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بازدید تولیت آستان قدس رضوی 
از پروژه های عمرانی حرم مطهر

تولیت آستان قدس رضوی از پروژه های عمرانی حرم مطهر 
امام رضا)ع( بازدید و از نزدیک در جریان روند اجرای آن ها 
قرار گرفت. حجت االسالم  والمسلمین احمد مروی دیروز 
از عملیات عمرانی حرم مطهر رضوی که با هدف تسهیل 
تــردد و زیــارت زائــران در دســت انجام اســت، بازدید و از 

نزدیک در جریان روند اقدام های انجام شده قرار گرفت.
پروژه های تعویض پوشش ورودی رواق دارالحجه ایستگاه 
آسانسور  ســاخــت  ــاده،  ــعــب دارال رواق  در  کــتــاب  مطالعه 
سنگ های  نصب  انقالب،  صحن  کفشداران  آسایشگاه 
به  طوسی  شیخ  بست  آسانسور  دارالــوالیــه،  رواق  کتیبه 
منظور دسترسی آسان تر زائــران به این بست و تسهیل 
پله  و صندلی چرخدار، ساخت  مــرور سالمندان  و  عبور 
از رواق دارالوالیه به دارالحجه به منظور تسهیل و  برقی 
ــران، اجــرای سنگفرش محدود  افــزایــش سرعت تــردد زائـ
بست شیخ طوسی به بست شیخ طبرسی و پروژه ره باغ 
حضرت زهــرا)س( از جمله مــواردی بود که تولیت آستان 

قدس رضوی از آن ها بازدید کرد.
بــازدیــد ضمن  ایــن  در  مــروی  والمسلمین  حجت االسالم 
پــروژه هــا و  ایــن  کــارگــران مجری  و  بــا مهندسان  گفت وگو 
شنیدن نظرات آن هــا، در راستای تسهیل شرایط تشرف 

زائران و تسریع انجام پروژه ها دستوراتی صادر کرد.
حرم  نگهداری  و  فنی  سازمان  رئیس  کاظمی،  خلیل هللا 
مطهر رضوی که در این بازدید تولیت آستان قدس رضوی 
را همراهی می کرد، در هر بخش گزارشی از اقدام های انجام 

شده و سرعت پیشرفت پروژه ها ارائه کرد.

از  عــکــس  چــنــدتــایــی  توسلی   رقیه 
قول  بــه   کــه  می فرستد  کــتــاب  نمایشگاه 
خودش، ناکام نمانم. از یکیشان نمی شود 
سرسری گذشت. پدر و دختری هستند با 
سر و وضع غیرمعمول. پدر بقچه گلداری 
توی بغلش دارد و صورت استخوانی اش، 
ــاب ســـوخـــتـــه اســــــت و دخـــتـــرک  ــ ــتـ ــ آفـ

دست هایش حنابند شده است.
برای همکار عکاس باشی ام می نویسم: چه 

سوژه عجیب و خاصی!
پاسخ می دهد: »آخ! آخ! این دو تا محشر 
و  رفتم  غرفه  تا  سه  دو  باهاشون  بــودن. 

پــدره  کنم.  عکاسی  ازشـــون  دادن  اجـــازه 
دایره المعارف  بود.  دایره المعارف  بی اغراق 
برای  جهان.  مردم شناسی  و  تاریخ  سیار 
کتاب  دقــت  و  حوصله  بــا  کلی  ــران«  ــ »ای
بــا دلــیــل توضیح مــی داد  و  بــرمــی داشــت 
ــه... جسارت کــردم و  چــرا بخرند و چــرا ن
شما  شــریــف  شــغــل  ببخشید  پــرســیــدم 
چــیــه؟ کــه گــفــت دامـــــدارم. هــفــت نسله 
دختر  ــران،  ایـ از  باغبونیم.  و  ــدار  دامـ کــه 
بــاهــوشــش چــی بگم کــه عــالقــه اش عین 
می رفت هی سراغ  بــود.  خــودش شیرین 
سفرنامه  و  کــیــهــان شــنــاســی  کــتــاب هــای 

معلمه.  مــامــانــش  مــی گــفــت  شـــعـــر...  و 
نجوم،  دنبال  بره  روزی  یه  خودشم شاید 
اخترفیزیک. می گفت قراره تا چند وقت 
برای  مطرح،  نویسنده  یه  کارگاه  تو  دیگه 
بچه ها از کتابایی که خونده، حرف بزنه... 
می گفت از خوردن و خوابیدنت بزن خانم 

اما از خوندن نه...«. 
بـــه سطحی نگر  قـــضـــاوتـــم،  بـــه  مــی خــنــدم 
بـــودنـــم... حــالــم خــوب مــی شــود. نــاکــامــی ام 
شسته می شود. اصالً جال می گیرد روزم. از 
سادگی و دانایی و صفای »ایــران« و پدرش 
یاد می گیرم. با خودم می گویم که چقدر این 

مردمان انگشت شمارند. می رسم به حکایت 
و  رخــت  پی  هنوز  چــرا  واقعاً  مالنصرالدین. 
لباس و قیافه ایم؟ چرا عقلمان توی چشممان 

است؟ ظاهربینی آیا از جهل نمی آید؟
و  باقی عکس ها...  تماشای  به  می نشینم 
می رسم به این نتیجه که الحمدلله کتاب 
هنوز خاطرخواه دارد. هنوز معشوق است.

پینوشت
موال علی)ع( می فرمایند: هر کس با کتاب 
آرامش یابد، راحتی و آسایش از او سلب 

نمی شود.

نیمکتزندگینیمکتزندگی

 هنوز 
خاطرخواه دارد
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دستاوردهای همایش »ارتباطات 
بین الملل عتبات مقدس«

خاطره استاد فلسفه دانشگاه تهران از مراسم ازدواج پسرش

 سفارش استاد فاطمی نیا 
به زوج های جوان

نکته های ناب/ مرحوم آیت اهلل حائری شیرازی

 چرا امام 
 اجازه می داد 
دستش را ببوسند؟
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همایش بین المللی اوقات فراغت آغاز به کارکرد
 پیش به سوی 

شور و نشاط اجتماعی

در تازه ترین اثر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی بررسی شد

 گونه شناسی طالب کنشگر 
در شبکه اجتماعی اینستاگرام

    سال دوم    ویژه نامه 338    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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اجتماع هزار نفری بانوان فعال قرآنی با مشارکت 
رضوی  قــدس  آستان  اسالمی  تبلیغات  معاونت 
در  مشهد  شهر  فرهنگی  نهادهای  از  جمعی  و 
برگزار شد.  رضــوی  مطهر  دارالمرحمه حرم  رواق 
جهادی  قــرآنــی  بــانــوان  گردهمایی  نخستین  در 
خراسان رضوی در حرم مطهر حضرت رضــا)ع(، 
بسیج  فرمانده  حجت االسالم مهدی حسن زاده؛ 
رسول  فرمایش  طبق  گفت:  رضــوی  مطهر  حــرم 

ــی اســــــــالم)ص( شــمــا به  ــرامـ گـ
واســطــه فــراگــیــری قـــرآن کــریــم، 
بهترین امت ها هستید. توسل 
و تمسک به آیات نورانی قرآنی 

و سبک و سیره پیامبر)ص( ...

بررسی مقوله فرزندآوری در آیات و روایات

نگاهی نو به پنجره طالیی جمعیت
گردهمایی 

 بانوان 
 فعال قرآنی 

در حرم رضوی 

2

4

منبرمجازی

»کار« مقدس است

امر  دربـــاره  مــا  بحث  مظاهری   آیت اهلل 
جدیت،  با  که  مقوله ای  اســت.  کــار  مقدس 
تالش و کوشش همراه است. کلمه مقدسی 
که نور سرتا پای آن را فرا گرفته است. هر کس 
به جایی رسید در اثر همین کار و کوشش و 
تالش و جدیت است. چه در امور مادی و چه 

در امور معنوی.
وقتی می گوییم کار، منظور چهار نوع فعالیت 

فرهنگی، تولیدی، توزیعی و خدماتی است.
در اسالم ثوابی باالتر از کار، تالش، کوشش 
دوم  در جنگ جهانی  نــداریــم.  استقامت  و 
ژاپن تبدیل به تپه ای از خاک شد. در آلمان 
بین  از  دانشگاه ها  همه  افتاد.  اتفاق  همین 
رفت. بسیاری از اساتید زیر خاک رفتند اما 
50 سال بیشتر طول نکشید که همین ها نمره 

اول در دنیای غرب شدند.
اســالم می فرماید کــار، کوشش و تالش مهم 
است، اما باید زیرمجموعه ایمان و تقوا را هم 
داشته باشید. جوان های عزیز! قرآن 600 بار 

به کار، تالش و کوشش امر کرده است.
اخالقی  فساد  نباشد  ایمان  زیربنا  اگر  البته 
اگر  می کند  نابود  را  جوان ها  می کند.  ایجاد 
آمریکا  بمب های  همان  نباشد  ایمان  زیربنا 
نتیجه،  اولین  می افتد.  ژاپــن  روی  و  می شود 
شکستن اتم و کشته شدن بیش از 100 هزار 
نفر در ژاپن بود... آیا تقصیر بمب اتم بود؟ 
نه! تقصیر اختراعی بود که زیربنایش ایمان 
نبود. قرآن 600 جا گفته الذین آمنوا و عملوا 
الصالحات... احتیاج به دشمن بد است. ما 
اول باید در زمینه احتیاجات خودمان و برای 
خودمان تولید کنیم. ثواب هم دارد... زراعت 
ــدازه ای ثواب دارد که رسم ائمه)ع( این  ان به 
زراعــت  کارهایشان  از  یکی  کــه  اســت  بـــوده 
بوده است. ما باید از نظر گندم، جو و علوفه 
بلکه  باشیم  نداشته  دیــگــران  بــه  احتیاجی 
صادر هم بکنیم. استقالل، آزادی، جمهوری 
می پوشد...  عمل  جامه  طــوری  ایــن  اسالمی 
خیلی ساده استقالل یعنی ما احتیاجی به 
دیگران نداشته باشیم. استقالل در زراعت و 

استقالل در کارخانه داشته باشیم.
کــار و کوشش مهم  قــرآن،  از نظر روایــت و 
کار  و  نخست  رتبه  در  فرهنگی  کــار  اســت. 
اقتصادی  کار  رتبه دوم است.  اقتصادی در 
مدرس  بیامرزد  خــدا  بــاشــد...  تولیدی  باید 
را... داد می زد که ما هر چه خودمان داریم 
را باید مصرف کنیم. از دیگران گرفتن ضرر 
بــه استقالل مــی زنــد. خــود مــرحــوم مــدرس 
هر  می گفت  می پوشید...  کرباس  همیشه 
اگــر به  بــاشــد...  باید  از خودمان  چه داریــم 
حــرف  ایـــن  روی  مجلس  در  جـــدی  ــورت  صـ
ــاع مملکت  ــدرس حــســاب مــی شــد، اوضــ مـ
مسئله  بر  هم  خمینی)ره(  امــام  نبود.  ایــن 

استقالل خیلی تأکید داشتند... .

درباره »فاطمه طوسی« و نقش وی در دفاع از خراسان پس از حمله چنگیز

حامی مشهد در دربار مغوالن  
حسین نیکبخت   محمد
مشهور اســت کــه تــاریــخ را مــردان 
می نویسند و به همین دلیل به نقش 
مهم و راهبردی بانوان در رویدادهای 
ــاره مــی شــود؛  ــ ــخــی، کــمــتــر اشـ ــاری ت
امــا همیشه هــم ایــن  طــور نیست. 
نمونه اش همسر »صوفیان خلیفه« که داستانش را 
یک بار در صفحه نخست رواق برایتان تعریف کردم؛ 
بانویی که فرماندهی محافظان شهر مشهد را در زمان 
هجوم ازبکان در عهد شاه طهماسب یکم صفوی 
برعهده داشت و البته به پیروزی هم دست یافت. 
امروز می خواهم درباره یکی از این بانوان صحبت کنم 
که شاید تا به حال اسمش را نشنیده باشید؛ بانویی 
مشهدی که حدود 770 سال پیش، در دوران تسلط 
مغوالن بر ایران، سر از دربار خان مغول در مغولستان 
هم والیتی هایش  آسایش  و  آرامــش  بــرای  و  درآورد 
در خراسان و به ویژه زائران و مجاوران حرم رضوی، 
»فاطمه  نــام  به  داد؛ خانمی  انجام  مهمی  کــارهــای 
طوسی« که مرحوم سعید تشکری نیز سرگذشت او 
را در رمانی به نام »فاطمه طوسی« روایت کرده است.

آغاز اقتدار بانوی مشهدی ◾
خراسان نخستین جایی در ایران بود که مورد هجوم 
مغوالن واقع شد؛ آن ها در شهرهای بزرگ این دیار 
مانند مرو، هرات و نیشابور دست به قتل عام های 
و  اقتصادی  حیات  به  تقریباً  و  زدنــد  وحشتناک 
اجتماعی ایــن خطه پایان دادنــد؛ با ایــن حــال به 
دالیلی که پیشتر هم به آن ها اشاره کرده ام، مشهد 
ماند.  مصون  مغوالن  تعرض  از  زیـــادی  حــدود  تا 
»جهانگشای  کتاب  گـــزارش  طبق  طوسی  فاطمه 
جوینی«، زنی از »مشهد مقدس علی الرضا« بود 
با خــانــواده اش گرفتار  روزگـــار، همراه  از قضای  که 
»قــراقــورم«  به  بــرده  عنوان  به  را  او  و  مغوالن شد 
پایتخت حکومت چنگیزیان در مغولستان بردند 
تا سر از قصر »تورکیناخاتون« درآورده و خدمتکار 
مخصوص او شود. شاید اگر ندانید تورکیناخاتون 
کیست، درست متوجه مهم بودن این اتفاق نشوید؛ 
او عروس چنگیز و همسر اوگتای، پسر وی بود که 
فرمانروایی کل امپراتوری مغول را برعهده داشت. 
فاطمه طوسی که بانویی بسیار باهوش و خوش بیان 
بود، خیلی زود زبان مغولی را فرا گرفت و چون در 
امر مشورت، راهنمایی های مؤثری به تورکیناخاتون 
می کرد، به سرعت از یک خدمتکار به ندیمی مهم 

و مورد اعتماد تبدیل شد و اندک اندک بر قدرت 
خود در دربار مغوالن افزود.

دفاع از مشهد و خراسان ◾
فاطمه طوسی ارتباطش را با زادگاهش حفظ کرد و 
توانست برخی از افراد خاندان خودش را در مشهد 
و اطراف آن، به عنوان مأمور حکومتی مستقر کند. 
این افــراد، گزارش های مربوط به وضعیت مشهد و 
اطــراف آن را نو به نو برای فاطمه می فرستادند. در 
این زمان، حاکمی مغولی به نام »گُرگُز« بر خراسان 
حکومت می کرد؛ حاکمی که خون مردم را در شیشه 
بــرای آن هــا بسیار سخت  کــرده و شرایط زندگی را 
نموده بود. فاطمه طوسی که حاال از نزدیکان ملکه 
و به تعبیر جوینی، از ارکان حکومت مغول محسوب 
مــی شــد، بــا تــالش فـــراوان و بــه کــار بــردن روش هــای 
سیاسی توانست »گُرگُز« را از حکومت خلع کند. 

ارتــبــاط فاطمه با ســـادات رضــوی شهر مشهد نیز 
بسیار نزدیک و صمیمانه بود و به همین دلیل برخی 
از احتمال شیعه بودن یا حتی نسبت داشتن وی 
با سادات رضوی سخن گفته اند. این ارتباط سبب 
می شد او تمام قدرتش را برای بهبود شرایط مردم 
مشهد و اطراف آن به کار گیرد و عالوه بر این بکوشد 
تا وضعیت اسفبار مردم خراسان بهبود یابد. فاطمه 
در موقعیتی دســت به ایــن کــار پرخطر زده بــود که 

در آن زمان، مغوالنِ حاکم بر نواحی مختلف ایران، 
منبع درآمدی جز غارت نمی شناختند و اصوالً برای 
فرهنگ و اقتصاد مدیریت شده، ارزشی قائل نبودند. 
این رویکرد موجب از بین رفتن ساختارهای اقتصادی 
مــردم  و  بــود  شــده  اشغالی  مناطق  در  اجتماعی  و 
دسته دسته از محل زندگیشان می گریختند. نفوذ 
فاطمه در دربار مغول موجب شد دست کم در این 
بخش از مناطق اشغالی ایران، یعنی مشهد و نواحی 
تا حدی تعدیل  اطــراف آن، روال حکومتی مغوالن 
شود. جوینی درباره این نفوذ می نویسد: »رُتبت او 
زیاد گشت و تمکن او به غایت انجامید، چنان که 
محرم اسرار اندرونی و محل رازهــای پنهانی شده و 
ارکــان از کارها محروم شدند و دست او در اوامــر و 
نواهی گشاده شد و بزرگان اطراف به حمایت او توسل 
می نمودند. خاصه بزرگان خراسان و جمعی از سادات 
مشهد مقدس نزدیک او برفتند که در زعم او آن بود 

که از سالله سادات کبارست«. با این حال، فاطمه 
طوسی فرجام خوشی پیدا نکرد. ورود به فعالیت های 
سیاسی آن هم در دربار مغوالن که عرصه برای کشتار 
رقبا خیلی ساده فراهم می شد، کاری خطرناک بود. 
در سال 625 خورشیدی به دنبال مرگ تورکیناخاتون، 
تعدادی از مخالفان فاطمه طوسی در دربار مغول، به 
او اتهام های مختلفی وارد کردند و زمینه زندانی شدن 

و قتل او را فراهم کردند.

فاطمه طوسی که بانویی بسیار باهوش و خوش بیان بود، خیلی زود زبان مغولی را 
فرا گرفت و چون در امر مشورت، راهنمایی های مؤثری به تورکیناخاتون می کرد، 
به سرعت از یک خدمتکار به ندیمی مهم و مورد اعتماد تبدیل شد و اندک اندک بر 

قدرت خود در دربار مغوالن افزود.
گزيدهگزيده



و ملولود 
فی امتی 
احب الی 
مما طلعت 
علیه 
الشمس
همانا یک نوزاِد 
متولد شده در اّمتم، 
از آنچه خورشید بر 
آن می تابد، نزد من 
محبوب تر است.

میراث اهلل 
من عبده 

املومن 
ولد صاحل 
یستغفر له

میراث خدا از بنده 
مؤمنش، فرزند 

صالحی است که 
برای او آمرزش 

بطلبد.

اگر برای من 
بوده...

بعد از آزادی امام 
از قیطریه، عده ای 

از بازاری های تهران 
ناهاری ترتیب داده 
بودند و امام هم در 

همان جلسه سر 
سفره نشسته بودند. 

یکی از بازاری ها به 
امام گفت: »بازاری ها 

برای خاطر شما چه 
کردند و چه کردند...« 

امام به او فرمودند: 
»بیخود کردند!« همه 
تعجب کردند که این 
چه حرفی است! بعد 

امام فرمودند: »اگر 
برای خدا کردند که 

خدا اجرشان بدهد. 
باید بکنند. اگر برای 

من کردند، من چیزی 
ندارم بدهم«.

راه حلی برای 
 غلبه بر 
خواب سحر

آیت هللا جاودان در 
پاسخ به درخواست 
راه حل فردی که پرسیده 
بود: »بنده به خواندن 
نماز شب خیلی 
عالقه مندم منتها خواب 
سنگینی دارم که اغلب 
متوجه زنگ ساعت 
نمی شوم واطرافیانم 
ساعت را خاموش 
می کنند و اگر هم مرا 
صدا کنند اغلب اوقات 
متوجه نمی شوم. نوشته 
بودند: »شب بسیار 
کمتر غذا بخورید، زودتر 
بخوابید، روز خودتان 
را خیلی خسته نکنید، 
پای فیلم و تلویزیون 
ننشینید، با وضو 
بخوابید، قبل از خواب 
مقداری قرآن بخوانید و 
بدانید نه کم غذایی و نه 
زود خوابیدن و نه هیچ 
کار دیگری نمی تواند 
آدم را از خواب سحر 
بیدار کند و فقط باید 
خدای متعال بخواهد 
و ان شاءهللا مرحمت او 
شامل شما شود«.

سیره امام پرسش و پاسخ

سومین آیــه مــهــدوی قــرآن، آیــه صــد و بیست و چهارم 
از ســوره مبارکه بقره اســت. ایــن آیــه به جریان آزمــودن 
حــضــرت ابـــراهـــیـــم)ع( تــوســط پـــروردگـــار، مــوفــقــیــت آن 
ــاگــون، انــتــصــاب وی به  ــون حــضــرت در آزمــایــش هــای گ
مقام امامت و در نهایت درخــواســت حضرت ابراهیم 
ــار نسبت بــه تـــداوم جــریــان امــامــت در نسل  ــروردگ از پ
خود و پاسخ ذات اقــدس هللا به این درخواست مربوط 

َتَمَّهُنَّ قاَل  ُّهُ بِكَلِماٍت فَأ می شود؛ »وَ إِذِ ابْتَلی  إِبْراهيَم رَب
َّتي  قاَل ال يَنالُ  ي َّاسِ إِماماً قاَل وَ مِنْ ذُرِّ ِّــي جاعِلَُك لِلن ِن  إ

َّالِميَن«. عَهْدِي الظ
ــج(  ــان)عـ ــام زمـ ــ ــدس ام ــ ــود اق ــاط آیـــه بـــا وجــ ــبـ نــقــطــه ارتـ
ــادق)ع( دربـــاره این  روایـــت مفضل بــن عمر از امـــام صــ
ــردان و اصــحــاب  ــاگـ ــه اســــت. مــفــضــل بــن عــمــر از شـ آیـ
ــادق)ع( و نــاقــل روایـــت مفصلی دربـــاره  خــاص امـــام صــ

ــرار آفــریــنــش از آن حــضــرت اســت  خــداشــنــاســی و اســ
ــا عــنــوان کــتــاب تــوحــیــد مــفــّضــل در اختیار  ــروز ب  کــه امــ

قرار دارد. 
ــا سلسله ســنــد خـــود از  در روایــتــی کــه شــیــخ صـــدوق ب
مفضل بن عمر نقل کــرده، آمــده وی از امــام صــادق)ع( 
ــار از کــلــمــاتــی پــرســش کــرد  ــ ــروردگ ــ دربــــــاره مــقــصــود پ
کــه حــضــرت ابــراهــیــم بــا آن مـــورد آزمــایــش قـــرار گرفت. 

ــراد هــمــان کلماتی  ــ حــضــرت صــــــادق)ع( فـــرمـــودنـــد: م
اســت کــه آدم)ع( از جــانــب خــدا دریــافــت و بــه واسطه 
ــه کـــرد و گــفــت: خـــدایـــا بـــه حـــق مــحــمــد و علی  ــوب آن ت
و فاطمه و حسن و حــســیــن)ع( از تــو مــی خــواهــم توبه 
 مــن را قــبــول کــنــی و خــدا کــه تـــواب و رحــیــم اســت توبه 

او را پذیرفت. 
ْــنِ  عُمَرَ عـَـنِ الّصادق علیه السالم قَال:  لِ  ب

»عَــنِ الْمُفَضَّ

ْــراهِــیــَم  َــلــی إِب ْــت َّوَجَـــلَّ: »وَ إِذِ اب َّــهِ عَـــز ــوْلِ الــل َـ ْــتـُـهُ عَــنْ ق َســأَل
َـــاَل علیه السالم:  ــاُت؟ ق ْــکـَـلـِـمَ ــذِهِ ال ــا هَـ ــهُ بـِـکـَـلـِـمــاٍت« مَ ُـّ رَب
ِّــهِ  ــنْ رَب َّــاهـَـا آدَمُ علیه السالم مِ َــلـَـق َّــتـِـی ت ْــکـَـلـِـمَــاُت ال ــَی ال هِ
ــقِّ  ــَک بـِـحَ ـُـ ــأَل ــ ! أَْس َــــاَل: یَـــا رَبِّ َّــــهُ ق ـْـهِ وَ هُـــوَ أَن ـَـی ــل َـــاَب عَ َـــت ف
ـْـنِ  ــی ــَس ـْـحُ ــَســـنِ وَ ال ْـــحَـ ل َـــاطِـــمَـــه وَ ا ِـــیٍّ وَ ف ــل ــدٍ وَ عَـ مُـــحَـــمَـّ
َّـــهُ هـُـوَ  ْــهِ إِن ، فـَـتـَـاَب هللاُ عـَـلـَـی ــلـَـیَّ ْــَت عَ ُــب  علیهم السالم إاِلَّ ت

َّاُب الرَِّحیمُ«.  َّو الت

پس از این بیان امام صادق)ع(، مفضل می گوید: خطاب 
به آن حضرت عرض کردم: معنای عبارت »فَأَتَمَّهُنَّ« در 
ادامه آیه چیست؟ امام فرمود: یعنی امامان را تا حضرت 
قائم)عج( تکمیل کرد؛ 12 امام که 9 نفر آن ها از فرزندان 
َــال: قُلُت: یَا ابَْن رَُسولِ  حضرت حسین)ع( هستند؛ »ق
َّوَجَلَّ بِقَوْلِهِ فَأَتَمَّهُنَّ؟ قَاَل علیه السالم:  َّهِ! فَمَا یَعْنِی عَز الل
ئِمِ اثْنَا عََشرَ إِمَاماً تِْسَعه مِنْ وُلْدِ  لْقَا ِلَی ا َتَمَّهُنَّ إ یَعْنِی أ

الْحَُسیْنِ علیه السالم«. )البرهان، ج1، ص317(
بنا بر این روایت، ابزار آزمایش حضرت ابراهیم، اظهار 
ــاره جایگاه و مقامات ذوات مقدس  عقیده و ایمان درب
 14 معصوم)ع( از وجود نازنین پیامبر اکرم)ص( تا آخرین 
جانشین ایشان یعنی امام زمان ما حضرت مهدی)عج( 
بود و در نتیجه این باورمندی، شایستگی یافت به مقام 

امامت و پیشوایی در میان مردم منصوب شود.  

تفسیر
آیتهللاسیداحمدعلمالهدی
 بشارت های قرآن
  به وجود اقدس 
)8( fامام زمان

نکته های ناب
مرحوم آیت اهلل حائری شیرازی

   چرا امام اجازه می داد دستش را ببوسند؟
تواضع، غذای ساده خوردن نیست. تواضع، عمل کردن به وظیفه 
است. اگر وظیفه انسان باالی مجلس نشستن است، همین ثواب 

را دارد. امام در دوره شاه از زندان آزاد شد. خدا رحمت کند برادرم 
آمده بود امام راحل را در این وضعیت دیده بود. گفت دو تا متکا 

این طرف و آن طرف امام گذاشته بودند. مردم می آمدند و دست 
امام را بوسه می زدند! امام دستش را نمی کشید!

این تواضع است چون وظیفه اش است. می خواهد قدرت خودش 
را به رژیم نشان بدهد. می خواهد ارادت مردم به خودش را به 

دشمن نشان دهد وگرنه این نیست که از دست بوسیدن لذت ببرد. 

وظیفه اش را انجام می داد.
مأمون امام رضا)ع( را مجبور کرد ولیعهد باشد، حضرت گفت: 
این کار را از من نخواه. گفت: اختیاری نیست. می خواهی با من 

مقابله کنی؟ من هم نوع دیگری رفتار می کنم؛ یعنی تو را می کشم. 
حضرت کرهًا )از روی کراهت( قبول کرد. حاال ولیعهد شده. دو 

 برادر بودند به نام حسن بن سهل و فضل بن سهل. این ها 
همه کاره های مأمون بودند. وزیر ارشد پیش امام رضا -پیش 

ولیعهد- آمد. حضرت داشت با یکی از یارانش صحبت می کرد. 
جلو در ایستاد. حضرت به حرفش ادامه داد. مدت ها اجازه داخل 
شدن به او نداد. بعد حضرت می گوید کاری داری؟ اجازه می دهد 

بیاید داخل. اما اذن نشستن به او نمی دهد. ایستاده مطلبش را 
می گوید و حضرت جوابش را می دهد و او می رود.

دیگران نباید این کار را کنند. برایشان خطرناک است. امام در یک 
تواضعی دربرابر خداست که این گونه بی اعتنایی ها، او را متکبر 
نمی کند. او آنچنان ذلت باطنی دارد که این بی اعتنایی ها برایش 

غرور نمی آورد.
آقای گورباچف، آقای شوارت ناتزه را فرستاده بود پاسخ پیام 

امام را بیاورد. امام خیلی عادی آمد. این وقتی می خواست پیام را 
بدهد می لرزید. امام هم وقتی که این فرد پیام را ابالغ کرد گفت: 

این ها جواب من نیست. دستش را به عالمت رّد حرکت می داد. 

گفت: این ها جواب من نیست، من می خواستم دری بر دنیای 
جدیدی به روی شما باز کنم.

ببین! پس اخالق و تواضع و بندگی خدا کردن، حرف خدا گوش دادن 
است. تواضع این است. باید نگاه کند ببیند تکلیف چیست؟ عمده این 

است که انسان وقتی می خواهد کاری کند حجت داشته باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران پس از درگذشت 
استاد فاطمی نیا، خاطره ای از مراسم عقد پسرش 
در محضر ایــن خطیب روحــانــی نگاشته و در این 
خاطره نکاتی از ویژگی های این استاد اخالق را بازگو 

کرده است.
به گزارش مهر، نادیا مفتونی، پژوهشگر فلسفه و عضو 
هیئت علمی دانشگاه تهران پس از درگذشت مرحوم 
سیدعبدهللا فاطمی نیا خــاطــره ای از مراسم عقد 
پسرش که توسط این خطیب روحانی خوانده شده 

نگاشته است که در ادامه می خوانید.
سال 139۰ بود و سوم شعبان. بــرای عقد پسرم به 
محضر مرحوم استاد فاطمی نیا مشرف شده بودیم. 
خیلی روی راحتی میهمانان حساس بودند و تا دیدند 

برخی روی زمین نشسته اند، گفتند: »وای بر من«!
ایشان در حالی که به تصاویری از نقاشی های همسرم 
نگاه می کردند، گفتند: »این کارهایی که شما می کنی 
خرق عادته. اینا قیامته! اینا خرق عادته! معمولی 
نیست این کارا! من وصف آقای نوری را شنیده بودم، 
اما ندیده بــودم، خیلی خوشبختم که حاال شما را 

زیارت می کنم«.
همسرم خاطره ای تعریف کرد که زمانی یکی از اعضای 
هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی یکی از تئاترهای 
من را در جشنواره فجر دیده بود و سپس درخواست 
کرد در مجلس اجرا داشته باشیم. به مجلس رفتیم 
و تا رئیس وقت مجلس مرا دید گفت: »اِ! من شما رو 
توی تلویزیون دیدم!« گفتم: »اتفاقاً من هم شما رو 
توی تلویزیون دیــدم!« آقای فاطمی نیا تبسم کردند 
و گفتند: »جناِب استاد، کسی که تلویزیون می ره 
برعکس خــدا مــی شــه؛ بــه خــدا می گن یــا مــن یـَـری 
ُــری:  ای کسی که می بینی و دیــده نمی شوی.  و ال ی
تلویزیونی ها می شن یا من یُری و ال یَری!« همچنین 
خاطره ای گفتند که در آن طنز طلبگی وجود داشت 
و به خاطر صبغه طلبگی ام به خود اجــازه می دهم 
آن را نقل کنم . گفتند: »در تبریز رسم بود بقچه ای 
به خانه عــروس می فرستادند و عکس دامــاد را هم 
در بقچه می گذاشتند. زن های دور و بر را هم دعوت 
می کردند که بیایند ببینند. مادرم یک بار که به چنین 
جمعی دعوت شده بود خواهر کوچک تر من را که االن 
برای خودش خانمی شده، همراه خود برده بود. این 
بچه هم حیوونکی چشمش را که وا کرده بود بیشتر 
آخوند دیده بود. مادرم می گفت: دیدم بچه هی سرک 
می کشد. به او گفتم: چیه؟ گفت: می خوام داماد رو 
ببینم. گفتم: برای چی؟ گفت: می خوام ببینم روحانیه 
یا آدمــه!« دقتی که ایشان در جزئیات داشتند در 
زمینه مسائل مربوط به عقد هم خودنمایی می کرد. 
مثالً درباره شاخه گل و آینه و شمعدان که در مهریه 
پسرم آمده بود، گفتند: »برخی چیزها ثابت است 
مثل سکه. اما برخی چیزها مانند شاخه گُل و آینه و 
شمعدان مقول به تشکیک است. این ها را در مهریه 
نیاورید و از باب دوستی بدهید. متأسفانه یکی از 
دفــتــرداران را که اهل علم هم بود دیــدم که می گوید 
شاخه نبات… گفتم: این چیه؟ گفت: حاج آقا عُرفه! 

گفتم: عُرف چیه؟ شرع رو باید بچسبی!«
ایشان که نزدیک همسرم نشسته بودند قوطی 
آبمیوه ای که برای پذیرایی جلو همسرم قرار داشت 
را برداشتند و گفتند: »اجــازه می دید باز کنم برای 
استاد؟« گفتم: »شما راحت باشید ما براشون باز 
می کنیم«. گفتند: »حــاال شما همیشه خدمت 
کردید ما هم یک بار برایشان انجام بدیم. من باید بیام 
خدمتشون شاگردی کنم«. چندی بعد گفتند: »نه 
اینکه این تعریف ها را برای خوشایند شما بگم. ما مثل 
غربی ها نیستیم، ما هنر را به معنای هنر به فضل خدا 
می فهمیم. به قول مرحوم امام که گفت: من ورزشکار 
نیستم ولی ورزشکارا رو دوست دارم؛ بچه های من 
می دونن بنده یه عمری با عشق هنرمندان زندگی 
کردم و نفس کشیدم. بنده نه اهل تار زدن هستم، نه 
اهل چیزی. طلبه ای هستم. ولی مقامات موسیقی 
رو می شناسم. یعنی یک نفر چیزی بخونه یک جو 
به خاکی بزنه می فهمم که اینجا به خاکی زد. اهلش 
نیستم ولی این دوست داشتنم باعث شده هنر رو 
بشناسم. اینکه می گم کارای شما خارق عادته، قراء 
مصری که می خونن می گم اینا کارشون نزدیِک خرق 
عادته، که این طور مقامات رو می پزن و سر جاش 

وقف می کنن...«.

از آنجا که شب والدت امام حسین)ع( بود نقل کردند: 
»شاید هنوز یک سال نشده که بنده و این حسین 
جان )اشاره به فرزندشان( از خدمت آقا )اباعبدهللا( 
برگشتیم. جای شما خالی رفتیم و عرض ادب کردیم. 
حرم امیرالمؤمنین)ع( که می رفتیم یه عالَمِ دیگه بود، 
حرم قمر بنی هاشم یه عالم دیگه، الحمدلله که تق و 
توقی هم نبود حرم کاظمین، عسکریه، همه رو رفتیم. 
ولی حرم سیدالشهدا که آدم می ره نمی دونه چیکار 
کنه، یعنی هیچ کار نمی شه کرد، آدم کالفه می شه 
که چکار بکنه اصــالً. اون جــا دیگه هیچ کار نمی شه 
کرد. فقط آدم باید بسوزه و نگاه کنه. علی کل حال 
ــدوارم کــه شفاعت کــبــرای ابــی عبدهللا شامل  ــی ام

همه مون بشه«.
»مــن سفارشی به زوج هــای جــوان دارم. من چیزی 
نیستم، یه 5۰ سالی کتاب بازی کــردم، نه که آدمی 
بشم، از دور فکر می کردن منم آدم هستم. ببینید، 
ان شاءهللا هیچ وقت خشم بر هم نکنین. شب تولد 
امام حسین)ع( خشم رو دفن کنید. ما خدمت عالمه 
طباطبایی بودیم، یک بار در عمرش صدایش بلند 
نشد. چند مرغ و خروس در خانه شان بود می گفتن 
ایشون فرموده بودن: اینا دیگه همسایه شدن، دست 
نزنین، می خواین مرغ بخورین از بیرون بخرین. مرغ 
و خروس ها هم خودشون پیر می شدن و می مردن. 
این قدر لطیف بودن. این هم به یادگار به شما بگم، 
امــام صـــادق)ع( فــرمــوده: خــدا معارف رو در آدمــای 
خشن قرار نمی دهد. ببینید آقای نوری این قدر لطیف 
هست، اگر این آدم )اشاره به همسرم( خشن بود این 
کارا )اشاره به نقاشی ها( رو نمی تونست بکنه. این مرد 
االن یک پارچه عطوفته. خشم فقط برای یه وقتایی 
هست که خدای ناکرده حقی می خواد ضایع بشه، 
یا دفاع از مؤمنی بشه. بعضیا نرخ خشم رو خیلی 
میارن پایین. تا میاد خونه می گه ایــن قندون چرا 
اینجاست؟ چند دفعه گفتم اینجا نذارین؟ بابا وِل 
کن! بعضی از پیرمردهای ما، خدا حفظشون کنه، 
4۰ سال می رن دعای کمیل. می پرسیم: حاجی کجا 
بودی؟ می گن: جاتون خالی کمیل بودیم! خُب خدا 
قبول کنه، 4۰ سال رفتی کمیل، 4۰ سال رفتی گفتی 
برحمتک التی وسعت کل شئ، چرا مهربان نشدی؟ 
چرا این رحمت در تو اثر نکرد؟ 4۰ سال رفتی گفتی 
کم من قبیح سترته، چرا خودت ستارالعیوب نشدی؟ 
چرا اسرار مردم رو بازگو می کنی؟ االن کار مردم صبح تا 
شب اسرار گفتن شده: می گن این جوری کرده! می گن 
اون جوری کرده! بابا وِل کنین و این زبونتون رو حبس 
کنین! اگر خشم ترک بشه خدای من می دونه درهای 
خیر به روی آدم باز می شه. بــرای هر فرو بــردن یک 

خشم، یک در خیر باز می شه«.
ایشان بــرای عقد روی صندلی ای نشستند و بعد 
پــســرشــان تــقــریــبــاً پــشــت آن صــنــدلــی روی زمین 
نشستند. ایشان برگشتند و حسین آقا را دیدند 
ــرا اینجا  کــه روی زمــیــن نشسته اند. گفتند: »چـ
نــشــســتــه ای؟« حسین آقـــا گفتند: »مـــن راحــتــم 
حــاج آقـــا«. سپس ایشان از جایشان بلند شدند 
و صندلی شان را جابه جا کــردنــد طــوری کــه پشت 
به پسرشان نباشند و گفتند: »مــن اینجا میام تا 
این جوری نباشی«. حسین آقا گفتند: »نه، راحت 

باشین«. ایشان گفتند: »نه، جسارته«.
همسرم آن طور که همیشه لطف دارد و در هر جمعی 
زبان به تعریف از من باز می کند در این مجلس هم بعد 
از عقد به بیان جریان ازدواجمان با چاشنی تمجید از 
من پرداختند. آقای فاطمی نیا هم نکته ای گفتند که 
صرفاً برای بازتاب بزرگواری ایشان نقل می کنم: »یه 
جمله بگم در این شب عزیز و این رو من با تمام جانم 
می گم، اگر غیر از این باشه من مسلمان نیستم؛ این 
رو بدونید آنچه را خدا به شما )اشاره به بنده( داده و 
به آقای نوری داده از عقل ما خارج است. فقط این رو 
بدونید، تمام شد! حاال این رو بعداً متوجه می شیم«.

آقای ری شهری دو تا ساک سبز مخصوص جابه جایی 
کتاب داشت که االن در موزه خانوادگی ایشان است. 
در مسافرت های خارج از کشور، این دو ساک همیشه 

با ایشان بود.
ــزارش خــبــرگــزاری کتاب ایــران)ایــبــنــا(، مراسم  بــه گـ
یادبود آیت هللا محمد محمدی ری شهری با حضور 
عبدالهادی مسعودی و محمدتقی سبحانی نیا و نقل 
خاطراتی از مرحوم در غرفه مجمع ناشران انقالب 

اسالمی برگزار شد.
حجت االسالم مسعودی در ابتدای مراسم یادبود 
گفت: آیت هللا ری شهری نوعی گفت وگو بین نصوص 
علوم دینی با مسائل روز جامعه ایجاد کــرده بود. 
وی پنج عنوان کتاب در موضوع امور سیاسی مثل 
»سنجه انصاف« دارد و در زمینه انقالب فعالیت های 
زیاد داشته است. وی خودش را موظف می دانست 

حمایت علمی از ادارات انقالب انجام دهد.
حجت االسالم مسعودی بیان کرد: مرحوم ری شهری 
کتابی دارد به نــام »اخــالق اطالعاتی« که در جمع 
مأموران اطالعاتی نوشت. ایشان حتی در امور حج 
هم صاحبنظر بود. برخی از کتب ایشان مثل »مسئله 
اعتکاف« به مسائل روز می پرداخت، ما بــرای این 

دست از کتاب ها، عنوان فرهنگ نامه گذاشتیم.
مسعودی با اشاره به اینکه ایشان برخی از کارهایش را 
در هواپیماها انجام می داد، افزود: در یکی از خاطرات 
خــود می گوید من ایــن قسمت از کتابم را در پــرواز 
تهران به عربستان نوشتم. این طور برای کارهایش 
برنامه ریزی داشت. عرصه اداری از موضوعاتی است 
که آقای ری شهری درباره اش کتاب نوشته است و در 
آن به روابط اداری و رفتارهای اخالقی در عرصه ادارات 

اشاره می شود.
ــا بیان  حــجــت االســالم والمسلمین مــســعــودی ب
خاطره ای اضافه کرد: فرزند ایشان در موضوع اوقات 
فراغت حاج آقــای ری شهری هیچ حرفی نمی زند و 
اصالً اوقات فراغتی برای ایشان نمی شناختند. ایشان 
در سفرهای خود تا می توانست، تجربه های زیستی 
کسب می کرد. از نوجوانی به قم می آید. پدر ایشان 

که نانوا بود، هزینه کمی به ایشان می داد و ایشان از 
آن پول کم، درصدی را کنار می گذاشت تا با آن کتاب 
بخرد. جدا از این مسئله، ایشان دفتر خمس داشت 
و هرآنچه جزو کارهای روزانه اش بود، می نوشت. برای 
اینکه خسته نشود، به مطالعه اش تنوع داده بود؛ 

برخالف امثال ما که به کارمان تنوع می دهیم.
او خــاطــره ای از آیــت هللا ری شهری بیان کــرد: آقای 
ری شهری دو تا ســاک سبز مخصوص جابه جایی 
کتاب داشت که االن در موزه خانوادگی ایشان است. 
در مسافرت های خارج از کشور این دو ساک همیشه 

با ایشان بود.
مسعودی افــزود: آقــای ری شهری یک عــارف ممتاز 
بود، ایشان خود را وقف جامعه کرده بود. گفت وگو 
و مصاحبه با دیــگــران جــزو تفریحات ایشان بود. 
آقــای ری شهری اصــالً خصومت شخصی با کسی 
نداشت. درســت است که برخی از افــراد می گویند 
ایشان این همه کتاب را ننوشته ، بلکه دیگران برایشان 
نوشته اند و ایشان صحه گذاشته اند، اما من می گویم 
دست نویس هایی وجود دارد که حتی طراحی و نحوه 
چینش واژگــان روی جلد کتاب ها را هم بــرای آن ها 

مشخص کرده است.

خاطره استاد فلسفه دانشگاه تهران از مراسم ازدواج پسرش

 سفارش استاد فاطمی نیا 
به زوج های جوان

مراسم یادبود آیت اهلل محمد محمدی ری شهری برگزار شد

 مردی که توشه سفرش 
دو چمدان کتاب بود

پاسیادنیم نگاه

تازه های نشر
درتازهتریناثرپژوهشگاهعلوموفرهنگاسالمیبررسیشد

 گونه شناسی طالب کنشگر 
در شبکه اجتماعی اینستاگرام

»در  اصغریان  زینب 
مقوله  مسائل اجتماعی و 
ــرزنـــدآوری و  غــیــره مسئله  فـ
مسئله  نــســل بــســیــار مهم 
اســت؛ ایــن موضوعی است 
که بنده بارها در این چند سال اخیر تکیه کــرده ام و 
تأکید کــرده ام، متأسفانه حاال که انسان نتایج را نگاه 
می کند، معلوم می شود که خیلی این تأکیدها تأثیر 
زیــادی نداشته و بایستی به جد مسئله  فرزندآوری 
را مهم دانست و از پیری جمعیت ترسید. بعضی 
کج سلیقگی ها را متأسفانه آدم در داخــل مشاهده 
می کند -یک جایی خواندم- که می گویند »آقا! پیری 
جمعیت اشکالی ندارد«! چطور اشکالی ندارد؟ یکی 
از پُرفایده ترین ثروت های یک کشور، جمعیت جوان در 
یک کشور است«. رهبر معظم انقالب 1399/۰4/22 
بسیاری از کارشناسان معتقدند ایران تا پنج سال آینده 
پنجره طالیی جمعیت را از دست می دهد و جمعیت 
ایــران به سوی پیر شدن حرکت می کند که دیگر این 
فرصت قابل جبران نخواهد بود. به تازگی طرح »جوان 
شدن جمعیت« در دستور کار مسئوالن قرارگرفت. اما 
همچنان این سؤال مطرح است که ادبیات دینی چگونه 
می خواهد با توجه به گرانی ها و سختی های فرزندآوری، 

ارزش فرزندآوری را توجیه کند؟ 

نگاه تربیتی به فرزندآوری در اسالم ◾
نگاه اسالم به فرزندآوری یک نگاه اقتصادی یا سیاسی 
نیست، فی نفسه فرزندآوری را ارزشمند می داند تا 
جایی که در احادیث می بینیم از نبی اکــرم)ص( نقل 
شده: »فرزند بخواهید و آن را طلب کنید؛ چرا که مایه 
روشنی چشم و شادی قلب است« و نیز فرموده اند: 
آیا نمی دانید من به شما امت در روز قیامت افتخار 

می کنم، حتی به جنینی که سقط شده باشد.
پس می توان گفت نــوع نگاهی که در ادبیات دینی 

ــدآوری وجــود دارد؛ نگاهی تربیتی و  ــرزن به مقوله ف
رشدمحور اســت و تعالی روحــی و معنوی انسان را 
مدنظر قرار می دهد، چرا که مادر یا پدر در سختی های 
فـــراوان پیش رو به تعالی روحــی و از خودگذشتگی 
می رسند و ایثار در وجودشان نهادینه می شود و از 

خودخواهی فرسنگ ها فاصله می گیرند.

نگاه اجتماعی به فرزندان ◾
امام رضــا)ع( می فرماید: )از برکات ازدواج( اندوختن 
فرزند برای )رویارویی با( سختی های روزگار و پیامدهای 
زمانه است.در نقلی آمده روزی امام حسن عسکری)ع( 
برای یکی از یــاران خود دعا کرد و فرمود: »خدایا! به 
او فرزندی روزی کن که بازوی توانایی برای وی باشد؛ 
چراکه فرزند چه خوب بازویی است!« امام سجاد)ع( 
نیز می فرماید: »از سعادت مرد این است که فرزندانی 
داشته باشد تا در مشکالت به یــاری اش برخیزند«.
وجود فرزندان نه تنها کمکی برای پدران و مادران است 
که خود این فرزندان، در گرداب حوادث روزگار خود به 
کمک یکدیگر می آیند و تحمل سختی های زندگی 
را آسان تر می کنند.قرآن کریم از فرزندان و امــوال با 
عنوان »امــداد« و یــاری رساندن یاد می کند. سپس 
غلبه و تسلط بر آن ها را به شما بازمی گردانیم و شما 
را به وسیله امــوال و فرزندانی یــاری می  کنیم.عالمه 
طباطبایی)ره( هدف از افزایش نسل را هدفی متعالی 
می داند: در جنبه دیگر از مقاصد مهم شارع اسالم، 
افزایش نسل مسلمانان است و آباد کردن زمین به 

دست گروه مسلمانان تا شرک و فساد را از بین ببرند.

نگاه اخروی به فرزندان صالح ◾
توجه به کیفیت تربیت در کنار کمیت تربیت هم یکی 
از مهم ترین نکاتی است که در اسالم مورد تأکید واقع 
شده است. پیامبر اکــرم)ص( می فرمایند: »هنگامی 
که انسان بمیرد برنامه عمل او نیز تمام می شود مگر از 

چیزهایی که برای او سودمند خواهد بود: آثار خیری که 
استمرار داشته باشد، آثار علمی که مورد بهره برداری 
قرار بگیرد و فرزند صالحی که برای او با اعمال و کردار 

نیک و زبان دعا، آمرزش بخواهد.
فرزند صالح، منبع کرامت و عامل سعادتمندی 
والدین در دنیا و آخرت است چرا که با عمل صالح 

خود، پرونده خیرات را برای والدین خود باز می گذارد 
و هر گام خیر او در دنیا، خیراتی برای پدر و مادر او نیز 

محسوب می شود.

مدیریت جمعیت یا مدیریت منابع؟ ◾
ُــمْ...« هرگز  براساس آیه شریفه »وَ ال تَقْتُلُوا أَواْلدَك
فرزندان خود را از ترس فقر به قتل نرسانید که ما 
رازق آن هــا و شما هستیم، زیــرا ایــن قتل فرزندان 
بسیار گناه بزرگی است چند نکته را باید مد نظر قرار 
داد: نخست رزق به دست خداست و زيادی نفرات 
و جمعيت در کاهش روزی بی اثر است، پس فرزند 
عامل فقر نيست. ابتدا ضمیر »هم« آمده است این 
بدان معناست که گاهی رزق و روزی ما در سايه  روزی 
فرزندان به دست می آید. دوم فرزندكشی و سقط 

جنين، گناه و جنايت است.
البته باید توجه داشت آن چیزی که امروزه در اذهان 
نقش بسته که موالید زیاد، خود عامل کاهش رفاه و 
بدبختی و رقابت بیشتر بر سر منافع است صحیح 
نیست، چرا که ما کشوری مانند چین را می بینیم 
که با وجــود جمعیت بسیار فـــراوان، در سال های 
اخیر تبدیل به یک ابرقدرت جهانی شده است. 
پس می توان گفت تأثیر نحوه مواجهه با افزایش 
جمعیت و اســتــفــاده صحیح از منابع انسانی، 
بــه مــراتــب نقش مهم تری در زنــدگــی دارد. یعنی 
اینکه مدیریت افزایش جمعیت و توان استفاده از 
نیروی انسانی بسیار مهم است و افزایش یا کاهش 
جمعیت تأثیری در توزیع استفاده از منابع ندارد 
بلکه نوع مدیریت منابع است که می تواند سعادت 

یا شقاوت جامعه را رقم بزند.
ناگفته نماند آنچه سبب پذیرش قانون کاهش 
جمعیت شـــده هــمــان راحــت طــلــبــی و رفاه طلبی 
انسان هاست که تمایل به گریز از هرگونه سختی 
دارند و راحتی کوتاه مدت خود را بر رنج بلندمدت 

ــج تنهایی و  ترجیح مــی دهــنــد؛ رنــج هــایــی مثل رن
بی یاوری که سالیان سال همراه انسان خواهد ماند 
و در زمان پیری حسرت حضور فرزند بیشتر برای 

همیاری با او در دلش خواهد ماند.

نیروی انسانی؛ یکی از عوامل قدرت در دنیای امروز ◾
در کنار توجه به عوامل اقتصادی و سیاسی یکی 
از مهم ترین مؤلفه های اقــتــدار، نــیــروی انسانی 
اســت. نــیــروی انسانی و جمعیت یــک کشور در 
ــدرت   عــلــم ســیــاســت یــکــی از مــهــم تــریــن ارکــــان ق

محسوب می شود.
در نخستین گــزارش توسعه انسانی سازمان ملل 
در سال 199۰ آمده  است: مردم یعنی مردان و زنان، 
ثروت واقعی هر ملتی را تشکیل می دهند. پس برای 
مقابله با دشمن باید جمعیت جوان را برای مقابله با 

انواع تهاجمات و تهدیدات افزایش داد. 
شهید مطهری در کتاب پیرامون انقالب اسالمی 
مــی نــویــســد: اســـالم در رابــطــه جامعه اســالمــی با 
جامعه های دیگر به قدرتمند شدن و قدرتمند بودن 
و تهیه لوازم دفاع از خود، در حدی که دشمن هرگز 

خیال حمله را هم  نکند، توصیه کرده است.
ــدوا لــهــم« در واقـــع بیانگر ایـــن اصــل  آیـــه »و اعــ
اجتماعی اسالمی است. در همین زمان می توان 
ایــن حکم را بــا تــوجــه بــه شــرایــط زمــانــه بــا صــورت  
اجرایی تازه ای، به مرحله اجرا در آورد. از این گونه 
ــــم. بــه نظر می رسد  ــی مــاشــاء هللا داری مثال ها ال
با توجه به شرایط کنونی پیش آمــده، از ایــن نوع 
مسائل می توان بهره گرفت و برای الگوهای افزایش 
جمعیت پیاده نمود چــرا که کاهش جمعیت در 
حــال حاضر تبدیل به پاشنه آشیل قــدرت ایــران 
شده است. پس با استناد به آیه شریفه، باید به 
جمعیت به عنوان عامل افزایش قــدرت و ایجاد 

ترس در دل دشمن نگریست.

بررسی مقوله فرزندآوری در آیات و روایات

 نگاهی نو 
به پنجره طالیی جمعیت
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ــر، کــتــاب  ــهـ ــه گـــــــزارش خـــبـــرنـــگـــار مـ ــ ب
»گونه شناسی طالب کنشگر در شبکه 
اجتماعی اینستاگرام« اثر سید محمد 
کــاظــمــی قــهــفــرخــی در پــژوهــشــکــده 
مطالعات تمدنی و اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
ــه هــمــت نــشــر ایــن  اســالمــی در 4۰۰ صفحه تهیه و ب

پژوهشگاه منتشر شد.
با ورود فضای مجازی آنچه در سال های اخیر در شناخت 
و سیاست گذاری در این حیطه به مثابه جریان اصلی 
سیطره یافته، نگاه زیرساختی و پلتفرمی به مسئله یاد 
شــده اســت. متغیر انسانی در کنشگری و استفاده از 
شبکه های اجتماعی کمتر مورد توجه قرار گرفته و در این 
راستا با کمبود مطالعات جامعه شناسی و انسان شناسی 

به شکلی کیفی مواجه هستیم.
کتاب پیش رو در راستای این هدف تالش دارد با تمرکز 
بر کنشگری و گونه های آن در بین روحانیت، ضمن تذکر 
به جریان علمی و سیاستی کشور مبنی بر عدم امکان 

نادیده گرفتن متغیرهای اجتماعی واقعی 
در کنشگری و کاربست فضای مجازی، 
آن ها را برای شناخت شبکه های اجتماعی 

پررنگ نماید.
ــی و  ــشـ ــخـ ــوازن بـ ــن رویــــکــــرد ضـــمـــن تـ ــ ایـ
اجتماعی  شــبــکــه هــای  مسئله شناسی 
ــه دور  ــر و ب ــوانــد در فــضــای واقــعــی ت مــی ت
از تــصــلــب جــبــرگــرایــی تــکــنــولــوژیــکــی در 
تحلیل ها، از تهدیدگرایی و واگرایی منتج 
از نگاه مذکور، بستری را برای فعال کردن 
ظرفیت های انسانی در این حــوزه فراهم 

آورد.

تحقیق پیش رو مترصد اســت با بررسی خــود و هویت 
طلبگی از سویی و کــاوش صفحات و پست روحانیانی 
که نمایانگر هویت و خودطلبگی آن هاست، گونه های 
ــالب را بــررســی و پــس از آن، ظــرفــیــت و  کــنــشــگــری طـ
چالش های مــوجــود در فضای مــجــازی را صورت بندی 
نماید. از این رو پرسشی که در اینجا می توان بیان کرد، 
این است که گونه های هویت طلبگی در کنشگری طالب 
کدام اند؟ چالش ها و ظرفیت های آن ها در فضای مجازی 

چه مؤلفه ها و مشخصه هایی دارد؟
این اثر در چهار فصل تألیف شده است: در فصل اول، 
ادبیات نظری موضوع، بررسی و ضمن تعریف رسانه 
جدید، به چیستی آن و مؤلفه ها و تحوالت رسانه های 

جدید پرداخته شده است.
نویسنده در فصل دوم که به روش پژوهش اشــاره دارد، 
روش جمع آوری داده ها، روش تحلیل داده ها، نمونه گیری 
و نوع شناسی مطالعات اینستاگرام و همچنین بهترین 

روش برای تحقیق اینستاگرام را تبیین کرده است.
در فصل ســـوم بــه یــافــتــه هــای پژوهش 
ــده و بــه ســه بــخــش خــود  ــرداخــتــه شـ پ
)مدیریت خود، تحول خود سنتی، اخالق 
ســوژه(، مخاطب )تحول زمینه، فرهنگ 
بصری، فرازمینی شــدن جامعه پذیری 
ــوژه،  ــ ــاســتــی سـ ــای ســی ــازهـ ــیـ ســـــــوژه، نـ
خودمحوری در بازنمایی، مجازی شدن 
رفتار سوژه( و حاضران )خودهای دینی، 
خــودهــای سیاسی، خــود صنفی و خود 
اجتماعی( می پردازد. سپس در چهارمین 
و آخرین فصل از این اثر نیز یافته های 

پژوهش تحلیل و بررسی شده است.
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مدرک دانش���نامه پای���ان تحصی���ات اینجانب 
آتن���ا حبیبی���ان  فرزندحمی���د رض���ا با ک���د ملی 
مقط���ع  در  مش���هد  از  ص���ادره   0921754681
کارشناسی پیوسته رشته مهندسی شهر سازی 
صادره از واحد دانش���گاه آزاد اس���امی مشهد  

مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اصل م���درک را به 
دانشگاه آزاد اسامی مشهد به نشانی:  استان 
خراسان رضوی ،شهرستان مشهد، امامیه 42 
س���ازمان مرکزی دانش���گاه آزاد اسامی مشهد 

اداره امور فارغ التحصیان ارسال نمایید.  
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شناس���نامه )برگ س���بز( و کارت پاک خودرو سواری 
پراید 131SL به رنگ سفید مدل1390 به شماره موتور 
 S3412290855723 3967771 به ش���ماره شاس���ی
ب���ه ش���ماره پ���اک 486ن28-ای���را ن 73 بن���ام امیر 
عل���ی یلدائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.
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س���ند و فاکت���ور ف���روش خ���ودرو س���واری –س���واری 
پژو405ج���ی ال ایک���س آی 8/1 م���دل1390 ب���ه رنگ 
س���فید روغنی به ش���ماره موت���ور 12490260344 به 
ب���ه   NAAM01CAXCE373581 شاس���ی  ش���ماره 
ش���ماره پاک 746ج62-ای���ران95 بنام زرملک دامنی 

مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد . 
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برگ س����بز و سند محضری و وکالت نامه  خودرو سواری 
پرای����د تی����پ ج����ی ال ایک����س آی رن����گ آب����ی خاکس����تری 
متالی����ک  س����ال 1386 ب����ه ش����ماره ش����هربانی 68 و 248 
ایران 32 و ش����ماره موتور 2137443 و ش����ماره شاس����ی 
S1412286382357 ب����ه  مالکیت اعظم حاتمی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
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برگ س���بز و سند و کارت موتورسیکلت دلتا رنگ 
قرمز مدل 92 به ش���ماره انتظامی 97689/768 
ش���ماره موت���ور 125NC5003382  ش���ماره تن���ه    
125D9221926 ب���ه مالکی���ت آق���ای محمد برزگر 
فرزن���د حس���ین بخش مفقود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط است.
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مف
ی
گه
آ

40
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39

مدرک دانش���نامه پایان تحصیات آقای مصطفی 
باش���ماره  اس���ماعیل  فرزن���د محم���د  دام���رودی  
شناس���نامه 17458 ص���ادره از بجن���ورد  و کد ملی 
0682512230 در مقط���ع کارشناس���ی نا پیوس���ته 
رشته عمران صادره از واحد دانشگاه آزاد اسامی 
بجن���ورد  مفق���ود گردی���ده اس���ت و فاق���د اعتب���ار 

می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���امی بجنورد به نش���انی:  استان خراسان 
ش���مالی ، بجنورد ، ميدان دف���اع مقدس-خيابان 
دانش���گاه اداره ام���ور ف���ارغ التحصی���ان ارس���ال 

نمایید. 

دی
قو
مف
هی
آگ

کارت پای���ان خدم���ت مه���دی ج���وادی با کد 
ملی0731726871 وش���ماره شناسنامه 471 
فرزند علی محمد در مورخ 1400،8،10 مفقود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.
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دی
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مف
ی
گه
آ

ام  وی  ام  ب���ک  ه���اچ  س���واری  س���بز  ب���رگ 
315HNEW، م���دل 1396 ،رن���گ آب���ی متالی���ک، 
س���ی MVM477FJAH067030،شا تور مو

NATFBAMD3H1055773, ب���ه ش���ماره پ���اک 
38-862ط83 فاطم���ه علی���زاده ش���ارکی مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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مدرک دانش���نامه پای���ان تحصی���ات اینجانب 
رامتی���ن ظهوری���ان س���بحانی  فرزن���د عزت هللا 
ب���ا  ش���ماره شناس���نامه 0922204101 صادره از 
مش���هد در مقطع کارشناس���ی پیوس���ته رشته 
مهندسی کامپیوتر نرم افزار صادره از دانشگاه 
آزاد اسامی واحد مشهد  مفقود گردیده است 

و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اصل م���درک را به 
دانشگاه آزاد اسامی مشهد به نشانی:  استان 
خراسان رضوی ،شهرستان مشهد، امامیه 42 
س���ازمان مرکزی دانش���گاه آزاد اسامی مشهد 

اداره امور فارغ التحصیان ارسال نمایید.  

دی
قو
مف
هی
آگ

ب���رگ کمپانی خودرو س���واری پی���کان مدل 1363 
رنگ بژ روغنی به ش���ماره موت���ور 1416331577 و 
شماره شاسی 16229208 و شماره انتظامی 566 
ل 14 ای���ران 55 ب���ه مالکیت حیدر علی قاس���می 

پیره مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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دی
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مف
ی
گه
آ

موتورس���یکلت  کارت  س���بزو  ب���رگ   ، س���ندکمپانی 
سیستم بوکس���ر مدل 1393  رنگ مشکی به شماره 
شاس���ی  ش���ماره  ب���ه  و   PFMBEB  02663 موت���ور 
N5P150R9346560 و به شماره انتظامی 48886 
ایران 777 به نام  علی امینی انابت مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است. 
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دی
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مف
ی
گه
آ

برگ کمپانی خودرو سواری پراید صبا مدل 1381 رنگ 
س���ورمه ای تیره متالیک به شماره موتور 576994 و 
شماره شاسی S1412281764732 و شماره انتظامی 
761 ل 44 ای���ران 12 ب���ه مالکی���ت علی اکب���ر گلزاری 

مقدم مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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مف
ی
گه
آ

کارت خودرو ریو بشماره انتظامی 22 - 519 ن 55  
مدادی-متالیک،م���دل1384  ن���وک  رن���گ  ب���ه 
شاس���ی  ش���ماره  و   01001106 موت���ور  وش���ماره 
NAS61002251102787   متعلق محمدکاظم زاده 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

ح
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4

دی
قو
مف
ی
گه
آ

سند و برگ سبز  موتورسیکلت آپاچی مدل 1395 
رنگ س���فید به شماره موتور 0E4EG2973056 و 
ش���ماره شاسی N2G***160V9552286 و شماره 
انتظام���ی 42555 ایران 777 به مالکیت ابراهیم 
جعفری مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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م���درک دانش���نامه پایان تحصیات آقای موس���ی 
خجس���ته خرم���ی  فرزن���د عل���ی اکب���ر باش���ماره 
شناس���نامه 413 ص���ادره از اس���فراین  و ک���د ملی 
پیوس���ته  کاردان���ی  مقط���ع  در   0639477348
رش���ته الکتروتکنیک صادره از واحد دانشگاه آزاد 
اس���امی بجن���ورد  مفق���ود گردیده اس���ت و فاقد 

اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���امی بجنورد به نش���انی:  استان خراسان 
ش���مالی ، بجنورد ، ميدان دف���اع مقدس-خيابان 
دانش���گاه اداره ام���ور ف���ارغ التحصی���ان ارس���ال 

نمایید. 

دی
قو
مف
هی
آگ

س���ند و برگ سبز خودرو سواری پراید GTXi مدل 
1383 رنگ سفید روغنی به شماره موتور 01019104 
و ش���ماره شاس���ی S1412283397214 و ش���ماره 
انتظام���ی 667 ط 17 ای���ران 36 ب���ه مالکیت غام 

عباس جهانی مفقود و فاقد اعتبار می باشد. 
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دی
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مف
ی
گه
آ

ساینا 
برگ سبز، سندکمپانی و سند محضری خودروی  

مدل 1400 رنگ س���فید به ش���ماره انتظامی 475و76 
  NAS831100M5735488 ایران 16 ش���ماره شاس���ی
ش���ماره موت���ور M159218057 ب���ه مالکی���ت ابراهیم 
س���لیمیان ری���زی مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد.  ف
, 4
01
02
17
9

دی
قو
مف
ی
گه
آ

ب���رگ کمپانی خودرو س���واری پیکان م���دل 1381 
رنگ سفید روغنی به شماره موتور 11128146288 
و شماره شاسی 0081448634 و شماره انتظامی 
925ط 89 ای���ران 74 به مالکی���ت زهرا محمودی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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مف
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آ

40
10
22
84

چ���ون آقای ابراهیم کانتر مالک کامیون -کمپرس���ی 
-روغن���ی  س���بز  رن���گ   1921/42 .کا  ال  تی���پ  بن���ز 
مدل1375 به ش���ماره انتظام���ی78ع 667 ایران 42 
دارای ش���ماره موت���ور 33591010062818 و ش���ماره 
شاس���ی34932316581174 ب���ه علت فقدان س���ند 
کمپان���ی تقاض���ای ص���دور المثن���ی نموده اس���ت لذا 
چنانچ���ه هر ک���س ادعایی در مورد خ���ودروی مذکور 
دارد ظ���رف م���دت 15 روز از تاری���خ نش���ر آگهی با در 
دس���ت داش���تن مدارک کافی به دفتر ش���رکت ایران 
خ���ودرو دیزل واقع در ته���ران کیلومتر 8 جاده قدیم 
س���اوه مراجعه نماید بدیهی اس���ت پ���س از انقضای 

مهلت مذکور طبق ضوابط اقدام خواهد گردید.

دی
قو
مف
هی
آگ

برگ س���بز کامیون-کمپرسی بنز تیپ ال.کا 1921/42 
رنگ سبز-روغنی  سال 1375 به شماره شهربانی 78 
ع 667 ایران 42 و ش���ماره موتور 33591010062818 
و ش���ماره شاس���ی 34932316581174 به  مالکیت 
ابراهیم کانتر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می گردد.
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دی
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آ

ب���رگ س���بز خ���ودرو س���واری فائ���و م���دل 1397به 
ش���ماره انتظام���ی ای���ران 74_998د86 و ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره  و   CA4GB16252617 موت���ور 
اعتب���ار  و  مفق���ود   NAGS8CE25JA463648

ندارد. 
,ع
40
10
22
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دی
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مف
ی
گه
آ

برگ س���بز خودروی  سواری کیا اسپورتیج مدل 2010 
رن���گ س���فید روغنی به ش���ماره انتظام���ی 569 ق82 
ایران 42  ش���ماره موتور G6BAA744505 و شماره 
مالکی���ت  ب���ه   KNAKH813DA7735184 شاس���ی 
روی���ا روانخواه مقدم مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ف
, 4
01
02
26
8

دی
قو
مف
ی
گه
آ

برگ س���بز خودرو س���واری پژو تیپ آری���ان 206 رنگ 
س���فید-روغنی  س���ال 1391 به شماره ش���هربانی 25 
د 323 ای���ران 74 و ش���ماره موت���ور 15590004929 
ب���ه    NAAP41FD6CJ607922 شاس���ی  ش���ماره  و 
مالکی���ت رضا توزنده جان���ی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می گردد.

40
10
22
82

دی
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مف
ی
گه
آ

برگ س���بز و س���ند خودروی  پاترول 2 درب مدل 76 
رن���گ س���فید روغنی به ش���ماره انتظام���ی 922 ن95 
ای���ران 74  ش���ماره موت���ور Z24040060Z و ش���ماره 
شاس���ی PNK15Z514278 ب���ه مالکیت س���یدمحمد 
گلیان طوسی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  ف
, 4
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02
17
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دی
قو
مف
ی
گه
آ

پروانه اشتغال به کار مهندسی تاسیسات 
مکانیکی ساختمان اینجانب میثم عطایی 
ب����ه ش����ماره156367 مفقود گردی����ده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آق���ای ج���ال کدخدای���ان دارای ش���ماره مل���ی 
0932045820 صادره از مش���هد متولد 1343 
فرزن���د  رضا اظهار می دارد که دانش���نامه پایان 
تحصیات مقطع کارشناس���ی پیوس���ته رش���ته 
عمران ایشان مفقود شده است لذا به موجب 
این آگهی دانش���نامه مذکور ابطال می شود از 
یابنده تقاضا می ش���ود مدرک فوق را از طریق 
پس���ت ب���ه نش���انی مش���هد پردیس دانش���گاه 
فردوس���ی مش���هد مدیریت امور آموزشی اتاق 
204 ارسال و یا در صورت امکان تحویل نمایند 

مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

دی
قو
مف
هی
آگ

بدینوس��یلهدراجرایماده9اساس��نامهشرکتازکلیهش��رکادعوتمینمایدتادرجلسهمجمع
عمومیعادیسالیانهشرکتکهدرساعت8صبحروزچهارشنبهمورخ1401/03/11درمحلدفتر
مرکزیش��رکتواقعدرمشهدمقدس،خیابانامامرضا)ع(،نبشامامرضا)ع(8،ساختمانهتل

فردوسمنعقدمیگرددحضوربههمرسانند.
دستورجلسه:

1-استماعگزارشهیئتمدیرهوقرائتگزارشحسابرسمستقل
2-بررس��یوتصویبصورتهایمالیوترازنامهوحس��ابس��ودوزیانوصورتجریانوجهنقد

شرکتمربوطبهسالمالیمنتهیبهاسفند1400
3-انتخابروزنامهکثیراالنتش��ارجهتدرجهرگونهآگهیدعوتشرکاءویامدیرانبرایانعقاد

جلساتانواعمجامعوهیئتمدیره
4-تصویبمعامالتمشمولماده129قانونتجارت

ساراشریعتیساروی-مدیرعامل5-سایرموارد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فردوس برین الها 
)با مسئولیت محدود( ثبت شده به شماره 57086 و شناسه ملی 10320389462

ف
,4
01
02
17
8

دهیاریسرابکوشکنیشابوردرنظرداردفراخوانآسفالتبهشماره)سیستمی(2001095723000005
راازطریقسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتبرگزارکند.

تمامیمراحلبرگزاریفراخوانازدریافتوتحویلاس��نادفراخوانتابازگش��اییپاکتهاازطریقدرگاه
سامانهتدارکاتالکترونیکیدولت)ستاد(بهنشانیwww.setadiran.irانجامخواهدشد.

متقاضیانشرکتدرفراخواندرصورتعدمعضویتدرسامانه،نسبتبهثبتنامودریافتگواهیامضای
الکترونیکی)بهصورتبرخط(برایتمامیصاحبانامضایمجازومهرسازمانیاقدامالزمرابهعملآورد.

مواعدزمانی:
-تاریخانتشارفراخوان:1401/02/29

-مهلتدریافتاسنادفراخوان:1401/03/04
-مهلتارسالپیشنهادات:1401/03/16
-زمانبازگشاییپاکتها:1401/03/17

نوعومبلغتضمینشرکتدرفرایندارجاعکار:ضمانتنامهبانکیمبلغ500/000/000ریال
اطالعاتتماسونشانیدستگاه:نیشابور-بخشمرکزی-دهیاریسرابکوشک-09154809989

سینازینلی-دهیارروستایسرآبکوشکنیشابور

مناقصه عمومی یک /دو مرحله ای-فراخوان 

40
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ف
,4
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02
29
2

بدی���ن وس���یله به اطاع همگان می رس���اند 
که س���ند کمپانی خودرو اینجانب محمدرضا 
زارع  به ش���ماره مل���ی 0794628461 مربوط 
ب���ه خ���ودرو وان���ت پی���کان تی���پ 1600 رنگ 
س���فید روغن���ی م���دل س���ال 79 به ش���ماره 
پاک 36 ایران 842 م 19  به ش���ماره موتور  
11517910875 و ش���ماره شاسی  79911713 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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آگ

بدینوس��یلهازکلیهس��هامدارانتعاونی
مس��کنکارکناندفاتراس��نادرسمیقم
دع��وتبهعم��لمیآیددرجلس��همجمع
عموم��یعادینوب��تکهراسس��اعت15
در 1401/03/10 ش��نبه س��ه روز عص��ر
محلقم،خیابان55متریفردوسی،کوچه،
مس��جدحضرتاباالفضل)علیهالس��الم(

تشکیلمیشودحضوربهمرسانند.
دستورجلسه:

1-ارائهوتصویبصورتهایمالی1400
کلی��هس��هامدارانمیبایس��تجهتاخذ
تاییدیهسهامدارانبودنویامعرفیوکیل
افرادیکهقادربهحضورنیستندحداکثر
ظرفیکهفتهبهتعاونیمراجعهنمایند.
رئیسهیاتدرحالتصفیه،بهادربهرامی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
نوبت اول هیات در حال تصفیه تعاونی مسکن 

کارکنان دفاتر اسناد رسمی قم

ح
/ 4
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27
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به همت دانشگاه بین المللی 
امام رضا)ع( افتتاحیه دومین 
هــمــایــش مــلــی و نخستین 
همایش بین المللی اوقــات 

فراغت برگزار شد.
ایــن مــراســم دیـــروز بــا حضور 
دکـــتـــر مــرتــضــی رجـــوعـــی؛ رئـــیـــس دانــشــگــاه 
بین المللی امام رضــا)ع(، سیدمحمد پوالدگر؛ 
معاون وزیــر ورزش و جوانان و احمد راستینه؛ 
نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس و دبیر 
فراکسیون ورزش مجلس شــورای اسالمی در 

بستر فضای مجازی برگزار شد.
ــا)ع(،  رئــیــس دانــشــگــاه بین المللی امـــام رضــ
مدیریت و برنامه ریزی )آینده پژوهی و مطالعات 
راهــبــردی( در اوقـــات فــراغــت، سبک زنــدگــی و 
غنی سازی آن در جامعه با ترویج اوقات فراغت 
ورزشـــی، مطالعات مبانی اسالمی و دینی در 
اوقـــات فــراغــت، جامعه شناسی و مطالعات 
ــات فــراغــت و  ــ ــخ( اوق ــاری فرهنگی )فلسفه و ت
مطالعات حــقــوق و اخـــالق در اوقـــات فراغت 

ورزشی را از اهداف این همایش برشمرد.
رجــوعــی در ادامـــه خاطرنشان کـــرد: »اعتالی 
گفتمان فرهنگ رضوی« و »حمایت، هدایت، 
تسهیلگری و ارتقای مجموعه های دانش پایه« 
دو اصل کلیدی ذیل سیاست های کالن تولیت 
آستان قدس رضوی است که می تواند هویت ساز 
و جهت دهنده به این همایش باشد. با توجه به 
شرایط حاکم بر فضای کشور و دنیا این همایش 
می تواند آغازی برای آگاه سازی اقشار مختلف 
جامعه باشد تا با شناخت فضای مسیر اوقات 
فراغت، هر چه  بهتر به اقشار جامعه خدمت 

کنیم.
رئیس دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( افزود: 
امیدواریم تالش هایی که تمامی دست اندرکاران 
ایـــن هــمــایــش متقبل شــدنــد بــتــوانــد مــا را به 
اهــداف از پیش تعیین شده رهنمون سازد و با 
برنامه ریزی هایی که در دبیرخانه همایش انجام 
شده است همایش سوم را در حوزه تحقق شعار 
سال با محوریت اوقــات فراغت برگزار کنیم تا 

منجر به رونــق کسب و کــار، اشتغال پــایــدار و 
گفتمان سازی و شبکه سازی شود.

 
جامعه پویاتر ◾

نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس و دبیر 
فراکسیون ورزش مجلس شــورای اسالمی نیز 
در ادامه این مراسم به اهمیت موضوع اوقات 
فراغت و ضــرورت راهکارهایی بــرای توسعه آن 
اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مهمی که  
در بخش ورزش به عنوان زیربنا و زیرساخت 
می توان به آن توجه داشت موضوع مهم نشاط 
جامعه اســت. متأسفانه در سال های گذشته 
در حــوزه قانون گذاری به سمت سیاست های 
درمان محور رفته ایم غافل از اینکه اگر هزینه ها 
را به سمت توسعه پر کردن اوقات فراغت جامعه 
در همه سنین سوق دهیم جامعه پویاتر حرکت 
می کند و با کاهش هزینه ها به سمت توسعه 

زیرساخت های ورزشی می رویم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه پس از گذشت 
12 سال از تأسیس وزارت ورزش و جوانان این 
وزارتخانه دارای قانونی نبود، از همین رو هدایت 
در توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و جوانان 
دچــار خأل و نیازمند قانون بــود، از ســال 99 در 
مجلس مهم ترین موضوع به پر کــردن اوقــات 
فراغت نوجوانان با افزایش اعتبارات در این حوزه 

اختصاص داده شد.
با پیگیری های ویــژه ای که کمیته ورزش جوانان 
انجام داد، وزارت ورزش و جوانان دارای قانون 
مترقی شد که توسعه و تعمیم ورزش همگانی، 
بانوان و جوانان را به عنوان مؤلفه ای مهم مورد 
تــوجــه قـــرار داده اســـت. همچنین در بخش 
ــان ارتــقــا و تقویت ســرمــایــه اجتماعی و  جــوان
مسئولیت پذیری همه جانبه جوانان مور تأکید 

قرار گرفته است.

 میانگین ساعات روزانه ورزش ایران  ◾
پایین است 

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت 
ورزش و جوانان از دیگر سخنرانان این مراسم نیز 
با بیان اینکه شعار »محرومیت زدایی با توسعه 
ورزش تربیتی و سبك زندگی سالم« که برای این 
همایش انتخاب  شده است نشان از یک تفکر و 
هوشمندی خاصی دارد، گفت: متأسفانه ما در 
جامعه شاهد فقر حرکتی هستیم و آمار بیانگر 
این است که میانگین ساعات روزانه ورزش مردم 

در مقایسه با آمار جهانی بسیار پایین است.
محمد پــوالدگــر تصریح کـــرد: سبک زندگی 
مردم نسبت به گذشته متفاوت شده و خود 
این سبک موجب کم تحرکی مردم شده است. 
بــرگــزاری ایــن  گونه همایش ها می تواند نقطه 
آغازی برای رفع معضل کم تحرکی جامعه باشد 
و با توجه به پیشینه و سابقه ای که این همایش 
دارد می تواند امــروز به مجلسی که عزمش را 
جزم کرده تا خدماتی در حوزه سالمت به مردم 
ارائه دهد، کمک کند. ما در تالش هستیم در 
حــوزه هــای ورزشــی فرهنگ اسالمی را اشاعه 
دهیم و غافل از این هستیم که خود ورزش یک 
فرهنگ اســت، از همین رو پیشنهاد می کنم 
موضوع آتی این همایش ترویج فرهنگ ورزشی 
در جامعه باشد و همچنین موضوع توجه به 
 سالمت جامعه باید در دستور زندگی و سبک 

زندگی قرار گیرد.

ضرورت بهینه سازی اوقات فراغت ◾
مدیر کل ورزش و جوانان استان خراسان نیز 
در این مراسم گفت: با توجه به اینکه به فصل 
تعطیالت تابستان نزدیک می شویم، الزم است 
به  منظور جلوگیری از کارهای جزیره ای قرارگاهی 
تشکیل شود و همه دست اندرکاران با هماهنگی 

اوقات فراغت را مورد توجه قرار دهند.
ــزود: پر کــردن اوقات  دکتر هاشمی جواهری اف
فراغت مهم نیست بلکه بهینه سازی آن اهمیت 
دارد از همین رو باید اوقات فراغت را به سمت 
بهینه سازی پیش ببریم و سالمت جسمانی، 
معنوی، اعتقادی، روحــی، روانــی و... را در این 

حوزه مد نظر قرار دهیم. 
برنامه های اوقــات فراغت باید با خصوصیات 
فرهنگی و خرده فرهنگ های جامعه مخاطب در 
استان های مختلف هماهنگ بوده و ارزان و در 

دسترس و جذاب و مفرح باشد.

همایش بین المللی اوقات فراغت آغاز به کارکرد

پیش به سوی شور و نشاط اجتماعی

خبرخبر
امروزامروز

دستاوردهای همایش »ارتباطات بین الملل عتبات مقدس« 
معاون امــور بین الملل سازمان علمی و فرهنگی آستان 
قدس رضوی، توسعه خدمات به زائران و تقویت ارتباط بین 
عتبات و مزارات شریفه را از دستاوردهای برگزاری همایش 
»ارتباطات بین الملل عتبات مقدس عراق، ایران، سوریه و 
لبنان« در عراق ذکر کرد. حجت االسالم ذوالفقاری گفت: این 

همایش با حضور عتبات ایرانی، عراقی و سوری و نمایندگانی 
از آستان های مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی)ع(، 
حرم حضرت معصومه)س(، حرم حضرت احمد بن موسی 
الکاظم )شاهچراغ(، مسجد مقدس جمکران و سازمان 
اوقاف و امور خیریه در کشور عراق برگزار شد. ارتباط  گیری 

و تبادل آرای آستان های مقدس و مزارات در فضای مجازی، 
برقراری ارتباط بین بخش های مختلف آستان های مقدس 
برای دیدارهای مداوم و... از جمله دستاوردهای این همایش 
بود. معاون امور بین الملل سازمان علمی و فرهنگی آستان 
قــدس رضــوی اضافه کــرد: انتشار معارف نبوی از طریق 

همکاری ها و ارتباطات رسانه ای در اعتاب مقدس و مزارات 
شریفه، ایجاد کمیته همکاری برای پیگیری پیشنهادهایی 
که در این همایش مطرح شد و ارتباط  گیری با یکدیگر برای 
دستیابی به پروژه های عملیاتی مشترک از دیگر مواردی بود 
که در دستور کار شرکت کنندگان در این همایش قرار گرفت.

علمی فرهنگی
   استقبال از عرضه مجازی کتاب

مخاطبان سی و سومین نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران از عرضه محصوالت 

بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس 
رضوی در فضای مجازی استقبال 

گسترده ای کردند. محمد سوهانیان 
حقیقی؛ مسئول فروش مجازی آثار بنیاد 

پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی 
در سی و سومین نمایشگاه بین المللی 

کتاب تهران در این خصوص گفت: امسال 

فروش مجازی آثار همزمان با آغاز به 
کار نمایشگاه در حال انجام است و به 

صورت شبانه روزی سفارش پذیرفته 
می شود. وی افزود: کتاب هایی با عناوین 
»تاریخ تشکیالت آستان قدس رضوی در 

دوره قاجار«، »بوستان سالکان«، »ترجمه 
نهج البالغه«، »دایره المعارف آستان قدس 
رضوی«، »کتاب آرایی در تمدن اسالمی«، 

»نسخه نامه« و... از جمله آثار پرفروش این 
مرکز در حوزه مجازی است.
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 با توجه به شرایط حاکم بر فضای کشور و دنیا این همایش می تواند آغازی 
برای آگاه سازی اقشار مختلف جامعه باشد تا با شناخت فضای مسیر اوقات 

فراغت، هر چه  بهتر به اقشار جامعه خدمت کنیم.
گزيدهگزيده

خبر

گردهمایی بانوان فعال 
قرآنی در حرم رضوی 

ــزار نــفــری بــانــوان فــعــال قــرآنــی با  اجــتــمــاع هـ
مشارکت معاونت تبلیغات اسالمی آستان 
قــدس رضــوی و جمعی از نهادهای فرهنگی 
شهر مشهد در رواق دارالمرحمه حرم مطهر 

رضوی برگزار شد. 
در نخستین گردهمایی بانوان قرآنی جهادی 
ــرم مــطــهــر حــضــرت  خـــراســـان رضــــوی در حــ
رضـــا)ع(، حــجــت االســالم مهدی حــســن زاده؛ 
فــرمــانــده بسیج حـــرم مطهر رضـــوی گفت: 
ــالم)ص(  ــ ــرمــایــش رســــول گـــرامـــی اسـ طــبــق ف
شما به واسطه فراگیری قــرآن کریم، بهترین 
امــت هــا هستید. تــوســل و تمسک بــه آیــات 
ــورانــی قــرآنــی و سبک و ســیــره پیامبر)ص(  ن
و ائـــمـــه مـــعـــصـــومـــیـــن)ع( در شـــرایـــطـــی که 
 هجمه های فرهنگی دشمنان بسیار است 

ضرورت دارد.  
در این مراسم فاطمه هللا دادی؛ عضو هیئت 
اندیشه ورز قرآنی و استاد حوزه و دانشگاه نیز 
با بیان اینکه سخن گفتن در باب قرآن از توان 
بشر عادی خارج است، اظهار کرد: ظرف این 
کلمات وجود نورانی حضرت رسول)ص( است. 
هر انسانی بــرای رسیدن به مقامات و حیات 
طیبه و آماده شدن برای دولت مهدوی نیازمند 
دو عامل قانون و تمسک به قرآن کریم است. 
سرمشق جهاد تبیین، حضرت فاطمه)س( 
هستند. ایشان در سنگر کسب علم و دانش و 
در سنگر جهاد و خدمت به خانواده نیز الگوی 

زن مسلمان و فعال قرآنی ماست.
در پایان ایــن مراسم از هشت تن از استادان 
برگزیده قرآنی با تقدیم هدایای فرهنگی توسط 
متولیان فرهنگی و قرآنی حــرم مطهر و شهر 

مشهد قدردانی و تجلیل به عمل آمد. 

رایت 
اخلیر کّله 
قداجتمعه 
فی قطع 
الطمع عما 
فی ایدی 
الناس
 همه خوبیهارا 
در بریدن طمع از 
 آنچه در دست 
مردم است ، دیدم.

آگهی دعوت از مجاورین
نظر به درخواست آقای سیداحمد موسوی نقندر مالک ششدانگ پالک 409 فرعی از80- اصلی بخش شش مشهد 
مبنی بر صدور س��ند مالکیت کاداستری پالک مذکور در اجرای کد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی و باستناد 
ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور، نماینده و نقشه بردار این اداره در روز یکشنبه تاریخ 1400/03/08 ساعت 9:30 صبح جهت 
معاینه محل ملک مورد تقاضا در محل وقوع ملک حضور خواهند یافت لذا بموجب این آگهی از مالکین مشاعی و 
مجاورین پالک فوق الذکر دعوت بعمل می آید به جهت حفظ حقوق مالکانه و عدم تضییع حق احتمالی در موعد 
مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک مورد تقاضا حضور یابند. بدیهی است عدم حضور در موعد تعیین شده فوق 

مانع ادامه عملیات ثبتی نخواهد شد.م.الف 280  آ-40102256
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

از طرف احمد احمدی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حسین لعل محمدی وکالتاً از طرف فرج اله سیل سپور که برابر صفحه توضیح شناسنامه به متین نظر تغییر 
گردید به شماره وکالت 104251 مورخ 1400/6/6 دفتر 68 مشهد با ارئه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی 
درخواست 3275/1401 مورخ 1401/2/6 تقاضای صدور سند مالکیت المثنی سند مالکیت یک قسمت مشاع از 
هش��تاد و یک قس��مت چهل و نه هزار و سیصد و شصت و پنج س��هم مشاع از 909000 سهم ششدانگ پالک 6 
فرعی از 178 و 179- اصلی بخش 10 طرقبه ش��اندیز را نموده که پالک فوق الکر به نام فرج اله س��یل سپور ذیل 
دفتر 507 صفحه 104 به شماره ثبت 108475 ثبت و سند شماره 350178 صادر گردید و فاقد بازداشت و رهن 
می باشد حسب اعالم متقاضی سند المثنی در اثر سهل انگاری مفقود شده در اجرای ماده 120 اصالحی آیین نامه 
قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود 
می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت 
محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند ج مالکیت المثنی به نام 

مالک خواهد نمود. م.الف281  آ-40102257
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

از طرف محمد ایرانی

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم سوس��ن کش��اورز معتمد با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواس��ت 4026/1401 مورخ 
1400/2/12 تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی مالکیت 300 سهم مشاع از 5058/80 سهم مشاع معادل یک 
هفدهم سهم ششدانگ پالک 2478 فرعی از 10- اصلی بخش 6 مشهد را نموده که پالک فوق الذکر به نام سوسن 
کش��اورز معتمد ذیل دفتر 260 صفحه 191 به ش��ماره ثبت 48894 ثبت و سند شماره 277190 صادر گردید و 
فاقد بازداشت و رهن می باشد حسب اعالم متقاضی سند المثنی در اثر سهل انگاری مفقود شده در اجرای ماده 120 
اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند 
مالکیت نزد خود می باش��ند ظرف 10 روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و 
یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند ج 

مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. م.الف282   آ-40102258
مدیرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز-حسن ابوترابی

از طرف محمد ایرانی

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم منیژه نقاش��ان با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواس��ت 5349/1401 مورخ 1401/2/26 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی مالکیت 400 سهم مشاع از 4800 سهم مشاع از کل 120000 سهم ششدانگ 
پالک 21 فرعی از 10- اصلی بخش 6مش��هد را نموده که پالک فوق الذکر به نام منیژه نقاش��ان ذیل دفتر 240 
صفحه 248 به ش��ماره ثبت 44919 ثبت و سند ش��ماره 189950 صادر گردید و فاقد بازداشت و رهن می باشد 
حسب اعالم متقاضی سند المثنی در اثر سهل انگاری مفقود شده در اجرای ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت 
مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند 
ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه 
ت��ا مراتب صورت جلس��ه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر  اعت��راض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند ج مالکیت المثنی به نام مالک 

خواهد نمود. م.الف283   آ-40102259
مدیرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز-حسن ابوترابی

از طرف محمد ایرانی

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم فاطمه دلش��اد با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواس��ت 684/1401 مورخ 1401/1/14 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی مالکیت 500 قسمت مشاع از 3000 قسمت مشاع از 55500 قسمت مشاع 
دو س��هم مش��اع از هشت سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 4 فرعی از 79- اصلی بخش 6 مشهد را نموده 
که پالک فوق الذکر به نام فاطمه دلش��اد ذیل دفتر 493 صفحه 241 به ش��ماره ثبت 94744 ثبت و سند شماره 
157250الف/87 صادر گردید و فاقد بازداشت و رهن می باشد حسب اعالم متقاضی سند المثنی در اثر سهل انگاری 
مفقود شده در اجرای ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی 
انجام معامله یا وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود می باش��ند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را 
همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام 
مدت مقرر  اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق 

مقررات اقدام به صدور سند ج مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. م.الف284   آ-40102260
مدیرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز-حسن ابوترابی

از طرف محمد ایرانی

آگهی دعوت از مالکین و مجاورین
احتراماً نظر به اینکه آقای جواد افشارزاده احدی از مالکین قهری بموجب شیوه نامه صدور اسناد تک برگی، تقاضای 
صدور سند مالکیت از این اداره را نموده است و سند مالکیت صادره قبلی به پالک های 300و 303و 304و 305و 
307 فرعی از 5 اصلی بخش 6 مشهد اراضی رودخانه بار بدون طول ابعاد و مساحت می باشد و مورد تقاضا، حدی 
از آن به مجاورت شما معرفی شده لذا نماینده و نقشه بردار برای روز سه شنبه مورخ 1400/3/10 جهت تغیین طول 
و متراژ حس��ب ماده 68و 70 آیین نامه قانون در محل حاضر چنانچه در مورد حدود و حقوق ارتفاقی ملک حقی 
برای خود قائل هستید و یا اختالفی با مجاور مزبور دارید می توانید در روز مقرر در محل حضور بهم رسانید در غیر 
این صورت بعد از گذشت یک هفته برابر مقررات سند مالکیت بنام متقاضی پس از سیر تشریفات قانونی صادر و 

تسلیم خواهد شد. م.الف285  آ-40102261
مدیرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

از طرف محمد ایرانی

آگهی فقدان سن مالکیت
خانم محبوبه برومند علیزاده طوسی با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 957/1401 مورخ 
1401/1/16 تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی مالکیت 500 سهم مش��اع از 432286 سهم ششدانگ پالک 
4 فرع��ی از 165- اصل��ی بخش 10 طرقبه ش��اندیز را نموده که پالک فوق الذکر به ن��ام محبوبه برومند علیزاده 
طوس��ی ثبت و سند به شماره 525376ه/98 با شناس��ه الکترونیکی 139920306006005388 صادر گردید و 
فاقد بازداش��ت و رهن می باشد حس��ب اعالم متقاضی سند المثنی در اثر سهل انگاری مفقود شده در اجرای ماده 

120 اصالحی 
آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت 
نزد خود می باش��ند ظرف 10 روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض خود را همراه اصل س��ند مالکیت یا سند معامله 
به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر  اعتراض ارائه نگردد و یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند ج مالکیت 

المثنی به نام مالک خواهد نمود. م.الف286  آ-40102262
مدیرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز-حسن ابوترابی

از طرف محمد ایرانی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای جواد صدری و به استناد دو برگه استشهادیه گواهی امضاء شده توسط دفتر اسناد رسمی 300 
مشهد نسبت به ششدانگ اعیان پالک ثبتی 1035 فرعی از 19- اصلی بخش 9 مشهد که بعلت سهل انگاری مفقود 
گردیده اس��ت تقاضای صدور س��ند المثنی نموده است که برابر ثبت دفتر امالک ششدانگ اعیان پالک فوق ذیل 
شماره دفتر امالک الکترونیکی 139820306003011366 بنام آقای جواد صدری ثبت و نسبت به ششدانگ ثبت 
و یک جلد سند به شماره چاپی 535091الف90 صادر و تسلیم شده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. 
لذا مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست 
اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در 
مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف287   آ-40102264
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک مشهد- علی فضلی

آگهی دعوت از مجاورین
نظر به درخواس��ت خانم عذرا ثابتی احدی از مالکین شش��دانگ پالک 1056 فرعی از701 فرعی از 27- اصلی 
بخش6 مشهد مبنی بر صدور سند مالکیت کاداستری پالک مذکور در اجرای کد 914 مجموعه بخشنامه های 
ثبتی و باس��تناد ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اس��ناد رسمی الزم االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات 
اجرائی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، نماینده و نقشه بردار این اداره در روز شنبه تاریخ 1401/3/21 ساعت 
10 صبح جهت معاینه محل ملک مورد تقاضا در محل وقوع ملک حضور خواهند یافت لذا بموجب این آگهی از 
مجاورین پالک فوق الذکر دعوت بعمل می آید به جهت حفظ حقوق مالکانه و عدم تضییع حق احتمالی در موعد 
مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک مورد تقاضا حضور یابند. بدیهی است عدم حضور در موعد تعیین شده فوق 

مانع ادامه عملیات ثبتی نخواهد شد. م.الف288   
آ-40102265

مدیرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی
از طرف احمد احمدی

آگهی معاینه محل و تثبیت حدود
حس��ب درخواس��ت وارده 1400/60477- 1400/12/18 آقای محمد زارعی به وکالت از طرف محمد، مهدی، 
عباسعلی، طاهره، طیبه و فاطمه شهرت همگی دهقان نیری مبنی بر صدور سند مالکیت تک برگی پالک 4 فرعی 
از 154 اصلی بخش 10 مشهد، با توجه به عدم امکان دسترسی به مجاورین و سایر مالکین مشاعی پالک مزبور، 
بدینوسیله در اجرای کد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی و بخشنامه شماره 90/46869- 1390/3/11 سازمان 
ثبت اسناد و امالک کشور، به اطالع مجاورین و سایر مالکین مشاعی پالک مورد تقاضا به آدرس کوشک مهدی 
)توس65، کوش��ک مهدی3 مقابل بهشت 9 درب قرمز رنگ( می رساند که نماینده و نقشه بردار این اداره در روز 
شنبه مورخه 1401/3/7 ساعت 10 صبح به محل وقوع پالک جهت معاینه محل و عملیات نقشه برداری عزیمت 
خواهند نمود، لذا شایسته است مجاورین پالک مورد تقاضا به آدرس فوق الذکر، جهت حفظ حقوق مالکانه و عدم 
تضییع حق احتمالی خود در روز و ساعت مقرر در محل پالک مذکور حضور یابند، عدم حضور هر یک از مجاورین 

مانع از ادامه عملیات ثبتی نخواهد بود. م.الف290  
 آ-40102270

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو مشهد- عباس جهانی فر

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای مرتضی دانشمند به استناد 2 برگ استشهادیه گواهی امضاءشده دفتر اسناد رسمی 273 مشهد 
منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت س��ندمالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت 
س��ند مالکیت وی به علت س��هل انگاری مفقود گردیده است، با بررسی سامانه جامع امالک الکترونیک و سوابق 
پرونده ثبتی مشخص گردید ششدانگ یک واحد آپارتمان به مساحت 83/84 مترمربع به شماره پالک 21140 
فرعی از 176- اصلی بخش 10 مشهد با شماره دفتر امالک الکترونیکی 139520306267021571 بنام آقای 
مرتضی دانشمند ثبت و سند مالکیت بشماره 075350/د94 صادر و تسلیم گردیده سپس ششدانگ مورد ثبت 
برابر سند شماره 5920 مورخ 1395/9/23 دفتر اسناد رسمی 199 مشهد در رهن بانک مهر اقتصاد قرار گرفته 
سامانه جامع امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی بیش از این حکایتی ندارد؛ مراتب یک نوبت آگهی و متذکر 
می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد، 
بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله 
رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض 
بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام 

خواهد شد. م.الف291  
آ-40102271

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد- حمیدرضا افشار

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای س��ید محمد حس��ینی  دارای شناس��نامه   5749973964  به ش��رح دادخواست به کالسه  
7/79/1401 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه بیگم 
حس��ینی   به شناس��نامه 5749587215 در تاریخ  1400/8/26   در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.  سید محمد حسینی   فرزند سید حسین   کد ملی  5749973964 ت.ت  1365/9/25 نسبت فرزند مرحوم
2.  سید محمد باقر حسینی   فرزند سید حسین  کد ملی   5749127109   ت.ت 44/2/15   نسبت فرزند مرحوم

3.  مرضیه بیگم حسینی    فرزند   سید حسین کد ملی  5749724141 ت.ت  47/1/10  نسبت فرزند مرحوم    
4. مریم بیگم حسینی   فرزند سید حسین  کد ملی   5749130096 ت.ت  50/1/20     نسبت فرزند مرحوم
5 .  سید عبداهلل حسینی   فرزند سید حسین  کد ملی   5749751414  ت.ت  55/1/20 نسبت فرزند  مرحوم
6. سید ابوالحسن حسینی     فرزند سید حسین    کد ملی   5749132765   ت.ت  58/2/20  نسبت  فرزند  مرحوم
7 .   راضیه سادات حسینی   فرزند سید حسین   کد ملی  1069562554    ت.ت 62/2/4 نسبت  فرزند مرحوم         
8 . سید حسین حسینی فرزند سید سید عبداهلل کد ملی 5749529118 ت.ت 16/11/1 نسبت همسر مرحوم

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد
.  آ-40102193                                                                                                            

   امیر سلیمانی  قاضی شورا شعبه  هفتم  شورای حل اختالف شهرستان زبرخان  

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای س��ید محمد حس��ینی  دارای شناس��نامه   5749973964  به ش��رح دادخواست به کالسه  
7/80/1401 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  سید حسین 
حس��ینی   به شناس��نامه 5749529118  در تاریخ  1400/12/2  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.  سید محمد حسینی   فرزند سید حسین   کد ملی  5749973964 ت.ت  1365/9/25 نسبت فرزند مرحوم
2.  سید محمد باقر حسینی   فرزند سید حسین  کد ملی   5749127109   ت.ت 44/2/15   نسبت فرزند مرحوم
3.  مرضیه بیگم حسینی    فرزند   سید حسین کد ملی  5749724141 ت.ت  47/1/10  نسبت فرزند مرحوم    
4. مریم بیگم حسینی   فرزند سید حسین  کد ملی   5749130096 ت.ت  50/1/20     نسبت فرزند مرحوم
5 .  سید عبداهلل حسینی   فرزند سید حسین  کد ملی   5749751414  ت.ت  55/1/20 نسبت فرزند  مرحوم
6. سید ابوالحسن حسینی     فرزند سید حسین    کد ملی   5749132765   ت.ت  58/2/20  نسبت  فرزند  مرحوم
7 .   راضیه سادات حسینی   فرزند سید حسین   کد ملی  1069562554    ت.ت 62/2/4 نسبت  فرزند مرحوم         
8 . رقیه سادات حسینی    فرزند سید حسین   کد ملی 5749132757   ت.ت  57/1/10  نسبت فرزند مرحوم 

9. عطیه بیگم حسینی   فرزند سید حسین   ش.ش  1063548764   ت.ت 60/6/2   نسبت فرزند مرحوم
10. معصومه بیگم حسینی  فرزند  سید حسن  کدملی  5749600270  ت.ت 26/10/17  نسبت همسر مرحوم
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.  
   آ-40102198                                                                                                         

   امیر سلیمانی  قاضی شورا شعبه  هفتم  شورای حل اختالف شهرستان زبرخان  

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم نساء چوپان نصرآبادی دارای شناسنامه شماره 555 به شرح دادخواست به کالسه 0100068 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی محمد رحیمی به شناسنامه 
ش��ماره 150 در تاریخ 1401.01.25 در اقامتگاه دائمی خود بدرور زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1-ابراهیم رحیمی متولد 62.06.20 به ش ملی 0748925554 فرزند متوفی
 2- محمد رحیمی متولد 61.06.30 به ش ملی 0748925181 فرزند متوفی
 3- رمضان رحیمی متولد 68.02.01 به ش ملی 0740006339 فرزند متوفی
 4- فاطمه رحیمی متولد 55.06.10 به ش ملی 0740278088 فرزند متوفی
 5- حنیفه رحیمی متولد 63.11.01 به ش ملی 0749905433 فرزند متوفی

 6- نساء چوپان نصرآبادی متولد 1325.02.05 به ش ملی 0749226544 همسر متوفی می باشد.
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی در خواس��ت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد شد.
  آ-40102184

شورا- شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان باخرز
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