
نشست 

 در نشست مشترک دانشگاه امام رضا)ع( 
و شركت صنایع پیشرفته رضوی انجام شد

بررسی راهكارهای دانش بنیان شدن

در نشست مشتركی که بین دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( و 
شركت صنایع پیشرفته رضوی برگزار شد، راهكارهای دانش بنیان 
شــدن صنایع آســتــان قــدس رضـــوی تحلیل و بــررســی شد.
بــا حضور دكتر  کــه  ایــن نشست  گـــزارش آستان نیوز، در  بــه 
و  معاونان  از  جمعی  و  مدیرعامل  تقدسی،  بهنام  مجتبی 
موقوفات  بــهــره وری  بنیاد  پیشرفته  صنایع  شركت  مــدیــران 
بــرگــزار شــد، وضعیت موجود استقرار  قــدس رضــوی  آستان 
صنعتی  مؤسسه های  و  شركت ها  در  دانش بنیانی  الــزامــات 
ــرار گــرفــت. ــ ــررســی ق ــورد بــحــث و ب ــ ــوی م ــان قـــدس رضــ آســت
امــام  بین المللی  دانــشــگــاه  رئــیــس  رجــوعــی؛  مرتضی  دكــتــر 
رضـــا)ع( در ابــتــدای ایــن نشست بــا اشـــاره بــه آیین نامه های 
جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری كه به اعضای هیئت  
علمی و دانشگاه ها اجــازه تأسیس شركت های دانشگاهی را 
داده است، گفت: با توجه به مصوبات هیئت امنای دانشگاه 
تابعه آستان  بر سهیم شدن دانشگاه در شركت های  مبنی 
قــدس رضــوی با هــدف دانش بنیان شــدن آن هــا و نیز توسعه 
با  دارد  آمادگی  رضـــا)ع(  امــام  دانشگاه  كارآفرینی،  و  نـــوآوری 
مشاركت صنایع آستان قدس رضوی این هدف را محقق کند.

در ادامــه این نشست مدیرعامل صنایع پیشرفته رضوی به 
ظرفیت های موجود در این شركت برای حمایت از طرح های 
مطالعاتی و سرمایه گذاری در ایده های پیشرو و پیشرفته اشاره 
کرد و چالش های موجود در آستان قدس رضوی را بهترین محمل 
برای تعریف و اجرای طرح های پژوهشی و مطالعاتی دانست. 
پیشرفته  صنایع  شــركــت  تــقــدســی،  بهنام  دكــتــر  گفته  بــه 
ــت و  ــ ــان اسـ ــویـ ــادان و دانـــشـــجـ ــ ــتـ ــ ــوی در اخـــتـــیـــار اسـ ــ رضــ
ــن قــشــر فــرهــیــخــتــه بــاشــد. ــ ــد ایـ ــ ــت  و آمـ ــ ــد مــحــل رفـ ــایـ بـ
وی همچنین طرح هایی را قابل سرمایه گذاری دانست كه منجر 
به یك دستاورد مهم و با سطح دانــش و فناوری باال باشد.

امـام  دانشـگاه  فنـاوری  و  پژوهـش  معـاون  نشسـت  ایـن  در 
رضـا)ع( نیـز بـه ارائـه گزارشـی از پیگیری هـای انجـام  شـده بـرای 
محوریـت  بـا  دانشـگاهی  »تحـول  نشسـت  توافقـات  تحقـق 
اندیشـمندان صنعتـی« و مذاكـرات و تفاهمـات صـورت گرفتـه 
پرداخـت. موقوفـات  بهـره وری  بنیـاد  مختلـف  شـرکت های  بـا 
ــادی كه  بــه نیاز زیـ ــاره  بــا اشـ دكتر قاسم صــادقــی بجستانی 
این  پیشرفته  فــنــاوری  و  دارد  وجـــود  پزشكی  تجهیزات  بــه 
در  پزشكی  مهندسی  دپــارتــمــان  کــرد  پیشنهاد  تجهیزات 
تا  شــود  ــذار  واگـ دانشگاه  به  آن  مدیریت  و  تأسیس  شركت 
آیــد.  فــراهــم  حـــوزه  ــن  ای در  دانــش بــنــیــان  فعالیت  زمینه های 

در حالی که تا لحظه تنظیم این خبر، 
از ســوی آســتــان قــدس رضـــوی زمــان 
تشییع پیکر احمد مهدوی دامغانی 
بــه طــور رسمی اعــام نشده بــود اما 
فریده مهدوی دامغانی گفت: مراسم 
تشییع و تدفین پــدرش امــروز برگزار 

می شود.
به گزارش ایسنا، فرزند این نویسنده 
در صفحه  دیــروز  فقید  پژوهشگر  و 
شخصی  خــود نوشت: »انــا لله و انا 
الیه راجعون ... خدمت عزیزان بزرگوار 
و ادب دارم. پیکر پاک  عــرض ســام 

ــدر عــزیــزم در روز دوشــنــبــه، ششم  پ
تیرماه ۱۴۰۱ در ساعت پنج بعدازظهر، 
نـــواب صــفــوی، در صحن  بــســت  از 
کوثر، در حــرم امــن و مطهر اربــاب و 
ولی نعتمشان حضرت علی  بن موسی 
الرضا علیه السام تشییع خواهد شد 

تا در سرای ابدی اش بیارامد...«. 
احــمــد مــهــدوی دامــغــانــی متولد ۱۳ 
شهریور ۱۳۰۵ در مشهد بود که ۲۷ 
آمریکا  در  در ۹۵سالگی  مــاه  خــرداد 
آثــار او می توان به »از  از  درگــذشــت. 
علی آمـــوز اخـــاص عــمــل«، »رساله 

واالتبار  »شاهدخت  خضر«،  دربــاره 
ــی«،  ــای روشــن بـــاغ  ــو«، »در  ــان شــهــرب
»گزیده حدیقه الحقیقه«، »گزیده ای 
ــان عــربــی«،  ــ از شــعــر ســعــدی بـــه زب
تحقیق  نـَـَســفــی-  الحقائق  »کــشــف 
أنساب  فــی  »الــمَــجــدی  تحشیه«،  و 
حر  الطّالبیّین« )تحقیق(، »نَسمه السَّ
َّع و شعر« )تصحیح و  بذکر من تشی
تحقیق(، »دیــوان خــازن )عبداللّٰه بن 
تحقیق(  و  )تصحیح  ــازن(«  خـ احمد 
)تصحیح(  )ابوتمام(«  »الوحشیات  و 

اشاره کرد.

خبر خبر 

پیکر استاد مهدوی 
دامغانی امروز 
به خاک سپرده 

می شود؟
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موعظه/آیت اهلل حاج آقا مرتضی تهرانی

 چگونه 
 ایمانِ کودکان
 ریشه دار می شود؟
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امام جماعتی که با دست خالی به خشکسالی روستا پایان داد 

 حل مشکل هشت ساله در سه روز 
با 150 نیروی جهادی

هزینه حج تمتع برای مسلمانان کشورهای مختلف چقدر است؟

 از حج الکچری قطری ها
 تا حج رایگان لیبیایی ها

تازه های نشر

انتشار »زندگی سیدمصطفی خمینی« 
از مجموعه هفت جلدی علما

    سال دوم    ویژه نامه 369    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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مؤسسه آستانه مبارک حضرت حسین بن موسی 
مــدرس)ره(  آیــت هللا  آرامــگــاه شهید  و  الکاظم)ع( 
از جمله مؤسسه های فرهنگی وابسته به آستان 
رهبر  توسط  آن  تولیت  کــه  اســت  قــدس رضـــوی 
 ۱۳۷۳/۴/۴ تاریخ  در  حکمی  در  انقاب  معظم 
به نماینده ولی فقیه در استان خراسان و تولیت 

آســتــان قــدس رضـــوی، حضرت 
آیــت هللا واعــظ طبسی تفویض 
گــردیــد کــه ایـــن مــوضــوع نقطه 
همه جانبه  توسعه  در  عطفی 
اماکن متبرکه طبس و کاشمر ...

نقد و بررسی جریان »مدعی یمانی« در گفت وگو با معاون تبلیغ و ارتباطات مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم

 دو روی سکه انحراف دینی 
مروری بر دستاوردهای میقات الرضا)ع( 

 28 سال پس از تفویض تولیت
 به آستان قدس رضوی  

 آستان 
حسین بن موسی 

 j الکاظم 
قطب فرهنگی 
جنوب خراسان
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منبر مجازی

سیستم گناه کردن 

در  مهندسی   حجت االسالم  مرحوم 
بحث رضــای الهی و نشانه اینکه خدا از ما 
راضــی اســت، یکی از نکاتی که قــرآن مطرح 
مــی کــنــد ایـــن اســـت کـــه مـــا چــقــدر از خــدا 
کسانی  از  خــدا  داریـــم  آیــات  در  می ترسیم. 
که از او می ترسند راضی اســت... این یعنی 
اثر  ایــن  متعال  خـــدای  پیشگاه  در  بــی ادبــی 
ــوده کند. پس  آل را  ما  را خواهد گذاشت که 
ایــن آلودگی موجب زجــر، عــذاب و شکنجه 
روحی ما می شود. خدا می فرماید از عاقبت 
سوء گناهان بترسید. ترسیدن از عاقبت سوء 
گناه خودش از نشانه هایی است که خداوند 
انسان هایی  از  و خداوند  اســت  راضــی  ما  از 
بی تفاوت  بد  عاقبت های  ایــن  به  نسبت  که 
خوشش  دارنـــد  پشیمان  نگاهی  و  نیستند 
می آید و از آن ها راضی است. اگر خداوند خیر 
بنده ای را بخواهد )قطعاً او را دوست دارد که 
خیرش را می خواهد ( یک نصیحت کننده ای 
از درون دلــش قــرار می دهد. از ســؤاالت این 
کاماً هویداست. وقتی کسی می گوید که من 
از  هستم،  ناراحت  و  پشیمان  می کنم،  گناه 
کجا بفهمم که خدا از من راضی است؟ این 
همان واعظ بنفس است یعنی یک کسی در 
درونش هست ... یک جنبه احیاگری در درون 
او هست که می خواهد نگذارد او بمیرد. در 
تعبیرهای اخاقی به آن نفس لوامه می گویند. 
اخــاقــی، نفس  لــوامــه یعنی وجـــدان  نفس 
مامتگر. بُعدی از نفس هست که دائماً ما را 
به بدی ها دعوت می کند، المارة بالسوء. بدی ها 
را خوب جلوه می دهد و می گوید که به سمت 
این ها بیا، در واقع زشتی است که آن را تزئین 
و آرایش می کند و به عنوان یک چیز قشنگ 
جلوه می دهد. این کار نفس اماره و در واقع 
شیطنت است. شیطنتی که دارد زیباسازی و 
دروغ پردازی می کند. آن قدر دروغ را آرایش و 
تزئین می کند که انسان خود به خود به سمت 
آن حرکت می کند. معموالً سیستم گناه این 
بداند  را  واقعیت گناه  اگــر کسی  ااِل  و  اســت 
یک نفر روی زمین گناه نمی کند. حتی ممکن 
است مکروه هم انجام ندهد، اگر واقعیت را 
بفهمد. گناه این قدر زشت و بدمنظر و کریه 
اســت کــه اگــر در خـــواب هــم واقعیت آن را 
ببیند چه بسا سکته کند. بنا نیست که به 
ما زشتی گناه را نشان بدهند و ما آن موقع 
گناه نکنیم، بناست که ما نشان نداده انتخاب 
کنیم. معنای کمال همین است، پیامبر)ص( 
فرستاده، عقل داده و نیروهای درگیر داده تا ما 
در این فضای درگیری رشد کنیم. رشد ما در 
فضای درگیری معنا پیدا می کند. اگر قرار بود 
موجودی باشیم که به هیچ وجه گناه نکنیم و 
حقایق را بفهمیم دیگر انسان نمی شدیم بلکه 

فرشته می شدیم.

روایتی از روزهای سخت مشهدالرضا)ع( در قرن ششم هجری

آشوب عصر »آل مؤید«
 محمدحسین نیکبخت  
حــکــومــت  اقــــتــــدار  دوران 
خواجه  مــرگ  با  سلجوقیان 
نــظــام الــمــلــک طــوســی و در 
پــایــان  بـــه  پـــی او، مــلــکــشــاه 
ایــران  و مرجی عجیب سراسر خــاک  هــرج  رسید. 
را در بر گرفت و هر کس که کمترین وابستگی به 
خاندان سلجوقی داشت، عَلَم طغیان بلند کرد. در 
چنین شرایطی همان  طور که پیشتر هم درباره اش 
صحبت کردیم، طوایف بیابانگرد »غُز« مانند سیلی 
بنیان کن به سوی خراسان سرازیر شدند و دست به 
غارت این منطقه زدنــد. سلطان سنجر که پس از 
کشمکش های بسیار با برادرانش سرانجام بر شرق 
ایران مسلط شده  بود، در جنگ های متوالی موفق 
به عقب راندن موقتی »غُزها« شد؛ اما مشکات 
این دوره فقط به هجوم اقوام بیابانگرد محدود نبود. 
نزاع های  و  قومی  درگیری های  مذهبی،  اختافات 
طایفه ای، اسباب ویرانی شهرهای بزرگ و روستاهای 
آباد را فراهم کرد. در چنین شرایطی، در سال ۵۴8ق 
سلطان سنجر به اسارت »غُزها« درآمد و اوضاع از 
آنی که بود، بدتر شد. می توان اسارت سنجر را به 
کشیده شدن ضامن یک نارنجک تشبیه کرد که 
تمام خراسان را به سوی انهدام می کشید؛ در پی 
اسارت سنجر، خراسان یکپارچه آشوب شد و دیگر 
هیچ کس در امان نبود. حاال دیگر سرداران و غامان 
سپاهی سنجر هم َسر برداشته و مدعی حکومت 
بودند. مؤیدالدین آیْبَه یکی از غامان نظامی سنجر 
تــعــدادی از ســران سپاه وی،  بــود که با جلب نظر 
ادعای حاکمیت کرد و نیشابور را به عنوان پایتخت 
حکومت  بنیان گذار  را  مؤیدالدین  برگزید.  خــود 
»آل مؤید« می دانند. او بافاصله پس از استقرار در 
نیشابور، به سوی طوس تاخت و مشهد را در سال 

۵۴۹ق تصرف کرد.

معامله مؤیدالدین بر سر مشهد ◾
ورود مؤیدالدیــن بــه مشــهد، بــرای مــردم ایــن شــهر 
کــه از ظلــم و چپــاول غُزهــا بــه جــان آمــده  بودنــد، 
حــرم  مجــاوران  بــاور  می رســید.  نظــر  بــه  مغتنــم 
رضــوی ایــن بــود کــه مؤیدالدیــن می توانــد امنیــت 
را در منطقــه حاکــم کنــد و آرامــش را بــه مشــهد 
رضــوی بازگردانــد؛ امــا قصــه مؤیدالدیــن بــا آنچــه 
مشــهدی ها بــاور داشــتند، خیلــی فــرق می کــرد. هــر 
چنــد ســپاهیان او توانســتند در چنــد نوبــت، غُزهــا 

را از میــدان بــه در کننــد، امــا خــود مؤیدالدیــن کــه 
درگیــر ســاخت و پاخــت بــا شــاهزاده های ســلجوقی 
بــرای کســب مشــروعیت بــود، چنــدان اهمیتــی بــه 
امنیــت و آســایش زائــران و مجــاوران حــرم رضــوی 
بــرای بدســت  نمــی داد و حتــی در برخــی مواقــع، 
آوردن یــک منطقــه، شــهر را بــه صــورت موقــت و 
بــرای غــارت! در اختیــار دیگــر رقبایــش می گذاشــت. 
در چنیــن وضعیتــی، غزهــا نیــز پیاپــی از ســوی مــرو 
نظیــر  بــه ســمت مشــهد می آمدنــد. روســتاهایی 
آبکــوه و ســمزقند در نزدیکــی مشــهد، بــه کلــی ویــران 
شــدند. از ســوی دیگــر، هجــوم »اینــاق« یکــی دیگــر 
از ســرداران ســلطان ســنجر از ســمت مازنــدران و 
ــر طــوس و مشــهد توســط  طــرح ادعــای حکومــت ب
وی، شــرایط را فاجعه بارتــر کــرد. هــر چنــد اینــاق از 
مؤیدالدیــن شکســت خــورد و بــه مازنــدران گریخــت، 

علیــه  گســترده  ایذایــی  حمــات  بــه  دســت  امــا 
شــهرهای شــمال و غــرب خراســان و کاروان هایــی زد 
کــه بخــش عمــده آن هــا، زائــران حــرم رضــوی بودنــد 
بــا مشــکات  را  زیارتــی  ســفرهای  ایــن مســئله  و 
عدیــده ای روبــه رو کــرد. شکســت مؤیدالدیــن از غُزهــا 
در ســال ۵۵۴ق آغــاز یــک مصیبــت دیگــر بــود. غُزهــا 
در تعقیــب مؤیدالدیــن، خــود را بــه طــوس و مشــهد 
رســاندند و بنــای غــارت و کشــتار را گذاشــتند. ایــن 
کشــتار دو ســال بعــد در ۵۵6ق بــا شــدت بیشــتری 
تکــرار شــد و حتــی شــهر مشــهد بــه طــور کامــل 
توســط غُزهــا اشــغال شــد. در ایــن هجــوم، بخــش 

ــن شــهر از بیــن رفتنــد.  اعظــم مــردم ای

پایان کار یک دودمان ضعیف ◾
مؤیدالدین که تنها به فکر حفظ قــدرت خود بود، 
برای سوءاستفاده از ظرفیت های اقتصادی موجود، بر 
اختافات مذهبی دامن می زد و از این آب گِل آلود 
گروه های  میان  نــزاع  نیشابور،  در  می گرفت.  ماهی 
نزدیکی  در  و  شد  بــزرگ  کشتاری  موجب  مذهبی 
از راه هـــای دور و نزدیک به  زائــرانــی که  مشهد نیز 
زنــده   از  اطمینان  ــودنــد،  ب روان  مطهر  حــرم  ســوی 
ماندن خودشان در مسیر رفت یا برگشت نداشتند. 
فرمانروای  »تَکِش«،  به دست  مؤیدالدین سرانجام 
خوارزم که می خواست تمام خراسان را زیر سلطه خود 
داشته  باشد، اسیر و در روز ۹ ذی الحجه سال ۵6۹ق 
به قتل رسید. آشوب مشهد در عصر »آل مؤید«، با 
مرگ مؤسس این دودمــان پایان نیافت. طغانشاه، 
فرزند او که به میگساری و انواع منکرات آلوده  بود، 

با رفتارهای ناشیانه و متکبرانه اش، بر آتش اختافات 
مذهبی بیشتر دمید و چون قادر به مقاومت در برابر 
خوارزمشاهیان نبود، در سال ۵۷6ق از معرکه نبرد 
گریخت و مدتی بعد بر اثر میخوارگی بیش از حد، 
از طغانشاه، پسر خردسالش به دست  مُــرد. پس 
دوران  ترتیب  ایــن  به  و  شد  اسیر  خوارزمشاهیان 
پرآشوب و محنت آل مؤید به پایان رسید. مشهد در 
طول تاریخ هزار و ۲۰۰ ساله خودش، کمتر دورانی را 
به یاد دارد که چنین هرج و مرج افسارگسیخته ای، 
زندگی مردمانش را به هم ریخته  باشد؛ حتی می توان 
گفت در حمله مغول و تیمور نیز چنین تخریب و 

غارتی در مشهد اتفاق نیفتاد.

۲



ما عّذب 
اهلل امّه 
اال عند 
استهانتهم 
حبقوق فقراء 
اخواهنم
خداوند امتى را 
عذاب نخواهد کرد، 
مگر در وقتى که 
نسبت به حقوق 
برادران نیازمند خود 
سستى نمایند.

من کف 
غضبه عن 
الناس کف 

اهلل عنه 
عذاب یوم 

القیامه
کسى که خشمش را 

از مردمان باز دارد 
خداوند نیز در روز 
قیامت عذابش را از 

او باز مى دارد.

قرنطینه 
 کرونایى 

دو زائر ایرانى 
در عربستان 

رئیس مرکز پزشکی 
حج و زیارت جمعیت 
هالل احمر با اشاره به 

ضرورت استفاده از 
ماسک در فضاهای 
بسته مکه و مدینه 

گفت: دو نفر از 
زائران کشورمان در 

عربستان مشکوک به 
کرونا هستند که برای 

جلوگیری از شیوع 
کرونا، این افراد زیر نظر 

قرار گرفته اند. سیدعلی 
مرعشی گفت: دو نفر 

مشکوک به کرونا در بین 
زائران کشورمان داشتیم 
که پس از بررسی ها، این 
موضوع را با سعودی ها 

مطرح کردیم و حتی 
آماده بازگشت زائران 
بودیم، اما مسئوالن 

عربستان مدعی 
شدند با استراحت تا 
ایام حج تمتع، زائران 

سالمتی خود را بدست 
می آورند. به این 

ترتیب این افراد زیر 
نظر هستند تا سایر 

زائران نیز دچار بیماری 
نشوند.

باید بر 
مشترکات بین 
ادیان تکیه کرد

آیت هللا مکارم 
شیرازی در دیدار 
آیت هللا اعرافی، مدیر 
حوزه های علمیه 
با اشاره به نتایج 
پربار سفر ایشان به 
واتیکان و کشورهای 
اروپایی گفت: یکی از 
مشکالت میان ادیان، 
تفاوت اندیشه ها و 
اختالف فکرهاست که 
با این گونه رفت و آمدها 
و دیدارها می توان 
کمرنگ و برطرف کرد. 
باید بر مشترکات 
تکیه کرده و از موارد 
اختالفی دوری 
نماییم. سفر شما به 
نمایندگی از حوزه های 
علمیه شیعی برای 
برطرف کردن بعضی 
نسبت های خالف 
که به شیعیان داده 
می شد، اثرگذار بود.

خبر مراجع

کتاب »زنــدگــی سیدمصطفی خمینی« آخــریــن مجلد از 
مجموعه هفت جلدی علما توسط انتشارات روایت فتح وارد 

بازار نشر شد.
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران )ایبنا(، انتشارات روایت فتح 
در یک مجموعه هفت جلدی با پرداختن به زوایــای پنهان و 
کمتر دیده شده زندگی علمایی چون شهید بهشتی، عالمه 
طباطبایی، سیدشهاب الدین مرعشی نجفی، امام خمینی، 

سیدعلی قاضی طباطبایی، آیت هللا بروجردی و سیدمصطفی 
خمینی مجموعه ای مختصر و مفید را بــه همت حبیبه 
جعفریان، افسانه وفا، آزاده جهان احمدی و حورا نژاد صداقت 

برای خوانندگانش فراهم ساخته است.
ایــن نشر بــر خــالف آنچه رونــد معمول در انتشار این گونه 
مجموعه هاست، اقدام به انتشار و رونمایی یکباره این مجموعه 
نکرده است؛ بلکه در طول زمان و به شکل پیوسته این مجموعه 

هفت جلدی را در اختیار خوانندگانش قرار داده و اکنون این 
مجموعه به شکل یکپارچه و کامل برای مطالعه در دسترس 
است.  قرعه آخرین کتاب به نام فرزند ارشد امام خمینی خورده 
اســت؛ شخصیتی دانشمند و متفکر و در عین حال مقید 
به اخــالق اسالمی و کامالً در خدمت پدر و نهضت انقالب 

اسالمی.
»زندگی نامه سید مصطفی خمینی« آخرین کتاب از مجموعه 

هفت جلدی زندگی علماست که به قلم آزاده جهان احمدی و 
به تازگی توسط نشر روایت فتح منتشر و روانه بازار شده است.

جهان احمدی در 88صفحه از منظر دانای کل به سیر زندگی از 
تولد تا شهادت او پرداخته است. نویسنده در این کتاب سعی 
کرده با اشاراتی دقیق و مستند، وجوه گوناگون زندگی ایشان را 
برای مخاطب روایت کند. از بخش های مهم زندگی خانوادگی 
تا نحوه مصاحبت با اهالی منزل و دوستان، سال های تبعید 

در ترکیه در همراهی با پدر و سال های گرم و پر زحمت زندگی 
در نجف هر کدام بخشی از زندگی سیدمصطفی است که در 
کتاب شاهد حضورشان هستیم.در بخش هایی از این کتاب 
می خوانیم: سال 1335 سیدمصطفی در 24سالگی متأهل 
شد و ردای دامــادی آقای حائری را به تن کرد. تا دو ماه پس از 
ــاروح هللا ساکن بودند. بعد از دو ماه  ازدواجــشــان در منزل آق
باالخره یک خانه برای اجــاره پیدا کردند و چون هیچ اسباب 

و اثاثیه ای نداشتند خــود قدس ایران خانم از همان وسایل 
خــودشــان چند تکه جــدا کــرد تا سیدمصطفی و معصومه 
بروند سر زندگیشان. یک قطعه قالی و یک گلیم و دو دست 
رختخواب، یک دست ظرف چینی، یک کتری، یک دست 
استکان و نعلبکی، یک چراغ فتیله ای و دو قابلمه شد اسباب 

زندگی تازه عروس و داماد.
چندی بعد از ازدواجــشــان خــدا دختری به نــام محبوبه به 

سیدمصطفی و معصومه داد. دختری که عمرش به دنیا نبود 
و در همان بچگی با بیماری مننژیت از دنیا رفت. اما از آنجا که 
همیشه در روی یک پاشنه نمی چرخد سال 1338 خدا دوباره 
دل سیدمصطفی و معصومه را شاد کرد و سیدحسین به دنیا 
آمد و بعد از سید حسین چشم پدر و مــادر جــوان به جمال 
مریم السادات روشن شد. سیدمصطفی اهل حسن خلق و 

مزاح با خانواده و دوستان بود.«.

تازه های نشر
انتشار »زندگى 
سیدمصطفى خمینى« 
 از مجموعه 
هفت جلدی علما

موعظه
آیت اهلل حاج آقا مرتضی تهرانی

   چگونه ایماِن کودکان ریشه دار مى شود؟
نخستین بهره و سود سریع اقدام کردن به تربیت فرزند یا تربیت خود 

آدم، این است که خودش خوب و بد را مى فهمد. خدای متعال به او 
کمک مى کند و خوب و بد را مى فهمد؛ خوب و بِد نظری و عملى را یاد 

مى گیرد؛ خدای متعال به او کمک مى کند و یاد مى گیرد.

حتى آن خوب و بد سومى را )یاد مى گیرد( که نمى تواند بیان کند 
به چه دلیلى این کار بد است و آن کار خوب. همین انسان را اگر آزاد 
بگذارند، چون با اشخاص سالم و صالح رفت و آمد داشته، کارهای 

آن ها را انجام مى دهد؛ سلیقه اش با سلیقه های آن ها یکى مى شود؛ 
هر چه آن ها بپسندند، او هم مى پسندد. 

ولى اگر انسان دارای تقوا و این نیروی بازدارنده و آن نعمت الهى که 
فرقان است نشود، در تمام طول عمر مشکل دارد. دو تا خیابان که 

منزلش عوض شود، عملکرد و روحیه اش عوض مى شود؛ چون ریشه 
نداشته؛ تشخیص او ریشه نداشته؛ ریشه اش غرایز بوده؛ طبیعت 

بوده؛ حیوانیت و هوای نفس بوده؛ همه اش یک معنى دارد.

اما اگر انسانى در زندگى اش یک برنامه ای برای خود داشت و هم 
کوچک ترها و فرزندانش را از خوب و بد آگاه کرد، وقتى آگاهشان 

کرد که در باطن آن ها یک قدرت حیوانى هالک کننده به وجود نیامده 
باشد، بزرگ که شد، این راحت مى تواند طبق احکام دین و شرع عمل 

کند.

ُقواْ اهلل َیْجَعل لَُّکْم ُفْرَقانًا«)انفال:۲۹( ایمان داری و تقوا نداری؟  »اِن َتتَّ
تا رفقایمان مسجدی هستند، نماز مى خوانیم. تا رفقای مسجدی 

نبودند، نماز نمى خوانیم. این ایمان مثل یک َقَلمه ای است که در 
فطرت انسان زده شده ولى ریشه نکرده است، چون ریشه نکرده، در 
معرض آسیب است. اگر از ما بپرسند چرا وضعیت جامعه ما در این 

زمان کوتاه، این قدر خراب شده، خدا فرموده وقتى بچه را در جلسه 
آوردی و خوشش آمد و ماند، این برای متقى شدن کافى نیست. باید 

این نوجوان به چیزهایى توجیه شود که در این جلسه دیده یا شنیده 
است. وقتى توجیه شد و پذیرفت، ایمان او کم کم ریشه دار مى شود.

ولى اگر وقتى با خودت آوردی، دو ساعت نشست و بعد از دو ساعت 

هم رفت، یکى دیگر دو ساعت دست او را بگیرد و یک جایى ببرد که 
برنامه هایش دقیقاً متناقض با اینجاست، آنجا هم مى رود. اگر این 
وضعیت برای این بچه باشد، یعنى دوگانگى که در وجودش هست 

در برنامه های عملى اش اجرا شود، 80 سال هم که زنده بماند ممکن 
است بى دین از دنیا برود.

هزینه حج تمتع با توجه به تصمیم سعودی ها، 
امسال بــرای همه کشورها افزایش قابل توجهی 
نسبت به سال 2019 داشته اســت. با وجــود این، 
دولت لیبی هزینه همه زائــران حج تمتع کشورش 
را تقبل کرد و زائــران لیبیایی امسال رایگان حاجی 

می شوند.
بــه گـــزارش خــبــرگــزاری فـــارس، حــج تمتع یکی از 
سفرهایی اســت کــه بــا توجه بــه محدودیت های 
موجود، بسیاری از مشتاقان از کشورهای مختلف 
بــرای تشرف باید سال ها در انتظار بمانند. البته 
در برخی دیگر از کشورها هم با وجــود تعداد کم 
مسلمانان و کم بــودن متقاضیان، افــراد به راحتی 
می توانند با ثبت نام برای تشرف به این سفر معنوی، 

در مناسک حج تمتع شرکت کرده و حاجی شوند.

وقتی حج تمتع هم الکچری شد! ◾
با شیوع کرونا در عربستان، هزینه های حج تمتع 
هم به دلیل محدودیت تعداد و ضــرورت رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی افزایش پیدا کــرد. بر 
همین اســاس، سال گذشته که حج تمتع فقط با 
حضور حدود ۶0هــزار ساکن عربستان برگزار شد، 
سعودی ها هزینه آن را در سه گروه قیمتی عنوان 
کردند که این هزینه نسبت به سال های گذشته 
افزایش چشمگیری داشت و حتی برخی از مردم 
عربستان از آن به عنوان »حج الکچری« یاد کردند. 

حج تمتع سال گذشته برای گروه نخست با عنوان 
»برج ویژه میهمانان« 1۶هــزار و 5۶0 ریال سعودی 
بود که با احتساب ریــال سعودی با قیمت حدود 
10هزار تومان به صورت آزاد، هزینه این گروه بیش 
از 1۶0میلیون تومان، برای گروه دوم قیمتی با عنوان 
»چادر ویژه میهمان« 14هــزار و 381 ریال سعودی 
یعنی بیش از 140میلیون تومان و گروه سوم قیمتی 
با عنوان »چادر عمومی میهمان« 12هزار و 113 ریال 

سعودی یعنی بیش از 120میلیون تومان اعالم شد.

افــزایــش چشمگیر هزینه حــج تمتع از سوی  ◾
عربستان

با وجود این، امسال که بیش از یک میلیون زائر از 
کشورهای مختلف در حج تمتع شرکت می کنند، 
هزینه برای سعودی ها از 2هزار و ۷28 تا 14هزار و ۷3۷ 
دالر است که این مبلغ با دالر 30هزار تومانی از بیش 

از 81 تا 422 میلیون تومان خواهد بود.
ــر افــزایــش هزینه حــج تمتع بـــرای مــردم  عـــالوه ب
عربستان، این مبلغ برای همه کشورهای دیگر رشد 
داشته و زائــران کشورهای مختلف برای تشرف به 
سرزمین وحی باید نسبت به سال 2019 که آخرین 
حج با حضور زائـــران خارجی بــود، هزینه باالتری 
پرداخت کنند. البته بخشی از این مبلغ دیرهنگام 
از سوی سعودی ها اعــالم شد و برخی کشورها به 
دلیل باال بودن این هزینه ها سهمیه را کاهش دادند 
و زائران برخی کشورها از تشرف به این سفر معنوی 

بازماندند.

کدام کشور گران ترین هزینه را برای حج تمتع از  ◾
زائران می گیرد؟

بـه طـور مثـال هزینـه حـج تمتـع بـرای زائـران ایرانـی 
کـه در سـال های پیـش از شـیوع کرونـا 3هـزار و 200 
تـا 3هـزار و 500 دالر بـود، اکنـون بـا درنظـر گرفتـن 
هزینه های تحمیل شده از سوی عربستان، به 4.5 
تا 5هزار دالر افزایش یافته که به این ترتیب شاهد 
افزایـش بیـش از 40درصـدی ایـن هزینـه هسـتیم. 
البته اگر هزینه حج تمتـع را بـا دالر 30هزار تومانی 
در نظـر بگیریـم، حـدود130 تـا 150 میلیـون تومـان 
خواهـد شـد. امـا بـا توجـه بـه برگـزار نشـدن حـج 
تمتع سـال 99 برای زائران خارجی، مشـموالن حج 
تمتـع هزینـه حـج آن سـال را واریـز کردنـد و بـه ایـن 
ترتیب هزینه حـج آن ها با دالر 9هـزار تومانی که به 
عملیات حـج تمتـع سـال 99 اختصـاص پیـدا کرد، 

محاسـبه شـده اسـت.
البتــه ایــن افزایــش هزینه هــا در ســایر کشــورها هــم 
اعمــال شــده و هــر کــدام از کشــورها هزینه هــای 
متفاوتــی بســته بــه نــوع خدمــات از زائــران می گیرند 
کــه در ادامــه هزینه هــای حــج تمتــع برخــی کشــورها 

را مقایســه می کنیــم.

ــر بــه حــج تمتع  ــزام هــر زائـ ــرای اعــ در »امـــــارات« بـ
هزینه های 25هــزار تا ۶0 هــزار درهــم در نظر گرفته 
شده که با احتساب درهم یک هزار و 200 تومانی 
حدود 28 تا ۶8 میلیون تومان می شود. در »قطر« 
نیز این مبلغ برای هر فرد 8هزار و ۷88 تا 19هزار و 225 
دالر یعنی 240 تا 5۷0 میلیون تومان است که نسبت 
به سایر کشورها بیشترین هزینه به شمار می رود. 
همچنین هزینه حج تمتع در »هند« به عنوان یکی 
از کشورهایی که بیشترین سهمیه حج تمتع را دارد، 
از ۶هزار و 500 تا 10هزار دالر یعنی 195 تا 300 میلیون 

تومان است.
هزینه سفر حج تمتع در »عــمــان« که به صورت 
هوایی و زمینی انجام می شود، برای سفرهای هوایی 
2هزار دالر معادل ۶0میلیون تومان و برای سفرهای 
زمینی یک هزار و 5۷۶ دالر یعنی 45میلیون تومان 
است. در »یمن« نیز هزینه حج تمتع برای هر نفر 
3هــزار و 41۶ دالر یعنی بیش از 100میلیون تومان 
اســت که ایــن مبلغ نسبت به ســال 2019 بیش از 
30درصد افزایش یافته است. همچنین در »کویت« 
زائران امسال با 5هزار و 3۷5 دالر یعنی 1۶0میلیون 
تومان به حج تمتع مشرف می شوند که نسبت به 

سال 2019 حدود 30درصد افزایش یافته است.
در »عراق« نیز که زائران حج تمتع به صورت هوایی 
و زمینی عـــازم عربستان مــی شــونــد، هزینه بــرای 
سفرهای هوایی 4هــزار و 200 دالر یعنی بیش از 
120میلیون تومان و بــرای سفرهای زمینی 3هــزار 
و 450 دالر مــعــادل 103میلیون تــومــان اســت. در 
ــران کرانه باختری هزینه  »فلسطین« نیز بــرای زائ
حج تمتع بین 3هزار و 800 تا 3هزار 900 دالر یعنی 
114 تا 11۷ میلیون تومان و برای زائران نوار غزه 4هزار 
و 500 دالر یعنی 135میلیون تومان است. همچنین 
این مبلغ برای زائــران ساکن سرزمین های اشغالی 
8هــزار و ۷00 دالر یعنی 2۶1میلیون تومان در نظر 

گرفته شده است.
زائــران »ســوریه« نیــز بــا مبلــغ 3هــزار و ۷00 دالر 
یعنــی 111 میلیــون تومــان بــه حــج تمتــع مشــرف 
می شــوند و »اردن« نیــز هزینــه حــج را 2 هــزار و 800 
تــا 3 هــزار دالر یعنــی 84 تا 90 میلیــون تومــان اعالم 
ــل  ــن اعــزام افزایــش قاب ــه آخری ــه نســبت ب کــرده ک

توجهــی داشــته اســت.

افزایش ۳۰۰ درصدی هزینه حج تمتع در لبنان ◾
زائــران »لبنان« نیز بین ۶ تا 12 هزار دالر یعنی 180 
تا 3۶0 میلیون تومان باید برای سفر به عربستان 
بپردازند که این مبلغ نسبت به سال 2019 بین 1۶0 
تا 300 درصد افزایش یافته است که این امر به دلیل 
مشکالت اقتصادی و کاهش ارزش ملی پول این 
کشور بوده است. در »مصر« هزینه حج تمتع بین 
4هــزار و 300 تا 9هــزار و 400 دالر یعنی 129 تا 282 
میلیون تومان است که نسبت به سال 2019 بیش از 

30 درصد افزایش داشته است.

کشوری که هزینه حج تمتع زائرانش را تقبل کرد ◾
کشور »لیبی« نیز برای اعــزام هر زائر ۶هــزار و 500 
دالر یعنی 195میلیون تومان در نظر گرفته است. 
نکته جالب اینجاست دولت لیبی هزینه حج برای 
شهروندان را تقبل کرده و زائران این کشور امسال به 
صورت رایگان به زیارت خانه خدا مشرف می شوند.

در »سودان« هزینه حج تمتع برای هر نفر 4هزار و 
۶00 تا ۶هــزار و 200 دالر یعنی 138 تا 18۶ میلیون 
تومان است و »تونس« برای این سفر معنوی 5هزار 
و 200 دالر یعنی 15۶ میلیون تومان از زائران دریافت 

می کند.
هزینه حج تمتع امسال در »الجزایر« 5هزار و 800 
دالر یعنی 1۷4میلیون تومان، در »مراکش« ۶هزار 
و 300 دالر یعنی 189میلیون تومان و  »موریتانی« 

۶هزار دالر یعنی 180 میلیون تومان است.

حجت االسـالم سـجاد خیراندیـش متولـد 13۷5 
و اصالتـاً اهـل اسـتان گلسـتان اسـت. او پـس از 
ملبس شـدن بـه لبـاس مبـارک روحانیت بـه همراه 
همسـر خـود تصمیـم می گیـرد بـرای تبلیـغ بـه 
مناطـق محـروم بـرود. او ماجـرای عزیمتـش بـه 
روستای فتح هللا را این گونه روایت می کند: »باخبر 
شـدم کـه در اسـتان خراسـان شـمالی، بـرای امـر 

هسـتند تبلیغ نیازمند مبلـغ و روحانی 
کـه اعـالم آمادگـی کردیـم و بـه 
منطقـه عـازم شـدیم. در بـدو 
ورود چنـد روسـتا را بـه بنـده 
معرفـی کردنـد کـه بسـیاری 
از آن هـا خـوش آب  و هـوا 
و بـا امکانـات بودنـد، امـا 
تصمیم من بـر این بـود که 
بـه منطقـه محـروم بـروم. 

با همیـن هـدف در بازدیـد از روسـتاها، تصمیم 
گرفتـم به روسـتای فتـح هللا بـروم. ایـن روسـتا باالی 
یـک کـوه سـنگی اسـت و از لحـاظ فرهنگـی، فکـری 
و معیشـتی فاصله بسـیار زیادی با زندگی شـهری 
دارد. ایـن شـد کـه از دو سـال پیـش بـه عنـوان امـام 
جماعـت مسـجد رسـول النبی)ص( مشـغول بـه 

کار شـدم«.

تشکیل شورای پیشرفت روستا برای  ◾
شناسایی مشکالت و ظرفیت ها

ایـن طلبـه جـوان در بـدو ورود بـه روسـتا تصمیـم 
می گیـرد فعالیـت و خدمـات خـود را منحصـر بـه 
چهاردیواری مسجد نکند بلکه دربرابر مشکالت 
و نیازمندی هـای مـردم هـم دغدغه منـد بـود و 
تصمیـم داشـت آن هـا را برطرف کنـد. بـرای همین 
شـورایی بـا حضـور مسـئوالن مختلـف روسـتا 
تشـکیل داد تـا ارزیابـی از وضعیـت آنجـا بدسـت 
آورد. خـود نیـز بـا مشـارکت دو تـن از اهالـی بـه 
دنبـال احصـای مشـکالت و ظرفیت هـای روسـتا 
می افتد.خیراندیـش می گویـد: »در بـازه زمانـی 
یـک ماهـه، جلسـات شـورای پیشـرفت روسـتا را 
تشکیل دادیم و توانسـتیم به یک سند و آمایش 
از مشـکالت و ظرفیت هـای روسـتا برسـیم. ایـن 

جلسـات همچنـان ادامـه دارد«.

۳۴ چشمه سرویس بهداشتی و حمام  با  ◾
همت مردم ساخته شد

مهم تریـن  سـند،  ایـن  مشـکل در 
کـه  روسـتا  نیازمنـدی  و 
آن  بـرای  بالفاصلـه  بایـد 
و  می شـد  تصمیم گیـری 
اقدام الزم انجام می گرفت، 
کمبود سـرویس بهداشتی 

بـود. حمـام  و 
 ایـن طلبـه دهـه هفتـادی 
می گویـد: »در روسـتای 

مـا بـا 100خانـوار و 400نفـر جمعیـت، تنهـا 
دو سـرویس بهداشـتی آن  هم بـدون چهاردیواری 
لحـاظ  از  مـردم  متأسـفانه  و  داشـت  وجـود 
بهداشـتی بـا مشـکالت بسـیاری روبـه رو بودنـد.
 مـردم را پـای کار آوردم و بـا ظرفیـت مـردم 
34چشمه سرویس بهداشتی و حمام در منطقه 
ساخته شـد که الحمدلله مشـکل مردم روستا در 

ایـن زمینـه تـا حـد زیـادی برطـرف شـد«.

ساخت بند خاکی برای جمع آوری آب باران ◾
روســتای فتــح هللا، موقعیتــی کوهســتانی دارد 
و شــغل بیشــتر مــردم هــم کشــاورزی اســت. 
آنــان پنبــه، گنــدم، جــو و یونجــه می کارنــد، امــا 
از لحــاظ منابــع آبــی مشــکالت زیــادی داشــتند. 
خیراندیــش می گویــد: »در موقــع بــارش بــاران، 
آب حاصــل از دامنه هــای کــوه جــاری می شــد و 
از دســت می رفــت. بــرای همیــن تصمیــم گرفتیــم 
یــک ســیل بند بــه صــورت بنــد خاکــی احــداث 
کنیــم تــا مانــع هدررفــت آب بــاران شــده و ظرفیتی 
هــم بــرای ذخیــره آب بــه منظــور اســتفاده بــرای 

کشــت فراهــم شــود«.

رفع مشکل هشت ساله خشکسالی روستا ◾
براسـاس آمایشـی که حجت االسـالم خیراندیش 
صـورت داد، رفـع مشـکل آب و خشکسـالی 
روسـتا بـرای رونـق کشـاورزی، مشـکل بعـدی و 
اولویـت دار بـود کـه بایـد برایـش چاره اندیشـی 
می کـرد. او می گویـد: »اسـتخر سـیمانی در سـال 
89 در روسـتا احـداث شـده بـود کـه در آن آب 
کمـی بـرای کشـاورزی ذخیـره می شـد و در نهایـت 
موجب شـده بود هفت هشت سال 
خشکسالی در روستا 
ایجـاد شـود. روسـتای 
آب  چشـمه  سـه  مـا 
کـه  داشـت  طبیعـی 
نیـاز بـه لوله کشـی بـود تا 
آب آن هـا بـه ایـن اسـتخر 
سـرازیر و بـرای کشـاورزی 
ذخیـره شـود. بـا قـرارگاه 

فرهنگـی  انقـالب اسـالمی، هیئـت جبهـه 
»حسـین جـان« بجنـورد و جوانـان روسـتا رایزنـی 
شـد تـا در ایـام عیـد نـوروز بـرای ایـن لوله کشـی 
یـزی کنیـم. کاری کـه در هشـت سـال  برنامه ر
بـه نتیجـه نرسـیده بـود، توسـط بیـش از 150نفـر 
جهـادی، سـه روزه بـه پایـان رسـید و در اختیـار 

مـردم قـرار گرفـت«.

با خود مردم روستا گروه جهادی تشکیل دادیم ◾
پر آب شدن این اسـتخر موجب شد خشکسالی 
هشـت سـاله ایـن روسـتا پایـان یابـد و االن حـدود 
30هکتار از زمین های کشـاورزی این روستا از آب 
استخر اسـتفاده می کنند که موجب رونق کشت 
و کار آنان شـده اسـت. خیراندیـش می گوید: »در 
ابتـدای ورود بـه روسـتا و زمانـی کـه مشـکالت را 
مشـاهده کـردم، بـه ایـن نتیجـه رسـیدم کـه ایـن 
روسـتا بایـد گـروه جهـادی داشـته باشـد تـا خـود 
مـردم پـای کار رفـع مشـکالت بیاینـد. بـرای همین 
با اسـتفاده از ظرفیـت جوانان روسـتا، این گـروه را 
تشـکیل دادیـم کـه در امـور فرهنگـی، معیشـتی و 
عمرانـی فعال اسـت و توانسـته خدمات بسـیاری 

بـه مـردم داشـته باشـد«.

بزرگ ترها به مسجد نمی آمدند، سراغ کودکان  ◾
رفتیم

روزی کـه ایـن طلبـه وارد مسـجد شـد، بسـیاری 
از بزرگ ترهـا بـه دالیلـی مثـل نبـود سـرویس 
بهداشـتی و... بـرای نمـاز بـه مسـجد 
امـا  نمی آمدنـد، 
و  نشـد  تسـلیم  او 
تصمیـم گرفـت بـرای 
از  نمازگـزار  جـذب 
شـروع  کمتـر  سـنین 
کنـد. او می گویـد: »بـا 
کـه  همسـرم  همـکاری 
نقش شریکةاالمام را ایفا 

مختلـف آموزشـی از قبیـل می کند دوره های 
آمـوزش روخوانـی قـرآن، آمـوزش نمازخوانـی، 
کالس هـای مختلـف نقاشـی، هنـری و... بـرای 

سـنین مختلـف طراحـی و برگـزار کردیـم.
میز  مانند  دیگری  امکانات  دیگر  سوی  از   
پینگ پنگ، فوتبال دستی، دارت و... تهیه کردیم 
تا ظرفیت آموزش و بازی را هم برای کودکان و 
نوجوانان داشته باشیم. گروه سرودی هم در 
روستا تشکیل دادیم که تاکنون چهار پنج سرود 

تولید کرده ایم«.

قدردانی رئیسی از اقدامات جهادی در  ◾
روستای فتح هللا

اقدامات جهادی مردم این روستا با محوریت امام 
روستایشان توسط آیت هللا سید ابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهور در سفر چند روز قبلش به استان 
خراسان شمالی هم قدردانی شد. رئیسی در دیدار 
با نخبگان استان اعالم کرد: از فعالیت های جهادی 
در روستای فتح هللا تشکر می کنم؛ این یک الگوی 

قابل تکثیر است.

هزینه حج تمتع برای مسلمانان کشورهای مختلف چقدر است؟

 از حج الکچری قطری ها 
تا حج رایگان لیبیایی ها

امام جماعتی که با دست خالی به خشکسالی روستا پایان داد 

حل مشکل هشت ساله در سه روز 
با 150 نیروی جهادی

مسجد تراز اسالمینیم نگاه بـر صاحبـان افـکار روشـن 
پوشـیده نیسـت کـه یـک 
و  نکته سـنج  تحلیلگـر 
دقیـق بـرای بررسـی افـکار و 
عقاید هر جریان سیاسی-

اجتماعـی یـا فرقـه ای ناچـار اسـت نگاهـی بـه دور 
از تعصـب بـه منظومـه فکـری آن فرقـه یـا جریـان 
سیاسـی از منظـر و بسـتر نمادشناسـانه داشـته 
باشـد تـا بتوانـد بـه افـکار و عقایـد ضالـه مدعیـان 
دروغیـن و پوشـالی دسـتیابی داشـته و آن را 

به راحتـی نقـد کنـد.
ناگفتـه پیداسـت کـه جریـان موسـوم بـه مدعـی 
دروغیـن یمانـی یـا فرقـه احمـد اسـماعیل بصـری 
نیز از ایـن مقوله بر کنار نیسـت. برای دسـتیابی به 
یک تحلیل عاقالنه از مبحث نمادشناسی جریان 
تقریباً نوظهور مدعـی یمانی موعـود، قدس آنالین 
در گفت وگویی با حجت االسالم والمسلمین دکتر 
محمدرضا نصوری، معـاون تبلیغ و ارتباطات مرکز 
تخصصـی مهدویـت حـوزه علمیـه قـم تـالش کـرده 
بـا موشـکافی نمادهای مـورد اسـتفاده ایـن جریان، 
نـوری هـر چنـد کوچـک بـر حقیقـت ایـن فرقـه 

منحـرف و بـه دور از حقیقـت بتابانـد.

مـا بـرای نمادشناسـی و نشانه شناسـی مدعیـان  ◾
مهدویـت از نظـر علمـی باید بـه چـه اصـول و قواعدی 
توجه کنیم و به آن ها پایبند باشـیم تا بتوانیم تحلیل 
درسـتی از ماهیـت واقعـی ایـن جریان هـا و به ویـژه 

جریـان احمـد اسـماعیل بصـری داشـته باشـیم؟
نمادهــا از عواملــی هســتند کــه بــه دلیــل اســتفاده 
از ابــزار هنــر می تواننــد بــر فرهنــگ جامعــه اثــر 
بســزایی بگذارنــد. نمادهــا از ایــن طریــق می تواننــد 
افــراد زیــادی را جــذب خــود کننــد. بــا توجــه بــه ایــن 
مســئله بایــد بگوییــم نمادگرایــی یکــی از عناصــر 
اصلــی جنبش هــا و جریان هــای مختلــف از قدیــم 
تــا بــه امــروز بــوده اســت و ایــن جریان هــا معمــوالً 
ســعی می کردنــد تفکــرات یــک فــرد را بــا الهــام از 
یــک نمــاد در ســطح عمــوم جامعــه رواج دهنــد 
و معمــوالً از فضــای تطبیــق نمادهــا بــا مســائل 
اعتقــادی و رســوم اجتماعــی اســتفاده می کننــد 
ــی را در ذهــن  ــد نمادهای ــق ســعی دارن ــن طری و از ای
ــه ایــن شــیوه  مــردم نهادینــه و برنامه هــای خــود را ب
در ســطح جامعه تعمیق کننــد. ما شــاهد نمادهای 
زیــادی از فرقه هــای ضــد دینــی در طــول تاریــخ 
بوده ایــم و جریــان مدعــی یمانــی نیــز بــا همیــن 
نــگاه از مقولــه نمــاد و نشــانه اســتفاده می کنــد. 
چــرا کــه نشــانه های آخرالزمــان از جذاب تریــن، 
پرطرفدارتریــن و در عیــن حــال آســیب پذیرترین 
معــارف مهدویــت محســوب می شــود به طــوری کــه 
بخــش عمــده ای از روایــات مربــوط بــه مهدویــت در 
زمینــه نشانه شناســی ظهــور اســت. ایــن جذابیــت 
از طرفــی منجــر بــه افزایــش اقبــال عمومــی بــه 
مهدویت می شــود اما از ســوی دیگر اصل اندیشــه 

مهدویــت در معــرض تهدیــد قــرار می گیــرد. 
بــه عــالوه متأســفانه زمینه هایــی در جامعــه وجــود 
دارد کــه موجــب سوءاســتفاده و طمــع شــیادان و 
مدعیــان دروغیــن شــده و بــه کار بــردن ابزارهایــی 
ماننــد جعــل، تقطیــع و تحریــف روایــات توســط 
آن هــا را دو چنــدان می کنــد. در اینجــا می بینیــم 
این هــا از طریــق نمــاد ایــن حرکــت را آغــاز می کننــد. 
اگــر جریــان یمانــی و داعــش را ببینیــد متوجــه 
خواهیــد شــد این هــا عمــالً دو روی یــک ســکه 
هســتند و مشــترکات زیــادی بــا هــم دارنــد. ایــن 

جریــان منحــرف وجــوه اشــتراک زیــادی بــا فرقــه 
ضالــه بهائیــت، وهابیــت و حتــی گروه هــای معانــد 
دیگــر دارد. ایــن فرقه ها چــه به صــورت پنهــان و چه 
بــه شــکل آشــکار ایــن اقدامــات را انجــام می دهنــد 
تــا بتواننــد اهــداف خــود را دنبــال کننــد. بنابرایــن 
در بحــث نمــاد معمــوالً توجهــات احساســی مــردم 
بــه یــک قضیــه در اولویــت قــرار می گیــرد تــا فرقه هــا 
بتواننــد بــه ایــن شــیوه از ابــزار هنــر سوءاســتفاده 
نمــوده و افــراد را بــه ســوی خودشــان دعــوت کننــد. 
تقریبــاً تمامــی فرقه هــای انحرافــی ایــن اقدامــات را 
انجــام می دهنــد کــه جریــان یمانــی کــذاب هــم از 

ایــن قاعــده مســتثنا نیســت.

مسـئله دوم در خصـوص فرقـه یمانـی مربـوط  ◾
می شـود بـه پرچـم و عبـارت البیعـة للـه کـه تقریبـاً در 
هر جایـی که اثـر و نشـانه ای از این فرقـه می بینیم این 
عبـارت بـه چشـم می خـورد. نـگاه شـما بـه ایـن نمـاد و 
عبارت از منظر روایی چگونه است و اساساً استفاده 
از ایـن عبـارت تـا چـه میـزان بـه منابـع روایـی مـا اتـکا 
دارد و به چـه دالیلی ایـن جریـان دروغین از ایـن نماد 
و نشـانه اسـتفاده یـا سوءاسـتفاده می کنـد؟ تحلیـل 

شـما دربـاره ایـن قضیـه چیسـت؟
دربـاره بحـث سوءاسـتفاده از پرچـم البیعـة للـه 
باید گفـت یمانـی کذاب یـا همـان احمد اسـماعیل 
بصری ادعاهای بسـیاری دارد. بـرای مثال وی خود 
را صاحـب بیـرق رسـول هللا)ص( می دانـد بنابرایـن 

از پرچـم البیعةللـه اسـتفاده می کنـد. در برخـی از 
روایـات اسـالمی اعـم از شـیعه یـا اهـل تسـنن ایـن 
عبـارت بـه عنـوان شـعار پرچـم پـر افتخـار حضـرت 
مهدی)عـج( ذکـر شـده اسـت. شـیخ صـدوق)ره( 
در کتـاب کمال الدیـن و تمام النعمـه جلـد دوم 
صفحـه ۶54 ایـن روایـت را آورده اسـت. در برخـی 
از روایـات دیگـر آمـده: البیعةللـه ندایـی از طـرف 
جبرئیـل، فرشـته مقـرب درگاه الهـی اسـت کـه بـه 
گـوش جهانیـان می رسـد. مرحـوم شـیخ مفیـد)ره( 
ایـن روایـت را از قـول امـام صـادق)ع( نقـل می کنـد. 
در ایـن روایـت آمـده اسـت: »جبرئیـل از دسـت 
راسـت او ندایی سـر می دهد که البیعة لله؛ پس در 
آن هنـگام پیـروان او از اقصـی نقـاط گیتی به سـوی 
او می شـتابند تـا بـا وی بیعـت کننـد. پـس خداونـد 
بـه وسـیله او زمیـن را پـر از عـدل و داد می سـازد 
همان گونـه کـه پـر از ظلم شـده اسـت«. ایـن روایت 
در کتاب األرشاد شیخ مفید جلد دوم صفحه3۷9 
آمـده اسـت. امـا نکتـه ای کـه در خصـوص ایـن 
روایـت وجـود دارد ایـن اسـت اوالً پرچم سـازی های 
گوناگونـی از نگاره هـا یـا شـعارهای مختلـف وجـود 
دارد و فرقه هـای مختلـف نمادهـای گوناگونـی را در 
این خصـوص مطرح می کننـد؛ ماننـد البیعة لله که 
بـه نوعـی برگرفتـه از ادعـای حاکمیـت خـدا توسـط 
احمد اسـماعیل بصـری اسـت. در سـخنانی که به 
او منتسـب می شـود گفتـه اسـت:»علم بـه دیـن 
خـدا و حقایـق خلقت بـه تنهایـی در داشـتن پرچم 

البیعـة للـه اسـت«. چنـد روایتـی کـه ایـن فرقـه بـه 
آن ها اسـتناد می کند بیشـتر در منابع اهل تسـنن 
و از بزرگانی مانند اسـحاق بن عوفی است و احدی 
از ایـن روایـات بـه نقـل از معصومیـن)ع( نیسـت. 
اما روایـت مـورد بحـث مـا کـه در کتـاب کمال الدین 
مرحـوم شـیخ صـدوق)ره( آمـده، می فرمایـد: »روی 
أنه یکون فی رایه المهـدی)ع( البیعة للّه عزوجل«. 
همـان طـور کـه می بینیـم مرحـوم شـیخ صـدوق)ره( 
ایـن حدیث را به نقل از ناشـناس و به سـند مرسـل 
نقـل کـرده اسـت. حدیـث مرسـل اصطالحـی در 
علـم حدیـث و درایـه اسـت و بـه ذکـر نشـدن نـام 
راویـان در سـند یـک روایـت داللـت می کنـد. جمـع 
کثیری از علمای شـیعه قائل به عدم اعتبار روایات 
مرسـل هسـتند. مرحـوم مامقانـی)ره( در مقبـاس 
الهدایـه جلـد یـک صفحـه 25۶ در خصـوص ایـن 
قضیـه مطالبـی دارد. خیلـی از فقهـا ماننـد محقـق 
حلـی، عالمه حلی، شـهید اول، شـهید ثانی و آیت 
هللا خویی)ره( احادیث مرسـل را معتبـر نمی دانند 
و بـرای ایـن احادیـث اصـالً اعتبـاری قائل نیسـتند. 
با این اوصاف واضح اسـت ما نباید به این سـخنان 
نادرسـت توجه کنیم. اما در اینجا برخـی از پیروان 
احمد اسماعیل بصری در تدلیسی که در سلسله 
سـند ایـن روایـت انجـام می دهنـد ایـن روایـت را بـا 
همـان سلسـله سـند روایـت قبلـی بیـان می کننـد 
تـا مخاطـب را بـه اشـتباه بیندازنـد. شـیخ صـدوق 
در روایـت قبلـی از عبـارت »روی« اسـتفاده نمـوده 

اسـت. ایـن نشـان می دهـد ایـن سـند فاقـد اعتبـار 
علمـی اسـت.

درمورد استفاده پیروان اسماعیل از ستاره داوود  ◾
بـه عنـوان نمـاد و نشـانه خویـش چـه می گوییـد؟ زیـرا 
هواداران ایـن جریـان انحرافـی از آن به وفور اسـتفاده 
می کننـد. بـا عنایـت بـه ایـن مسـئله چقـدر می تـوان 
گفـت چنیـن کاری حجیـت شـرعی دارد کـه یـک 
جریان مدعی مهدویت از یک نشـان مربوط به یهود 

اسـتفاده کنـد؛ نـگاه شـما بـه ایـن قضیـه چیسـت؟
در مــورد ســتاره داوود بایــد بــه چنــد نکتــه اشــاره 
کنــم: اوالً ایــن ســتاره در عهــد عتیــق کــه کتــاب 
مقــدس یهودیــان محســوب می شــود نمــاد قــوم 
یهــود بــه حســاب می آیــد و در روایــات یهودیــان 
آمــده ایــن ســتاره بــر ســپر حضــرت داوود)ع( بــود 
و ایشــان بــه وســیله ایــن ســتاره در جنگ هــا پیــروز 
ــه  ــن ســتاره ب می شــد. پــس از حضــرت داوود)ع( ای
حضــرت ســلیمان)ع( رســید و پــس آن بــه حضــرت 
مهدی)عــج( می رســد و در هنــگام ظهــور، ایشــان 
ایــن ســتاره را بــه همــراه خــود می آورنــد. جالــب 
اســت بدانیــد ایــن شــش ضلعــی در متــون یهــودی 
بــه عنــوان نمــاد مقــدس اســتفاده می شــود و در 
فلســطین اشــغالی یــک نمــاد شــش ضلعــی در 
ــه  ــوط ب ــرون کنیســه الجلیــل وجــود دارد کــه مرب بی
ســده ســوم یــا چهــارم پیــش از میــالد اســت؛ در 
کلیســاها هــم ایــن نمــاد وجــود دارد. نخســتین 
اســتفاده از ســتاره داوود مربــوط بــه متــون یهــودی 
در ســده11 میــالدی اســت. امــروزه هــم اســتفاده از 
این نماد توســط یهودیــان در بســیاری از نقــاط دنیا 
مرســوم اســت و در طــول تاریــخ هــم بســیار مــورد 
ــه  ــن ســتاره ک ــه اســت. خــود ای ــرار گرفت اســتفاده ق
نمــاد جریــان مدعــی یمانــی اســت در تبلیغــات این 
ــر نیســت بلکــه شــامل  ــه ســتاره داوود شــش پ فرق
دو مثلــث در کنــار هــم و یــک دایــره در وســط آن دو 
می شــود. درون دایــره نــام احمدالحســن آمــده و 
ــره دیگــر کشــیده شــده  ــه دور ســتاره نیــز یــک دای ب
اســت. در ایــن دایــره دوم نیــز کلماتــی ماننــد هــو، 
هللا، الرحمــن، الرحیــم، الواحــد و القهــار نوشــته 
شــده؛ بعــد هــر چــه دایــره بــه نــام احمــد نزدیــک 
می شــود نام هــای علــی)ع(، فاطمه)ص(، حســن)ع( 
و حســین)ع( آمــده و در وســط نیــز نــام احمــد 
الحســن آمــده اســت، یعنــی بــه نوعــی العیــاذ باللــه 
همــه ایــن بزرگــواران را می خواهنــد فــدای احمــد 

اســماعیل بصــری کننــد. 
همچنیــن جالــب اســت بدانیــد ایــن نمــاد و 
فراماســونری،  تداعی کننــده جریان هــای  آرم 
فرقــه ضالــه بهائیــت و نیــز برخــی جریان هــای 
ســتاره  ایــن  اســت.  یهــود  معنویت گــرای 
شــش ضلعی در زبــان التیــن پنتاگــرام نامیــده 
می شــود کــه صهیونیســت ها از آن در پرچــم 
منحــوس خودشــان بــه عنــوان ســمبل تســلط بــر 
جهــان اســتفاده می کننــد. جریــان یمانــی کــذاب 
هــم در ابتــدای کار خــود از ایــن ســتاره بــه عنــوان 
نمــاد خــود اســتفاده می کــرد. البتــه بعدهــا وقتــی 
دیدنــد ایــن نمــاد ســند وابســتگی این هــا بــه 
صهیونیســم اســت آن را از تبلیغاتشــان حــذف 
کردنــد. امــا بــا اســتفاده از این نمــاد وابســتگی خود 

را بــه جریــان صهیونیســم آشــکار نمودنــد.

بـه عنـوان کسـی کـه سال هاسـت در حـوزه  ◾
جریان هـای مدعـی مهدویـت در فـرق و مذاهـب 
صهیونیسـم  نـگاه  می کنیـد  فعالیـت  گوناگـون 

بین الملـل بـه حـوزه جریان هـای مدعـی مهدویـت 
به خصـوص جریـان مدعـی دروغیـن یمانـی چگونـه 
اسـت و از ایـن جریـان چـه اسـتفاده هایی در راسـتای 
اهـداف خویـش می کند؟ بـه طور کلـی این جریـان چه 

فایده هایـی بـرای رژیـم صهیونیسـتی دارد؟
جریــان یمانــی کــذاب و جریان هایــی ماننــد آن 
یــم صهیونیســتی  رژ حمایــت  مــورد  معمــوالً 
هســتند. اصــالً صهیونیســت ها از هــر حرکتــی 
کــه در جامعــه اســالمی شــکل بگیــرد و بــه جمــع 
مؤمنــان و متدینــان ضربــه بزنــد و آبــروی جهــان 
اســالم را ببــرد حمایــت می کننــد. مثــالً در فرصتــی 
کــه پیــش آمــد بــه شــدت از فرقــه ضالــه بهائیــت 
حمایــت کردنــد و حتــی این هــا را در آغــوش گرفته و 
بــه آن هــا جــا دادنــد. همچنیــن جریان هایــی کــه در 
عــراق بــه وجــود آمــد؛ ماننــد جریــان امــام ربانــی کــه 
رهبــری آن را فــردی بــه نــام شــیخ فاضــل المرســومی 
برعهده داشــت. او پیش از ســقوط صدام به نجف 
می آیــد و متأســفانه معمــم می شــود و نشــریه ای 
هــم بــا عنــوان صیحــه الظهــور تأســیس می کنــد. یــا 
ــکا  ــک مؤسســه ای در آمری ــه ی ــی ک ــان القزوین جری
دارد و ارتباطــات صمیمانــه ای نیــز بــا الصرخــی 
دارد بــه نوعــی جریــان انحرافی دیگــری ایجــاد کرده 
اســت. جریــان ســلوکی هــم در عــراق فعالیت هایــی 
ــو  ــرای جل ــه اباحه گــری و فســاد ب ــه معتقــد ب دارد ک
ــه نوعــی مســائل  ــن بحــث ظهــور اســت و ب انداخت
غیراخالقــی را زمینــه ظهــور می دانــد. برخــی از 
مریــدان ایــن جریــان نیــز پزشــک و افــرادی اثرگــذار 
هســتند. همچنین اســت جریــان حســنی صرخی 
نیــز کــه از یــک طایفــه عــرب غیرهاشــمی اســت 
ولــی ادعــای ســیادت دارد. این هــا هــم بــه همیــن 
منــوال معتقــد بــه یکســری تفکــرات انحرافــی 
یــان مدعــی دروغیــن یمانــی نیــز  هســتند. جر
در کنــار این هــا قــرار دارد کــه در دوره هــای زمانــی 
مختلــف ادعاهــای گوناگونــی را مطــرح می کنــد 
و مــردم را فریــب می دهــد. اگــر بــه خصوصیــات 
جریان هــای انحرافــی موجــود در عــراق توجــه کنیــد 
خواهیــد فهمیــد بســیاری از آن هــا مخالــف حــوزه، 
علمــای حــوزوی و فقهــا هســتند. همیــن مســئله 
همســویی ایــن جریان هــا بــا صهیونیســت ها را 
نشــان می دهــد. ایــن جریان هــا همچنیــن ســعی 
دارنــد نــگاه تخریبــی و تحریفــی خویــش را در 
حــوزه معــارف مربــوط بــه مهدویــت رواج دهنــد 
کــه ایــن هــم همــان هــدف صهیونیست هاســت. 
جالــب اســت بدانیــد بســیاری از جریانهــای 
انحرافــی مدعــی مهدویــت در عــراق از جملــه 
جریان یمانی بــه تشــکیالت حزب بعــث در نقاطی 
ماننــد دانشــگاه معمــاری و هنــر بغــداد وابســته 
هســتند و صهیونیســت ها آن هــا را حمایــت 
می کننــد. همــه ایــن جریان هــای انحرافــی موافــق 
حضــور آمریــکا، انگلیــس و متحدانشــان در عــراق 
هســتند. این هــا همه بــا جمهــوری اســالمی ایــران و 
والیــت فقیــه نیــز دشــمنی جــدی دارنــد و اقدامــات 
این هــا هــم بیشــتر در کربــال، نجــف، بصــره و 
ســایر مناطــق شیعه نشــین اســت. ایــن یــک نــوع 
قرابتــی اســت کــه بیــن ایــن فرقه هــا و صهیونیســم 
بین الملــل وجــود دارد. هرچنــد شــاید برخــی از 
ــن جریان هــای انحرافــی شــکل و ظاهــر اســالمی  ای
داشــته باشــند امــا اقدامــات آن هــا مــورد رضایــت 
صهیونیســم بین الملــل اســت و بــه همیــن دلیــل 
قطعــاً مــورد حمایــت آشــکار و پنهــان صهیونیســم 

بین الملــل قــرار می گیرنــد.

عکس نوشت

فاطمه یوسفى  بیشتر از چشمانم مراقبشان بودم. تا به امروز 
پای قرارم با تو مانده ام، از همان هشت سالگى که با تو عهد 

کردم اگر دربان حرمت بگذاری ام، مراقب بند بند انگشتانم باشم.
وقتى انگشتانم را گره مى زنم بین شبکه های سرد پنجره 

فوالدت، پیش از آنکه اتصال انگشتانم و شبکه های پنجره را 
بگشایم، گره های حیاتم را دانه دانه برایم گشوده ای که بدانم 
بیش از من این تویى که پای قول و قرارهایمان ایستاده ای و 

مرا هم نگه داشته ای در کنار خودت. اینجا مفتخرم کرده ای به 
غبارپراکنى از تن سرد پنجره ای توی صحن انقالب تا در آغوش 

خودت پناه بگیرم و رمیده نشود دل سرگردانم بین پنجره های 
ناامیدی دنیا.

این اعجاز مهربانى تو است که تزریق شده بین ذرات سرد پنجره 
فوالد که حتى وقت غبارپراکنى، گرمای خورشید را توی سرمای 

دلم روشن مى کند.

نقد و بررسی جریان »مدعی یمانی« در گفت وگو با معاون تبلیغ و ارتباطات مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم

در بحث نماد معمواًل توجهات احساسى مردم به یک قضیه در اولویت قرار مى گیرد تا فرقه ها بتوانند 
به این شیوه از ابزار هنر سوءاستفاده نموده و افراد را به ســوی خودشان دعوت کنند. تقریبًا تمامى 
فرقه های انحرافى این اقدامات را انجام مى دهند که جریان یمانى کذاب هم از این قاعده مستثنا نیست.

گزيدهگزيده

 دو روی سکه انحراف دینی 
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آرزوی دیرینه  
دست ها

عکس: سیدشهاب الدین واجدی



 بــا فــرارســیــدن چهارم 
ــاه، بـــیـــســـت و  ــ ــرم ــ ــی ــ ت
ــگــرد  هــشــتــمــیــن ســال
ــان رهـــبـــر معظم  ــرمـ فـ
ــی بــر  ــنـ ــبـ انـــــقـــــاب مـ
تفویض تولیت آستان 
حضرت حسین بــن موسی الکاظم)ع( 
طبس و زیارتگاه شهید مدرس)ره( کاشمر 
به آستان قدس رضوی فرصتی فراهم شد 
تا با فعالیت های صورت گرفته در این اماکن 

مقدس بیشتر آشنا شویم.
مؤسسه آستانه مبارک حضرت حسین بن 
موسی الکاظم)ع( و آرامگاه شهید آیت هللا 
مدرس)ره( از جمله مؤسسه های فرهنگی 
وابسته به آستان قدس رضوی است که 
تولیت آن توسط رهبر معظم انقاب در 
حکمی در تاریخ 1373/4/4 به نماینده 
ولی فقیه در استان خراسان و تولیت آستان 
ــت هللا واعــظ  ــوی، حــضــرت آیـ قـــدس رضــ
طبسی تفویض گــردیــد کــه ایــن موضوع 
نقطه عطفی در توسعه همه جانبه اماکن 

متبرکه طبس و کاشمر شد.

گسترش خدمات رسانی به زائران ◾
برکات این حکم و تسری مدیریت موفق 
اسامی بسیار زود نمایان شد، به  طوری  که 
با تشکیل یک هیئت اجرایی، کار توسعه 
این دو آستانه و ساماندهی موقوفات این دو 
شهرستان که در مسیر راه زائران حضرت 
ثامن الحجج)ع( واقع  شده بیش  از پیش 

مورد توجه قرار گرفت.
تفویــض تولیــت و بهره گیــری از تــوان 
مدیریتــی بــاال ســبب شــده صحــن و ســرا، 
امکانات و خدمات رســانی بــه زائــران فرزند 
گرانقــدر امــام موســی بــن جعفــر)ع( بــه 

 ســرعت توســعه و گســترش یابــد.
موقعیت جغرافیایی این مکان مقدس و 
قرار گرفتن آن در مسیر راه زائران حضرت 
رضا)ع( نیز موجب شده ساالنه میلیون ها 
زائـــر بــه حــرم مطهر حضرت حسین بن 

موسی الکاظم)ع( طبس مشرف شوند.
از اهـداف اصلـی تشـکیل ایـن مؤسسـه 
ایجـاد  بـه  می تـوان  مذهبـی  فرهنگـی 
خدمـات  ارائـه  بـرای  الزم  تسـهیات 
مطلوب بـه زائـران و امکانات فیض معنوی 

بیشـتر آنـان، تدویـن و اجـرای برنامه هـای 
توسـعه فرهنگـی، عمرانـی، خدماتـی و 
مالـی، بهره گیـری از تشـکل ها، نهادهـا و 
سـازمان های فرهنگـی دینـی، اداره امـور 
موقوفات، ارتقای فرهنگ وقف، شناسایی 
و اسـتیفای حقوق موقوفات آسـتان قدس 
رضـوی و بهره بـرداری و نظـارت در راسـتای 
اجرای نیـات واقفـان، جمـع آوری نـذورات و 
هدایا و مصرف آن در جهت اهداف آستان 
قـدس رضـوی و برنامه ریـزی بـرای انجـام 
مراسم  فرهنگی مذهبی در مناسبت های 

مختلـف اشـاره کـرد.
در حــال حاضــر طــرح جامــع آســتان 
مبــارک موســی بــن جعفــر)ع( بــا 17هــزار 
مترمربع مساحت و زیربنای 2هزار و 444 
مترمربــع، دارای 20هــزار مترمربــع فضــای 
عبــادی، فرهنگــی و خدماتــی، بیــش از 
62 هــزار مترمربــع فضــای ســبز، چهــار 
گلدســته هــر کــدام بــه ارتفــاع 24 متــر، 28 
ســازه آب نمــا، نورپــردازی صحــن و ســرای 
ــا بیــش از 5 هــزار عــدد المــپ و  حضــرت ب
ــا زیربنــای هــزار و  ســاخت ســه کتابخانــه ب

760 مترمربــع انجــام  شــده اســت.

صـورت  بـه   مطهـر  حـرم  ایـن  درهـای 
شـبانه روزی در تمـام فصـول و ایـام روی 
زائران باز است و در حال حاضر ۹00 خادم 
افتخـاری و راهنمـای زائـر خواهـر و بـرادر 
عهـده دار امـر خدمـت بـه زائـران ایـن دو 

حـرم هسـتند.
از جمله تسهیات اقامتی رفاهی که در 
شهرستان های طبس و کاشمر پیش بینی 
 شده می توان به فعالیت شبانه روزی دفتر 
زائرسرا، اتاق های اقامتی مفروش با امکانات 
اولیه، میهمان پذیرهای ویــژه، آشپزخانه 
با تجهیزات کامل آشپـزی و آب جوش 
رایگان، سقاخانه، پارکینگ وسایط نقلیه، 
پاسگاه انتظامی، دارالشفاء، پــارک بازی 
کودکان، فروشگاه محصوالت فرهنگی و 
تعاونی، مجموعه باغ رضوان، سرویس های 
بهداشتی، فضای سبز، سکوهای اقامتی، 
واحدهای تجاری و خدماتی، گرمابه، باجه 

خودپرداز بانک و کشتارگاه اشاره کرد.
تقویــت  و  اســامی  فرهنــگ  ترویــج 
باورهــای دینــی و زنــده و پربــار کــردن عشــق 
بــه والیــت و امامــت در قلــوب زائــران از 
جملــه برنامه هــای اساســی زیربنایــی ایــن 

مؤسســه فرهنگی اســت که خوشــبختانه 
با بهره گیری از موقوفات شــیفتگان والیت 
و انجام فعالیت هــای عمرانی، اقتصــادی و 
خدماتی گام های مؤثری در راســتای ایجاد 
پشــتوانه عظیــم بــرای اهــداف فرهنگــی 
مؤسســه برداشــته  شــده و امروزه به  عنوان 
یــک  قطــب بــزرگ فرهنگــی در منطقــه 

محســوب می شــود.

فعالیت فرهنگی – مذهبی ◾
از اهم برنامه های محوری و فعالیت های 
فرهنگی – مذهبی آستان مبارک حضرت 
حسین بــن موسی الــکــاظــم)ع( می توان 
به بــرگــزاری ساالنه بیش از 2هــزار برنامه 

فرهنگی، ادبی، هنری و ورزشی اشاره کرد.
حــوزه دیــن و معارف اسامی مشتمل بر 
ــه، جمعه، عیدهای  اقامه نمازهای روزانـ
اســامــی، سخنرانی، جلسات آمــوزش 
احکام، مشاوره و پاسخگویی به سؤاالت 
ــایــی نشست های  ــرپ ــران، ب ــ ــ شــرعــی زائـ
معرفتی و بزرگداشت وقایع و مناسبت های 
ملی- مذهبی؛ حــوزه فرهنگ، هنر، ادب 
ــرای برنامه های  و ورزش مشتمل بــر اجـ

متنوع فرهنگی، هنری و ادبــی در قالب 
جــشــنــواره هــا، یـــادواره هـــا، محافل ادبــی، 
کاس های آموزشی تخصصی و مسابقات 
کتاب خوانی و ورزشــی حــوزه قــرآن؛ دعــا و 
نیایش مشتمل بر جلسات و کارگاه های 
آمــوزشــی عمومی و تخصصی، قــرائــت، 
تجوید، تفسیر و تدبر در قـــرآن کریم و 
نهج الباغه، کرسی تاوت های مجلسی، 
ــی و آیــیــن  ـــرآنـ مــحــافــل شــکــوفــه هــای ق
ادعیه خوانی و زیــارات با حضور استادان 
ــوزه؛ تبلیغات و انــتــشــارات  برجسته حــ
مشتمل بــر پــژوهــش، تــدویــن، طــراحــی و 
چاپ و نشر کتاب، نشریه، بروشور، بنر، 
ــزار، لــوح فــشــرده، برپایی  ــرم افـ اســتــنــد، نـ
نمایشگاه و فروشگاه محصوالت فرهنگی 
و مدیریت پایگاه های اینترنتی مؤسسه 
 به نشانی www.Mighatalreza.ir و
www.Shahidmodarres.com؛ 
حوزه تکریم و خدمت رسانی مشتمل بر 
اداره حرم مطهر و ارائــه خدمات به زائران 
ــاروان هــای زیــارتــی از جمله این  خاصه ک

اقدام هاست.
 
گنجینه های فرهنگی مکتوب در منطقه ◾

مؤسسه آستانه مبارکه حضرت حسین 
بــن موسی الــکــاظــم)ع( و آرامــگــاه شهید 
ــدرس)ره( در راســتــای رسالت  ــ آیــت هللا م
ــژه توسعه و  عظیم فرهنگی خــود بــه  ویـ
ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در بین 
عموم مــردم به ویــژه قشر نوجوان و جوان 
جامعه اسامی، اداره چهار کتابخانه غنی 
حضرت حسین بن موسی الکاظم )ع( 
طبس، شهید آیت هللا مدرس)ره(  کاشمر 
ــا)ع( قاین و روستای  ــام رضـ و حضرت ام
شهیدپرور محمدآباد طبس را بر عهده 
دارد که خوشبختانه با عنایت به وابستگی 
این مجموعه های فرهنگی به آستان قدس 
رضــوی، مجموعه 150هـــزار نسخه کتاب 
در زمینه های مختلف علوم اســامــی و 
انسانی و ارائه خدمات به  صورت قفسه باز، 
برخورداری از 12هزار منبع الکترونیکی در 
واحد سمعی و بصری و امکانات مناسب 
برای استفاده از خدمات اینترنت با سرعت  
باال و خدمات فتوکپی، چاپ، اسکن و رایت؛ 
بخش های مرجع و تحقیق و پژوهش؛ 

واحــد مطبوعات و کودکان؛ فعالیت های 
ــژه بــرگــزاری مسابقات  فــوق بــرنــامــه بــه  ویـ
فرهنگی و کــتــاب خــوانــی، همایش ها و 
سلسله نــشــســت هــا، کــاس هــای علوم 
قرآنی، معارف اسامی، هنری و ورزشــی، 
مراسم شب  شعر و... سبب شده تعداد 
32هزار نفر به عضویت این مراکز مقدس 
فرهنگی درآمــده و از امکانات فراهم  شده 
استفاده کنند. فــراهــم کــردن شــرایــط در 
زمینه فراگیری علم و دانش از سال 1380 در 
مسیر شکوفایی و توسعه این امر مهم در 
دستور کار این مؤسسه بوده به طوری که 
در سال تحصیلی ۹3-13۹2 در قالب 24 
واحد آموزشی در مقاطع پیش دبستانی 
و دبستان به تربیت دینی 460 نونهال 
ــرت عــلــی بن  ــمـــت حـــضـ ــر چــتــر رحـ ــ  زیـ
موسی  الرضا )علیه آالف التحیه والثناء( در 
شهرستان های طبس، کاشمر، بشرویه،  
قاین و روستای محمدآباد طبس پرداخته 

 شده است.
کیفیت محتوای آموزشی همراه با اعتماد 
متقابل والدین به این  گونه مراکز سبب 
ــال تحصیلی ۹2-۹1 مجوز  شــد در سـ
تأسیس نخستین مرکز آموزشی غیردولتی 
شکوفه های رضوی وابسته به این مؤسسه 
از اداره کل آمــوزش  و پــرورش استان یزد 
دریافت و دانش آموزان پایه های اول، دوم و 
سوم ابتدایی در این مرکز در سال تحصیلی 

ً  مشغول به تحصیل شوند. ۹3-۹2 رسما

الگوی فعالیت صنعتی ◾
ــاوداری متعلق بــه ایــن آســتــان در  ــ واحــد گ
روستای همت آباد، حدفاصل 6 کیلومتری 
شمال غربی آستان مبارک حضرت حسین 
بن موسی الکاظم)ع( در سال 1383 شروع 

به فعالیت کرده است.
شهرستان طبس تا پیش از سال 84، دارای 
بافت دامداری کاماً سنتی و غیربازده بوده 
که با آغاز فعالیت این واحد و بازدیدهای به 
 عمل  آمده توسط دامداران، مسئوالن محلی 
و کشاورزان منطقه به  عنوان الگوی کاری قرار 
گرفته و نگاه مردم به این صنعت در منطقه 
دچار تحول شگرفی شده به  طوری  که اکنون 
نگرش مردم و دامداران از گاوداری سنتی به 

صنعتی تغییر یافته است.

مروری بر دستاوردهای میقات الرضا)ع( 28 سال پس از تفویض تولیت به آستان قدس رضوی  

 j آستان حسین بن موسی الکاظم 
قطب فرهنگی جنوب خراسان 

خبرخبر
امروزامروز

دیدار معاون وزیر ارشاد با مسئوالن بنیاد پژوهش های اسالمی 
معاون فرهنگی وزیر ارشاد اسامی با مدیرعامل و مدیران 
گروه های پژوهشی بنیاد پژوهش های اسامی آستان قدس 
رضوی دیدار و گفت وگو کرد. مدیرعامل بنیاد پژوهش های 
اسامی آستان قدس رضوی در ابتدای این مراسم به ارائه 
گزارشی از مهم ترین فعالیت ها و کان طرح های پژوهشی 

این مرکز پرداخت. دکتر احد فرامرز قراملکی گفت: حاصل 
تــاش پژوهشگران بنیاد پژوهش های اسامی در سال 
گذشته تولید 116 عنوان کتاب و از ابتدای سال تاکنون نیز 
27 اثر در موضوعات فقه و اصول، کام و اندیشه اسامی، 
حدیث، تصحیح متون، سیره رضــوی و... اســت. یاسر 

احمدوند، معاون وزیر ارشاد نیز در این جلسه یکی از وجوه 
ممیز آثار تولیدی بنیاد پژوهش های اسامی آستان قدس 
رضــوی را در حــوزه کتاب های مرجع، دانش نامه نویسی و 
کتاب نامه دانست و گفت: نظام تولید محصول مرجع، کاری 
فراتر از یکی دو نفر است و نیازمند مدیریتی علمی است که 

تاش ها و دستاوردهای بنیاد پژوهش های اسامی در این 
خصوص قابل قدردانی است. امروزه در دنیا یکی از کارهای 
علمی پژوهشکده ها و مراکز علمی، تولید کتاب است اما 
باید به خروجی  های دیگری همچون تولیدات نرم افزاری و 

فناوری های جدید نیز توجه داشت. 

فقه مجازی 
   حق دسترسی 

چند سالی بود که منتقدان و اهل فن 
می گفتند در شرایطی که فقه فضای 

مجازی در کشور مغفول مانده و 
رساله ای در زمینه فقه مجازی نداریم، 

آموزش فقه فضای مجازی امری واجب 
است. حاال خبر می رسد گروه فقه حقوق 

و تکالیف شهروندی پژوهشگاه »فقه 
معاصر« با همکاری مرکز تخصصی 

»آخوند خراسانی« روز گذشته نشست 

علمی »بررسی فقهی حق دسترسی 
به فضای مجازی به عنوان حق 
شهروندی« را برگزار کرده است.

در این نشست احمدعلی قانع، عضو 
هیئت علمی دانشگاه امام صادق)ع( به 

عنوان ارائه دهنده و مصطفی ُدّری، قائم 
مقام پژوهشگاه فقه معاصر در جایگاه 
ناقد بود. همچنین دبیری علمی جلسه 

 بر عهده علی شریفی استاد 
جامعه المصطفی بود. 
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عجبت 
ملن ینشد 
ضالته و 
قداضّل 
نفسه فال 
یطلبها 
در شگفتم از کسی 
که گمشده خود را 
می جوید، در حالی 
 که »خود« را 
گـم کرده و در پی 
یـافتن آن نیست.

      صفحه 12

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك شهداد

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
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 140160319005000848مورخ 1400/12/05هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك شهداد 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای/خانم محمدرضا ایران منش فرزند اصغر بش��ماره شناسنامه 
477 صادره از کرمان در شش��دانگ یكبابخانه و طبقه فوقانی به مس��احت شش��دانگ 571 مترمربع  
پالك 1621 فرعی از 47-اصلي واقع در بخش 26 کرمان به آدرس سيرچ خيابان امام خمينی تقاضا و 
انتقال ملك از محل مالكيت مالك رسمی خانم/آقای محمد درآفتابی سيرچی محرز گردیده 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 تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
شناسه آگهی:1341960   آ-40104179

تاریخ انتشار نوبت اول :1401/04/06                  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/04/20                                                            
ابراهيم سيدی - رئيس ثبت اسناد و امالك شهداد 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك فامنين

 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 250 140160326009000 مورخه 1401/03/30 هيات موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتی اراضی و س��اختمانی فاقد سند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فامنين 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی نجفی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 296 صادره 
از قم در یك باب خانه به مس��احت 199/70 متر مربع از پالك 104/1355 اصلی واقع در بخش پنج 
همدان اراضی فامنين خریداری از مالك رسمی آقای احمد راسخی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
س��ند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.) م الف 105(  آ-40104185
تاریخ انتشار نوبت اول :6 /1401/4                  تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/4/21

رضا بيات - رئيس ثبت اسناد و امالك فامنين 

ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك تربت حيدریه
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/09/20 و برابر رای ش��ماره  139160306006000482  هيات اول موضوع ماده یك قانون مذکور مس��تقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك تربت حيدریه تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی آقای عليرضا پورعابدین فرزند 
علی اصغر بشماره شناسنامه 34524  صادره از تربت حيدریه نسبت به ششدانگ  یكباب منزل به مساحت 119متر 
مربع )یكصد و نوزده متر مربع ( قسمتی از پالك 2235 فرعی ازاراضی دیزقند پالك 231 اصلی دهستان اربعه واقع 
درخراسان رضوی  بخش یك حوزه ثبت ملك  تربت حيدریه خریداری از  مالك رسمی علی اصغر پور عابدین محرز 
گردیده است . لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 
13 آئين نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثيراالنتشار در شهر ها منتشر 
تا در صورتيكه اش��خاص ذینفع به آرای اعالم ش��ده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولين آگهی تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمایند. معترض باید ظرف یك ماه از تاریخ تسليم 

اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حكم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به 

صدور سند مالكيت می نماید و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست .  آ-40104170
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/04/06               تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/04/22
سيد امين موسوی -رئيس ثبت اسناد و امالك تربت حيدریه

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابررای شماره 140160321006000414هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملك تفت تصرفات مالكانه بال معارض متقاضی اقای علی سليمی 
فرزند اکبر بشماره شناسنامه 287 صادره از یزد دریك باب خانه و باغچه به مساحت 991مترمربع پالك 1 فرعی از 

2912 اصلی بخش 7 یزد واقع درطزرجان خریداری ازمالك رسمی محرزگردیده است .
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص نسبت به صدورسند 
مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یكماه ازتاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 

)م الف 186 (   آ-40104175
تاریخ انتشارنوبت اول : دوشنبه 1401/04/06             تاریخ انتشارنوبت دوم : سه شنبه  1401/04/21

علی اصغر کریمی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت
 

آگهی تحدید حدود قانون ساماندهی شهرستان كالت
در اجرای ماده آئين نامه اجرائی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از توليد و عرضه مسكن تحدید 

حدود واقع در شهر چنار پالك 83- اصلی بخش 17 مشهد به شرح ذیل اعالم می گردد :
1- پالك 952 فرعی – حسين عنبریان چنار – شش دانگ یك باب منزل به مساحت 905/33 متر مربع کالسه 1400/41

لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورین ش��ماره های فوق به وس��يله این آگهی اخطار می 
گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور به هم رسانند و چنانچه هر یك از صاحبان امالك و یا 
نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهی با حدود اظهار شده از 
طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نيز صاحبان امالکی که در 
موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترض ثبتی معترضين می 
بایست ازتاریخ تسليم اعتراض به اداره ثبت اسناد ظرف یك ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی 

تقدیم و گواهی الزم را از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسليم نمایند .     آ-40104177
تاریخ انتشار : 1401/04/06                   تاریخ تحدید : 1401/04/28

حجت نوبهاری-رئيس ثبت اسناد و امالك کالت

آگهی مزایده وثيقه غير منقول  نوبت سوم
به موجب اجرائيه صادره از سوی شعبه اول دادگاه عمومی کالت ثبت به کالسه  801/970150 
محكوم عليه آقای حجت اهلل خادم چرمی فرزند رحمان محكوم به تادیه 58 ميليون تومان بابت 
اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و تاخير تادیه در حق محكوم له ورثه متوفی محمد علی 
صبور دربندی و پرداخت حق االجرای دولتی گردیده اس��ت . با توجه به امتناع محكوم عليه از 
تادیه بدهی و صدور دس��تور توقيف وثيقه تودیعی نامبرده از سوی دادگاه ،  لذا شش دانگ یك 
باب منزل مسكونی متعلق به وی توقيف و توسط هيات کارشناسی مورد بازدید واقع و بدین شرح 
نظریه اعالم گردیده است : ) ملك تعرفه شده بر اساس سند تك برگ آن عبارتست از ششدانگ 
عرصه و اعيان خانه مس��كونی با پالك ثبتی 1308 فرعی از یك اصلی مفروز و مجزی ش��ده از 
911 فرعی از اصلی مذکور بخش 17 حوزه کالت ، به مساحت 197/25 متر مربع )عرصه( ، که 
در شهر کالت نادر – خيابان شهيد عليپور – ابتدای جاده آرامستان واقع شده است . اعيان ملك 
ش��امل یك واحد مس��كونی یك طبقه با دیوار باربر و سقف طاق ضربی ، دارای نمای سيمانی ، 
قدمت حدود 20 سال ، مساحت تقریبی 130 متر مربع و فاقد پایانكار بوده و بقيه عرصه نيز با 
سقف سبك از نوع ایرانيت پوشيده شده است . این واحد مسكونی شامل دو اتاق ، هال و پذیرایی 
، آشپزخانه اوپن ، حمام ، سرویس بهداشتی می باشد . سيستم سرمایش و گرمایش آن به ترتيب 
، کولر آبی و بخاری گازی بوده و دارای انشعابات اختصاصی آب و برق و گاز می باشد . با توجه به 

شيب عرصه ، کف ساختمان با کرسی چينی همتراز شده است . پالك یاد شده از نظر جانمایی ، 
منطبق بر سند مالكيت و محل وقوق ملك بوده و فاقد حقوق ارتفاقی و انتفاعی می باشد با عنایت 
به بازدید به عمل آمده ، تصویر اس��ناد و مدارك ابرازی ، موقعيت ، ابعاد ، مس��احت ، در صورت 
صحت اصالت اسناد و مدارك و بدون لحاظ هر گونه دیون و بدهی احتمالی به اشخاص حقيقی 
یا مراجع حقوقی ، فارغ از هر گونه موانع و محدودیت های قانونی و ثبتی و سایر عوامل موثر در 
موضوع کارشناس��ی ، ارزش و قيمت عادله روز ششدانگ عرصه و اعيان ملك موصوف ، به مبلغ 
پانصد و ده ميليون تومان تعيين و پيشنهاد می شود . ( مقرر است ملك موصوف  از طریق مزایده 
حضوری ، در مورخه روز چهار شنبه بيست و نهم تيرماه 1401  از ساعت 10 الی 11 صبح در 
محل دفتر اجرای احكام مدنی دادگستری کالت و با حضور نماینده محترم دادسرای عمومی و 
انقالب کالت فروخته شود . شرکت در مزایده برای عموم آزاد است . طالبين به خرید می توانند 
پن��ج روز قب��ل از موعد مزایده با هماهنگی واحد اجرا از مال توقيفی دیدن نموده و از وضعيت و 
مش��خصات کامل ملك اطالع حاصل نمایند . چنانچه روز مزایده مصادف با تعطيل رسمی غير 
مترقبه باشد ، روز اداری بعد از تعطيلی در همان ساعت و مكان مزایده برگزار می شود . مزایده 
از قيمت کارشناسی شروع و به کسی که باالترین قيمت را پيشنهاد نماید واگذار خواهد شد . ده 
درصد بهای مال طی چك تضمين شده بانك ملی در وجه اجرای احكام مدنی دادگستری کالت 
و یا نقدا بابت تضمين شرکت در مزایده و قبل از آن از شرکت کنندگان اخذ و مابقی ظرف یك 
ماه از برنده مزایده وصول خواهد شد . در صورت امتناع برنده از تودیع مابقی ، وجه ماخوذه پس 

از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد . /   آ-40104178
مدیر اجرای احكام مدنی دادگستری شهرستان کالت -  غالميان

آگهی فقدان سند مالكيت
 نظر به اینكه خانم معصومه دو برادران فرزند ولی به ش��ماره شناس��نامه 3030 صادره ش��يروان به استناد دو برگ 
استشهادیه گواهي شده دفتر اسناد رسمی شماره 38 شيروان منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالكيت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت که س��ند مالكيت شش دانگ یك قطعه زمين مزروعی 
به ش��ماره پالك338 فرعی مفروز ومجزی ش��ده از 1 الی ، واقع در قطعه 4 شيروان بخش5 قوچان به آدرس پشت 
زندان که متعلق به ایش��ان ميباشد بعلت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالك معلوم گردیده که سند 
مالكيت اوليه ذیل صفحه 79 دفتر 158 و شماره ثبت 2838 و شماره چاپی 338146 به نام نامبرده صادروتسليم 
گردیده است. دفتر امالك بيش از این حكایتی ندارد لذا به استناد تبصره یك اصالحی ماده 120 آئيننامه قانون ثبت 
مراتب یك نوبت آگهي و متذکر ميگردد هرکس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي انجام داده بامدعي وجود سند 
مالكيت نزد خود ميباش��د بایس��تي ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهي اعتراض خود را به همراه اصل سند مالكيت 
باسند معامله رسمي به این اداره تسليم نمائيد بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر یا وصول 
اعتراف بدون ارائه سند مالكيت باسند معامله رسمي نسبت به صدور سند مالكيت المثني وتسليم آن به متقاضي 

اقدام خواهد شد.  آ-40104182
 تاریخ انتشار آگهی :1401/04/06

علي محمودی- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

آگهی فقدان سند مالكيت
نظر بر این که وراث مرحوم اللهویردی نادری سيف آباد فرزندان اللهویردی برابر درخواست وارده شماره 1008024 
مورخ 1401/03/28 اعالم داش��ته که س��ند شش دانگ پالك قطعه اول به شماره 1 فرعی از 3356 اصلی واقع در 
بخش 2 اردبيل مربوط به صفحه 47 دفتر 116 ش��ماره ثبت 20423 ش��ماره چاپی 766349 س��ری – سال – و 
به اس��تناد سند قطعی ش��ماره 117118 مورخه 1335/03/11 دفترخانه 17 اردبيل به نام اللهویردی نادری سيف 
آباد انتقال قطعی یافته است به علت نامعلوم مفقود و پس از جستجوی کامل پيدا نشده لذا طبق تبصره یك ماده 
120 آئين نامه اصالحی قانون ثبت تقاضای صدور س��ند مالكيت المثنی را نموده است که مراتب طی شماره یكتا 
140180003144000078 مورخه 1401/03/29 به کليه دفاتر اسناد رسمی بخشنامه گردیده حال موضوع یك 
بار در روزنامه آگهی می گردد تا هر کس هر گونه ادعای به وجود سند مالكيت یا سند معامله نزد خود داشته باشد 
ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ انتشار این آگهی اصل سند مالكيت را با اخذ رسيد تسليم این اداره نمایند بدیهی 
است پس از صدور سند مالكيت المثنی نيز دفاتر موظف هستند قبل از تنظيم هر گونه سند جریان ثبتی را از اداره 

ثبت محل استعالم نمایند.   آ-40104184
تاریخ انتشار آگهی 1401/04/06

رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه یك اردبيل – احمدیان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر کالس��ه 316/1399 و رای شماره 140060307114001595 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك شيروان تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضی آقای محمدحس��ين اصغری فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه 688 صادره از 
اسفراین در ششدانگ یك باب مغازه متصل به محوطه به مساحت 68.59 مترمربع قسمتی از پالك شماره 
2348 فرعی از 2 اصلی مزرعه حصار واقع در خراسان شمالی بخش 5 قوچان حوزه ثبت ملك شيروان از محل 
مالكيت مشاعی خود متقاضی محرز گردیده 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 اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،ظرف 
مدت یك ماه از تاریخ تس��ليم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.  آ40103407

تاریخ انتشار نوبت اول:1401،03،22              
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401،4،06

علی محمودی - رئيس ثبت اسناد و امالك شيروان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان

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

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
براب��ر راي ش��ماره 140160319078001653هيات دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك منطقه دو کرمان تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي وحيد ایرانمنش فرزند عليرضا بش��ماره شناس��نامه 2980345717 
صادره از کرمان در شش��دانگ یك باب خانه)باکاربری عرصه ورزش��ی( به مساحت 165.60 مترمربع 
تحت پالك2 فرعي از 4279 اصلي بخش 2 کرمان  واقع در کرمان خيابان سرباز کوچه 26 خریداري 
از مالك رسمي آقاي حبيب اهلل ثمره فيلسوفی محرز گردیده 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 تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.آ40103385    شناسه آگهی 1331516
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/03/22                         

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/04/06
محمود مهدی زاده -رئيس ثبت اسناد وامالك ناحيه 2شهرستان کرمان

رونوشت اگهی حصروراثت
اقای / خانم  مهمد ناروئی  بش��ماره ملی 3591035858 بش��رح دادخواست به کالسه 1401/123 از 
این شورا درخواست نموده چنين توضيح داده شادروان افشين ناروئی بشماره ملی 3581223260  در 
تاریخ 1401/02/09 بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- متقاضی 
با مشخصات فوق پدر متوفی 2-  مریم جامی بشماره ملی 3591420492  مادر متوفی . متوفی ورثه 

دیگری ندارند .
اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصيت نامه نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخستين آگهی ظرف یكماه به شورا تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد . آ-40104199 
رئيس شورای حل اختالف شماره یك شهرستان دلگان – عظيم بامری
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