور 
زمان فوت صمیمی ترین دوستش و صد البته 

خیلی جاهای دیگر. 
چند سال پیش، ثریا حالی ام کرد از وقتی 
ماهیت زندگی را برای خودش تشریح کرده 

برای همه چیز آمادگی دارد. برای بدبیاری و 
شادی و برای جمیع خبرها. راست می گفت. 
تا جایی که ذهنم یاری می کند به یاد ندارم 

گفته باشد »خدایا چرا من؟«. 
مــوتــورخــانــه  ــگـــذرانـــده ام.  نـ را  خــوبــی  هفته 
آپارتمانمان بیست و چهار ساعتی می شود 
که در حال تعمیر است و آب قطع است. 
کارش شده همین. امکان ندارد در ماه یکی 
دو بــاری با اعصاب ساکنان بــازی نکند. به 
خاطر سرقت سیستم صوتی ماشین کارم 
شده سرکشی به پلیس 110. نمایشگر موبایلم 
و کلی خرج گذاشته روی دستم.  شکسته 

توی چهار تا سوپرمارکت سرگردان یک قوطی 
روغن سرخ کردنی ام و پیدا نمی کنم. می دانم 
االن اگر زنگ بزنم به ثریا، بعد چند تا عجب 

می گوید: دکمه خاموشت را بزن!
اولین بار وقتی توی مترو میانجی دعوای دو 
آدم  فهمیدم  شــد،  دستفروش  پسربچه  تا 
کردم.  پیدا  روز  همان   را  ثریا  حسابی ست. 
وسط جیغ و فحش و کتک کاری دو پسرک 
الجــان. همان جا یاد گرفتم باید غم آدم ها 
را جدی بگیرم و دکمه روشن را بزنم. دیدم 
خوشم می آید از او، وقتی از مچ ضرب دیده 
یکیشان همه لیف ها را درآورد و گفت؛ ببینم 

این هشت تا لیُف می تونم بفروشم واست یا 
چی؟ دیدم تک تکمان چه قدر دکمه روشن 

به دنیا بدهکاریم... .
و  می خورد  آزاد  بوق  می گیرم.  را  شماره اش 
کسی جــواب نمی دهد. وسط قطعی آب و 
روغن و فراوانی دزد و پلیس ایستاده ام و فقط 
به ثریا فکر می کنم. معلم مثل او سراغ ندارم.

سنجاق
پیامبر اکرم)ص(: ایمان دو نیمه دارد؛ نیمی 
از آن در صبر و نیمی از آن در ُشکر نهفته 

است.

نیمکت زندگینیمکت زندگی

صبر بر صبر
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وزیر فرهنگ و ارشاد  اسالمی :
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حجت االسالم محسن عباسی ولدی:

 برای طراحی نقشه تربیتی
نیازمند آگاهی به روابط پنج گانه 

انسان هستیم

 به همت دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( 

 اجالس بین المللی 
 »کاربرد مهندسی در آینده روابط 

ایران و عراق« برگزار شد

    سال دوم    ویژه نامه 333    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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سفیر نروژ: 

 تحت تأثیر شکوه حرم 
امام رضا j قرار گرفتم

سفیر نروژ کمتر از دو سال است که به ایران 
آمده و مشغول به کار شده است. 

»سیگوالد تامین هاوگه« که حدوداً 62 ساله 
اســت، از ســال 1989 همکاری خــودش را با 
وزارت امور خارجه نروژ شروع کرده است. او 
شهریور سال 1399 در بدو ورود به ایران گفته 
بود: »من و همسرم مشتاقانه منتظر شروع 
این موقعیت شغلی در ایران بودیم و تصمیم 
داریــم در روزهـــا، هفته ها و ســال هــای پیش 
نروژ  سفیر  بشناسیم«.  بیشتر  را  ایــران  رو 
در راستای همین عالقه به شناخت بیشتر 
ایران، دو روز پیش به مشهد سفر کرد و پس 
از  بازدید  و  از حضور در حرم مطهر رضــوی 
صحن های آزادی و انقالب اسالمی، با اشاره 
به شکوه و معنویت خاص این آستان مقدس 
گفت: به عنوان یک اروپایی تحت تأثیر شکوه 

حرم امام رضا)ع( قرار گرفتم.
به گزارش آستان نیوز، سیگوالد تامین هاوگه با 
حضور در حرم مطهر رضــوی، از بخش های 
مختلف اماکن متبرکه رضوی از جمله موزه 

فرش دیدن کرد.
وی در حاشیه این بازدید با اشاره به اینکه هنر 
از  بــرخــوردار  ایــن مکان مقدس  و معماری در 
تاریخچه ای غنی و بسیار کهن اســت، گفت: 
در بازدیدی که از صحن آزادی و صحن انقالب 
اســالمــی داشــتــم، اطــالعــات هنری و فرهنگی 
ارزشمندی در خصوص معماری ایرانی- اسالمی 
کسب کردم و تحت تأثیر این سبک از معماری 
قرار گرفتم از همین رو سعی می کنم این اطالعات 

ارزشمند را به دیگران نیز منتقل کنم.
 وی با بیان اینکه بازدید از موزه فرش آستان 
تأثیر  تحت  بسیار  را  مــن  نیز  رضـــوی  قــدس 
قرار داد، افــزود: محل نمایش فرش های کهن 
و گرانبها در این موزه بسیار خالقانه و دقیق 
فوق العاده  نورپردازی  با  و  است  طراحی شده 
می توان نقوش ظریف بافته شده که برگرفته از 
فرهنگ و هنر غنی و اصیل اقوام مختلف ایرانی 

است را روی هر فرش با وضوح مشاهده کرد.
ــروژ در ایـــران ادامـــه داد: حــرم امام   سفیر ن
رضا)ع( قداست باالیی برای مسلمانان جهان 
برای  قلبی  اعتقاد  با  زائــر  میلیون ها  و  دارد 
و من  مکان مقدس می آیند  ایــن  به  زیــارت 
امروز به عنوان یک شهروند اروپایی لحظه ای 
این مکان شدم،  وارد  بار  بــرای نخستین  که 

روحم تحت تأثیر قرار گرفت.
 وی خاطرنشان کرد: حرم امام رضا)ع( مکانی 
است که می توان به تمام مردم جهان آن را 
معرفی کرد تا با حضور در این مکان مقدس 
همانند من تحت تأثیر شکوه و معنویت آن 

قرار بگیرند.

گزارشی از دفاع های جانانه مقابل راهزنان در خراسان طی سال های 1250 و  1251 خورشیدی  

j پساکوه«؛ دژ مدافعان مشهدالرضا«
حسین نیکبخت    محمد
ــاع امــنــیــتــی شــمــال خــراســان  ــ اوضـ
سلطنت  نخست  نیمه  اواخـــر  در 
ــه دلــیــل هجوم  نــاصــرالــدیــن شــاه، ب
تــرکــمــانــانِ مــنــاطــقــی مــانــنــد خیوه 
)خــوارزم( آشفته شد. این هجوم ها 
اغلب برای غارت آبادی ها و شهرهای خراسان و به 
ویژه روستاهای اطراف مشهد که محل عبور زائران 
بود، انجام می شد. دفاع در برابر این حمالت پرشمار 
که با گروه های کم تعداد صورت می گرفت، کار ساده ای 
مــا، حاکم خراسان  اشــاره  مــورد  نبود. در سال های 
ــرای  اُم از  یکی  شهاب الملک؛  حسین خان  حاجی 

توپخانه ارتش ایران بود. 

تأسیس »ساخلو« پساکوه ◾
ــجــاد پــادگــان هــای مــنــطــقــه ای یــکــی از طــرح هــای  ای
شهاب الملک برای مهار ترکمان تازی بود؛ طرحی که 
البته ابتکار او به حساب نمی آمد؛ اما چون پیشتر 
با موفقیت اجــرا شده بــود، مــورد توجه قــرار گرفت. 
بر همین اســاس، حاکم خراسان دست به ایجاد و 
تقویت پادگان – یا به تعبیر آن دوران »ساخلو« -  در 
برخی نقاط سوق الجیشی زد. یکی از این نقاط مهم 
که اتفاقاً محل عبور دائمی مهاجمان شمرده می شد، 
»پساکوه« بود؛ ناحیه ای کوهستانی در 75کیلومتری 
از  عـــده ای  کـــالت. شهاب الملک  بــه  جـــاده مشهد 
از سرحدات  برای حفاظت  را  سربازان شجاع خود 
به کالت  امنیت مسیر مواصالتی مشهد  و حفظ 
نظر  هر  از  پساکوه  انتخاب  فرستاد.  »پساکوه«  به 
مناسب بود. طولی نکشید که پادگان این منطقه، 
مرکز بیشتر موفقیت های نظامی شهاب الملک علیه 
از  عمدتاً  که  ایرانی  نظامیان شجاع  ترکمانان شد. 
کوتاهی  مدت  در  توانستند  بودند،  خراسان  اهالی 
پیروزی های  و  کنند  سد  را  مهاجمان  ــردد  ت مسیر 

چشم گیری بدست آورند.

نخستین ضرب شست ◾
اینکه پادگان پساکوه از چه زمانی مستقر و ایجاد 
شــده ، دقیقاً معلوم نیست؛ اما به دلیل آنکه بین 
توانست محل شکل گیری  تا 1251  سال های 1250 
اجـــرای  و  تــرکــمــانــان  عــلــیــه  ضــدحــمــالت سنگین 
عملیات های غافلگیرانه باشد، احتماالً در همان ایام 
شکل گرفته  است. طبق گزارش اعتمادالسلطنه در 
 )1925 ص  )جلد3،  ناصری«  منتظم  »تاریخ  کتاب 

ترکمانان  حمالت  1250ش،  ســال  در  بــار  نخستین 
پــســاکــوه دفــع و امنیت در مسیر  ــادگــان  پ تــوســط 
در آن زمــان، سهام الدوله  مشهد برقرار شد. ظاهراً 
از سوی  داشـــت،  را  فرماندهی لشکر خــراســان  کــه 
فرستاده  خطیر  مــأمــوریــت  ــن  ای بــه  شهاب الملک 
»حیدرقلی خان  می نویسد:  اعتمادالسلطنه  شــد. 
اســت(،  ترکمانی  لقبی  و  )نــام  ایشان  سهام الدوله، 
سردار ترکمان را با 700 نفر ترکمان خیوه )خوارزم( که 
به عزم دستبرد حدود خراسان آمده  بودند، مقتول 
نمود« ظاهراً سهام الدوله را از آن رو برای مأموریت 
ماه  چند  که  بودند  فرستاده  ترکمانان  تهاجم  دفع 
پیش از آن هم، با دستیاری حسام السلطنه، یکی از 
سرداران دوره قاجار توانسته بود تهاجم آن ها را در 

نزدیکی مشهد سرکوب کند. 

پیروزی طالیی ◾
با این حال، نقش پساکوه در دفاع از مشهد و اطراف 

این  در  پررنگ تر شد.  خورشیدی  سال 1251  در  آن 
سال شخصی به نام »قوجه سردار« ترکمانان منطقه 
خوارزم را برای هجوم به مناطق جنوبی رودخانه اترک 
برانگیخت و از آنجا که در حمالت پیشین با اردوی 
ــود، تصمیم گرفت  ــه رو شــده  ب روبـ قدرتمند پساکوه 
این  به  بزند.  حمله  به  دســت  بیشتری  نیروهای  با 
ترتیب 2هزار سوار او را برای هجمه به مناطق اطراف 
مشهد و نواحی شمالی خراسان همراهی کردند و از 

آنجا که سرعت  عمل برایشان مهم و ضــروری بود، 
مسیر پساکوه را برای حمله انتخاب کردند. اما پادگان 
پساکوه، بیدی نبود که با این بادها بلرزد؛ هر چند که 
تعداد سربازان این پادگان کمتر از مهاجمان بود، اما 
آن ها افزون بر تجربه نبردهای پیشین به دلیل دفاع 
و  دفــاع  بــرای  انگیزه ای مضاعف  از مشهدالرضا)ع(، 
جانبازی داشتند. با رسیدن خبر حمله »قوجه سردار« 
و نزدیک شدن مهاجمان، پادگان پساکوه آماده دفاع 
شد. اینکه همه ترکمانان با استفاده از اسب های چابک 
دست به حمله می زدند و در میان آن ها پیاده نظام 
وجود نداشت، کار دفاع را سخت تر می کرد. اما هر طور 
بود، مدافعان پادگان پساکوه که از حمایت مردم محلی 
نیز برخوردار بودند، پس از دو روز پایداری توانستند 
اعتمادالسلطنه  آورنـــد.  بدست  درخشان  نتیجه ای 
سوار  با 2هــزار  که  ترکمان  »قوجه سردار  می نویسد: 
ترکمان به عزم تاخت و تاز به سرحدات خراسان آمده 
 بود، خود و اکثری از همراهانش مقتول و اسیر سپاه 

منصور شدند«. محمدیوسف ریاضی هروی در کتاب 
»عین الوقایع« )ص 85(، این خبر را تکمیل می کند 
و می نویسد: »در نواحی پساکوه مغلوب ساخلویان 
ایرانی شده، خود قوجه سردار و جمعی از همراهانش 
به قتل رسیدند«. پساکوه در سال های بعد نیز نقش 
مهمی در دفاع از شمال خراسان و به ویژه مشهد و 
آبادی های اطراف آن ایفا کرد؛ آن  گونه که می توان این 

پادگان مهم را دژ مدافعان مشهدالرضا)ع( نامید.

نقش پساکوه در دفاع از مشــهد و اطراف آن در سال 1251 خورشیدی پررنگ تر 
شد. در این سال شخصی به نام »قوجه سردار« ترکمانان منطقه خوارزم را برای 
هجوم به مناطق جنوبی رودخانه اتــرک برانگیخت و تصمیم گرفت با نیروهای 

بیشتری دست به حمله بزند.
گزيدهگزيده

 افتتاح مخزن گنجینه عظیم آثار مکتوب افتتاح مخزن گنجینه عظیم آثار مکتوب
با حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری در کتابخانه آستان قدس رضوی انجام شدبا حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری در کتابخانه آستان قدس رضوی انجام شد

  حجت االسالم والمسلمین مروی:   حجت االسالم والمسلمین مروی: امكان بهره امكان بهره مندی دانش پژوهان دنیا مندی دانش پژوهان دنیا 
از منابع كتابخانه آستان قدس رضوی فراهم از منابع كتابخانه آستان قدس رضوی فراهم می شودمی شود



کل وعاء 
يضيق مبا 
جعل فيه 
إال وعاء 
العلم فإنه 
يتسع به.
فضاى هر ظرفى 
در اثر محتواى خود 
تنگ تر مى شود مگر 
ظرف دانش كه با 
تحصيل علوم
 فضاى آن بازتر 
مى شود.

اعلم الناس 
من مجع 

علم الناس 
الی علمه

داناترين مردم 
كسى است كه دانش 

ديگران را به دانش 
خود بيفزايد.

FD

مرجع علمى 
قرآن پژوهى 

در كشور

حجت االسالم 
والمسلمین سید 

جالل حسینی؛ رئیس 
سازمان کتابخانه ها، 
موزه ها و مرکز اسناد 
آستان قدس رضوی 

گفت: گردآوری، 
سازماندهی و جذب 
آثار فرهنگی-علمی 
و قرار دادن آن ها در 

اختیار پژوهشگران از 
جمله اهداف و وظایف 

سازمان کتابخانه ها، 
موزه ها و مرکز اسناد 
آستان قدس رضوی 
است که در راستای 

منویات رهبر انقالب 
صورت گرفته است.
این مجموعه غنی 

فرهنگی با 176هزار 
نسخه خطی و 
چاپ سنگی و 

23هزار نسخه قرآنی 
می تواند مرجع علمی 
قرآن پژوهی در کشور 

باشد.

رضايت 
رهبرى؛ 
بزرگ ترين 
سرمايه 

حجت االسالم 
والمسلمین محمد 
محمدی گلپایگانی، 
رئیس دفتر رهبر 
معظم انقالب گفت: 
بزرگ ترین سرمایه 
جناب آقای مروی، 
رضایت حضرت 
آقاست و من اطالع 
دارم رهبر معظم 
انقالب از خدمات 
ایشان راضی هستند 
و از این بابت باید 
به خاطر خدمات 
ارزشمندی که در این 
مدت داشته اند، به 
ایشان تبریک گفت. از 
نگاه بنده ایشان هنوز 
جوان هستند و حاال 
حاالها قدرت دارند که 
خدماتشان را 
ادامه دهند.

برش برش

هادیان گفت: در بهاییت تعارض هایی وجود دارد که موجب 
می شود بفهمیم غیرالهی اســت. همچنین در »بهاییت در 
تحقیقات مک اوئن« مطرح می شود مطالب بسیار زیادی در 
بهاییت وجود دارد که در غرب ترجمه نمی شود؛ زیرا اگر غربی ها 
بفهمند ماهیت واقعی بهاییت چیست متوجه عقب ماندگی 

آن می شوند.
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران)ایبنا(، در مراسم رونمایی از 

کتاب »بهاییت در تحقیقات مک اوئن« که 22اردیبهشت در 
سرای ناشران عمومی سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران برگزار شد، حمید فرناق و هادیان سخنرانان این مراسم 
بودند. در ابتدای این مراسم حمید فرناق، مترجم و گردآورنده 
این اثر دربــاره دنیس مک اوئــن، نویسنده بهایی بیان کرد: او 
یک محقق و منتقد بهایی است که پس از 15 سال عضویت 
فعال در تشکیالت بهایی به دلیل مواضع انتقادی و دیدگاه های 

آزاداندیشانه مورد سرزنش تشکیالت بهایی قرار گرفت و مجبور 
به استعفا و ترک بهاییت شد.

وی افزود: مک اوئن با بررسی و دقت نظر در تاریخ بابی و بهایی 
اعالم کرد رهبران بهایی به طور مرتب در حال پاک سازی متون 
بهایی و تغییر و تحریف آن هستند و بهاییت از نظر مک اوئن 
نه تنها یک آیین الهی نیست بلکه در مدرن و جهانی بودن آن 

نیز تردید است.

فرناق در پاسخ به پرسش دبیر نشست درباره اینکه چه اتفاقی 
رخ داد که بهاییت شکل گرفت، رشد کرد و به مرحله امروز رسید، 
بیان کرد: شاید بتوان نیاز و شرایط زمانه را در فرایندی که تفکر 
بهاییت در آن شکل گرفت، بی تأثیر ندانست. زمانی که تحوالت 
دموکراسی خوانی غرب به عثمانی رسید افکار جدید غربی از 
طریق عثمانی وارد ایران شد. روشنفکران ایرانی که در عثمانی 
حضور داشتند و برخی افــرادی که رجال سیاسی در خارج از 

کشور بودند، این تحوالت را پذیرفته بودند زیرا که مشروطه 
عثمانی پیش از مشروطه خواهی در ایــران شکل گرفته بود و 
مشروطه خواهان و روشنفکران ایرانی با این تفکرات آشنا شدند. 
همچنین برخی از رجال سیاسی اروپایی که در ایــران زندگی 
می کردند نیز این مطالب را مطرح می کردند. تمام این مسائل 
دست به دست هم داد و زمینه ای شکل گرفت که بهایی ها به 
افکار جدید دموکراسی از قبیل حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق 

کارگران دسترسی پیدا و سعی کنند از این طریق افــرادی را به 
سمت خود جذب کنند.

او همچنین در پاسخ به پرسشی که از عوامل جذب افراد امروزی 
به مکتب بهاییت پرسیده بود، گفت: بهاییت یک آیین تقلیدی 
بوده و باور این مسئله برای ما سخت است. بهاییت تبلیغات 
خود را به صورت برنامه ریزی شده، هدفمند و سازمان یافته برای 
جوانان آغاز کرد و برای هر کشور برنامه ای داشت که چه کسانی 

را به آیین خود دعــوت کند. این برنامه ها عمدتاً برنامه هایی 
اجتماعی و عمومی مثل موسیقی، شعر و آهنگ با هدف جذب 
کودکان، نوجوانان و بزرگساالن غیربهایی به سمت بهاییت بود 
اما از آنجایی که خیلی عمیق نبود، خیلی هم تأثیرگذار نبود و 
توفیق ناچیزی داشت. هادیان در ادامه این نشست در پاسخ 
به اینکه بهاییت از این همه تبلیغ به دنبال چیست، اظهار 
کرد: مهم ترین دلیل تبلیغات، ایجاد جمعیت است زیرا وقتی 

جمعیت زیاد شود قدرت زیاد می شود اما اگر بخواهیم از حیث 
تاریخی بابیت و بهاییت را از هم تفکیک کنیم متوجه می شویم 
در بهاییت تعارض هایی وجود دارد که سبب می شود ما بفهمیم 
بهاییت غیرالهی اســت. یکی از این تعارض ها این است که 
بهایی ها معتقد به تساوی حقوق زن و مرد هستند اما وقتی به 
مرکز جامعیت بهاییت نگاهی می اندازیم می بینیم هیچ زنی حق 

عضویت در آن را ندارد.

کتابخانه
از تعارض هاى 
»بهاييت« مى فهميم 
كه غيرالهى است

موعظه
آیت اهلل جاودان

همه چيز دين بر اساس حکمت است
همه چيز دين بر اساس حکمت است. 

حساب دقيق؛ مثالش در اين تسبيحاتى 
است كه بايد بعد از نماز بگوييم. 

34 بار اهلل اكبر. اول هم اهلل اكبر 

بگوييد. 33 بار الحمدهلل بگوييد. دوم بايد الحمداهلل بگوييد. 
33 بار سبحان اهلل؛ سوم سبحان اهلل بگوييد. خب همه اش ذكر 
خداست. همه اش خوب است. من دلم مى خواهد الحمدهلل را 
اول بگويم. نه؛ آن را حکيم فرموده. مثالى كه بزرگان زده اند 

اين جورى فرموده اند. فرموده اند در نقشه هاى گنج، حاال مثاًل 

به شما مى گويند فالن جا يک درختى است با اين شرايط. شما 
كنار آن درخت روبه قبله مى ايستى. بعد 34 قدم به طور مستقيم 

به روبه رو مى روى. بعد 33 قدم دست چپ مى روى. مثاًل باز 33 
قدم ديگر به روبه رو مى روى. يا مثاًل فالن جور مى روى. آنجا 

گنج است. شما اگر يک قدم را كم بگذارى، آنجايى كه مى كنى به 

گنج نمى رسى. مثال خوبى زده اند. همه چيزش روى حساب 
و كتاب است. بعضى جاها دليلش را گفته اند، بعضى جاها هم 

دليلش را نگفته اند. گفته اند آقا هر نگاه بدى كه مى كنى، اين يک 
تير است، تير هم مسموم است، از طرف شيطان. مى آيد به سينه 

شما مى خورد. ببينيد با يک تير مسموم ما مسموم مى شويم. 

با يک دانه. اگر 100 تا باشد چه؟ اگر هزار بار باشد، هزار بار 
تير به اين سينه خورده. مسموميتش تا كى مى ماند؟ گفتند 

يک دروغ كه مى گويى، يک دروغ كه از دهان تو در مى آيد، يک 
بويى از اين دهان شما خارج مى شود كه تا هفت آسمان مى رود. 

هر فرشته اى كه اين بو را از دهان شما مى شنود، تو را لعنت 

مى كند. اين بو را فرشته مى فهمد، من نمى فهمم مگر اينکه از 
جنس فرشته شوم. من از اين لعنت نجات پيدا مى كنم. اگر نماز 

را درست بخوانى، اگر اول وقت بخوانى، اگر نمازت را صحيح 
بخوانى، اگر سعى كنى در نماز حواست جمع باشد، اين به آسمان 
مى رود. نورش آسمان را روشن مى كند. اگر نه، نمازت بد بخوانى، 

نه اينکه نخوانى ها، اگر نماز بد بخوانى، غلط بخوانى، تند تند 
بخوانى، بى توجه بخوانى، اين نماز باال مى رود و برمى گردد. 

نمازت را مى زنند تو سر خودت. آن نماز تو را نفرين مى كند. آن 
نفرين مستجاب است. همان طور كه اگر نماز خوب بخوانى، نماز 

خوب تو را دعا مى كند.

وزیــر فرهنگ و ارشــاد اسالمی در نشست مهرواره 
هوای نو گفت: در شرایط کنونی کشور نیازمند نهضت 
تولید محتوا هستیم؛ این به معنای پول پاشی نیست 
بلکه بنا داریــم با استفاده از شبکه های موجود به 

تولید محتوا برسیم.
بــه گـــزارش خــبــرگــزاری فـــارس، چهارمین نشست 
تخصصی هیئت ها و تشکل های دینی برگزیده 
مهرواره هوای نو عصر پنجشنبه 22 اردیبهشت ماه با 
حضور محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست طرح 
سؤاالت و مطالبات جامعه هیئتی کشور از مسئوالن 

مختلف است.

توجه به حلقه های میانی با بیانیه گام دوم انقالب  ◾
آغاز شد

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد در این نشست در 
پاسخ به پرسش حجت االسالم سیدعلی جزایری، مدیر 
مؤسسه طالیه داران ظهور اهواز در خصوص برنامه های 
این وزارتخانه برای حمایت و ایجاد حلقه های میانی در 
کشور اظهار کرد: انقالب اسالمی در طول این سال ها 
تجربیات مختلفی داشته است. به طور مثال در بدو 
انقالب، نهادهای مردمی در کنار نهادهای حکومتی 
شکل می گرفت. امروز به این جمع بندی رسیده ایم که 
انقالب نیازمند تغییر رویکرد است و جدا از ساختارها 
ــن کار  بــایــد بــه حلقه های میانی هــم تــوجــه شـــود. ای

سال ها در جمهوری اسالمی 
و بدنه نهادهای فرهنگی رواج 
داشته اســت که هیئت  یکی 
از نــمــونــه هــای آن اســـت. در 
گام دوم انقالب اسالمی این 
رویکرد رسماً آغاز شده است.
ــه ایــنــکــه  وی بــــا اشــــــــاره بــ
ــان، جبهه فرهنگی و  جــوان
مردمی سازی، کلیدواژه های 

تحول در بیانیه گام دوم انقالب هستند، بیان کرد: 
ــاد بــه دنــبــال پــیــاده ســازی عملی این  در وزارت ارشـ
کلیدواژه ها هستیم. به همین منظور در مسئولیت ها 
عناصری را به کار بستیم که سابقه فعالیت در جبهه 

مردمی را داشته اند.

نیروهای انقالبی وارد عرصه مدیریت تولیدات  ◾
سینمایی شدند

وزیــر فرهنگ و ارشــاد اسالمی در پاسخ به پرسش 
ابوالفضل رفیعا، مدیر شبکه مساجد تدبرمحور در 
خصوص تولید فیلم های سینمایی با موضوعات 
دینی و شهدا تصریح کــرد: کار تغییر ریل در حوزه 
نمایشی به صــورت جــدی آغــاز شــده و ساختارها و 
افراد تصمیم گیر در این حوزه در حال تغییر هستند. 
در زمان حضور بنده در وزارت ارشاد 2۰۰ فیلم در حال 
تولید، دریافت مجوز و یا طی فرایند برای اکران بودند 
که کار ما را بسیار سخت کرده بود. در حال حاضر 
تمام عناصر تصمیم گیر این حوزه را تغییر دادیم؛ به 
طور مثال آقای محمد خزاعی که به عنوان مسئول 
سازمان سینمایی منصوب شد سازنده فیلم های 
قالده های طال و به وقت شام است و دبیر جشنواره 
فیلم فجر هم آقای امینی سازنده فیلم گاندو تعیین 

شد که همه از عناصر انقالبی هستند.
اسماعیلی با اشاره به اینکه تمام آیین نامه های موجود 
را تغییر دادیــم تا دیگر نظارت ها سلیقه ای نباشد، 
عنوان کرد: در جشنواره گذشته خانم معراجی در 
نشست خبری نکته ای را مطرح کرد که آن را تقطیع 
و به وزارت ارشاد حمله کردند. در صورتی که آن فیلم 
نقطه مثبت کار ما بود و در زمان فیلم نامه سکانسی را 
اضافه کردیم تا نشان دهیم بچه  متولد شده حاصل 
عقد شرعی بوده و آن صحبت مطرح شده در اعتراض 

به تصمیم ما بود.
وی افزود: هم اکنون در بنیاد فارابی 25 فیلم نامه جدید 
در حال بررسی و انعقاد قــرارداد است تا ان شاءهللا 

فضای سینمای کشور را تغییر دهد.

مشکل مــا بــودجــه نیست بلکه در تولید محتوا  ◾
ضعیف هستیم 

وزیــر فرهنگ و ارشــاد اسالمی در پاسخ به پرسش 
ــژاد، مــســئــول هیئت  ــ ــهــــدوی ن ــالم مــ ــجـــت االسـ حـ

ــه دنــبــال  ــا ب ــزد مبنی بــرایــنــکــه آیـ ــت یـ ــوالی ــصــارال ان
ســاخــتــارســازی در کــنــار تشکل های دیــنــی موجود 
هستید، گفت: بــه دلیل نداشتن برنامه ریزی در 
خصوص ارتــبــاط با تشکل های فرهنگی و مردمی 
گاه دچار افراط و تفریط می شویم. من جداً مخالف 
پــول پــاشــی در حــوزه فرهنگ هستم و معتقدم در 
ایــن حــوزه نباید دغدغه کمبود بودجه داشــت زیرا 
مسائل مهم تری وجــود دارد. مــا بنا داریـــم امکان 
کنشگری تشکل های فرهنگی را افزایش دهیم تا 
آنان را قدرتمندتر کنیم به طوری که در نهایت اصالً 
به بودجه دولتی متکی نباشند. مشکل اصلی ما در 
حوزه فرهنگ، بودجه نیست بلکه در تولید محتوا 

ضعیف هستیم.
اسماعیلی با بیان اینکه ما در وزارت ارشــاد کمبود 
بودجه نداریم و از هر فرد صاحب ایــده ای حمایت 
می کنیم، عــنــوان کــرد: بنیاد فــارابــی را مــأمــور کــردم 
سفارش کار و ایــده دهــد. ما نیازمند نهضت تولید 
محتوا هستیم و این اصالً به معنای پول پاشی نیست 
بلکه بنا داریم با استفاده از شبکه های موجود مانند 

سازمان تبلیغات اسالمی به تولید محتوا بپردازیم.
ــه پــرســش اســـالمـــی، مــدیــر مؤسسه  وی در پــاســخ ب
مدینة النبی شیراز در خصوص برنامه های وزارتخانه 
برای خروج کانون های مساجد از انفعال گفت: رئیس 
کانون  های فرهنگی و هنری مساجد تا پایان این ماه تغییر 
می کند. ما 26هــزار کانون مساجد در کشور داریــم که 
یکی از مهم ترین برنامه های 
ما تحول و مردمی سازی این 

کانون هاست.
ــاد  ــ وزیــــــر فـــرهـــنـــگ و ارشـ
اسالمی ادامه داد: این روزها 
قـــرارگـــاه مــحــرومــیــت زدایــی 
فرهنگی را در دســتــور کار 
ــم که باید کانون اصلی  داری
آن را مــســاجــد قـــرار دهــیــم. 
مسجد بزرگ ترین داشته ما 
در حاکمیت دینی است و تمام فعالیت های فرهنگی 
و هنری باید به مساجد برود و حتی حوزه فیزیکی این 
فعالیت ها مانند نمایش فیلم باید در مساجد باشد.

هیئت ها تصمیمات اقتصادی دولت را برای مردم  ◾
تبیین کنند

اسماعیلی در پــاســخ بــه پــرســش خــانــم جعفری از 
مؤسسه مطاف عشق استان قم در خصوص حمایت از 
گروه های جهادی فعال در عرصه فرهنگ و ارشاد گفت: 
ما 7هــزارو5۰۰ مؤسسه فرهنگی و هنری دارای مجوز 
داریم که حمایت از آن ها یکی از فعالیت های وزارتخانه 
است. برای حمایت از گروه های فرهنگی محدودیتی 
نداریم و صرفاً آنان باید در قالب مؤسسه ثبت شوند. 
این گروه ها می توانند خود را در قالب مؤسسات تک 

منظوره یا چند منظوره به ثبت برسانند.
وی با اشاره به تأکید چند باره رهبر معظم انقالب 
به بحث جهاد تبیین، یک مطالبه از هیئت ها و 
تشکل های دینی کشور مطرح و بیان کــرد: دولت 
از ابــتــدای آغــاز به کــار خــود با مسئله مهم اصالح 
و بــازســازی اقتصاد کشور مــواجــه شــد کــه یکی از 
مهم ترین اقدامات آن اصالح نظام فعلی پرداخت 
یارانه ها بــود. ارز ۴2۰۰ منشأ فسادهای بــزرگ بود 
و بــرآورد ما این است که 3۰ درصــد از آن به دست 
مردم نمی رسید و موجب فاصله طبقاتی شده بود. 
دولت پس از تفاهم با مجلس در بودجه 1۴۰1 حذف 

آن را آغاز کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی اضافه کرد: دشمن با 
تمام سازوکار رسانه ای خود وارد شده تا مانع اجرای 
این کار شود. دولت دو ماه زودتر یارانه ها را پرداخت 
و به تازگی نیز امکان برداشت آن را فراهم کرد. شاید 
افزایش قیمت ها برای عده ای شوکه کننده باشد اما 

باید جریانات مختلف را اقناع و همراه کرد.
اسماعیلی در پایان خاطرنشان کــرد: ما نیاز داریم 
شبکه بزرگ هیئت که بزرگ ترین شبکه اجتماعی 
انقالبی کشور اســت پشت سر دولــت مردمی برای 
اجرای این مأموریت بزرگ قرار گیرد. این کار به آبروی 
جریان انقالب گره خورده است و نیاز به عزم همگانی 
دارد که رهبر  انقالب نیز بر کمک به ایــن فعالیت 

تأکید کرده  اند.

آنچه از خطبه اشــبــاح و توصیف علم الهی 
ــن اســت کــه بــرای  مــی تــوان بــرداشــت نــمــود ای
طــراحــی نقشه تربیتی، نیازمند آگــاهــی به 
ــط پنج گانه انسان  تمامی امــور انسان و رواب
هستیم که این موضوع، نیاز به داشتن علم 
درباره ضمیر هر آنچه در عالم ماده و هر آنچه 

در عالم معناست دارد.
به گــزارش پایگاه خبری تحلیلی مفتاح علوم 
انسانی اسالمی، حجت االسالم والمسلمین 
محسن عباسی ولدی در یادداشتی به بررسی 
خطبه اشباح پرداخت که متن آن بدین شرح 

است:
خــطــبــه ای در نهج البالغه وجـــود دارد کــه به 
خطبه اشباح معروف بــوده و مملو از معارف 
تــوحــیــدی اســـت. در بخشی از ایـــن خطبه، 
امیرالمؤمنین علی)ع( به صورت جزئی علم 
خداوند را برای ما بیان می کند. باید از زاویه 
عصمت خداشناس ترین انسان روی زمین 
پس از پیامبر)ص( یا هــم تــراز ایشان به این 

بحث ها نگاه کنیم.
حضرت در بخشی از آن می فرماید: »عالم 
السر من ضمائر المضمرین«؛ مضمر کسی 
است که چیزی را در خود نگه داشته و مثل 
یک راز با آن برخورد می کند و با هر کسی در 
میان نمی گذارد. امام می فرماید پروردگار از راز 

افراد با خبر است. »و 
نجوی المتخافتین«؛ 
خدا از نجوای کسانی 
که صدایشان را پایین 
ــد تــــا کــســی  ــ ــ ــی آورن ــ ــ م
صــدایــشــان را نشنود 
باخبر است. »و خواطر 
الرجم الظنون«؛ خواطر 
جمع خاطر یعنی چیزی 
که از ذهن و دل یک نفر 

مــی گــذرد. رجــم هــم بــه معنای پــرتــاب کــردن 
اســت. مدیریت خیال و گمان انــســان کــاری 
دشوار و این قدر قوی است که گویی هر لحظه 
خیاالت مختلفی را مانند سنگ به طرف ما 

پرتاب می کند.
بعضی از خیاالت مدت های زیــادی در ذهن 
توقف نموده و برخی مانند برق از ذهن عبور 
می کنند. خــداونــد از همه ایــن چیزهایی که 
خیال ما تولید می کند با خبر است. »و عقد 
عزیمات الیقین«؛ عقد بــه معنای گــره هــا و 
چیزهایی که بسته می شوند اســت. عزیمه 
که جمع آن عزیمات است به معنای تصمیم 
قــطــعــی اســــت. هـــر تــصــمــیــمــی کـــه در عــالــم 
براساس قطع و یقین از طرف هر کسی گرفته 
مــی شــود، خــداونــد به آن آگــاه اســت. نه فقط 
تصمیمات بزرگ بلکه خدا از هر تصمیمی که 

انسان در وجود خود می گیرد با خبر است.
حــال وقــتــی نمی دانیم در ذهــن و خــیــال این 
انــســان هــا چــه مــی گــذرد چگونه می خواهیم 
برای آن ها نقشه تربیت طراحی کنیم؟ خیلی 
ــاوی و روان شــنــاســی  ــ از مطالبی کــه در روان ک
گفته مــی شــود صــرفــاً ادعـــاســـت. چــه کسی 
می تواند بفهمد فردا این انسان چه تصمیمی 
خواهد گرفت؟ حتی از اینکه یک لحظه دیگر 
چه تصمیمی می گیری، آگــاه نیستی. اصالً 
تصمیم امروز خودتان با تصمیم فردای شما 

متفاوت است.
باید به چنین اشخاصی گفت: شما که ادعا 
داریــد نقشه تربیت را بــرای عالم می کشید، 
در ابتدا یک نقشه تربیت برای خود طراحی 
کنید. آیا در این نقشه از فردای خودتان خبر 
داریــد که چگونه دربـــاره چیزهایی که امــروز 
در موردشان فکر می کنید فکر خواهید کرد؟ 
بــرخــی امـــور بـــرای انــســان خوشایند اســت و 
برنامه تربیتی خــود را براساس آن هــا تنظیم 
می کنید در حالی که ممکن اســت فــردا این 
امور ناخوشایند شود. وجود این نوسان ها در 
زندگی انسان به این دلیل متغیرهایی است 

که براساس آن سبک زندگی و نقشه تربیت 
خود را طراحی می کند.

سپس حضرت در ادامه می فرماید: »و مسارق 
ایماض الجفون«؛ »مسارق« جمع مسرق به 
معنای مکان و زمان سرقت است. »ایماض« 
به معنای اشاره های مخفیانه  و »جفون« نیز 
به معنای پلک های چشم است. خدا می داند 
چه کسی و در چه مکانی به صورت مخفیانه 

به چیزی نگاه می کند.
انسان در طــول شبانه روز چند بــار در مــوارد 
متعدد نگاه مخفیانه می کند. حال خداوند به 
تک تک این موارد آگاه است. تو چه ادعایی در 
برابر خدا داری؟ »و ما ضمنته اکنان القلوب« 
ــه جــاهــایــی گفته مــی شــود کــه دیــده  اکــنــان ب
نمی شود، اکنان القلوب منظور جاهایی در 
قلب اســت کــه کسی از آن خبر نـــدارد حتی 
نزدیک ترین فرد به انسان. حتی در مواقعی 
خود انسان نیز از آن بی خبر است. همچنین 
گاهی اوقات از چیزی متنفریم که ماهیت آن 
برای ما روشن نیست، یا از چیزی می ترسیم 
ولی نمی دانیم چیست. پــروردگــاری که مورد 
پرستش مــاســت، عــالــم بــه عمق دل هــایــمــان 
اســت. حال اگر او مسیر هدایت و تربیتی را 
معرفی کرده با پشتوانه علم به این امور بوده، 

درحالی که انسان از آن اطالعی ندارد.
»و غــیــابــات الــغــیــوب« 
غــیــابــات جــمــع غیابه 
ــه مــعــنــای قعر  اســـت ب
ــزی. غــیــب  ــ ــی ــه چــ ــ و ت
هــم بــه معنای چیزی 
ــا چــشــم  ــ ــه ب ــ اســـــت ک
دیده نمی شود. غیب 
درجاتی دارد، برخی 
ــوارد خیلی پنهان  مــ
ــا با  و دور از دســتــرس بشر هستند ام
این حال خدا از همه آن هــا آگــاه اســت. »و ما 
اصغت الستراقه مصائخ االسماع« هر چیزی 
ــه بشنوند  ــ کــه گــوش هــا دوســـت دارنـــد دزدان
را خــدا از آن آگــاه اســت، »و مصائف الــذر« 
مصائف به معنای النه های تابستانی است، 

ذر هم به معنای مورچه کوچک است.
خدا عالم به النه های تابستانی مورچه ها نیز 
است. »و مشاتی الهوام« مشاتی به معنای 
النــه هــای زمستانی اســت و هـــوام بــه معنای 
جانوران گزنده است. خدا به اینکه در فصل 
ــن حــیــوانــات کجا مــی رونــد و النه  زمــســتــان ای
مــی ســازنــد، آگـــاه اســـت. چــه مــیــزان حــشــره و 
مورچه وجــود دارنــد که النــه زمستانی ایجاد 
می کنند؟ همه را خدا می داند. »و رجع الحنین 
مــن الــمــولــهــات« حنین بــه معنای نــالــه بلند 
است. مولهات به زن هایی گفته می شود که از 
غصه زیاد گویی عقل خود را از دست داده اند؛ 
مانند زمانی که فرزند خود را از دست داده اند. 
این زنان وقتی ناله می کنند صدایشان چقدر 

بلند است خدا از این هم باخبر است.
»و همس االقدام« از صدای آهسته قدم ها هم 
باخبر است. »و منفسح الثمره من و الئج غلف 
االکمام«؛ میوه ها هنگامی که شکوفه هستند 
در دل خود غالف میوه دارند و خدا به تک تک 

آ نها آگاه است.
در ادامه، موال علی)ع( به مواردی اشاره می کند 
که حاکی از عمق علم الهی و ضعف انسان در 
علم این موضوعات است؛ بنابراین آنچه از این 
خطبه و توصیف علم الهی می توان برداشت 
نمود این است که برای طراحی نقشه تربیتی، 
نیازمند آگاهی به تمامی امور انسان و روابط 
پنج گانه انسان هستیم که این موضوع، نیاز 
به داشتن علم درباره ضمیر هر آنچه در عالم 
مــاده و هر آنچه در عالم معناست دارد. این 
امــر ممکن نیست مگر بــرای خــداونــد تبارک 
و تــعــالــی؛ از ایــن رو ایــن خطبه دلــیــل و سند 
محکمی اســت بــر نــاتــوانــی انــســان درزمینه 

طراحی نقشه تربیتی.

وزیر ارشاد در نشست »مهرواره هوای نو« مطرح کرد

تشکل های دینی نباید 
به بودجه دولتی متکی باشند

حجت االسالم محسن عباسی ولدی:

برای طراحی نقشه تربیتی، نیازمند 
آگاهی به روابط پنج گانه انسان هستیم

تربیت دینینیم نگاه تولیت آستان قدس رضوی 
در مراسم افتتاح گنجینه 
عظیم آثار مکتوب آستان 
قــــدس رضـــــوی بـــا 9هــــزار 
مترمربع وسعت در حرم 
مطهر امام رضــا)ع( که با حضور رئیس دفتر مقام 
معظم رهبری برگزار شد، بر ضــرورت فراهم شدن 
زمینه بهره مندی دانش پژوهان و طالبان علم از اقصی 
نقاط دنیا از منابع غنی كتابخانه مرکزی آستان قدس 

تأکید کرد.
به گزارش آستان نیوز، حجت االسالم والمسلمین 
احمد مــروی در آیین افتتاح گنجینه عظیم آثار 
مکتوب آستان قدس رضوی که با حضور آیت هللا 
محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر معظم انقالب 
و آیت هللا علم الهدی نماینده ولی فقیه در استان، 
نظری استاندار خراسان رضوی و جمعی از علمای 
مشهد مقدس و اهــالــی علم و اندیشه در محل 
کتابخانه مرکزی حرم مطهر امام رضا)ع( برگزار شد، 
با بیان اینکه با افتتاح این گنجینه، 9هزار مترمربع به 
مخزن کتابخانه عظیم و کم نظیر آستان قدس رضوی 
اضافه شد، اظهار کرد: امروز نتیجه تالش های آستان 
قدس رضوی در حوزه کتاب، کتابخانه و حفظ تراث 
عظیم شیعه با راه اندازی این مخزن عظیم به نتیجه 

رسید و تکمیل شد.
وی در ادامه به تاریخچه موقوفات حرم مطهر امام 
رضا)ع( اشاره و عنوان کرد: نخستین وقفی که برای 
بارگاه منور حضرت ثامن الحجج)ع( صورت گرفته 
مرتبط با کتاب و کتابخانه بــوده اســت؛ که طی آن 
حدود یک هزار و1۰۰ سال پیش در سال 327 هجری 
قمری »کشواد بن امالس« یکی از حکام اصفهان 

کتابی خطی را وقف آستان قدس رضوی می کند.

تمدن عظیم اسالمی بر بنیان کتاب و فرهنگ و علم  ◾
و دانش بنا شده است

تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: نذر و وقف 
کتاب و ایجاد کتابخانه در آستان قدس به قرن ها 
پیش بازمی گردد؛ کتابخانه و مخزن کتاب در آستان 
قدس رضوی حدود هشت قرن پیش شکل گرفته و 
مسئله کتاب داری و عنوان مکتبه در این بارگاه منور 

قدمتی بسیار طوالنی دارد.
وی شکل گیری کتابخانه ای عظیم در جــوار بارگاه 
حضرت رضـــا)ع( را دارای پیام دانست و توضیح 
داد: شکل گیری کتابخانه ای کم نظیر در قلمرو بارگاه 
شریف عالم آل محمد حضرت ثامن الحجج)ع( این 
پیام را با خود به همراه دارد که تمدن عظیم اسالمی 
بر بنیان کتاب و فرهنگ و علم و دانش بنا شده است.

حجت االسالم والمسلمین مروی ابراز کرد: خادمان 
حضرت رضا)ع( به خدمت در بارگاه شریف و نورانی 
پاره تن رسول هللا)ص( افتخار می کنند، اما متصدیان 
این مکان مقدس تنها مرقدداری نمی کنند، بلکه 
این بارگاه مقدس کانون هدایت، تعلیم و تربیت 

انسان های تشنه حقیقت است.
وی زیــارت را نقطه آغاز برای تحول انسان به سوی 
عبودیت مخلصانه پروردگار متعال معرفی و عنوان 
کرد: زیارت ضریح مطهر نقطه پایان زیارت نیست، 
بلکه نقطه آغــاز تحول و تکامل مثبت انسان در 
جهت کسب تقوا و تقرب الهی و پیوند بــا امــام 

معصوم و حجت خداست.
تولیت آستان قــدس رضــوی بــارگــاه شریف رضوی 
را نقطه الهام گیری بــرای پیمودن راه خوشبختی، 
هدایت و سعادت برشمرد و گفت: از زیارت های 
مأثوره اینچنین دریافت می کنیم که ائمه اطهار)ع( 

راهنماهای طریق هدایت، چراغ های نجات بخش 
شب های تار گمراهی، پرچمداران علم و تقوا، صاحبان 

خرد و پناه انسان های طالب حقیقت هستند.
وی ائمه اطهار)ع( را نشانه های سعادت، خوشبختی، 
ایمان و زیست مؤمنانه برای بندگان خداوند دانست 
و با اشاره به مقام واالی آن حضرات، گفت: با توجه 
به جایگاه عظیم این بارگاه نورانی، آستان قدس تالش 
دارد از تمام ظرفیت ها و امکانات خود برای تربیت و 
هدایت انسان ها و تحقق زیارت متعالی در راستای 
بهره گیری هرچه بیشتر زائران از نورانیت و فیض این 

مکان مقدس استفاده کند.
حجت االسالم والمسلمین مروی اضافه کرد: آستان 
قدس عــالوه بر حفظ، نگهداری و صیانت از تراث 
ارزشمند اسالم و شیعه، فراهم آوردن زمینه استفاده 
از این منابع ارزشمند توسط طالبان علم و دانش 
و فرهنگ را وظیفه خــود می داند و علی رغم تمام 
اقدامات شایسته ای که انجام شده اما هنوز تا نقطه 
ایــده آل در پیوند زدن تمامی عالقه مندان به تراث 
شیعه در اقصی نقاط جهان به این کتابخانه عظیم 

راهی طوالنی داریم.
وی با تأکید بر اینکه کتابخانه محل حبس کتاب 
نیست، اظهار کرد: کتابخانه باید محل رجوع طالبان 
علم و حقیقت و پژوهش باشد، بنابراین باید از تمامی 
ابزارها، امکانات و فناوری های روز در جهت فراهم 
آوردن زمینه معرفی و بهره مندی همه دانشمندان و 
دانش پژوهان از این میراث بزرگ و کتابخانه ارزشمند 
استفاده شود، تا هرکسی بتواند از سراسر دنیا با این 

کتابخانه ارتباط برقرار و از کتب آن استفاده کند.
تولیت آستان قدس رضوی ابراز کرد: فراهم آوردن 
زمینه بهره مندی انسان های اقصی نقاط دنیا از 
کتاب های ایــن گنجینه عظیم عــالوه بر کمک به 
نشر علم و دانــش، موجب ترویج و معرفی مکتب 

ــا)ع( بــه جهانیان است  ــام رضــ اهــل بــیــت)ع( و امـ
تا انسان ها بدانند ایــن کتابخانه عظیم و غنی با 
قدمت بسیار طوالنی به برکت حضرت رضا عالم 

آل محمد)ع( شکل گرفته است.

در دوره حضور حجت االسالم والمسلمین مروی  ◾
قدم های بزرگی در آستان قدس رضوی برداشته  شده است
در ایــن مراسم رئیس دفتر رهبر معظم انقالب با 
قــدردانــی از خدمات حجت االسالم والمسلمین 
مــروی در مــدت سپری شــده از انتصاب ایشان به 
عنوان تولیت آستان قــدس رضــوی گفت: در این 
دوره قدم های بزرگی برداشته  شده و ان شاءهللا این 
رویه همچنان با حضور ایشان ادامه خواهد داشت.

حــجــت االســالم والمسلمین محمد محمدی 
گلپایگانی اظهار کرد: آنچه امــروز موردنیاز نظام 
اسالمی و مورد تأکید رهبر معظم انقالب است، باال 
بردن سطح علمی مردم، طالب و دانشجویان است.
ــزود: دشمنان قــســم خــورده اســالم و نظام،  وی افـ
آپارتاید علمی ایجاد کرده اند و اجازه نمی دهند سایر 
کشورها و ملت ها، غیر از خودشان چیزی بیشتر از 
حد موردنظر آن ها از علم فرابگیرند و اساساً ابزار 

تسلط آن ها بر کشورهای جهان سوم، علم است.
حجت االســالم والمسلمین محمدی گلپایگانی 
بابیان اینکه اکنون علم در دست ناکسان است، بیان 
کرد: اولین آزمایش های انرژی هسته ای و نخستین 
استفاده از بمب اتم علیه بشریت که در کشور ژاپن 
انجام شد، نتیجه علمی بود که در دست نابخردان 
است و در حال حاضر نیز کشورها را با این ابزار تهدید 
می کنند. وی به نگاه رفیع اسالم به حوزه علم و دانش 
اشاره و تصریح کرد: در صدر اسالم و در غزوه بدر، 
بهای آزادی اسرا، سوادآموزی به افراد بی سواد بود و 
این بهای آزادی تا پیش از آن تاریخ سابقه نداشت. 

  گنجینه ای نفیس در کشور و جهان
حجت االســالم والمسلمین محمدی گلپایگانی 
ادامه داد: یکی از ابزارهای مهم پیشرفت در جهان، 
کتاب و کتابخانه هاست و خوشبختانه امروز با افتتاح 
این مخزن، 9 هزار مترمربع بر ظرفیت کتابخانه های 
عظیم آستان قدس رضوی افزوده شد و اکنون این 
کتابخانه، گنجینه ای نفیس و بسیار ارزشمند در 

کشور و جهان است.
حجت االسالم والمسلمین محمدی گلپایگانی در 
ادامه با اشاره به عملکرد حجت االسالم والمسلمین 
مــروی در آســتــان قــدس رضــوی اظــهــار کــرد: آنچه 
بنده خبر دارم و بی خبر هم نیستم این است که در 
دوران تصدی حجت االسالم والمسلمین جناب 
آقای مروی، قدم های بزرگی در آستان قدس رضوی 
برداشته شده و ان شاءهللا بتوانند سال های سال در 

این مسئولیت خدمت کنند.

 رضایتمندی رهبر انقالب  ◾
از خدمات تولیت آستان قدس رضوی

وی ادامــه داد: بزرگ ترین سرمایه جناب آقای 
مروی، رضایت حضرت آقاست و من اطالع دارم 
که رهبر معظم انقالب از خدمات ایشان راضی 
هستند و از ایــن بابت باید بــه خاطر خدمات 
ارزشمندی که در این مدت داشته اند، به ایشان 

تبریک گفت.
رئیس دفتر رهبر معظم انقالب افزود: از نگاه بنده 
ایشان هنوز جوان هستند و حاال حاالها قدرت دارند 

که خدماتشان را ادامه دهند.

 ظرفیت خاص مشهد در سطح ملی و جهانی ◾
وی در ادامــه به ظرفیت خاص مشهد بــرای انجام 
فعالیت های علمی و فرهنگی اشاره و تصریح کرد: 

مشهد نه یک شهر زیارتی، بلکه همانند یک کشور 
است، چراکه ساالنه به طور متوسط 3۰میلیون زائر از 
ملیت ها و کشورهای مختلف با زبان ها و فرهنگ های 
مختلف به امید زیارت بارگاه نورانی امام هشتم به 
مشهدالرضا)ع( می آیند و اداره کردن این جمعیت 
عظیم راحت و آسان نیست و باید به گونه ای باشد 
که این خیل زائــران، با خاطره خوش شهر مشهد 

مقدس را ترک کنند.

اگر شهید سلیمانی نبود معلوم نبود سرنوشت ما  ◾
با داعش چه می شد

وی در بخشی از صحبت های خود با گرامیداشت 
یاد و خاطره سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
گفت: این شهید بزرگوار مرتباً به دفتر رهبر انقالب 
رفت وآمد داشتند و از من درخواست می کردند دعا 

کنم شهید شوند.
حجت االسالم والمسلمین محمدی گلپایگانی با 
اشاره به اهمیت اقدامات و رشادت های آن شهید 
ادامه داد: اگر نبود سازماندهی جامع و کامل ایشان 
ــراق، معلوم نبود  در تشکیل نیروهای مــردمــی عـ

سرنوشت ما با داعش چه می شد.
وی تصریح کـــرد: اگـــر شــب هــا آرام ســر بــر بالین 
می گذاریم، اثر فداکاری ها و خون های شهدای بسیار 

انقالب اسالمی است.
رئــیــس دفــتــر رهــبــر مــعــظــم انـــقـــالب تــصــریــح 
ــروز بــه بــرکــت نـــوای »اشــهــد ان محمد  کـــرد: امـ
رسول هللا)ص(« و »اشهد ان علی ولی هللا)ع(« 
بر مأذنه ها و از برکات انقالب اسالمی، شیعه به 
جهان شناخته شده و باید نخستین دعای زائران 
و مــجــاوران حــرم حضرت رضــا)ع( ایــن باشد که 
ان شاءهللا میراث نظام مقدس اسالمی به دست 

صاحبش، حضرت صاحب االمر)عج( برسد. 

فضایی برای نیم قرن ذخیره میراث فرهنگی کشور  ◾
حجت االسالم والمسلمین سید جالل حسینی؛ 
رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد 
آستان قدس رضوی  نیز در ابتدای این مراسم، با 
بیان اینکه آستان قدس رضوی به عنوان بزرگ ترین 
نهاد موقوفاتی جهان اســالم نماد عینی و عملی 
ثمرات انقالب اسالمی است، گفت: در کنار توجه 
به زیرساخت ها و رویکردهای اجتماعی، مهم ترین 
مأموریت و رسالت آستان قدس رضوی پرداختن 

به امور فرهنگی و علمی است.
حجت االســالم والمسلمین حسینی تأسیس 
مدرسه عالی فقاهت، احداث ساختمان جدید 
ــوزه، ساختمان جــدیــد کتابخانه گــوهــرشــاد و  مـ
مــخــازن جــدیــد ایــن ســازمــان بــه وســعــت 9هــزار 
مترمربع را محقق شدن رسالت این سازمان در 

رویکردهای اجتماعی و زیرساختی عنوان کرد.
وی همچنین این خزانه را بزرگ ترین فضای ایجاد 
شــده در کشور بــرای صیانت از میراث فرهنگی 
عنوان کرد و افــزود: براساس بــرآورد کارشناسان، 
ــون منبع  ــی ــل ــی ــازی تـــا 1۰۰م ــره سـ ــیـ ظــرفــیــت ذخـ
اطالعاتی و منابع چاپی اعم از آرشیو مطبوعات، 
اسناد، نسخ خطی و چاپ سنگی، منابع چاپی و 

موزه ای را تا 5۰ سال آینده خواهد داشت.
حسینی با بیان اینکه ما در مقابل خطاب های 
فرهنگی رهــبــر معظم انــقــالب خــود را مسئول 
می دانیم، گفت: گــردآوری، سازماندهی و جذب 
آثــار فرهنگی علمی و قــرار دادن آن هــا در اختیار 
پژوهشگران از جمله اهــداف و وظایف سازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس 
رضوی است که در راستای منویات ایشان صورت 

گرفته است.
وی تصریح کــرد: بــا افــزایــش بــی رویــه منابع که 
ــدا جـــذب ســازمــان  از طــریــق خـــریـــداری و یــا اهـ
شد، ایجاد مخازن جدید با ظرفیت نامحدود 
ــت. حجت  ــ ــه اسـ ــت ــرف ــرار گ ــ ــار قـ ــ ــور ک ــتـ در دسـ
ــه مــخــاطــب ــ ــا اشـــــــاره ب ــ  االســـــــالم حــســیــنــی ب
۴۰ مــیــلــیــونــی ایـــن کــتــابــخــانــه از 127 کــشــور، 
اظهارکرد: این مجموعه غنی فرهنگی با 176هزار 
نسخه خطی و چــاپ سنگی و 23هـــزار نسخه 
قــرآنــی مــی تــوانــد مــرجــع علمی قــرآن پــژوهــی در 

کشور باشد.

خزانه ای به وسعت 9هزار مترمربع  ◾
مخازن جدید میراث مکتوب آستان قدس رضوی 
در زمینی به وسعت 3 هزار و 15۰ مترمربع و زیربنای 
9 هزار مترمربع در سه طبقه کتابخانه مرکزی آستان 
قدس رضوی ساخته شده و هر کدام از طبقات این 
خزانه که از سه بلوک تشکیل یافته برای ذخیره سازی 
و آرشیو اســنــاد، مطبوعات، میکروفیلم ها، نسخ 
خطی، منابع چاپی و دیگر منابع اطالعاتی پیش بینی 

شده است.
استفاده از به روزترین امکانات و پیشرفته ترین 
تجهیزات تهویه و هــواســازی، اعــالم و اطفای 
ــدارد،  ــانـ ــتـ ــق، نــــورآرایــــی اسـ ــریـ اتــومــاتــیــک حـ
فیلتراسیون مناسب بــرای جلوگیری از ورود 
آلودگی، سیستم امنیتی مخازن، سیستم انتقال 
کتاب و قفسه های ریلی و ثابت اســتــانــدارد از 
دیگر امکانات این مخازن به شمار می رود. حفظ 
و نگهداری میراث مکتوب به یــادگــار مانده از 
پیشینیان، گسترش و غنای مجموعه ها و منابع 
مختلف، از جمله اهدافی است که از ساخت این 

مخازن دنبال می شود.

آيين افتتاح 
گنجينه كتابخانه 

مركزى 
عکس: 

علیرضا صفرزاده-عکس رضوی

عکس نوشت

تصويرى از آيين افتتاح گنجينه كتابخانه مركزى آستان قدس 
رضوى با حضور حجت االسالم والمسلمين محمدى گلپايگانى؛ 
رئيس دفتر مقام معظم رهبرى، حجت االسالم والمسلمين احمد 

مروى؛ توليت آستان قدس رضوى و جمعى از علماى اعالم 
مشهد مقدس. 

آستان قدس رضوى به عنوان يکى از بزرگ ترين مراجع صيانت از 
آثار ارزشمند فرهنگى و تاريخى كه در دهه هاى اخير، خدمات 

گسترده اى در اين عرصه ارائه كرده، با ايجاد و بهره بردارى از 
بزرگ ترين مخزن نگهدارى اين آثار، خدمتى تازه به فرهنگ و 

تاريخ ارائه خواهد كرد كه بر اساس اعالم كارشناسان، مى تواند 
پاسخگوى نيازهاى اين حوزه تا ۵0 سال آينده باشد.

با حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری در کتابخانه آستان قدس رضوی انجام شد

 افتتاح مخزن گنجینه عظیم آثار مکتوب
حجتاالسالموالمسلمینمروی:امكانبهرهمندیدانشپژوهاندنیاازمنابعكتابخانهآستانقدسرضویفراهممیشود
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ــا به  قــاعــده طــایــی )زریــــن( ی
عبارتی همان بحث قدیمی 
»آنچه را برای خود می پسندی 
برای دیگران بپسند و آنچه را 
بــرای خــود نمی پسندی برای 
دیـــگـــران نــپــســنــد« از جمله 
مباحثی است که در همه ادیان و بیشتر مکاتب 
اخاقی به آن اشــاره شده است. البته »قاعده 
ــروز از آن صحبت می کنیم،  ــ طــایــی« کــه ام
عنوان پژوهشی است که به تازگی از سوی بنیاد 
پژوهش های اسامی آستان قــدس رضــوی به 
اتــمــام رســیــده و در آستانه چــاپ اســت. طرح 
پژوهشی قاعده طایی در واقــع ترجمه کتابی 
با همین عنوان از پروفسور جفری واتلز، استاد 

دانشگاه ایالت کِنت است.
محمدحسین محمدپور، پژوهشگر گروه ادیان 
و مذاهب اسامی بنیاد پژوهش های اسامی 
و مترجم کتاب قــاعــده طایی در گفت وگو با 
آستان نیوز گفته است: »قاعده طایی یکی از 
بنیادی ترین قواعد عملی اخاق است که به دلیل 
کارایی و قابلیت فراوانش به این عنوان شناخته 
شده است و ما صریح ترین تعبیر قاعده زرین 
و قاعده سیمین را در متون شیعی در نامه 31 

نهج الباغه می توانیم پیدا کنیم«.

نردبان طالیی ◾
وی درباره کتاب قاعده طایی تصریح کرد: این 
قــاعــده آنچنان بی واسطه قابل فهم و روشــن 

است که می توان آن را به نردبانی تشبیه کرد که 
هر کسی قادر است بی  هیچ زحمتی از آن باال 
رود. پروفسور جفری واتلز در این کتاب کوشیده 
است با رویکردی فرااخاقی در سه حوزه الهیات، 
روان شناسی و فلسفه اخاق و ذکر دیدگاه های 
ــوزه، قــاعــده طــایــی را  ــن ســه حـ متخصصان ای
تحلیل و بررسی کند. او هدف از این پژوهش 
را بررسی معانی قاعده طایی در بافت مسائل 

برآمده از دل سنت های فرهنگی و رشته های 
دانشگاهی می داند.

قاعده طالیی در آیین کنفوسیوس ◾
این مترجم با بیان اینکه فصل دوم کتاب قاعده 
طایی به بررسی آیین کنفوسیوس که ریشه 
در اخاقیات مربوط به رفتار دارد و فضائل را 
نسبی  و مرکزیت را با خانواده می داند، پرداخته 

شــده اســت، گفت: ایــن فصل بر نقش قاعده 
 طــایــی در حــرکــت بــه سمت خودانگیختگی 

تأکید دارد.
فصل سوم این اثر ظهور تدریجی قاعده طایی 
در یونان و روم باستان را بررسی می کند؛ این 
فصل به ما می گوید چگونه هنگامی  که کاربرد 
مــتــداول و سفسطه آمیز قــاعــده طــایــی کنار 
گذاشته شــد، چــارچــوب کلی آن بــه رسمیت 
شناخته شد؛ در فصل چهارم نیز بروز و ظهور 
قاعده طایی در متون اولیه دین یهود بررسی 

شده است. 

تفسیر معاصر ◾
ــاب بـــه بـــررســـی ایـــن قــاعــده  ــت فــصــل پــنــجــم ک
در انــاجــیــل »مــتــی و لــوقــا« پــرداخــتــه اســت و 
فصل های ششم و هفتم قــرون  وسطای اروپا 
و اوایل دوره مدرن را با تأکید بر اندیشه الهی 
بررسی می کند. فصل هشتم نیز به تشریح 
دوران شکوفایی قاعده طایی به  منزله شعار 
متداول در آمریکا در اواخر قرن نوزدهم و اوایل 

قرن بیستم می پردازد. 
ــاره  فصل نهم دیــدگــاه هــای روان شناختی درب
قــاعــده طایی را یــک جــا گــرد آورده اســت، در 
فصل های دهــم و یــازدهــم، قاعده طایی را در 
فلسفه قرن بیستم با طرح پرسش هایی بررسی 
می کند و فصل دوازدهم به تفاسیر معاصر این 
قــاعــده در فلسفه دینی و الهیات اختصاص 

 یافته است. 

طرحی پژوهشی که در آستانه چاپ توسط بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی قرار دارد

»قاعده طالیی« یکی از بنیادی ترین قواعد عملی اخالق

علمی علمی 
فرهنگی فرهنگی 

کاربرد مهندسی در آینده روابط ایران و عراق
 به همت دانشکده مهندسی دانشگاه بین المللی امام 
رضا)ع( نخستین اجاس بین المللی »کاربرد مهندسی 

در آینده روابط ایران و عراق« برگزار شد.
مرتضی رجــوعــی؛ رئــیــس دانــشــگــاه بین المللی امــام 
رضــا)ع( در این اجــاس که در قالب وبینار برگزار شد، 

گفت: ارتباطات دانشجویی یکی از برترین ارتباطات 
فرهنگی بین ملت هاست که ضمن اثــرگــذاری عمیق 
فرهنگی و بــرقــراری ارتــبــاط بین نخبگان فرهنگی در 
کشورهای مختلف، سبب تقویت و استحکام روابط 
فرهنگی بیشتر بین کشورها می شود. در همین راستا 

این اجاس بین المللی با محورهای تازه های تحقیقات 
و پروژه های کاربردی در حوزه های الکترونیک، مخابرات، 
مهندسی پزشکی، مهندسی مکاترونیک و مهندسی 

رایانه برگزار شد. 
وی افزود: هدف از برگزاری این اجاس در مرحله نخست 

ایجاد بستری برای همکاری دانشگاهی بیشتر میان 
دو کــشــور اســـت. همکاری دانشگاهی عــامــل اصلی 
توسعه هدفمند ارتباطات عینی و توسعه رشته های 
آموزشی و همچنین پایان نامه ها و طرح های پژوهشی 

دانشگاه هاست.

کتابخوانی
   چاپ دوم

 »آبی ها«ی سعید تشکری 
همزمان با برگزاری سی و سومین 

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، چاپ 
دوم کتاب »آبی ها« منتشر شد.کتاب 

آبی ها نوشته زنده یاد سعید تشکری، یك 
داسـتان بلند تاریخی دربـاره پزشکی 

مسیحی به اسم زکریای رومی است که 
در زمان هارون الرشید تالش دارد برای 
عرض ارادت و شاگردی به محضر امام 

هشتم برسد. او برای دیدن امام رضا)ع( 
سختی های فراوانی را تحمل می کند، تا 

به پیشگاه پیشوا و الگوی کامل زمانه خود 
تشرف یابد. داستان با نثری ساده وقایع، 

لحظات شیرین وصال، اوضاع زمانه و 

دوران زندگی امام رضا)ع( را به نمایش 
می گذارد. عالقه مندان می توانند این کتاب 
را از طریق مراجعه حضوری یا اینترنتی 
به فروشگاه های کتاب یا سایت به نشر در 

سراسر کشور تهیه کنند.
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املعروف 
مامل 
یتقدمه 
مطل و 
الیتبعه 
منّ
کار نیك آن است 
که قبل از انجامش 
هیچ گونه سستی 
انجام نگیرد و بعد از 
پایان کار، هیچ مّنتی 
همراه نداشته باشد.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی تنکابن
نظر به مواد ۱ و ۱۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مصوب مرحله ۶۰، 
۱۳۹۰،۹،۲۰ ام��اک متقاضیان��ی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی تنکابن مورد 
رس��یدگی و تصرف��ات مالکانه و با معارض آن��ان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطاع عموم به ش��رح ذیل 

آگهی می گردد
اماک متقاضیان واقع در قریه پسکایه بزرگ پاک۱۳ اصلی بخش ۳

۱۶۹4مفروزی از 5۱۳ و 5۱4 فرعی ابوالحس��ن شکوری به کدملی ۲۲۱8۰58۱54 نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 5۹۲.8۹ مترمربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی.

اماک متقاضیان واقع در قریه شاقوزکتی پاک۱۶ اصلی بخش ۳
۱45۲ مفروزی از ۱۱۹ فرعی محمدرضا فرجی به کدملی ۲۲۱۹۳588۶۰نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین  

مشتمل بر  ساختمان به مساحت۲87.۲۱ مترمربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی
اماک متقاضیان واقع در قریه خرم آباد پاک ۲۲ اصلی بخش ۳

۳۰۰۲ فرعی سیدمصطفی توکلیان به کدملی ۲۲۱۹۲8887۰ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 4۲ 
مترمربع )بشرط تجمیع با پاک ۱۶۲8فرعی مجاور شمالی( خریداری مع الواسطه از مالک رسمی

۳۰۰۳ فرعی سید امیرحسین معافی مدنی به کدملی ۲۲۱۰۰۶۳۶۰4 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین محصور 
و مشجر به مساحت ۱57۰مترمربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی

۳۰۰4  فرعی آرش اشگواری به کدملی ۲۲۱۰۱۹۳7۰۲ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان 
به مساحت ۳۰۰ مترمربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی

اماک متقاضیان واقع در قریه لشکرک   پاک ۲۶ اصلی بخش ۳
5۱۶ فرعی رویا کیهانیان به کدملی ۳۳۹۲۰۳۹۲۲5 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به 

مساحت ۳۲8.7۰ مترمربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی
اماک متقاضیان واقع در قریه شیرج محله بزرگ پاک ۲8 اصلی بخش ۳

۲۶8 فرعی علیرضا مجدی به کدملی ۲۲۱۹۳55۹۳4 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به 
مساحت ۳7۱.۶5 مترمربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی

اماک متقاضیان واقع در قریه تازه آباد    پاک ۲۹ اصلی بخش ۳
۳۰۲ فرعی احمد حسینی فرد به کدملی 4۹۱۰۶7۱757 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان 

به مساحت ۱77 مترمربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی
اماک متقاضیان واقع در قریه کاردگرمحله پاک ۳7 اصلی بخش ۳

۶8۶ مفروزی از ۱77 فرعی حمیدرضا اصانلو به کدملی ۲۲۱8۰5۰۱۱۰ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل 
بر ساختمان به مساحت ۲5۰ مترمربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی

اماک متقاضیان واقع در قریه بلده سفلی  پاک 44 اصلی بخش ۳
477 فرعی فاطمه فوالدی ولی زاده به کدملی ۱75۰۹8۹۹8۰ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر انباری 

به مساحت ۲57.۲۰ مترمربع  خریداری مع الواسطه از مالک رسمی
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهر منتشر و در روستا 
عاوه بر انتشار آگهی رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعام شده اعتراض داشته باشند باید 
از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به نقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهي تقدیم درخواست به اداره ثبت محل 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 می نماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از اماکی که قبا اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده واحد 
ثبت��ی ب��ا رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود مرات��ب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
بصورت همزمان به اطاع عموم می رساند و نسبت به اماک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی 

آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.  م الف ۱۳۱۳۹54    آ-4۰۱۰۱8۶۰
تاریخ انتشار اول: ۱4۰۱/۰۲/۲4                               تاریخ انتشار دوم : ۱4۰۱/۰۳/7

هادی ماحسینی سرپرست ثبت اسناد و اماک تنکابن

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰،۹،۲۰، 
اماک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی قائم ش��هر مورد رس��یدگی و 

تصرفات مالکانه و با معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطاع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
اماک متقاضیان واقع در قریه جمنان ۲۶ اصلی بخش ۱۶

7۹۲۳ فرعی بنام آقای محسن بهرامی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت 
۳۰۲.۱8 مترمربع خریداری مع الواسطه از آقای یوسف باقر پور جمنانی مالک رسمی.

لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق این روزنامه محلی اکثیراالنتش��ار در ش��هرها منتش��ر و در 
روس��تاها عاوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعام شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 
نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در 
مورد قسمتی از اماکی که قبا اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی 
تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطاع عموم می رساند و نسبت به 
اماک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می 

نماید.  م الف ۱۳۱4۳۹۹   آ-4۰۱۰۱8۶۲
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱/۰۲/۲4     تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/۰۳/۰7

یونس قصابی کفیل اداره ثبت اسناد و اماک قائم شهر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰،۹،۲۰، 
اماک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی قائم ش��هر مورد رس��یدگی و 

تصرفات مالکانه و با معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطاع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
اماک متقاضیان واقع در قریه کفشگرکا ۲5 اصلی بخش ۱۶

۱7۹8۱ فرعی بنام آقای صابر پور ملک خیلی نس��بت به شش��دانگ یک باب مغازه به مس��احت 77.۹۰ مترمربع 
خریداری بدون واسطه از آقایان سید رضا بینش طریق و علی رضا نجارزاده مالک رسمی.

لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق این روزنامه محلی اکثیراالنتش��ار در ش��هرها منتش��ر و در 
روس��تاها عاوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعام شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
با معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 
نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در 
مورد قس��متی از اماکی که قبا اظهار نامه ثبتی پذیرفته نش��ده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه 
حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطاع عموم می رس��اند و 
نسبت به اماک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نماید. م الف ۱۳۱44۲۳  آ-4۰۱۰۱8۹۰
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱/۰۲/۲4                     تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/۰۳/۰7

یونس قصابی کفیل اداره ثبت اسناد و اماک قائم شهر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰،۹،۲۰، 
اماک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات 

مالکانه و با معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطاع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد
اماک متقاضیان واقع در قریه پول پاک

۳۰ اصلی بخش ۲ ییاقی
۳7۳ فرعی آقا/ خانم طه بابائی گیاکجانی فرزند اسماعیل نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 

مساحت ۲۰۰.۳۹ مترمربع خریداری بدون واسطه با واسطه از نعمت مشایخ.
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتش��ار در ش��هرها منتشر و در 
روس��تاها عاوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعام شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 
نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در 
مورد قس��متی از اماکی که قبا اظهار نامه ثبتی پذیرفته نش��ده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه 
حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطاع عموم می رس��اند و 
نسبت به اماک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نماید.  م الف ۱۳۱44۰   آ-4۰۱۰۱۹۰4
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱/۰۲/۲4        تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/۰۳/۰7

صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و اماک نوشهر

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر 
پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به استناد تبصره ذیل ماده 
۱۳ قانون و ماده ۱۳ ایین نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود اماک مشروحه ذیل در ساعت و تاریخ های مقرر در 

محل وقوع ملک به شرح ذیل به عمل خواهد آمد
اماک متقاضیان واقع در قریه پول پاک ۳۰ اصلی بخش ۲ ییاقی

۳7۳ فرعی آقا/ خانم طه بابائی گیاکجانی فرزند اسماعیل نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت۲۰۰.۳۹ مترمربع خریداری بدون واسطه با واسطه از نعمت مشایخ

ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۱4۰۱،۰۳،۱۶ لذا از متقاضیان و مالکین اماک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی 
دعوت می ش��ود در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رس��انند بدیهی است در صورت عدم حضور متقاضی 
و یا نماینده قانونی آنان طبق ماده ۱5 قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار ش��ده از طرف مجاورین تحدید 
خواهد شد معترضین می توانند به استناد ماده ۲۰ قانون ثبت و مواد 74 و 8۶ ایین نامه قانون ثبت ظرف مدت ۳۰ 
روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم و ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع قضایی نمایند. در غیر اینصورت با ارائه گواهی 
عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی و یا نماینده قانونی وی و بدون توجه به اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت 

مقررات ادامه می یابد.  م الف ۱۳۱4475   آ-4۰۱۰۱۹۰۰           تاریخ انتشار : ۱4۰۱/۰۲/۲4
صفر رضوانی رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان نوشهر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰،۹،۲۰، 
اماک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی قائم ش��هر مورد رس��یدگی و 

تصرفات مالکانه و با معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطاع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
اماک متقاضیان واقع در قریه آبندانسر 48 اصلی بخش ۱۶

47۳۳ فرعی بنام آقای صادق مس��یبی آالش��تی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
اس��ت به مس��احت ۱۳۰.55 مترمربع خریداری مع الواس��طه از خانم ش��هربانو توکلی آبندانس��ری مالک رسمی.

لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق این روزنامه محلی اکثیراالنتش��ار در ش��هرها منتش��ر و در 
روس��تاها عاوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعام شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 
نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در 
مورد قسمتی از اماکی که قبا اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی 
تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطاع عموم می رساند و نسبت به 
اماک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می 

نماید.   م الف ۱۳۱54۲۳   آ-4۰۱۰۱۹۰7
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱/۰۲/۲4           

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/۰۳/۰7
یونس قصابی کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان قائم شهر

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

برابر رای شماره ۲۲۳ تاریخ ۱4۰۰،۰۱،۱5 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد س��ند رسمی در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم فاطمه بهروزی 
خلیلی فرزند حسین نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۲۳.4۰ مترمربع که قسمتی 
از پاک ۱۶۱5 فرعی از 4۹ - اصلی به ش��ماره کاس��ه ۹۹،۱۰۶۹ واقع در اراضی خلیل شهر بخش ۱7 ثبت بهشهر 
محرز گردیده است لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱4 روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص 
نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
م الف ۱۳۱5857   آ-4۰۱۰۱۹۱۳

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱/۰۲/۲4             تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/۰۳/۰7
سرپرست اداره ثبت اسناد و اماک بهشهر

محمد مهدی قلیان

)) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ((
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰،۹،۲۰ 
و برابر رای شماره  ۱۲۶۶ ۱4۰۰۶۰۳۱۰۰۱۳۰۰ مورخ ۱4۰۱،۰۱،۳۱ هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضی آقای / خانم خدیجه زامهران فرزند 
غضبان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی / به مساحت ۳۰۲۰.۲۳ مترمربع به شماره پاک ۲۹۱ 
فرعی از 54 اصلی واقع در قریة لسفیجان بخش ۱۱ خریداری شده از آقای / خانم اکبر چمنی مالک رسمی محرز 
گردیده است. لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 
۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق این روزنامه و محلی / سراس��ری در ش��هرها 
منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعام شده اعتراض داشته باشند باید 
از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 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 را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.  م الف ۱۳۱5۹۹۰   آ-4۰۱۰۱۹۱4
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱/۰۲/۲4           

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/۰۳/۰7
عین اله تیموری رئیس اداره ثبت اسناد و اماک چمستان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
 آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
براب��ررای ش��ماره۱4۰۰۶۰۳۰۶۰۲۲۰۰۱۰8۳هیات اول موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای 
حس��ین ثروتی فریمانی فرزندمحمدعلی بشماره شناس��نامه۰84۰۱۰7۳74صادره ازفریمان در یک باب ساختمان 
ب��ه مس��احت۱۳8،۳۲مترمربع پاک   4۱48فرع��ی از۲7۶اصلی واقع در بخش۱۳خریداری ازمالک رس��می بنیاد 
مستضعفان محرزگردیده است.لذا به منظور اطاع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱5روز آگهی می شود درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادرخواهدشد.     آ-4۰۱۰۱858  
تاریخ انتشارنوبت اول:۱4۰۱،۲،۲4              تاریخ انتشارنوبت دوم:۱4۰۱،۳،7                        

محمدرضارجایی مقدم
رئیس ثبت اسنادواماک

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

براب��ر رای ش��ماره ۱4۰۱۶۰۳۰۶۰۰5۰۰۰8۰7 هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلی��ف وضعی��ت ثبت��ی 
اراض��ی و س��اختمان ه��ای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واح��د ثبتی ح��وزه ثبت مل��ک نیش��ابور، تصرفات 

مالکان��ه و بامع��ارض متقاض��ی آق��ای عل��ی بیل نق��ره فرزن��د غامرضا به ش��ماره شناس��نامه ۹75 ص��ادره از 
نیش��ابور در ی��ک ب��اب س��اختمان ب��ه مس��احت ۱۲۳/85 مترمرب��ع پ��اک ۲۶ فرع��ی از ۱5 اصل��ی واق��ع در 
اراض��ی ف��اروب رم��ان بخش 5 نیش��ابور خریداری از مالک رس��می آقای محمدرضا دهنوی محرز ش��ده اس��ت. 
بنابراین به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی میشود 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 کنند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م الف ۱۰84   آ-4۰۱۰۱۹۱5
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱/۰۲/۲4     تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/۰۳/۰8 

سیدابوالفضل حسینی- رییس اداره ثبت اسناد و اماک نیشابور

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

برابر رای شماره ۱4۰۰۶۰۳۰۶۰۰5۰۰۱۱۶۶ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور، تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضی آقای 
عباس��علی دفتری فرزند علی محمد به ش��ماره شناسنامه ۶۱8۳ صادره از مشهد در یک باب ساختمان به مساحت 
۳۶/۰8 مترمربع پاک ۱۰۹ فرعی باقی مانده از ۳7 اصلی واقع در اراضی کوشک بخش ۱۲ نیشابور خریداری از مالک 

رسمی خانم مریم واعظی محرز شده است. 
بنابراین به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی میشود 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 کنند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م الف ۱۱۲۶   آ-4۰۱۰۱۹۱۶
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱/۰۲/۲4             

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/۰۳/۰8 
سیدابوالفضل حسینی- رییس اداره ثبت اسناد و اماک نیشابور

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد((
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ 
اماک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش ۱4 مش��هد واحد ثبتی شهرستان 
تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بامعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطاع عموم به شرح 

ذیل آگهی می گردد:
آقای نوراله بذرگر به شناسنامه شماره ۶۲7 کدملی ۰74۹4۰۰۶84 صادره تایباد فرزند غام موال در ششدانگ یکباب 
منزل به مساحت ۱5۱/۱5 مترمربع پاک شماره ۲587 فرعی از ۲۶۲ فرعی از ۲5۰ اصلی واقع در خراسان رضوی 
بخش ۱4 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت رسمی و مشاعی آقای غام حسین کریمدادی 

و قسمتی از پاک** کاسه 5۳4- ۹۹
لذا بموجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند. اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.  آ-4۰۱۰۱۹۲۶
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱/۲/۲4                   

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/۳/8
رئیس ثبت اسناد و اماک تایباد- غامرضا آقازاده

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰،۹،۲۰، 
اماک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات 

مالکانه و با معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطاع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد
امالک متقاضیان واقع در قریه ونوش پالک 58 اصلی بخش 6 قشالقی

8۰7 فرعی آقا/ خانم طناز اسامی فرزند غامرضا نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۱8۱.78 مترمربع خریداری بدون واسطه با واسطه از نازیا مستقیم

لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق این روزنامه محلی اکثیراالنتش��ار در ش��هرها منتش��ر و در 
روس��تاها عاوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعام شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 
نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در 
مورد قس��متی از اماکی که قبا اظهار نامه ثبتی پذیرفته نش��ده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه 
حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطاع عموم می رس��اند و 
نسبت به اماک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 
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صفر رضوانی
 رئیس اداره ثبت اسناد و اماک نوشهر

اسناد تاریخی 

 دندان پزشکی 
در ایران عصر قاجار 

نشست علمی »نگاهی به تاریخ دندان پزشکی 
در دوره قاجار و تأسیس مدارس دندان سازی )با 
تکیه بر اسناد(« در کتابخانه و موزه ملی ملک؛ 
بزرگ ترین موقوفه فرهنگی آستان قدس رضوی 

در تهران برگزار شد. 
ــــن نــشــســت چــهــارمــیــن جــلــســه از سلسله  ای
نشست های »تــاریــخ پزشکی در ایــران و جهان 
اســام« است که با مشارکت مؤسسه کتابخانه 
و موزه ملی ملک و هسته پژوهشی تاریخ پزشکی 
دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

در تاالر »علوم در ایران اسامی« برپا شد.
دکــتــر رفــیــع کــافــیــه؛ دنــدان پــزشــک و پژوهشگر 
ــاریــخ دنــدان پــزشــکــی در ایـــن نشست علمی   ت
در خصوص پیشینه دندان پزشکی در ایران عصر 
قاجار، چگونگی پیدایش و پایه گذاری مدرسه های 
دندان سازی در آن روزگــار و روایت های سندهای 

تاریخی در این زمینه، نکاتی مطرح کرد.
تاالر »علوم در ایران اسامی« کتابخانه و موزه ملی 
ملک، نخستین تاالر موزه ای بازتابنده دستاوردهای 
دانشمندان عصر زرین تمدن ایرانی - اسامی بر 
پایه نسخه های خطی در ایران است که بخشی 
ــار روایــتــگــر تــاریــخ علم پزشکی و آثــار  از ایــن آثـ
دانشمندانی همچون ابن سینا و زکریای رازی با 

محوریت گنجینه ملک است.  
در حال حاضر اهل علم و هنر می توانند از شنبه 
تا چهارشنبه از ساعت ۹ تا 1۶:3۰ و پنجشنبه ها 
تا ساعت 1۵:3۰ از خدمات تاالرهای کتابخانه ای 
ــوزه ملی ملک  ــوزه ای مؤسسه کتابخانه و م و مـ

استفاده کنند. 
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