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 ویژه برنامه های شهادت 
 jامام محمدباقر 

در حرم مطهر رضوی

ــروز شـــهـــادت امـــام  ــالـ بـــه مــنــاســبــت هــفــتــم ذی الـــحـــجـــه، سـ
محمدباقر)ع( برگزاری برنامه های فرهنگی، مذهبی و عزاداری 
متعددی ویژه زائران و مجاوران در حرم مطهر رضوی آغاز شد.
حجت االسالم شریعتی نژاد؛ معاون تبلیغات اسالمی آستان 
قدس رضوی گفت: برنامه محوری شب شهادت آن حضرت، 
روز گذشته پس از نماز مغرب و عشا در صحن پیامبر اعظم)ص( 
حیدری  محمدباقر  والمسلمین  اســالم  و حجج  شــد  بــرگــزار 
کاشانی، عبدالحمید واعظ شهیدی و مهدی شریعتی تبار به 
ایراد سخنرانی و مداحان اهل بیت)ع( به مرثیه سرایی پرداختند.
ــان ایــنــکــه در ایــــام شـــهـــادت امــــام بـــاقـــر)ع( نماز  ــی وی بـــا ب
جــمــاعــت مــغــرب و عــشــا در صــحــن پیامبر اعـــظـــم)ص( به 
ــت هللا امــامــی کــاشــانــی اقــامــه مـــی شـــود، گفت:  ــ امــامــت آی
صبح   11:15 ساعت  از  بــاقــر)ع(  امــام  شهادت  روز  ویژه برنامه 
پنجشنبه در رواق امــام خمینی)ره( آغــاز می شود که در این 
فقیه  ولــی  نماینده  علم الهدی،  سیداحمد  آیــت هللا  مــراســم 
در خراسان رضــوی و امــام جمعه مشهد سخنرانی می کند. 
معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه 
مراسم عزاداری ویژه زائران عرب زبان در صحن غدیر برگزار می شود، 
پاسخگویی  کارشناسان  روز  در طول  کــرد: همچنین  تصریح 
به ســؤاالت اعتقادی در صحن ها حضور دارنــد تا به سؤاالت 
زائران عزیز در مورد زندگانی این امام عظیم الشأن پاسخ دهند.

چهار  خــانــه مــان،  نــزدیــک  توسلی  رقیه 
خیابان آن طرف تر، پارک داریــم. یک بید و 
هست  تویش  خوشگل  قدبلند  کــاج  تا  دو 
دیــروز  نمی شوم.  سیر  دیدنشان  از  من  که 
بعدِ داروخانه با کیسه قرص و دوا یکراست 
رفتم پارک، تجدید روحیه. سر ظهر قشنگی 
و  بلبل  امــا  نداشت  تابستانی  آفتاب  ــود.  ب
جیرجیرک و هوای تمیز چرا تا دلت بخواهد.

معمول  طــبــق  نشستم،  بــیــد  درخــــت  زیـــر 
چشم هایم را بستم و با صدای جیرجیرک 
بــاور کــردم که تابستان شــده. اصــالً اعتقاد 
و  از گذشته می آید  دارم این صــدای خوب 

مــال خاطرات اســت و با آن باید پــرت شد 
به بچگی. هنوز جاگیر نشدم که از صدای 
چلق چیلیق پالستیک دارو، ترسیده چشم 
بــاز کــردم. ســالم می کند! خانمی که کیسه 
داروهایم را می چرخاند توی دستش! بسته 
پفیال هم تعارف می کند. برنمی دارم و تشکر 
دست  تـــاب  روی  پسرکش  بـــرای  مــی کــنــم. 
تکان می دهد. با لهجه شیرینش می پرسد: 
ــوری؟ بخیری؟ قــربــان ســـرت. دیـــدم بر  »جــ
فرشی، گفتم بیایم پای هم گپ کنیم...«. آن 

وقت خودش شرمنده می خندد.
آن قــدر خونگرم رفــتــار می کند کــه مــن هم 

می گوید  مــی پــرســم.  را  اســمــش  بی مقدمه 
»قمر« و باز شروع می کند به حرف. از پارک و 
چمن و... می گوید. بعد از حالم می پرسد که 
چرا این اندازه دارو می خورم و تجویز می کند 
که دمیجات را امتحان کنم. گیاه بخورم. بروم 
عطاری. دلم بسوزد برای جوانی ام. می گوید 
ایران را چقدر عاشق است. از پدر و مادرش 
و اینکه دو وطن دارد، از اوالد خُردش، از هنر 
دوخــت و دوزش، از صاحبخانه زاللــش که 
خواهرانه عالقه اش دارد و از زادگاه مادری اش 

کابل. 
پسرِک تاب سوار که مادرش را صدا می کند، 

پس ام  را  دارو  پالستیک  افغانستانی  قمر 
مــی گــویــد: »عــبــدهللا«،  و مهربان  مــی دهــد 
مَردَم، عطار است... به ما سر بزن ... دست 

خالی برنمی گردی جانکم.
قمر خانم کــه رفــت و ایــن جمله هــی توی 
مثل  مهربان  باشید...  مهربان  ماند:   سرم 
آب های روان دره های پامیر و پنجشیر... مثل 

شیرینی لهجه هرات.

سنجاق
و  دوســتــی  می فرمایند:  ــرم)ص(  ــ اکـ پیامبر 

مهرورزی نیمی از دین است.
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منبر مجازی 

jجاذبه امام باقر

 حـــجـــت االســـام حــســیــنــی قــمــی 
ایشان  بــاقــر)ع(، جاذبه  امــام  ویژگی  نخستین 
بود. امروزه برخی از ما آن قدر دایره روابطمان 
را تنگ کرده ایم که همه را طرد می کنیم. زندگی 
ائمه)ع( برای ما میزان است و باید خودمان را با 

آن بسنجیم.
شیخ طوسی در کتاب امالی نقل کرده شخصی 
اهـل شـام آمـده بـود مدتـی در مدینـه زندگـی 
کند. شـام در دوره بنی امیه مرکز تبلیغات علیه 
امیرالمؤمنیـن)ع( و ائمـه)ع( بـود. اصـوالً مـردم 
شـام نگاه خوبی به اهل بیت)ع( نداشـتند. این 
فـرد فقـط در جلسـات درس و بحـث حضـرت 
مـن  می گفـت  هـم  امـام  بـه  می کـرد.  شـرکت 
بیشـتر از همه با شـما فاصله فکری و اعتقادی 
دارم... ولـی دو ویژگـی در جلسـات شـما وجـود 
دارد ... یکـی بحث هـای خـوب علمـی اسـت و 
دیگـر اینکـه اخـالق خـوب شـما مـرا جـذب کـرده 
َـنْ تَخْفـی عَلـَی  اسـت. حضـرت بـه او فرمـود: »ل
هللاِ خافِیَـهٌ«... چیـزی بـر خدا مخفی نیسـت... 
در مسـجد  امـام  روزی  شـد...  بیمـار  فـرد  ایـن 
را  مـرد  ایـن  فـوت  خبـر  کـه  می خواندنـد  نمـاز 
آوردنـد و گفتنـد وصیـت کرده شـما بـرای او نماز 
بخوانیـد... امـام گفتنـد او نمـرده اسـت؛ شـتاب 
نکنید تا من بیایم... به خانه برگشتند و دوباره 
وضـو گرفتنـد ...رفتنـد مسـجد... دو رکعت نماز 
و مدت طوالنی دعا ... بعد به منزل فوت شـده 
رفتنـد. بـدن پیچیـده شـده آمـاده نمـاز بـود. امام 
باقـر)ع( او را صـدا زدنـد، زنـده شـد و نشسـت... 
بیاوریـد... چنـد  برایـش غذایـی  امـام فرمودنـد 
امـام  خانـه  بـه  شـد،  خـوب  فـرد  ایـن  بعـد  روز 
رفـت و گفـت: شـهادت می دهـم کـه شـما ولـی 
و حجـت خـدا هسـتید... وقتـی جـان از بـدن 
مـن بیـرون آمـد، شـنیدم کـه منـادی نـدا داد کـه 
روح را بـه بدنـش برگردانیـد، ایـن را باقـر)ع( از 
 مـا خواسـته اسـت... ایـن فـرد تبدیـل بـه یکـی از 
ایـن داسـتان دو نکتـه  اصحـاب امـام شـد. در 
ایـن داسـتان حدیثـی از  پایـان  وجـود دارد. در 
امـام باقـر)ع( دارد کـه شـبیه آن در خطبـه 154 
نهج البالغـه و در کلمـات پیامبـر)ص( هـم وجـود 
دارد. امـام فرمـود: مگـر نمی دانی خدا بندگانش 
را دوسـت دارد و اگـر کار بـدی می کننـد، خـدا بـا 
آن کار مخالـف اسـت نـه بـا خـود بنـده. یعنی ما 
دشـمن شـما نیسـتیم. خـدا بـا کسـی دشـمنی 
نـدارد. مـن می خواسـتم دسـت شـما را بگیـرم 
و برگردانـم. ایـن داسـتان بایـد نـگاه دینـی مـا را 
عـوض کنـد. مـا بایـد جاذبه امـام را در زندگیمان 

پیـاده کنیم.
امیرالمؤمنیـن)ع( در نهج البالغـه دارد: شـما کـه 
خودتـان را خـوب می دانیـد، وظیفـه شـما ایـن 
اسـت کـه بـه گناهـکاران بـا محبـت نـگاه کنیـد و 
دسـت آن هـا را بگیریـد. کسـی کـه کار بدی کرده 

اسـت بایـد روزی برگـردد.

درباره زندگی و مبارزات محمدعلی فاضل خراسانی، عالم مدفون در حرم رضوی

فیلسوفی که هواخواه مشروطه مشروعه بود 
نیکبخت    محمدحسین 
حـــــاج مــحــمــدعــلــی فــاضــل 
خراسانی مشهور به »حاجی 
فاضل«، از آن آدم های خاص 
تاریخ معاصر مشهد است؛ 
حکیم و فیلسوفی که البته تا حدودی سیاستمدار 
هم بود و هرگز خود را از صحنه اجتماع و رویدادهای 
آن کنار نمی کشید. حاج فاضل از شاگردان برجسته 
میرزای بزرگ شیرازی، صادرکننده فتوای تنباکو بود 
و شاید بخشی از شجاعت و صراحت کالم وی، در 
مجلس درس آن مجتهد بزرگ شکل گرفت. او هیچ 
حرفی را بــدون سند و مــدرک قبول نمی کرد، اسیر 
هیجانات و احساسات نمی شد و در راه عقیده اش، 
جان می داد. در دوره مشروطه خواهی و در بلبشوی 
فعالیت های سیاسی و انتشار اصطالحاتی که کمتر 
کسی معنی آن را می فهمید، نشست و مثل یک 
دانشمند خبره و آگاه دربــاره مشروطه تحقیق کرد 
و خوبی و بدی اش را شناخت و بدون کوچک ترین 
که  چند  هر  گفت؛  مــردم  به  را  همه  رودربایستی، 
برخی از این اقدام او خوششان نیامد. حاج فاضل تا 
پایان عمر در حوزه علمیه مشهد تدریس می کرد و 
شاگردان بزرگی هم پرورش داد؛ افــرادی مانند حاج 
مالهاشم خراسانی و غالمحسین حکیم زرگر. او در 
سال 1302 دار فانی را وداع گفت و پیکرش پس از 
تشییعی باشکوه، در رواق دارالسیاده حرم رضوی به 

خاک سپرده شد.

در حلقه درس بزرگان زمانه ◾
در مشهد به دنیا آمــد؛ سال تولد او دقیقاً معلوم 
نیست، اما با توجه به شواهد و قراین، می توانیم وی را 
متولد سال 1220 خورشیدی بدانیم. او فراگیری علوم 
حوزوی را در حوزه علمیه مشهد آغاز کرد؛ فلسفه، 
حکمت و ریاضیات را از غالمحسین شیخ االسالم 
و میرزامحمد سروقدی که هر دو از شاگردان حاج 
مالهادی سبزواری بودند آموخت. برخی از مورخان 
معتقدند حاجی فاضل، از خودِ مالهادی سبزواری 
هم حکمت و فلسفه آموخته  است. فقه و اصول را 
هم نزد شیخ حسنعلی تهرانی و آخوند مالعبدهللا 
کاشی فرا گرفت و بعد راهی عتبات شد و به درس 
میرزا حبیب هللا رشتی رفت. سال 1260 خورشیدی 
وارد حلقه  و  بــرود  به سامرا  توانست  هم سرانجام 
درس میرزای بزرگ شیرازی شود و یکی از شاگردان 
بــه مشهد  بــاشــد. در ســال 1265  مـــورد عالقه وی 

بازگشت و کــار تدریس در حــوزه علمیه ایــن شهر 
مقدس را آغاز کرد.

ماندن در کنار ستمدیده ◾
نمی ایستاد.  ظالم  سمت  وقــت  هیچ  حاجی فاضل 
این را همه دوستان و دشمنانش می دانستند. وقتی 
در دوران حکومت آصف الدوله شاهسون، در عهد 
مظفرالدین شاه قاجار، ماجرای فروش دختران قوچانی 
به ترکمن ها به عوض مالیات پیش آمد و در پی آن 
به  مأموران حکومتی  توسط  مــردم مشهد  اعتراض 
خاک و خون کشیده شد، حاجی فاضل نخستین 
عالمی بود که در برابر ستمگران سینه  سپر کرد و بدون 
واهمه از توهین و مرگ، فریاد دفاع از مظلوم سر داد. 
این اقدام، آن  قدر برای آصف الدوله گران تمام شد که 
حاجی را به کالت و درگز تبعید کرد. حاجی فاضل 
پس از بازگشت به مشهد نیز دوبــاره همان شیوه 

همیشگی را پیش گرفت. خانه اش مأمن مظلومان بود 
و زبانش بیانگر خواسته های مستضعفان. 

مشروطیت به شرط مشروعیت ◾
با آغاز انقالب مشروطه و شروع مبارزات مردمی با 
طرفداران ساقط  ردیف  در  فاضل  استبداد، حاجی 
کردن استبداد قرار گرفت، اما معتقد بود آنچه به 
ویژه  به  می شود  عرضه  مــردم  به  مشروطه  عنوان 
از کشورهای  قانون گذاری، بیشتر تقلیدی  در حوزه 
اروپــایــی اســت و با اســاس دیانت اســالم همخوانی 

ندارد. حاجی معتقد بود اگر مشروطه خواهان در برابر 
قوانین وارداتی غربی از خود سستی و وادادگی نشان 
دهند، دیری نخواهد گذشت که قوانین شرع انور، 
کنار گذاشته خواهد شد و جایش را قوانین غیردینی 
و حتی ضددینی اروپایی خواهد گرفت. در یک کالم، 
حاجی فاضل معتقد به مشروطه مشروعه بود و از 
این مسئله  این امر هرگز خــودداری نمی کرد.  بیان 
برخی مشروطه خواهان تندرو را که به دنبال همراه 
کردن مردم مشهد با خودشان بودند، با مشکالت 
عدیده ای روبــه رو کرد و از آنجا که در آن زمان بازار 
ترورهای سیاسی هم داغ شده  بود، یک روز هنگام 
غروب و زمانی که حاجی فاضل به قصد اقامه نماز 
مغرب و عشا راهی حرم مطهر بود، وی را در یکی 
از کوچه های محله سرشور مشهد هدف گلوله قرار 
دادند. ضارب از محل گریخت و مردم برای انتقال 
شدند.  جمع  مریض خانه  به  حاجی  مجروح  بــدن 

نقل است که برای این کار تخته ای آوردند و حاجی 
را روی آن گذاشتند و حرکت کردند؛ در همان حال، 
حاجی فاضل که از چند نقطه بدنش خون جاری 
بود و متجاوز از 70 سال سن داشــت، مرتب فریاد 
می زد: »بلند بگو الاله االهللا«. او بعدها هم بارها مورد 
بی حرمتی و توهین مشروطه خواهان قرار گرفت، اما 
هیچ  گاه در صراحت و شجاعتش، نقصانی به چشم 
نیامد. از حاجی فاضل، شرحی دربــاره دعای عرفه 
سیدالشهدا)ع( باقی مانده که با مقدمه مرحوم استاد 

سیدجالل الدین آشتیانی منتشر شده  است.

وقتی در دوران حکومت آصف الدوله شاهسون،ماجرای فروش دختران قوچانی به 
ترکمن ها به عوض مالیات پیش آمد، حاجی فاضل نخستین عالمی بود که در برابر 
ستمگران سینه  سپر کرد و بدون واهمه از توهین و مرگ، فریاد دفاع از مظلوم سر داد.  گزيدهگزيده
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ما شیعتنا 
اال من 
اتقی اهلل و 
اطاعه
شیعه ما تنها 
کسى است که 
تقوا پیشه و مطیع 
خداوند باشد.

املومن 
برکه علی 

املومن و 
حجه علی 

الکافر
وجود شخص مؤمن 

براى دیگر مؤمنین 
برکت و سبب رحمت 

است و نسبت به 
کفار و مخالفان 

حجت و دلیل است.

 تبیین و 
روشنگرى حق

مرحله دوم جهاد 
تبیین، مرحله پسینی 
است یعنی باطل پس 

از کارزار و تقابل با 
جبهه حق، با تحریف 

و قلب حقایق، در 
مقام توجیه جنایت 

و تهاجم خودش 
برمی آید. در مقابل، 

جبهه حق از این 
شرایط برای تبیین 

و روشنگری حق 
استفاده می کند. 

دوران امام باقر)ع( 
مصادف با حکومت 
امویان بود. بنی امیه 

درصدد بودند با 
حربه های مختلف 
جامعه زمان خود 
را از جامعه عصر 

نبوی منحرف کنند و 
فرهنگ جاهلی خود 
را با ابزارهایی که در 
طول زمان داشتند 
مثل سیاست های 

حدیث سازی و 
نسبت دادن آن ها به 
پیامبر)ص(، استفاده 

از اسرائیلیات و 
جبرگرایی در جامعه 

نهادینه نمایند.

مقابله با 
حق نمایى 
باطل

 مرحله اول جهاد 
تبیین، مرحله پیشینی 
و حق نمایی باطل است 
یعنی دشمن برای 
مشروعیت بخشیدن 
به خود با تهاجم نظامی، 
فرهنگی، سیاسی و... 
حقایق زیادی را قلب 
و تحریف می کند تا 
افکار عمومی را با خود 
هماهنگ سازد. با 
بررسی سابقه تاریخی 
می بینیم بنی امیه 
40سال با شبکه 
تبلیغاتی گسترده 
خود با آن تبلیغات 
منفی و گسترده چهره 
منور اهل بیت)ع( را 
مبهم جلوه داده و 
با چنین تحریفات 
گسترده ای شمشیر 
پیامبر)ص( را به دست 
امت پیامبر داده تا 
فرزند پیامبر)ص( 
را قربه الی هللا به 
شهادت برسانند، 
یعنی در مرحله 
پیشینی و مقدماتی، 
جبهه باطل به دنبال 
مشروعیت بخشی به 
خویش است.

برشگفتوگو برشگفتوگو

آیت اهلل علم الهدى   پنجمین آیه مهدوی قــرآن، آیه صد 
و چهل و سوم ســوره بقره است که در سیاق آیــات مربوط به 
جریان تغییر قبله از بیت المقدس به سمت کعبه نازل شده 
است. پیش از پرداختن به وجه ارتباط آیه با وجود اقدس امام 
زمان)عج( الزم است معنای ظاهری آیه را مورد توجه قرار دهیم. 
خدای سبحان در بخش اول این آیه از گروهی سخن می گوید 
که آنان را امت وسط قرار داده تا شهید بر دیگر مردمان باشند و 

در این بین وجود اقدس پیامبر اکرم)ص( را نیز شهید بر آن امت 
وسط قرار داده است: »وَ كَذلَِك جََعلْناكُمْ أُمَّةً وََسطاً لِتَكُونُوا 
َّاسِ وَ يَكُونَ الرَُّسولُ عَلَيْكُمْ َشهيداً«. موضوع  ُشهَداءَ عَلَی الن
سخن در بخش دوم آیــه، بازشناسی افــراد مختلف امت در 
تبعیت و تخلف از پیامبر در مسئله تغییر قبله است. علت 
قبله بودن بیت المقدس این گونه بیان شده که پیروان و تابعان 
آن حضرت در مسئله تغییر قبله از آن ها که سرپیچی می کنند 

َّ لِنَعْلََم  َّتي  كُنَْت عَلَيْها إاِل شناخته شوند: »وَ ما جََعلْنَا الْقِبْلَةَ ال
َّبِعُ الرَُّسولَ مِمَّنْ يَنْقَلُِب عَلی  عَقِبَيْهِ«. آنگاه فرموده است  مَنْ يَت
تحمل این حکم جز بر کسانی که خداوند آن ها را هدایت کرده 
َّهُ«. در  َّذينَ هَدَی الل َّ عَلَی ال دشوار است: »وَ إِنْ كانَتْ لَكَبيرَةً إاِل
نهایت تعبیر پایانی آیه مورد بحث، پاسخ به پرسش مقدری 
آمده است که در پی تغییر قبله در ذهن مردم ایجاد شد و آن 
اینکه با تغییر قبله، حکم اعمال عبادی انجام شده در گذشته 

چیست؟ پاسخ اینکه خداوند با رأفت و رحمت خود اعمال 
ََّه  َّهُ لِيُضيَع إيمانَكُمْ إِنَّ الل گذشته را ضایع نمی کند: »وَ ما كانَ الل

َّاسِ لَرَؤُفٌ رَحيمٌ«.  بِالن
صرف نظر از نظریات و آرای مختلف تفسیری درباره مصداق 
امت وسط، معنای شهید بودن آنان، مراد از شهید بودن پیامبر 
بر امت وسط و ارتباط قبله با امت وســط، در چند روایــت از 
حضرات معصومان)ع( مقصود از امت وسط و شهدا بر مردم، 

ذوات مقدس اهل بیت پیامبر)ع( معرفی شده اند که وجود 
اقدس امام زمان)عج( نیز یکی از ایشان است. 

از جمله این روایات، حدیث منقول از برید بن معاویه عجلی 
ــاره معنای ایــن آیــه از حضرت  ــام بــاقــر)ع( دربـ اســت کــه از ام
ســؤال کــرده و امــام در پاسخ فرمودند: ما امت وسط هستیم 
و ما شهدای خدا بر مردم و حجت های او در زمین هستیم: 
»عن بريد العجلی، قال: سألت أبا جعفر )عليه السالم( عن 

قول هللا تبارك و تعالی: وَ كَذلَِك جََعلْناكُمْ أُمَّةً وََسطاً لِتَكُونُوا 
َّاسِ وَ يَكُونَ الرَُّسولُ عَلَيْكُمْ َشهِيداً. قال: نحن  ُشهَداءَ عَلَی الن
أمة الوسط و نحن شهداء هللا علی خلقه و حججه في أرضه« 
)البرهان، ج1، ص343(. در روایت دیگر، سلیم بن قیس هاللی 
از امیرمؤمنان)ع( نقل کرده که حضرت فرمود: خدای تعالی در 
َّاسِ« ما را قصد کرده است،  عبارت »لِتَكُونُوا ُشهَداءَ عَلَی الن
پس رسول خدا شاهد بر ما و ما شهدا بر مردم و حجت های 

او در زمین هستیم و ما همان افــرادی هستیم که خدا درباره 
ایشان فرموده است: »وَ كَذلَِك جََعلْناكُمْ أُمَّةً وََسطاً«. )شواهد 
التنزیل، ج1، ص119( بنا بر آنچه گذشت پنجمین آیه مهدوی 
قرآن در مقام معرفی امام زمان)عج( به عنوان یکی از ائمه اهل 
بیت دو ویژگی آن حضرت را »امت وسط« و »شهید بر خلق« 
بودن ایشان بیان می کند که معنای تفصیلی آن در نوبت های 

بعدی خواهد آمد.

تفسیر
  بشارت هاى قرآن 
به وجود اقدس 
fامام زمان 
»قسمت سیزدهم«

موعظه
آیت اهلل مصباح یزدی

 مقدمه چینى 9 ماهه شیطان براى فریب شیخ انصارى
تالش براى شناختن وسوسه هاى شیطانى و حیله هاى نفسانى از 

مسائلى است که اساتید اخالق و بزرگان بر آن تأکید فراوان داشته اند. 
شاید داستان مرحوم شیخ انصارى را شنیده باشید؛ اما تكرار آن خالى 

از لطف نیست. در زمانى که مرحوم شیخ انصارى رضوان اهلل علیه 

ریاست شیعه را بر عهده داشت، شبى که موقع وضع حمل همسرش 
بود، زنان همسایه نزد شیخ آمدند و به ایشان گفتند براى تهیه غذاى 

مناسبى که از ضعف جسمى همسرشان جلوگیرى کند، به مقدارى 
روغن احتیاج دارند. شیخ که آن موقع پولى نداشت، یادش آمد یک 

تومان از سهم مبارک امام را در جایى گذاشته و با خود گفت با این پول 

روغن را تهیه و بعداً آن را جبران مى کند. اما به محض اینكه پول را براى 
خریدن روغن برداشت، به ذهنش آمد اگر امشب هنگام وضع حمل 

همسر طلبه اى در آن سوى نجف با شد، آیا آن طلبه پولى براى خریدن 
روغن در اختیار دارد؟ شیخ با خود گفت: چون مطمئن نیستم در چنین 

موقعى سایر طلبه ها چنین پولى را در اختیار داشته باشند،  من هم از 

این پول استفاده نمى کنم و آن را سر جایش گذاشت. همان  شب یكى از 
شاگردانش ابلیس را در خواب دید که ریسمان هاى رنگارنگى را به دنبال 
خود مى کشاند. از شیطان پرسید: این ریسمان ها چیست؟ شیطان در 

جواب گفت: این ها ریسمان هاى رنگارنگى است که هر یک از مردم را 
با یكى از آن ها فریب مى دهم. آن طلبه از میان همه ریسمان ها طناب 

محكم پاره اى را نشان داد و پرسید: این چیست؟ شیطان با ناراحتى 
گفت: این طنابى است که از 9 ماه پیش بافته ام و دیشب به گردن شیخ 
انداختم؛ اما جناب شیخ با یک تكان آن را پاره کرد. آن طلبه از شیطان 

پرسید: براى من چه طنابى درست کرده اى؟ شیطان در جواب خندید 
و گفت: تو احتیاج به طناب ندارى؛ تو با یک اشاره به سوى من مى دوى! 

شیطان براى فریب کسى مثل جناب شیخ انصارى 9 ماه مقدمه چینى 
مى کند تا شاید بتواند طناب خود را به گردنش بیندازد. 

حیله هاى شیطان بسیار پیچیده و قوى است و افراد باهوش و 
بافراست را هم مى فریبد؛ کمتر کسى مى تواند از دام حیله هاى شیطان 

نجات پیدا کند؛ اال من عصمه  اهلل؛ مگر کسى که دست به دامان خدا و 

اولیاى خدا شود و با دعا و توسل از شر شیطان نجات پیدا کند. کسانى 
که واقعًا به دنبال رشد و تعالى هستند، باید دائم از شر حیله هاى 

شیطانى و دام هایى که در راه همه، حتى اولیاى خدا مى گستراند، 
به خدا پناه ببرند و کمتر کسى است که بتواند به کلى از همه دام هاى 

شیطان نجات پیدا کند.

کتاب »پژوهشی در هنجارپذیری حجاب دختران« 
اثر سید محسن میرسندسی در 339 صفحه به چاپ 
رسید. به گــزارش رواق، »پژوهشی در هنجارپذیری 
حجاب دختران« اثر سید محسن میرسندسی است که 
در پژوهشکده اسالم تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اسالمی تهیه و به همت نشر این پژوهشگاه منتشر شد.

هر چند حجاب در ابتدا یک دستور ساده دینی جلوه 
می کند، اما نحوه مواجهه و اجرای آن از سوی کنشگران 
اجتماعی در محیط های مختلف جامعه ایــران به آن 
ویــژگــی خــاص و پیچیده ای بخشیده اســـت. در این 
پژوهش تالش شده پدیده هنجارگریزی و انتخاب نوع 
حجاب در میان دخترانی که دارای مادرانی با رعایت 
کامل حجاب بوده اند، از منظر فرایند اجتماعی شدن آن، 
مورد بررسی و فهم قرار گیرد. دلیل انتخاب این محدوده 
بــرای تحقیق، انتظاری اســت که به طــور طبیعی برای 
بازتولید این هنجار و الگوی رفتار دینی در محیط تربیتی 
خانواده برای آن وجود دارد. اصل مسئله این تحقیق، 
تبیین پذیرش یا رد حجاب از ســوی دخترانی است 
که دارای مادرانی معتقد و مقید به رعایت این دستور 
دینی هستند. از اهداف این پژوهش می توان به توجه 
به وجوه اجتماعی و جامعه شناختی حجاب و دستیابی 
به برساخت های اجتماعی در موضوع حجاب و تحلیل 
تأثیر آن ها بر رفتار و انتخاب افراد مورد مطالعه اشاره کرد. 
مقوالت انجام وظایف دینی، فضای غالب خانواده، 
نوع رابطه با جنس مخالف و به خصوص مقوله »تأثیر 
مــادر« به عنوان اصلی ترین عوامل در میان موجبات 
علّی برای نوع انتخاب پوشش دختران شناخته شد. 
تضعیف ساختاری نهاد خانواده در چند دهه اخیر به 
عنوان یکی از زمینه های کاهش تأثیرگذاری آن بر فرزندان 
قلمداد شده که متناسب با رویکرد این پژوهش، برای آن 

راهکارهایی پیشنهاد شده است. 

ساختار اثر ◾
این اثر در پنج فصل تألیف شده است؛ در فصل نخست 
ایــن پــژوهــش، ضمن بیان نگاهی گــذرا به سیر تحول 
حجاب در ایــران، اهــداف، اهمیت، ضــرورت و پیشینه 

تحقیق تبیین شده است. 
در فصل دوم که به چارچوب مفهومی موضوع پرداخته 
شــده، مباحثی همچون حجاب، هنجار اجتماعی و 

دینی، جامعه پذیری، نهادی 
کردن و فرایند آن، همانندسازی 
و الــگــویــابــی، عــوامــل مــؤثــر در 
هــمــانــنــدســازی، مــتــابــعــت و 
ــردن،  ــ هــمــنــوایــی و درونــــــی ک
ــواده و  الــگــوهــای ارتــبــاطــی خــان
تصمیم گیری و انتخاب مورد 
ــرار گرفته  ــ بــحــث و بـــررســـی ق

است. 
در فصل بعدی ضمن بیان روش 
انجام پژوهش، دالیل انتخاب 
روش و نمونه گیری و انتخاب 
ــراد بـــرای مصاحبه تبیین  ــ اف
شــده اســت. چهارمین فصل 

به یافته های تحقیق اشاره دارد و به روایت تجربه فردی 
حجاب پرداخته و با 27 نفر مصاحبه شده که برخی 

پایبند به حجاب و بعضی دیگر ناپایبند به آن بوده اند. 
در ادامه این فصل، ضمن تحلیل کلی مسئله حجاب، 
موجبات علّی ایــن پدیده )تأثیر مــادر، فضای غالبی 
خانواده، نوع رابطه با جنس مخالف)پیشینی(( بیان 
شده و در ادامــه شرایط زمینه ای و مداخله گر در این 
پدیده تشریح شده که از جمله این شرایط می توان به 
تأثیرگذاری پــدر، کنترل و نظارت در خــانــواده، روحیه 
مخالفت جویی و لجبازی دخترانه، احساس انتخاب و 

آزادی و تجربه های پیشینی از حجاب اشاره کرد. 
تأثیرات الگویی و تصمیم  گیری درزمینه پدیده حجاب 
)الگوپذیری نــوع حجاب، تصمیم گیری و انتخاب و 
درونــی ســازی الگوی حجاب( دیگر مبحث ایــن فصل 
است و در پایان فصل آن، پیامدها و نتایج پدیده تبیین 
شده که در این قسمت، پیامدها به برون داده ها یا نتایج 
کنش و واکنش یک پدیده اشــاره می کند که برخی از 
آن ها عبارت اند از: نگرش های فردی)پسینی(، انجام 
وظایف دینی)پسینی(، رابطه با دوستان، خودنمایی 
و تبرج، احساس تعلق به خــانــواده، اعتماد به نفس، 
احساس محدودیت و امنیت و آرامش، رابطه با جنس 
مخالف)پسینی( و نیاز به احترام و توجه و زیبا بودن. 
ــر، به جمع بندی و  پنجمین و آخرین فصل از ایــن اث

نتیجه گیری از این پژوهش اختصاص یافته است. 
در بخشـی از ایـن کتاب بـا عنـوان »روایـت تجربـه فردی 
حجـاب« می خوانیـم: اولیـن مصاحبه شـونده دختـر 
خانمـی 24سـاله بـا حجابـی کامـل و دانشـجوی رشـته 
روان شناسـی بـود. ایشـان فضـای غالـب خویشـاوندی 
خود را تقریباً مذهبی می داند. حجاب مادرش را از روی 
اعتقـاد و آگاهـی کامـل می دانـد و مـادرش در ایـن مـورد 
زیـاد بـا او صحبـت کـرده اسـت. بـه نظـر او چون مـادرش 
دارای حجـاب سـنتی و عادتـی نبـوده، دوام آورده اسـت. 
یکی از اتفاقات مهم در مورد حجابش را کتابی با عنوان 
»بهشت جوانان« می داند که پدرش در دوران نوجوانی 
به او هدیه داده است. هر چند دوستانی با پوشش های 
مختلـف را در دبیرسـتان تجربـه کـرده، تحـت تأثیـر جـو 
خانوادگـی و به خصـوص کتـاب گفتـه شـده، خـودش بـا 
عالقـه حجـاب کامـل را انتخاب کـرده اسـت تا حـدی که 
احساس می کند با این نوع پوشش بر دوستانش تأثیر 
می گـذارد. یکـی دیگـر از زمینه هـای 
الگوپذیـری اش را پـس از مـادر، یکـی 
از مادربزرگ هایـش می دانـد کـه بـا 
محبت هـا و تشـویق هایش در جمـع، 
او را به حجاب ترغیب می کرده است. 
بـا اینکـه پـدرش نظامـی اسـت، هیـچ 
وقت خـود را در معرض فشـار و اجبار 
رعایت حجاب ندیده است. به نظر او 
یکـی از ریشـه های بی حجابـی، آزادی 
دادن بیـش از حـد والدین بـه دختران 
تربیـت  در  آن هـا  و بی حوصلگـی 
بچه هاسـت. از این نظر حضور پـدر و 
مادرش را در محیط خانه کافی و مؤثر 

می دانـد و... .

قمرى  تربیت کودکان یکی از مهم ترین وظایف 
هر پدر و مادری است. ابعاد تربیتی کودک بسته به 
اینکه والدین او چگونه موضوعات مختلف این حیطه 
را به کودک خود منتقل می کنند، با کودک خانواده 
دیگر به دلیل تفاوت در نگاه، تربیت متفاوت والدین 

و فرهنگ های مختلف، فرق می کند.
تربیت کودکان در روایات متعددی از ائمه اطهار)ع( 
مــورد توجه بــوده اســت. در این میان با توجه به فرا 
ــام محمد بــاقــر)ع( در  رســیــدن ســالــروز شــهــادت ام
گفت وگویی که با حجت  االسالم محسن ملکی، 
مدرس حوزه علمیه خراسان داشتیم به آموزه های 

تربیتی باقرالعلوم)ع( پرداختیم.
ــاره تعریف تربیت می گوید: اگــر بخواهیم  او دربـ
تربیت را تعریف یا معنا کنیم، به این نکته می رسیم 
که تربیت مجموعه تالش ها، فرصت ها، اقدامات، 
امکانات و برنامه ها از ابتدای انعقاد نطفه تا واپسین 
دم حیات برای رشد و شکوفاسازی توان های بالقوه 
فرد به طور همه جانبه تا رسیدن به حداکثر ظرفیت 

است.
حجت االسالم ملکی به توجه ائمه اطــهــار)ع( به 
موضوع تربیت اشاره و بیان می کند: این در حالی 
ــاره  اســت که ائمه اطــهــار)ع( روایـــات متعددی درب
موضوع مهم تربیت دارند. امام محمدباقر)ع( نیز در 
این باره روایات بسیاری گفته اند که به والدین کمک 
می کند با الگو گرفتن از آن هــا بتوانند بــرای تربیت 
کودکان، نوجوانان و جوانان خود گام مثبتی بردارند. 
به گفته این مدرس حوزه علمیه خراسان، امام باقر)ع( 
از تأثیر شیر مادر در اطفال به عنوان یک مؤلفه مهم 
تربیتی یاد کرده اند، به طوری که در روایتی به محمد 
بن مروان فرمودند: استرضع لولدک بلبن الحسان، 
وایاک والقباح، فان اللبن قد یعدی؛ برای شیر دادن 
به فرزندت از دایه های خوشرو و زیبا استفاده کن 
و از زنــان بد صــورت و قبیح برحذر بــاش، زیــرا شیر 
گاهی صفات و ویژگی های روحــی مــادر را به فرزند 
منتقل می کند. حجت االسالم ملکی در ادامه نکته 
مهم این روایــت باقرالعلوم)ع( را این گونه توضیح 
می دهد: ایشان از تأثیر شیر مادر در انتقال زشتی ها 
و زیبایی های ظاهری مادر به فرزند سخن به میان 

آورده اند.
ــای تربیتی  ــوزه هـ ــاره مــی کــنــد کــه آمـ ــه ایـــن اشــ او ب
باقرالعلوم)ع( تنها به ایــن بخش ختم نمی شود، 
بلکه ایشان در همه روایات خود از آموزه های تربیتی 
قرآن کریم و آموزه های اخالقی صحبت می کردند و 
می افزاید: ایشان در روایتی بیان کردند: ال یقبل عمل 
اال به معرفة؛ پایه همه اعمال، اخالق و معرفت است، 

اخالق خوب بدون معرفت امکان ندارد. همچنین 
امام محمدباقر)ع( در این روایت به این نکته اشاره 
داشتند که معرفت حاصل نمی شود مگر با عمل. 
ایشان به ارتباط تنگاتنگ میان عمل و معرفت تأکید 
داشته و در حوزه معرفت به دو بخش عرفان نظری و 
عملی اشاره می کنند که دو رکن اساسی در افزایش 

معرفت انسان است.
امــام بــاقــر)ع( در فرصت های مناسب از طریق در 
آغوش گرفتن و بیان جمالت محبت  آمیز، محبت 
 خود را به کودک خردسالشان امام صادق)ع( نشان 
مــی  دادنــد و از ایــن طریق به نیاز عاطفی او پاسخ 

می  گفتند.
این مدرس حوزه علمیه اساسی  ترین عامل تربیتی 
امام باقر)ع( را تربیت  با عمل و پا یبندی ایشان به 
آنچه می  گفتند، می داند و متذکر می شود: فرزندان 
باقرالعلوم)ع( با دیدن اعمال پدر برای انجام اعمال 
صالح و رفــتــار درســت الگو گرفته و بــه راز بندگی 

خداوند دست می  یافتند.
امــام بــاقــر)ع( می فرمایند: قولوا للناس احسن ما 
تحبون ان یقال لکم؛ حجت االسالم ملکی در توضیح 
معنای این روایت می گوید: به زیباترین صورتی که 
میل دارید مردم با شما سخن بگویند با آنان سخن 
بگویید. نکته تربیتی ایشان در این روایت این است 
که بسیاری از تندخویی ها، خشونت ها، لجبازی ها، 
زورگویی ها، بدبینی ها، افسردگی ها، گوشه گیری و 
ناامیدی ها را می توان با ارتباط کالمی صحیح و نیکو 

از میان برداشت.
ــاه امــام  ــدگ ــوزه هـــدف تربیت از دی ــدرس حـ ایـــن مـ
محمدباقر)ع( را رسیدن به زندگانی بهتر در سایه 
ایمان، عبودیت و رضای پروردگار )قرب الهی( عنوان 
می کند و می افزاید: یعنی انسان می تواند با ایمان به 
خدا، پرستش خداوند یکتا، تقوای خاص و همچنین 
با استفاده از روش های تربیتی از جمله امر به معروف 
و نهی از منکر، روش الگویی و موعظه و نصیحت در 
سایه اصولی چون عزت نفس، تواضع و وفای به عهد 
به عنوان راهنمای عمل، به سعادت واقعی و ابدی 
برسد. به گفته او، اگر نکات تربیتی امام محمدباقر)ع( 
برای کودکان اجرا شود زمین به مدینه فاضله تبدیل 
می شود. در این زمینه اول خانواده و بعد مدرسه 
مسئولیت و نقش مهمی دارند، والدین در ابتدا باید 
به اعتقادات و ارزش های اخالقی و تربیتی اسالمی 
پایبند باشند و در خــانــواده آن را عملی کنند، در 
مرحله بعد نهادهای آموزشی وظیفه دارند کودکان 
و نوجوانان را با مسائل اعتقادی و اسالمی در محیط 

مدرسه بیشتر آشنا کنند.

کتاب جدید پژوهشکده اسالم تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

پژوهشی در هنجارپذیری 
حجاب دختران

از تأثیر شیر مادر تا الگوپذیری کودکان از رفتار والدین

عناصر مهم تربیت کودک در 
 jدیدگاه امام باقر

دیدگاهتازه های نشر

جانشین رئیس ستاد توسعه و بازسازی 
عتبات عالیات از درخواست رسمی عراق 
برای اجــرای چند پــروژه جدید عمرانی در 

اماکن متبرکه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نامجو در گردهمایی مدیران 
امــور بانوان دفاتر استانی ستاد توسعه و بازسازی عتبات 
گفت: برادران عراقی با دیدن کیفیت طرح های اجرا شده از 
سوی ایران در حرم مطهر علوی)ع(، حرم امام حسین)ع( و 
حرم امامین جوادین)ع( در کاظمین و امامین عسکریین)ع( 
در سامرا و دانش فنی باالی مهندسان ما، درخواست اجرای 

چند طرح دیگر را داده اند.
وی افزود: اجرای طرح توسعه مزار و بقعه سلمان فارسی در 
شهر مدائن، توسعه مزار و بقعه کمیل بن زیاد از شیعیان 

ــاران نزدیک مــوالی متقیان و نیز توسعه مسجد براثا،  و ی
سومین مسجد پراهمیت جــهــان تشیع از جمله این 
درخواست هاست. در کنار این ها، ساخت مقبره برای شهید 
رئیسعلی دلواری، قهرمان استعمارستیز تاریخ معاصر که در 
قبرستان وادی السالم نجف اشرف مدفون است در دستور 
کار ستاد قرار دارد. نامجو با بیان اینکه عملیات اجرایی این 
طرح ها با تأمین منابع مالی آن ها از سوی خیران داوطلب آغاز 
می شود، اظهار کرد: ارزش طرح های در دست اجرای کنونی 

ستاد در سال جاری یک هزارو 300 میلیارد تومان است.
جانشین رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات با بیان 
اینکه طرح های ستاد نوعی صدقه جاریه محسوب می شود، 
از دوســتــداران اهل بیت)ع( و خیران دعــوت کرد در فیض 

خدمت به آستان ائمه اطهار)ع( مشارکت نمایند.

سخنگوی ستاد مردمی برگزاری جشن عید 
غدیر گفت: در روز عید غدیر مصادف با 
27تیرماه از ساعت 18 میهمانی به مسافت 
10کیلومتر از چــهــارراه ولی عصر)عج( تا 
چهارراه پــارک وی با حضور هیئت های مذهبی، مساجد و 

گروه های جهادی و مردمی برگزار می شود.
به گــزارش خبرگزاری فــارس ، ساسان زارع، سخنگوی ستاد 
مردمی برگزاری جشن عید سعید غدیر چهارشنبه 1۵ تیرماه 
در نشست خبری مراسم »میهمانی 10 کیلومتری روز غدیر« 
با اشــاره به جایگاه و اهمیت عید سعید غدیر اظهار کرد:  
فردی نزد امام صادق)ع( رسید و اعیاد مسلمانان را به جز عید 
سعید غدیر نام برد و از حضرت سؤال کرد آیا عید دیگری برای 
مسلمانان وجود دارد؟ ایشان فرمود: از همه باالتر عید سعید 

غدیر اســت. همواره در روز عید سعیدغدیر شاهد عرض 
ارادت مسلمانان به خصوص در ایران اسالمی و شهر تهران به 
امیرالمؤمنین)ع( هستیم. وی با اشاره به اینکه امسال جمعی 
از گروه های مردمی تصمیم گرفته اند یک رویــداد جدید با 
نام »میهمانی 10 کیلومتری« در مرکز شهر تهران برپا کنند، 
گفت:  در این میهمانی میزبان اصلی و میهمان های آن را مردم 
تشکیل می دهند و هیئت های مذهبی، مساجد، گروه های 
جهادی،  گروه های خدماتی و گروه های سرود در طول مسیر 
ــارک وی، موکب هایی با  چهارراه ولی عصر)عج( تا چهارراه پ
برنامه ها و رویکردهای مختلف برپا خواهند کرد. سخنگوی 
ستاد مردمی برگزاری جشن عید سعید غدیر خاطرنشان کرد: 
تا شب گذشته 300 گروه مردمی برای شرکت در این طرح اعالم 

آمادگی کرده اند و پای کار این مراسم خواهند بود.

 خبر
 درخواست عراق براى 

توسعه مزار سلمان فارسى

 تا غدیر
میهمانى 10 کیلومترى مردم تهران 

در روز عید غدیر

زهـرا دلپذیـر   مفهـوم 
جهاد تبیین که رهبر معظم 
رهنمودهـای  در  انقـالب 
خـود بـه آن تأکیـد بسـیاری 
دارنـد در سـیره پیشـوای 
پنجـم شـیعیان، امـام محمـد باقـر)ع( جلـوه ای بـارز 
دارد. دوران امامـت آن حضـرت همزمـان بـا عصـر 
حکومـت امویـان بـود. بنی امیـه درصـدد بودنـد بـا 
حربه هـای مختلـف، جامعـه اسـالمی زمـان خـود را 
از فضـای فکـری و فرهنگـی عصـر نبـوی و آرمان های 
الهـی و انسان سـاز پیامبـر بزرگـوار اسـالم)ص( و 
امیرالمؤمنیـن)ع( منحـرف کننـد و فرهنـگ جاهلـی 
خـود را بـا روش هایـی گوناگـون مثـل حدیث سـازی، 
اسـتفاده از اسـرائیلیات، جبرگرایـی و... در جامعـه 
نهادینه سازند. امام باقر)ع( در چنین شرایطی وارد 
کارزار شـدند و بـه روشـنگری مـردم و جهـاد تبییـن 
پرداختند. به مناسبت سالروز شهادت امام محمد 
باقر)ع( در این زمینه با حجت االسالم و المسلمین 
دکتـر سـید قاسـم رزاقـی موسـوی، عضـو هیئـت 
علمی گروه تاریخ تشـیع پژوهشـگاه علوم و فرهنگ 
اسـالمی به گفت وگـو نشسـته ایم. این اسـتاد حوزه 
و دانشـگاه پژوهش هـای زیـادی را دربـاره تاریـخ و 
سـیره اهـل بیـت)ع( به ویـژه سـیره امـام باقـر)ع( در 
کارنامـه خـود دارد. کتـاب »شـیعه در دوران امـام 
باقـر)ع(« یکـی از این تألیفات اسـت کـه بـه زودی به 

چـاپ می رسـد.

بحث را با بررسی مفهوم جهاد تبیین در سیره  ◾
اهل بیت)ع( و سپس مروری بر فضای فکری حاکم بر 
جامعه امام محمد باقر)ع( و عوامل زمینه ساز جهاد 

علمی و فرهنگی آن حضرت شروع کنیم.
مفهوم جهاد تبیین که چند سال است از طرف رهبر 
معظم انقالب مطرح شده به معنای روشنگری، 
تفسیر و تبیین جبهه حق در مقابل جبهه باطل 
است و دو مرحله دارد: مرحله اول مرحله پیشینی و 
حق نمایی باطل است یعنی دشمن برای مشروعیت 
بخشیدن به خود با تهاجم نظامی، فرهنگی، 
سیاسی و... حقایق زیادی را قلب و تحریف می کند 
تا افکار عمومی را با خود هماهنگ سازد. با بررسی 
سابقه تاریخی می بینیم بنی امیه 40سال با شبکه 
تبلیغاتی گسترده خود با آن تبلیغات منفی و 
گسترده چهره منور اهل بیت)ع( را مبهم جلوه 
داده و با چنین تحریفات گسترده ای شمشیر 
پیامبر)ص( را به دست امت پیامبر داده تا فرزند 
پیامبر)ص( را قربه الی هللا به شهادت برسانند، 
یعنی در مرحله پیشینی و مقدماتی، جبهه باطل به 
دنبال مشروعیت بخشی به خویش است. مرحله 
دوم جهاد تبیین، مرحله پسینی است یعنی باطل 
پس از کارزار و تقابل با جبهه حق، با تحریف و قلب 
حقایق، در مقام توجیه جنایت و تهاجم خودش 
برمی آید. در مقابل، جبهه حق از این شرایط برای 
تبیین و روشنگری حق استفاده می کند. پیش 
از بررسی جلوه های جهاد تبیین در سیره امام 
باقر)ع(، باید مروری اجمالی بر زمینه های فکری و 
فرهنگی جامعه عصر امام باقر)ع( داشته باشیم. 
دوران امام باقر)ع( مصادف با حکومت امویان بود. 
بنی امیه درصدد بودند با حربه های مختلف جامعه 
زمان خود را از جامعه عصر نبوی و آرمان هایی که 
پیامبر بزرگوار اسالم)ص( و امیرالمؤمنین)ع( برای 
تحقق جامعه الهی و دینی داشتند منحرف کنند و 
فرهنگ جاهلی خود را با ابزارهایی که در طول زمان 
داشتند مثل سیاست های حدیث سازی و نسبت 
دادن آن ها به پیامبر)ص(، استفاده از اسرائیلیات و 

جبرگرایی در جامعه نهادینه نمایند. مثالً جبرگرایی 
را تبلیغ می کردند و به تبع آن، مردم هرگونه الزامات 
سیاسی و اجتماعی حاکم را به این بهانه که جبر در 
جامعه است و ما کاره ای نیستیم می پذیرفتند و در 
واقع راه را بازمی گذاشتند تا حاکمان هر سیاستی 
را که می خواهند اجرا کنند. طبیعتاً با گسترش 
مرزهای جغرافیایی اسالم و ترجمه  آثار یونانی، 
ایرانی و هندی، اندیشه های گوناگونی وارد فضای 
فکری جامعه اسالمی شد. هدف بنی امیه این بود 
که با ورود مبانی فکری و فرهنگی جدید، تفکر اهل 
بیت)ع( و نظام مبتنی بر امامت و والیت در جامعه، 
کمرنگ و فرهنگ اموی بر آن حاکم شود. در چنین 
فضای فکری و فرهنگی است که امام باقر)ع( وارد 

کارزار شدند.

در چنین شرایطی امام باقر)ع( با چه راهکارهایی  ◾
به تبیین معارف ناب اسالمی و خنثی سازی اقدامات 

جبهه باطل اموی پرداختند؟
فعالیت هـای امـام باقـر)ع( در عرصـه جهـاد تبییـن 
را در سـه حـوزه می تـوان تقسـیم بندی کـرد: اقـدام 
اول امـام تبیین دانـش در حوزه هـای مختلف علمی 
بود؛ در واقع امام در نخسـتین اقـدام خود در تحقق 
جهـاد تبییـن زیرسـاخت علمـی فرهنگـی جامعـه 

دینی را اصالح کردنـد. یادمان نرود هـدف کالن اهل 
بیت)ع( تحقـق جامعه دینـی در حوزه های مختلف 
اجتماعی، سیاسـی، اقتصادی و... بود. برای تحقق 
چنیـن جامعـه ای ابتـدا بایـد زیرسـاخت های علمی 
و فرهنگـی جامعـه شـکل بگیـرد. بنابرایـن پـس از 
نهضـت عاشـورا از دوران امـام سـجاد)ع( بـه بعـد 
دیگـر اقـدام نظامـی را در دسـتور کار اهـل بیـت)ع( 
نداریم و تقیه می کنند. یعنی در واقع به این نتیجه 
می رسـند کـه بایـد زیرسـاخت علمـی و فرهنگـی 
جامعـه شـکل بگیـرد. وقتـی علـم، دانـش، آگاهـی و 
معرفـت در جامعـه، حاکـم و زیرسـاخت ها تأمیـن 
شـود طبیعتـاً جامعـه خـود بـه خـود بـه سـمت حـق 
مـی رود و باطـل را رد می کنـد. بنابرایـن مهم تریـن 
اقـدام امـام باقـر)ع( شـکل گیری مقدمـات علمـی 
نهضت ایشان است که این را در حوزه های مختلف 
شـاهد هسـتیم. بـرای نمونـه از امـام باقـر)ع( در 
بحـث قـرآن و تفسـیر، روایـات مختلفـی نقـل شـده 
و اقدامـات و تبیین گری هایشـان را دربـاره حقیقـت 
قـرآن می بینیـم. در بحـث حدیـث، فقـه و کالم نیـز 
مباحـث مختلفـی را مطـرح کرده انـد و درمجمـوع 
۵هزار و 676 روایت از امام داریم، از این تعداد 2هزار 
و 181 روایـت در حوزه هـای مختلف فقه، هـزار و 2۵7 
روایـت در قرآن و تفسـیر، هـزار و 206 روایت کالمی، 

748 روایـت اخالقـی و 284 روایـت در حوزه هـای 
مختلـف تاریـخ و حدیـث هسـتند کـه بـه عنـوان 
میراث علمی از امـام به غیـر از نامه هـا و توصیه های 

دیگـری کـه دارنـد بـه یـادگار مانـده اسـت. 
اقدام دوم امام در عرصه جهاد تبیین، تربیت 
شاگردان متخصص و متعهد است که من عنوانش 
را می گذارم تقویت بدنه فعال جبهه فرهنگی اهل 
بیت)ع(. امام خودش که نمی تواند در همه عرصه ها 
حضور یافته و تک تک در برابر منحرفان اقدام کند؛ 
او باید یک بدنه فعال فرهنگی داشته باشد. از این 
رو به تربیت شاگردان متخصص همت می گمارد. 
این روال در زمان امام صادق)ع( کامل تر می شود و 
می بینیم مثالً زراره، محمد بن مسلم، ابوبصیر و... 
در فقه تخصص دارند و جابر بن جعفی، ابن ابی 
یعفور، حمران و عبدالملک بن اعین و ابوعبیده حذّا 
متخصصان و شاگردان حوزه حدیث و کالم امام 
باقر)ع( هستند و امام، شیعیان را به این ها ارجاع 
می دادند. ابوالجارود، ابوحمزه ثمالی و... را داریم که 
در تفسیر و سایر حوزه های علمی تربیت یافته اند 
و بدنه فعال جبهه علمی و فرهنگی جامعه دینی 

را شکل دادند. 
سومین اقدام امام باقر)ع( در عرصه  جهاد تبیین، 
مبارزه با انحرافات و جلوگیری از تحریف ها و رفع 

موانع در تحقق اهداف دینی است. من بحث موانع 
را در سه قالب انحرافات فکری، اجتماعی و سیاسی 
مطرح می کنم. البته ریشه انحرافات اجتماعی و 
سیاسی هم به انحرافات فکری برمی گردد زیرا وقتی 
فکر ناقص شود و در حوزه معرفت نتوانیم به ریشه 
صحیح اعتقادی دست پیدا کنیم طبیعتاً عمل و 
رفتار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ما هم بر همان 

اساس منحرفانه خواهد بود.

اتفاقاً در بحث انحرافات فکری در این عصر، چند  ◾
گروه منحرف فکری داریم که بعدها و در دوره ائمه پس 
از امام باقر)ع( گسترش بیشتری یافتند و مشکالت 

زیادی برای جریان تشیع ایجاد کردند.
بله به نکته خوبی اشاره کردید؛ نخستین گروه 
منحرف فکری، »کیسانیه« بودند. این ها اولین گروه 
از مسلمانان بودند که از مسیر اعتقاد به امامت 
اهل بیت)ع( جدا شدند و مسئله امامت محمد 
حنفیه از فرزندان غیرفاطمی امام علی)ع( را مطرح 
نموده و او را پس از امام حسین)ع(، امام چهارم 
دانستند. این مسئله از نظر فکری و اعتقادی ضربه 
مهلکی به جامعه شیعه بود. گروه دوم »بتریه« 
بودند که ضمن پذیرش والیت امیرالمؤمنین)ع( و 
دعوت مردم به والیت آن حضرت، خلفای اول و دوم 
را نیز پذیرفته و مخالفتی نداشتند. آنان به لحاظ 
سیاسی اهل قیام بوده و هر کسی از فرزندان علی 
بن ابیطالب)ع( که امر به معروف و نهی از منکر نموده 
و علیه حکومت قیام نماید را حمایت می کردند و 
وی را امام می دانستند. اندیشه های این فرقه اگرچه 
از زمان امام سجاد)ع( آغاز شده بود، در دوره امام 
باقر)ع( نیز حضور داشته و افکار خویش را منتشر 
می نمودند. در واقع تعیّن یافتن چنین گروهی در 
عصر امام باقر)ع( اتفاق افتاد و نام »بتریه« از این 
دوران بر آنان اطالق شده است. امام باقر)ع( سران 
بتریه مانند حکم بن عتیبه، سالم بن ابی حفضه، 
ابوالمقدام، سلمه بن کهیل و کثیرالنوا را موجب 
گمراهی بسیاری از افراد معرفی نمودند. امام باقر)ع( 
با رد گرایش نظامی آنان فرمودند: »حتی اگر بتریه 
یک خط نبرد از شرق تا غرب عالم تشکیل دهند، 
خداوند از طریق آنان عزت را به جهانیان عطا نخواهد 
نمود«. به بیان دیگر امام در برابر این اندیشه انحرافی 
مسیر حق را تبیین کردند و یکی از اقدامات جدی آن 
حضرت تبیین مسئله امامت است که خود امام 

کیست و شرایط امامتش چیست.
آخریـن گـروه انحرافـی در زمـان امـام باقـر)ع( کـه 
در دوره هـای بعـد نیـز مشـکالت زیـادی بـرای دیگـر 
امامـان هـم ایجـاد کردنـد، غُـالت هسـتند. غلـو در 
اصطـالح بـه معنـی افـراط در دیـن یـا بـزرگ کـردن 
امـری یـا شـخصی بـر خـالف واقـع اسـت. این هـا 
معتقد به نبوت و حتی خدایـی ائمه بودنـد. از زمان 
امیرالمؤمنیـن)ع( هـم فعالیـت داشـتند و در دوره 
امـام باقـر)ع( در قالـب فرقه هـای کربیـه، مغیریـه، 
بیانیـه و هاشـمیه ایـن اقدامـات را انجـام دادنـد. 
امـام باقـر)ع( از مواضـع تنـد غالیـان تبـری جسـته و 
شـیعیان را از پذیـرش آموزه هـای ایـن گـروه برحـذر 
داشـتند. ایـن مبانـی فکـری وقتـی انحـراف پیـدا کرد 
طبیعتـاً به عرصـه اجتماعـی و سیاسـی هم رسـید و 
از ایـن رو در زمـان امـام باقـر)ع( انحرافـات اجتماعـی 
مثـل گرایـش بـه امامـت محمـد حنفیـه تأثیـر خـود 
را در اجتمـاع و رفتـار شـیعیان می گـذارد. یکـی 
دیگـر از مشـکالت زمـان امـام باقـر)ع( دوری مکانـی 
آن حضـرت از شـیعیان بـود چـون امـام در مدینـه 
و شـیعیان در کوفـه بودنـد و ایـن دوری، خـودش 
آسـیب زا بود و در تبیین معـارف مشـکالتی را ایجاد 

می کـرد. شـکل گیری زمینه هـای گرایـش بـه زیدیـه 
یکی دیگـر از انحرافات بـود، این گروه شـکل کامل تر 
بتریه بودند که اصالً قیام با شمشیر را شرط امامت 
می دانسـتند. این انحرافـات در عرصه سیاسـی هم 
هسـت و مـا دو جریـان  سیاسـی منحرف کیسـانی- 
عباسـی و جریـان زیـدی- حسـنی را در کنـار جریـان 
سیاسـی اعتدال گـرای امامیـه داریـم کـه طبیعتـاً 
تحت هدایت های امام هـم روش صحیح برخوردها 
و مـراودات اجتماعـی، مطرح و هـم انحرافاتـی که در 
این زمینه بود توسـط امام تبیین و مشـخص شـد تا 
شـیعیان واقعی از جریان هـای انحرافی دور باشـند.

روشنگری ها و جهاد تبیین امام باقر)ع( چه آثار و 
برکاتی برای جامعه اسالمی به ویژه شیعیان در پی 

داشت؟
اقدامات امام در این سه عرصه، پیامدهایی داشت 
که مهم ترین آن ها تشکیل جامعه اعتقادی امامیه 
بود؛ تا پیش از امام باقر)ع(، شیعیان درون جامعه 
اسالمی مشخص نبودند ولی با اقدامات امام، 
جامعه اعتقادی امامیه شکل یافت و توانست در 

عرصه های مختلف ظهور و بروز داشته باشد.
پیامد دوم جهاد تبیین امام باقر)ع(، شکل گیری 
حوزه های علمی شیعه است که تحقق اصلی آن را 
در زمان امام صادق)ع( می بینیم ولی طبیعتاً مبانی 
و مقدمات آن در زمان امام باقر)ع( شکل گرفته بود.

پیامد سوم، ظهور بزرگان فقهی و حدیثی مدینه بود 
که البته در ادامه اقدامات امام باقر)ع( در زمان امام 

صادق)ع( شکل گرفت.
چهارم، تخصصی شدن علوم و نقش علمای شیعه 
در زمینه های مختلف حدیث، کالم، فقه، تفسیر و... 
بود. تا پیش از آن، کلیات حدیثی مطرح می شد اما 
در این دوره حوزه ها تخصصی می شود: حوزه کالم، 
حوزه فقه، مباحث تفسیری هر کدام جداگانه مطرح 
می شوند و برای هر یک متخصص داریم. ما به برکت 
جهاد تبیین امام باقر)ع( برای تربیت شاگردان در 
حوزه های مختلف علوم، نمایندگان شیعی را داریم.
آخرین پیامد جهاد تبیین امام باقر)ع(، نظام مند 
شدن تعالیم شیعه است. تا پیش از امام باقر)ع( 
اعتقادات شیعی و کالمی شیعی نظام مند نبود 
ولی آن حضرت با جهاد تبیین خود و تبیین 
زیرساخت های علمی و فرهنگی توانست نظام و 
مکتب شیعه را نظام مند کند و به برکت مقام افتا 
و فراگیری مقام استنباط از سوی شاگردانشان 
این نظام مندی را تقویت کرده و طبیعتاً هدف کالن 
ائمه)ع( که رساندن جامعه دینی به تعالیم ارزشمند 

الهی است را در مقام امامت تحقق بخشیدند.
در ادامه فرزند بزرگوار آن حضرت، امام صادق)ع( و 
سایر ائمه)ع( که پس از ایشان آمدند همین مسیر 

را طی کردند. 

در پایان اگر نکته ای ناگفته مانده بیان بفرمایید. ◾
من تأکید دوباره ای دارم به دستورات رهبر معظم 
انقالب درباره ضرورت جهاد تبیین. نکاتی که 
عرض کردم متناسب با شرایط زمان امام باقر)ع( 
بوده است؛ امروزه طبیعتاً جهاد تبیین، خود را در 
عرصه های مختلفی نشان می دهد که مهم ترین 
آن ها با توجه به فضای فکری و فرهنگی که در آن به 
سر می بریم فضاهای مجازی و رسانه ای است که 
با ایجاد شبهات مختلف در عرصه های مختلف 
اعتقادی و دینی افراد، سعی در کمرنگ  کردن 
ارزش های دینی و انقالبی مردم دارند؛ این، ضرورت 
تبیین فرهنگ اهل بیت)ع( و منویات امامین 

انقالب را بیشتر می کند.

امام در نخستین اقدام خود در تحقق جهاد تبیین زیرساخت علمى فرهنگى جامعه دینى را اصالح کردند. یادمان 
نرود هدف کالن اهل بیت)ع( تحقق جامعه دینى در حوزه هاى مختلف اجتماعى، سیاسى، اقتصادى و... بود. براى 
تحقق چنین جامعه اى ابتدا باید زیرساخت هاى علمى و فرهنگى جامعه شكل بگیرد. یعنى در واقع به این نتیجه 

مى رسند که باید زیرساخت علمى و فرهنگى جامعه شكل بگیرد.
گزيدهگزيده
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برگ سبز پراید هاچ بک  مدل 1376 شماره پالک 
ایران 36-652م97 ش���ماره موتور 0355484 
ش���ماره شاس���ی   S1442276135184 ب���ه نام 
محم���د طلیعه ثانی مفقود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
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برگ سبز موتورسیکلت  پیشتاز مدل  90 به شماره  
پالک766-98473 و شماره موتورNEG1119173 و 
شماره تنه NEG125A9057086 بنام حسن قرائی 

مفقود و از درجه اعتبارساقط می باشد.
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 س����ند کمپان����ی و ب����رگ س����بز ی����ک دس����تگاه  کامیون����ت 
سیستم  آمیکو یخچال دار تیپ M4.5S مدل 1386  رنگ 
س����فید به ش����ماره  موتور 01191271 و به ش����ماره شاس����ی

 NA2A2JSD47A000568 به شماره انتظامی 581ج83 
ایران 44 به نام شرکت تولیدی فرآورده های لبنی و بستنی  
پاس����توریزه مهر مفقود و از درجه اعتبار س����اقط اس����ت. 
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برگ س���بز، کارت و کلیه اس���ناد خودرو وانت نیسان 
مدل 1364 رنگ آبی روغنی به شماره موتور 155233 
و شماره شاسی 023565 و شماره انتظامی 227 س 
45 ای���ران 44 ب���ه مالکیت اکبر اس���دی قرجه قیائی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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مدرک موقت پایان تحصیالت کارشناس���ی اینجانب 
حس���ام گیلیانی فرزند محمدرضا شماره شناسنامه 
0923657754 صادره ازمشهد به شماره دانشجویی 
39407373 مقطع کارشناسی  پیوسته رشته زیست 
شناسی سلولی ومولکولی )بیوشیمی( از دانشگاه آزاد 
اس���المی واحد مشهد  مفقود گردیده وازدرجه اعتبار 
ساقط می باشد .ازیابنده تقاضامی شود اصل مدرک 
رابه دانش���گاه آزاداسالمی مشهدبه  نشانی : استان 
خراسان رضوی ،شهرستان مشهد، قاسم آباد،چهارراه 
استادیوس���فی ،مجتمع دانش���گاهی  دانش���گاه آزاد 
اس���المی واحد مشهدپردیس دانش���گاه آزاداسالمی 

مشهد اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نماید .
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برگ سبز  پژو 206 تیپ 5نقره ای مدل 1390 شماره 
پالک  ایران32-663ج22  شماره موتور 13390004241 
ش���ماره شاس���ی NAAP13FE5BJ456341  ب���ه نام 
سید مهدی هاشمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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برگ سبز و کارت شناسایی موتور سیکلت راپیدو تیپ 
125cc رنگ طالیی س���ال 1395 به ش���ماره ش���هربانی 
774-97587 و ش���ماره موت���ور 0125N3L153655 و 
شماره شاسی N3L***125R 9501799به مالکیت زهرا 
ساقی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
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95 رنگ  111 مدل  برگ س���بز خودروی س���ایپا 
نق���ره ای متالی���ک ب���ه ش���ماره انتظام���ی 227 ط 59 
ایران 12  ش���ماره موتور 5510572 و ش���ماره شاسی 
مهدی���ه  مالکی���ت  ب���ه   NAS431100F5849254
ش���هدادی س���اردو مفقود گردی���ده و از درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد.  ف
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برگ س���بز خودروی س���واری تیبا Sx مدل 1399 رنگ 
س���فید ب���ه ش���ماره موت���ور M159038193 و ش���ماره 
شاس���ی NAS811100L5718346 و ش���ماره پالک 42 
ای���ران 818 ی 28 بن���ام اقای ه���ادی یعقوبی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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کارت دانش���جویی اینجانب فاطم���ه عابدی به 
ش���ماره دانش���جویی 9813014415 و ک���د ملی 
6600088621 دانش���جو رش���ته مواد ومتالوژی 
از مجتم���ع آم���وزش عال���ی  فن���ی و مهندس���ی 

اسفراین مفقود و فاقد اعتبار است.
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ب���ه  پ���ارس  پ���ژو  س���واری  س���بز  ب���رگ  و  س���ند 
ای���ران42 و ش���ماره  پ���الک 43ق895-  ش���ماره  
شاس���ی ش���ماره  و   124K0353176 موت���ور 
NAAN21CA1EK173787 بن���ام ایم���ان غف���اری 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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 شهرداری زو در نظر دارد به استناد مجوز 
ش��ورای محترم اسالمی ش��هر تعدادی از 
قطعات زمی��ن دارای کاربری مس��کونی با 
مشخصات مندرج در شرایط مزایده بفروش 
برس��اند متقاضی��ان از روز  پن��ج ش��نبه  
م��ورخ   1401/04/16  لغای��ت   آخ��ر   وقت  
اداری   روز          یکشنبه  مورخ   1401/04/26   
مهلت دارند با مراجعه به امور قراردادها 
 sh-zavin.ir ش��هرداری  س��ایت  ی��ا 

اسناد مزایده را دریافت نمایند . 
آدرس: شهرس��تان کالت – ش��هر زاوین – 

شهرداری زاوین  
تلفن: 051-34744111-13 

 علی ایزدیان -شهردار  زو 

 آگهی مزایده فروش زمین 
مرحله اول
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عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی در گفت وگو با قدس تشریح کرد 

 فعالیت های علمی و فرهنگی 
امام باقرj در عرصه جهاد تبیین



جشــنواره  داور 
رســانه ای بین المللــی 
امــام رضــا)ع( با اشــاره 
و  ارتقــای کمــی  بــه 
کیفــی در بســیاری از 
دومیــن  بخش هــای 
دوره ایــن جشــنواره گفــت: جشــنواره 
رســانه ای امــام رضــا)ع( ایــن قــدرت و 
ظرفیــت را دارد کــه گفتمــان رســانه ای 
کشــور در حــوزه فرهنــگ و ســیره رضــوی 

را تقویــت کنــد.
سپهر خلجی در گفت وگو با 
آستان نیوز در این باره گفت: 
در ایـــن دوره از جــشــنــواره 
ــار بخش خبر  شــاهــد افــزایــش کمی آثـ
بودیم و در مجموع 773 خبر، مصاحبه، 
ســرمــقــالــه، یـــادداشـــت، گــــزارش و تیتر 
ــت شـــد کـــه یــکــی از مــهــم تــریــن  ــافـ دریـ
ویژگی های این دوره است. وی افزود: پس 
ــار، در نهایت 82 اثر  از بررسی اولیه آث
حائز شــرایــط شاخته شــد و بــه مرحله 
ــه شــامــل ــهــایــی راه یـــافـــت کـ  داوری ن
15 گزارش، 13 مصاحبه، 21 خبر، 12 تیتر 

و 21 سرمقاله و یادداشت بود. 

خلجــی ادامــه داد: هیئــت داوران بــر 
اســاس شــاخص های حرفــه ای و بــا 
ارزیابــی ابعــاد مختلــف ســوژه، نحــوه 
پردازش اثــر، عناصر و ارزش هــای خبری، 

نــگارش دســتوری و رعایــت اصــول و 
ــد، ســابقه و  ــل لی ــری مث ظرافت هــای خب
ــار پرداختنــد و  ــه بررســی آث منبــع خبــر ب
ــر  ــار برت ــب، آث پــس از بررســی همــه جوان

بخش هــای مختلــف را انتخــاب کردنــد.
 
ارتقای کیفی بخش گزارش و مصاحبه ◾

وی یکــی دیگــر از ویژگی هــای ایــن دوره 

جشــنواره را ارتقــای کیفــی آثــار در 
بخــش گــزارش و مصاحبــه برشــمرد و 
گفت: در ایــن بخش شــاهد رشــد کیفی 
آثــار بودیــم و تقریبــاً تمامــی آثــار ســطح 
قابــل قبــول و اســتانداردهای حرفــه ای را 
داشــتند کــه کار انتخــاب را بــا مشــکل 

مواجــه کــرده بــود.
وی در خصـوص آثـار بخـش خبـر نیـز 
گفـت: بـا وجـود رشـد کیفـی در بحـث 
گـزارش و مصاحبـه، متأسـفانه در حـوزه 
خبـر هماننـد دوره گذشـته، امسـال نیـز 
آثـار دریافتـی از کیفیـت الزم برخـوردار 
نبـود. خلجـی ادامـه داد: ایـن ضعـف 
در تولیـد آثـار بخـش خبـری مرتبـط بـا 
جشـنواره نیازمنـد ریشـه یابی اسـت و 
شاید ضعف فنی و یا کم توجهی به حوزه 

تولیـد خبـر، دو دلیـل مهـم آن باشـد.

 آینده بهتر ◾
خلجــی دربــاره پیش بینــی خــود از آینــده 
جشــنواره نیــز گفــت: خوشــبختانه بــه 
طــور کلــی در دومیــن دوره ایــن جشــنواره 
شــاهد رشــد کمــی آثــار هســتیم و در 
برخــی حوزه ها ماننــد گــزارش و مصاحبه 
ــه  رشــد کیفــی هــم ایجــاد شــده اســت ک

بایــد بــه ســایر بخش هــا تســری یابــد. 
وی افــزود: بــدون تردیــد اگــر ایــن 
عنایت هــای حضــرت  بــا  جشــنواره 
رضــا)ع( و الطــاف الهــی ادامــه پیــدا کند، 
مــا در آینــده شــاهد رونــق بیشــتر ابعــاد 
مختلــف ایــن جشــنواره و رشــد کمــی و 
کیفــی در همــه بخش هــا خواهیــم بــود 
کــه خروجــی آن، تقویت ایــن گفتمان در 

حــوزه رســانه ای کشــور اســت و اصحــاب 
رســانه نیــز بــا ابعــاد جشــنواره بیشــتر 

آشــنا خواهنــد شــد. 
 
تقویت خادمیاران رسانه ای ◾

داور بخــش خبــر جشــنواره رســانه ای 
دربــاره  رضــا)ع(  امــام  بین المللــی 
نقــش رســانه در ترویــج ســیره رضــوی 
نیــز اظهــار کــرد: عصــر حاضــر، عصــر 
انســان رســانه اســت یعنــی انســان 
محــور روایت ســازی اســت و رســانه ها 
نقــش بی بدیلــی در اثرگــذاری واقعیــت 
زندگــی اجتماعــی بــر عهــده دارنــد کــه بــا 
توجــه بــه ایــن موضــوع، اگــر مــا بخواهیم 
در حــوزه ســیره و معــارف رضــوی هــم کار 
تبیینــی انجام دهیــم، یکی از بســترهای 

اساســی آن، حــوزه رســانه اســت. 
وی افـزود: پایـه روایتگـری رسـانه ای در 
حوزه دین و جهاد تبیین معـارف رضوی، 
رسـانه اسـت و امیـدوارم بتوانیـم دایـره 
رسـانه نگاری در حـوزه معـارف رضـوی را 

گسـترش داده و آن را تقویـت کنیـم. 
خلجــی در ادامــه گفــت: در ایــن راســتا 
ایــن امــکان وجــود دارد کــه تقویــت و 
گســترش خادمیــاران رضــوی حــوزه 
رســانه را در دســتور کار قــرار دهیــم تــا 
نــه فقــط فعــاالن رســانه ای مشــهد و 
خراســان رضــوی بلکــه تولیدکننــدگان 
نقــاط  و  در سراســر کشــور  محتــوا 
مختلــف جهان، تولیــد محتــوای اثرگذار 
و اســتاندارد در این حوزه داشــته باشند 
و بــه ترویــج فرهنــگ رضــوی کمــک 

. کننــد

سپهر خلجی مطرح کرد     

 جشنواره ای برای تقویت 
گفتمان رسانه ای فرهنگ رضوی 

خبرخبر
امروزامروز

اعزام کاروان »راهیان نور رضوی« به مناطق عملیاتی غرب
 به همت حوزه بسیج و امور ایثارگران آستان قدس رضوی، 
کاروان راهیان نور آستان مقدس امام رضا)ع( متشکل از 
خانواده کارکنان این مجموعه، عازم مناطق عملیاتی غرب 

کشور شد.
مسئول کاروان راهیان نور آستان قدس رضوی در حاشیه 

ــاروان فرهنگی در گفت وگو با  ساماندهی اعـــزام ایــن کـ
خبرنگار ما گفت: این کاروان در قالب دو دستگاه اتوبوس و 
متشکل از 83 زائرالشهدا عازم استان کردستان و مناطق 
عملیاتی هشت سال دفاع مقدس شد. ویژه برنامه های 
فرهنگی مــتــعــددی در مسیر ســفــر از جمله قــرائــت 

دعــای توسل، مراسم عـــزاداری ویــژه شب شهادت امام 
محمدباقر)ع(، قرائت دعای کمیل و دعای ندبه و... برای 

اعضای کاروان تدارک دیده شده است.
به گفته هادی شیرازی، اعضای این کاروان پس از تشرف 
به مناطق عملیاتی، به مدت سه روز در زمان بندی های 

متفاوت از یادمان های شهدا نظیر سرپل ذهاب، ارتفاعات 
قراویز، بازی دراز، مطلع الفجر، قصر شیرین و... بازدید 
خواهند داشت. هدف از اعزام این کاروان، آشنایی مردم 
با حقایق، واقعیت ها و دستاوردهای رزمندگان اسالم در 

جنگ تحمیلی و به نوعی عمل به جهاد تبیین است.

زیارت
   حمل و نقل رایگان زائران  
به همت مؤسسه موقوفه خدمات 
زائر رضوی امکان سرویس  دهی 

رایگان از مبدأ دو مجموعه »زائرسرا« 
و »زائرشهر رضوی« فراهم شد. 

سرویس دهی در نوبت صبح از ساعت 
۱۱ تا ۱۱:۳۰ از دو مبدأ »زائرسرای 

رضوی« واقع در بولوار چمن و 
»زائرشهر رضوی« واقع در منطقه 

 طرق به مقصد حرم مطهر

 امام رضا)ع( انجام می شود و زائران 
پس از زیارت می توانند برای برگشت 

به محل اسکان خود از ساعت ۱۳ تا 
۱۳:۳۰ از همین سرویس استفاده 

کنند. 

در نوبت عصر نیز زائران می توانند 
از ساعت ۱8/۳۰ تا ۱9 عازم حرم 

مطهر شده و از ساعت 2۱ تا 2۱:۳۰ در 
مسیر بازگشت حاضر شوند و با همین 

خودرو به محل اسکان خود بازگردند.
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احب 
االعمال 
الی اهلل 
تعالی 
ادومها و 
ان قلت 
محبوب ترین 
 کارها نزد 
خدای متعال آن 
کاری است که دوام 
بیشـتری دارد 
گرچـه انـدك باشـد.

بدون تردید اگر این جشنواره با عنایت های حضرت رضا)ع( و الطاف الهی ادامه پیدا کند، ما در آینده 
شاهد رونق بیشتر ابعاد مختلف این جشنواره و رشــد کمی و کیفی در همه بخش ها خواهیم بود که 
خروجی آن، تقویت این گفتمان در حوزه رسانه ای کشور است و اصحاب رسانه نیز با ابعاد جشنواره 

بیشتر آشنا خواهند شد. 
گزيدهگزيده

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای س��ید امیر حسن صفوی با تسلیم دو برگ استش��هاد محلی مصدق به مهر دفترخانه ۸ همدان 
برابر وارده ش��ماره ۱۰۱2533/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱مدعی اس��ت که سند مالکیت سه دانگ مشاع 
از شش��دانگ پالک باقیمانده ۱۰/۸۸۴3/۸۸۴3واقع در حومه بخش یک همدان به ش��ماره مسلس��ل 
۴۰52۸۹ سری الف ۸5 ذیل ثبت ۷۰۱۶۱ دفتر ۴۴2 صفحه ۱۰ بنام سید امیر حسن صفوی )مالک( 
به علت نامعلوم مفقود گردیده و برابر سند رهنی شماره ۹۹2۰۹ مورخ۱3۹2/۱۱/۷ تنظیمی دفترخانه 
۸ همدان نزد بانک پاسارگاد در رهن می باشد لذا به استناد تبصره الحاقی به ماده ۱2۰ آیین نامه قانون 
ثبت بدین وسیله آگهی می شود تا هر کسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی طی مدت ۱۰ روز به اداره ثبت اسناد و امالک مراجعه و ضمن ارائه اصل 
س��ند مالکیت و یا سند معامله ، اعتراض خود را کتبا تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت واخواهی و 
نرسیدن اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه نگردد سند مالکیت المثنی به 
نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد . مراتب براساس آخرین اطالعات سیستم جامع تهیه و گزارش 

شده است .) م الف ۶23(   آ-۴۰۱۰۴۷۴۰
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان - از طرف فریدون رحمانی

آگهی
گیرنده ابالغ: وراث مرحوم محمد صاحبی نژاد آقایان/خانم ها علی صاحبی نژاد ش��ماره ملی: ۰۹2۶۶۱۷۶۶۴ نام پدر: 
محمد، معصومه دانش باغ سنگانی نام پدر: محمد شماره ملی: ۰۷3۰۸۴۷5۰۰، عبدالرضا حاجی نژاد نام پدر: حسن 

شماره ملی: ۰۷3۱۰۶۹5۶۰
بدینوسیله به شما ابالغ می گردد، به موجب پرونده اجرایی کالسه ۱۴۰۰۰۴3۸۱ مستند به سند )مهریه( علیه مورث 
شما جهت وصول تعداد چهل عدد سکه یک بهار آزادی )موضوع الزم االجرا اجرائیه شماره ۱۴۰۰۰۴۱۸۰۸۹3۰۰۰۱۴۱ 

صادر گردیده است که قبل از ابالغ اجراییه عملیات اجرایی پرونده فوق به شرح ذیل می باشد:
حسب استعالم صورت گرفته موتورسیکلت های مرحوم با پالک انتظامی ۷۶5- 3۷۶2۹، 35۷۶3-۷۶۶ بازداشت گردید.
حس��ب درخواست بستانکار طی نامه وارده شماره ۴۹5۰۱- ۱۴۰۰/۹/۱۴ مطالبات متعلق به مرحوم نزد بیمه آتیه 

حافظ بازداشت گردید.
حسب درخواست بستانکار طی نامه وارده شماره ۷۴۷۱- ۱۴۰۰/۷/۱۴ مطالبات متعلق به مرحوم نزد اداره آموزش 

و پرورش بازداشت گردید.
حسب درخواست بستانکار طی نامه وارده شماره 335۰۱- ۱۴۰۰/۶/2۴ بیمه عمر متعلق به مرحوم نزد بیمه معلم 

بازداشت گردید.
حساب های بانکی مرحوم نیز بازداشت می باشد.

مراتب جهت اطالع و اقدام مقتضی اطالع می گردد. شایان ذکرست عملیات اجرایی مطابق مقررات آیین نامه اجرای 
اسناد رسمی ادامه خواهد یافت. م.الف 3۴۰    آ-۴۰۱۰۴۷۴5

ریاست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب- از طرف مریم ستوده

آگهی دعوت به افراز
نظر به درخواس��ت کتبی وارده بش��ماره ۸53۸ مورخ ۱۴۰۱/۰3/22 آقای عباس صرافیان دائر به افراز سهم خود از 
شش دانگ قطعه دالستان پالک ۱2۴3 فرعی مجزی شده از ۹3 اصلی بخش ۶ مشهد به استناد قانون افراز و فروش 
امالک مش��اع مصوب ۱35۷ خورشیدی لذا نماینده و نقش��ه بردار این اداره حسب درخواست وی در اجرای ضوابط 
مقرر در ماده 3 آئین نامه اجرایی قانون مرقوم روز چهارش��نبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/2۹ س��اعت ۱۰ صبح جهت معاینه 

مح��ل و افراز ملک مورد تقاضا در محل وقوع ملک مزبور حض��ور خواهند یافت. نتیجتاً در اجرای ماده ۱۰۰ قانون 
آئین دادرس��ی مدنی بموجب این آگهی از س��ایر مالکین مشاعی آن دعوت به عمل، تا به خاطر حفظ حقوق و عدم 
تضییع حق احتمالی هر یک از مشارالیهم در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک مورد تقاضای افراز حضور 
یابند. بدیهی اس��ت عدم حضور هر یک از مالکین مش��اعی در موعد تعیین شده فوق در محل مانع از افراز نخواهد 

شد. م.الف 33۹ آ-۴۰۱۰۴۷۴۸
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

رونوشت اگهی حصروراثت
اقای موسی عبدالهی خوه  بشماره ملی 35۸۱۰3۱۶۱2  بشرح دادخواست به کالسه ۱۴۰۱/۱2۶  از این شورا درخواست 
نموده چنین توضیح داده شادروان نبی بخش عبدالهی خواه  بشماره ملی 35۸۱۰۴332۷   در تاریخ ۱۴۰۱/2/2۴  
بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر اس��ت به : ۱- متقاضی با مش��خصات فوق  فرزند  متوفی 
2- مهدی عبدالهی خواه  بشماره ملی ۷3۷۰۱۹۶۱۰۰ فرزند متوفی    3-زینب ناروئی   بشماره ملی 35۸۰۸2۴2۴۴ 
زوج��ه متوف��ی    ۴-قیمت بامری پور  بش��ماره مل��ی 35۹۱۰5۰555 مادر متوفی ، متوفی ورث��ه دیگری ندارند .

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت 
نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد . آ-۴۰۱۰۴۷3۷
رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان – عظیم بامری

رونوشت اگهی حصروراثت
خانم مریم کریمی  بش��ماره ملی 53۶۹۹3۷۴۸۶  بشرح دادخواست به کالسه ۱۴۰۱/۱2۷  از این شورا درخواست 
نموده چنین توضیح داده شادروان بهرام کریمی بشماره ملی 33۹۱255۱۴5   در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱2  بدرود حیات 
گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به : ۱- متقاضی با مشخصات فوق  فرزند  متوفی 2- لیلی کریمی  
بشماره ملی 53۶۹۹3۷۴۹۴   3-زهرا کریمی   بشماره ملی 53۶۰۱552۶۴ فرزندان اناث متوفی    ۴-هادی کریمی  
بشماره ملی 35۸۱۰۷۱۴۷۹  5-حسام کریمی  بشماره ملی 53۶۰۴۹۱۱۴۰ فرزندان ذکور متوفی    ۶-تلی خاتون 

زاد کریمی  بشماره ملی ۶5۶۹۸2۶5۹۱ زوجه  متوفی ، متوفی ورثه دیگری ندارند .
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت 

نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد .  آ-۴۰۱۰۴۷3۹
رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان – عظیم بامری

اگهی فقدان سندمالکیت
اقای علی رمضانیان با ارایه استشهاد محلی .گواهی امضا شده طی درخواست شماره۱۴۰۱2۱۷۰۶۰۱3۰۰2۱۹۶م

ورخ۱۴۰۱/۰۴/۱۴تقاضای صدور سند مالکیت المثنی شش دانگ پالک2۷2فرعی مجزی شده از 3-اصلی واقع در 
بخش یک حوزه ثبتی شهرستان گناباد که ذیل ثبت ۱۶۰۱صفحه255دفتر۹-امالک گناباد به نام ایشان ثبت گردیده 
ودر رهن و بازداش��ت نمی باشدوحس��ب اعالم مالک سند مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود گردیده رانموده است.

دفترامالک بیش از این حکایتی ندارد .دراجرای ماده ۱2۰ اصالحی ایین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت اگهی 
تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف مدت ده روز از تاریخ 
انتشار اگهی اعتراض خودرا همراه با اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارایه تامراتب صورتجلسه 
گردد.چنانچه پس از اتمام مدت مقرراعتراض ارایه نگردد ویا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سندمعامله ارایه 

نشوداین اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود.  آ-۴۰۱۰۴۷۴۱
تاریخ انتشار :۱۴۰۱/۴/۱۶

سیدضیاالدین مهدوی شهری-رییس ثبت اسناد وامالک گناباد

ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به دس��تور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
۱3۹۰/۰۹/2۰ و برابر رای ش��ماره  ۱۴۰۱۶۰3۰۶۰۰۶۰۰۰۸۷۶  هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر 
در واح��د ثبتی حوزه ثبت مل��ک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم اکرم محمدی بایزیدی 
فرزند ولی محمد بشماره شناسنامه ۰۶۹۰2۴۴5۱۷ صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان به 
مساحت ۹۸/۴۰ متر مربع )نود و هشت و چهل صدم متر مربع ( قسمتی از پالک 3۱۶ فرعی ازاراضی دیزقند پالک 
23۱ اصلی دهستان اربعه واقع درخراسان رضوی  بخش یک حوزه ثبت ملک  تربت حیدریه خریداری از ورثه  مالک 
رس��می محمود حس��ن زاده محرز گردیده است . لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق روزنامه 
محلی و کثیراالنتش��ار در شهر ها منتشر تا در صورتیکه اش��خاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است 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 .   آ-۴۰۱۰3۸۱۰
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰3/3۱               تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
سید امین موسوی -رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به دس��تور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
۱3۹۰/۰۹/2۰ و برابر رای ش��ماره  ۱۴۰۱۶۰3۰۶۰۰۶۰۰۱۰۰3  هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عباسعلی معصومی فرزقی 
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه ۱۶ صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ  یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 
۱۱۷۹/۷5 متر مربع )یکهزار و صد و هفتاد و نه و هفتاد و پنج صدم متر مربع ( قسمتی از پالک 33۶ فرعی اراضی 
فراوق فرزق پالک ۱۴۴ اصلی دهستان اربعه واقع در بخش یک تربت حیدریه خریداری از  مالک رسمی محمد مالک 
محرز گردیده است . لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و ماده ۱3 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهر 
ها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه 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 به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین 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 .   آ-۴۰۱۰3۸۱۱
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰3/3۱                 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
سید امین موسوی - رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک قاین
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره ۱۴۰۰۶۰3۰۸۰۰2۰۰۰۸۶۱ 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 محمدحس��ن عبدی فرزند ابراهیم بش��ماره شناسنامه 22 صادره از قائن در 
ششدانگ یک قطعه زمین  مزروعی و مشجر  به مساحت ۶۱۷۶/2۷  مترمربع در قسمتی از    پالک 
۱5۷۷-اصلی)از محل مالکیت ۶2۰  سهم آقای حاج محمد عبدی (  واقع در اراضی مزرعه عبدالرحمتی 
بخش ۱۱ شهرستان قاینات خریداری از مالک رسمی آقای حاج محمد عبدی محرز گردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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:۱33۸5۴5  آ-۴۰۱۰3۸55
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰3/3۱               

تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۰۴/۱۶
غالمرضا صادقیان رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان قاین

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک قاین

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره ۱۴۰۱۶۰3۰۸۰۰2۰۰۰۱2۴ 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 قاسم قائم پناه فرزند یوسف بشماره شناسنامه 3۴۹ صادره از در در ششدانگ 
یکقطعه زمین مزروعی    به مس��احت ۶3۷۴.۸۶ مترمربع در قسمتی از  پالک 2۰۶5-اصلی واقع در 
اراضی دیمه زارات سینه حوض تون بخش ۱۱ شهرستان قاینات خریداری از مالک رسمی آقای یوسف 
قائم پناه محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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:۱33۸۴22  آ-۴۰۱۰3۸5۴

تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/۰3/3۱             
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۰۴/۱۶

غالمرضا صادقیان رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان قاین

40
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م���درک موقت پایان تحصی���ات اینجانب حمیده 
برات���ی مب���ادی فرزن���د محم���د حس���ین با ش���ماره 
شناس���نامه 18459 ص���ادره از مش���هد و ک���د ملی 
0945315945 در مقط���ع کارشناس���ی  پیوس���ته 
رشته زیس���ت شناسی عمومی صادره از دانشگاه 
آزاد اس���امی واحد مشهد  مفقود گردیده است و 

فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���امی مشهد به نش���انی:  استان خراسان 
رضوی ،شهرس���تان مش���هد، امامیه 42 س���ازمان 
مرکزی دانش���گاه آزاد اس���امی مش���هد اداره امور 

فارغ التحصیان ارسال نمایید.  
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 GLXi سند، برگ سبز و برگ کمپانی خودرو سواری پراید
مدل 1387 رنگ مشکی روغنی به شماره موتور 2676891 
و ش����ماره شاس����ی S1412287871709 و شماره انتظامی 
726 م 62 ایران 56 به مالکیت حسین بهشتی لنگرودی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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ابتدای���ی  آم���وزش  کاردان���ی  تحصیل���ی  م���درک 
م���اه  امی���ری  عیس���ی  اینجان���ب   91-92 ورودی 
دارنده ش���ماره مل���ی 3591856878 از دانش���گاه 
و  گردی���ده  مفق���ود  ایرانش���هر  اس���امی  آزاد 
باشد/ایرانش���هر م���ی  س���اقط  اعتب���ار  درج���ه  از 
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برگ س���بز خودرو س���واری پژو سیستم تاکسی تیپ 
1600RDI، نارنجی با نوار شطرنجی ،مشکی_ روغنی، 
مدل 84 ، شماره موتور 11784041200 شماره شاسی، 
13443805 ش���ماره پ���اک ای���ران 79 _ 797 ت 17 
مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط می باش���د.
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برگ سبز کامیون-جاروب خیابانی مدل1388 شماره 
پاک ایران24-325ع52 ش���ماره موت���ور 10583916 
ش���ماره شاس���ی NAD44ALH000000328 ب���ه ن���ام 
ش���رکت عمران کارون ش���یری آب مفق���ود گردیده و 

ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
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ب���رگ س���بز، بیم���ه نام���ه و کارت خ���ودروی وانت 
س���ایپا151 م���دل 93 رنگ س���ورمه ای به ش���ماره 
انتظام���ی 678ص97 ای���ران 36 ش���ماره موت���ور 
  NAS451100E4926978 5210170 و شماره شاسی
ب���ه مالکیت مهدی قدر مفق���ود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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پ���اک ش���ماره  فوت���ون  کامی���ون  کارخان���ه  س���ند 
م���دل1387  س���فید  رن���گ   15 ای���ران   574 44ع   
ش���ماره موتور: HC532406PA15 ش���ماره شاس���ی: 
NADV9JE687E019863 بنام بهروز خاکس���ار دیزج 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
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اص���ل برگ س���بز ی���ک دس���تگاه  خ���ودروی س���واری 
پ���ژو پ���ارس س���فید روغن���ی م���دل 1401 ب���ه ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره  ب���ه    124k1679168 موت���ور 
NAAN01CE4NK905266 و ش���ماره پاک 521 د47 
ای���ران 52 متعلق به آقای  مجید جال آبادی مفقود 

گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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131SE  ب���رگ س���بز س���واری سیس���تم س���ایپا تی���پ
م���دل 1395 ب���ه رن���گ ن���وک م���دادی - متالی���ک ب���ه 
شاس���ی   ش���ماره  و    5529685 موت���ور  ش���ماره 
NAS411100G3457847  ب���ه ش���ماره پاک 645 م 
29 ای���ران 58  مفق���ود گردی���ده  و  از  درج���ه اعتب���ار 

ساقط می گردد.
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خانم ملیحه ثباتی دارای ش���ماره شناسنامه 6190 
صادره از مش���هد و کد ملی 0933656351 متولد 
1345 فرزند ابوالقاس���م اظهار می دارد که مدرک 
دانش���نامه پای���ان تحصی���ات مقطع کارشناس���ی 
رش���ته مترجمی زبان فرانسه ایشان مفقود شده 
است.لذا به موجب این آگهی مدرک مذکور ابطال 
می ش���ود.از یابنده تقاضا می شود مدرک فوق را 
از طریق پست به نشانی مشهد پردیس دانشگاه 
فردوسی مش���هد مدیریت امور آموزشی اتاق 121 

ارسال و یا در صورت امکان تحویل نمایند. 
مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد                                                 
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سند کمپانی و برگ سبز  یک دستگاه وانت سیستم 
کی���ا م���دل 1992 یخچال دار رنگ س���فید  به ش���ماره 
موت���ور  342115 و ب���ه ش���ماره شاس���ی508060 و به 
ش���ماره  انتظامی735ق64 ایران 44 به نام  مهرداد 
دهخدای کندری مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
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بدینوس��یلهب��هاط��اعاعض��اءمحت��رمتعاونی
مصرفکارکنانس��ازمانعمرانوتوس��عهحریم
حرمحضرترضا)ع(میرساندکهمجمععمومی
فوقالعادهنوبتدومدرمورخ1401/05/02راس
ساعت15روزیکشنبهدرمحلمسجدمقبرهواقع

درچهارراهشهدابرگزارمیگردد.
دستورجلسه:

1-تصویباساسنامهجدیدشرکت
2-تغییرآدرسشرکت
3-تغییرنامشرکت

هیئتمدیرهشرکتتعاونيمصرفکارکنانسازمان
عمرانوتوسعهحریمحرمحضرترضا)ع(

آگهی مجمع عمومی فوق العاده
 نوبت دوم
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