
گنجینه 

سکه های 2 هزار ساله چینی 

تاریخی  دوره  که  چین  تاریخی  سکه های  از  مجموعه ای 
250 سال پیش از میالد تا اوایــل قرن بیستم میالدی را 
ــردارد، در مــوزه حرم مطهر رضــوی به نمایش درآمــد. دربـ
مســتندنگاری  امــور  مســئول  کارشــناس  شــاهرودی زاده، 
اشــیای مــوزه رضــوی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن مجموعــه 
و  کارشــناس  زعفرانــی،  عبدالحســین  آقــای  اهدایــی 
مجموعــه دار ســکه مقیــم تهــران اســت، گفــت: ســکه های 
در  را  چیــن  تاریــخ  گوناگــون  دودمان هــای  ایــن مجموعــه 
برمی گیرنــد کــه از میــان آن هــا می تــوان بــه دودمان هــای 
تانــگ، لیائــو، کیــن، یــوآن، مینــگ و چینــگ اشــاره کــرد.
مرکــزی  بخــش  در  کــه  شــکل  دایــره ای  ســکه های  ایــن 
آلیــاژ  جنــس  از  دارد،  وجــود  مربعــی  حفــره ای  آن هــا 
ریخته گــری ضــرب  به صــورت  و  بــوده  برنــج  آلیــاژ  و  برنــز 
مربــوط  ایــن مجموعــه  قدیمی تریــن ســکه های  شــده اند. 
دو  و  میــالد  از  پــس   220 تــا  میــالد  از  پیــش   250 بــه 
ســکه موســوم بــه بان لیانــگ متعلــق بــه دوران امپراتــوری 
چین شــی هوانــگ، نخســتین دودمــان امپراتــوری اســت.
روی ســکه های ایــن مجموعــه نــام امپراتورهــای دودمان هــای 
مختلــف  رســم الخط های  بــا  چیــن  تاریــخ  مختلــف 
می خــورد.  بــه چشــم  مانچــو  و  مغولــی  ختنــی،  چینــی، 
گنجینــه تمبــر، اســکناس و ســکه آســتان قــدس رضــوی 
یــک مــوزه مرکــزی حــرم مطهــر  واقــع در طبقــه منهــای 
تعطیــل  روزهــای  حتــی  همــه روزه  تابســتان  در  رضــوی، 
اســت. عالقه منــدان  پذیــرای   22 تــا  ســاعت 8 صبــح  از 

رقیه توسلی  دنبال کرایه می گردم توی 
کیف، که دفترچه زردرنگ می افتد بیرون. 
چند وقتی است همین طور بیکار و عاطل 
مانده آنجا. یک زمانی این دفترچه برای 
و  بود  داشــت، همه کاره  بروبیایی  خودش 

وزیر دست راستم محسوب می شد. 
نصــف   ... می کنــم  وارســی اش  زده،  ذوق 
برگه هایــش خالی انــد... ای خــاک بــر ســر 
ــن روز  ــه ای ــرم ب ــا کــه ســبب شــده وزی کرون

بیفتــد!
پُست  گذشته  از  نــامــه ای  می کنم  حــس 
شــده به آدرســم. دلــم بــرای کلی اســم که 

عالم  یک  بــرای  می شود،  تنگ  آنجاست 
کار نکرده و البته که باد می افتد به غبغبم 
به  دیگر  حاال  که  برنامه ریزی هایی  بابت 

سرانجام رساندمشان و خط خورده اند.
ــک صــفــحــه قــیــمــت چــنــد قــلــم کــاال  در ی
ــرش جــمــع کــلــشــان را  ــ ــه ام و زی ــوشــت را ن
درآورده ام. مبلغ کل، عجیب است. ارقام 
هم. اگر اشتباه نکنم مال سال 98 باشد. 
و  بلوز  و  زعفران  و  و صابون  مایع  قیمت 
و  را می خارانم  و چــای اســت. ســرم  برنج 

ماسک را جابه جا می کنم!
به اسم »ماریا کاملیان«.  جلوتر می رسم 

چند بار با خودم اسم و فامیل و شماره اش 
را تکرار می کنم. چیزی خاطرم نمی آید. 

از اتوبوس که پیاده می شوم، یکباره همه 
چیز یادم می آید... باورش سخت است. 
از کالس نصفه نیمه فرانسه مان دو  واقعاً 
سراغی  می شود  سال  دو  گذشته!؟  سال 
از هم نگرفتیم!؟ شماره ماریا را می گیرم. 
ــار بـــرمـــی دارد. مــی خــواهــم کمی  دومــیــن ب
پشت  آقــایــی  می شنوم  کــه  کنم  اذیــتــش 
گوشی است. پنج دقیقه بعد که موبایل 
را برمی دارم. فکر  را قطع می کنم ماسک 
مــی کــنــم پـــرت شــــده ام وســـط خــوزســتــان 

شــوک،  مــچــالــه،  روزش.  شــرجــی تــریــن  و 
قمصور قمصور. 

را دو سال  ماریا  پدر محترمش می گفت 
از دســـت داده انــــــد. همان  ــه  ک مــی شــود 
دخترک  می گفت  پیک.  اولین  بحبوحه 
بار گفت؛  نازنینش آسم حاد داشته. دو 

الهی داغ جوان نبیند خانه ای... . 

سنجاق
ــرَُع  »أَْسـ خــداونــد  باشیم.  سریع الحساب 

الْحاِسبین« است.

نیمکت زندگینیمکت زندگی

خاک بر سر
 کرونا!
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نکته / اصغر طاهرزاده
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مسجدی که با اطعام ۱۴هزار نفری 
به استقبال غدیر می رود

 نقش معنویت 
در امید به زندگی

 همایش ملی بزرگداشت 
آیت هللا شیخ محمد کوهستانی 

در مشهد برگزار می شود

    سال دوم    ویژه نامه 370    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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عصــر روز گذشــته، پیکــر زنده یــاد مهــدوی دامغانــی 
انــدوه و غــم خانــواده،  در حــرم مطهــر در میــان 
دوســتان، اســتادان، اهالــی فرهنــگ و مســئوالن 
آســتان قــدس رضــوی تشــییع و در رواق دارالحجــه 

بــه خــاک ســپرده شــد. 
ســاعت ۱۷ عصــر اســت، در ســمت راســت صحــن 
کوثــر تعــدادی از خادمــان و مــردم ایســتاده اند، دو 
بنــر کــه عکــس و پیــام تســلیت درگذشــت مرحــوم 
دکتــر مهــدوی دامغانــی اســت، در کنــار خادمــان 
قــرار دارد، تریبونــی میــان ایــن دو بنــر قــرار گرفتــه و 
یکــی از خادمــان میکروفــن روی تریبــون را جابه جــا 

ــد.  و آزمایــش می کن
ــا لــبــاس هــای مشکی  خــادمــان ب
مـــخـــصـــوص خـــــود در  کـــــاله  و 
گوشه ای از صحن کوثر منتهی به 
قــرار است مراسم  محوطه ای که 
تشییع برگزار شود، ایستاده اند ...

در گفت وگو با معاون فناوری مرکز رشد واحدهای فناور هنر قرآنی مطرح شد

اقبال جهان اسالم به استارت آپ های قرآنی
 پیکر زنده یاد مهدوی دامغانی 

در حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد

دانشمند عاشق 
   j  امام رضا
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4

منبر مجازی

  زندگی مشترک 
جای رقابت نیست

می گوید  اســـالم  عباسی   حجت االسالم 
ازدواج یکی از اصلی ترین عوامل آرامش است. 
از نگاه قرآن، آرامشی که در نتیجه ازدواج شکل 
می گیرد مایه رشد و کمال انسان می شود. اما آیا 
هر ازدواجی انسان را به این آرامش می رساند؟ 
خیر... برای همین پیامبر)ص( می فرماید: اگر 
دو نفر را می خواهید به ازدواج هم دربیاورید، 
هم کفو هم باشند... وقتی دو نفر که کفو هم 
مثل  زنــدگــی  می کنند  ازدواج  هــم  بــا  نیستند 
کدام  هر  یعنی  می شود  طناب کشی  مسابقه 
به  و  یــک طــرف می کشد  از  را  زنــدگــی  طناب 
آرامش نمی رسند. به جای اینکه در زندگی رفیق 
هم باشند رقیب هم هستند. یعنی در زندگی 
رقابت می کنند تا هر کس به هر آنچه دلش 

می خواهد برسد.
به طور کلی کسانی که از نظر اعتقادی و اخالقی 
همسوی هم باشند با هم کفویت دارند. وقتی 
دو نفر از نظر اعتقادی و اخالقی یکی نبودند 
چه اتفاقی می افتد؟ ممکن است دو نفر از نظر 
اخالقی به هم نخورند یعنی اینکه آن چیزی که 
طرف اول را عصبانی می کند در طرف مقابل یا 
حسی تولید نمی کند یا او را خوشحال می کند. 
چیزی که به آن حساسیت دارد طرف مقابل 
اصالً به آن حساسیت ندارد... یعنی اخالق ها 
با یکدیگر خیلی فرق دارد. بیشتر خلقیاتی که 
با هم فرق دارند، ریشه در عقاید ما دارند. البته 
عقاید فقط یک کلمه کلیشه ای مثل اعتقاد به 
خدا، نماز و معاد نیست. اگر کفویت فقط در 
این هاست پس همه ما به خدا اعتقاد داریم و 
با هم  هم کفو هستیم. در خواستگاری های ما 
هیچ وقت این پرسش مطرح نمی شود که شما 
به خدا اعتقاد دارید یا خیر. زیرا همه به خدا 
از  اعتقاد دارنــد. دایــره عقاید خیلی وسیع تر 

این هاست...
همه  نیست.  کلیات  در  عقیده  از  ما  منظور 
ما در کلیات عقیده اشتراک داریــم. منظور ما 
ریز شدن عقیده ها در متن زندگیمان است...  
نگاه  نوع  ریز ریشه در  یعنی حتی اختالفات 
به زندگی دارد. اختالف سر مسائلی مثل  ما 
دکوراسیون خانه، ماشین، رنگ لباس، حجاب 

و تیپ، ما را دچار مشکل می کند.
ــودم را در زندگی  ــوالً وقــتــی مــن هـــدف خـ اصــ
که  می شود  این  نتیجه اش  نکرده ام  مشخص 
شخصیت باثباتی نــدارم. من باید کسی را به 
عنوان همسر انتخاب کنم که او هم دنبال همان 

چیزی بگردد که من می گردم.
اگر زن و شوهر در اهداف با هم مشترک نباشند 
که  باشند  داشته  زنــدگــی ای  می توانند  چطور 

دارای آرامش باشد؟ 
ما باید براساس شناختی که از خودمان پیدا 
کردیم معیارهایی را برای ازدواج در نظر بگیریم.

از آزادسازی زنان زندانی تا توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار 

 مهــرِ مادرانه 5 هزار خادم و خادمیار  
هــفــتــه،  ــر  هـ آستان نیوز 
در  را  خــود  عمر  از  ساعاتی 
خدمت تکریم میهمانان امام 
هــشــتــم)ع( هستند ولـــی به 
همین مقدار بسنده نمی کنند 
زیرا در مکتب مهر و رأفت حضرت رضا)ع( آموخته اند 

که مقابل گرفتاری همنوعان بی تفاوت نباشند. 

آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد  ◾
آزاد سازی زندانیان نیازمند از جمله این اقدام هاست 
انجام  غیرعمد  جرایم  زن  زندانیان  محوریت  با  که 
می شود، برای برخی کمک جمع می کنند و بدهی 
را می پردازند و برای برخی هم با پرچم بارگاه منور 
امام رضا)ع( و به نام نامی امام رئوف رضایت شاکی 
را جلب می کنند. این خدمت تنها مختص بانوان 
زنــدانــی نیست و بــه یـــاری خــانــواده هــای آن هـــا هم 

می روند. 
حرم  خواهران  انتظامات  اداره  رئیس  قاسمی،  زهرا 
مطهر رضوی درباره این اقدام خداپسندانه خواهران 
خـــادم حــرم مــی گــویــد: مــاجــرای خــدمــات دامــنــه دار 
خادمان خواهر از دهه کرامت سال 8۳ و طرح »یا 
ضامن آهو« شروع شد که جمعی از خادمان ضمن 
دیدار و دلجویی از بانوان و مادران زندانی که با کودکان 
زیر سه سال خود در زندان هستند، هدایایی نظیر 
تقدیم  آن هــا  به  و...  خشک  شیر  کودکانه،  لباس 
مناسبت های  و  اعیاد  همه  در  پــس،  آن  از  کردند. 
مذهبی از قبیل مراسم افطاری، شب های احیای ماه 
مبارک رمضان و اعیاد دهه کرامت، جمعی از بانوان 
خادمه همراه پرچم متبرک رضوی به زندان مرکزی 

مشهد سر می زنند.
از ســال 85 نیز مبالغ ریــز و درشــت بانوان خادمه 
به صندوق  ــرادران  بـ و همراه کمک های  جــمــع آوری 

خدام واریز و به تدریج آزادسازی زندانیان آغاز شد.
البته از سال 95 بانوان خادمه به صورت مجزا شروع 
به جمع آوری نذورات و کمک ها و آزادی بانوان زندانی 
کردند، تا جایی که امروز گستره این حرکت فرهنگی 
از شهر مشهد فراتر رفته و تا شهرستان های خراسان 

رضوی گسترش پیدا کرده است. 

زیارت نیابتی برای بیماران زمینگیر ◾
رفع  و  زندانی ها  آزادســـازی  به  تنها  خدمات رسانی 
خدمت  ایــن  بلکه  نمی شود  محدود  مشکالتشان 
دامنه گسترده تری دارد. در این راستا طرح دیگری نیز 

از سال 9۴ با هماهنگی کمیته امداد امام خمینی)ره( 
با  کم بضاعت  خــانــواده هــای  از  حمایت  منظور  بــه 
قــرار آن ها  پایه ریزی شــد.  عنوان »رحمت رضــوی« 
موسی  بــن  علی  ــام  امـ ــی  ــارت زی روز  چهارشنبه ها، 
الرضا)ع( است؛ زائرانی که به خاطر بیماری و کهولت 
توان زیارت حضوری ندارند، خواهران خادم حضرت 
رضا)ع( به نیت زیارت نیابتی با پرچم بارگاه رضوی به 
منزلشان می روند و ضمن عیادت و دلجویی از این 
خانواده ها، عطر و بسته های متبرک حرم مطهر را به 

خانه های آن ها می برند.

قدمی در راستای خوداشتغالی بانوان ◾
قاسمی »قدم های ماندگار رضــوی« را یکی دیگر از 
مطهر  حــرم  خــادمــه  خــواهــران  فرهنگی  برنامه های 
معرفی می کند که از سال 98 کلید خورده است. او 
در این باره می افزاید: وقتی از بین خواهران، گروه های 
نیازمند به کمک معیشتی شناسایی شدند، به جای 
جمع آوری کمک و وابستگی آن ها به یک سبد اقالم، 

تدبیری شد تا در قالب این برنامه، از بین جامعه 
5هزار نفری خواهران خادمه، آن هایی که دستی در 
امور فرهنگی و هنری زودبازده نظیر خیاطی، گلدوزی، 
تریکوبافی،  عــروســک دوزی،  آشپزی،  شیرینی پزی، 
سوزن دوزی، کیف بافی و... دارند و تمایل به همراهی 
به عنوان مربی  این طرح خداپسندانه داشتند،  با 
ــوزش مــهــارت هــای فنی و هنری خود  شـــروع بــه آمـ

کنند. محصوالت  تولید شده نیز هر ساله در قالب 
نمایشگاهی در آسایشگاه خواهران و نیز پنجشنبه ها 
در بازارچه ای در پارک ریحانه و نیز از طریق فضای 
مجازی در معرض نمایش و فروش گذاشته می شود 
تا ضمن بروز توانایی های آن ها، دیگران برای یاد گرفتن 
اقتصاد  رشــد  نفع  به  خوداشتغالی  و  مهارت  یک 

خانواده ها تشویق شوند.
 
توانمندسازی بانوان در مسیر جهاد تبیین ◾

به تازگی هم برای ساعات فراغت خادمان برنامه ای 
ــرقــرار شــده اســت و بــه جــای اینکه اوقـــات میان  ب
کشیک ها به صحبت و استراحت بگذرد، برنامه ریزی 
شده تا در قالب طرح فرهنگی »حلقه های سازندگی«، 
ــا)ع( ضمن  بــانــوان خـــادم حــرم مطهر حضرت رضــ

بازتوانی روحی در این دوره ها توانمندتر شوند.
یعنی بستری مهیا شد که گروه های پنج نفره تشکیل 
شود و هر کدام از خواهران داشته های هنری، علمی 
و مهارتی خود را از آموزش انواع زبان ها و لهجه ها، 

آشپزی،  فرزند،  تربیت  و  خــانــواده  مشاوره  احکام، 
بگذارند.  اشــتــراک  به  دوستانشان  با  و...  خیاطی 
از  خــوبــی  استقبال  خـــادم  خــواهــران  خوشبختانه 
این آموزش ها نشان دادند و حاال یک بانوی خادم 
می تواند در کنار خدمت معنوی خود در حرم مطهر، 
چیزی به داشته های خود بیفزاید که به رشد فرزندان 

و جامعه کمک کند.

خدمات رسانی تنها به آزادسازی زندانی ها و رفع مشکالتشان محدود نمی شود 
بلکه این خدمت دامنه گســترده تری دارد. در این راســتا طرح دیگری نیز از سال 
۹۴ با هماهنگی کمیته امداد امام خمینی)ره( به منظور حمایت از خانواده های 

کم بضاعت با عنوان »رحمت رضوی« پایه ریزی شد. 
گزيدهگزيده



من 
حسنت 
نیته امده 
التوفیق
هر كس نيتش 
 خوب باشد
توفيق ياری اش 
خواهد نمود.

ّ

مشاوره 
العاقل 
الناصح 

یمن و 
برکه و 

رشد و 
توفیق من 

اهلل
مشورت با 

عاقِل خيرخواه، 
خجستگى، بركت، 
رشد و توفيقى از 

سوی خداست.

خواندن 
قرآن در ازای 
زيارت نيابتى 
مسجد النبى 

کمیته فرهنگی ستاد 
اربعین حسینی 

پویش قرائت یک 
صفحه از قرآن کریم 

هدیه به پیشگاه 
پیامبر اعظم )ص(، 
حضرت زهرا)س( و 

ائمه بقیع)ع( را برگزار 
می کند.

این پویش با توجه به 
نزدیکی به عید قربان 

و ایام حج ابراهیمی 
برگزار و به نیابت از 
شرکت کنندگان در 

مسجد النبی زیارت 
انجام می شود. 

عالقه مندان پس از 
قرائت یک صفحه 

از قرآن کریم نام 
خود، شماره همراه و 

شماره صفحه قرائت 
شده را به شماره 
 ۳۰۰۰۹۷۵۰۰۰۹۰

ارسال کنند تا به نیابت 
از آن ها و والدینشان 

در مدینه النبی زیارت 
انجام شود.

آغاز دوره 
تابستانه 
حفظ قرآن در 
حرم حضرت 
h معصومه

 سید احمد مشرف، 
مدیر مرکز قرآن و عترت 
حرم مطهر حضرت 
فاطمه معصومه)س( 
در گفت وگو با برنامه 
والعصر رادیو قرآن با 
اشاره به اینکه دوره 
تابستانه حفظ قرآن در 
مرکز قرآن و عترت حرم 
مطهر حضرت فاطمه 
معصومه)س( آغاز 
شده و هر ساله در سه 
نوبت دوره های آموزش 
قرآن کریم در حرم 
مطهر برگزار می شود، 
عنوان کرد: این دوره ها 
به صورت حضوری و 
مجازی برگزار می شود.
عالقه مندان به شرکت 
در کالس ها برای 
ثبت نام به شبستان 
نجمه خاتون مرکز 
قرآن و عترت مراجعه 
و یا با مراجعه به 
نشانی اینترنتی 
این مرکز به آدرس 
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نام نویسی کنند.

پویش اعتاب مقدسه

ــر یدهللا  کــتــاب »مــواجــهــه امــامــان شیعه بــا ابــاحــه گــری« اث
حاجی زاده در 4۰1صفحه به چاپ رسید. به گزارش رواق به 
نقل از روابط عمومی نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، 
اباحه گری از انحرافاتی است که فرهنگ اسالمی را از گذشته تا 
به امروز با خطراتی جدی مواجه ساخته است؛ به همین دلیل 
واکــاوی مصادیق اباحیان در صدر اسالم و گمانه های آنان و 
توجه به نوع برخورد پیشوایان دینی با ایشان از اهمیت زیادی 

برخوردار است.برخی مسلمانان همانند پیروان دیگر ادیان 
دچار کج روی شده و به انحراف کشیده شده اند، برخی نیز با 
نادیده گرفتن حدود شرعی به اسقاط تکالیف پرداخته و خود 
را بی نیاز از انجام آن دانسته اند. البته چگونگی، علل و میزان 
اباحه گری آنان و عدم پایبندیشان به احکام اسالمی مختلف 

بوده و واکنش ها نیز در برابر آنان متفاوت بوده است.
نوشتار حاضر ضمن معرفی اهل اباحه، سیره قولی و عملی 

پیشوایان دینی را در مبارزه با اهل اباحه و تفکر اباحه گری به 
تصویر کشیده است.

این پژوهش در 6 فصل سامان یافته است. فصل اول به کلیات 
اختصاص دارد و در آن به پیشینه و منابع نیز توجه شده است. 
در فصل دوم، تاریخچه اباحه گری در جامعه اسالمی ذیل 
عنوان »گونه شناسی تاریخی اباحه گری« مــورد توجه قرار 
گرفته است. در این فصل، اباحیان شیعی )مرجئه، بنی امیه، 

خرّمیّه، زنادقه، پیروان مانی( و اباحیه منتسب به شیعه )غالیان 
و اسماعیلیه( مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. شناسایی 
اهل اباحه مقدمه و الزمــه فصل بعدی است که در آن هــا از 

مواجهه ائمه اطهار)ع( با ایشان سخن به میان آمده است.
در فصل سوم این پژوهش، »مبانی و علل اباحه گری« مورد 
واکاوی قرار گرفته است. از جمله مباحث این فصل می توان 
به تأویل واجبات و محرمات، گمانه نجات بخشی انتساب 

به اهل بیت)ع(، مغایرت نهی از محرمات با حکمت الهی و 
گمانه های نادرست اشاره کرد. در فصل چهارم به پیامدهای 
منفی اباحه گری بر جامعه اسالمی توجه شده است. رواج 
فساد اخالقی در جامعه، بدبینی به شیعیان، رواج خواب های 
مخرب عمل و ترویج فرهنگ بی اعتنایی به دستورهای دینی، 

برخی از مباحث این فصل به شمار می رود.
فصل پنجم این پژوهش که مفصل تر از سایر فصول است، 

به مواجهه امامان شیعه با اباحه گری های منتسب به شیعه 
و به تعبیری اباحه گری های درون فرقه ای اختصاص یافته 
است. در این فصل، به رد گمانه »سقوط تکلیف در پی معرفت 
امام«، مخالفت با گمانه کفایت والیت اهل بیت)ع(، رد گمانه 
نجات یابی با صرف انتساب به اهل بیت)ع(، نهی از بی توجهی 
به فرامین الهی به خاطر رحمت خداوند، نهی از بی توجهی به 
فرامین الهی به جهِت شفاعت، رد تأویل های بی پایه احکام 

و حدود الهی، رد باور هدف توجیه گر وسیله، نهی شیعیان از 
همنشینی با اهل اباحه و لعن و برائت و اشاره به شرکت اهل 
اباحه پرداخته شده است. فصل ششم نیز به مواجهه امامان 
شیعه با اباحه گری های بیرون از جامعه شیعه و به تعبیری برون 
فرقه ای پرداخته است؛ مقابله با مرجئه، مواجهه با اباحه گری 
جبرگرایان، مواجهه با زنادقه و مقابله با تفکرات اباحی گرایانه 

حاکمان از جمله مباحث این فصل است.

تازه های نشر
 »مواجهه 
امامان شيعه 
با اباحه گری« 
منتشر شد

نکته
اصغر طاهرزاده

   غفلت از سعه صدری كه امثال دكتر بهشتى ها داشتند
مشکل نيروهای مذهبى، غفلت از سعه  صدری است كه امثال دكتر 
بهشتى ها داشتند. در مورد وسعت نظر شهيد بهشتى، همين بس 

كه دشمن هميشه به تنگ نظرِی افراد به ظاهر مذهبى اميدوار بود 
و شهيد بهشتى برعکس، به عنوان يک شخصيت مذهبى، شديداً بر 

آزادی انديشه و وسعت نظر تأكيد داشت. بدين لحاظ دشمن، دشمِن 
شهيد بهشتى بود زيرا او با وسعت نظری كه داشت بسياری از 

حيله های دشمن را خنثى مى كرد.
شهيد بهشتى اسالم را به وسعت جهان مدنظر داشت و آن را جهانى 

مى ديد، بنابراين برای بقيه  انديشه ها احترام قائل بود، ولى نه 

آن طور كه جريان های مقابل نظام اسالمى انتظار داشتند در 
تصميم گيری های كالن نظام اسالمى حاضر باشند در حالى كه بيش 

از ۹۰درصِد مردم به جمهوری اسالمى رأی داده بودند.
تفاوت روش شهيد بهشتى ]با ديگران[ در نگاهى بود كه شهيد 

بهشتى به نظام اسالمى در اين تاريخ داشت كه در هر حال، جای خود 

را در اين جهان باز مى كند و نبايد نگران جريان هايى بود كه سعى 
داشتند با روحيه  غرب گرايى نظام اسالمى را استحاله كنند.

شهيد بهشتى در صحبتى كه در دانشگاه داشتند وقتى درباره 
تهمت ها و اتهاماتى كه به ايشان زده شده، سؤال كردند؛ فرمود: وقتى  
بنده چنين تريبونى در اختيار دارم و مى توانم از خود دفاع كنم، عماًل 

امکان دفاع از كسانى كه چنين تريبونى ندارند، گرفته شده است، پس 
بهتر است از اتهام زنندگان، دليل و مدرِک سخنانشان پرسيده شود.

نقش شهيد بهشتى را در تصويب قانون اساسى در دو جهت يکى در 
تنظيم محتوا و اصول و ديگر در مديريت مجلس را كه حاكى از سعه  

صدر و تحمل فوق العاده ی او بود، نبايد فراموش كرد.

مرحوم آيت اهلل مهدوی كنى مى فرمودند: مرحوم بهشتى درزمينه 
عقايد بنى صدر احساس خطر مى كرد، ولى تحمل كرد تا سرانجام 

بنى صدر باطن خود را ظاهر كرد و امام هم راضى شدند او را بردارند.
حضرت امام خمينى)ره( اوالً فرمودند: »بهشتى يک ملت بود برای 

اين ملت ما« و ثانياً متذكر شدند: »بهشتى مظلوم زيست و مظلوم ُمرد 

و... «. حال سؤال اساسى آن است آيا نبايد به معناِی يک ملت بودِن آن 
مرد الهى فکر كرد؟ راستى! چگونه مى شود يک انسان در تاريخ خود 
و درک حضور تاريخى اش به وسعِت يک ملت مى شود؟! و چگونه با 

عدم درِک چنين انسانى و با انواع تنگ نظری ها، او را مظلوم وار از 
دست دهيم؟

مدیر شبکه رادیویی سالمت با استناد به یافته های 
پژوهشی در دانشگاه هامبورگ در خصوص امید به 
زندگی روحانیون شیعه، از فاصله نزدیک به دو دهه ای 

طول عمر روحانیون نسبت به عموم جامعه خبر داد. 
به گــزارش پایگاه اطالع رسانی رادیــو قــرآن؛ »صدیقه 
اعتمادسعید« مــدیــر شبكه رادیــویــی ســالمــت در 
نشستی كه با غالمرضا احمدی، مدیر گروه اطالع رسانی 
شبكه رادیویی قرآن در خصوص ارتقای سالمت معنوی 
و انس با قــرآن كریم داشــت، بیان كــرد: از راهكارهای 
ارتقای سالمت معنوی و تغییر سبک زندگی، آشنایی 
با آیات قرآنی است كه در احادیث متفاوتی به آن اشاره 
شده است. عدم آرامش درونی بعضی از ما این است كه 

با قرآن غریبه شده ایم و كمتر با آن انس داریم.
وی افــزود: یكی از انــواع هوش ها هوش معنوی است 
كه از استثنا هایی اســت كه تنها در انسان نهادینه 
شده و مخصوص انسان است. ارتقای هوش در دین 
ما به راحتی قابل دسترسی اســت؛ مثالً مادرانی كه 
می خواهند صاحب فرزند شوند دستورالعمل هایی را 
اجرا می كنند كه موجب نهادینه شدن هوش معنوی در 
جنین می شود که خواندن قرآن در این دوران مهم ترین 
عامل انتقال ایــن هــوش معنوی اســت. همچنین در 
حدیث از پیامبر)ص( داریــم: خانه ای كه در آن قرآن 
فــراوان خوانده شود، خیر آن بسیار شود و به اهل آن 
وسعت داده شود و برای آسمانیان بدرخشد چنان كه 

ستارگان آسمان برای زمینیان بدرخشند.
ــه ایـــن پــرســش كه  ــو ســالمــت در پــاســخ ب ــ  مــدیــر رادی
»همان طور كه وقتی جسم از تعادل خارج می شود به 
دارو نیاز دارد، وقتی روح از تعادل خارج می شود نیز 
طبق گفته فالسفه، روح به داستان نیاز دارد و با داستان، 
متعادل می شود؛ به نظر شما این اثــرات جاودانی كه 
در طــول تاریخ در تئاتر و هنر وجــود دارد و به وسیله 
آن ها انسان ها را درمان می كردند قابل مقایسه با قرآن 
هستند، یعنی می توانیم قرآن را به عنوان درمان استفاده 
كنیم« توضیح داد: مكاتب غرب با بررسی هایی كه با 

تمركز بر جوامع شرق بر اساس مسائل علمی انجام 
داده اند، متوجه شدند امید به زندگی و آرامش و طول 

عمر بعضی از اقشار جامعه باالتر از بقیه افراد است.
وی ادامه داد: دانشگاه هامبورگ روی روحانیان اسالم 
و به خصوص امید به زندگی روحانیان شیعه تمركز 
داشته و به این یافته ها رسیدند كه وقتی طول عمر 
و امید به زندگی در جامعه ایرانی ۵4 ســال بــوده در 
جامعه روحانیت ایــن عــدد ۷۳ ســال بــوده و وقتی در 
ایران امید به زندگی به ۷۳سال افزایش پیدا كرد این 
عدد در روحانیت به حدود ۹۰سال رسیده است. دراین 
بررسی ها مشخص شد ارتباط با قرآن و مسائل معنوی، 
توكل و مراقبه مهم ترین عواملی هستند كه می توان 

امید به زندگی را افزایش داد.
وی در پاسخ بــه ایــن پرسش كــه آیــا از دوران كودكی 
خاطره ای از پدر یا مادرتان در خصوص تالوت قرآن و 
انس با قرآن دارید، بیان كرد:»ما با اذان گفتن پدرانمان 
به دنیا آمده ایم، من به یاد ندارم پدرم من را حتی یک بار 
برای نماز صبح بیدار كرده باشد اما همیشه صبح ها با 
صدای اذان و اقامه پدرم برای نماز بیدار می شدیم؛ این ها 
یک مناسک نبوده، این ها رفتاری بوده برای افزایش 
هوش معنوی و راهكاری برای ایجاد ارتباط با حضرت 
حق تعالی كه كم كم این مناسک رو به فراموشی می رود. 
ما باید برای تربیت فرزندانمان ارتباط شهودی در آن ها 
ایجاد كنیم تا بتوانند از دعا و نیایش لذت ببرند؛ وقتی با 
این اعمال هوش معنوی آن ها را تقویت كنیم تكالیف و 
اعمالی را كه در سنین تكلیف از فرزندانمان می خواهیم 

دیگر یک تكلیف اجباری نخواهد بود.

ــا طــرح اطعــام  ــول ب ــالی دزف مســجد شــهدای کرب
ــه بــرای 14نوعــروس  ــه جهیزی 14هــزار نفــری، تهی
بی بضاعــت، جشــن های خیابانــی، طبــخ و توزیــع 
نــان صلواتــی در دهــه امامــت و والیــت و دیگــر 
فعالیت هــای مؤمنانــه بــه اســتقبال از عیــد غدیــر 

مــی رود.
خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
بزرگداشــت  شبســتان، 
عیــد  عنــوان  بــه  غدیــر 
بــزرگ والیــت و احیــا و 
آن  ســنت های  انجــام 
از اقداماتــی اســت کــه 
مســاجد و مســجدی ها 

بــه آن اهتمــام ویــژه دارنــد.
مســجد شــهدای کربــالی دزفــول بــا همــکاری و 
هم افزایــی هیئــت، بســیج و کانــون فرهنگــی هنری 
و حمایــت امــام محلــه خــود برنامه هــای متنوعــی 
در گرامیداشــت و ترویــج فرهنــگ غدیــر تــدارک 
می بینــد، چنــان کــه طــرح بــزرگ اطعام14هــزار 
نفــری را بــرای هفتمیــن ســال پیاپــی اجــرا می کنــد.

عملی برتر از همایش در مقابله با وهابیت ◾
حجت االســالم »مصطفــی محجــوب« بــا بیــان 
اینکــه هفتمیــن ســال اســت کــه ضیافت و جشــن 

کربــال بــزرگ غدیر بــه همت مســجد  شــهدای 
برگــزار می شــود، اظهــار کــرد: 
ــا محــور طبــخ و  ــن برنامــه ب ای
توزیــع 14هــزار پــرس اطعــام 
غدیــر ایــن ســنت حســنه 
را دنبــال می کنــد. بــه نظــر 
می رســد عمــل بــه همیــن 
یــک ســنت غدیــری از 
بــرای  همایــش  ده هــا 

شیعه شناســی و مقابلــه بــا وهابیــت مؤثرتــر 
ســت. ا

ایــن امــام پرتــالش و جهادگــر محلــه ادامــه داد: 
اگرچــه مــا مبنــای ایــن اطعــام را 14هــزار پــرس قــرار 
داده ایم امــا از همــان ابتدا، همیشــه میــزان اطعام  
بیشــتر بــوده اســت چنان کــه ســال نخســت 
1۷هــزار پرس و ســال گذشــته ۳4هزار پــرس اطعام 

ــع شــد. ــخ و توزی ــر طب غدی

 توزیع 80درصد اطعام در میان فقرا و  ◾
محرومان

وی دربــاره کیفیــت توزیــع بیــان کــرد: بخــش 
عمــده شــامل 8۰درصــد اطعــام بــه مناطــق محروم 
و فقــرا اختصــاص می یابــد و بخشــی هــم در میــان 

مــردم و در ســطح شــهر بــه 
منظــور ایجــاد شــور و هیجان 

غدیــری توزیــع می شــود.
حجت االســالم محجــوب 
ادامــه داد: در کنــار ایــن 
اطعــام اقدامــات خوبــی 
صــورت گرفتــه اســت، 
برخــی  کــه  چنــان 

فقــرا را شناســایی کــرده و در طــول ایــن 
شــش هفــت ســال از طریــق ارتبــاط مســتمر بــه 
تأمیــن ســبد غذایــی و معیشــت آن هــا و حتــی 
اشــتغال آفرینی بــرای فرزنــدان آن هــا پرداخته ایم.

ساخت منزل برای محرومان به نام  ◾
امیرمؤمنان)ع(

بـــاب  هشـــت  ســـاخت  کـــرد:  بـــراز  ا وی 
منـــزل مســـکونی )از صفـــر تـــا صـــد( بـــه نـــام 
امیرالمؤمنیـــن)ع( کـــه امســـال هشـــتمین بـــاب 
آن همزمـــان بـــا عیـــد غدیـــر بـــه بهره بـــرداری 
می رســـد، اشـــتغال زایی بـــرای جوانـــان، تهیـــه 
نوعروســـان  بـــرای  یـــه  جهیز مجموعه هـــای 
بی بضاعـــت کـــه بـــرای عیـــد غدیـــر پیـــش رو 
14 مجموعـــه بـــه نـــام امیرالمؤمنیـــن)ع( بـــرای 
 زوج هـــای نیازمنـــد تهیـــه و اعطـــا می شـــود 
نیـــز در کنـــار اجـــرای طـــرح اطعـــام غدیـــر دنبـــال 

. د می شـــو

توزیع نان رایگان در موکب امام حسن مجتبی)ع( ◾
مدیر کانون فرهنگی هنری شهدای کربالی دزفول 
بیان کــرد: تــوزیــع نــان رایــگــان بــرای یــک دهــه و با 
همراهی مواکبی که برای اربعین به خط و بسیج 
مــی شــونــد نیز در دهــه امــامــت و والیـــت صــورت 
می گیرد؛ بدین ترتیب که برای عید غدیر هم پای کار 
می آیند و به منظور عمل 
بــه ســفــارش پیامبر)ص( 
ــدن پــیــام  ــانـ مــبــنــی بـــر رسـ
ــر، در فــضــایــی شـــاد و  غــدی
بـــرای یــک دهــه نــانــوایــی در 
ــام حسن  ــ قــالــب مــوکــب ام
مجتبی)ع( هر روز برای همه 
اعم از فقیر و غنی نان صلواتی 

طبخ می کند.
وی افـــزود: عــالوه بر ایــن، از عید سعید قربان تا 
شام عید غدیر یک دهه جشن مفصل خیابانی 
به همت بچه های مسجد و مسجدی ها برگزار 
می شود تا در کنار فشارها و مشکالت، به نوعی 
امیدآفرینی بــرای مــردم باشد؛ امیدی که رهبری 
تأکید دارند باید تأمین شود. در کنار این ها و جشن 
در زمین چند هــزار مترمربعی، نمایشگاهی هم 
برای عرضه صنایع دستی دزفول اعم از خیاطی، 
گلدوزی و... برپا و مشاوره کارآفرینی و اشتغال به 
بازدیدکنندگان ارائه می شود؛ غرفه های نمایشگاه 
به صــورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار 
ــه ایـــــن هــم  ــ ــیـــرد ک مـــی گـ
شــورآفــریــنــی هــای خــود را 

دارد. 
ــام محله در ادامــه  ایــن امـ
گفت: بــرگــزاری مسابقات 
فــرهــنــگــی از خــطــبــه غــدیــر 
کــه کتابچه آن تهیه و بین 
مردم توزیع می شود و اجرای 
نمایش خطبه خوانی غدیر و بازسازی واقعه غدیر 
نیز بــه همت مسجد شــهــدای کــربــالی دزفـــول و 

همراهی دیگر ارکان در ایام غدیر انجام می شود.
حجت االسالم محجوب با بیان اینکه پس از هر 
عید غدیر برای عید غدیر سال آتی برنامه ریزی ها 
را آغاز می کنیم، تأکید کرد: ما در مسجد شهدای 
کربال به طور ویژه روی غدیر به عنوان سند ماهیت 
و هویت شیعه سرمایه گذاری می کنیم، اقدامی که 
خوشبختانه با استقبال مخاطبان همراه بوده و 

توانسته منشأ برکات شود.
وی درباره نحوه تأمین بودجه فعالیت های غدیری 
ایــن مسجد، بیان کــرد: بودجه ها کامالً مردمی، 
خــودجــوش و خیرانه تأمین مــی شــود. مسئوالن 
بــه قــدر تـــوان بـــرای تأمین زیــرســاخــت هــا کمک 
ــل کمک  ــث ــد؛ م ــن ــن مــی ک
شهرداری برای تأمین نور 
و روشــنــایــی مــوردنــیــاز در 

برنامه ها.
ــالم محجوب  حــجــت االســ
تصریح کــرد: مجموعه های 
فرهنگی به دلیل کار جهادی 
و بــا پشتوانه عظیم مردمی 

ــی بـــهـــره مـــنـــد شـــونـــد، اگـــر از حمایت  ــ ــت ــ دول
می توانند منشأ برکات بسیار باشند. خوشبختانه 
در مسجد شهدای کربال هیئت، کانون فرهنگی 
هنری و امام محله هم افزا هستند و کارها همدالنه 

پیش می رود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اهدای 14مجموعه 
جهیزیه، 11۰بسته معیشتی هــر یــک بــه ارزش 
افــزون بر یک میلیون تومان در روز عید، برپایی 
1۰روز جشن از عید قربان تا غدیر، برپایی نمایشگاه 
محصوالت، تحویل هشتمین منزل ساخته شده 
توسط قرارگاه جهادی هیئت روضه الزهرا)س( برای 
خانواده های نیازمند، پخت و توزیع نان صلواتی 
به صورت روزانــه، اجرای برنامه های ویژه کودک و 
نوجوان در قالب جشن، نقاشی، نورافشانی، اهدای 
صدها شاخه گل و اقالم فرهنگی غدیری و... در 
بسته برنامه های غدیر مسجد شهدای کربالی 

دزفول گنجانده شده است.

 نقش معنویت 
 مسجدی که با اطعام ۱۴هزار نفریدر امید به زندگی 

 به استقبال غدیر می رود

مسجد تراز اسالمینیم نگاه

کارشناس احکام با انتقاد از نگهداری سگ 
در منازل گفت: ارزش، نجابت و وفاداری 
سگ ارتباطی با نجاست آن حیوان ندارد.

ــا، سلسله  ــ بـــه گـــــزارش خـــبـــرگـــزاری رسـ
نشست های »تأمالت فقهی« با موضوع حرمت نگهداری 
سگ در منزل، با حضور حجت االسالم والمسلمین حسین 

وحیدپور از طریق تلویزیون اینترنتی پاسخ تی وی برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین وحیدپور در این نشست در پاسخ 
به این پرسش که »نگاه اسالم به حیوان چیست« گفت: 
شعار ما در زندگی براساس ثقلین یعنی کتاب خدا و سیره 
اهل بیت)ع( است و بر این محور، قرآن و روایــات در زمینه 
حیوانات بحث های بسیار مفصلی دارند و از ۵۵۰آیه احکامی 

تعداد زیادی درباره حیوانات است.
وی با اشاره به اینکه 6 سوره به نام حیوانات داریم، ابراز کرد: 
این اهتمام نشان می دهد زندگی ما انسان ها با حیوانات 
پیوند بسیار نزدیکی دارد، به خصوص در گذشته به دلیل فقر 
امکانات قرابت بیشتری وجود داشت و به طور کلی هیچ گاه 

منافع حیوانات از بشریت دور نبوده است.
کارشناس احکام با تأکید بر اینکه در روایات ما برای انسان 
در تقابل با حیوانات حقوقی لحاظ شــده، اظهار کــرد: این 
حقوق در رابطه با حیوانات، یک طرفه است و تنها انسان 
دربرابر حیوان حقوق و ضوابطی دارد و در هر صورت احکام 
پنج گانه حرام، حالل، مستحب، مکروه و مباح در این مورد 
صدق می کند. استاد حوزه و دانشگاه عالم را یک جهان به هم 
پیوسته توصیف کرد و ادامه داد: هر آنچه در مجموعه هستی 
است را مؤثر می دانیم و حیوانات نیز به نحوی فهم و شعور و 
درک دارند و تعامل انسان با حیوانات برخاسته از تأثیر و تأثر 
است. وی افزود: علم تجربی، عقل و شهود نمی توانند تأثیر 
و تأثر را درک کنند از این رو باید به سراغ علوم وحیانی برویم. 
جامعه انسانی و حیوانی هم مقررات می خواهد، بنابراین 
اینکه تعامل ما چگونه باشد به نوع خلقت آن ها و مقررات 

عالم خلقت برمی گردد. اینکه قرآن می فرماید گوشت فالن 
حیوان حالل و کدام حرام است یعنی هر کدام برای موضوعی 
آفریده شده اند. حجت االسالم والمسلمین وحیدپور با بیان 
اینکه رفتار ما با حیوانات باید برگرفته از مناسک دینی باشد، 
خاطرنشان کرد: صدها روایت درباره ارتباط با حیوانات در 
کتاب های روایی داریم مثالً کل جلد 6 فروع کافی متعلق به 
حیوانات است. کارشناس احکام با اشاره به اینکه حیواناتی 
که سفارش به نگهداری شده بیشتر از حیواناتی است که در 
نگهداری آن ها مذمت و نکوهش شده ، ابراز کرد: سگ یکی 
از حیواناتی است که نگهداری اش مورد نکوهش قرار گرفته 

مگر استثنائاتی که در روایات بیان شده است.
ــه مطالعه کــتــاب مفاتیح الــحــیــات به  ــا ســفــارش ب وی ب
عالقه مندان به حقوق حیوانات اظهار کرد: در منابع دینی امر 
به نیکی و احسان و نهی از آزار و اذیت حیوان هر دو اشاره شده 
و نفقه حیوان زیر دست واجب بوده و به آن تأکید کرده اند. 
مفاتیح الحیات آیت هللا جوادی آملی را ببینید، به نظر من 
هر مسلمان فارسی زبــان به خصوص کسانی که عالقه به 

حیوانات دارند، باید این کتاب را مطالعه کنند.
استاد حوزه و دانشگاه، اسالم را در رعایت حقوق حیوانات 
جلوتر از دنیای مدرنیته غرب برشمرد و عنوان کرد: منشور 
حقوق حیوانات در سازمان ملل به 1۰۰سال قبل برمی گردد 
در حالی که روایات ما متعلق به 14 قرن پیش است، از همین 
رو نباید جوزده شویم؛ اسالم در رعایت حقوق حیوانات از 
غرب قرن ها جلوتر است. وی تصریح کرد: خرید و فروش 
سگ به جز موارد استثنا شده در رساله و روایات حرام است 
و از آنجایی که سگ زینتی مالیت ندارد از نظر شرعی کسب 

و خرید و فروش آن حرام است.
حجت االسالم والمسلمین وحیدپور با اشــاره به اینکه دو 
ــاً نجس العین هستند،  حیوان سگ و خــوک خشکی ذات
خاطرنشان کرد: ارزش، نجابت و وفــاداری سگ ارتباطی با 

نجاست آن حیوان ندارد.

 دیدگاه
در نشست تأمالت فقهی با موضوع »حرمت نگهداری سگ در منزل« مطرح شد

 در دفاع از حقوق حيوانات
 قرن ها از غرب جلوتريم

مهديه قمری  کمتر از یک 
دهه است که شاهد فعالیت 
استارت آپ ها در موضوعات 
و بخش های مختلف جامعه 
کمتر  شاید  اما  هستیم، 
کسی از فعالیت شرکت ها و استارت آپ های قرآنی و 

مذهبی مطلع باشد.
وجود بیش از 1.۵میلیارد مسلمان در جهان و 
نیاز این جمعیت به انواع و اقسام محصوالت، 
مصنوعات و خدمات فرهنگی، ضرورت توجه به 
كسب وكارهای نوپا در این حوزه را كه از ظرفیت 
بسیار باالیی در جهان اسالم برخوردار است، برای 
ایجاد درآمد و اشتغال زایی دوچندان كرده است. 
بدیهی است تأمین بخشی از این نیازها از طریق 

استارت آپ ها امکان پذیر است. 
یا  شرکت  به  نوپا،  کسب وکار  یا  استارت آپ 
کسب وکاری گفته می شود که معموالً به تازگی و در 
نتیجه کارآفرینی در جهت راه حلی نوآورانه و پایدار 
برای رفع یک نیاز در بازار شکل گرفته و رشد سریعی 
دارد. استارت آپ ها با توجه به ماهیت معموالً در 
حوزه فناوری رشد داشته اند اگر چه منحصر در حوزه 

فناوری نیستند.
در نمایشگاه قرآن که امسال همزمان با ماه مبارک 
رمضان برگزار شد، عالوه بر برگزاری مسابقات 
مختلف برای استارت آپ های قرآنی، نشست های 
تخصصی با حضور تعدادی از این شرکت ها و 
مسئوالن مرکز رشد واحدهای فناور هنر قرآنی برگزار 
و بخشی از ابعاد فعالیت های این کارآفرینان مورد 
بررسی قرار گرفت که در آن نشست، بخشی از این 
شرکت ها درباره مشکالت و تولیدات خاصی که 

دارند صحبت کردند.
رویداد استارت آپی اسالمی- قرآنی امسال با عنوان 
»114 استارت آپ« در نمایشگاه قرآن کریم نیم نگاهی 
به تولیدات در این عرصه با محور های آموزش 
قرآن کریم، تبلیغ و ترویج قرآن کریم، گردشگری و 
توریسم، هنر های تجسمی، معماری و دکوراسیون 
داخلی، اسباب  بازی و بازی های رایانه ای، سالمت 
و محصوالت غذایی حالل، وب و نرم افزار و تولید 
محتوای چندرسانه ای و برگزاری رویداد های اسالمی 
ـ قرآنی )باتوجه ویژه به نمایشگاه بین  المللی قرآن 

کریم( دارد. 
امــروز  دنیــای  در  اینکــه  بــه  توجــه  بــا   

ویــژه ای  جایــگاه  کارآفرینــی  شــرکت های 
داده انــد، اختصــاص  خــود  بــه  جامعــه   در 

فعالیــت  جزئیــات  بیشــتربا  آشــنایی  بــرای   
بــا کامیــار  اســتارت آپ های قرآنــی و مذهبــی 
محبوبیــان، معــاون فنــاوری مرکــز رشــد واحدهــای 
فناور هنــر قرآنی بــه گفت وگو نشســتیم کــه در ادامه 

مشــروح آن را می خوانیــد.

اســـتارت آپ های قرآنـــی و دینـــی در کشـــور چـــه  ◾
فعالیت هایـــی انجـــام می دهنـــد کـــه در ایـــن گـــروه از 

اســـتارت آپ ها قـــرار می گیرنـــد؟
بـــه طـــور کلـــی فعالیتـــی کـــه دارای نـــوآوری باشـــد 
یـــا از طریـــق ابـــزاری بتوانـــد محصـــول جدیـــدی را 
تولیـــد کنـــد در زمـــره شـــرکت های اســـتارت آپی 
قـــرار می گیـــرد، در حـــوزه اســـتارت آپ های قرآنـــی 

نیـــز در ایـــن عرصـــه اگـــر محصولـــی تولیـــد کننـــد کـــه 
در حوزه هـــای مختلـــف از جملـــه علـــوم انســـانی، 
ــاب  ــاف و حجـ ــی، عفـ ــبک زندگـ ــرت، سـ ــرآن و عتـ قـ
ـــاوری  ـــد فن ـــزار جدی ـــا از اب ـــوآوری باشـــد ی و... دارای ن
و تلفیـــق آن بـــا حوزه هـــای مذهبـــی و قرآنـــی 
بهـــره ببرنـــد، جـــزو کارآفرینـــان ایـــن بخـــش قـــرار 

می گیرنـــد.

در حـال حاضـر چـه تعـداد اسـتارت آپ مذهبـی،  ◾
قرآنـی و دینـی در کشـور فعالیـت می کننـد؟

در حقیقـت اسـتارت آپ ها در بخش هـای مختلـف 
اجتماعـی، فرهنگـی و... فعالیـت دارنـد، عـالوه بـر 
ایـن، آن هـا بـا توجـه بـه اینکـه متولـی متخصـص 
و مشـخصی نیـز ندارنـد، می تواننـد براسـاس 
فعالیت هایـی کـه انجـام می دهنـد، زیرمجموعـه 
حوزه هـای مختلـف قـرار بگیرنـد، بنابرایـن آمـار 
دقیقـی ازفعـاالن و کارآفرینـان مذهبـی و قرآنـی 
در کشـور وجـود نـدارد، امـا بـر اسـاس آنچـه مـا 
شناسـایی کرده ایـم، حـدود 1۰۰ تـا 1۵۰ شـرکت 
اسـتارت آپی در کشـور در حـوزه فعالیت هـای 

مذهبـی، قرآنـی و دینـی فعالیـت دارنـد.

اسـتارت آپ های قرآنـی و دینـی بـا چـه مشـکالتی  ◾
روبـه رو هسـتند؟

ایـن سـؤال را در دو بخـش پاسـخ می دهـم، بخـش 
اول نـگاه حاکمیتـی بـه شرکت هاسـت. متأسـفانه 
اغلب اوقـات تولیـد محصـوالت فرهنگـی، حمایتی 
بـوده بنابرایـن بـرای فـروش آن برنامه ریـزی انجـام 

نشـده اسـت. 
حمایتـی یعنـی یـک سـازمان فرهنگـی ممکـن 
اسـت تولیداتـی را بـه شـرکت های فرهنگـی در 
بخـش خصوصی سـفارش دهـد، امـا چـون دغدغه 
فـروش  بـرای  نـدارد  وجـود  سـرمایه  بازگشـت 
آن برنامـه ای نداشـته باشـد یـا در تولیـد کیفـی 
محصـوالت دقـت کافـی نمی کنـد، از سـوی دیگـر 
محصـول تولیـد شـده بی کیفیـت یـا بـی ارزش نیـز 
نمی توانـد نظـر مشـتری را بـه خـود جلـب کنـد.

دومیـن بخـش، نـگاه شـرکت های کارآفرینـی بـه 
حاکمیت اسـت، زیرا عمـده بودجه هـای کارآفرینی 
بـه شـرکت هایی می رسـد کـه زیرمجموعـه سـازمان 
یـا ارگانـی باشـند و ممکـن اسـت بخـش خصوصـی 
سـهمی از ایـن بودجه هـا نداشـته باشـد، بنابرایـن، 
شـرکت های اسـتارت آپ خصوصـی از ایـن نظـر 

دچـار مشـکل می شـوند.

مرکـز رشـد واحدهـای فنـاور  هنـر قرآنـی چـه  ◾
حمایت هایـی از ایـن اسـتارت آپ ها انجـام می دهـد؟
مـا در مرکـز رشـد واحدهـای فنـاور هنـر قرآنـی، 
تعریفی که بـرای کارآفرینان قرآنی داریم این اسـت 
کـه تولید آن هـا منجـر بـه ایجـاد ارزش شـود، در این 

راسـتا، اگر شـرکتی محصولی تولید کند که موجب 
ایجـاد یـک ارزش کـه لزومـاً مـادی و ریالـی نیسـت 
در جامعـه شـود از نظـر مرکـز، کارآفریـن محسـوب 
خواهد شـد. مرکز رشـد واحدهـای فناور هنـر قرآنی 
در فـروش تولیـدات شـرکت های اسـتارت آپی قرآنی 
و مذهبی تسهیل گری انجام می دهد و وقتی ببیند 
تولیـد یـک شـرکت کارآفرینـی قابلیـت انبوه سـازی 

دارد، ایـن امـر را تسـهیل می کنـد.
ایـن مرکـز در بخش هـای مختلـف علـوم انسـانی، 
سـبک زندگی، فعالیت های قرآنی، عفاف و حجاب 
و... فعـال اسـت و می توانـد فراینـد رشـد و توسـعه 
شـرکت های کارآفریـن را در ایـن حوزه هـا  تسـهیل 
بخشـد مشـروط بـر آنکـه ایـن محصـول مبتنـی بـر 

نـوآوری باشـد.

تعامـل اسـتارت آپ های قرآنـی و دینـی بـا جامعـه  ◾
چگونـه اسـت؟

محصـول تولید شـده یـک اسـتارت آپ وقتـی موفق 
اسـت که مورد توجه مردم قـرار بگیرد، ایـن موضوع 
سبب ایجاد ارتباط با مخاطب می شـود و تعامل او 
را بـا جامعـه برقـرار می کنـد، بنابرایـن، میـزان اقبـال 
عمومـی بـه محصـول شـرکت اسـتارت آپ، مقـدار 
و نحـوه تعامـل ایـن شـرکت بـا جامعـه را تعییـن 

می کنـد.

آیا تولیـدات ایـن اسـتارت آپ ها در سـطح جهانی  ◾
و بین المللـی نیـز صـادر می شـود؟

بلـه، یکسـری از محصوالتـی کـه براسـاس نیـاز 
مسـلمانان جهان اسـالم تولید شـده مانند نرم افزار 
بـاد صبـا کـه تنوعـی از نیازهـای مذهبـی مسـلمانان 
جهـان اسـالم را پاسـخ می دهـد، در سـطح جهانی و 

بین المللـی نیـز توزیـع شـده اسـت.

چگونـه می تـوان بـه گسـترش ایـن اسـتارت آپ ها  ◾
کمـک کـرد؟

معرفـی  در  مـا  بـه  می خواهیـم  رسـانه ها  از 
اسـتارت آپ های مذهبـی، قرآنـی و دینـی کمـک 
کننـد، آن هـا بـا فرهنگ سـازی در جامعـه می تواننـد 
عـالوه بـر افزایـش تعـداد ایـن شـرکت ها، تولیـدات 
این عرصه را نیز افزایش داده، از سـوی دیگر سبب 
معرفـی محصـوالت بـه مـردم شـوند تـا نیازهـای 

هموطنـان در ایـن بخـش نیـز پاسـخ داده شـود.

شعر از غالمرضا شکوهى   عکس نوشت
در گوشه ای ز صحن تو قلبم نشسته است

دل، طوِق الفتى به ضريح تو بسته است

چون دشت های تشنه در اين آستان قدس
در انتظار ابر عنايت نشسته است

چون ذره بر ضريح خود ای روح آفتاب!
ما را قبول كن كه دل ما شکسته است

فوج كبوتران تو آموخت عشق را
پرواز نور در حرمت دسته دسته است

درياب روح خسته ما را كه مثل اشک
ديگر اميد ما ز دو عالم گسسته است

مى آيد از تراكم عالم به اين ديار
قلبى كه از تزاحم اندوه خسته است

سیاست گذاری مد و لباس باید به صــورت مستقل، ایرانی، 
اسالمی و با قیمت گذاری مناسب باشد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی 
اسالمی؛ نشست مشترک فراکسیون زنان و خانواده مجلس 
شــورای اسالمی با حضور وزیــر فرهنگ و ارشــاد و سید مجید 
امامی دبیر شورای عالی فرهنگ عمومی کشور به منظور بررسی 
مسائل و موضوعات فرهنگی زنــان و ساماندهی مد و لباس 

برگزار شد.
فاطمه قاسم پور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای 
اسالمی در ابتدای این نشست گفت: ساماندهی مد و لباس 
و زیست عفیفانه از جمله مــوارد مهمی است که باید وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به صورت مستقیم به آن ورود جدی 

داشته باشد.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس با اشاره به 
اقدامات انجام شده در این وزارتخانه در راستای تقویت زیست 
عفیفانه، یادآور شد: نظارت بر طراحی و تولید از وظایف مصرح 

وزارت فرهنگ در قانون ساماندهی مد و لباس است.

در ادامه این نشست زهره سادات الجوردی، عضو فراکسیون 
زنان مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: اقدامات فرهنگی نیازمند 
انسجام و پیوستگی هستند تا بتوان نتایج آن را در بطن جامعه 
رؤیت کرد، متأسفانه در حال حاضر شاهد انسجام و پیوستگی 

بین دستگاه ها برای تقویت عفاف و حجاب نیستیم.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس مجلس 
شورای اسالمی ضمن تشکر از اقدامات این وزارتخانه در موضوع 
زیست عفیفانه، تصریح کــرد: در دولــت هــای پیشین شاهد 
خروجی مهمی با توجه به برگزاری جلسات متعدد نبودیم در 

صورتی که این جلسات باید نتایج مؤثری داشته باشد.
زهرا شیخی مبارکه، عضو فراکسیون زنان در مجلس شورای 
اسالمی نیز اظهار کرد: ارتباط وزارت فرهنگ و ارشاد با فراکسیون 
تاکنون چندان پایدار و منسجم نبوده است. نیازهای بانوان به 
عنوان نیمی از جامعه باید تأمین شود؛ چه بسا این نیاز در حوزه 
فرهنگ، هنر و پوشش مناسب باشد. وزارتخانه فرهنگ و ارشاد 
اسالمی به عنوان متولی اصلی مسائل فرهنگی باید روابــط 
پررنگی با مدارس و دانشگاه ها برقرار کند و با سالیق بانوان در 

گروه های سنی مختلف آشنا باشد.
در ادامـــه ایــن نشست سمیه رفیعی، نماینده مــردم تهران، 
شمیرانات، ری، اسالمشهر و پردیس عنوان کــرد: اقدامات 
جزئی انجام شده در حوزه عفاف و حجاب قابل قبول نیست 
اما سیاست گذاری مد و لباس باید به صورت مستقل، ایرانی، 

اسالمی و با قیمت گذاری مناسب باشد.
در ادامه فاطمه محمدبیگی، عضو فراکسیون زنان در مجلس 
یازدهم و عضو هیئت مدیره عفاف و حجاب گفت: باید جلسات 
متعددی با نخبگان فرهنگی و هنری برگزار کنیم، ترویج فرهنگ 
عفاف در قالب پوشش   ایرانی و اسالمی، بسته های حمایتی 
مناسب برای توجه به زیست عفیفانه و... گسترش یابد. وی 
ادامــه داد: انتظار داریــم ۲1 تیرماه که روز ملی عفاف و حجاب 
است تمام دستگاه ها روی کار بیایند و شاهد موازی کاری نهادها 
و سازمان ها نباشیم. باید کارگروهی برای تقویت پوشش عفیفانه 
ایرانی اسالمی شکل بگیرد و همچنین انتظار مــی رود شاهد 
برگزاری نمایشگاه های عفیفانه بیشتری در طول سال باشیم. در 
تاریخ، عفاف و حجاب را با حادثه تلخ مسجد گوهرشاد برای نسل 

جدید بازگو کنیم تا فلسفه چادر به عنوان پوشش عفیفانه برای 
نسل های آینده زنده بماند.

در پایان این نشست اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
توضیح داد: وزارتخانه تمام تالش خود را  برای زیست عفیفانه 
خواهد داشت. در ادامه معاونان وی نیز بسته های طراحی شده 

را در گفت وگو با نمایندگان توضیح دادند.

خبر خبر 

 وزیر ارشاد در جلسه مشترک با اعضای
فراکسیون زنان مجلس خبر داد

طراحى بسته های 
حمايتى برای ترويج 

زيست عفيفانه

 آمار دقيقى از فعاالن و كارآفرينان مذهبى و قرآنى در كشور وجود ندارد، اما براساس آنچه ما شناسايى كرده ايم حدود 1۰۰ تا 
15۰ شركت استارت آپى در كشور در حوزه فعاليت های مذهبى، قرآنى و دينى هستند. گزیدهگزیده
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در گفت وگو با معاون فناوری مرکز رشد واحدهای فناور هنر قرآنی مطرح شد

 اقبال جهان اسالم
 به استارت آپ های قرآنی 

درياب روح 
خسته ما را

عکس: سارا یوسفی



یلدا آبـان  عصـر روز 
گذشته، پیکر زنده یاد 
مهـدوی دامغانـی در 
حـرم مطهـر در میـان 
انـدوه و غـم خانـواده، 
دوسـتان، اسـتادان، 
اهالی فرهنگ و مسـئوالن آسـتان قدس 
رضـوی تشـییع و در رواق دارالحجـه بـه 

خـاک سـپرده شـد. 

تجلیل از خدمات ارزنده علمی ◾
ســاعت ۱۷ عصــر اســت، در ســمت 
راســت صحــن کوثــر تعــدادی از خادمان 
ــر کــه عکــس  و مــردم ایســتاده اند، دو بن
و پیــام تســلیت درگذشــت مرحــوم 
دکتــر مهــدوی دامغانــی اســت، در کنــار 
ــن  ــان ای ــی می ــرار دارد، تریبون خادمــان ق
دو بنــر قــرار گرفتــه و یکــی از خادمــان 
میکروفــن روی تریبــون را جابه جــا و 

آزمایــش می کنــد. 
خادمــان بــا لباس هــای مشــکی و کاله 
مخصــوص خــود در گوشــه ای از صحــن 
کوثــر منتهــی بــه محوطــه ای کــه قــرار 
اســت مراســم تشــییع برگــزار شــود، 

ایســتاده اند.
زمانــی نمی گــذرد کــه خــودرو حامــل 
پیکــر مرحــوم مهــدوی دامغانــی وارد 
صحــن کوثــر می شــود، روی خــودرو 
پرچمــی ســیاه نصــب شــده، تعــداد 
یــادی از خادمــان در کنــار خــودرو  ز
حرکــت می کننــد، قــرار اســت مراســم 
خیابــان  پاییــن  بســت  از  تشــییع 
آغــاز شــود، تعــدادی از بانــوان در 

تشــییع  مراســم  برگــزاری  محوطــه 
روی صندلی هــا نشســته اند، هــر چــه 
می گــذرد، بــر تعــداد زائــران و مجــاوران 
امــام هشــتم)ع( افــزوده می شــود. پیکــر 
ــد لحظــه  ــی چن مرحــوم مهــدوی دامغان
ــادی  ــا جمــع زی پــس از حرکــت خــودرو ب
از مــردم وارد صحــن کوثــر می شــود، 
دســت یکــی از خادمــان اســپند اســت 
کــه دود می کنــد، یکــی دیگــر از خادمــان 

روی زائــران و مجــاوران گالب می پاشــد. 
مردم صلـوات و فاتحـه قرائـت می کنند، 
از همـه مـردم دعـوت می شـود بـه شـکل 
دایـره بایسـتند تـا خطبـه خوانـده شـود، 
زمانـی نمی گـذرد کـه جمعیـت در ایـن 
سـوی صحـن کوثـر افزایـش می یابـد، 
خطبـه در حـال قرائـت اسـت، عکاسـان 
در حـال گرفتن عکـس هسـتند، صدای 
گریـه برخـی از بانـوان شـنیده می شـود. 

دربـاره  فاضـل  علـی  حجت االسـالم 
مهـدوی  دکتـر  مرحـوم  ویژگی هـای 
دامغانـی کـه عمـوی مادرشـان اسـت، 
می گویـد: ایشـان بـه حضـرت رضـا)ع( و 
امـام حسـین)ع( ارادت داشـتند، روزه و 

نمازشـان تـرک نمی شـد. 
پیــام تولیــت آســتان قــدس رضــوی 
نیــز قرائــت می شــود کــه در پایــان آن 
آمــده اســت: »اینجانــب در جــوار 

مضجــع شــریف حضــرت علــی بــن 
موســی  الرضــا علیه الســالم، فقــدان 
آن دانشــمند گرانمایــه را بــه همــه 
ارادتمنــدان و شــیفتگان عرصــه علــم 
و فرهنــگ بــه  ویــژه خانــواده محتــرم و 
همچنیــن عالقه منــدان و شــاگردان 
ایشــان تســلیت عــرض کــرده، بــرای 
ــرای روح آن  ــل و ب ــدگان صبــر جزی بازمان
فقیــد ســعید، غفــران و رحمــت واســعه 

می نمایــم. مســئلت  الهــی 
بدون شــک آرمیدن این اســتاد فقید در 
جــوار مضجــع شــریف و نورانــی حضرت 
ثامن الحجــج علیــه آالف التحیــه و الثناء 
نوعــی قدردانــی و تجلیــل از خدمــات 
ارزنــده ایشــان در توســعه معــارف اهــل 

بیــت علیهــم الســالم اســت«.

بهترین پدر دنیا  ◾
اقامــه نمــاز بــر پیکــر مرحــوم دکتــر 
مهــدوی دامغانــی توســط آیــت هللا 
اشــرفی شــاهرودی آغــاز می شــود، 
پــس از نمــاز، فرزنــد ایشــان در جمــع 
اشــک  کــه  حالــی  در  خبرنــگاران 
می ریخــت، می گویــد: مرحــوم مهــدوی 
دامغانــی بهتریــن پــدر دنیــا بــود، او همه 
مطالــب را آن طــور کــه بایــد و شــاید 
می دانســت، مــن روزی بــه پــروردگار 
گفتــم، خداونــدا چقــدر بــه مــا لطــف 
کــردی کــه چنیــن پــدری بــه مــا دادی.

هنـوز سـخنان فرزنـد مرحـوم مهـدوی 
نشـده، حسـین علی  تمـام  دامغانـی 
مهدوی، بـرادر مرحـوم دکتر مهـدوی در 
حالـی کـه عصـا در دسـت دارد و گریـه 

می کنـد، بـه سـمت خبرنـگاران می آید و 
می گوید: برادرم عاشـق امام حسین)ع( 
بـود، مـن در عـراق بـا ایشـان بـودم، 
می گفـت: آرزو دارم در حـرم مطهـر دفن 

شـوم و اکنـون او بـه آرزویـش رسـید. 
در حالــی کــه خانــواده مرحــوم، مــردم، 
حوزویــان  فرهیختــگان،  اســتادان، 
ســمت  بــه  فرهنگــی  مســئوالن  و 
تــا در  الزهــرا)س( می رونــد  صحــن 
رواق دارالحجــه در مراســم تشــییع 
گردهــم آینــد، نگاهــی بــه زندگی نامــه 
ایــن مرحــوم می کنــم، نویســنده ای کــه 
هفتــه گذشــته رســانه ها از درگذشــت 
او خبــر دادنــد و روز گذشــته در حــرم 
مطهــر تشــییع و بــه خــاک ســپرده 
شــد. نویســنده و پژوهشــگر ایرانــی، 
متخصــص در ادبیــات عــرب، اســتاد 
پیشــین دانشــگاه تهــران و دانشــگاه  
هــاروارد. بــه گفتــه نزدیکانــش، فرزنــد 
آیــت هللا شــیخ محمدکاظــم مهــدوی 
دامغانــی بــود و از هم دوره هایــش در 
حــوزه علمیــه مشــهد می تــوان بــه شــیخ 
کاظــم مدیــر شــانه چی، شــیخ محمــد 
فاَلطــوری،  عبدالجــواد  واعــظ زاده، 
ســیدعلی  و  ســیدان  ســیدجعفر 

حســینی سیســتانی اشــاره کــرد.
پــس   ۱۴۰۱ خــرداد   ۲۷ وی جمعــه 
از چندیــن روز بیمــاری و بســتری در 
بیمارســتانی در فیالدلفیــای آمریــکا 
 درگذشــت و پیکــر وی بامــداد یکشــنبه 
۵ تیــر ۱۴۰۱ به ایــران وارد شــد و عصر روز 
گذشــته نیــز در حــرم مطهــر رضــوی بــه 

خــاک ســپرده شــد.

پیکر زنده یاد احمد مهدوی دامغانی در حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد  

   j دانشمند عاشق امام رضا

خبرخبر
امروزامروز

 همایش ملی بزرگداشت آیت اهلل شیخ محمد کوهستانی در مشهد برگزار می شود
 همایش ملی بزرگداشت آیت هللا شیخ محمد کوهستانی 
به منظور نکوداشت مقام علمی و اخالقی این عالم وارسته 
شیعه با همکاری بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس 

رضوی برگزار می شود.
در این همایش مراکز، سازمان ها و شخصیت های متعدد 

علمی و فرهنگی از استان مــازنــدران و سایر نقاط ایــران 
ــد و گــروه ســادات و مفاخر اسالمی نیز به  مشارکت دارن
نمایندگی از بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس 
رضوی، از مهرماه سال۱۴۰۰ با دبیرخانه همایش همکاری 
داشته و تاکنون توانسته دو نشست با حضور مسئوالن 

برگزار و چندین مقاله برای ارائه در این همایش آماده کند.
با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از دوره تحصیل 
آیـــت هللا کوهستانی در حـــوزه علمیه مشهد مقدس 
سپری شده است و آثار وجودی ایشان از طریق شاگردان 
برجسته ای چون شهید هاشمی نژاد در این شهر مشهود 

است، تصمیم بر این شد که بخشی از برنامه بزرگداشت، 
در قالب پیش همایش در مشهد مقدس و در کنار مضجع 
شریف رضــوی برگزار شــود. این همایش پنجشنبه نهم 
تیرماه از ساعت 9 صبح در تــاالر شیخ طبرسی بنیاد 

پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی برگزار می شود.

نشریات
   تاریخچه وقف و نذر

 در حرم رضوی 
 نسخه الکترونیکی نشریه »حرم« 

منتشر شد. جمال رستم زاده، مدیر 
خبر و رسانه های نوین آستان قدس 

رضوی با اعالم این خبر گفت: با توجه 
به درخواست های متعدد مخاطبان و با 

هدف استفاده از ظرفیت فضای مجازی 
برای ترویج فرهنگ رضوی، شماره جدید 

نشریه حرم منتشر شد.  وی افزود: این 

شماره نشریه به طور خاص به موضوع 
وقف و نذر در حرم مطهر رضوی اختصاص 

یافته و عالوه بر روایت تاریخچه آن، 
مخاطبان را با حوزه های مختلف وقف و نذر 

از جمله تأمین روشنایی، فرش صحن ها 

و رواق ها، اطعام زائران، گل آرایی حرم و... 
آشنا می کند. عالقه مندان می توانند نسخه 

الکترونیکی نشریه حرم را از
 https://news.razavi.ir/fa/322406

دریافت کنند.
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اهل 
املسجد 
زوّار 
اهلل و 
حق علی 
املزور 
التحفه لزائره 
اهل مسجد زائران 
خدایند و برخداست 
 که به زوارش
 هدیه بدهد.
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      صفحه 12
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر کالس��ه ۱۴۰۰/۱۳۱رای ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۷۱۱۴۰۰۱۹۵۰ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ش��یروان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای ولی محمد یوس��فی مقدم فرزند علی اصغر بش��ماره شناس��نامه ۷۲۸ صادره از لوجلی در 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۶۹۲۹ مترمربع قسمتی از پالک شماره ۱۲ اصلی امان آباد واقع در 
خراسان شمالی بخش ۵ قوچان حوزه ثبت ملک شیروان از محل مالکیت محمد حسین مینا محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. آ-۴۰۱۰۴۱۹۸
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/۰۴/۰۷               تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۰۴/۲۲

علی محمودی-رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمدرضا خوش��دل نظامی کاخکی دارای شناسنامه شماره ۱۰۷ به شرح دادخواست به کالسه 
۱۴۰۱/۵۰ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه خوشدل نظامی 
کاخکی به شناسنامه ۱۲۴۱ در تاریخ ۱۳۴۷/۶/۹ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
۱- خدیجه خوشدل نظامی کاخک به شماره شناسنامه ۴ متولد ۱۳۴۰/۱/۲ صادره از حوزه ۴ گناباد- فرزند متوفی
۲- محمدرضا خوشدل نظامی کاخکی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه ۱۰۷ متولد ۱۳۳۸/۸/۶ صادره از گناباد فرزند متوفی
۳- محمدعلی خوشدل نظامی کاخکی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه ۱۲۳۵ متولد ۱۳۰۶/۹/۱ صادره از گناباد شوهر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ۳۶۲ ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.   آ-۴۰۱۰۴۲۰۴
قاضی شورا- شعبه ۴ شورای حل اختالف شهرستان گناباد- کاخک

آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابررای ش��ماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۱۰۰۶۰۰۰۷۳  و رای اصالحی ۱۴۰۱۶۰۳۲۱۰۰۶۰۰۰۴۷۷ هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت 
تصرفات مالکانه بال معارض وارث متقاضی خانم  زهرا منتظری هدش فرزند حسن بشماره شناسنامه ۳۰۶۱ صادره 
از تفت  که برابر انحصار وراثت  ش��ماره ۱۴۰۱۱۳۳۹۰۰۰۰۱۱۴۱۹۸ ش��ورای حل اختالف شعبه ۱۴شهرستان یزد  
عبارتند ازمحمد حسین - لیال - ربابه - سکینه - فاطمه همگی منتظری هدش فرزندان عباس  و زهرا کمافرض اله 
در ۶۸/۵ سهم مشاع  از ۴۸۰سهم ششدانگ  یک قطعه  باغ به مساحت  ششدانگ ۴۸۰متر مربع  پالک ۳۱۲۲ اصلی 

بخش ۱۲ یزد واقع درده باال خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای حسن منتظری محرزگردیده است .
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی 
تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد.  آ-۴۰۱۰۴۲۰۶
تاریخ انتشارنوبت اول : سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۷              تاریخ انتشارنوبت دوم : چهار شنبه  ۱۴۰۱/۰۴/۲۲

علی اصغر کریمی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت
 از طرف علی محمد شبانیان تفتی 

 
آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه آقای محمد تقی حصاری فرزند علی به ش ش ۶۰۸ به اس��تناد دوبرگ استش��هادیه گواهی امضا شده 
منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت 
به شماره چاپی ۱۰۸۶۳۵ مربوط به ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۵۴۲/۷۳ متر مربع به شماره پالک ۶۹ فرعی 
از ۵۲ اصلی بخش ۳ زبرخان به نام نامبرده می باشد به علت بی احتیاطی مفقود گردیده که با بررسی دفتر امالک 
مشخص گردید که سند مالکیت نامبرده ذیل ثبت ۱۲۲۱۱ به نام محمد تقی حصاری فرزند علی ثبت گردیده و دفتر 
امالک بیش از این حکایتی ندارد.لذا به استناد ماده ۱۲۰  آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکرمیگردد 
هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد  ظرف مدت 
ده روز ازتاریخ انتشاراین آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت و یا سند معامله رسمی به این اداره 
تسلیم نماید بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقررو یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا 

سند معامله رسمی نسبت به صدورسند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.آ-۴۰۱۰۴۲۱۶
 انتشار: ۱۴۰۱/۴/۷

   سید حسن پورموسوی - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان زبرخان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای مصطفی مرشدلو  دارای شناسنامه  ۰۹۲۳۲۱۹۶۹۲  به شرح دادخواست به کالسه   ۷/۱۴۳/۱۴۰۱  
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان محمد صادق مرش��دلو   به 
شناسنامه ۵۷۴۹۱۹۶۰۲۱   در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۴  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به   
۱. مصطفی مرشدلو     فرزند محمد صادق کد ملی  ۰۹۲۳۲۱۹۶۹۲  ت.ت ۱۳۷۴/۵/۱  نسبت فرزند مرحوم 

۲.  بتول رحمانی   فرزند قلی  کد ملی ۵۷۴۹۰۱۶۹۸۶     ت.ت  ۱۳۵۰/۱/۱۰     نسبت همسر  مرحوم
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ۳۶۲ ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد.  آ-۴۰۱۰۴۲۱۷                                                                                                            

  امیر سلیمانی  قاضی شورا شعبه   هفتم شورای حل اختالف شهرستان زبرخان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظ��ر ب��ه اینکه آقای  ابوالحس��ن یزدانیان  دارای شناس��نامه  ۵۷۴۹۷۲۴۲۰۴  به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه   
۷/۱۴۲/۱۴۰۱ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه خروی   به 
شناس��نامه ۵۷۴۹۵۸۷۴۳۶  در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۴  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به   
۱. ابوالحسن یزدانیان فرزند نعمت کد ملی ۵۷۴۹۷۲۴۲۰۴   ت.ت ۴۷/۲/۱  نسبت فرزند مرحوم 

۲. محمد جواد یزدانیان فرزند نعمت  کد ملی ۵۷۴۹۹۰۶۱۷۵    ت.ت  ۶۵/۹/۱  نسبت فرزند مرحوم
۳. زهرا  یزدانیان فرزند نعمت  کدملی  ۵۷۴۹۷۸۳۶۹۳  ت.ت  ۵۹/۹/۲۵  نسبت فرزند مرحوم   
۴.  مرضیه یزدانیان فرزند نعمت کد ملی ۵۷۴۹۱۳۱۴۷۵  ت..ت  ۵۵/۴/۲۰  نسبت فرزند  مرحوم

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ۳۶۲ ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد.   آ-۴۰۱۰۴۲۱۸                                                                                                           

  امیر سلیمانی  قاضی شورا شعبه   هفتم شورای حل اختالف شهرستان زبرخان 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

براب��ر رای ش��ماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۳۶۵۰۰۰۱۸۹  هی��ات اول/دوم موض��وع تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رشتخوار تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
آقای/ خانم علیرضا احمدی بیدختی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۰۹۱۹۴۹۶۱۸۰ صادره از در یک قطعه زمین 
مزروعی / یک قطعه باغ به مساحت ۲۴۸۶۰/۲۱ مترمربع در قسمتی از اراضی پالک ۵۰ اصلی موسوم به جنت آباد 
محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود در صورتیکه 
اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذرس��ید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .   آ-۴۰۱۰۴۲۱۹
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۴/۰۷                  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۴/۲۲

جوادخزائی- رئیس ثبت اسناد و امالک رشتخوار

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب اجرائیه صادره از سوی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کالت ثبت به کالسه  ۸۰۱/۰۰۰۰۱۰۲ محکوم 
علیه آقای مهدی کارت فرزند رضا محکوم به تادیه مبلغ پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه در حق آقای علی علیپور خشتی و پرداخت حق االجرای دولتی گردیده است . با توجه به عجز 
محکوم علیه از تادیه بدهی ، شخص ثالث به نام عبدالجبار صفریان کالت و در اجرای تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای 
احکام مدنی یک قطعه زمین مسکونی را معرفی و تقاضای فروش شش دانگ آن را جهت وصول محکوم به و نیم 
عشر دادگستری نموده است . ملک مذکور پس از توقیف ، توسط کارشناس رسمی دادگستری مورد بازدید واقع و 
نظریه بدین شرح می باشد : احتراما پیرو ابالغیه موضوع پرونده شماره ۰۰۰۰۱۰۲ امر به کارشناسی ارزیابی ملک 
آقای عبدالجبار صفریان فرزند اسماعیل به نشانی کالت خیابان امام خمینی بعد از مسجد کبودگنبد به استحضار می 
رساند اینجانب کارشناس منتخب پس از مطالعه کامل پرونده و سند ابرازی به همراه مالک از محل مورد نظر بازدید 
و پس از استماع اظهارات ایشان و بررسی دقیق و معاینه محل گزارش کارشناسی به شرح ذیل اعالم می دارم . شرح 
پرونده :  ملک فوق شامل شش دانگ قطعه زمین مسکونی به مساحت عرصه ۱۵۱/۸۰ متر مربع پالک ۱۴۳۳ فرعی 
از ۱۰۰ فرعی از یک اصلی بخش ۱۷ حوزه ثبت کالت و فاقد اعیان و سهل البیع می باشد . جهت زمین فوق پروانه 
س��اختمانی ش��ماره ۳۱۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۹  صادر گردیده است . بر اساس پروانه صادره ۲۵ متر مربع تجاری و 
۳۲۳ متر مربع مسکونی و ۱۰۶ متر مربع انباری لحاظ گردیده است . نظریه کارشناسی با عنایت به کارشناسی به 
عمل آمده و تصویر اسناد و مدارک منضم در پرونده، ابعاد و مساحت و موقعیت جغرافیایی و محلی ملک در صورت 
صحت اصالت اس��ناد و مدارک بدون لحاظ هر گونه دیون و بدهی احتمالی ملک به مراجع حقوقی و افراد حقیقی 
فارغ از هر گونه موانع و محدودیت های قانونی و ثبتی و س��ایر عوامل موثر در موضوع کارشناس��ی ارزش و قیمت 
عادله روز شش��دانگ پالک ثبتی فوق به صورت تخلیه به ش��رح ذیل برآورد می گردد . ارزش عرصه مسکونی مبلغ 
۵/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل پانصد و سی میلیون تومان تعیین می گردد . مقرر است  از طریق مزایده حضوری ، 
در مورخه روز یکشنبه دوم مرداد ماه ۱۴۰۱  از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری 
کالت و با حضور نماینده محترم دادسرای عمومی و انقالب کالت فروخته شود . شرکت در مزایده برای عموم آزاد 
است . طالبین به خرید می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده با هماهنگی واحد اجرا از مال توقیفی دیدن نموده و 
از وضعیت و مشخصات کامل ملک اطالع حاصل نمایند . چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیر مترقبه 
باشد ، روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مزایده برگزار می شود . مزایده از قیمت کارشناسی شروع 
و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد شد . ده درصد بهای مال طی چک تضمین شده بانک 
ملی در وجه اجرای احکام مدنی دادگس��تری کالت و یا نقدا بابت تضمین ش��رکت در مزایده و قبل از آن از شرکت 
کنندگان اخذ و مابقی ظرف یک 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-۴۰۱۰۴۲۲۰
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کالت - غالمیان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
آگهی اخطار به مجاورین پالک7۳8 فرعی از 118 اصلی

نظر به اینکه بانو حجی خانم اسکندری زرمهری فرزند غالم شماره شناسنامه ۱۷  از این اداره تقاضای تعیین طول 
ومتراژ شش��دانگ پالک ۷۳۸ فرعی واقع در اراضی زرمهر شماره ۱۱۸ اصلی بخش دو شهرستان مه والت را نموده 
است که با توجه با اعالم   مالکین که دسترسی به مجاورین پالک ندارد لذا به موجب این اخطاریه به کلیه مجاورین 
پالک ذکر ش��ده ) پالک  های ۲۸۶ فرعی _ ۷۳۷ فرعی وباقیمانده ۲۸۵ فرعی (ابالغ می گردد راس س��اعت  ۱۰ 
صبح مورخه ۲۰ / ۰۴ / ۱۴۰۱ جهت جلوگیری از تضییع حق به اتفاق نماینده ونقشه بردار این اداره رد محل وقوع 
ملک)شهرستان مه والت --روستای زرمهر--خیابان رسالت ۵ سمت چپ قطعه دوم (حضور یابید عدم حضور شما 

مانع از انجام عملیات فوق نخواهد شد.  آ-۴۰۱۰۴۲۲۱
عبداله گلشن آبادی به آباد-رئیس ثبت اسناد وامالک مه والت

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای ش��ماره ۱۲۵۵-۱۴۰۱ -۱۴۰۱/۰۳/۲۵هیات به کالس��ه پرونده شماره ۵۲۵-۱۴۰۰ موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمحسین روحانی فرزند غالمحسن بشماره شناسنامه ۲۲۷۱ صادره از 
شوقان در ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۸۹۸/۵۰متر مربع از پالک ۱۵۵ اصلی واقع در اراضی کهنه کند 
بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی آقای غالمحسین علی آبادی ولد محمد قلی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. شناسه اگهی۱۳۴۰۲۷۴    آ-۴۰۱۰۴۲۲۲
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/۰۴/۰۷                 تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۴/۲۲

علی اوسط رستمی - رئیس ثبت اسناد و امالک

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمد برکوک دارای شناس��نامه ش��ماره به شرح دادخواست به کالس��ه ۰۱۰۰۱۵۶ از این شورا 
درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان غالم نبی غفوری به شناس��نامه در تاریخ 

۱۳۸۲.۷.۲۵ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱.عبدالغفور غفوری متولد ۴۱.۳.۴ صادره از تایباد با کد ملی ۰۷۴۹۱۳۰۳۶۹ فرزند متوفی ۲.عبدالکریم غفوری متولد 
۳۹.۳.۲ صادره از تایباد با کد ملی ۰۷۴۹۱۲۵۱۲۸ فرزند متوفی ۳.ایران غفوری متولد ۴۲.۳.۷ صادره از تایباد با کد 
ملی ۰۷۴۹۱۳۰۳۷۷ فرزند متوفی ۴.خورشید غفوری متولد ۴۷.۶.۵ صادره از تایباد با کد ملی ۰۷۴۹۱۳۴۵۸۵ فرزند 
متوفی ۵.غالم غوث غفوری متولد ۳۷.۲.۵ صادره از تایباد با کد ملی ۰۷۴۹۶۵۷۵۱۰ فرزند متوفی ۶.پوران غفوری 

متولد ۵۰.۳.۲ صادره از تایباد با کد ملی ۰۷۴۹۶۹۵۸۰۳ فرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ۳۶۲ ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و االگواهی صادر خواهد شد.   آ-۴۰۱۰۴۲۲۳
شورا – شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان باخرز

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت امالک میاندوآب

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
)موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون (

هیئت حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب بشرح زیر تصرفات مفروزی و مالکانه 
اشخاص را تأیید و به جهت عدم دسترسی به مالکین مقرر شده است پس از نشر آگهی سند مالکیت رسمی صادر و 
تسلیم گردد و علیهذا در اجرای ماده ۳ قانون مذکور و آئین نامه اجرائی آن مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت 
اطالع مالکین مشاعی و سایر صاحبان حقوق آگهی می شود و چنانچه اشخاص اعتراض داشته باشند حداکثر ظرف 
مدت دو ماه از انتشار اولین آگهی اعتراض کتبی خود را مستقیماً بع اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب 
تسلیم نموده و باید یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب ، دادخواست خود را به مراجع 
ذیصالح قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در غیر اینصورت سند مالکیت مورد تقاضای متصرف براساس مدلول رأی 
صادره در حدود و مقررات صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
۱ – رأی شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۱۳۰۰۶۰۰۰۹۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ تقاضای آقای تراب سکوتی فرزند فرامرز مبنی 
بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک باب ساختمان قسمتی از پالک ۳۹۲۵ فرعی از یک – اصلی بخش ۱۴ مراغه 
حوزه ثبتی میاندوآب واقع در میاندوآب خریداری شده از آقای علی جاهد ) مع الواسطه (  به شماره پرونده هیأت 

۶۵۶ – ۱۴۰۰ به مساحت ۱۴۹/۴۰ مترمربع که برای آن پالک  ۲۹۹۵۳ فرعی تعیین شده است . 
 م/الف ۸   آ-۴۰۱۰۴۲۲۴

تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷       تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ 
سعید سیفی –  سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب

آگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قاین 

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

 برابر رای ش��ماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۲۶۴ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قاین تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای سید حسین صامتی فرزند سید محمد بشماره شناسنامه ۱۱۹ صادره از قائن 
در یک و نیم دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  ۱۴۴۸.۵۰  مترمربع در) یک و 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ( پالک ۲۰۹۷ فرعی از ۱۲۹۶-اصلی واقع در اراضی مزرعه شاهیک بخش 

۱۱ شهرستان قاینات خریداری از مالک رسمی آقای محمد حسین ساالری محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  آ-۴۰۱۰۴۲۳۴ 
 تاریخ انتشار نوبت اول :     ۱۴۰۱/۰۴/۰۷      تاریخ انتشار نوبت دوم :   ۱۴۰۱/۰۴/۲۳

غالمرضا صادقیان -رئیس  اداره ثبت  اسناد  و  امالک    شهرستان  قاینات

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمی 
برابر راي ش��ماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۲۳۷۴مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
منطق��ه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي گرامي صادقي عس��کري فرزند خدامراد 
بشماره شناسنامه ۱۵۰۲ صادره ازبردسیر در ششدانگ یک باب خانه مشتمل برطبقه فوقانی به مساحت 
۲۵۰ مترمربع پالک۲۴۹۳۲ فرعي از۲۷۸۷  واقع در بخش ۳ کرمان آدرس کرمان ابوذر جنوبی کوچه 
۴۰ خریداري از مالک رس��مي آقاي محمود پورزاده حس��ینی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  شناسه آگهی:۱۳۴۱۷۱۷   آ-۴۰۱۰۴۲۳۶
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۴/۰۷            

تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۰۴/۲۲
محمودمهدی زاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه ۲کرمان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمی 
براب��ر راي ش��ماره۱۴۰۱۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۲۸۱۴مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم صدیقه چمن احمدي فرزند عباس بشماره 
شناسنامه ۱۳ صادره ازکرمان درششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۲۴۸ مترمربع  که مقدار    ۸۹/۶۳ 
متر مربع از شش��دانگ عرصه آن متعلق بوقف و در اجاره مالک متن می باش��د پالک۲۲۴۵۳ فرعي 
از۱۷۸۳ اصل��ي واق��ع دربخش۳ کرمان آدرس کرم��ان خیابان جهاد کوچه ۴۱ ش��رقی ۵ پالک ۳۱ 
خریداري از مالک رسمي آقاي ماشااهلل بنا زاده محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.  شناسه آگهی:۱۳۴۱۸۰۸   آ-۴۰۱۰۴۲۳۷
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۴/۰۷            

تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۰۴/۲۲
محمودمهدی زاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه ۲کرمان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمی 
برابر راي ش��ماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۲۸۷۵مورخ��ه۱۴۰۱/۰۳/۲۲ هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
منطق��ه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمع��ارض متقاضي آقاي پیمان خناماني فرزند عباس بش��ماره 
شناسنامه ۹ صادره ازبردسیر درششدانگ یک باب خانه به مساحت ۹۵/۵ مترمربع پالک ۱۶۹۰۶فرعي 
از۳۹۶۸ اصلي مفروز و مجزي شده از پالک ۸۹۹ فرعي از ۳۹۶۸ اصلي  واقع در بخش ۲ کرمان آدرس 
کرمان شهرک صنعتی بلوار شهید همت کوچه ۱۸ آخر کوچه سمت راست بن بست خریداري از مالک 
رسمي خانم  کتایون دخت سروشیان محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند.بدیهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکیت صادر خواهد شد.  شناسه آگهی:۱۳۴۱۹۶۵  آ-۴۰۱۰۴۲۳۸
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۴/۰۷             

تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۰۴/۲۲
محمودمهدی زاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه ۲کرمان
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