
جشنواره 

محمدروحاالمین:

جشنوارهرسانهایامامرضاj باید
بهمخاطبانخوراکفکریبدهد

داور جشنواره رسانه ای بین المللی امام رضا)ع( با اشاره به 
فاصله کیفی آثار برگزیده بخش گرافیک و اینفوگرافی با 
سایر آثار گفت: جشنواره باید به شرکت کنندگان خوراک 

فکری بدهد و در انتخاب اثر سختگیرتر باشد.
محمد روح االمین در گفت وگو با آستان نیوز درباره ارزیابی 
آثار ارسالی به دومین دوره جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( 
اظهار کرد: در این دوره از جشنواره، کیفیت آثار برگزیدگان 
بسیار خوب بود اما فاصله آن ها با آثار بعدی بسیار زیاد 
بود. روح االمین ادامه داد: حتی آثار برگزیده این دوره بیشتر 
دکوراتیو است تا محتوامحور، در حالی که آثار دکوراتیو در 
مرحله ای اشباع می شود و برای رفع این مشکل، نیاز به 
محتوا داریــم.داور بخش گرافیک و اینفوگرافی جشنواره 
پیشنهاد من  افـــزود:  ــا)ع(  امــام رضـ بین المللی  رســانــه ای 
مسیر  چنین جشنواره هایی،  برگزاری  برای  که  است  این 
محتوایی مشخص شود تا بتوانیم آثاری شاخص و مبتنی 

بر محتوا داشته باشیم. 
وی افزود: آستان قدس رضوی، حرم مطهر و ابنیه آن مملو 
ارزشمند هنری هستند که  آرایه های بسیار  و  از تصاویر 
می توانند آبشخور فکری هنرمندان باشد اما اگر به تولید 
محتوای غنی توجه نکنیم، آثار مرتبط به این تصاویر ممکن 
است دچار تکرار شود. فرهنگ رضوی، فرهنگ بی انتهایی 
است و هنرمندان حوزه گرافیک و اینفوگرافی می توانند به 

عنوان یک رسانه در توسعه این فرهنگ تأثیرگذار باشند.

کهن ترين نسخه های خطی تأليف عالمه 
حلی در ایران، موجود در مرکز نسخ خطی 
کتابخانه مرکزی آستان قدس رضــوی، در 
سه شنبه های  برنامه  سی امين  و  يکصد 
رضــوی  قـــدس  آســتــان  فرهنگی  و  علمی 

معرفی و رونمایی شد. 
باغستانی؛  محمد  دکتر  مــراســم  ایــن  در 
اســالم  پــژوهــشــکــده  علمی  هیئت  عــضــو 
تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، 
شخصیت عالمه حلی را فراتر از توصیف 

بیان کرد.
عالمه  کوشش های  مجموعه  باغستانی 

حلی را موجب پیشرفت در حــوزه فقه و 
اجتهاد عنوان کرد و گفت: کتاب های این 
فکورانه  و  منظم  گــونــه ای  بــه  بـــزرگ  عالم 
تنظیم شده؛ آثار وی با حجم بزرگ در فقه 
مخاطبان  بــرای  الشیعه  المختلف  مانند 
قواعد  در حجم متوسط همچون  خــاص، 
الحکام برای مخاطبان نخبگان و کتاب های 
مختصر مانند ارشــاد االذهــان برای عموم 
نگارش شده است که این امر از تیزبینی و 

اندیشه پویای وی حکایت دارد. 
دکتر قاسم قریب، پژوهشگر و مدرس تاریخ 
دانشگاه فردوسی مشهد نیز در ادامه این 

کــهــن تــریــن مراسم به معرفی و بررسی 
آثار عالمه حلی موجود در 
مرکز نسخ خطی کتابخانه 
مـــرکـــزی آســـتـــان قــدس 

رضوی پرداخت. 
پنج  ــرد:  ــ ک تــصــریــح  وی 
ــار  آثـ از  نــســخــه خــطــی 
عالمه حلی در کتابخانه 

مرکزی آستان قدس رضوی موجود است 
شمار  به  ایـــران  در  نسخ  قدیمی ترین  که 
ایــن مجموعه  از  مــی رود و در سه نسخه 

دستخطی از ایشان نیز وجود دارد.

ــه  ــرســال ــرح ال ــد الــجــلــيــه فـــي شــ ــواعـ ــقـ »الـ
الــــشــــمــــســــيــــه«؛ 
شــرحــی بـــر کــتــاب 
کاتبی  نــجــم الــدیــن 
قزوینی استاد عالمه 
ایـــن  در  ــه  ــ ک حـــلـــی 
مراسم مورد رونمایی 
جمله  از  گرفت  قــرار 

که وی بدان اشاره کرد این آثــار بود 
و افزود: این اثر در سال 679 هجری قمری 
کتابت شده و توسط ابن خاتون آملی وقف 

این آستان شده است.

گنجینه گنجینه 

رونمايی از کهن ترين 
نسخه های خطی 

تأليف »عالمه حلی« 
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 نگاهی به طرح های عمرانی که در صحن ها 
و رواق های حرم مطهر رضوی در حال اجراست  

20پروژهبرایتوسعه
خدمترسانیبهزائران

»محمود فرهنگ« در گفت وگو با قدس خبر داد

تعاملبا25کشورمسلمان
درحوزهنمایشدینی

ماجرای حضور خادمان رضوی در یک جشن ازدواج 

دعوتنامهعروسیکه
برایامامرضاj فرستادهشد

    سال دوم    ویژه نامه 377    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

حجت االسالم علیرضا پیروزمند در گفت وگو با قدس عنوان کرد 

حج؛بزرگ ترین کنگره بین المللی اسالمی

۲

نیمکت زندگی

نیستماراهیچ
ااّللطفاو...

رقيه توسلی  از این پسربچه های شیرینِ 
بــا جُنب و جــوش اســت. آن قــدر مـــی رود و 
می آید و مادرش را سؤال پیچ می کند که خدا 
می داند. فکر کنم همه اتوبوس مثل من دارند 
دنیایی  در  ساله ای  پنج  می کنند.  تماشایش 
اوســـت و دارد  کــه خــاص  مــتــفــاوت. دنیایی 
تمام زورش را می زند با سؤال کشفش کند: 
»مامان! چرا اتوبوس پرواز نمی کنه؟... داریم 
میریم پیش »عال«جون؟... به »عزیز« زنگ 
بریم؟...  پــارک  ــردم؟...  کـ کــار  باهاش  می زنی 
ــروز چــنــدشــنــبــه اســــــت؟... بـــه چـــی فکر  ــ امـ
دزد  یه  من  می دونستی  مامان!  می کنی؟... 

دریایی ام؟« و می زند زیر خنده. 
ــده ام مــی گــیــرد.  ــنـ ــادرش هـــم، مـــن هـــم خـ ــ مـ
سماجت و انرژی اش باالست. یکی دو دقیقه 
مــادرش  از  دارد  دوبـــاره شــروع می کند.  بعد 
انگار. معذبی مادر را  اجازه کاری را می گیرد 
متوجه می شوم. حرکاتش حاکی از این است 
که نمی داند چه بگوید که پسرکش را هم آرام 
کند هم توی ذوقش نخورد. گردن می چرخاند 
اجازه  ناچار  و  می کند  رصــدی  را  و مسافران 

می دهد.
پسرک راه می افتد. فرز می رود سمت صندلی 
جلویی که مادر و دختری  نشسته اند و سالم 
می دهد. اول از دختر و بعد از مادر می پرسد؛ 
دلت برا کی تنگ شده؟ بعد مکثی نیمه بلند، 
جــواب می آید: »بــرای دوستم که یک ماهه 
رفته پیش خدا... برای خواهرم...« و به این 
اتوبوس  و  می افتد  راه  غریبی  بـــازیِ  ترتیب 
مامانم...  ــرای  »ب جــواب:  در  می شود  شناور 
واسه پدربزرگ و مادربزرگم. نمیدونی چقدر 
مهربونن... خیلی زیاد برای داداشِ دوقلوم که 
ایران نیست. تو داداش داری کوچولوخان؟... 
پدرم شهید شده. دلم هر روز تنگه براش... 
ــر صـــدایـــش را  ــگــ ــ بـــــرای پـــســـرم جــــالل«.دی
به صندلی های  رسیده  پرسشگر  نمی شنوم. 
اتــوبــوس. که گــوشــی ام بعد یک ربع  جلویی 
هنگ کردن، از خر شیطان می آید پایین و راه 
می افتد. توی اینستا پیام دارم. قبل از اینکه 
پیام را باز کنم، صدای پیرمردی از پشت سر 
بر شما شــاه آقــا! علی  را می برد: ســالم  قلبم 
جان موسی الرضا! معین الضعفا! دلتنگتونم. 
اتــوبــوس بفرمایید  ــاءهللا رزق اهــل ایــن  ان شـ

زیارت حرمتونُ.

پی نوشت
چشم هایم را می بندم و گوش می کنم به پیام 
صوتی که رفیقی فرستاده از حرم که: »نایب 
الزیاره ام«... اشک می ریزم و زیر لبی می گویم؛ 

نیست ما را هیچ ااّل لطف او... .

تولیتآستانقدسرضوی:

سالمتوکیفیت،اولویتصنایعغذاییرضویاست
تولیت آستان قدس رضوی با 
اشاره به اهمیت غذای سالم 
و باکیفیت در تأمین سالمت 
ــفـــت: ســـالمـــت و  مـــــــردم؛ گـ
مـــحـــصـــوالت  در  ــفــیــت  ــی ک
تولیدی اولویت صنایع غذایی رضوی است و نباید از 
مواد اولیه ناسالم و روش های تولیدی که ممکن است 
در کوتاه مدت یا بلندمدت تأثیر نامناسبی بر سالمت 

مصرف کننده بگذارد؛ استفاده شود.
با حضور  مــروی  احمد  والمسلمین  حجت االسالم  
در شرکت صنایع غذایی رضوی از خطوط مختلف 
جمع  در  سپس  و  بــازدیــد  آن  تولیدی  محصوالت 
مدیران و کارگران این شرکت، اظهار کرد: محصوالت 
شرکت ها، کارخانه ها و مؤسسه های تولیدی آستان 
کیفیت  بــاالتــریــن  و  بهترین  از  باید  رضـــوی  قــدس 
برخوردار باشند؛ مواد غذایی تولیدی با نشان رضوی 
باید طیب باشند؛ به این معنا که در تولید آن ها از 
اولیه باید استفاده شود  بهترین و سالم ترین مواد 
و نباید مواد ناسالم ولو اینکه موجب خوش طعمی 
محصول شود و مورد استقبال مشتریان قرار گیرد؛ 
استفاده شود، حتی اگر این عدم استفاده منجر به 

کاهش فروش و حتی تعطیلی شرکت شود.
وی از توجه مدیران شرکت صنایع غذایی رضوی به 
استفاده از مواد اولیه کامالً سالم قدردانی و عنوان 
کرد: استفاده از مواد غذایی ناسالم اثرات نامطلوبی 
تولیدکنندگان در صورت  و  انسان دارد  بر سالمت 
استفاده از این مواد در قبال مشکالت جسمی که 
برای مصرف کننده ایجاد می شود شرعاً مسئول بوده 

و در قیامت باید پاسخگو باشند.

تبدیل تهدید تحریم ها به فرصت ◾
حجت االسالم  والمسلمین مــروی در ادامــه جامعه 
را  اشتغال  و  تولید  عرصه  نقش آفرینان  و  کارگری 
تکریم کــرد و با اشــاره به شرایط سخت اقتصادی 
ناشی از تحریم های ظالمانه و مشکالت پیش روی 
تولید گفت: اگرچه تحریم های ناجوانمردانه سختی ها 
و دشواری هایی برای صنعت کشور ایجاد کرده اما در 
این شرایط مهندسان و صنعتگران کشور با خالقیت، 
ــوآوری و اعتماد به  نفس بسیاری از دستگاه ها و  ن
تجهیزات را تولید کرده  و به خودکفایی رسیده اند که 

این ها از برکات تحریم است.
وی تصریح کرد: در بسیاری از موارد تحریم ها سبب 
شده تا صنایع کشورمان بیشتر به خود اتکا کنند؛ 

به  طوری  که امروز شاهد پیشرفت های قابل  توجهی 
در عرصه های پزشکی، نانو، هسته ای، دفاعی و غیره 
هستیم و به خودکفایی در تولید بسیاری از قطعات، 

تجهیزات و فناوری ها رسیده ایم.
وی در ادامه ضمن تأکید بر اهمیت تنوع بخشی در 
نان رضوی،  کارخانه  نوسازی  و  تولیدات و گسترش 
خودباوری و اعتماد به  نفس را از ارکان بسیار مهم 
از  کــرد: یکی  بــرای پیشرفت برشمرد و خاطرنشان 
مهم ترین دستاوردهای انقالب اسالمی ایجاد روحیه 
خودباوری و اعتماد به  نفس در ملت ایران بود، پیش از 
انقالب استعمار تالش داشت خودباوری را از ملت ما 
بگیرد.تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه انقالب 
اسالمی خــودبــاوری و اعتماد به  نفس را دوبـــاره در 
ملت ایران احیا کرد، گفت: امام خمینی)ره( تقریباً در 
اغلب سخنرانی های خود در ابتدای انقالب نسبت به 
خودباوری و اعتماد به  نفس ملت ایران تأکید داشتند 

و همواره آن را متذکر می شدند؛ زیرا اعتماد به  نفس 
قوه محرکه اصلی برای پیشرفت است.

مدیران دغدغه های جامعه کارگری را رفع کنند ◾
حجت االسالم  والمسلمین مروی در ادامه نسبت به 
توجه مدیران به رفع دغدغه های کارگران تأکید و با 
اشاره به نگرانی های جامعه کارگری در خصوص ثبات 
شغلی، اظهار کرد: فراهم آوردن شرایط امنیت و ثبات 
شغلی کارگران با توجه به ضوابط و قوانین از جمله 
وظایف مدیران است، مدیران باید عالوه بر تالش برای 
رفع مشکالت شغلی و معیشتی کارگران و توجه به 
رفاهیات آنان، نسبت به برنامه ریزی برای ایجاد خطوط 

تولید جدید و اشتغال زایی به هر میزان کوشش کنند.
تولیت آستان قدس رضوی تولید باکیفیت را بهترین 
روش جذب مشتری و تبلیغات دانست و با تأکید 
ــرای کسب  ب بلند  از همت  ــرخــورداری  ب بر اهمیت 
به دست اندرکاران شرکت صنایع غذایی  توفیقات، 
رضوی توصیه کرد: در عرصه تولید و بازاریابی همت 
بلند و خواسته های بزرگ داشته باشید و برای رسیدن 
به اهداف متعالی با برنامه ریزی عزم خویش را جزم 
کنید؛ نام آستان قدس رضوی ظرفیت های معنوی 
عظیم و شیفتگان فراوانی در اقصی نقاط دنیا دارد 
که فرصت بی بدیلی برای شرکت های تولیدی رضوی 
است.حجت االسالم  والمسلمین مروی همچنین به 
رضوی  قدس  آستان  مجموعه  در  اهمیت خدمت 
اشاره و عنوان کرد: خدمت در تمام بخش های نظام 
مقدس اسالمی و کشور ارزشمند بوده اما وجه تمایز 
کار و خدمت در آستان قدس آن است که منافع 

حاصل از تالش کارگران و کارکنان به  طور مستقیم 
صرف زائران حضرت رضا)ع( و خدمت به نیازمندان و 
محرومان به نام امام علی بن موسی الرضا)ع( می شود؛ 
لذا خدمت در این آستان مقدس بسیار ارزشمند 

بوده و با هیچ کجای دیگر قابل مقایسه نیست.
شایان ذکر است؛ تولیت آستان قدس رضوی در 
حاشیه این بازدید دستور داد جلسه ای خصوصی 
با کارگران این شرکت برگزار شود. در این جلسه 
جامعه کارگری بدون واسطه مشکالت، دغدغه ها 
تولیت  آن  از  و پس  بیان کردند  را  و نظرات خود 
آستان قدس رضوی دستوراتی را در خصوص رفع 

مشکالت کارگران صادر کرد.

۲



احلاجّ 
و املعتمر 
وفد اهلل 
و یحبوه 
باملغفره
 حاجی 
 و فرد ُعمره گزار 
میهمان خدایند و 
خداوند متعال به 
 آنان مغفرت 
 و آمرزش 
هدیه می کند.

مثام احلج 
 لقاء االمام

تمامیت حج
  لقا و دیدار 
با امام است.

مراسم حج 
بهترین مکان 

برای تعامالت   
دنیای اسالم

با توجه به 
سیاست های 

استعماری که اروپا و 
آمریکا برای تضعیف 

اقتصادی و غارت و 
چپاول منابع ملل 
ضعیف از جمله 

کشورهای اسالمی 
داشته و دارند، در 

مراسم حج و اجتماع 
مسلمین در یک 

مکان می تواند 
بهترین تعامالت و 
سیاست گذاری ها 

در دنیای اسالم برای 
انجام سرمایه گذاری ها 

و ایجاد بازارهای 
مشترک برای 

مسلمانان اتفاق 
بیفتد و سبب رونق 

اقتصادی دنیای اسالم 
شود و وابستگی آن ها 

چه از نظر فناوری و 
چه محصوالت به غیر 

خودشان به حداقل 
برسد. 

حج 
فریضه ای 
بی بدیل

حج در آیین اسالم 
یکی از فرائض 
استثنایی و بی بدیل 
است که از جهات 
متفاوت نسبت به 
عبادات دیگر در اسالم 
و همین طور عبادات 
ادیان دیگر متمایز 
است؛ زیرا نخست 
حج عبادتی است که 
بنابر آیات شریف قرآن 
و فتوای فقها در طول 
عمر هر فرد مکلف، 
پس از استطاعت )...

ولله علی الناس حج 
البیت من استطاع الیه 
سبیال...( یک بار حتماً 
باید انجام شود. 

برش برش

به گــزارش خبرگزاری کتاب ایــران)ایــبــنــا(، کتاب »همپای 
کــودک« که به تازگی از ســوی دفتر نشر فرهنگ اسالمی 
ــاره تربیت اسالمی  منتشر شده کتابی روان شناسانه درب
ــه والـــدیـــن در تربیت  کـــودکـــان اســـت و کــمــک بــســزایــی ب

کودکانشان می کند.
ــن کــتــاب بــا حفظ محتوای علمی و پژوهشی آن  زبـــان ای
ــه ای اســـت کــه والــدیــن و مــربــیــانــی کــه تحصیالت  ــه گــون ب

روان شناسی و علوم تربیتی ندارند بتوانند از آن استفاده 
کنند. زبان کتاب علمی-ترویجی و نتیجه سال ها تحقیق و 

تدریس مؤلف است.
این کتاب، گستره وسیعی از موضوعات مورد  نیاز تربیتی را 
مطرح کرده و تنوع موضوعی آن به گونه ای است که می تواند 
سالیق متنوع مربیان و والدین را پوشش دهد. نکاتی که در 
این اثر مطرح شده اند دارای پشتوانه علمی  هستند و سعی 

شــده آموزه هایش مبتنی بر مبانی انسان شناسی دینی 
تبیین شوند.

رویکرد »همپای کودک« به مسائل تربیتی، توجه بیشتر 
به رشــد کــودک در دنیای ارتباطات و جهان کمی گرایانه 
دیجیتال و نیز آماده سازی وی برای ورود به زندگی اجتماعی 
اســت. بنابراین عمده مطالب، کاربردی و ناظر به شرایط 
امروز زندگی کودک است. در فصل های آن، گاهی مباحث 

نظری روان شناختی مطرح می شود که به دلیل بیان چرایی 
نکته های کاربردی است.

تربیت چیست؟ کــودک کیست؟ تفکر کـــودک، تربیت 
دینی، شخصیت و شاکله کــودک، نیاز های روانــی کودک، 
آمـــاده ســـازی کـــودک بـــرای جامعه، ایــجــاد و تقویت رفتار 
مــطــلــوب:یــادگــیــری هــا، کـــودک و خـــانـــواده، نمونه هایی از 
روش های تربیتی فصل های تشکیل دهنده این اثر هستند.

در فصل هفتم ایــن کتاب با عنوان »آمــاده ســازی کودک 
بــرای جامعه« آمــده اســت: »اولین جمله ای که استادان 
خوشنویس برای نوآموز خوشنویسی سرمشق می دهند 
تا جمله را مشق کند، ایــن اســت که ادب آداب دارد. این 
جمله، حکایت از آن دارد که ادب به راحتی بدست نمی آید. 
ادب از جمله عادت های شخصیتی و رفتاری است که در 
همه فرهنگ ها و خــرده فرهنگ ها محترم است و یکی از 

رفتار هایی است که مربیان، آن را در کودکان جست و جو 
می کنند و بارور می سازند«.

»ادب آموزی در تعلیم و تربیت اسالمی نیز بسیار مورد توجه 
بوده و سفارش شده است، زیرا دوران کودکی، زمان مستعد 
بودن برای یادگیری و شکل گیری اخالقیات کودک محسوب 
می شود. واژه و مفهوم تأدیب در تعلیم و تربیت نیز ناظر به 
همین معناست. ادب دارای فوایدی است. ایجاد آرامش، 

احساس رضایت از خویش، جذاب بودن و ارتباط خوب با 
دیگران از جمله فواید آن است. معموالً همه ما هم سخنی 
با آدم هــای با ادب را دوســت داریــم و از مصاحبت با آن ها 

لذت می بریم«.
کتاب »همپای کودک« اثر رضاپورحسین در 260 صفحه و 
با قیمت 65هزار تومان از سوی دفتر نشر فرهنگ اسالمی 

روانه بازار نشر شد.

تازه های نشر
تربیت اسالمی در 
»همپای کودک« 

موعظه
آیت اهلل مرتضی تهرانی

   بهترین زمان برای تربیت فرزند
یکی از بچه هایم که حاال بزرگ شده و خودش هم بچه دارد، دو سه سالش بود؛ 

با هم در یک ماشین نشسته بودیم که یکی از دوستان، ما را به جایی می برد. 
دوست ما همین طور که داشت رانندگی می کرد، با یک دستش آن ریشه ای که 

کنار ناخن انگشتش بود را َکند.

اصاًل این یک چیزی است که شاید یک عمر آدم از آن بگذرد و به آن توجه 
نکند. این بچه دو سه ساله من به او گفت: دستت َتر نباشد؛ این را که َکندی درد 

گرفت؟ گفت: یک َکمی. گفت: این نجس است. این راننده که مهندس بود و در 
آلمان تحصیل کرده بود و شاید بگویم از نوابغ بود، تعجب کرد که این بچه چه 

می گوید. این اصطالح مال بچه نیست.

به او گفتم: تعجب نکن! این بچه آخوند است. شما بچه آخوند نیستی، از این 
حرف ها به گوَشت نخورده. او از وقتی که راه افتاده، ما نجس و پاکی را به او یاد 

داده ایم؛ حالل و حرام را به او یاد داده ایم؛ این در مغزش رفته است.
ما کار را گذاشته ایم که مشکل شده و می خواهیم اصالح کنیم، )این طور( 

نمی شود. بچه 25ساله خودمان را می خواهیم متدین کنیم، نمی شود. ولی 

آن وقتی که غرایز در او قوی نشده؛ گردن کلفت نشده؛ طبق فرموده امام 
صادق)ع( اگر مطالب صحیح را در مغزش گذاشتی، شما برنده ای. روایت داریم 

که حضرت فرمود: مغز بچه های خود را از مطالب صحیح ُپر کنید، پیش از 
اینکه از مطالب باطل پر شده باشد.

بچه خودمان را اگر در این جامعه رها کردیم، دو سال بعد، نَه، 6 ماه بعد 

خواستیم مغز و فکر بچه خودمان را توجیه کنیم، دیگر نمی توانیم؛ اما اگر 
قبلش، پیش از اینکه این شرایط مختلف جامعه توجه او را جلب کند، یک 

چیزهایی را در مغز بچه ات گذاشته بودی، وقتی بزرگ شد و غرایزش رشد 
کرد، غرایزش کمال پیدا کرد، می بینی خیلی راحت دارد به وظیفه اش عمل 
می کند و تحت تأثیر شرایط منفی جامعه خودش هم قرار نمی گیرد. از او 

سؤال کنی که خوب چیست و بد چیست، دو تا کیفیت و وضعیت را او مشاهده 
کرده، کدام خوب است؟ کدام بد است؟ )جواب درست را( می گوید. 

حضرت صادق)ع( همین نکته را یادآور می شود. کارتان در یک مقطع زمانی 
برای ساختن و ساخته شدن راحت است، از آن مقطع زمانی که بگذرد، هم 

کارتان برای ساختن بچه هایتان مشکل می شود و هم برای ساختن خودتان. 

مهدیه قمری   امسال دوازدهمین دوره سراسری 
تئاتر صاحبدالن در حالی برگزار می شود که برای 
نخستین بار در سطح بین المللی نیز فراخوان داده 
اســـت. محمود فــرهــنــگ، دبــیــر ایــن جــشــنــواره در 
گفت وگو با قدس از تعامل با 25کشور مسلمان برای 
بخش بین الملل این رویداد هنری خبر داد. جزئیات 
بیشتر در این خصوص را در گفت وگو با ایشان پی 

گرفتیم. 

نخستین دوره بین المللی و دوازدهــمــیــن دوره  ◾
سراسری تئاتر صاحبدالن با چه ویژگی هایی برگزار 

می شود؟
دوازدهمین دوره این جشنواره به صورت سراسری 
و کشوری با نگاه بین الملل برگزار می شود، اگرچه ما 
تصمیم داشتیم از همان نخستین دوره برگزاری این 
جشنواره، بخش های بین المللی را به آن اضافه کنیم، 
اما این تصمیم در دوازدهمین دوره و با گذشت یک 

دهه اجرایی شد.
بخش هایی کــه در ایــن جــشــنــواره بــرگــزار می شود 
شــامــل مسابقه نمایش نامه نویسی بین الملل، 
نشست های پژوهشی در دو بخش ایران و بین الملل، 
نمایش نامه خوانی، اجراخوانی، نمایش صحنه ای، 
نمایش خیابانی، تعزیه و نمایش رادیویی، آیین های 

نمایشی همراه با بخش بین الملل است.
در بخش بین الملل با 25کشور مسلمان در تعامل 
هستیم تا بتوانیم از ایــن کشورها اساتید دعوت 

کنیم تا هم در برگزاری کالس ها 
مـــشـــارکـــت کــنــنــد و هـــم در 
نــشــســت هــای پــژوهــشــی از 

حضور آن ها بهره مند شویم.
جامعه هــدف نشست های 
پــژوهــشــی عــالقــه مــنــدان در 
تهران و بیش از هشت استان 
کشور بوده و پژوهشگر در این 
اســتــان هــا حضور می یابد، 
همچنین بقیه بخش ها به 
ــویــی کــه با  جــز نمایش رادی
همکاری رادیو نمایش صدا 

و سیماست، هر کدام در 10 استان اجرا می شوند. 
در بخش آیین های نمایشی، کاروان نمایش آیینی 
در قربان تا غدیر افتتاح می کنیم و ایــن فرایند تا 
دی ماه ادامه خواهد داشت، بدین ترتیب استان های 
مختلف می توانند آثار خود را تولید و در استان خود 
نمایش را اجرا کنند و در اختتامیه که اسفندماه برگزار 

می شود برای تجلیل به تهران بیایند. 
یکی از نکات بااهمیت این رویداد هنری و فرهنگی 
این است که رقابت ندارد و گروه های نمایشی در یک 
زمان مشخص اجراها را انجام می دهند و در پایان در 

اختتامیه شرکت می کنند.
یکی دیگر از ویژگی های مهم این جشنواره وجود 
گــفــت وگــو و مــشــاوره در بخش کارشناسی میان 
هنرمندان با اساتید است که در قالب نشست های 

پژوهشی اتفاق می افتد.
ما امسال 10 گروه تعزیه از شهر تهران دعوت می کنیم 
و در این بخش سه نفر آثار را می بینند، همچنین آغاز 
جشنواره از هفته آینده و همزمان با اعیاد قربان تا 
غدیر است، محرم و صفر، دهه امامت امام زمان)عج( 

و ایام فاطمیه نیز اجراها ادامه می یابد.

آثار دینی در جشنواره تئاتر صاحبدالن عمدتاً با چه  ◾
مضامینی است؟

بیشتر با مضامین عاشورایی و رضوی است. امسال 
سه اثر در بخش رضوی به ما معرفی شده، همچنین 
یک کار برای عاشوراست، در محرم و صفر نیز آثاری 
ــام حسین)ع(  کــه بــا مــوضــوع امـ
ــرا مـــی شـــود. امــســال  ــت، اجــ اســ
برنامه  ای با عنوان »از مرز تا کربال« 
خواهیم داشــت کــه در واقــع یک 
برنامه جدید است و تالش می  کنیم 
در قــالــب ایـــن عـــنـــوان، گــروه هــای 
نمایش های دینی را که مرتبط با 
موضوع عاشوراست ساماندهی 
کنیم؛ هر کدام از این نمایش ها در 
قالب یک جدول جداگانه می توانند 
در 10روز آخر ماه صفر و منتهی به 

اربعین اجرا داشته باشند.

دختر و پسر جوان تهرانی نیت کرده بودند برای 
متبرک کردن آغاز زندگیشان، یکی از کارت های 
عروسیشان را در ضــریــح حــرم مطهر حضرت 
رضا)ع( بیندازند و این حس و حال خوب، اتفاق 

شیرینی را برایشان رقم زد.
بــه گـــزارش آســتــان نــیــوز، دو هفته پیش بــود که 
یک مواجهه اتفاقی در فرودگاه مهرآباد تهران 

زمینه ساز اتفاقی شیرین و ماندگار شد. 
ــهــرانــی در فـــرودگـــاه حــضــور یــافــتــه بــود  جــــوان ت
و بــا مسافرانی کــه عــازم مشهدالرضا)ع( بودند، 
گفت وگو می کــرد. نیتش ایــن بــود که یک امانتی 
ــه نــیــابــت از  ــا ب ــه یــکــی از مــســافــران بــســپــارد ت را ب
او در ضریح حــرم مطهر رضــوی بیندازد و اتفاق 
ــم خــــورد کـــه یــکــی از خــادمــان  ــ جــالــب وقــتــی رق
 حضرت رضـــا)ع( مخاطب گفت وگوی آن جــوان 

شد.
آن جوان تهرانی به طور اتفاقی با امین بهنام، معاون 
خدمات زائرین حرم مطهر رضوی همکالم شده بود 
که در بازگشت از سفر کاری خود به فرودگاه مهرآباد 
آمده بود و انگار خود حضرت این گونه مقرر کرده بود 
که یکی از خادمانش واسطه انجام این نیت زیبا و 

حال خوب زوج تهرانی باشد.
فردای آن روز، وقتی بهنام به حرم مطهر مشرف 
می شود، امانتی آن جوان تهرانی را برای انداختن 
در ضریح با خود مــی آورد اما پیش از انجام این 

ــگــری رقــم  کـــار، داســتــان بــه گــونــه دی
ــاز مــی شــود،  مــی خــورد. امــانــت کــه ب
معاون خدمات زائــریــن حــرم کارت 
عروسی آن زوج جوان را می بیند که 
ــرای حضرت  بــه طــور اختصاصی ب
رضـــا)ع( ارســال و از ایشان دعوت 
شده در جشن شروع زندگی آن ها 
حضور یابند؛ دعوتی شیرین و زیبا 
که هرچند یک رویا و آرزو است اما 
نیتی دلنشین و آسمانی پشت آن 
اســت و برکتی اســت بــرای شروع 

هر زندگی.
امین بهنام پس از مطلع شدن از 

ماجرا، موضوع را با حجت االسالم والمسلمین 
ــان قـــدس رضــــوی در میان  مــــروی تــولــیــت آســت
ــن مــی شــود کــه خــادمــان  مــی گــذارد و تصمیم ای
حضرت رضــا)ع(، این رویــای شیرین زوج جوان 
تهرانی را تا آنجا که در توانشان اســت محقق 

کنند.
تاریخ مراسم عروسی که روی کارت دعوت نوشته 
شده بود، اول ماه ذی الحجه بود؛ سالروز پیوند 
آســمــانــی حــضــرت عـــلـــی)ع( و حــضــرت فاطمه 
ــرا)س( کــه در تقویم بــه نــام روز ازدواج ثبت  زهــ
شده است و زیبایی تقارن این اتفاقات را بیشتر 

می کرد. 
در شب عروسی، وقتی زوج جوان تهرانی میزبان 
مدعوین بودند، به ناگاه جمعی از خادمان حرم 
مطهر حضرت رضا)ع( نیز میهمان آنان شدند و 

شبی به یادماندنی را رقم زدند.

هدیه رضوی ◾
خادمان آقا با همراه داشتن پرچم سبز بارگاه منور 
ثامن الحجج)ع( در جشن ازدواج آن ها حضور پیدا 
کردند و شمیم صحن و ســرای رضــوی را به جمع 
میهمانان این جشن بردند. دو انگشتری متبرک 
نیز از سوی تولیت آستان قدس رضوی به نوعروس و 
داماد هدیه شد.  همچنین یک جلد کالم هللا مجید، 
یک جلد کتاب عیون اخبارالرضا)ع(، شاخه نبات 
متبرک، بسته ای از گل های فوق ضریح مطهر به 
همراه سجاده نماز به این 

زوج جوان تقدیم شد. 
ــن هــدایــای  ــه غــیــر از ایـ ب
ــالـــی از حـــرم مطهر  ارسـ
رضــوی، خادمان حضرت 
یک دعوت نامه ویــژه هم 
ــه ایـــن دو جـــوان تقدیم  ب
کردند تا اولین سفر زندگی 
ــرکــشــان، ســفــر به  مــشــت
مشهدالرضا)ع( و حضور 
در بارگاه آسمانی امام رئوف 

باشد.

»محمود فرهنگ« در گفت وگو با قدس خبر داد

 تعامل با 25 کشور مسلمان 
در حوزه نمایش دینی

ماجرای حضور خادمان رضوی در یک جشن ازدواج 

 دعوت نامه عروسی که 
برای امام رضاj فرستاده شد

زیر سایه خورشیدهنر آیینی

زهرا دلپذیر   فریضه عبادی 
حج یکی از مهم ترین شعائر 
و مناسک آیین اســالم است 
ــردی و  کــه انــجــام آن از بعد فـ
اجتماعی، آثار و برکات بسیاری 
بــرای حجاج بیت هللا الــحــرام دارد. در آیــات قــرآن و 
روایات ائمه اطهار)ع( نیز بارها به اهمیت حج و نقش 
آن در خودسازی درونی و تقویت همگرایی مسلمین 
تأکید شــده اســت. همزمان با مــاه ذی الحجه و ایام 
بــرگــزاری حج تمتع، در ایــن زمینه با حجت االسالم 
والمسلمین علیرضا پیروزمند، عضو هیئت علمی 
و مدیر گــروه فرهنگی دانشگاه عالی دفــاع ملی به 
گفت وگو نشسته ایم. این استاد حوزه و دانشگاه از 
محققان بنام علوم اسالمی است و پژوهش های زیادی 

را در کارنامه خود دارد.

فلسفه برگزاری مراسم حج در اسالم چیست و چرا  ◾
در آیات قرآن و روایات ائمه معصومین)ع( تا این حد به 

این فریضه تأکید شده است؟
حج در آیین اسالم یکی از فرائض استثنایی و بی بدیل 
است که از جهات متفاوت نسبت به عبادات دیگر در 
اسالم و همین طور عبادات ادیان دیگر متمایز است؛ 
زیرا نخست حج عبادتی است که بنابر آیات شریف 
قرآن و فتوای فقها در طول عمر هر فرد مکلف، پس از 
استطاعت )...ولله علی الناس حج البیت من استطاع 
الیه سبیال...( یک بار حتماً باید انجام شود. این مسئله 
مورد اتفاق همه فرقه های اسالمی است و در کیفیت 
مراسم حج در بین مسلمین اشتراکات بسیار زیادی 
وجود دارد به همین دلیل حج یک کنگره بین المللی 
اسالمی است که هیچ یک از ادیان الهی قدرت ایجاد 
چنین تجمعی را به صورت مستمر ندارند. عالوه بر 
این، کیفیت برگزاری و نوع طراحی و مهندسی خدای 
متعال برای این مراسم، شرایطی استثنایی و فوق العاده  

و محیط پرورش بسیار تأثیرگذاری را هم از بعد فردی 
و استفاده معنوی و پیوند روحی بندگان خدا با ذات 
احدیت و هم از بعد اجتماعی و مالقات مسلمین 
از اقصی نقاط عالم، با رنگ ها و نــژادهــای مختلف، 
فراهم کرده و تمرینی است که از یک سو توحید و از 
ســوی دیگر برائت از شیطان را به عنوان یک الگوی 
تمام نشدنی و مورد نیاز مسلمانان تکرار می کند؛ چه 
آن هــایــی که به طــور مستقیم در ایــن مراسم شرکت 
می کنند و چه آن هــایــی که حضور مستقیم ندارند 
امــا به واسطه بستگانشان و رسانه در آن شرایط و 
موقعیت و جو قرار می گیرند و این حس به آن ها هم 
منتقل می شود. یعنی یک جبهه جهانی و پیوند قلبی 
جهانی بین مسلمین با محوریت کعبه اتفاق می افتد 
و این طبیعتاً شرایطی مبارک را فراهم می کند تا افراد 
در سلوک الی هللا بتوانند با سرعت باالیی به مقامات 
معنوی متناسب با ظرفیت خودشان دست یابند. 
همچنین به لحاظ شرایط اجتماعی و ایجاد اقتدار 
اسالمی در دنیای پر از شرک و کفر این حج می تواند 

یک ذخیره تمام نشدنی در اختیار مسلمانان باشد.

یکی از آثار و برکاتی که برای فریضه حج بیان فرمودید  ◾
تقویت بعد معنوی افراد است. شرکت در مراسم حج چه 

نقشی در رشد و تحول درونی حجاج دارد؟
ــدای مــتــعــال  ــ ــالم خــ ــ در فــرهــنــگ اســ
ظرفیت هایی را معرفی کرده  که افــراد با 
استفاده از آن ها می توانند فوق ظرفیت 
عادی و تالش متداول خودشان حرکت هایی جهشی 
را در زندگی معنوی خود تجربه کنند. حج هم یکی از 
این ظرفیت ها و ذخیره هایی است که خدای متعال در 
اختیار مسلمانان قرار داده تا کاستی های خودشان را 
جبران کنند. در کتاب ثواب االعمال و عقاب االعمال در 
روایتی طوالنی از قول پیامبر)ص( آمده است: کسی 
که از منزل خــود خــارج می شود در حالی که حاجی 

است، به واسطه هر قدمی که برمی دارد تا زمانی که 
برگردد 100هــزار هزار حسنه برایش نوشته می شود و 
از او 100هــزار هزار گناه بخشیده می شود و هزار هزار 
درجــه یعنی یک میلیون درجــه به واسطه هر قدمی 
که برمی دارد برایش نوشته می شود و به واسطه هر 
درهمی که هزینه می کند خدا به او یک میلیون درهم 
می بخشد. حضرت همین طور ایــن روایــت را ادامــه 
می دهند و به همین ترتیب فضائل بی شماری را برای 
عمره گزار بیان می کنند. در معانی االخبار نیز شبیه 
همین فضائل از قول امام باقر)ع( برای حجاج بیان شده 
که نشان از تأثیر حج در رشد روحی و معنوی و مقام 
بندگی فرد دارد. چون طبیعتاً در مقام سلوک الی هللا 
آنچه مانع شتاب گرفتن به سمت خدا می شود گناهان 
انسان است. خدا به ما وعده می دهد در حج بار گناه 
را از روی دوش شما برمی دارم؛ به عبارت ساده انسان 
امکان پــرواز پیدا می کند. به خصوص با شرایطی که 
خدا برای حجاج معین کرده که مثالً هر سال در زمانی 
خاص احرام ببندند و اعمالی را بر خود حرام کنند و به 
هیئت افرادی که در قیامت محشور می شوند در بیایند 
و طواف بیت هللا الحرام را در منا و عرفات انجام دهند و 
در مشعرالحرام بیتوته کنند، در واقع تمرینی است که 
خدای متعال آن ها را در شرایطی غیردنیایی قرار داده و 
تجسم عینی ساده و کوچک شده ای از آینده ای که در 
قیامت با آن روبه رو می شوند را پیش چشم آن ها قرار 
می دهد. به این ترتیب آن ها را از تعلقات دنیایی جدا 
می کند و در فضای متفاوتی قرار می دهد. طبیعتاً این 
موقعیتی است که خدای متعال برای بندگان در حج 
فراهم کرده و هیچ جای دیگری نمی توانند این تجربه 

ارزشمند را بیندوزند. 

یکی از مناسک مهم حج تمتع برای حجاج، انجام  ◾
قربانی در روز عید قربان است. فلسفه قربانی کردن در 

این روز چیست؟

انجام قربانی در مناسک حج در واقــع نماد قربانی 
کردن نفس انسان است یعنی انسان از تعلقات خود 
بگذرد و حاضر به قربانی کردن منیت خود در طریق 

الی هللا باشد. 

خدای متعال می فرماید: این خون و گوشتی که به 
واسطه قربانی ذبح می کنید نفعی برای خدا ندارند 
اما خدا به واسطه آن، درجاتی را شامل حال شما 
می کند. اگر به فلسفه و خاستگاه قربانی و سابقه 

تاریخی آن توجه کنیم می بینیم خــداونــد پــس از 
امتحان حضرت ابراهیم)ع( بــرای قربانی فرزندش 
اسماعیل، گوسفندی را برای ذبح فرستاد. ابراهیم)ع( 
حاضر شد فرزندی را که بــرای داشتن آن خیلی به 

درگــاه خدا تضرع کــرده بود و قــرار بود امتداد نبوت 
باشد را قربانی کند. 

این آمادگی برای فدا کردن عزیزترین متاع انسان، 
تمرینی بود که خدای متعال به واسطه این جریان 

تاریخی دارد به ما یاد می دهد باید خودتان را آماده 
کنید که برای خدا بهترین ها را قربانی کنید و نمادی 
شد که حجاج هر سال بیایند و این قربانی را انجام 

دهند و این درس را تکرار و تمرین نمایند.

حضرت امــام خــمــیــنــی)ره(، بنیان گذار جمهوری  ◾
اســالمــی و رهــبــر مــعــظــم انـــقـــالب، حــضــرت آیــت هللا 
خامنه ای در سخنرانی های مکرر به جنبه اجتماعی حج 
و نقش آن در پیوند مسلمین و ضرورت برگزاری مراسم 
برائت از مشرکین در حج تمتع هر سال تأکید کرده اند. 

درباره ابعاد اجتماعی حج برایمان بگویید. 
یــک بعد مهم حــج کــه متأسفانه در دنــیــای اســالم 
مــورد غفلت قــرار گرفته و حضرت امــام خمینی)ره( 
و رهبر معظم انقالب مکرر هر سال مورد توجه قرار 
داده اند بعد اجتماعی و بهره ای است که مسلمانان 
از این با هم بودن باید ببرند. حضرت امام)ره( در پیام 
معروف حج خود از آیه سوم سوره توبه استفاده کرده  
و مضامینش را به دفعات مورد توجه قرار داده اند: »و 
اذان من هللا و رسوله الی الناس یوم الحج االکبر ان 
هللا بری من المشرکین و رسوله فان تبتم فهو خیر 
لکم و ان تولیتم فاعلموا انکم غیرمعجزی هللا و بشر 

الذین کفروا بعذاب الیم«. 
ــدای مــتــعــال و  ایـــن آیـــه اعــالمــی اســـت از جــانــب خـ
ــرائــت از  رســولــشــان در روز حــج االکــبــر کــه اعـــالم ب
مشرکین را در حــج انــجــام دهــنــد و معنایش ایــن 
اســت که در حج جایگاهی اســت و باید در آن، این 
پیام رسانی جهانی اتفاق بیفتد. این پیام که خدا و 

رسولش از مشرکان بیزار هستند. 
خدا در این آیه می فرماید: اگر توبه کنید برایتان بهتر 
است ولی اگر اعراض کردید بدانید نمی توانید خدا را 
ناتوان کنید و کسانی را که کافر شدند به عذاب الیم 
بشارت بــده. پس از نــزول ایــن آیــه امیرالمؤمنین)ع( 
مأمور شدند به بــاالی کعبه بروند و این اعــالم برائت 

را از مشرکین انجام دهند. خــدای متعال این پیام و 
رسالت مستمر را به این ترتیب به ما داده که مسلمانان 
باید هرسال این درس را تمرین و تجربه کنند چون نه 
مشرکان و کفار بساطشان جمع شده و نه مخالفت 
و فشار آنان برای به حاشیه راندن مسلمانان در هیچ 
زمانی کُند شده بلکه شدیدتر هم شده است. بنابراین 
اعالم برائت از مشرکین یک وظیفه و مسئولیت دائمی 
است که باید به خصوص در ایام حج به اوج خود برسد. 
متأسفانه االن تسلط وهابیت بر حرمین شریفین و 
پیوند عمیق وهابیت دست ساخته انگلیس و آمریکا 
و اذنابش در شرایط معاصر، خطرهایی را به وجود 
آورده که اجازه استفاده از این ظرفیت مهم در حج را 
نمی دهند و نه تنها خودشان ضرر می کنند بلکه به 
جامعه اسالمی هم ضرر می رسانند. امام)ره( تعبیری 
داشتند که فرمودند: اگر مسلمانان هر کدام یک سطل 
آب روی اسرائیل بریزند اسرائیل غرق آب خواهد شد و 

از بین خواهد رفت. 
من از این مثال امام می خواهم این استفاده را کنم 
که در تجمع چند میلیونی حجاج قطعاً هر حج گزاری 
امتدادی دارد و دست کم 10 نفر از خویشاوندان و 
دل هایی را از سرزمینش به دنبال خود دارد. اگر این 
اعالم برائت به صورت رسمی، فراگیر، هدفمند و با 
برنامه باشد نه اینکه فقط یک شعار بدهیم و برویم 
و به زندگی خودمان بپردازیم و حج چنین جایگاهی 
پیدا کند و تبدیل به یک تجدید میثاق و اعالم مواضع 
و اعالم برنامه و سیاست شود برای حرکتی که باید 
در طول سال برای دنیای اسالم اتفاق بیفتد آنچنان 
رعبی در دل دشمنان اسالم ایجاد می شود که آن ها را 

به عقب نشینی قطعی واخواهد داشت. 

مناسک حج چطور می تواند سبب رونق اقتصادی  ◾
و خودکفایی کشورهای اسالمی شود؟

با توجه به سیاست های استعماری که اروپا و آمریکا 

برای تضعیف اقتصادی و غارت و چپاول منابع ملل 
ضعیف از جمله کشورهای اسالمی داشته و دارند، در 
مراسم حج و اجتماع مسلمین در یک مکان می تواند 
بهترین تعامالت و سیاست گذاری ها در دنیای اسالم 
برای انجام سرمایه گذاری ها و ایجاد بازارهای مشترک 
برای مسلمانان اتفاق بیفتد و سبب رونق اقتصادی 
دنیای اسالم شود و وابستگی آن ها چه از نظر فناوری 
و چه محصوالت به غیر خودشان به حداقل برسد. به 
این ترتیب مسلمانان از ترس به خطر افتادن زندگی 
دنیایی مجبور نخواهند بود به نظام های استکباری 
امتیاز بدهند. این ها بخشی از ظرفیت هایی است که 
حج در مقابل ما قرار می دهد که باید نخست آن ها 
را بشناسیم، دوم مطالبه کنیم، ســوم آن مقداری 
کــه خــودمــان می توانیم بــا وجـــود فــشــارهــای دولــت 
سعودی و وهابیت، از این ظرفیت استفاده کنیم و 
 آن را به فعلیت برسانیم و از تالش حداکثری فروگذار 

نکنیم.

در پایان اگر نکته ای ناگفته مانده بیان بفرمایید. ◾
امیدواریم با نابودی آل سعود توفیق تشرف تعداد 
بیشتری از مسلمانان و هموطنانمان در این مراسم 
و با کیفیتی بهتر فراهم شود. ما از همین جا در عرفه 
و منا برای آن ها التماس دعا داریم و امیدواریم فرج 
ــارت آن هــا باشد و همقدمی با  ــاداش زی امــام زمــان پ
امام زمان را قدر بدانند و بتوانند توجه حضرت را به 
خودشان و بقیه ملتمسان دعا جلب کنند. اما برای 
امثال ما که از این سفر جا ماندیم ادامه آن روایت از 
پیامبر)ص( که از عقاب االعمال عرض کردم را بیان 
می کنم؛ در انتهایش حضرت می فرمایند: کسی 
که به جای حاجی عمره گزار از بستگان و خانواده او 
مراقبت می کند اجر حاجی را دارد و یکی از راه هایی 
که ما هم بتوانیم خود را متصل به این زیارت کنیم 

همین است.
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حجت االسالم علیرضا پیروزمند در گفت وگو با قدس عنوان کرد 

حج؛ بزرگ ترین کنگره بین المللی اسالمی

ابالغ نقشه و صورتمجلس افرازی در اجرای بند ۶- آیین نامه

از : اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

به: كلیه مالكین مشاعی پالک ۷۴ فرعی )۱۷۸۴ فرعی( از ۱- اصلی بخش ده ثبت نور

پیرو اخطاریه ابالغ نقش��ه و رای افرازی به ش��ماره ۴۱۵/۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ که در روزنامه قدس روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ 
چاپ و منتشر گردیده به نحوی که تعدادی از خواندگان از قلم افتاده اند لذا اصالحی آن به شرح ذیل می باشد. نظر به اینکه آقای جعفر 
صفائی به وکالت از سوی شرکت انگیزه طوس احد از مالکین مشاعی پالک ۱۷۸۴ فرعی از ا- اصلی بخش ۱۰ ثبت نور واقع در ایزدشهر 
- امیر آباد - خشت سر - شهرک کوه نور البرز به طرفیت سایر مالکین برابر درخواست وارده بشماره ۶۱۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ تقاضای 
افراز حصه و س��همی مالکیتی ملک موکل خویش را از کل شش��دانگ پالک مذکور از این اداره نموده، و پس از انجام تش��ریفات الزم و 
موافقت بنیاد مسکن محمودآباد به شماره ۱۴۷۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ و تنظیم صورتمجلس افرازی به شماره ۱۴۰۱۸۵۶۰۰۰۶۰۰۰۴۳۷ 
مورخه ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ گردیده و پس از قبول افراز )عدم رد( از س��وی مس��ئول اداره، نهایتا منجر به صدور رای به شماره ۰۹/۴۱۴ مورخه 

۱۴۰۱/۰۲/۰۱ گردید.
لذا به پیوست تصویری از رای و نقشه افرازی فوق که به خواهان به نام شرکت انگیزه طوس به شماره ثبت ۷۷۸۵ و خواندگان به اسامی 
اکبر زندی آتشبار فرزند محمود، علی اصغر روحانی فرزند احمدعلی. حسن شیرمحمدی گلخوران فرزند اژدر . غالمرضا کیانی فرزند علی 
اکبر . زهرا مهدی زاده فرزند علی مراد . منصور مهدی زاده فرزند علی مراد . علی مرداد مهدی زاده فرزند حاجی یعقوب . امیررضا جاسب 
فرزند عبداله . مسعود مهدی زاده فرزند علی مراد . خدیجه مهدی زاده فرزند قاسم . منصوره مهرپور فرزند اصغر ، حبیب مهدی زاده فرزند 
یعقوب . محمدعلی زارعی فرزند محمد تقی ، محمد اژدری فرزند اصغر . مصطفی قاسمی بختیاری فرزند محمد تقی . فاطمه مهدی زاده 
فرزند علی مرداد . مهشید الیقی مقدم فرزند مجتبی . خدیجه کثیری فرزند محمد . امیر مظفرپور فرزند اسماعیل . زهرا نوبری تبریزی 
فرزند حسن . سیدمجتبی محمدنژاد فرزند سید مصطفی . مریم مهدیزاده فرزند علی مرداد . اصغر پوراسمعیلی فقیده فرزند احمد ، محمد 
حسن محمدنیا فیروز فرزند محمدرضا . مجید غفاری فرزند عبداهلل . شمسعلی سلیمانی دوگامه فرزند اله قلی . سید عال حبیبی جو فرزند 
سید حسن . اکرم شاکری فرزند عبداهلل . فریده احمدیان باشیز فرزند محمدابراهیم . فاطمه احمدی زاده . فاطمه مهدیان فرزند ناصر . 
نازنین مهدیان فرزند ناصر. امیررضا جاسب فرزند عبداهلل . محمدعلی زارعی فرزند محمدتقی . فریده احمدیان باشیز فرزند محمدابراهیم. 
تماماً به آدرس: ایزدشهر - امیراباد - روستای خشت سر - شهرک کوه نور، ابالغ میگردد تاچنانچه به نحوه افراز فوق اعتراضی داشته باشند 
می توانند برابر ماده ۲- قانون افراز و فروش امالک مشاع ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابالغ اعتراض خویش را به دادگستری شهرستان نور 
تسلیم و رسید گواهی آن را به این واحد ثبتی تحویل نمائید. از آنجائیکه وکیل برابر درخواست وارده به شماره ۹۹۶ مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ 
مکتوباً اظهار داشته که به آدرس سایر مالکین مشاعی دسترسی ندارد لذا مراتب فوق به با استناد به ماده ۱۸ آیین نامه اجرای مفاد اسناد 

رسمی الزم االجرا در یکی از جراید کثیراالنتشار چاپ می گردد.
م الف ۱۳۴۶۵۴۷     آ-۴۰۱۰۴۶۹۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
علی سعادتی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک نور



ــه هـــمـــت ســــازمــــان فـــنـــی و  ــ ب
نگهداری حــرم مطهر رضــوی 
پروژه  های عمرانی، تأسیساتی 
و هنری متعددی در صحن ها 
ــرم مــطــهــر در  و رواق هـــــــای حــ
حال اجراست که با تکمیل و 
بهره برداری از آن ها، عرصه خدمت رسانی به زائران 

گسترده تر خواهد شد.
به گزارش آستان نیوز، حفاظت از هنر و معماری 
در حــرم مطهر رضــوی در کنار اجـــرای طرح های 
توسعه ای برای ارتقای سطح خدمت رسانی، همواره 
یکی از راهبردهای مهم و اساسی در آستان قدس 

رضوی بوده است. 
ترمیم و مرمت کاشی کاری ها، ساخت رواق، صحن 
و یا مسیرهای عبوری در بافت داخلی و بیرونی 
حرم مطهر، تعویض و مرمت سنگفرش و ایجاد 
فضای سبز و... بخشی از این فعالیت هاست که 
در دوره های مختلف اجرایی شده و هم اکنون نیز 
20 طرح و پروژه   عمرانی، تأسیساتی و هنری در حرم 
مطهر رضوی در حال اجراست که معاون طرح و 
برنامه سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر جزئیات 

آن را تشریح کرده است.

46 هزار مترمربع فضای زیرسطحی جدید  ◾
ــروژه توسعه  ــ مهندس غــفــاریــان عــصــادســت، پ
زیرسطحی بست شیخ بهایی حرم مطهر رضوی 
را یکی از بااهمیت ترین طــرح هــای حــال حاضر 
برمی شمرد و می افزاید: در این پــروژه حــدود 46 
هزار مترمربع فضا در بست شیخ بهایی ساخته 
می شود که شامل سه قسمت مرکزی، غربی و 

شرقی است. 
غفاریان ادامــه می دهد: تاکنون در تمام سطوح 
زیرسطحی حرم مطهر یک طبقه پایین رفته ایم، اما 
در قالب این طرح، ساخت رواق زیرسطحی در دو 
طبقه، شبستان را از بهشت ثامن تفکیک می کند. 
وی با اشاره به اجرای بهسازی و ایجاد فضای سبز 
در بافت پیرامونی حرم مطهر تصریح می کند: یکی 
از این اقدام ها سنگفرش کردن بین بست های شیخ 
طوسی و طبرسی است که سال ها آسفالت بود و 

در مجموع بیش از 80 هزار مترمربع در فضاهای 
داخلی و پیرامونی حرم مطهر در حال طراحی یا  
اجرای پروژه  سنگفرش و بهسازی و تعمیرات کف 

هستیم. 
 
تعویض سنگفرش صحن انقالب اسالمی ◾

وی اجرای پروژه سنگفرش صحن انقالب اسالمی 
را دیگر پروژه در حال اجرا معرفی و اظهار می کند: 
تمام ساختمان ها، تجهیزات و نــازک کــاری در 
حرم مطهر عمر مفیدی دارد و از آنجایی که عمر 
مفید سنگفرش  و ایزوالسیون صحن انقالب به 
پایان رسیده بود تصمیم گرفته شد سنگ های 
آســیــب دیــده صحن انــقــالب تعویض شــود و از 
سنگ های جنس مرغوب در این طرح استفاده 

کنیم. 
مهندس غفاریان همچنین اصالحات سقاخانه 
و افزایش و توسعه آبخوری ها در حاشیه صحن 
انقالب و غرفه های این صحن را از دیگر اقدام های 
سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی برشمرد.

 
پله برقی و آسانسورهای جدید  ◾

ــدازی آسانسور در نقاط مختلف  ساخت و راه  انـ
حرم نیز یکی دیگر از اقدام هایی است که معاون 
طرح و برنامه سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر 

رضوی به آن اشاره می کند و می گوید: یک آسانسور 
ویژه خدام در ضلع جنوبی صحن انقالب در حال 
راه اندازی است که هفته آینده افتتاح خواهد شد، 
همچنین نصب و راه اندازی آسانسور ویژه استفاده 
عموم واقع در کفشداری17 بست شیخ طوسی به 

رواق دارالحجه نیز در دست انجام است.
غفاریان تأکید می کند: همچنین به منظور تسهیل 
آمد و شد زائران و مجاوران در رواق های دارالحجه 
و حضرت معصومه)س(، دو پله برقی و یک پله 
سنگی در حــال ساخت اســت و یــک آسانسور 
داخــل صحن پیامبر اعظم )ص( بــرای ورود به 
پارکینگ ویژه کارکنان و خدمه حرم مطهر رضوی 

نیز در حال راه اندازی است.

مرمت کاشی های آسیب دیده  ◾
وی همچنین با بیان اینکه لکه گیری و مرمت به 
صورت مستمر در حرم مطهر در حال انجام است، 
می افزاید: مرمت کاشی های جداره شرقی رواق امام 

خمینی)ره( نیز در دست انجام است. 
معاون طرح و برنامه سازمان فنی و نگهداری حرم 
مطهر رضوی به رفع ایرادهای ورودی رواق دارالحجه 
که در فرم، هندسه و عملکرد دچار مشکل بود اشاره 
می کند و ادامــه می دهد: در این طرح استفاده از 
معماری زمینه گرا با ویژگی دعوت کنندگی و استفاده 

از قوس های اسالمی در دستور کار بوده تا با جداره ها 
و بست و صحن همخوانی داشته باشد. 

وی در ادامه با اشاره به بحث مقرنس کاری ایوان 
ــاب الـــهـــادی)ع( بیان  ــاب الــکــاظــم)ع( و ب اصلی ب
می کند: بنا داریم امسال از این پروژه رونمایی کنیم 

و امیدواریم کار فاخر و درخور توجهی باشد.
غفاریان به پروژه های هنری مانند آینه کاری های 
ــرم مــطــهــر هـــم اشـــــاره مــی کــنــد و مــی گــویــد:  حــ
آینه کاری های حرم مطهر به دو دسته محدوده های 
بیرون و داخل صحن تقسیم می شود، در برخی 
نقاط داخلی حرم تزئین آینه و گچ کاری در حال 
انجام است و سعی شده با طرح آینه کاری داخل 

رواق ها متفاوت باشد. 
وی می افزاید: در حال حاضر نیز پروژه آینه کاری و 
گچ کاری در رواق های طوسی و حر عاملی و نقاشی 
و آینه کاری رواق دارالهدایه در دستور کار قرار دارد.

 
موزه جدید ◾

دیگر پروژه ای که وی به آن اشاره می کند، ساخت 
یک مــوزه جدید در حــرم مطهر اســت. غفاریان 
اظهار می کند: بسیاری از اشیای نفیس به دلیل 
کمبود فضا در خــزانــه مــوزه مــرکــزی حــرم مطهر 
نگهداری می شود به همین دلیل در نظر داریم 
ــوزه ای بین بــاب الــرضــا)ع( و بــاب الــکــاظــم)ع( با  مـ
مساحت 65 هزار مترمربع احداث کنیم که در حال 
حاضر قسمتی از سازه این بنا اجرا شده و در مراحل 
بعدی سازه سایر قسمت ها در دستور کار اجرا قرار 

خواهد گرفت.
به گفته معاون طرح و برنامه سازمان فنی و نگهداری 
حرم مطهر، همه این پروژه های عمرانی، تأسیساتی 
و هنری با تأکید بر ایجاد سهولت در زیارت و ارتقای 
سطح رفاه و خدمت به زائران حضرت رضا)ع( در 
حال اجراست که تکمیل آن ها چنین اهدافی را 

محقق خواهد کرد. 
غفاریان بر این نکته نیز تأکید می کند که طبق 
دستور تولیت آستان قــدس رضــوی، زمان بندی 
شــروع و پــایــان ایــن پـــروژه بــه اطــالع عموم زائــران 
رسانده شــده تا همگان در جریان جزئیات این 

خدمت رسانی باشند.

نگاهی به طرح های عمرانی که در صحن ها و رواق های حرم مطهر رضوی در حال اجراست  

20 پروژه برای توسعه خدمت رسانی به زائران

خبرخبر
امروزامروز

همخوانی قاریان ایرانی در مسجدالحرام
هر ساله در ایام برگزاری حج تمتع یک کاروان قرآنی نیز از 
ایران به سرزمین وحی اعزام می شود. اعضای این کاروان 
که با تصمیم کمیته اعــزام و در هماهنگی با سازمان 
اوقاف و امور خیریه و بعثه مقام معظم رهبری در امور 
حج و زیارت انتخاب می شوند، شامل 20نفر از استادان 

و قاریان ممتاز، یک حافظ و یک گروه تواشیح هستند 
که به اجرای برنامه های قرآنی در جمع حجاج ایرانی و 
حاجیان سایر کشور ها می پردازند. این کاروان امسال 
هم پس از اجــرای برنامه های متعدد در مدینه منوره، 
آیه 250 سوره بقره را در مسجدالحرام همخوانی کردند.

قاسم مقدمی از خوزستان، مسعود نــوری از تهران، 
سیدحمیدرضا مقدسی از قــم، هــادی موحد امین از 
تهران، امیرحسین رحمتی از گلستان، علیرضا بیژنی از 
خراسان رضوی، مجتبی پرویزی از تهران، مهدی کرمی از 
زنجان، مهدی سعادتی کیا از لرستان، حمید حق طلب از 

خراسان رضوی، علیرضا مکاری از اصفهان، سیدمحمد 
طاهایی از مازندران، یوسف جعفرزاده از هرمزگان، رضا 
گلشاهی از خراسان رضوی و گروه تواشیح مصباح الهدی 
از خوزستان اعضای کــاروان قرآنی نور را به سرپرستی 
قاسم رضیعی، قاری بین المللی کشور تشکیل داده اند.

قرآن 
   آخرین فرصت نام نویسی 

در »شباب الرضا)ع(« 
حسین مقدم کیا، دبیر اجرایی طرح 
ملی تالوت قرآن »شباب الرضا)ع(« 
گفت: نام نویسی این طرح که از یکم 

تیرماه آغاز شده تا ۱۵ مرداد ادامه 
دارد و نوجوانان پسر 8 تا ۱۵ سال و 

دختران ۱0 تا ۱۵ سال می توانند برای 
 melitelavat.ir نام نویسی به سایت

مراجعه کنند.

 دبیر اجرایی طرح ملی تالوت قرآن 
افزود: این طرح با همکاری مرکز 
قرآن کریم آستان قدس رضوی و 

معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در حال برگزاری است. 

طرح ملی تالوت قرآن به دو صورت 
حضوری و مجازی برگزار می شود 
و امیدواریم با اطالع رسانی گسترده 

شاهد حضور پرشور نوجوانان 
سراسر کشور باشیم.
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الغنی قّلة 
ما متنیک و 
الرضا مبا 
یکفیک  
 بی نیـازی  
در کمـی آرزو و 
رضایت به چیزی 
 است که تو را 
کفایت می کند.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
براب��ررای ش��ماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۲۲۰۰۰۰۴۷ هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای علی نیازی نعمان فرزند محمدعیس��ی به شماره شناس��نامه۲۹۰صادره ازفریمان دریک قطعه زمین مزروعی 
بمساحت۸۲۵۴،۱۲۲مترمربع پالک۱ فرعی از ۳۳۶اصلی واقع دربخش۵ازمحل مالکیت رسمی متقاضی محرزگردیده 
است.لذابمنظور اطالع عموم مراتب دردونوبت بفاصله ۱۵روزآگهی میشود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمیتوانندازتاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم 
وپس ازاخذرسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد.  آ-۴۰۱۰۴۶۸۶                                  

تاریخ انتشارنوبت اول:۱۴۰۱،۴،۱۵                  
تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۴۰۱،۴،۲۹

محمدرضا رجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک فریمان 

اخطاریه ماده 101- اموال غیر منقول
بدینوس��یله در خص��وص پرونده اجرائی کالس��ه ۹۹۰۰۲۳۸ ، به اقای وحید عظیمی گل مکانی به ش��ماره ملی : 
۰۰۶۱۴۷۱۶۱۵ فرزند : رجبعلی ورثه مرحوم : رجبعلی عظیمی گل مکانی به موجب گزارش مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ 
کارشناس رسمی دادگستری به شرح تصویر پیوست ، پالک ثبتی ۱- فرعی : ۱۴۶۶۰ از پالک اصلی ۲۳۶ در بخش 
: ۰۷ ناحیه: ۰۰ واقع در: چناران به مبلغ ۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )چهارصد و پنجاه میلیون تومان( ارزیابی گردیده 
. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید ، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت  پنج روز از تاریخ 
ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به دفتر این اجرا 
تسلیم نمایید. ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر 

داده نخواهد شد. م/الف ۱۶-۴۰۱      آ-۴۰۱۰۴۶۸۸
رییس واحد اجرای اسناد رسمی چناران-مرتضی والیتی

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب اجرائیه صادره از سوی شعبه اول دادگاه عمومی کالت ثبت به کالسه  ۸۰۱/۹۲۰۰۷۹ محکوم علیه آقای 
محمود بهادریان و غیره محکوم به تادیه ۱۱۴ قطعه سکه تمام بهار آزادی بابت مهریه در حق محکوم له خانم هدا 
شجاعیان و پرداخت حق االجرای دولتی از محل ترکه متوفی حسین بهادریان گردیده اند . با توجه به امتناع محکوم 
علیه از تادیه بدهی حسب تقاضا و ارائه محکوم له ، یک قطعه زمین مسکونی از ترکه متوفی مشاعا توقیف و توسط 
کارشناس مورد بازدید واقع و بدین شرح نظریه اعالم نموده است : ملک فوق برابر تصویر سند و مبایعه نامه ابرازی 
شامل یک قطعه زمین و بنای موجود در آن به مساحت عرصه ۲۰۰ متر مربع از شش دانگ یک باب منزل مسکونی 
ب��ه مس��احت عرصه ۶۴۰ متر مربع پ��الک ۸۸۵ فرعی از ۲۴۵ فرعی از ۷۵ اصلی بخ��ش ۱۷ حوزه ثبت کالت که 
مشخصات اعیان فوق به شرح ذیل می باشد : ۱- یک واحد مسکونی به مساحت حدود ۶۴ متر مربع با نمای آجری 
بدون خواب کف موزاییک بدنه کاشی در و پنجره فلزی سقف گچ با سیستم دیوار تمام اسکلت به قدمت حدود ۱۰ 
سال می باشد . ۲- فاقد انشعاب آب و برق و گاز می باشد . ۳- ملک فوق فاقد پایانکار می باشد . ۴- ملک فوق در 
محدوده قانونی روس��تا دارای کاربری مس��کونی و فاقد عقب نشینی و سهل البیع می باشد . ارزش ۲۰۰ متر مربع 
عرصه به انضمام ۶۴ متر مربع اعیان واقع در آن به مبلغ ۲/۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )معادل دویست و بیست و هشت 
میلیون تومان( تعیین می گردد . مقرر است ملک توقیفی  از طریق مزایده حضوری ، در مورخه روز چهارشنبه پنجم 
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 
دادگستری کالت و یا نقدا بابت تضمین شرکت 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-۴۰۱۰۴۶۸۹
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کالت - غالمیان

 آگهی فقدان سند مالکیت 
 وراث مرحوم محمدآقا علیزاده با ارئه ۲ برگ استشهادیه المثنی که در دفترخانه ۷۷ بابل تصدیق امضاء شده و طی 
درخواس��ت ش��ماره ۱۴۰۱۲۱۷۱۰۰۰۴۰۰۸۷۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تقاضای صدور سند المثنی ششدانگ تحت 
پالک ۵ فرعی ۴۰۶۳- اصلی بخش دو ثبت بابل که س��ند مالکیت آن ذیل دفتر ۱۱۲ صفحه ۵۶۵ و ثبت ۱۳۱۹۰ 
به نام ایشان صادر و تسلیم گردیده در اثر جابجایی مفقود شده را نموده اند در اجرای ماده ۱۲۰-اصالحی آئین نامه 
قانون ثبت و تبصره های ذیل آن اعالم مقتضی اس��ت چنانچه س��ند مالکیت مذکور هر عنوان به آن دفترخانه ارائه 
گردد از انجام هرگونه اقدام خودداری و الشه سند را از آورنده اخذ و به این اداره ارائه نماید. تذکر: برابر اسناد رهنی 
شماره های ۲۴۳۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۹ و ۱۳۴۵۳ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ دفترخانه ۱۳۹ بابل در رهن بانک سپه بابل 

میباشد.  م الف ۱۳۴۲۵۵۲   آ-۴۰۱۰۴۶۹۰
رونوشت به ستاد اجرایی فرمان امام )ره( جهت استحضار

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
سید مهدی حسینی کریمی - رییس اداره ثبت اسناد و امالک بابل

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ 
و برابر رأی ش��ماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۰۸۰۰۰۰۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ هیئت تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی طرقبه شاندیز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی محمدحسن امیری فرزند حبیب اهلل 
در مورد تقاضا و انتقال از محل مالکیت مالک خود متقاضی نسبت به مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
منزل به مس��احت ۲۳۵/۶۷ مترمربع قس��متی از پالک ۲۵ فرعی از از ۱- اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ۰۶ 
مشهد حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز محرز گردیده است لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق 
این روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل 
تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
 م.الف ۷۱۸   آ-۴۰۱۰۳۹۴۷

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۴/۰۱            تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به 

فاصله ۱۵ روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک ۱۴۴-اصلی اراضی پیش کمر

۱-شش��دانگ یکباب کارگاه تیرچه بلوک از پالک ش��ماره ۱۴ فرعی از ۱۴۴ اصلی فوق به مساحت ۴۲۴۲/۳۹ متر 
مربع ابتیاعی آقای رضا خوش رو به میزان س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ و آقای عبدالحسین خوش رو به میزان 
س��ه دانگ از ششدانگ)مش��اعا و بالسویه( از محل مالکیت رس��می مرحوم محمدعلی منیری مقدم)وراث مرحوم 
گوهر- علیرضا- صغری- معصومه- محمد- سکینه- گالبتون- غالمحسین- غالمرضا- محمدرضا( برابر آراء شماره 

۱۰۲۶-۱۴۰۱و۱۰۳۱-۱۴۰۱ مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۲۲- کالسه های ۰۰۵۲-۱۳۹۸ و ۱۳۹۸-۰۰۵۳
لذا بدینوسیله به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چناچه اعتراضی 
دارندبایداز تاریخ انتشار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسیداخذ نمایندمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایندوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهنددرصورتی که اعتراض در مهلت 

قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.

شناسه اگهی ۱۳۳۸۶۵۲    آ-۴۰۱۰۳۸۰۹
تاریخ انتشارنوبت اول۱۴۰۱/۰۳/۳۱              تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

اکبر اقبالی -رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

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 ۱۳ 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 
رس��می صادر و تس��لیم 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 اس��ناد و امالک شهرس��تان 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 ش��ماره  ۱۴۰۱۶۰۳۱۳۰۰۶۰۰۰۹۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ تقاضای آقای علی امامعلی زاده فرزند 
امیر ارس��الن مبنی بر صدور س��ند مالکیت ششدانگ یک باب ساختمان قس��متی از پالک ۹۳۸۲ فرعی از 
یک – اصلی بخش ۱۴ مراغه حوزه ثبتی میاندوآب واقع در میاندوآب خریداری شده از آقای رسول سعیدی 
و حس��ین بابازاده به ش��ماره پرونده هیأت ۸– ۱۴۰۱ به مساحت ۱۵۰ مترمربع که برای آن پالک  ۲۹۹۴۵ 

فرعی تعیین شده است .  
م/الف ۶    آ-۴۰۱۰۳۸۱۶

تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱           
تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ 

سعید سیفی –  سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب

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 ۱۳ 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 
رس��می صادر و تس��لیم 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 اس��ناد و امالک شهرس��تان 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  ۱۴۰۱۶۰۳۱۳۰۰۶۰۰۰۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ تقاضای آقای معصوم پورتقی فرزند یحیی 
مبنی بر صدور سند مالکیت ۹۲۶/۸۰ سهم از ۴۷/۱۹۲۱۵۷ سهم ششدانگ یک قطعه باغ انگور قسمتی از 
پالک ۵۸۸ فرعی از ۵ – اصلی بخش ۷ مراغه حوزه ثبتی میاندوآب واقع در مال شهاب الدین خریداری شده 
از وراث مرحوم عین اله صفری به شماره پرونده هیأت ۳۸۷– ۱۴۰۰ به مساحت ۹۲۶/۸۰ مترمربع که برای 

آن پالک  ۶۲۸ فرعی تعیین شده است .  
م/الف ۷   آ-۴۰۱۰۳۸۱۸

تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱            
تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ 

سعید سیفی –  سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بهار

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده ۳ قان��ون و ماده ۱۳ آئین نام��ه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت��ی و اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رس��می برابر رای ش��ماره ۲۰۱۵- ۱۸ /۱۴۰۰/۱۲هیات پنجم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بهار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی میرزائی محرز فرزند محمد بشماره شناسنامه 
۱۱ صادره از کبودرآهنگ در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت۳۲۷/۵۵متر 
مرب��ع پالک ۱۱۹۰۴ فرعی از ۱۳۹ اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پ��الک ۲۱۶۷ فرعی از ۱۳۹ اصلی 
واقع دربخش چهارهمدان خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقای غالمعلی توتونچیان محرز گردیده 
اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسند 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.
) م الف ۴۳(   آ-۴۰۱۰۳۸۵۶

تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/۳/۳۱                   تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۴/۱۵ 
جالل حدادی – رئیس ثبت اسناد و امالک همدان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بهار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگه��ی موض��وع م��اده ۳ قانون و م��اده ۱۳ آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبت��ی و اراضی 
وس��اختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای ش��ماره ۲۰۲۷- ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ هیات پنجم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بهار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای روح اهلل  طراوتی احمد فرزند ابوالقاس��م  بش��ماره 
شناسنامه ۱۲۳۹۴ صادره از بهار در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان کلنگی به مساحت 
۵۲۴/۳۲ مترمرب��ع پ��الک ۱۱۸۹۲ فرعی از ۱۳۹ اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک ۷۶۹ فرعی از 
۱۳۹اصلی واقع دربخش چهار حوزه ثبت ملک بهار خریداری مع الواس��طه از مالکین  رس��می آقایان 
محمود آقا وحاج شیرمحمد 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 صدورسند 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. )م الف ۲۶ (  آ-۴۰۱۰۳۸۶۰
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۳/۳۱                     تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۴/۱۵

جالل حدادی-  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بهار

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

برابر کالسه ۱۴۰۱/۰۴۶ و رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۷۱۱۴۰۰۰۷۰۵ هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیروان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای امید خاکش��ور فرزند هاش��م به شماره شناس��نامه ۴۰۶ در ششدانگ یک باب منزل به 
مساحت ۲۹۴.۴۸ مترمربع قسمتی از پالک ۴۰ فرعی از ۱۱ اصلی بخش ۵ اراضی خانلق حوزه ثبت ملک شیروان 
از محل مالکیت خود متقاضی 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-۴۰۱۰۳۸۸۶
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۳/۳۱              تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۴/۱۵
علی محمودی رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

گفتوگو

دومین جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( 

پیشتازی بانوان در 
پویانمایی و موشن گرافیک 

داور دومین جشنواره رســانــه ای بین المللی 
ــا)ع( گفت: در بخش پویانمایی و  امــام رضـ
ــه ای  مــوشــن گــرافــی دومــیــن جــشــنــواره رســان
بین المللی امام رضــا)ع(، آثار بانوان پیشتاز 

بوده است.
ــاره ارزیــابــی آثــار ایــن دوره در  تقی عالمی درب
بخش پویانمایی و موشن گرافی اظهار کرد: 
در بخش پویانمایی و موشن گرافی جشنواره 
ــا)ع(، امسال  رســانــه ای بین المللی امــام رضـ
شاهد دو اتفاق بودیم؛ یکی اینکه خانم ها 
پیشتاز بودند و نکته دیگر آثار امسال روایت 
داستانی بهتری نسبت به دوره اول داشت. از 
نظر تعداد آثار هم مشارکت خوبی را مشاهده 
کــردیــم امــا هــنــوز تــعــداد مشارکت کنندگان 

می تواند بیشتر باشد. 
عالمی درباره آثار دریافتی در بخش بین الملل 
جشنواره نیز گفت: در بخش بین الملل نیز 
شاهد اتفاق های خوبی بودیم و آثــار خوبی 
ارسال شده بود اما کمی با محورهای تعیین 
شده برای جشنواره فاصله داشت که نشان 
می دهد الزم است هماهنگی بیشتری برای 
ارتــقــای کمی و کیفی آثـــار حـــوزه بین الملل 

انجام شود.
 وی در مـــورد افــق پیش روی ایــن جشنواره 
گفت: جشنواره رسانه ای امام رضــا)ع( دارد 
جای خود را پیدا می کند و مطمئناً در آینده با 
استقبال و مشارکت بیشتری مواجه خواهد 
شد؛ چرا که ظرفیت بسیار خوبی دارد و جوایز 
شرکت کنندگان نیز از امتیازات خوبی است 

که می تواند رغبت بیشتری ایجاد کند.
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