
در حرم

 ویژه برنامه های 
j سالروز شهادت امام صادق 

در حرم مطهر رضوی
ــای ســـالـــروز  ــه هــ ــامــ ــ ــرن ــ ــژه ب ــ وی
ــادت شــشــمــیــن اخــتــر  ــهــ شــ
ــاک آســـمـــان امـــامـــت و  ــن ــاب ت
ــت، حضرت امــام جعفر  والی
ــام  امــ ــرم  ــ حـ در  صـــــــــادق)ع( 

رضا)ع( اعالم شد. 
حجت االســالم بخشی، مدير مراسم  حرم مطهر رضوی 
گــفــت: بــرنــامــه  هــای عــــزاداری و سخنرانی شــهــادت امــام 
صادق)ع( از پنجشنبه 5 خردادماه آغاز و تا شامگاه جمعه 
ادامه خواهد داشت. مراسم شب شهادت ششمین امام 
شیعیان، پنجشنبه قبل و بعد از نماز مغرب و عشا در 
صحن پیامبر اعظم)ص( آغاز و حجج اسالم رضایی تهرانی 
و قرنی به ایراد سخنرانی می پردازند، در ادامه نیز آقایان 
علی مالئکه، ابراهیم قانع و احمد واعظی به مدیحه سرایی، 
روضه  خوانی، قرائت زیارت امین هللا و دعای کمیل خواهند 

پرداخت.
بخشی افزود: مراسم صبح روز شهادت امام صادق)ع( نیز از 
ساعت 4:45 صبح با سخنرانی حجت االسالم والمسلمین 
حیدری کاشانی و قرائت دعای ندبه و روضه خوانی توسط 

آقای علی برادران در رواق امام خمینی)ره( آغاز می شود.
و شــام شهادت  غــروب  مــراســم  برنامه  کــرد:  تصریح  وی 
پیامبر  در صحن   18 نیز جمعه ساعت  ــادق)ع(  صـ امــام 
المسلمین رضایی  و  با سخنرانی حجج اسالم  اعظم)ص( 
تهرانی و حسین قرنی و مدیحه سرایی و روضه خوانی میثم 

مطیعی همراه خواهد بود. 
مدير مراسم حرم مطهر رضوی ابراز کرد: در دیگر اماکن 
متبرکه حرم مطهر رضوی نیز برنامه های سخنرانی، حلقه 
معرفت، مــداحــی و روضــه خــوانــی مــراســم شــهــادت امــام 
صــادق)ع( ویژه عموم زائــران و مجاوران تــدارک دیده شده 

است.

تمام می شود،  تلفنم که  رقیه توسلی  
نزدیک قفسه روغن می شوم... خالی ا ست 
ــور روغــن زیتون  امــا قفسه های اطـــراف وف
اســت.  مــارکــدار خــارجــی  و ذرت  و کنجد 
ــه قــیــمــتــشــان بـــه جــیــب من  هــمــان هــا کـ
نمی خورد. می روم سمت قوطی های رُب... 
نگاه  را  همدیگر  کند.  مــی  ســالم   خانمی 

می کنیم. غریبه ایم. 
- ببخشید. چند لحظه میشه وقتتون رو 

بگیرم؟
بعد از پنج دقیقه دستم می آید؛ نماینده ای 
است از طرف انجمن حمایت از زنان زندانی. 

برای زنانی که به خاطر شرایط مالی زیر 50 
یاری  تقاضای  زنــدان انــد  در  تومان  میلیون 
دارد. توی توضیحاتش یک جایی به سختی 
می گوید یک سال و 10 ماه طعم پشت میله ها 
بودن را چشیده و صدقه سر همان روزهای 
سخت، عهد کـــرده تــا زنـــده اســت بــه زنــان 
حبسی کمک کند. می گوید خیلی ها برای 
ارقــام پایین و ناچیز، آن تویند و چون کس 
و کاری ندارند صدایشان شنیده نمی شود. 

آنی، روغن و رُب و کرونا و داروی نایاب عزیز 
و درد معده به کل محو می شوند از ذهنم 
و انگار جهانم، پاک و خالی می شود. انگار 

توی یازده صبح پنجشنبه فقط من هستم 
و خانمی که حرف های غیرتکراری می زند 
بــرایــم. از زنــی می گوید کــه پــدر و بـــرادر و 
خواهرزاده اش را وقتی از دست داد که توی 
زندان بوده... بی اختیار دستم را می گذارم 
پشت خانم نماینده و اسمش را می پرسم. 
دلم  هُما!  مامان  می گویم:  هُما.  گوید  می 
خون شد، رفت. با این همه قصه تلخ چیکار 
کنم حاال؟ به نظرم شماره انجمن را بدید 
به من، پرس و جوی بیشتری کنم. باالخره 
خانم ها باید هوای هم را داشته باشند... 
راستی، هماخانم! نگفتی توی فروشگاه به 

این بزرگی چرا آمدی سراغ من؟
 می خندد. خنده ای از سرِ شرم و خجالت. 
ماسک ندارد. می گوید اگر مردم صورتش 
بر  و لبخند  نبینند، اطمینان نمی کنند  را 
لب جواب می دهد: یک کمی روان شناسی 
کردم. شنیدم شما پشت تلفن داشتید به 
مادرتون می گفتید؛ چَشم تاج سر... چَشم 

از همه بهتر!

پی نوشت:
علی)ع( : كَما تُعينُ تُعان . آن گونه كه ياری 

می کنی، ياری می شوی.

نیمکت زندگینیمکت زندگی

کاش تا ابد نمیرد 
مهربانی
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آیت اهلل اراکی پیشنهاد داد

 تشکیل کمیته مشترک مهندسان 
و فقها برای شهرسازی اسالمی

شاعر »سالم فرمانده«: 

 به فرمان »آتش به اختیار« 
رهبری لبیک گفتیم

یادداشت/حمزه واقعی

 امام صادق j و ساختارسازی 
و معماری نظام امامت

    سال دوم    ویژه نامه 344    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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تولیت آستان قدس رضوی آزادسازی خرمشهر را 
از مصادیق نصرت الهی به ملت ایــران دانست.
به گزارش آستان نیوز، حجت االسالم والمسلمین 
پیش  در  »همایش خرمشهرها  در  مــروی  احمد 
مبلغان جهادی حوزه  و  طــالب  ــژه  وی که  اســت« 

ــان در مــدرســه  ــراسـ عــلــمــیــه خـ
برگزار  علمیه سلیمانیه مشهد 
فرارسیدن  تبریک  ضمن  شــد، 
ــازی خرمشهر و  ســالــروز آزادســ

گرامیداشت یاد و ...

گفت وگوی قدس با حجت االسالم مهدی یزدی در خصوص ویژگی های مکتب علمی و تربیتی امام صادق)ع(

نورت اگر نبود به جز شب نداشتیم
تولیت آستان قدس رضوی:

بی  تفاوتی 
نسبت به 

مشکالت مردم 
مغایر فرهنگ 
اسالمی  است

2

4

موعظه

 پندهای اخالقی 
امام صادق j به شیعیان

صـــادق)ع(  امــام  قرائتی   االسالم  حجت 
فرمود: »صل من قطعک« انتقام نگیرید؛ کسی 
با تو قطع رابطه کرد، تو به خانه اش برو! »احسن 
من عصی الیک« به تو بدی کرد، تو احسان کن! 
»یسلم علی من سبک« فحشت داد؟ تو به او 
سالم کن! »انصف من خاسمک« به تو نارو زد؟ 
تو با او انصاف داشته باش! همین طور »واعف 
عن من ظلمک« به تو ظلم کــرد، عفوش کن! 
همین االن بگو  ای امام صادق! چون در آستانه 
شب جمعه است و در آستانه شب شهادت 
تو هستیم، تو به من سفارش کردی اگر به تو 
بگذار  بــزن!  با خوبی  را  پاتکت  کردند،تو  بدی 
فالنی به من فحش داد، من به او زنگ بزنم، الو 
سالم! حال شما خوب است؟ به روی خودت 
می فرماید:   قــرآن  داده،  فحش  تو  به  که  نیاور 
»ادفع بالتی هی احسن« اگر با تو بدی کرد، تو 
خوبی کن! یک قدم به امام صــادق)ع( نزدیک 
شویم. الاقل یک قدم! فرمود به تو بدی کرد، 
زنگ بزن و عذرخواهی کن. بی انصافی کرد، تو 
انصاف بکن! فحشت داد؟ تو به او سالم کن! 
ایــن سفارش های امــام صـــادق)ع( اســت. حاال 
اگر کسی بدهکار است، به او بگوید هر وقت 
داشتی بده! اگر کسی بدهکار است و می گوید 
ــدارم که بدهم، شما یک مــاه به من  آقــا من ن
مهلت بده، ده روز به من مهلت بده... اگر کسی 
به یک بدهکار مهلت داد، خدا روز قیامت که 
روز خطرناکی است، او را در سایه لطف خودش 
حفظ می کند. اما سوءاستفاده نکنند. بدهکاران 
هم اگر می توانند بدهیشان را بدهند، هر شبی 
که ندهند حدیث داریم وقتی می خوابد، گناه 

دزد را پای او می نویسند. 
امــام صـــادق)ع( فرمود: جــوری باشید که همه 
بگویند »هوالء جعفریه«؛ حضرت فرمود: اذان 
بدوید،  به سمت مسجد  می گویند چنان  که 
چنان به نماز اول وقت عنایت کنید که بگویند: 
»هوالء جعفریه«، این ها طرفداران امام جعفر 
صادق)ع( هستند. یعنی بازار تهران و بازارهای 
ایـــران، چنان اول وقــت ســراغ نماز بــرونــد که 
بگویند این ها طرفداران امام جعفر صــادق)ع( 
هستند. حضرت می گویند وقتی گفتند یاران 
امام صادق)ع( این طور هستند من لذت می برم. 
اما وقتی گفتند این شیعه ها کاله برداری کردند، 
کــم فــروشــی کــردنــد، رشـــوه گرفتند، مــن اذیــت 
می شوم. ما گاهی وقت ها متلک می شنویم... به 
ما بگویند فوتبالیست های فالن کشور در چمن 
نماز می خوانند، فوتبالیست های ایران می روند 
می خواهی  مگر  می خوانند.  نماز  پایه  پشت 
تریاک بکشی؟ همین طور که گلت را در زمین 
بخوان!  در چمن  را هم  نمازت  می زنی،  چمن 
خجالت نـــدارد. طــوری عمل کنید که بگویند 

درود بر امام صادق و یارانش.

نگاهی به جایگاه واالی امام صادق)ع( در منظر علمای نامدار اهل سنت

»حبل المتین« وحدت اسالمی
نیکبخت    محمدحسین 
اوضــاع حاکم بر دوران امامت امام 
صادق)ع(، از هر نظر، دورانی خاص 
و ویـــژه بـــود؛ افـــول قـــدرت امــویــان و 
ــودن  رب بـــرای  بنی عباس  تکاپوهای 
ارزنــده برای  جایگاه آن هــا، فرصتی 
کرد؛  فراهم  ششم)ع(  پیشوای  علمی  فعالیت های 
فرصتی که از ثمره بابرکت آن، نه فقط شیعیان، بلکه 
عموم مسلمانان، از همه مذاهب اسالمی، بهره مند 
و  اهل سنت  بزرگان  تواضع  و  فروتنی  ــراز  اب شدند. 
پیشوایان مذاهب اربعه در برابر دانش الهی امام)ع( 
به اندازه ای است که حتی امروز هم می تواند دلیلی 
برای تفاهم بیشتر میان مسلمانان و فصل مشترکی 

برای تقویت وحدت در میان آن ها باشد. 

خوشه چینان خرمنِ دانشِ صادق)ع( ◾
حـــوزه درســـی امـــام صـــــادق)ع( در مــدیــنــه مــنــوره، 
دوران  در  اســالم  جهان  علمی  محفل  پررونق ترین 
حــیــات آن حــضــرت بـــود؛ آن گــونــه کــه گــزارش هــای 
تاریخی از حضور دست کم 4هزار نفر در جلسات 
درس آن حضرت، طی دوران 34 ساله امامت ایشان 
خبر می دهند. بخش اعظم این شاگردان، در ردیف 
افرادی  شیعیان قرار نمی گرفتند و در میان آن هــا، 
مانند ابوحنیفه )پیشوای مذهب حنفی( و مالک بن 
انس )پیشوای مذهب مالکی( حضور داشتند. این 
افراد، بعدها و ضمن درس هایشان، به شاگردی در 
محضر امام صادق)ع( مباهات می کردند و حضور 
در آن جلسات را طالیی ترین دوران علم آموزی خود 
جایگاه  بیان  ضمن  بارها  ابوحنیفه  می دانستند. 
تأکید کرده است:   امام صــادق)ع(،  علمی و معنوی 
اگر آن دوسال علم آموزی نزد امام صادق)ع( نبود، 
حدیث  نقل  مــی شــد.  هــالک  )نــعــمــان(  ابوحنیفه 
اهــل ســنــِت معاصر  ــان  ــزرگ ب مــیــان  ــام)ع( در  ــ امـ از 
امام  آن حــضــرت رواج کامل داشــت و همه آن هــا، 
صادق)ع( را، راویِ امینِ احادیِث نبوی و شخصیتی 
بی بدیل می شناختند. به  بــزرگ و صاحب دانــشِ 
عنوان نمونه، محمد بن عبدالرحمن، عالم شافعی 
امام  ــاره  درب اللطیفة«،  »التحفة  کتاب  در  مذهب 
ــادق)ع( می نویسد: »ثــقــه ای اســت کــه  در ثقه  صـ
)نویسنده صحیح  مُسلم  و  نیست  تردید  بودنش 
بن  یــا مالک  اســت«  کــرده  او احتجاج  بــه  مسلم( 
انس که مدت ها در محضر امام)ع( به کسب علم 
مشغول بود، در این باره گفته است: »در طول مدتی 
که به خانه آن حضرت آمد و شد داشتم، او را ندیدم 

جز اینکه در یکی از این سه حالت به سر می برد، 
یا او را درحــال نماز خواندن می دیدم یا در حالت 
ندیدم  من  قــرآن.  قرائت  حالت  در  یا  و  روزه داری 
که جعفربن محمد ])ع([ بدون وضو و طهارت، از 
رسول خدا)ص( حدیثی نقل کند. من ندیدم که آن 
حضرت سخنی بی فایده و گزاف بگوید. او از عالمان 
زاهــدی بود که از خدا خوف داشــت. ترس از خدا 
سراسر وجودش را فراگرفته بود«. ابن شبرمه، قاضی 
کوفه که مالقات هایی با امام صادق)ع( داشته است، 
درباره آن حضرت می گوید: »به یاد ندارم حدیثی را 
از جعفربن محمد شنیده باشم جز اینکه درعمق 
جانم تأثیر گذاشته باشد«. )امالی صدوق؛ ص 507( 
شخصیت امام)ع( چنان در میان بزرگان اهل سنت 
موجه و قابل احترام بود که محمد بن عبدالرحمان، 
و  رأی  اصــحــاب  از  ابــی لـِـیــلــی«،  ــن  »ابـ بــه  مشهور 
شخصیت های معاصر دوران امام صادق)ع(، پس از 

گفت وگویی علمی با آن حضرت، در وصف ایشان 
خلقه«؛  علی  هللا  حجج  انکم  »اشــهــد  می گوید: 
بر  خداوند  حجت های  شما  که  می دهم  شهادت 

بندگانش هستید. 

دفاع علمای اهل سنت از جایگاه علمی امام)ع( ◾
در این بین، البته برخی از مغرضان کوشیده اند درباره 
شیعیان  ششم  پیشوای  معنوی  و  علمی  جایگاه 

تردیدهایی را مطرح کنند؛ اما پیش از آنکه علمای 
نامدار شیعه به دفاع از ساحت امام)ع( در برابر این 
سخنان مغرضانه برخیزند، علمای اهل سنت، خود به 
پاسخگویی پرداخته و هرگونه ادعایی را در این زمینه 
رد کرده اند. چنان که وقتی یحیی بن سعید قطّان، از 
راویان قرن دوم هجری، بدون آنکه دلیلی داشته باشد، 
مدعی شد مجالد بن سعید، یکی از محدثان معاصر 
وی، که اتفاقاً چندان هم نزد بزرگان اهل سنت صاحب 
اعتبار نبود، در نقل احادیث قابل اعتمادتر از وجود 
مقدس امام صادق)ع( است، همه علمای بزرگ اهل 
سنت به توبیخ و انکار وی پرداختند و حتی ذَهَبی که 
ارتباط خوبی هم با شیعیان نداشت، در جلد ششم 
کتاب »سیر اعالم النبالء« در این باره نوشت: »این 
سخن از لغزش ها و خطاهای یحیی بن سعید قطّان 
است، بلکه ائمه حدیث و رجال بر این مطلب اجماع 
دارند که جعفر بن محمد اوثق )مورد وثوق تر( از مجالد 

است و هیچ کس به سخن یحیی توجه نکرده«.
خبر  شــد،  بیان  مختصر  ایــن  در  آنچه  مجموعه 
میان  در  ــادق)ع(  صـ امــام  علمی  واالی  جایگاه  از 
برگیرنده  در  و  می دهد  اهل سنت  نامدار  علمای 
ایــن نوید اســت که آن وجــود مقدس را می توان، 
و  متقن  دلیلی  و  اسالمی  وحدت  »حبل المتین« 
راسخ برای تقویت این امر مهم و ضروری در دوران 

پرمخاطره امروزی دانست.

پررونق ترین محفل علمی جهان اسالم در دوران حیات امام صادق)ع( بود؛ آن گونه 
که گزارش های تاریخی از حضور دست کم 4هزار نفر در جلسات درس آن حضرت، 

طی دوران 34 ساله امامت ایشان خبر می دهند.
گزيدهگزيده



جنگ نرم

منصور دوانیقی، 
مالک بن انس را 

فراخواند و او را تحریک 
کرد مسائل فقهی را 

در جزوه ای تألیف کند. 
وقتی مالک بن انس 
این کتاب را نوشت، 

منصور دوانیقی گفت 
به اندازه ای که برای 

قرآن خرج می شود تا 
به گوش مردم برسد 
برای این کتاب خرج 
خواهد کرد که مردم 

سراغ این کتاب بروند 
و سراغی از فقه امام 

صادق)ع( که شیعیان 
 دنباله رو آن 

هستند، نگیرند. 

 میراثدار 
علم پدر

 در روایتی از 
حضرت)ع( سؤال 
کردند »انت اعلم  ام 
ابوک؟« یعنی علم 
شما بیشتر است یا 
پدرتان؟ حضرت پاسخ 
دادند:»ابی اعلم منی 
و علم ابی لی« یعنی 
پدرم از من آگاه تر و 
دانشمندتر بود ولی 
تمام علوم پدرم، نزد 
من است. این روایت 
را کتاب »اعالم الوری 
به اعالم الهدی« 
نقل کرده که متعلق 
به مرحوم طبرسی، 
صاحب مجمع البیان 
است.

برشگفتوگو برشگفتوگو

حمزه واقعی، پژوهشگر ارشد مطالعات 
میان رشته ای مکتب امــامــت، تفسیر نو 
به نو قرآن را پیش روی انسان می گذارد تا هر 
لحظه، بهره حیاتی خود را از آن ببرد. نسبت انسان با این 
مکتب باید ترجمانِ مدامِ »و یخرجهم من الظلمات الی 
النور« باشد. در سیر تکاملی انسان، از نسبت روشنایی 
تا روشنایی بیشتر، یک واجــب مــدام اســت. غنی سازی 

هسته های معرفتی انسان، شأنی چنین را طلب می کند 
و اال طاغوت درون، او را به وادی  سرگردانی می اندازد که 
مصداق تــام و اتــم »ویخرجهم من النور الــی الظلمات« 
می شود و هر روز، او را از نقطه روشنایی اولیه هم دور تر 
می کند. نتیجه والیت طاغوت جز این نمی تواند باشد و 
ثمره والیت هللا هم روشنایی مدام است که در نظام امامت 
بدان تشرف می یابیم. در این نظام واره بینشی است که 

معتقدیم باید در ایمان مناسکی متوقف نشد بلکه آن را 
توسعه داد و به اصل مطلب، یعنی ایمان معرفتی رسید. 
ــه روز شناخت، یعنی از مکتب هر امــام به  امــام را باید ب
درکــی روزآمــد رسید تا زندگی ما را با منبع الیــزال فیاض 
پیوند دهد. بر این اساس باید گفت امام صادق )ع(، امامِ 
امروز است، امامی که در همه پهنه فکری و زیستی جهان 
می توان نگاه به اندیشه و مشیِ او داشت و روشنی گرفت از 

چراغ هایی که در حدیث افروخته است. می توان به سازمان 
اندیشه او تکیه کرد و در »مکتب« بلند باالی او، دین را 
خوانشی محمدی داشت. خوانشی که بر پایه دانشوری 
اســت و هــم  ریشه گرفته از اخـــالق؛ همانی کــه حضرت 
رسول )ص( آن را فلسفه بعثت خویش اعالم کرد و در همه 
ساحت ها کوشید اخالق مردمان را کمال بخشد. تجلی 
اعجاز حضرت رســول)ص( هم جان یافتن مردانی بزرگ 

در میان مردمی بود که به زیستن در عصر جاهلیت عادت 
کرده بودند و به رسم پدران خویش به جهالت می زیستند 
و می مردند اما نبی اعظم الهی، آنان را به دانایی رساند 
تا بدانیم راه تعالی همین به کمال رساندن اخالق مردم 
است. راهی که همه ائمه هدی)ع( ادامه دادند و حضرت 
صــــادق)ع( بــا مــکــتــب ســازی بــه آن، نــظــام مــنــدی خاصی 
بخشید. این که شیعه را جعفری مذهب می گویند به این 

معنا نیست که تشیع با حضرت صادق)ع( آغاز شده بلکه 
به این خاطر است که ایشان در فرایند »جهاد تبیین« با 
قاعده مند کــردن معارف و مکتب سازی فقهی، تشیع را 
صاحب حدود و ثغوری کرد که تفاوت های بنیادی آن با 
نحله های دیگر، آشکار شد. این غیریت سازی و طراحی 
شاکله درست اسالم هم نه به معنای طرد دیگران، بلکه 
بــرای روشــن ســازی مسیر و دعــوت همگان به خط روشن 

اسالم و پیامبر بود. چنان که در مدرسه حضرت صادق)ع( 
کسانی را می بینیم و نام هایی را می شناسیم که بعداً، 

پیشوای مردمانِ بسیاری شدند. 
 امــام صـــادق )ع( ضمن ساختارسازی مکتب و طراحی 
نظام امامت و سازمان سازی برای وکالت، راه را تا همیشه 
شاخص گذاری فرمودند. دیگر ائمه هم به همین شیوه 
رفــتــار کــردنــد تــا جایی کــه مــی تــوان نظام امــامــت حضرت 

حجت )عج( را - چــه در عصر غیبت صغری و چه حتی 
غیبت کبری- ریشه یافته در سبک امامت حضرت جعفر 
بن محمد)ع( دانست. امروز نیز در همین قاعده تعریف 
می شود و ما روزی خور سفره پر برکتی هستیم که ایشان 
گسترانیده اند. آنچه باید بدان توجه داشته باشیم بهره 
به روز شده از این سفره است. با نگاهی چنین، امروز را هم 

می توان بر مبنای فرهنگ امام صادق)ع( زیست.

یادداشت 
jامام صادق 

 و ساختارسازی 
و معماری نظام امامت

تفسیر
آیتاهللعلمالهدی

   بشارت های قرآن به وجود اقدس امام زمان)عج( 
قسمت نهم

در مقام تبیین نقطه ارتباط آیه 124 سوره بقره با امام زمان)عج( طبق 
روایت مفضل بن عمر از حضرت صادق)ع( به این نکته اشاره شد که 
حضرت ابراهیم در نتیجه اظهار عقیده و ایمان به جایگاه و مقامات 

ذوات مقدس حضرات امامان معصوم)ع( و از جمله دوازدهمین ایشان 
یعنی حضرت مهدی)عج( شایستگی یافت به مقام امامت منصوب 
اِس  ُهنَّ قاَل إِنِّی جاِعُلَك لِلنَّ شود: »َو إِِذ ابَْتلی  إِبْراهیَم َربُُّه بَِکلِماٍت َفَأَتمَّ

الِمیَن«.آنچه در این نوبت  یتی  قاَل ال یناُل َعْهِدی الظَّ إِمامًا قاَل َو ِمْن ُذرِّ
به آن می پردازیم وجه یادکرد از چهارده معصوم)ع( در آیه مورد 

اشاره با عنوان کلمات است. به طور کلی واژه کلمه در منطق قرآن به 
معنای حقایقی است که تجلی آن ها برابر انسان، بازگوکننده وجود 
خداوند بوده و بر هستی پروردگار متعال داللت می کنند. از جمله در 
آیه 171 سوره نساء از حضرت عیسی به عنوان کلمه پروردگار یاد 
شده است که نشان می دهد آن حضرت شخصیتی است که توجه و 

دقت در کیفیت آفرینش ایشان، انسان را متوجه خداوند می کند. بر 
این اساس باید گفت وجه یادکرد از ذوات مقدس اهل بیت عصمت و 

طهارت)ع( به کلمات، آن است ایشان عناصری اند که توجه آحاد بشر 
به آن ها عامل متوجه شدن ایشان به ذات اقدس اهلل می شود و وجود 

پروردگار متعال را برای انسان شفاف و آفتابی می کند. مؤید این معنا 

جریان معروف توبه حضرت آدم)ع( به واسطه مواجهه با کلمات 
پروردگار یعنی معنای مشاهده انوار خمسه طیبه و واسطه قرار دادن 
این بزرگواران در پیشگاه خداوند است که در روایت مفضل بن عمر نیز 

مورد اشاره قرار گرفت. توضیح بیشتر اینکه حضرت آدم)ع( پس از 
هبوط از بهشت به زمین به سبب خوردن از شجره منهیه تا 200 سال 

به انواع مشکالت و سختی ها مبتال بود و در حالت تحیر و سرگردانی 
روزگار می گذرانید. بعد از گذشت این مدت طوالنی، خداوند برای رفع 
پریشانی آدم و نجات وی از مصائب و مشکالت، انوار مقدس خمسه 
طیبه که تجلی حقیقت پروردگارند را به آدم نمایاند. حضرت آدم با 
مشاهده این نورهای مقدس که در مقام دلدادگی و عشِق به حق، در 

خدا فانی بودند، متوجه پیمان محبت و عشق خود با خدا شد؛ یعنی 
با دیدن انوار پنج تن آل عبا به یاد آورد که با خدا پیمان بسته بود مانند 
این ذوات مقدس در عبودیت و بندگی خدا فانی شود؛ اما از پیمان خود 

تخلف کرد. پس از این جریان به درگاه پروردگار توبه کرد و خداوند 
متعال هم توبه اش را پذیرفت.

این روزهــا ســرود »ســالم فرمانده« در میان مردم 
ایران به خصوص کودکان و نوجوانان حال و هوای 
خاصی ایجاد کرده و قطعاً در رسانه ملی یا فضای 
مجازی، حداقل یک مرتبه آن را شنیده اید. این 
ســـرود نیمه شعبان ســال ۱۴۰۰ در شهرستان 
لنگرود گیالن تولید شد و به یکباره فضای کشور را 
فراگرفت. سیدمهدی بنی هاشمی لنگرودی، شاعر 

این اثر، متولد سال ۱۳۷۲ است. 
سیدمهدی بنی هاشمی لنگرودی، شاعر »سالم 
فــرمــانــده« در گــفــت وگــو بــا خــبــرگــزاری فـــارس در 
خصوص تولید شعر و مضمون پردازی این سرود 
اظهار کرد: ایده پــروژه »سالم فرمانده« که با رمز 
»تمرین ظهور به بهانه سرود« شکل گرفت، یک 
هم اندیشی مشترک بین حجت االسالم نعیمی، 
حاج ابــوذر روحــی و بنده بود که پس از نماهنگ 
»رفیق شهیدم« و بازخوردهای مثبتی که این کار 
داشــت، رقــم خــورد. »رفیق شهیدم« در سالروز 
شهادت حاج قاسم سلیمانی از سوی گروه سرود 
»ماح« )ملت امام حسین( تولید شد که پس از آن 
تصمیم گرفتیم یک کار هنری بزرگ تر را شروع کنیم 
که هم از نظر محتوا و هم ملودی، جذاب تر باشد تا 

بتواند موجی در جامعه ایجاد کند.

»سالم فرمانده« ساخته شد تا جایگزین اشعار  ◾
سخیف باشد

وی با اشاره به اینکه در حوزه کودک و نوجوان واقعاً 
با یک خأل جدی در زمینه تولید کارهای شاد ارزشی 
برای قشر مذهبی روبه رو هستیم، گفت: دغدغه ما 
این بود در راستای فرمان »آتش به اختیار« رهبر 
معظم انقالب در جنگ فرهنگی، سرودی بسازیم 
که اشعارش راحــت و قابل تکرار باشد تا بتواند 
جایگزین اشعار سخیف و گاهی مستهجنی شود 

که به دهان بعضی بچه ها افتاده بود.
بنی هاشمی لنگرودی گفت: دنبال مضامین ناب 
برای این سرود بودیم تا بتواند به کودکان ما هویت و 
خودباوری دهد و همچنین در امتداد نماهنگ »رفیق 
شهیدم« باشد. در آن نماهنگ، سبک زندگی و چند 
الگو از شهدا را معرفی کرده بودیم. در زمینه مضامین 
و محتوای »سالم فرمانده« از نظرات حاج ابوذر روحی 
بسیار بهره بــردم؛ زیــرا او در حــوزه شعر صاحبنظر 
است. در نهایت پس از یک ماه که روی تک تک ابیات 
و کلمات شعر فکر و تمرکز کردیم، این کار تولید شد و 

الحمدلله هم بازخورد خوبی در جامعه داشت.

ــرورش نسلی شوند که پای  ◾ می خواهند مانع پ
ارزش هایش می ماند

این شاعر آیینی در پاسخ به برخی که این روزها برای 
انتقاد از »سالم فرمانده« می گویند مضامین ایرانی 
ندارد و برای کودکان مناسب نیست، اظهار کرد: اینکه 
عــده ای اثر »سالم فرمانده« را به داشتن مضامین 
غیرایرانی متهم می کنند، هدفشان لطمه زدن به این 
سرود است. می گویند ایرانی نیست، می گویم کجای 
این شعر غیرایرانی است؟ آیا علی بن مهزیار اهوازی 
غیرایرانی  است؟ یا آیت هللا بهجت که نماد تقوا در 
سال های اخیر این کشور بود، غیرایرانی است؟ آیا 
حاج قاسم سلیمانی که کل عمر و زندگی اش را وقف 
دفاع از آب و خاک و ناموس ایران در میدان  های مبارزه 
کرد، ایرانی نیست؟ یا میرزاکوچک خان جنگلی که 
اسطوره مقاومت یک ملت است و سرش را در این 
راه داد تا کشور را دست بیگانه ندهد، ایرانی نیست؟

ــاره  ــ ــقـــالب دربـ ــه داد: رهـــبـــر مــعــظــم انـ ــ ــ وی ادام
میزاکوچک خان فــرمــودنــد: »مــا در دوران مبارزه 
خــودمــان، هروقت نــام میرزاکوچک خان را به یاد 
مــی آوردیــم و شــرح حــال او را مــی خــوانــدیــم، نیرو 
می گرفتیم. او از همت، اراده، شخصیت و هویت خود 

خرج کرد، برای اینکه به یک نسل هویت، شخصیت، 
نیرو و اراده ببخشد. این بسیار ارزش دارد«. تمام 
هجمه های وارد شده به این ســرود، برای آن است 
که مانع پرورش نسلی براساس این سرود شوند که 
ارزش های خود را می شناسد و در مقابل دنیاطلبی 
عده ای، سر خم نمی کند و پای ارزش هایش می ماند.

در دوران سربازی چند سرود برای ارتش ساختم ◾
بنی هاشمی لنگرودی با اشــاره به اینکه سرودن 
شعر آیینی و نوحه را از محرم سال ۱۳۹۲ با عنایت 
ــرا)س( و شهید ابراهیم هــادی آغــاز  حضرت زهــ
کرده است، گفت: پس از چند سالی که شعرهای 
کالسیک ســـرودم، وارد تصنیف سرایی آیینی و 
انقالبی هم شدم و چند ســرود، نوحه و... تولید 
کردم. دیپلم افتخار شاعر اول جشنواره آوای دریا 
در ســال ۱۳۹۹ را کسب کــردم و در زمــان خدمت 
سربازی و حضور در نیروی دریایی ارتــش، چند 
سرود برای ارتش جمهوری اسالمی و نیروی دریایی 
ــه داد: افتخار شعرخوانی در  ســـرودم. وی ادامـ
هیئت های استان گیالن را هم دارم که مهم ترین 
مدال زندگی ام همین نوکری و شعرخوانی برای امام 

حسین)ع( است.

از سال ۹۵ با حاج ابوذر روحی در ارتباطم و او را  ◾
استاد خود می دانم

بنی هاشمی لنگرودی که کتابی به نام »یک لقمه 
عشق پاییز« را هم نوشته، در خصوص نحوه ارتباط 
و آشنایی اش با حاج ابوذر روحی تصریح کرد: رابطه 
ما برادرانه و رفیقی است و او را استاد خود می دانم. 
در گذشته طرفدار و پامنبری این مداح اهل بیت)ع( 
بودم. در سال ۱۳۹۵ دو شعر با عناوین »سینه زدن، 
سین هفت سین منه« و »آهو رو همه از چشاش 
می شناسن« برای اهل بیت)ع( سروده بودم که به 
او دادم تا در مجلس بخواند و الحمدلله خواند و 
مورد استقبال هم قرار گرفت. از آن سال این ارتباط 
پابرجاست.این شاعر آیینی با اشـــاره به اینکه 
تاکنون سه شعر بــرای نماهنگ و ســرود مذهبی 
سروده که توسط حاج ابوذر روحی و همکاری گروه 
»مــاح« به تهیه کنندگی حجت االسالم نعیمی 
تولید شده است، گفت: »دنیام با تو قشنگه« با 
موضوع حضرت زینب)س(، »رفیق شهیدم« با 
موضوع حاج قاسم سلیمانی و در نهایت »سالم 
فرمانده« با موضوع امــام زمــان)عــج( عناوین این 
سرودهاست که مورد استقبال هم قرار گرفتند که 

»سالم فرمانده« متمایز از بقیه شد.

هدفمان این بود عشق به امام زمان)عج( محصور  ◾
به یک روز نباشد

وی در خصوص استقبال صورت گرفته از سرود 
»سالم فرمانده« تصریح کرد: استقبال بی نظیر بود 
که همه را لطف و عنایت امام زمان)عج( می دانم؛ 
وگــرنــه امــکــان نــداشــت یــک ســـرود ساخته شده 
توسط یک گروه در یک شهرستان کوچک استان 
گیالن که بدون یک ریال بودجه دولتی رقم خورد، 
این گونه فراگیر شود. بیش از ۶۰ روز از نیمه شعبان 
که روز رونمایی این سرود بود، می گذرد اما هر روز 
در یک شهر و استان، این سرود همخوانی می شود 

و زمزمه مردم با هر سنی شده است.
بنی هاشمی لنگرودی با اشاره به اینکه هدف ما این 
بود که عشق و ارادت به امام زمان)عج( در یک روز 
خالصه نشود و در طول سال و دائمی باشد، گفت: 
الحمدلله از همان روزهــای اول پخش نماهنگ، 
بسیاری از صاحبنظران داخلی به تشویق و تمجید 
پرداختند و مدیران صداوسیما هم پای کار آمدند. 
حمایت آن ها سبب بیشتر دیده شدن این کار شد. 

بهمن دهستانی  آغــاز شکل گیری مذاهب 
اسالمی در تاریخ اســالم از دوره زندگانی امام 
جعفر صــــادق)ع( شناخته مــی شــود و مرحله 
بنیا ن گذاری برخی از مذاهب ماندگار فقهی نیز 
به همین عصر برمی گردد. دوران امام صادق)ع( 
به دلیل تأسیس برجسته ترین مذاهب فقهی 
از مهم ترین مــراحــل تــاریــخ اســالمــی در قــرون 

نخستین است.
وضعیت کنونی مذاهب اسالمی و پیروان آن ها 
در جوامع اسالمی را تا حــدود زیــادی می توان 
امــتــدادی از خطوط اساسی بنیان نهاده شده 
در عصر تأسیس مذاهب و حیات امــام جعفر 

صادق)ع( دانست.
ــادق)ع( از منظر تــاریــخ پــژوهــان  امـــام جعفر صــ
کلیدی ترین شخصیت در شکل گیری مذهب 
شیعه امامیه به شمار مــی رود، اما نکته بسیار 
حائز اهمیت آن اســت کــه امــام ششم مکتب 
فکری و عقیدتی و فقهی خــود را در شرایطی 
به وجود آورد که در ارتباط و زیست مستمر با 
دیگر مذاهب رایــج آن دوران بــود و از ایــن رو در 
همان زمان به یکی از ممتازترین شخصیت های 
شناخته شده در جهان اسالم تبدیل و ماندگار 

شد.
ــارغ از پشتوانه وحیانی و مقام امــامــت بــرای  ف
ــام جعفر صـــــادق)ع(، حــضــور فــعــال ایــشــان  امـ
در عرصه ها و تماس های علمی و فکری عصر 
خویش و اهتمام به تربیت شــاگــردان که البته 
آن هم مستند به رسالت الهی آن حضرت بود، 
آثار و احادیث امام جعفر صادق)ع( بخش قابل 
توجهی از میراث بزرگ اسالمی برای مسلمانان را 
به وجود آورده است و تا به امروز محافل گوناگون 
ــان می کنند.  جــهــان اســـالم بــه ایــن منزلت اذعـ
شاید نتوان هیچ فقیه و دانشور علوم اسالمی 
ــادق)ع( آشــنــا و   را یــافــت کــه بــه جایگاه امـــام صــ

معترف نباشد. 
یـــخـــی بـــنـــا بــر  ــه در ادوار مــخــتــلــف تـــار ــرچـ گـ
محدودیت ها و فشارها بر ائمه اهل بیت)ع( و 
پیروان ایشان و همچنین عنادها و سیاست های 
ظالمانه خلفا، بسیاری از علوم امام صــادق)ع( 
کتمان و به حاشیه رانــده شــد. به عنوان مثال 
در کتاب های فقه مقارن یا تطبیقی که افــزون 
بر آرای ائمه اربعه اهل سنت، اقوال بسیاری از 
فقهای متقدم و پراکنده در آن دوران چون اوزاعی 
و سفیان ثــوری و لیث بن سعد و امثال آنــان از 
معاصران امام جعفر صادق)ع( به طور گسترده 
ــوال و  نقل شــده امــا برخالف انتظار، یــادی از اق
دیدگاه های امام صادق)ع( به مثابه یکی از فقهای 
برجسته آن عصر به میان نیامده است و همین 
نکته از سوی برخی از عالمان برجسته شیعه 
چون سید مرتضی به عنوان نقدی بر اهل سنت 

مطرح شده است.
ــود بــه نــام  ســیــد مــرتــضــی در کــتــاب مــعــروف خـ
اإلنتصار صفحه ۷۷ یادآور می شود: چگونه شما 
اگــر آرای امــام صـــادق)ع( را در کنار ابوحنیفه و 
شافعی نمی نهید، حتی در سطح آرای احمد بن 
حنبل و داوود ظاهری و ابن جریر طبری هم از 

آن یادی ندارید؟
به گفته محقق و حدیث پژوه برجسته معاصر 
ــای دکــتــر احــمــد پــاکــتــچــی، مــنــابــع پــرشــمــار و  آقـ
مــتــنــوع اهـــل ســنــت در فــقــه مــقــارن و تطبیقی 
مانند اختالف الفقهاء طبری، اختالف الفقهاء 
طــحــاوی، االشـــراف ابــن منذر و... از احــادیــث و 
اقوال حضرت صادق)ع( خالی هستند و تنها در 
برخی منابع فرعی می توان توجه نادری به فتاوای 
امام صادق)ع( بازجست. اما با وجود این سابقه 
و سیر تاریخی و نحوه مواجهه تمدن اسالمی 
با میراث امام صــادق)ع(، تحوالت و بحران های 
چند دهه اخیر دنیای اسالم پژوهشگران را وادار 
به بازخوانی میراث فقهی و کالمی خود نموده و 
نوعی رویکرد انتقادی در نیم قرن اخیر در محافل 
علمی جهان اســالم رشــد کــرده و در ایــن میان 
مکتب امــام صـــادق)ع( که مبتنی بر آموزه های 
وحیانی و عقالنی ممتاز و قابل ترجمان برای 
نیازهای روز جهان اسالم است دوباره درخشش 

یافته است.
گسترش جریان های تکفیری و سلفی و وهابی 
در جوامع اسالمی که حتی مذاهب اهل سنت 
را نیز تکفیر و مایه انحراف مسلمانان قلمداد 
می کردند متفکران و صاحبنظران اسالمی را به 
دفاع و عرضه قرائتی نو از میراث اسالمی برای 
حل مشکالت و کاهش بحران های جهان اسالم 
سوق داد. در این میان آموزه های امام صادق)ع( 
کــه ســرشــار از عناصر زنــدگــی ســاز و عقالنی و 
متناسب با مقتضیات زمان است بازتاب قابل 

تأملی یافته است.
شیخ علی جمعه، مفتی بــزرگ سابق مصر که 
از شخصیت های فقهی مطرح میان کشورهای 
اسالمی است، سال ۲۰۲۰ در برنامه ای تلویزیونی 
ــادق)ع( را از بــزرگــان مــؤســس مذاهب  امـــام صــ
اسالمی برشمرد که هم عصر ابوحنیفه و خود 
دارای مذهب فقهی مستقل در کنار سایر ائمه 
 مــذاهــب بـــوده و مکتب فــقــهــی اش تــا بــه امــروز 

پا برجاست.
همچنین شبکه بین المللی الجزیره در پژوهشی 
که آن را در بخش میراث اسالمی پایگاه رسمی 
خود منتشر نمود با تأکید بر علم فراوان و فراگیر و 
عمیق امام صادق)ع(، وجه بارز دیگر شخصیت آن 
حضرت را معارضه با حاکمیت جور عنوان نمود. 
بررسی مطالب انتشار یافته در محافل و رسانه های 
ــادق)ع( نشان  جهان اســالم دربـــاره مقام امــام صـ
می دهد با وجــود کافی نبودن بررسی ها در مراکز 
علمی و دینی درباره ابعاد شخصیتی آن حضرت 
 اما مباحث منتشر شده با احترام و تحسین همراه 

بوده است.
متأسفانه در حالی که کتابخانه های جهان اسالم 
دارای پژوهش ها و کتاب های فراوان درباره دیگر 
فقها و ائمه مذاهب است؛ آثار مرتبط با وجود 
مبارک امام صادق)ع( بسیار اندک است. گرچه 
مکتب علمی امام صــادق)ع( با ابعاد متنوع آن 
با تالش پیروان اهل بیت)ع( انعکاس و توسعه 
می یابد و حتی انقالب اسالمی و شخصیت امام 
خمینی)ره( خــود بــرآمــده از شــاگــردی و مکتب 
حضرت صــادق)ع( است اما واقعیت آن است 
آشنایی با شخصیت حضرت جعفر بن محمد 
الصادق)ع( در حد انتظار نیست. این در حالی 
ــن تیمیه در برخی  اســت کــه تــوجــه بــه افــکــار اب
کشورهای اسالمی حتی از ائمه اربعه مذاهب 

رسمی اهل سنت بیشتر شده است.
بــه نــظــر مــی رســد تــعــریــف و طــراحــی و بــرگــزاری 
بــرنــامــه هــای عــلــمــی و پــژوهــشــی مــشــتــرک با 
سایر مــذاهــب اســالمــی و استمرار گفت وگو با 
دانشمندان آن ها با محوریت شناخت و تطبیق 
و مقارنه مکاتب فقهی ائمه مذاهب و واکــاوی 
فقه و کالم آنان راه مؤثری برای معرفی مقام امام 

صادق)ع( در تمدن اسالمی است.
شیخ عصام تلمیه از صاحبنظران و نویسندگان 
األزهــــر در مــقــالــه ای کــه در ســـال ۲۰۱۹ بــازتــاب 
فــراوانــی یافت تأکید نــمــود: استفاده از مذهب 
فقهی جعفریه یــک روش و متد علمی متین 
ــوان از طــریــق  ــتـ ــا بـ ــت تـ ــه پــیــگــیــری اســ و الزم بـ
آن بــه تــقــویــت و تــوانــمــنــدســازی دســتــگــاه فقه 
ــرای حــل و فصل مسائل و ابتالئات   اســالمــی بـ

مسلمانان پرداخت.

شاعر »سالم فرمانده«: 

به فرمان »آتش به اختیار« 
رهبری لبیک گفتیم

ابعاد آشنایی جهان اسالم معاصر 
j با مکتب امام صادق

دیدگاهنیم نگاه نیکوکار  مکتب و مدرسه 
ــام صـــادق)ع( را می توان  ام
فراگیرترین مــدارس علمی 
زمــان خــود دانــســت؛ جایی 
ــاِب تــعــامــل و  ــ کــه در آن، ب
ارتباطات علمی به دور از تعصب مذهبی به روی 
همگان باز بود؛ به همین دلیل نیز در این مکتب تنها 
شیعیان نبودند که حضور داشتند بلکه شاگردانی 
از مذاهب اهل سنت و حتی زیدیه نیز در آن حضور 
به هم می رساندند و از محضر صادق آل محمد)ع( 

بهره می بردند. 
مضاف بر این نحوه تعامل، این مدرسه جامعیتی 
از حیث ارائه علوم مختلف از فقه و اصول و تفسیر 
گرفته تا علوم تجربی و امثال آن داشت که همه 
را به سمت خود می کشاند. به بهانه فرا رسیدن 
سالروز شهادت امام ششم شیعیان، حضرت امام 
ــادق)ع( در گفت وگو با حجت االسالم  جعفر صـ
ــزدی، پژوهشگر حــوزوی سعی کرده ایم  مهدی ی
بخشی از ویژگی های مکتب علمی و تربیتی این 

امام همام را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
 حجت االسالم مهدی یزدی با بیان اینکه در میان 
تمام ائمه)ع(، امام صادق)ع( به شیخ االئمه مشهور 
هستند، گفت: استفاده از این تعبیر برای حضرت 
به خاطر سن ایشان نسبت به سایر ائمه در وقت 
شهادت اســت، چــرا که ایشان با ۶۵ ســال عمر، 

بیشترین سن را داشتند. 
یزدی با بیان اینکه حضرت)ع( در شرایط سیاسی 
متالطمی عــهــده دار امــور امامت شیعیان بودند، 
عنوان کرد: شرایط زمانی حضرت امام صــادق)ع( از 
این نظر خاص بود که حضرت با پنج خلیفه اموی و دو 
خلیفه عباسی معاصر بودند؛ در میان ائمه)ع(، چنین 
وضعیتی را از حیث تالطم سیاسی نداریم که خالفت 

به صورت مداوم از این دست به آن دست بچرخد. 
وی افــزود: خلفای امــوی در این مقطع هشام بن 
عبدالملک، ولید، یزید بن ولید، ابراهیم بن ولید 
و سپس مروان حمار بودند و پس از آن نیز قضیه 
انتقال حکومت از امویان به عباسیان را داریم که 
در این مقطع نیز حضرت)ع( با سفاح و منصور 

دوانیقی معاصر بودند. 

استفاده از تمام فرصت ها بــرای ترویج فقه ناب  ◾
محمدی 

به باور این پژوهشگر تاریخ اسالم، امام صادق)ع(

از تالطم انتقال حکومت از امــویــان به عباسیان 
برای گسترش و ترویج اندیشه ناب اسالمی نهایت 
استفاده را بردند. او ادامه داد: به دلیل درگیری ها بین 
دشمنان اهل بیت)ع( تعرض حکومت و همچنین 
فشارهای سیاسی به حضرت کاسته شد و همین، 
فرصتی را فراهم کرد تا حضرت از این زمان نهایت 
استفاده را کنند و در بسط و ترویج فقه شیعه و 
فقه ناب محمدی تالش کرده و شاگردان زیــادی را 

تربیت کنند. 
یــزدی به ویژگی های علمی امــام ششم شیعیان 
اشــاره کــرد و با بیان اینکه امــام بــاقــر)ع( پــدر امام 
صــــادق)ع( نیز بــه »شــکــافــنــده عــلــوم« شناخته 
می شوند، عنوان کــرد: در روایــتــی از حضرت)ع( 
سؤال کردند »انت اعلم  ام ابوک؟« یعنی علم شما 
بیشتر است یا پدرتان؟ حضرت پاسخ دادند:»ابی 
اعلم منی و علم ابی لی« یعنی پدرم از من آگاه تر و 
دانشمندتر بود ولی تمام علوم پدرم، نزد من است. 
این روایت را کتاب »اعالم الوری به اعالم الهدی« 
نقل کرده که متعلق به مرحوم طبرسی، صاحب 

مجمع البیان است.

تربیت شاگردان متخصص در علوم مختلف ◾
این پژوهشگر تاریخ اسالم تعداد شاگردان امام 
صادق)ع( را فراوان برشمرد و ادامه داد: از شاگردان 
زبده حضرت می توان افراد زیادی را نام برد، یکی 
از آن هـــا هــشــام بــن حکم اســت کــه خــود او فقط 
۳۱جـــزوه علمی دارد و بــعــداً نیز در محضر امــام 
کاظم)ع( زانوی شاگردی زد. جابر بن حیان دیگر 
شاگرد حضرت است که نقل شده تا ۲۰۰ جزوه 
علمی از ایشان در مباحث مختلفی از طبیعی 
گرفته تا عقلی و طبیعی و مسائل کیمیا –که همان 
شیمی امــروز اســت- به جا مانده اســت. مفضل 
بن عمر کوفی از دیگر شاگردان حضرت است که 
بحث »توحید مفضل« او خیلی معروف است. 
خود مفضل نقل می کند: من در مسجد مدینه 
بودم؛ ابن اَبی الَعوجاء زندیق آمد و شروع به طرح 
یــک ســری بحث های الــحــادی کــرد کــه مــن از این 
اظهارنظرهای او متأثر شــدم. با او بحث کــردم و 
وقتی کم آوردم به محضر امــام صـــادق)ع( رفتم. 
حضرت در چهار جلسه در چهار روز به سؤاالت 
مفضل پاسخ داد و دریای بیکرانی از علوم طبیعی 
از خلقت بشر و خلقت غیربشر و تمام مسائل 
را برای مفضل معنا کرد که به »توحید مفضل« 

معروف شد. 
وی افزود: شاگرد دیگر حضرت، ابن جندب است. 

ایشان جمله معروفی را به ابن جندب فرمودند: 
»لَو أنَّ شيَعتَنا استَقامُوا لَصافَحَتهُمُ المالئكةُ« 

یعنی بــدان اگــر شیعیان ما در راه ما استقامت 
کنند، مالئکه با آن ها مصافحه می کنند و در ادامه 
َّهُمُ الغَمامُ، و ألَشرَقُوا نَهارا، و  می فرمایند:»و ألظَل
ألَكَلُوا مِن فَوقِهِم و مِن تَحِت أرجُلِهِم، و لَما َسألُوا 
اللّهَ  شيئا إالّ أعطاهُم« یعنی ابرها بر سرشان سايه 
می انداختند و در روز می درخشيدند و از باالی 
سر و زيــر پــای خــود، روزی می خوردند )بركت از 
آسمان و زمين بر آنان می باريد( و هر چه از خدا 
می خواستند به آن هــا مــی داد. یار دیگر حضرت 
جناب مؤمن طــاق اســت که جــزو کسانی بــود که 
حــضــرت)ع( به او نیز عنایت داشتند و مسائل 

زیادی را برای او بیان کردند. 
یزدی با بیان اینکه شاگردان حضرت)ع( در علوم و 
فنون مختلفی تربیت شده و تخصص می یافتند، 
گفت: حضرت، شــاگــردان متخصصی را تربیت 
می کردند و این خیلی عجیب است. یعنی وقتی 
ایشان متوجه می شدند شخصی هست که مثالً 
در زمینه علوم طبیعی عالقه مند است، در همان 
زمینه مطالبی را به او افــاده می فرمودند. در یک 
مطلبی نقل شـــده: شخصی شــامــی بــه محضر 
حضرت در مدینه آمــد و گفت: مــن ســؤاالتــی از 
شما دارم. حضرت گفت: ســؤالــت چیست؟ او 
پاسخ داد: ســـؤاالت مختلف دارم و ادامـــه داد: 
یک ســؤال در خصوص قــرآن و قرائت قــرآن دارم. 
حضرت که با اصحابشان بودند به حمران خطاب 
کردند و گفتند: حمران! مباحث قرآنی را تو جواب 
بده. آن شخص جواب داد: من می خواهم از خود 
شما ســؤال کنم. حضرت فــرمــودنــد: اگــر حمران 
را محکوم کــردی، گویا مــرا محکوم کــردی. همین 
قضیه نشان می دهد شاگرد چقدر از حیث علمی 
باید اصطالحاً پُر و غنی باشد که حضرت چنین 
تعبیری برای او به کار ببرند. به هر ترتیب از حمران 
سؤال کرد و دید حمران به تمام سؤاالت به خوبی 
جــواب داد. بعد گفت: چند ســؤال ادبــی و دربــاره 
لغت عرب دارم که حضرت به ابان بن تغلب گفتند: 
تو به این پرسش پاسخ بده. باز گفت: درباره فقه 
و مسائل فقهی ســؤال دارم، حضرت فرمودند: 
زراره تو پاسخگو بــاش. بعد نوبت به ســؤاالت در 
خــصــوص علم کــالم رســیــد کــه از حــضــرت اجــازه 
خواست  از خود ایشان بپرسد که حضرت به مؤمن 
طاق خطاب کردند: تو به سؤاالت کالمی این مرد 
جواب بده. وقتی حضرت دیدند تمام شاگردان به 
همه سؤاالت این فرد به خوبی پاسخ دادند، لبخند 

رضایتی روی صورتشان نقش بست.

تالش دشمنان برای به حاشیه راندن کرسی علم  ◾
امام صادق)ع(

وی با بیان اینکه تمام فعالیت های علمی امام 
صادق)ع( در شرایطی پیگیری می شد که دشمن به 
صورت مداوم درصدد به حاشیه راندن ایشان بود، 
اظهار کــرد: البته حکومت نیز آرام نمی نشست 
و در تاریخ آمــده اســت منصور دوانیقی، مالک 
بن انــس را فراخواند و او را تحریک کــرد مسائل 
ــزوه ای تألیف کــنــد. وقــتــی مالک  فقهی را در جــ
بــن انــس ایــن کتاب را نــوشــت، منصور دوانیقی 
گفت به انـــدازه ای که بــرای قــرآن خــرج می شود تا 
به گوش مردم برسد برای این کتاب خرج خواهد 
ــن کــتــاب بــرونــد و سراغی  ــرد کــه مـــردم ســـراغ ای ک
 از فقه امــام صـــادق)ع( کــه شیعیان دنــبــالــه رو آن 

هستند، نگیرند. 
یــزدی در پــایــان بــه توصیه های امــام بــه شیعیان 
اشاره کرد و گفت: این خیلی مهم است که رفتار 
و سکنات ما طــوری باشد که مــورد رضایت امام 
صــادق)ع( قرار گیرد. حضرت در سفارشی که به 
شیعیان کردند -که روایتش را سلیمان بن مهران 
نقل می کند- در جمع شیعیان فرمودند: »مَعاِشرِ 
الّشيَعِة! كُونُوا لَنا زَيْنا، وَ ال تَكُونُوا عَلَينا َشيْنا«؛  ای 
گروه شيعه! شما، مايه زينت و زيبايی ما باشيد 
و ادامه می دهند: »قُولُوا لِلنّاسِ حُْسنا، وَ احْفَظُوا 
ُّوها عَنِ الْفُُضولِ وَ قَبيحِ الْقَوْلِ« با  ألِْسنَتَكُمْ وَ كُف
مــردم به نيكی سخن بگوييد و مراقب زبــان خود 
باشيد و آن را از گفتار بــيــهــوده و سخن زشت 

بازداريد.
در کنار ایــن توصیه ها بــد نیست بــه آن وصیت 
ــم)ع( نیز  ــاظــ ــ ــام ک ــ ــه امـ ــرت)ع( بـ ــضــ ــروف حــ ــعـ مـ
ــهُ الَ یـَـنـَـالُ َشفَاعَتَنَا  َّـ اشــاره کنم که فرمودند: »إِن
ــالَةِ« یعنی کسی کــه نماز را  ــنِ اْســتـَـخَــفَّ بـِـالــصَّ مَ
کــوچــک بــشــمــارد و آن را استخفاف کــنــد، مــورد 
شفاعت ما اهــل بیت نیست. ایــن تعبیر خیلی 
عجیب است و همان تعبیری است که در سوره 
ماعون نیز وارد شده اســت. خود امــام صــادق)ع( 
در تفسیر آیــه ۴ و ۵ ســـوره مــاعــون کــه خــداونــد 
َّــذِیــَن  ِّیَن ال ْــلٌ لِلْمَُصل متعال فــرمــوده اســت: »فـَـوَی
هـُـمْ عَــنْ َصالتِهِمْ ســاهـُـوَن« فرموده اند: »مــراد از 
 بی اعتنایی به نماز در این آیه، تأخیر آن از اول وقت 

بدون عذر است«.

کاشی حرمت 
اگر بودم...

عکس: محمدجواد مشهدی

عکس نوشت

فاطمه یوسفی  من زائری هستم که چندباری حرمت را با 
چشم هایش دیده و بیش از آن، در رویا، شب های دلتنگی خواب 

گنبد و گلدسته پشت پلك هایش نقش بسته است.
این انسان گهگاه زائر تو، گاِه دلتنگی آرزو می کند کاش قطعه ای 

بود از کاشی کاری های دیوار حرمت یا آینه  تراش خورده ای روی 
سقف ها و دیوارها و حتی کاش سنگفرشی بود زیر پای زائرانت، 

اما همیشگی بود و مستقر. سال ها می ماند توی یك نقطه 
کوچك از اقیانوس وسیع درگاه  تو و لحظه ای جدا نمی افتاد از 

صاحبخانه ای که تویی.
تو اگر میزبانی، من دوست می دارم میهمان همیشگی  تو باشم، 

نخی بافته شده البه الی فرش هایت، صفحه ای زیارت نامه در 
دست زائرانت یا بیت شعری حکاکی شده روبه روی ضریحت.

آیت هللا اراکی عنوان کرد: اسالم تعلیمات و احکام گسترده ای 
درباره سبک زندگی شهری و معماری شهری دارد. کالم اصلی 
ما این است که اگر شهری که اسالم می خواهد، ایجاد کنیم 

بسیاری از بیماری های روحی و جسمی از بین می رود.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسالمی، 
آیت هللا محسن اراکــی عضو شــورای عالی حوزه های علمیه 
توصیه هایی را در مــالقــات اســتــانــدار قــم و مسئوالن ستاد 
حوزوی مسکن و شهرسازی اسالمی داشتند که گزیده ای از 

آن را می خوانید. 
شهر اسالمی یعنی شهری که با موازین فقه اسالمی سازگار 
باشد. هویت یک جامعه را سبک شهری اش می سازد یعنی در 
جامعه ای که هویت خاصی دارد این هویت خاص نمی تواند با 
سبک معماری شهری و تنظیم زندگی شهری در تضاد باشد 

و هماهنگ نباشند.
اســالم تعلیمات و احکام گسترده ای دربـــاره سبک زندگی 

شهری و معماری شهری دارد. با دغدغه استنباط دستورات 
اسالمی در حوزه عمران شهری کتابی به نام فقه عمران شهری 
نوشتیم که به پیشنهاد شهردار وقت درس هایش در حوزه 
علمیه برگزار شد و ثمره آن درس ها تربیت نیروی مناسب و 

چاپ کتاب فقه عمران شهری است.
کالم اصلی ما این است اگر شهری که اسالم می خواهد، ایجاد 
کنیم بسیاری از بیماری های روحی و جسمی از بین می رود. 
بخش عمده ای از انحرافات اخالقی و معنوی که الی ماشاءهللا 
زیاد است می تواند محصول سبک شهرسازی و مسکن سازی 
غلط باشد؛ از طرفی می توان گفت این همه سرطان و کلسترول 
و مرگ و میرهایی که نتیجه بیماری هاست، محصول همین 

سبک زندگی غلط شهری است.
حال که دولت، اسالمی است و سعی دارد با موازین اسالمی 
پیش برود و امروز به صورت جدی وارد عرصه خانه سازی شده، 
الزم است طرح شهر و مسکن اسالمی پیگیری جدی شود. 

درخواست ما این است چند شهر بر وفق معیارهای شهر 
اسالمی که روی آن کار شده و نیرو تربیت شده به عنوان شهر 
پایلوت بنا شود تا معیار شهرسازی ها در جهان اسالم و بلکه 

کل دنیا قرار بگیرد.
امروز مهندسان ما توانستند طرح شهر اسالمی که 

در فضای علمی و فقهی تولید شده را به ماکت و 
نقشه های سه بعدی تبدیل کنند و برای اجرایی 
کردن طرح شهر و مسکن اسالمی کامالً آماده 
هستند .این طرح قطعاً در فضای عملیاتی و 
اجــرایــی جــواب خواهد داد و ان شـــاءهللا نقاط 

دیگر کشور هم از این سبک تقلید خواهند کرد و 
معتقدیم حتی اروپایی ها در اجرای این طرح از ما 

سبقت می گیرند.
پیشنهاد ما تشکیل یک کمیته 

ــدســان  ــهــن ــن م ــیـ ــرک بـ ــتـ ــشـ مـ

و فقهایی کــه ایــن طــرح را کــامــالً درک کــردنــد و نیز اعضای 
اســتــانــداری و شــهــرداری اســت تا ایــن مسئله را عملیاتی و 

اجرایی کنند.
یکی از اساسی ترین بنیادهای معماری غربی، جذب سرمایه و 
کار اقتصادی و ســودآوری است. هدف، خدمت به جامعه 
نبوده است. غربی ها دنبال این بودند که برای سرمایه دار 
ســود بیشتری ایجاد شــود. در مسئله بــرج ســازی و 
مرتفع سازی هم سود سرمایه دار لحاظ شده است 
ــان به دنبال صرفه جویی در  نه نفع عموم مـــردم؛ آن
زمین بوده اند تا با کمترین سرمایه، بیشترین برداشت 
را داشته باشند؛ ما این گونه نگاه نمی کنیم بلکه باید 
نفع عموم مــردم در نظر گرفته شــود نه نفع 
نــظــام ســرمــایــه داری کــه ۲۰ درصــد 
ــذاری کـــنـــد ولـــی  ــ ــه گ ــ ــای ــ ــرم ســ

۱۰۰درصد سود ببرد.

دیدگاهدیدگاه

آیت هللا اراکی پیشنهاد داد

تشکیل کمیته مشترک 
مهندسان و فقها برای 

شهرسازی اسالمی

 گفت وگوی قدس با حجت االسالم مهدی یزدی 
در خصوص ویژگی های مکتب علمی و تربیتی امام صادق)ع(

به دلیل درگیری ها بین دشمنان اهل بیت)ع( تعرض حکومت و همچنین فشارهای 
سیاسی به حضرت کاسته شد و همین، فرصتی را فراهم کرد تا حضرت از این زمان 

نهایت استفاده را کنند و در بسط و ترویج فقه شیعه تالش کرد.
گزیدهگزیده
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 نورت اگر نبود 
به جز شب نداشتیم

العلماء 
مصابیح 
االرض، 
و خلفاء 
االنبیاء، و 
ورثتی 
و ورثه 
االنبیاء
ُعلما چراغ های 
روی زمین اند و 
جانشینان پیامبران 
 و وارثان من 
و وارثان پیامبران.

تفقه فی 
الدین؛ 

فان الفقهاء 
ورقه 
االنبیاء

در دین، فقیه شو 
زیرا که فقیهان 

وارثان پیامبرانند.



تولیت آســتــان قــدس رضــوی 
آزادســــــــازی خــرمــشــهــر را از 
مصادیق نصرت الهی به ملت 

ایران دانست.
ــان نـــیـــوز،  ــ ــت ــه گـــــــزارش آســ ــ  ب
حجت االســام والمسلمین 
احمد مروی در »همایش خرمشهرها در پیش 
اســت« که ویــژه طــاب و مبلغان جهادی حوزه 
علمیه خــراســان در مــدرســه علمیه سلیمانیه 
مشهد بــرگــزار شــد، ضمن تبریک فرارسیدن 
سالروز آزادســازی خرمشهر و گرامیداشت یاد و 
خاطره حماسه آفرینان عملیات بیت المقدس، 
گفت: آزادسازی خرمشهر یکی از نماد های نصرت 
الهی و مصادیق بارز »اِن تَنُصرُوا هللاَ یَنُصرکُم« 
است، لذا باید همیشه سالروز این آزادسازی و یاد 

خرمشهر آفرینان را گرامی داشت.

جهادگران بی ادعا ◾
وی طاب و مبلغان را جهادگران بی ادعای عرصه 
دفــاع و تبلیغ دین خواند و با اشــاره به تأکیدات 
اسام در خصوص کمک به نیازمندان و محرومان 
و نقل داستان هایی از توجه علمای بزرگ اسام 
به رفع مشکات مردم، ابراز کرد: از منظر اسام 
نمی توان متوجه عرصه های معرفتی و عبادی بود 
اما از مسائل خدماتی و توجه به درد و نیازهای 

جامعه بی اطاع بود.
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به توجهات 
رهبر معظم انقاب به خدمات اجتماعی چه پیش 
از انقاب اسامی و چه پس از پیروزی انقاب، 
عنوان کــرد: رهبر معظم انقاب چه در بایای 
طبیعی که جمعیتی از مردم را درگیر می کند و چه 

موضوعات مــوردی، هیچ گاه نسبت به زندگی و 
معیشت مردم بی تفاوت نبوده و مشکات مردم 
را مسئله خودشان می  دانند، حتی در مــواردی 
برخی از مشکات موردی افراد را که ایشان مطلع 
می شوند، شخصاً آن ها را پیگیری می کنند.وی با 
اشاره به سال ها خدمت خود در دفتر رهبری معظم، 

اضافه کرد: رهبر معظم انقاب عاوه بر توجه به 
مسائل کان کشور نسبت به گرفتاری ها و مشکات 
تک تک مردم دغدغه مند و پیگیر هستند و این امر 

سیره علمای بزرگ اسام بوده است.

40 سال ایستادگی ◾
حجت االسام والمسلمین مروی در ادامه با بیان 
اینکه انقاب اسامی ایران به عنوان یک حرکت 
اجتماعی، انقابی و دینی بی نظیر توسط امام 
خمینی)ره( به عنوان یک عالم دینی شکل گرفته 
است، اظهار کرد: انقاب اسامی از طریق اقتصاد 
و منابع طبیعی، آمریکا و همپیمانانش را به چالش 
نکشید، بلکه انقاب ما ریشه فرهنگ لیبرالی که 
دارای سبقه 200 ساله حکومت در غرب است را 
نشانه گرفته و در طول این 43 سال در برابر فرهنگ 
لیبرالی که تاش دارد خدا و دین را از زندگی مردم 

کنار بگذارد، ایستاده است.
ــورده در سطح  وی بــه انــقــاب هــای شکست خـ
جهان همچون قیام اخوان المسلمین مصر اشاره 
و تصریح کرد: ملت ایران با گذشت چهار دهه از 
پیروزی انقاب اسامی با نصرت الهی و رهبری 
حکیمانه امام راحل و هدایت های عالمانه رهبر 
معظم انقاب، با وجود همه توطئه های دشمنان 
همچنان با قــدرت و عزت بر اصــول و ارزش هــای 
انقابی و اسامی خویش ایستاده  و همچنان با 

عزت به راه نورانی خود ادامه می دهد.
ــا اشــــــاره به  ــان قــــدس رضـــــوی بـ ــتـ ــیــت آسـ ــول ت
پیشرفت های کشور در حوزه های مختلف علمی، 
اضافه کرد: ایران اسامی بدون عدول از ارزش ها 
و باوجود همه تحریم های دشمن در حوزه های 
مختلف علمی از جمله پزشکی و دانش بنیان، 
پیشرفت های قابل توجهی داشته و با عــزت و 

اقتدار در برابر مستکبران ایستاده است.

تولیت آستان قدس رضوی:

 بی  تفاوتی نسبت به مشکالت مردم 
مغایر فرهنگ اسالمی  است

هیئتهیئت

اَیَن الصادقیون؟
اگر دوست دارید ، شب و روز شهادت امام صادق)ع( در 
هیئت ها یا مساجد و ... عزاداری کنید در ادامه برنامه های 
برخی از هیئت های مذهبی، مساجد و بقاع متبرکه را 

بخوانید: 
هیئت کارگران صنف کفاش /  تهران . جمعه ۶ خردادماه 

از ساعت ۷،خیام، روبه روی بازار پاچنار، کوی جواد مبرا. 
مجمع دینی مهدیه /  تــهــران. جمعه ۶ خــردادمــاه از 
اذان ظهر. خیابان پیروزی، کنارگذر بزرگراه امام علی )ع( 
به سمت جنوب، بعد از بولوار نیک نام، کوچه شهید 

خضرایی.

امامزاده صالح )ع( /  تهران،میدان تجریش. سخنران 
حجت االسام سیدحسین هاشمی نژاد. پنجشنبه و 

جمعه 5و ۶ خرداد ، بعد از نماز مغرب.
ــرداد . سخنران:  مسجد ارک /   تــهــران. خــیــابــان15 خـ
حجت االسام سیدعلی صادقی، مرثیه خوانی: منصور 

ارضی. زمان: پنجشنبه 5 خردادماه پس از نماز مغرب.
هیئت رایةالعباس )ع( /  تهران، چیذر، آستان امامزاده 
علی اکبر)ع( سخنران: حجت االسام سیدمحمدباقر 
علوی تهرانی ،مرثیه خوانی: محمود کریمی . زمــان: 

پنجشنبه 5 خردادماه پس از نماز مغرب

سفر
   تولیت آستان قدس رضوی 

وارد طبس شد
تولیت آستان قدس رضوی در نخستین 
سفر رسمی خود در سال 1401 عصر 

دیروز، وارد شهرستان طبس شد.

حجت االسالم والمسلمین احمد مروی 
در بدو ورود به طبس از سوی امام جمعه و 
جمعی از مسئوالن ارشد شهرستان مورد 

استقبال قرار گرفت.
زیارت حرم مطهر امامزاده حسین 

بن موسی الکاظم)ع(، سخنرانی 
در یادواره شهدای طلبه  و روحانی 

شهرستان طبس، بازدید از پروژه های 
فرهنگی و اجتماعی در جهت توسعه 

توانمندی های این شهرستان در خدمت 

به زائران حضرت رضا)ع(، دیدار با 
اقشار مختلف مردم و خانواده شهدا 

و شرکت در شورای اداری شهرستان 
از مهم ترین برنامه های تولیت آستان 

قدس در این سفر دو روزه است.
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 از منظر اسالم نمی توان متوجه عرصه های معرفتی و عبادی بود اما از 
مسائل خدماتی و توجه به درد و نیازهای جامعه بی اطالع بود. گزيدهگزيده

در حرم

 پروژه های عمرانی 
حرم مطهر رضوی 
شناسنامه دار شد 

با توجه به اجرای حجم عظیمی از پروژه های 
زیرساختی و عمرانی در حرم مطهر رضوی و 
ضرورت اطاع رسانی دقیق این فعالیت ها به 
عموم زائران، از این پس مشخصات و اهداف 
کامل پروژه های در حال اجرا در حرم مطهر 
امام رضا)ع(، در معرض دید عموم قرار داده 

خواهد شد. 
رئیس سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر 
ــا توجه  ــام ایـــن خــبــر گــفــت: ب ــا اعـ ــوی ب رضـ
ــه وســعــت و قــدمــت حـــرم مطهر رضـــوی،  ب
ــقــای کیفیت  ــرای ارت ــی بـ ــروژه هــای هــمــواره پ
خدمت رسانی به زائـــران در اماکن متبرکه 
رضوی اجرا می شود و تاش خادمان بر این 
است این پروژه ها کمترین محدودیت ممکن 

را در تردد زائران ایجاد کند.
دکتر کاظمی تصریح کرد: با دستور تولیت 
آستان قــدس رضــوی مقرر شد از ایــن پس 
تمامی ایــن پــروژه هــا شناسنامه دار شــود و 
اطــاعــات آن هــا در معرض دیــد عموم قــرار 
بگیرد.هم  اکنون همه این پروژه ها دارای یک 
بنر اختصاصی در محل اجراست که زمان 
دقیق شروع و پایان و اهداف اجرای طرح روی 
آن درج شده و عذرخواهی از زائران به جهت 
ایــجــاد مــحــدودیــت تـــردد و آلــودگــی صوتی 
 ناشی از اقــدامــات عمرانی نیز ضمیمه آن 

خواهد بود.

من مل 
یکن 
عقله اکمل 
مافیه کان 
هالکه من 
ایسرمافیه
کسی که بینش و 
 عقل خود را 
 به کمال نرساند، 
به سادگی در هالکت 
 و گمراهی و سقوط 
قرار خواهد گرفت.

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 1401603002000015 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قاين تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي خانم مليحه ساالري فرزند غالمعلي بشماره شناسنامه 2847 صادره از قائن ششدانگ يكقطعه 
زمين مزروعی  به مساحت 111.06  مترمربع در قسمتی از  رديف 12 سهام آب قنات کهناب پالک 
1266-اصلی واقع در اراضی مزرعه کهناب  بخش 11 شهرستان قاينات خريداري از محل مالكيت سهام 
مجهول محرز گرديده اس��ت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي 
شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در 

صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
شناسه آگهی: 1323885        آ-40102633

تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/03/05         تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/21 
غالمرضا  صادقيان- رئيس  اداره  ثبت  اسناد وامالک  شهرستان  قاينات

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي ش��ماره 140160308002000013 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قاين تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضي آقاي حامد س��االري فرزند غالمعلي بش��ماره شناس��نامه 521 صادره از قائن در 
شش��دانگ يكقطعه زمين مزروعی  به مس��احت 191.86مترمربع در قسمتی از  رديف 12 سهام آب 
قنات کهناب پالک 1266-اصلی واقع در اراضی مزرعه کهناب  بخش 11 شهرستان قايناتخريداري از 
محل مالكيت سهام مجهول محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.   شناسه آگهی:1323903        آ- 40102634
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/03/05          تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/21

غالمرضا  صادقيان- رئيس  اداره  ثبت  اسناد وامالک  شهرستان  قاينات

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي ش��ماره 140160308002000027  هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قاين تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضي خانم معصومه س��االري فرزند غالمعلي بشماره شناسنامه 105 صادره از قائن در 
شش��دانگ يكقطعه زمين مزروعی به مس��احت 250.40 مترمربع در قسمتی از  رديف 12 سهام آب 
قنات کهناب پالک 1266-اصلی واقع در اراضی مزرعه کهناب  بخش 11 شهرستان قاينات خريداري 
از محل مالكيت سهام مجهول محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد. شناسه آگهی:1323910      آ- 40102635
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/03/05             

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/21
غالمرضا  صادقيان

رئيس  اداره  ثبت  اسناد وامالک  شهرستان  قاينات

) آگهی فقدان سندمالكيت (
نظربه اينكه آقای غالمرضا فنودی به اس��تناد برگ استش��هاديه گواهی شده منظم به تقاضای کتبی جهت 
دريافت س��ندمالكيت المثنی نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده ومدعی اس��ت س��ندمالكيت شش��دانگ 
پالک209فرعی از358 اصلی بخش5 مش��هدکه متعلق به وی ميباش��دبه علت س��هل انگاری مفقود شده 
اس��ت با بررس��ی دفترامالک معلوم شد که سند ذيل دفتر 93 صفحه238 بنام وی ثبت وسندبشماره چاپی 
208240 س��ری د س��ال91صادر و تسليم ش��ده اس��ت. دفترامالک بيش ازاين حكايتی نداردلذابه استناد 
تبصره ذيل ماده 120اصالحی قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهی و متذکرمی گرددهرکس نس��بت به ملك 
مورد آگهی  معامله ای انجام داده يامدعی وجودس��ندمالكيت نزدخود ميباشدبايس��تی ظرف مدت 10 روز 
ازتاريخ انتش��اراين آگهی اعتراض کتبی خودرابه پيوس��ت اصل س��ند مالكيت يا سند معامله رسمی به اين 
اداره تس��ليم نمايد. بديهی اس��ت درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرريا وصول اعتراض بدون ارائه 
سندمالكيت ياسند معامله رسمی نسبت بصدورسندمالكيت المثنی وتسليم  آن به متقاضی اقدام خواهد شد.  

آ-40102636
محمدرضارجايی مقدم

رئيس ثبت اسنادوامالک فريمان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
پيرو آگهی قبلی که به موجب ماده14 قانون ثبت منتشر گرديده اينك برحسب درخواست واصله مستند به 
ماده مذکور و ماده 61 آئين نامه قانون ثبت، تحديد حدود يك قسمت از امالک واقع در قطعات يك و دو درگز 

بخش 7 قوچان در ساعت اداری در تاريخ های مندرج در متن آگهی انجام و به شرح ذيل آگهی می گردد:
پالک345-اصلی شهر درگز قطعات 1 و 2 درگز بخش 7 قوچان

1.پالک 1463 فرعی مجزی شده از 345-اصلی آقايان مختار و سعيد خضرايی ششدانگ يك قطعه محوطه
تاريخ تحديد حدود1401/03/30

لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورين شماره های فوق به وسيله اين آگهی اخطار 
می گردد که در روز و س��اعت مقرر در اين آگهی در محل حضور بهم رس��انند و چنانچه هر يك از صاحبان 
امالک و يا نماينده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهی با 
حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد و اعتراضات مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی 
و ني��ز صاحبان امالکی که در موقع مقرر حاض��ر نبوده اند مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف 
پرونده های معترض ثبتی معترضين می بايس��ت از تاريخ تس��ليم اعتراض به اداره ثبت اسناد ظرف يك ماه 
دادخواس��ت اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايی تقديم و گواهی الزم را از مرجع مذکور اخذ و به اين 

اداره تسليم نمايند. آ-40102637
تاريخ انتشار: 1401/03/05

ناصر حسن زاده-رئيس اداره ثبت اسناد و امالک درگز

آگهی فقدان سند مالكيت
 نظر به اينكه ورثه مرحوم زينب صادقی ينگه قلعه فرزند حسينعلی شماره شناسنامه 9 بجنورد و شماره ملی 

0682231592 صادره بجنورد
 باس��تناد دو برگ استش��هاد گواهی امضا شده منضم به تقاضای کتبی به ش��ماره 29/1401/10092مورخ 
1401/02/31جه��ت دريافت يك برگ س��ند مالكيت المثنی نوبت اول به اي��ن اداره مراجعه کرده و مدعی 
اس��ت س��ند مالكيت شش��دانگ پالک 560 فرعی از 169 اصلی واقع در بخش 2 بجنورد به ش��ماره چاپی 
133142 بعلت نامعلوم مفقود شده است و با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالكيت اوليه ذيل صفحه 
362دفترامالک جلد53 ثبت 10433 بنام نامبرده فوق صادر و تسليم گرديده سپس برابر سند رسمی شماره 
27381 مورخ1400/08/18دفتر خانه 8 بجنورد مقدار 1 دانگ به عباس محمدی ينگه قلعه منتقل گرديده 
است دفتر امالک بيش از اين حكايتی ندارد لذا طبق ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهی 
و متذکر ميگردد هر کسی نسبت به ملك مورد آگهی معامله ای انجام داده يا مدعی وجود سند مالكيت نزد 
خود باشد بايستی ظرف ده روز از انتشار اين آگهی اعتراض کتبی خود رابپيوست اصل سند مالكيت ياسند 
معامله رسمی به اين اداره تسليم نمايد بديهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول 
اعتراض بدون ارائه سند مالكيت ياسند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالكيت و تسليم آن به متقاضی 

اقدام خواهد شد وسند مالكيت اوليه از درجه اعتبار قانونی ساقط است.
تاريخ انتشار: 1401/03/05     

شناسه آگهی: 1323763    آ-40102641
عليخان نادری-رئيس ثبت اسناد و امالک منطقه يك بجنورد

رونوشت اگهی حصروراثت
اقای محمود بامری  بش��ماره ملی 3591116254   بش��رح دادخواست به کالسه 110/1401   از اين شورا 
درخواس��ت نموده چنين توضيح داده شادروان  زينب سابقی نژاد  بش��ماره ملی 5360039299  در تاريخ 
1400/12/13  بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت ان مرحوم منحصر است به : 1- متقاضی با مشخصات 
فوق  زوج متوفی 2- ميالد بامری بش��ماره ملی 5360540621    3- محمدحس��ن بامری بش��ماره ملی 
7370284269 4- محمدصالح بامری بش��ماره ملی 7370127045 فرزندان ذکور متوفی 5- مهديه زهرا 
بامری بشماره ملی 7370023427 فرزند اناث متوفی 6- ايران ملك سابقی نژاد بشماره ملی 5369494320 

مادر متوفی 7- جمشيد سابقی نژاد بشماره ملی 536494312 پدر متوفی . متوفی ورثه ديگری ندارند .
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت اگهی می نمايد تا هرکسی اعتراضی دارد و يا 

وصيت نامه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين اگهی ظرف يكماه به شورا تقديم دارد . آ-40102645
رئيس شورای حل اختالف شماره يك شهرستان دلگان – عظيم بامری

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140160306012000302 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك کاشمرتصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضی  آقای / خانم مليحه عندليب  فرزند محمود   بشماره شناسنامه 16179 صادره از 
کاشمر در ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 175 متر مربع از پالک 21فرعی از 1469 اصلی واقع در 
بخش يك  کاشمر خريداری از مالك رسمی آقای/ خانم بتول ، مرضيه ، مليحه ، سكينه ، و غالمعلی شهرت 
همگی ناصری محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقديم نمايد بديهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .   آ-40101746
تاريخ انتشار نوبت اول:1401/02/20 
تاريخ انتشار نوبت دوم:1401/03/04

احمد جهانگير  قائم مقام رئيس واحد ثبتی 

ب���رگ س���بز کارت شناس���ایی و س���ند کمپانی و کلی���ه مدارک 
موت���ور س���یکلت برم���ودا تی���پ CDI200 رنگ مش���کی س���ال 
1395 ب���ه ش���ماره ش���هربانی 775 - 26918 و ش���ماره موت���ور 
 N3L***200H9502075 0200 و شماره شاسیN3L142260
ب���ه  مالکی���ت کنیز مزارزهی مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می گردد.
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کارت خ���ودرو پرای���د ب���ه نام افس���انه بزرگر میش 
مس���ت ب���ا ک���د مل���ی 0721279287 ب���ه ش���ماره 
انتظامی ایران 36- 36 ی 655 و ش���ماره شاسی 
S1412384748456 و ش���ماره موت���ور 01401720 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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باخی���ر  حس���ن  اینجان���ب  خ���ودروی  س���ند 
مال���ک خ���ودرو پژو 206 به ش���ماره شاس���ی 
 182A0161050 و شماره موتور mj474385
تقاض���ای  ف���روش  اس���ناد  فق���دان  بعل���ت 
رونوش���ت المثن���ی اس���ناد مذک���ور رانم���وده 
اس���ت .لذاچنانچه هرک���س ادعایی در مورد 
خ���ودروی مذکور رادارد ظ���رف 10روز به دفتر 
حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو 
واقع درپیکان شهر ساختمان سمند مراجعه 
نمایند .بدیهی اس���ت پس از انقضای مهلت 
مذبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
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شناس���نامه )برگ سبز( خودرو س���واری  پیکان وانت 
تیپ 1600به رنگ س���فید ش���یری-روغنی  مدل 1390 
به ش���ماره موتور 11490042382 به ش���ماره شاس���ی

NAAA36AA9BG247483  به ش���ماره پالک 462 
ق 56 ای���ران65  بن���ام اله���ام میری کلج���ک  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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س���اینا  م���دل 98 رنگ 
ب���رگ س���بز خودروی س���واری 

س���فید روغنی به ش���ماره انتظام���ی 476 و 39 ایران 
91  ش���ماره موتور M15/8773898 و شماره شاسی 
NAS831100K5829840 به مالکیت حسین کامرانی 
مق���دم مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط 

می باشد.  ف
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برگ سبز خودرو سواری پژو 206 هاچ بک مدل 1382 
 10FSF94129991 رنگ یشمی متالیک به شماره موتور
و ش���ماره شاس���ی 81629603 و شماره انتظامی 851 
س 11 ایران 36 به مالکیت سید محمد قیمی سینی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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کارت وانت م���زدا بی2000آی مدل1388 ش���ماره 
 FE116008 پالک ایران32-398ج23 شماره موتور
شماره شاس���ی NAGBPX2PC18D15171 به نام 
اس���داله نورنهنگ مفقود گردی���ده و ازدرجه اعتبار 

ساقط می باشد.

ح
,4

01
02

65
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز س���واری 405TU5-SLX م���دل 1396 
ش���ماره  36-478م58  ای���ران  پ���الک  ش���ماره 
شاس���ی ش���ماره   164B0113971 موت���ور 
 NAAM31FE4HK611174 به نام کاظم وکیلی پور
 مفق���ود گردیده و ازدرجه اعتبارس���اقط می باش���د.
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س���ه برگ سند س���فید موتورس���یکلت تیزپر 
125 م���دل 1395 به ش���ماره موت���ور 18101 و 
ش���ماره تن���ه 9566006 و ش���ماره انتظام���ی 
18117 ای���ران 775 مفق���ود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  س
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شناس���نامه )برگ س���بز( خودرو سواری پژو تیپ جی 
ال ایک���س ای 1,8  ب���ه رن���گ نق���ره ای متالیک  مدل 
1390 ب���ه ش���ماره موت���ور12490204240 ب���ه ش���ماره 
شاس���ی NAAM01CA1CE215534 به شماره پالک 
261ج62 ای���ران 95    بن���ام محمد کریم س���هرابزهی  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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 tu5 پ���ارس  پ���ژو  س���واری  خ���ودرو  س���بز  ب���رگ 
-74 ای���ران  انتظام���ی  ش���ماره  ب���ه   1400 م���دل 
و   139B0211483 موت���ور  ش���ماره  و  725ی41 
ب���ه   NAAN11FE5MK119760 شاس���ی  ش���ماره 
ن���دارد. اعتب���ار  و  مفق���ود  بیرجن���دی  اعظ���م  ن���ام 

ح
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02
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2

دی
قو

مف
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گه
آ

پ���رواز   س���یکلت  موت���ور  س���بز  ب���رگ  و  س���ند 
م���دل 1391 رن���گ قرم���ز گوج���ه ای ب���ه ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره  و   156FM10241957 موت���ور 
N2N***125R9118008 و شماره انتظامی 98678 
ایران 768 به مالکیت محمد چنارکی  مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

س
40

10
26

32
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

اص���ل س���ند و برگ س���بز خ���ودروی س���واری دنا تیپ 
dena+ef7_mt م���دل 1397 رن���گ س���فید روغن���ی 
به ش���ماره موتور 147h0386659 و ش���ماره شاس���ی 
naaw21hu9je083590 و بش���ماره پ���الک 36 ایران 
991و 84 بنام اقای محمد ابراهیم خلدی فیض آبادی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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پ���ژو   س���واری   خ���ودرو  س���بز(  )ب���رگ  شناس���نامه 
ب���ه   1400 م���دل  س���فید  رن���گ  ب���ه   PARS XU7
ش���ماره موت���ور 124K1569733 به ش���ماره شاس���ی 
پ���الک  ش���ماره  ب���ه   NAAN01CE3MH607884
267ط82 ای���ران 37 بنام س���لیمان بایزیدی  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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  125CDI آرش���یا  موتورس���یکلت  س���بز  ب���رگ 
 15253-771 ای���ران  پ���الک  ش���ماره  م���دل1392 
ش���ماره موت���ور 0124NBD504311 ش���ماره تنه 
NBD***125A9202727 ب���ه ن���ام حس���ن ج���وادی 

مفقود گردیده و ازدرجه اعتبارساقط می باشد.
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ح
,  4

01
02

65
1

مدرک موق���ت پایان تحصیالت اینجانب غزاله 
شریعت فر فرزند حسین با  شماره شناسنامه 
777 صادره از مش���هد و کد ملی 0941427171 
در مقطع کارشناس���ی پیوس���ته رش���ته طراحی 
صنعتی صادره از دانش���گاه آزاد اسالمی واحد 
مش���هد  مفق���ود گردیده اس���ت و فاق���د اعتبار 

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

اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید.  

دی
قو

مف
هی 

آگ

س���ند ،برگ س���بز ، ب���رگ کمپانی ،وکالتنام���ه خودرو 
پ���ارس ،م���دل 89 رن���گ خاکس���تری  پ���ژو  س���واری 
 32 ن   589_35 ای���ران  پ���الک  ،ش���ماره  متالی���ک 
شاس���ی  ش���ماره   12488232329 موت���ور  ش���ماره 
واز  گردی���ده  NAAAN01CA8AK764456مفق���ود 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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س���واری  خ���ودروی  کمپان���ی  ب���رگ  و  س���بز  ب���رگ 
MVMX33 م���دل 91 رن���گ نق���ره ای متالی���ک ب���ه 
ش���ماره  ای���ران 32   29 ی  انتظام���ی 388  ش���ماره 
موت���ور MVM484FAFA007902 و ش���ماره شاس���ی 
NATGBAXK401007962 به مالکیت مرتضی بلبلی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

ف
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دی
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برگ سبز و کلیه اسناد خودرو سواری پی کی آی 
مدل 1383 رنگ مشکی متالیک به شماره موتور 
M13909862 و شماره شاسی 3035991 و شماره 
انتظام���ی 242 س 31 ایران 36 به مالکیت بتول 
ش���فیعی اس���فاد مفقود و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ح
40

10
26

54
دی

قو
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ی 
گه

آ

س���ند، برگ س���بز ، کارت س���وخت  و  کارت
موتور سیکلت پیشرو مدل 93 به شماره انتظامی 
65566/772 رنگ آبی شماره موتور 59311357 
و ش���ماره شاس���ی 125H9310918 ب���ه مالکی���ت 
س���یدمرتضی س���لطانی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ف
, 4

01
02
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دی
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آ

شناس���نامه )برگ س���بز( خ���ودرو س���واری  پراید تیپ 
EX 131 م���دل 1392 ب���ه رن���گ سفید-س���فیدروغنی 
ب���ه ش���ماره موت���ور 4995198 ب���ه ش���ماره شاس���ی 
NAS411100D1314001 به شماره پالک 266م21-ایران 
95 بنام اله بخش پش���ت رودی مفقود  گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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ب���رگ س���بز خ���ودرو س���واری - ه���اچ ب���ک پ���ژو تیپ 
207I-MT رن���گ مش���کی- متالی���ک س���ال 1398 ب���ه 
ای���ران 12 و ش���ماره  ش���ماره ش���هربانی 19 ن 787 
بدن���ه NAAR03FE2KJ382761 و ش���ماره موت���ور 
163B0308574 به مالکیت سکینه حسین پور یامی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
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برگ سبز و سند کمپانی خودروی پژو پارس مدل 
98 ب���ه ش���ماره ش���هربانی 53 ج 532 ایران 42 
به ش���ماره موتور 181B0102215 ش���ماره شاس���ی 
NAAN11FE8KH523775 بنام فریبا اسکندری 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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س���ند و فاکت���ور ف���روش خ���ودرو س���واری پ���ژو تیپ 
PARS XU7 م���دل 1400 ب���ه رنگ س���فید -روغنی به 
ش���ماره موت���ور K 1647998 124 به ش���ماره شاس���ی 
NAAN01CE9MH734106  به شماره پالک 511م18-
ایران 95 بنام عبدالبصیر قلندرزهی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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برگ سبز سواری پراید - تیپ صبا جی تی ایکس مدل 
1379 ش���ماره پالک ایران 52- 566 ل 22 – شماره 
  S1412279635392 موتور 158996 – شماره شاسی
متعل���ق به آق���ای محمدحس���ین مرادی به ش���ماره 
اس���ت. گردی���ده  مفق���ود    0880067063 مل���ی 

ح
,4

01
02

62
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ


	Ravagh 1
	Ravagh 2-3 new
	Ravagh 4

