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 »دشت مرموز«
نمایی از واقعیت امروز 

محمد میرکیانی در نشست بررسی و نقد کتاب »ماجرای دشت 
مرموز« گفت: این کتاب را با هدف بیان وقایع امروز جامعه با زبانی 
ساده و جدید برای نوجوانان و تکیه بر فرهنگ ایرانی نوشته ام.  
جلسه نقد و بررسی مجموعه کتاب »ماجرای دشت مرموز« به 
قلم محمد میرکیانی، نویسنده آثار کودک و نوجوان که شامل سه 
کتاب »جشن خرگوش ها«، »ملکه موش ها« و »بازی بازها« است 
از سوی دبیرخانه سی امین دوره هفته کتاب استان خراسان رضوی 
با مشارکت  به نشر )انتشارات آستان قدس رضوی( برگزار شد.
 این مجموعه سه گانه توسط »به نشر« منتشر شده و نویسنده 
مسائل  ــاره  درب نوجوانان  درک  و  ارتباط  به  داستان هایش  در 
مسائل  بــه  نسبت  آن هـــا  و شناخت  آگاهی بخشی  جــهــان، 
اســت.  پرداخته  می افتد،  اتــفــاق  مــا  اطـــراف  در  کــه  گوناگونی 
حجت االسالم جوان آراسته، منتقد، در این نشست گفت: 
برای  تنها  نه  کتاب ها،  در  حیوانات  شخصیت  از  »استفاده 
کودک و نوجوان بلکه برای بزرگسال هم قابل استفاده است و 
شاخص ترین اثر ادبی جهان در این سبک، »مزرعه حیوانات« اثر 
جورج اورول است. مهم ترین و پیچیده ترین مفاهیمی که بزرگان 
در حوزه سیاسی و اجتماعی بیان می کنند از زبان حیوانات در 
این اثر مطرح می شود و این سبک در آثار بزرگ فارسی زبانان نیز 
رایج است که همه این ها نشان دهنده اهمیت کتاب »ماجرای 
دشت مرموز« است و نباید آن را کتابی ساده دید و قصه های 
است. نهفته  آن  در  جامعه  امـــروز  واقعیت  ــاره  دربـ بسیاری 

ریز  کــار  تــا  ــزار  هـ وســط  رقیه توسلی  
قدیمی ام  همکالس  ــاد  ی یکهو  درشـــت  و 
نویسنده ای  پرتالش.  مریم جان  می افتم، 
که نخستین کتابش وقتی رفت زیر چاپ، 
داغ داغ رساند دستم. آی که چقدر کیف 
را خودش هدیه  کتابش  نویسنده ای  دارد 

بدهد به آدم. با عزت و احترام و فروتنی. 
چــاره ای  می کنم.  خــاطــرات  تجدید  هــوس 
نیست. می روم سمت کتاب هایم و قفسه 
به قفسه می گردم. اما کتاب مریم نیست 
کــه نــیــســت. دفــتــرچــه یــادداشــت هــایــم را 
را چند  بــی زبــان  کتاب  بعله!   ... مــی جــورم 

بخواند.  که  همکارم  به  داده ام  قبل  ســال 
دی مــــاه98 کــجــا، آبــــــان1401 کــجــا!  ورق 
 مـــی زنـــم... بــاز هــم هــســت... مهر 95 ... 
تیر 97... شهریور99... یعنی 24جلد کتاب 
را داده ام و پیگیر برگشتنشان نشدم، چرا 
خب؟... رعنا و خانم رحمت زاده و طاهره، 
شماها چرا؟... می روم صفحات بعد ... دو 
جلد کتاب محبوبم را با ترجمه عالی قرض 
از هم متارکه  که  به زن و شوهری  داده ام 
کرده اند و حاال هر کدام رفته اند پی زندگی 
توی صفحات  دنیا...  گوشه  تازه شان یک 
که  می خوانم  می کشد.  ســوت  مغزم  بعد 

داده ام  کسانی  به  را  کلیدر  از  نسخه  سه 
که از قضا سوءسابقه هم داشته اند. مثالً 

جلدپاره پس آورده اند!
دفترچه را می بندم و در باب قرض ندادن 
اینترنت  تــوی  که  می افتم  ایــن جمله  یــاد 
ــدم؛ »یــک کــتــاب امــانــت داده شده  خــوان
ــن را   یــک کــتــاب از دســت رفــتــه اســـت. ای

داغ دیده هایش خوب می فهمند«. 
به مریم فکر می کنم و خاطرات قشنگمان. 
ــه عــمــر و انــدیــشــه و جــان  ــزرگــانــی ک ــه ب ب
می گذارند برای نوشتن یک مجموعه. هر 
نمی شود.  اما  باشم  تلخ  نمی خواهم  چند 

یادم می ماند باید دسته بندی کنم. ازین به 
بعد با خوبان کتاب، دست و دلباز باشم و 
بخواهم. عذر شلخته ها  را  عذر بعضی ها 
و بی خیال ها و باری به هر جهت ها را. به 
این مدل آدم ها یک عدد قاشق هم نباید 
امانت داد. شوخی که نیست. کتابخوان ها 
از  بامعرفت تر  و  ــر  ــ آداب دان تـ نباید   مگر 

کتاب نخوان ها باشند!؟

پی نوشت
امیرالمؤمنین)ع(: امانت داری، اساس و پایه 

دین است.
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گفتوگوبانویسندهکتاب
»بررسیفقهیاقتصادیحمایتازکاالیایرانی«

 فقه اسالمی در خدمت
اقتصاد مقاومتی

دربارهشهیدحجتاالسالممحمدزارعمؤیدی

 امام محله ای که
مدافع حرم بود

یکروزبادانشآموزانمدارسامامرضا)ع(دراردویکتاب

رنگ بخشیدن به زندگی

    سال دوم    ویژه نامه 483    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

کتابخانه ها نقش ارزنده ای در شکل دهی و تکامل 
دانـــش بشری دارنـــد. ایــن مــراکــز در طــول تاریخ 
اختیار  در  را  گرانبهایی  فرصت های  توانسته اند 
دانشمندان و پژوهندگان دانش قرار دهند که این  
نبود جز به مدد کتابداران؛ یعنی کسانی که سالیان 

سال محافظان مکتوبات بشری بوده و هستند. 
کتاب و کتاب داری نیز سابقه ای دیرینه در فرهنگ 
در  که  اسنادی  و  دارد  ایرانی  و  اسالمی  تمدن  و 
این خصوص در مرکز اسناد آستان قدس رضوی 
موجود است گواه بر این مدعاست. در این گزارش، 
به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی، نظری بر 
ایــن آستان  در  کــتــابــداران  و  کــتــاب داری  فعالیت 

مقدس می اندازیم.  
به  مــربــوط  اســنــاد  قدیمی ترین 
کتابخانه، در مرکز  و  کتاب داری 
ــــدس رضـــوی  اســـنـــاد آســـتـــان ق

نگهداری می شود ...

معاوناموربینالمللسازمانعلمیوفرهنگیآستانقدسرضویمطرحکرد

زیارت، فراگیرترین سامانه فرهنگی دنیا
آشناییباتاریخچهکتابخانهو

کتابداریدرآستانقدسرضوی

435سال 
کتاب داری

۲

4

خبر

تولیت آستان قدس رضوی در جمع مدیران 
بنیاد بهره وری موقوفات مطرح کرد

ضرورت توجه به رفع نیازهای 
کشور و مردم در عرصه تولید 

تولیـت آسـتان قـدس رضـوی رویکـرد ایـن آسـتان 
مقدس در عرصه تولید و اقتصاد را توجه به رفع 

نیازهـای کشـور و مـردم دانسـت.
حجت االسـالم  والمسـلمین احمد مروی در دیدار 
مدیـران بنیـاد بهـره وری موقوفـات آسـتان قـدس 
رضـوی بـا بیـان آیـه شـریفه »لَقَـدْ خَلَقْنَـا اْلِنْسـاَن 
فـی  أَحَْسـنِ تَقْويـم« بـه تعابیـر »احسـن« در قرآن 
کریم اشـاره کرد و گفت: عمل خداوند »احسـن« 
اسـت و قرآن کریم نیز انسـان ها را به انجام عمل 
احسـن سـفارش کـرده اسـت. »عمـل احسـن« به 
معنـای بافضیلت تـر بـودن یـک عمـل نسـبت بـه 
عمـل خیـر دیگـر اسـت. بـه دنبـال عمـل احسـن 
بـودن بـه معنـای عـدم اکتفـا بـه شـرایط موجـود و 
تالش مستمر برای بهبود شرایط است. شرکت ها 
و مؤسسـه های تولیـدی وابسـته بـه آسـتان قـدس 
رضـوی همـواره بایـد بـه دنبال مدیریـت و تولیدات 
احسـن باشـند؛ تولیداتـی کـه بـه نـام ایـن دسـتگاه 
و  بهتریـن  از  بایـد  می شـود  بـازار  روانـه  مقـدس 

باالتریـن کیفیـت برخـوردار باشـند.
بـر اسـاس گفتـه پیامبـر اکـرم)ص( کـه می فرمایند: 
کاری  شـما  از  کسـی  اگـر  دارد  دوسـت  خداونـد 
انجـام  و بی عیـب  را محکـم  آن  انجـام می دهـد، 
دهـد، بایـد در امـور تـا حصـول نتیجـه اسـتقامت 
و پایـداری کـرد. تـالش و کوشـش بایـد همـراه بـا 
آینده نگـری و اتخـاذ تدابیـر مناسـب بـرای حصول 

نتیجـه مطلـوب باشـد.
از  یکـی  افـزود:  رضـوی  قـدس  آسـتان  تولیـت 
تأکیـدات رهبـر معظـم انقـالب فراهـم آوری منابـع 
راسـتای  در  رضـوی  قـدس  آسـتان  بـرای  پایـدار 
خدمت رسـانی هـر چـه مطلوب تـر بـه زائران اسـت 
کـه مـا موظـف هسـتیم با مدیریت احسـن به این 
رهنمود معظم له جامه عمل بپوشـانیم. البته هر 
نـوع فعالیـت اقتصـادی را در شـأن آسـتان قـدس 
رضوی نمی دانیم؛ رویکرد آستان قدس در عرصه 
تولید و اقتصاد باید با نگاه به رفع نیازهای کشور 
و مردم باشد. همچنین در فعالیت های اقتصادی 
آسـتان قـدس بایـد حـدود و ثغـور شـرعی کامـالً و 
بـا حساسـیت رعایـت شـود و بایـد مراقـب حفـظ 
اعتبار اجتماعی آستان قدس بود و کسب درآمد 
از هـر راهـی قابـل  پذیرش نیسـت. حفظ موقوفات 
و اجـرای کامـل نیـات واقفـان نیـز وظیفـه ماسـت، 
و  از بخش هـای آسـتان قـدس شـرعاً  یـک  هیـچ  
قانوناً حق ندارند موقوفات را بدون رعایت جهات 

شـرعی و خـالف نیـت واقفـان صـرف کننـد.
همچنیـن در ایـن دیـدار »سـیدمهدی سـدیدی« 
بـه عنـوان رئیـس بنیـاد بهـره وری موقوفات آسـتان 
قدس رضوی منصوب و از تالش های دکتر مالک 
رحمتـی، قائـم مقـام تولیـت آسـتان قـدس رضـوی 
کـه پیـش از ایـن بـا حفـظ سـمت عهـده دار ایـن 

مسـئولیت بـود، قدردانـی و تشـکر شـد.

نگاهی به زندگی و زمانه سرسلسله سادات رضوی در سالروز رحلت وی

سرگذشت موسی مُبَرقَع و فرزندانش 
محمدحسین نیکبخت  
مطابق آنچه در منابع تاریخی 
ــواد)ع(  آمـــده  اســـت، امـــام جـ
بزرگوار  و  پاکدامن  از همسر 
خود، بانو سمانه مغربیه، دو 
فرزند پسر داشت؛ امام هادی)ع( و موسی مشهور به 
»مُبَرقع«. بیشتر وابستگان به سلسله جلیله سادات 
رضوی در ایران، از فرزندان موسی مبرقع، پسر دوم 
امام جواد)ع( هستند؛ امامزاده بزرگواری که مرقد وی 
در محله »چهل اختران« قم، مورد توجه و احترام 
مردم متدین این شهر قرار دارد. امروز مصادف با 22 

ربیع الثانی، سالروز درگذشت موسی مبرقع است. 

والدت در مدینه، وفات در قم ◾
در  بحرانی  موسی مبرقع، چنان  که شیخ عبدهللا 
»عوالم  العلوم« اشاره کرده  است، در سال 214قمری 
و در شهر مدینه متولد شد. او تا زمان شهادت امام 
جـــواد)ع(، یعنی حــدود ســال 220قــمــری در مدینه 
ساکن بــود و ظــاهــراً در حــدود 6سالگی، هــمــراه با 
برادرش، امام هادی)ع( به عراق رفت و مدتی بعد، در 
جوانی ساکن کوفه شد. موسی ظاهراً تا زمان شهادت 
برادر بزرگوارش امام هادی)ع( در عراق ماند و از متون 
تاریخی چنین برمی آید که با دانشمندان آن روزگار 
بغداد، ارتباطاتی داشت. مشهورترین روایتی که از 
ارتباط  به همین  نقل شــده، مربوط  موسی مبرقع 
است؛ یحیی بن اکثم، قاضی مشهور بغداد که در 
مناظره علمی از امام جواد)ع( شکست خورده  بود، 
برای جبران آن شکست، پرسش هایی را از موسی 
مبرقع پرسید و از وی خواست تا پاسخ آن ها را از 
امام هادی)ع( بپرسد و به وی بگوید. مطابق آنچه در 
برخی کتاب های حدیثی شیعه مانند »االختصاص« 
و »تحف العقول« نقل شده  است، »موسى مبرقع 
مى گويد: خدمت برادرم على بن محمد)ع( رسيدم و 
پس از موعظه هایى كه به من فرمود و سبب شد در 
حق آن حضرت بصيرت يافتم و ضرورت اطاعتش 
ابن اكثم  شــوم،  قربانت  كـــردم:  عــرض  شناختم،  را 
مسائلى را از من پرسيده كه جواب دهم، حضرت 
تبسمی کرد و فرمود: فتوا دادى ؟ عرض کــردم: نه! 
نمى دانستم. فرمود: چه بود؟ عرض كردم، سؤاالت 
او از اين  قرار است ...«.  مجموعه پاسخ های دقیق 
و عالمانه امــام)ع( به این پرسش ها، در صحیفه ای 
به نام »اجوبه یحیی بن اکثم« گردآوری و در متون 
روایـــی شیعه حفظ شــده  اســت. بــا شــهــادت امــام 

هــادی)ع( در سال 254قمری شرایط موسی مبرقع 
در عراق هم، دستخوش تغییر و نابسامانی شد. به 
همین دلیل، به ایران آمد و پس از حوادثی چند، در 
سال 256قمری وارد شهر قم شد و در جوار مضجع 
شریف عمه بزرگوار پدرش، حضرت معصومه)س( 
سکونت اختیار کرد و تا سال 296قمری که در حدود 
82 سالگی دار فانی را وداع گفت، ساکن قم بود. 
صفت »مبرقع« )برقع پوش یا روی  پوشیده( را از آن 
رو به موسی بن محمد)ع( داده اند که ابتدا با صورتی 
به دالیلی که چندان  وارد قم شــد.  پوشانده شــده 
معلوم نیست، در ابتدا برخی از اعراب ساکن قم، با 
سکونت وی در این شهر مخالفت کردند، اما بعد که 
جایگاه نسبی و معنوی وی را شناختند، از کار خود 
پشیمان شده و موسی مبرقع را به قم دعوت کردند.

شکل گرفتن سالله سادات رضوی ◾
فرزنـدان و نـوادگان موسـی مبرقـع در قـم، بـه تدریـج 
جمعیتـی پرشـمار شـدند و سلسـله جلیلـه سـادات 
رضـوی را در ایـن منطقـه شـکل دادنـد. ابوسـلیمان 
بناکتـی، مـورخ دوره ایلخانـی در کتـاب تاریـخ خـود 
ّـه  رضوی را  مبرقـع  موسـی  »فرزنـدان  می نویسـد: 
روایتـی  ایـن  هسـتند«.  مقیـم  قـم  در  و  می گوینـد 
در  »ابن عِنَبـه«  از جملـه  دیگـر  کـه مورخـان  اسـت 
»عمدة الطالـب« و »ابـن شـدقم« در کتـاب »تحفـه 
سـادات  جمعیـت  تدریـج  بـه  آورده انـد.  االزهـار« 
رضـوی از نسـل موسـی مبرقـع، چنـان فزونـی یافـت 

کـه طـی 6قـرن بعـد، در مناطـق گسـترده ای از ایـران، 
هنـد و بین النهریـن سـاکن شـدند و از میـان آن هـا، 
شخصیت های برجسته دینی و سیاسی برخاستند؛ 
افـرادی ماننـد میرسـیدعلی رضـوی کـه طبـق گـزارش 
اسـکندربیک منشـی در کتاب »عالم آرای عباسـی«، 
تهماسـب  شـاه   حکومـت  دوره  در  قزویـن  حاکـم 
یکـم صفـوی بـود. حسـین بـن محمدتقـی نـوری در 
کتابـی بـا عنـوان »البـدر المشعشـع فـی احـوال ذریـة 
موسـی المبرقـع« کـه آن را در سـال 1308قمـری / 
شـرح  رسـاند،  چـاپ  بـه  بمبئـی  در  1270شمسـی 
مفصلی درباره سالله سادات رضوی از نسل موسی 

مبرقـع بـه دسـت داده  اسـت.
برخـی از مورخـان بـر ایـن بـاور هسـتند کـه سلسـله 
سـادات رضوی، از دوره تیموری به مشـهد مهاجرت 

کـرد و بـه تدریـج جـای سـادات موسـوی را کـه نسـب 
می رسـید،  موسـی  الکاظـم)ع(  بـن  حمـزة  بـه  آن هـا 
گرفـت و افـراد ایـن خانـدان محتـرم، بـه مقـام تولیـت 
حـرم مطهـر امـام رضـا)ع( رسـیدند و از میـان آن هـا، 
میرشـمس الدین محمـد، یکـی از نخسـتین افـرادی 
اسـت کـه بـه ایـن مقـام رسـید؛ او در عهـد شـاهرخ 
تیموری زندگی می کرد. به تدریج بر شمار وابستگان 
سلسـله جلیلـه سـادات رضـوی در مشـهد افـزوده و 
در دوره صفویه، بنیان موقوفات رضوی توسـط میرزا 
ابراهیـم رضـوی بـرای حمایـت از این دودمان صاحب 

 احتـرام گذاشـته شـد.

۲
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در باالی عرش 
زیارت کرده است.

خدايا همه 
مسئلت هايم را عطا 
کن و حوائجم را برآور 

و مرا از اجابت دعا 
ممنوع مساز و حال 
آنکه خود آن را برايم 

ضمانت کرده ای و 
ميان خود و دعای 

من حجاب قرار مده و 
حال آن که تو خود مرا 
به آن فرمان داده ای. 
هر چه را که در دنيا و 
آخرت باعث اصالح 
حال من شود به من 

انعام فرمای. ياد کرده 
باشم يا فراموش، ظاهر 

کرده باشم يا پنهان، 
آشکارا خواسته باشم 

يا در پنهان و مرا در 
همه اين احوال، به 
سبب درخواستی 
که از تو دارم مرا از 

اصالح کنندگان 
قرار ده؛ آنان که به 

درخواستشان از تو، 
در شمار کامیابان قرار 

گرفتند و با توکل بر 
تو از لطفت محروم 

نشدند.
 )دعای 25 صحیفه 

سجادیه(

سپاس خدایی را که 
بوده و هست، پیش از 
آن که کرسی یا عرش 
یا آسمان یا زمین یا 
پری یا انسان پدید 
آمده باشد. نه خیال 
درک او را تواند و نه 
فهم اندازه او بداند. 
نه پرسش کننده ای او 
را از کار متوقف کند، 
و نه عطا خواهنده ای 
در خزانه اش کاستی 
پدید آورد. بدون دیده 
بیناست و نمی توان 
گفت که کجاست. با 
همتایی وصف نگردد 
و با تمرین نمی آفریند، 
حواس نتواند او را 
درک کند و او را با مردم 
نتوان سنجید. 
)خطبه182 
نهج البالغه(

 زبور 
آل محمد)ع( کالم امیر

»امامت، طرح حکومتی شیعه« بر اساس دست نوشته های 
آیت هللا صفایی حائری توسط انتشارات لیلة القدر منتشر شد.
به گزارش تسنیم، »امامت، طرح حکومتی شیعه« عنوان کتابی 
از مرحوم آیــت هللا صفایی حائری است که به تازگی توسط 

انتشارات لیلة القدر تدوین، تنظیم و منتشر شده است.
این کتاب که از دست نوشته های مرحوم آیت هللا علی صفایی 
حائری در اوایل دهه 60 است، در سه فصل تدوین شده و در 

دسترس عالقه مندان قرار گرفته است.
در فصل نخست کتاب، ضرورت نیاز به حکومت و حاکم و مالک 
انتخاب حاکم، به عنوان یک طرح کلی در تمام جوامع بشری 
مورد بررسی قرار گرفته است. در این فصل، یک حکومت پایدار 

و آزاد این گونه توصیف شده است:
»حکومتی که پــایــدار و حقیقی و آزاد می اندیشد، باید به 
روشنفکری و روشــنــدلــی بیندیشد؛ بــا مــعــارف و آگاهی ها 

روشنفکری بیاورد و با همین معارف و شناخت ها عشق و ایمان 
و روشندلی بیاورد و به شکوفا کردن استعدادها و خلق کریمه 
بپردازد و جامعه انسانی را پایه ریزی کند و در این جامعه به 
پــاس داری و پرستاری و آموزگاری و به تعلیم و تربیت و تزکیه 
و به روشندلی و روشنفکری برخیزد. در این سطح از امنیت و 
رفاه، شکوفه های کوچکِ این استعدادها شکفته، آگاه و روشن 

هستند«.

نویسنده پس از تبیین نیاز جوامع مختلف به حکومت، در 
فصل دوم ابتدا طرح حکومت اسالم و مالک انتخاب حاکم 
اسالمی براساس آیات و روایات را توضیح داده و سپس امامت را 
به عنوان طرح ویژه  حکومت اسالم معرفی کرده و مهم ترین عامل 
در تداوم طرح امامت را فراهم کردن یاور برای رهبر حکومت 
شیعی می داند و نتیجه  جدایی از این طرح را تجزیه و انحطاط 
حکومت اسالمی اعالم کرده است. در قسمتی از این فصل 

می خوانیم: »آیا طرح حکومت اسالمی شیعه می تواند عملی 
شود و آیا این طرح به درد امروز می خورد و اگر راستی این طرح 
برای امروز هم هست، پس وظیفه ما چیست و برنامه کدام 
است؟ باید بگوییم اگر بخواهیم حکومت اسالمی با آن هدف 
وسیع را پیاده کنیم، راهی برای پیاده کردن آن جز از راه شیعه 
و با طرح شیعه نیست و در اینجا درمی یابیم هیچ طرح دیگری 

عملی نیست و مفید نیست«.

در آخرین فصل از این کتاب که عمدتاً با نگاهی تاریخی تدوین 
شده، زمینه های والیت امام علی)ع( و تعامل دیگران با ایشان 
پس از رحلت رسول اکرم)ص( و برنامه ها و مشکالت حکومت 
علوی مورد تحلیل قرار گرفته است. نویسنده، موقعیت علی)ع( 

پس از رسیدن به خالفت را اینچنین توصیف می کند:
»علی بر جامعه متالشی و ایــن کشتی به  غرقاب  نشسته، 
حکومت را آغاز می کند. این از یک طرف و در طرف دیگر، هدف 

حکومتی وسیع علی و وظیفه های بزرگ او قرار دارند. راستی 
چگونه می توان این همه فاصله را طی کــرد؟ چگونه می توان 
این واقعیت موجود را به آن حقیقت مطلوب رسانید و چگونه 
می توان از واقعیت و حقیقت پل زد؟ راستی این پاهای شکسته 
در هوس چگونه می تواند این بارهای سنگین و این رسالت های 
بزرگ را به دوش بکشد؟ این مشکل فقط در خور روح بزرگ و 

همت عالی و شخصیت عظیم علی است«.

تازه های نشر
 کتاب

»امامت، طرح 
حکومتی شیعه« 
منتشر شد

مدیرکل تبلیغات اسالمی فارس گفت: حجت االسالم 
محمد زارع مؤیدی امام جماعت یکی از مسجدهای 
شهرک گلستان شیراز بود که پس از نماز جماعت برای 
دفاع از شهر به جمع بسیجیان پیوسته بود و توسط 

اغتشاشگران به شهادت رسید.
شامگاه سه شنبه 2۴ آبان ماه حجت االسالم محمد 
زارع مؤیدی، امام جماعت یکی از مسجدهای شهرک 

ــیـــراز تــوســط  گــلــســتــان شـ
اغتشاشگران بــا کوکتل 
مولوتف به شدت مجروح 
شــد و در بیمارستان بر 
ــدت جـــراحـــات به  ــر شـ اثـ

شهادت رسید.
حــجــت االســالم حسن 
قانع، مدیرکل تبلیغات 
اســـــالمـــــی فــــــــارس در 

گفت وگو با خبرگزاری فــارس در خصوص جزئیاتی 
از زندگی این طلبه شهید اظهار کرد: این طلبه عزیز 
از طالب حوزه های علمیه شیراز بود که نزد استادانی 
همچون آیت هللا حائری شیرازی و برخی دیگر از علمای 
اخالق تحصیل کرده بود. او از روحیات اخالقی و عرفانی 

ویژه ای برخوردار بود.

 شهید مؤیدی هم مدافع حرم بود و ◾
 هم کمک رسان نیازمندان

وی افـــزود: در زمــان نبرد داعــش و دفــاع از حــرم اهل 
بیت)ع(، این شهید در سوریه به عنوان رزمنده حضور 
یافت و از مبارزان و مدافعان حرم در شیراز بود. پس 
از ایــن دوران نیز به عنوان یک طلبه در خط مقدم 
جهادگری و خدمات رسانی به منطقه های محروم 

حضور داشت.
قانع گفت: او در زمان وقوع بالیای طبیعی مانند سیل ، 

زلزله و بعد هم کرونا در سال های اخیر بسیار فعالیت 
داشت و کمک رسان خانواده های نیازمند بود.

زمینی را وقف ساخت حسینیه و مسجد کرده بود ◾
مدیرکل تبلیغات اسالمی فــارس تصریح کــرد: این 
شهید در عرصه وقــف هم بسیار تــالش داشــت و از 
واقفان مطرح شهرستان بیضا در استان فــارس به 
حساب می آمد که زمین بزرگ و وسیعی 
را در این شهرستان وقف کرده 
ــود. زمین دیگری را هم برای  ب
ســاخــت مسجد و حسینیه 
ــود کـــه در حــال  ــ ــــف کــــرده ب وق

ساخت است.

 وصیت شهید برای ◾
 محل دفنش

وی گفت: شهید بارها به صورت 
زبانی به همسرش وصیت کرده بود پس از شهادت، 
من را در همین زمین دفن کنید. او همیشه به همسرش 

می گفت شهید می شود و این آرزویش بود.
قانع با اشاره به اینکه او عضو گردان بسیج طالب در 
شیراز بود، افــزود: سه شنبه شب پس از آنکه نماز را 
در مسجدش اقامه کرد، به اعضای گردان پیوست تا 
در برابر آشوبگران و اغتشاشگران از سومین حرم اهل 
بیت)ع( و مردم شیراز دفاع کند که توسط اغتشاشگران 

مجروح شد و در نهایت به شهادت رسید.
مدیرکل تبلیغات اسالمی فــارس با بیان اینکه برادر 
این شهید، معاون تبلیغات حوزه علمیه شیراز است، 
گفت: شهید همیشه آرزوی شهادت داشت و برادرش 
تعریف می کرد این اواخر حال عجیبی داشت و زیاد از 
شهادت می گفت. از او دو فرزند 6-5 ساله و 13ـ12 ساله 

به یادگار مانده است.

مهدیه قمری   در ســال هــای اخیر بــا تعیین 
شعارهای سال با محوریت موضوعات اقتصادی 
روز کشور توسط رهبر معظم انقالب شاهد توجه 
بیشتر جامعه به حمایت از کــاالی تولید ایــران 
هستیم، در این راستا هم پژوهش های بسیاری 
انجام و هم برنامه های مختلفی در رسانه ملی 

تولید و پخش شده است.
از سوی دیگر، شمار کتاب هایی با موضوع الگوی 
اقتصاد مقاومتی و حمایت از کــاالی ایرانی نیز 
توسط نویسندگان و پژوهشگران زیــادی نوشته 

و چـــاپ شـــده، امـــا در ایــن 
راســــتــــا حـــجـــت االســـالم 
دکــتــر احمدعلی یوسفی 
که دانشیار گــروه اقتصاد 
اســــالمــــی پـــژوهـــشـــکـــده 
ــی  ــ ــالم نـــــظـــــام  هـــــای اســ
ــرهــنــگ و  پــژوهــشــگــاه ف
انــدیــشــه اســالمــی است 
کتابی با عنوان »بررسی 

فقهی اقتصادی حمایت از کاالی ایرانی« با 
محوریت احکام و مبانی اسالمی نوشته است.

حجت االسالم یوسفی تاکنون کتاب ها و مقاالتی 
با موضوعاتی همچون نظام اقتصادی اسالم، پول 
و احکام فقهی آن و اقتصاد تعاون از منظر اسالم 
نوشته اســت. مشروح ایــن گفت وگو را در ادامــه 

می خوانید.

از ایده نگارش کتاب »بررسی فقهی اقتصادی  ◾
حمایت از کاالی ایرانی« بگویید.

در دهه 90 شـــاهد نام گذاری شعار ســـال در حوزه 
اقتصـــادی از ســـوی رهبر معظـــم انقـــالب بودیم. 
ایشـــان عالوه بر اینکـــه مســـئله توجه بـــه الگوی 
اقتصاد مقاومتـــی را مطرح می کردند بـــه مواردی 
کـــه منتهـــی بـــه تولیـــد ملـــی می شـــد نیز اشـــاره 
داشـــتند تـــا جایی کـــه در ســـال97 شـــعار ســـال 
حمایـــت از کاالی ایرانـــی اعالم شـــد کـــه می توان 
گفـــت ایـــن موضـــوع یکـــی از مهم تریـــن عناصر 
شـــعارهای اقتصادی منتهی به تولید محســـوب 
می شود، این موضوع سبب شد نگارش »بررسی 
فقهـــی اقتصـــادی حمایـــت از کاالی ایرانـــی« بـــه 

ذهنـــم خطـــور کند.

در این کتاب مدل  هایی براساس مبانی اسالمی  ◾
برای حمایت از کاالی ایرانی طراحی و ارائه شده، در 

این خصوص بیشتر توضیح می دهید؟
مدل های مختلف برای کشورهای جهان براساس 
فرهنگ و نوع نگاه آن ها طراحی و ارائه شده اما در 
کشور ما مبانی اسالمی و آیات و روایات هستند که 
مدل های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... را برای 

جامعه مشخص می کنند.
در آیـــات و روایـــات بســـیاری به موضـــوع اقتصاد 
مقاومتی و حمایت از کاالی ایرانی اشـــاره شده که 
شـــاید کمتر مطرح شـــده باشـــد، اما یکی از آیاتی 
که درایـــن باره شـــناخته شـــده تر بوده و اســـتفاده 
بیشـــتری دارد با عنوان نفی سبیل شناخته شده 
َّـــهُ لِلْکافِریـــَن عَلَـــی الْمُؤْمِنیَن  َـــنْ یَجَْعَل الل »... وَ ل
َســـبیالً« این آیه با ایـــن مضمون معنی شـــده که 
»... خداونـــد هرگز کافـــران را بر مؤمنان، تســـلطی 

نداده اســـت«.
ــاعــده نفی سبیل« از  »ق
جمله قــواعــد فــقــه اســت 
ــه در روابـــــــط حــقــوقــی  ــ ک
مسلمانان با غیرمسلمانان 
نــقــش تــعــیــیــن کــنــنــده ای 
دارد و به عنوان شاخصی 
مــطــمــئــن بــــرای تــعــدیــل و 
تنظیم روابط یاد شده به کار 
می رود و استقالل، عزت و 
شرافت مسلمانان را حفظ 
می کند. در جهان امــروز 
که کشورهای استعمارگر 
به دنبال نفوذ و سلطه هر 
چه بیشتر  بر جهان اسالم 

هستند، قاعده نفی سبیل سنگری مهم در برابر 
هجمه  ها محسوب می شود. در این راستا، بسیاری 
از روابط و مناسبات جهان اسالم و جهان کفر، در 
ابعاد فرهنگی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و... 

تحت تأثیر این قاعده قرار می گیرد. 
ــوره مــبــارکــه مــائــده  همچنین، قـــرآن در آیـــه2 سـ
می  فرماید: »یا ایها الذین امنوا ال تحلوا شعائر 
هللا و ال الشهر الحرام و ال الهدی و ال ... و التقوی 
و ال تعاونوا علی االثم و العدوان و اتقوا هللا ان هللا 
شدید العقاب، اى كسانى كه ایمان آورده ایـــد! 
شعائر و حدود الهى را حالل ندانید! و نه ماه حرام را 
و نه قربانی هاى بى  نشان 
و نشاندار را، نه آن هــا را 
كــه بــه قصد خــانــه خدا 
براى بدست آوردن فضل 
پــروردگــار و خشنودى او 
مى  آیند! اما هنگامى كه 
از احـــرام بــیــرون آمــدیــد، 
ــراى شما  ــ ــردن بـ ــ صــیــد كـ
ــدارد و خصومت  مانعى ن
با جمعیتى كه شما را از آمــدن به مسجدالحرام 
)در سال حدیبیه( بازداشتند، نباید شما را وادار 
به تعدى و تجاوز كند! و )هــمــواره( در راه نیكى و 
پرهیزگارى با هم تعاون كنید! و )هرگز( در راه گناه و 
تعدى همكارى ننمایید! و از )مخالفت فرمان( خدا 

بپرهیزید كه مجازات خدا شدید است«.

در ایـــن کتـــاب در چنـــد بخش بـــه بررســـی این  ◾
آیـــات و روایـــات پرداختیـــد و بـــرای کاالی خارجـــی 
تقســـیم بندی قائـــل شـــده اید، از جزئیـــات ایـــن 

تقســـیم بندی بگوییـــد.
در ایـــن کتـــاب کاالهـــای خارجـــی کـــه توســـط 
کشورهای جنگ افروز تولید می شـــود مانند رژیم 
اشغالگر و آمریکا در بخش اول تقسیم بندی قرار 
گرفته، در بخـــش دوم درباره کاالهای تولید شـــده 
از ســـوی کشـــورهای همراهی کننـــده کشـــورهای 
مرحلـــه اول صحبـــت شـــده، در مرحلـــه ســـوم، 
کشـــورهای مســـلمانی کـــه تولیدکننـــده کاالهای 
خارجـــی هســـتند امـــا به واســـطه اینکه از ســـوی 
کشـــورهای غربـــی زیـــر فشـــار قـــرار می گیرنـــد 
شـــرایط خاصی دارنـــد مدنظـــر اســـت، در بخش 
چهارم کشـــورهای مســـلمانی که به هیـــچ عنوان 
از کشـــورهای جنگ افـــروز حمایـــت نمی کنند اما 
خـــود از جملـــه مناطـــق هـــدف جنگ کشـــورهای 
مرحله اول هستند و در بخش پنجم نیز کاالهای 
خارجی که توســـط کشـــورهای اطراف ایران تولید 
می شـــوند کـــه بـــا ایـــران همـــراه هســـتند معرفی 
شـــده اند کـــه بـــرای همه ایـــن پنـــج بخش آیـــات و 
روایات اســـتخراج و براســـاس آن، مدل هایی ارائه 

شـــده است.

آیا مخاطب این نوع کتاب ها جامعه خاصی را در  ◾
برمی گیرد یا همه مردم می توانند از آن استفاده کنند 
و اگر مخاطب، همه مردم هستند احکام فقهی با چه 
مدلی نگارش شده که فهم آن برای عامه مردم قابل 

درک و کاربردی باشد؟
در ایــن کتاب مــدل هــا را طــوری طــراحــی کــرده ایــم 
کــه بـــرای جامعه هــدف یعنی فــعــاالن اقتصادی 
کاربردی باشد، در این راستا بسیاری از 
فعاالن اقتصادی این کتاب را 
محور اقدامات خود قرار داده 
و مشاغل خود را ساماندهی 

کرده اند.

نگارش ایــن کتاب چقدر  ◾
طول کشید؟

را  پژوهـــش  و  تحقیقـــات 
از نیمـــه دوم ســـال 97 آغـــاز 
کردم و در مجمـــوع با نگارش 
کتـــاب، ســـال 1۴00 ایـــن اثـــر 
چاپ شـــد و قرار است در آذر 
ماه امســـال از آن بـــه صورت 

رســـمی رونمایـــی شـــود.

درباره شهید حجت االسالم محمد زارع مؤیدی 

امام محله ای که مدافع حرم بود
گفت وگو با نویسنده کتاب »بررسی فقهی اقتصادی حمایت از کاالی ایرانی«

فقه اسالمی در خدمت اقتصاد مقاومتی

گفت وگونیم نگاه

ــه صــورت  فلسطینی های اهـــل قـــدس ب
خانوادگی در مسابقه حفظ قرآن کریم با 
عنوان»خانواده قرآنی« با یکدیگر به رقابت 
ــهــایــت بــه نخستین  مـــی پـــردازنـــد و درن
خــانــواده ای که بیشترین تعداد فرزندانشان در مسابقه 

نام نویسی کرده اند، مدال افتخاری اعطا می شود.
ــرگــزاری شــبــســتــان، در اقـــدامـــی معنوی،  ــه گــــزارش خــب ب
فلسطینی های اهل قدس به صورت خانوادگی در مسابقات 

حفظ قرآن کریم در مسجداالقصی شرکت می کنند.
ام ابراهیم شویکی به همراه هفت فرزندش به مصالی مروانی 
در مسجداالقصی آمدند تا در مسابقه »خانواده قرآنی« 
شرکت کنند. مردم قدس اشغالی برای کسب لقب خانواده 

قرآنی با هم رقابت می کنند و 
افراد خانواده سوره هایی از قرآن 
کریم را حفظ کرده و با یکدیگر به 

رقابت می پردازند.
ام ابــراهــیــم شــویــکــی گــفــت: 
فرزندانم در روز قیامت به دنبال 
کسی می گردند که قــرآن را به 
آنان آموخته و امیدوارم آن یک 
نفر من باشم، زیرا همه مردم در 

آن روز از یکدیگر فرار می کنند، به جز اهل قرآن.
 وی عنوان کرد: من 6 دختر و یک پسر دارم و همه در رشته 
حفظ با هم رقابت می کنیم. این مسابقه به دلیل خانوادگی 
بودن، ما را تشویق کرد. وی مشتاقانه منتظر بود نام فرزندانش 

در مسابقه حفظ قرآن برده شود.
مسابقات »خانواده قرآنی« از ابتدای شهریور ماه گذشته با 
نظارت و سازماندهی مرکز حفظ و آموزش قرآن کریم زید بن 
ثابت و حمایت شبکه رسانه ای »القدس البوصله« راه اندازی 
شد و به دنبال برانگیختن روحیه رقابت بین خانواده هاست 
و در پایان به نخستین خانواده بیت المقدسی که بیشترین 
تعداد فرزندانشان در مسابقه نام نویسی کرده اند، مدال 
ــداد، این  افتخاری اعطا می شود. به گفته متولیان این روی
مسابقه شامل چهار مرحله است: مرحله اول از 5 تا 7 سال 

حفظ ســوره ملک، مرحله دوم از 8 تا 11 سال حفظ سوره 
واقعه، سوم از 12 تا 1۴ سال حفظ سوره اسرا و چهارم از سن 
15 سال به باال حفظ سوره انعام. برای 15 نفر اول هر مرحله 
جوایزی از 100 تا 150 دالر و همچنین جوایزی دیگر برای بقیه 

شرکت کنندگان برتر در نظر گرفته شده است.

رقابت 600 نفر در مسابقه ◾
معلم نادیه دویات، یکی از ناظران این مسابقات گفت: تالوت 
در طول روزهای شنبه و یکشنبه ادامه می یابد و طی آن 600 
شرکت کننده اهــل بیت المقدس که بیشتر آن هــا کودک 
هستند، در مقابل کمیته های داوری متشکل از 1۴ نفر حاضر 
می شوند. معلمان زن و مرد عملکرد شرکت کنندگان را با توجه 

به تسلط بر حفظ و لحن می سنجند.
اگــرچــه بیشتر شرکت  کنندگان را 
کودکان تشکیل می دهند، اما این امر 
مانع مشارکت خانواده ها و بستگان 
آن ها و افراد مسن نشده است. حیات 
غـــزاوی)72 ساله( از محله الثوری در 
شهر سلوان در جنوب مسجداالقصی 
با همسایه خود عطاف سیاج)67 ساله( 
در تالوت صمیمانه سوره انعام شرکت 
ــد. ام اســامــه غـــزاوی، از اهالی  ــرده ان ک
بیت المقدس خانواده هایی را می بیند که همه فرزندان خود را 
آورده اند، مانند خانواده اکرم غیث و چهار فرزندش و خانواده 
محمود الرجبی و پنج فرزندش. وی دراین باره می گوید: من 
با حضور بچه های خردسال اشکم سرازیر می شود و لذت 
می برم.  شیخ عبدالرحمن بکیرات، مدیر مرکز آموزش و حفظ 
قــرآن زید بن ثابت گفت: مسابقات خانواده قرآنی اولین 

مسابقه در نوع خود در بیت المقدس است.
ــزود: بــیــت الــمــقــدس از ســـال 200۴ شــاهــد چنین  ــ وی افـ
مسابقاتی نبوده؛ مسابقات زیــادی برگزار شده اما تعداد 
شرکت کنندگان از 200 نفر فراتر نرفت، اما امروز عطش حفظ 
قرآن احساس می شود. بکیرات از سال 1992 به تدریس قرآن 

کریم در بیت المقدس و مسجداالقصی پرداخته است.

 جهان اسالم

 طرح »خانواده قرآنی« در غزه
 الگویی برای ارتقای روحیه معنوی

مروج  محمدحسین 
کاشانی   حجت االسالم 
ــن دکـــتـــر  ــ ــی ــ ــم ــ ــل ــســ ــمــ ــ وال
سیدمحمد ذوالــفــقــاری، 
ــاون امـــــور بــیــن الــمــلــل  ــعـ مـ
ســازمــان علمی و فرهنگی آســتــان قــدس رضــوی 
مهم ترین مأموریت این نهاد مقدس را اثرگذاری 
علمی و فرهنگی برگرفته از معارف بلند و متعالی امام 
رضا)ع( در ایران اسالمی و جهان می داند و معتقد 
اســت امـــروزه مهم ترین، فراگیرترین، مؤثرترین، 
ارزان ترین و پرجاذبه ترین سامانه فرهنگی فعال در 
سراسر دنیا و در بین همه ادیان و مذاهب، »سامانه 
زیـــارت« اســت. در ادامـــه، بخش هایی از سخنان 
این دانش آموخته مقطع دکترای سیاست گذاری 

فرهنگی در گفت وگو با خبرنگار ما را می خوانید.

 ارزیابی شما از دستاوردها و تأثیرگذاری آستان  ◾
قدس رضوی در زمینه فعالیت های فرهنگی در جهان 

اسالم  چیست؟
آستان قدس رضــوی در یک نگاه کلی متشکل از 
چهار سازمان یا ارکان چهارگانه است که هر کدام 
از آن ها فعالیت هایی نیز مرتبط با حوزه بین الملل 
دارنــد، البته با این توضیح که این معاونت به طور 
مشخص و بر اساس رسالت تعریف شده برای آن 
در حوزه بین الملل فعالیت می کند و سایر ادارات 
و ارکــان نیز در برخی از فعالیت های تعریف شده 
خود در حوزه بین الملل هم فعال هستند. رکن مهم 
آستان قدس رضوی، سازمان مرتبط با مجموعه حرم 
مطهر رضوی است. مدیریت زائــران غیرایرانی در 
معاونت تبلیغات اسالمی حرم مطهر امام هشتم)ع( 
مهم ترین مرکز فعالیت های امــور بین الملل در 
ــی رود.  ــوی بــه شــمــار مـ مجموعه حـــرم مطهر رضـ
استقبال، برنامه ریزی، اجــرای برنامه های متنوع 
برای حدود 3 تا 7 میلیون زائر غیرایرانی از حدود 
100کشور دنیا در سال بر عهده این مدیریت است. 
برنامه هایی مانند نمازهای جماعت، سخنرانی های 
مناسبتی، مشاوره، پرسش و پاسخ، جشن تکلیف، 
عقد ازدواج، پاسخ به شبهات و... از جمله فعالیت ها 

و خدمات ارائه شده به زائران غیرایرانی است.
از طرف دیگر، در طول سال حدود 10هزار گردشگر 
ــارگــاه ملکوتی  غیرمسلمان بــه دلــیــل جــذابــیــت ب
ــا)ع( بــه مشهد مــقــدس سفر می کنند.  امـــام رضــ
یکی از فعالیت های مدیریت زائرین غیرایرانی با 
رعایت موازین شرعی، ارائه خدمات به این گروه از 
مراجعه کنندگان به بارگاه مقدس امام هشتم)ع( 
اســت. همین جــا الزم اســت اشـــاره کنم عــالوه بر 
مسائل اقتصادی، گردشگری و... به اهمیت حضور 
زائران و گردشگران در شهرمقدس مشهد از دریچه 
دیگری نیز باید نگریسته شود و آن عبارت است 
از بازنمایی فرهنگ، اجتماع، تعامالت و مناسبات 
اسالمی و ایرانی برای انسان هایی که تنها راه ارتباطی 
و اطــالع یافتن آن هــا از ایــران اسالمی، رسانه هایی 
اســت که عموماً رعایت اصــل صــداقــت، امانت و 
راستی را در انتقال پیام ها و واقعیات در مورد اوضاع 

جاری زندگی مردم و کشور ایران نمی کنند.
نکته ضروری دیگر اینکه در برخی از موارد با زائران و 
گردشگران غیرمسلمانی در حرم مطهر امام رضا)ع( 
مواجه می شویم که از امنیت، آرامـــش، آسایش 
و سایر واقعیات موجود در زندگی مــردم ایــران در 
تعجب بوده و اظهار می کنند آنچه در خارج از ایران، 
رسانه های ارتباطی به عنوان اخبار و تحوالت ایران 

منتقل می کنند با واقعیت مشاهده شده در ایران 
بسیار فاصله دارد.

این مقدمه را برای این بیان کردم که به اهمیت ورود 
آستان قدس رضوی در حوزه بین الملل اشاره کنم. 
ضمناً با عنایات الهی و به برکت و الطاف حضرت 
رضا)ع( و با انجام آداب شرعی، ساالنه حدود 30نفر 
در حرم مطهر رضوی به دین مبین اسالم مشرف 

می شوند.
از طرف دیگر، مجموعه هایی مانند بنیاد کرامت 
رضــوی و بنیاد بــهــره وری موقوفات آســتــان قدس 
رضــوی نیز در زمینه ها و مناسبت های مختلف 
اجتماعی، دینی و مذهبی، اقتصادی و... تعامالتی 
را با کشورهای گوناگون جهان دارند که به نوبه خود 

حائز اهمیت است.
اما در این میان، سازمان علمی و فرهنگی آستان 
قدس رضوی که حدود 12مؤسسه و شرکت و نهاد 
مختلف در زمینه های مختلف فرهنگی، علمی 
و آمــوزشــی زیرمجموعه آن محسوب می شوند، 
طیف گسترده ای از فعالیت های گوناگون در حوزه 
بین الملل را بر عهده دارد. چاپ کتاب، شرکت در 
نمایشگاه های بین المللی، بــرگــزاری نشست ها، 
همایش ها و وبینارهای بین المللی، پذیرش بیش از 
2هزار دانشجوی غیرایرانی در دانشگاه وابسته به 
آستان قدس رضوی، برگزاری جشنواره بین المللی 
کتاب رضوی، جشنواره بین المللی عکس مزارات، 
جایزه جهانی قرآنی الرضوان، انعقاد قرارداد چاپ 
ــرای اعتاب مقدسه کشور عــراق،  کتب مختلف ب
برگزاری کرسی های تالوت قرآن کریم در کشورهای 
مختلف، اعزام مبلغان فرهنگ رضوی به کشورهای 
گــونــاگــون و... از جمله فعالیت های مؤسسات 
زیرمجموعه ســازمــان علمی و فرهنگی آستان 
قدس رضوی در حوزه بین الملل است که هر یک 
به تنهایی فرصت مجزایی برای بیان فعالیت های 
مزبور می طلبد، اما مجموعه این فعالیت ها در کنار 
سیاست گذاری منسجم، همسو و هدفمند با دیگر 
ارکــان علمی و فرهنگی کشور در حــوزه بین الملل 
مانند سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی کشور، 
مجموعه نمایندگی های وزارت امــور خــارجــه در 
کشورهای گــونــاگــون، نمایندگان مجمع جهانی 
اهل بیت)ع( و از همه مهم تر تشکل ها و کنشگران 
فرهنگی مردمی در سراسر دنیا، انگاره های صحیح، 
قوی و جذابی از جمهوری اسالمی ایران در ذهنیت 

و تفکر مردم دنیا به وجود می آورد.
پس با این مقدمه و در پاسخ به پرسش شما می توان 
گفت مهم ترین دستاوردهای فعالیت آستان مبارک 
حضرت رضا)ع( در حوزه بین الملل، گسترش حوزه 
ارتباطات و ایجاد شبکه مخاطبان با هدف 5میلیون 
مخاطب در حوزه بین الملل از کشورهای گوناگون 
در گام نخست است. بر این اساس، امور بین الملل 
آســتــان قــدس رضـــوی بــه شکل کــالن بــا همکاری 
بخش ها، واحدها و مدیریت های مرتبط، روزانــه 
با بیش از هــزارو500 مرکز اسالمی در سراسر دنیا 
از پنج قاره جهان ارتباط دارد که هدف آن، انتقال 
معارف ناب رضوی و ایجاد عالقه، دلبستگی، ارتباط 
مستمر و مؤثر با پایتخت معنوی جهان اسالم یعنی 

بارگاه ملکوتی امام هشتم)ع( است.
ما معتقدیم احیای امــر حضرت امــام رضــا)ع( که 
مأموریت صریح امام هشتم)ع( برای همه مسلمانان 
و پیروان آن حضرت است، جز با ایجاد ارتباطات 
مبتنی بر ایمان، اعتقاد راسخ به آینده روشن برای 
جهان اسالم و تمدن نوین اسالمی محقق نمی شود.

به تمدن نوین اسالمی اشاره کردید، به نظر شما،  ◾
برای تحقق این هدف مهم،  در اماکن متبرکه جهان 
اسالم و به خصوص در بارگاه ملکوتی حضرت رضا)ع( 
و مجموعه آستان قدس رضوی چه راهکارهایی باید 

مورد توجه قرار گیرد؟
ابتدا یک موضوع را توضیح  می دهم؛ برای ایجاد 
یک تمدن، لــزومــاً فرهنگ باید به سطح مقبولی 
بــرای تمدن سازی برسد. اساساً تمدن، شکوفه ها 
و ثمره فرهنگ غنی، فراگیر، قــوی و پایدار است. 
امروزه مهم ترین، فراگیرترین، مؤثرترین، ارزان ترین 
و پرجاذبه ترین سامانه فرهنگی فعال در سراسر دنیا 
و همه ادیــان و مذاهب »سامانه زیــارت« است که  
البته واضح است مفهوم زیارت با مقوله گردشگری 

و جهانگردی بسیار تفاوت دارد.
در همین زمینه، آمــار زائــران زیارتگاه های سراسر 
دنیا )اعم از اسالمی و غیراسالمی( شاهدی زنده، 
گویا و غیرقابل انکار بر این ادعاست، به گونه ای که 

ساالنه میلیون ها زائر )مسلمان یا غیرمسلمان( در 
مناسک مذهبی گوناگون، از شرق تا غرب عالم در 
کشورهای مختلف حضور یافته و با عشق و عالقه 
و صرف هزینه شخصی به امر زیارت مرتبط با آن 
مناسک )اسالمی یا غیراسالمی( می پردازند؛ مانند 
مناسک حج، راهپیمایی اربعین حسینی، حضور 
در مراسم بودائیان در هند، مراسم مسیحیان در 
کلیسای واتیکان، تجمع مریدیه در غرب آفریقا، کوه 
مقدس آتوس در کشور یونان، صومعه سانتاماریو در 
کشور اسپانیا و...، در این میان، بارگاه ملکوتی امام 
هشتم حضرت رضا)ع( ساالنه بیش از 30میلیون 
زائر از سراسر کشور و  نقاط مختلف دنیا دارد که از 
این رقم حدود 3 تا 7 میلیون از آن ها زائران غیرایرانی 
ــارت بارگاه مطهر امام  هستند. بنابراین بستر زی
رضا)ع( به عنوان یک سامانه فرهنگی مناسب برای 
انتقال و نهادینه سازی فرهنگ صحیح اسالمی و 
به طور خاص معارف ناب رضوی محسوب می شود.

با ایــن توضیح، مؤسسات تابعه سازمان علمی و 

فرهنگی آستان قدس رضوی با فعالیت های گوناگون 
خود در حقیقت در تالش هستند با تهیه محتوا و 
خوراک مناسب برای فعالیت های مذهبی و دینی 
این آستان مبارک در کنار فعالیت های مجموعه 
ســازمــان و مدیریت عالی حــرم مطهر رضـــوی، به 
سمت و ســوی تحقق هــر چــه بیشتر تمدن نوین 

اسالمی با شرایط و مشخصات آن حرکت کنند.
در همین زمینه می توان گفت بیان به دور از تعصب، 
تعامل با ادیــان الهی و مذاهب گوناگون به عنوان 
اینکه ایــن بــارگــاه مقدس متعلق به امــام معصوم 
و شخصیت بــزرگــواری اســت که در تاریخ و دوران 
حیات خود به گفت وگوی بین ادیــان در مناظرات 
علمی پرداخت و توجه به این مضامین، از لوازم و 
پیش نیازهای جهت گیری برای تحقق تمدن نوین 

اسالمی است.
به همین دلیل، حرم مطهر رضوی در نظر دارد به 
ــان و مذاهب، گام  عنوان پایتخت گفت وگوی ادی
ــردارد و در همین راستاست که با شرایط خاص  ب
خود که بیان شد و تعامل با ادیان و مذاهب دیگر 
می توان در راستای احیای امر اهل بیت عصمت 
و طــهــارت)ع( که مــورد نظر حضرت رضــا)ع( است 
گــام بــرداشــت. اقــدام عملی ایــن رویــکــرد، برگزاری 
همایش بین المللی گفت وگوی ادیــان است که با 
محوریت بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس 
رضوی و مشارکت و تعامل معاونت امور بین الملل 
سازمان علمی و فرهنگی این نهاد مقدس در حال 
اجراست. پس تا رسیدن به وضعیت مطلوب در 
حــوزه بین الملل و نشر معارف اسالمی و به ویژه 
ــاب رضـــوی در جــهــان اســـالم راه طوالنی  مــعــارف ن
پیش رو داریـــم، امــا ایــن طوالنی بــودن و دوری راه، 

سبب سکون و نداشتن تحرک الزم نخواهد شد.
ما با استمداد از پروردگار متعال و با الطاف و عنایات 
امام هشتم)ع( و توجه و همت مؤسسات علمی و 
فرهنگی در زمینه هایی مانند نیروپروری در دانشگاه 
علوم اسالمی رضوی، باز کردن دریچه های جدید 
از دانش فقه در مدرسه عالی فقاهت، دستیابی به 
تولیدات عمیق و گفتمان محور در بنیاد پژوهش های 
اسالمی، نشر فاخر و فراگیر توسط مؤسسه چاپ و 
انتشارات آستان قدس و مؤسسه به نشر، بازتولید 
مناسب مــوارد در مرکز ارتباطات و رسانه آستان 
ــا قـــدرت در ایـــن مسیر قــدم  قـــدس رضـــوی و... ب

برمی داریم.
در همین جا الزم است به این موضوع اشــاره کنم 
که اتحادیه اعتاب مقدسه جهان اسالم متشکل 
از 16عضو از کشورهای ایران اسالمی، عراق و سوریه 
ــزارات جهان اســالم که در حال  در کنار اتحادیه م
شکل گیری اســت، سنگ بنای استوار و محکمی 
ــود بـــرای هــم افــزایــی، تعامل و گسترش  خــواهــد ب
همکاری های بــرادرانــه، ایمانی و دوراندیشانه به 
منظور تحقق شبکه اماکن متبرکه در جهان اسالم 
و رسیدن به اهداف تحقق تمدن نوین اسالمی که از 

اهمیت بسزایی هم برخوردار است.

 بــرگــزاری محافل علمی از جمله کنگره جهان  ◾
حضرت رضا)ع( در این زمینه می تواند چه نقشی برای 

رسیدن به تمدن نوین اسالمی ایفا کند؟
همان طــوری که می دانید، کنگره جهانی حضرت 
رضا)ع( در دهه 60 هجری شمسی در دوران مرحوم 
آیت هللا واعظ طبسی)ره( تولیت فقید آستان قدس 
رضــوی و در چهار دوره با حضور شخصیت های 
برجسته اسالمی در مشهد مقدس و آستان قدس 

رضوی برگزار شد. کنگره جهانی حضرت رضا)ع( 
با سابقه ای 38ساله از جمله برنامه هایی است که 
به منظور احیای فرهنگ و معارف امام هشتم)ع( 
ــرگــزاری نشست های علمی در سطح  ــدام بــه ب اقـ

بین المللی کرده است.
این کنگره در چهار دوره در سال های 1363، 1365، 
1368 و 1371 همزمان با میالد امام رضــا)ع( برگزار 
شــده و نخستین پیش نشست پنجمین دوره از 
این کنگره، 13 شهریورماه سال جاری در محل بنیاد 
پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی برگزار شد. 
کنگره جهانی امام رضا)ع( تاکنون عالوه بر انتشار 
مجموعه مقاالت کنگره های اول تا سوم، آثار علمی 
پژوهشی متعددی را نیز با محوریت امام رضا)ع( 

و سایر ائمه معصومین)ع( به چاپ رسانده است.
هم اندیشی در خصوص راهی برای استقرار عدالت 
فراگیر و حصول حقیقت در شرایط امروزی، یافتن 
راهی برای از بین رفتن ظلم و تبعیض اجتماعی ذیل 
اندیشه توحیدمحور و عدالت گستر امام رضا)ع( 
برای استقرار حقیقت الهی به جای سلطه گری های 
شیطانی و ایجاد همگرایی در خصوص مفاهیم 
عدالت، حقیقت، کرامت، تبعیض، ظلم و... برخی 
از اهداف این کنگره است. حقیقت مشترک ادیان 
توحیدی، عدالت در سپهر ادیــان توحیدی، مدارا 
و احترام به کرامت انسان، مبارزه علیه تبعیض و 
ظلم و نفرت، مقاومت برای استقرار عدالت و از بین 
رفتن ظلم و مسائل فکری و اجتماعی جدید ازجمله 

محورهای این کنگره جهانی به شمار می رود.
تولیدات چهار کنگره گذشته، تولیداتی فاخر، مؤثر 
و بی نظیر است که باوجود گذشت بیش از 30سال 
از تولید آن هــا همچنان پاسخگو و مــورد استفاده 
مخاطبان است. مجموعه سازمان علمی و فرهنگی 
آستان قدس رضوی با اشاره و راهنمایی تولیت معزز 
این نهاد مقدس، تصمیم به تجدید و احیای برگزاری 

این کنگره عظیم در سطح ملی و بین المللی دارد.
به این منظور در تابستان سال جاری با مشارکت 
حـــدود 30چــهــره برجسته و نخبه بین المللی از 
کــشــورهــای آلــمــان، فــرانــســه، انگلیس، استرالیا، 
سنگال، مکزیک، آرژانتین، عــراق، سوریه، لبنان، 
مصر، تایلند، تاجیکستان، روسیه، افغانستان، 
تــرکــیــه و جــمــهــوری اســـالمـــی ایــــــران، نخستین 
پیش نشست پنجمین کنگره جهانی حضرت 

رضا)ع( برگزار شد.
موضوع مورد توجه در کنگره پنجم، عدالت از منظر 
تمدنـی حضـرت رضـا)ع( و دلیـل ایـن انتخـاب، نیـاز 
امروز جهان به تحقـق عدالت در زندگی انسـان ها و 
جوامع اسـت. از آنجا که محتوا و شکل گیری متون 
و راهکارهـای غنـی و قابـل اتـکا بـرای رفـع مشـکالت 
در حـوزه عدالـت، هـدف ایـن کنگـره اسـت تاکنـون 
تاریـخ دقیقـی بـرای برگـزاری کنگره پنجم مشـخص 
نشده است. هدف ما وصول به متون، سخنرانی ها، 
مقـاالت و راهکارهـای عملیاتـی شـاخص اسـت 
امـا پیش بینـی می کنیـم مراحـل تحقـق و برگـزاری 
کنگـره نهایـی بـا طـی شـدن مقدمـات برگـزاری 
پیش نشسـت های آن در سـطح دنیـا کـه هـدف 
عمومی سازی و امتداد اجتماعی را پیگیری می کند 
دو سـال بـه طـول انجامـد و ان شـاءهللا کنگـره نهایی 
در سـال 1۴03شمسـی برگـزار می شـود. این گونـه 
کنگره هـا بـا محوریـت جایـگاه حضـرت رضـا)ع( بـه 
عنـوان امـام گفت وگـوی ادیـان، می توانـد موجـب 
فراگیری گفتمان عدالت در دنیا و در جهت رسیدن 

بـه تمـدن نویـن اسـالمی باشـد.

 امام من تویی
از دیگران 
نمی خواهم

عکس: محمدجواد مشهدی

عکس نوشت
دخیل بسته ام آب و نان نمی خواهم

به جز محبت از این آستان نمی خواهم
به جز تو دست نیاز مرا ندید کسی

امام من تویی، از دیگران نمی خواهم
بگیر جان مرا رد مکن مرا آقا

که من بدون نگاه تو ، جان نمی خواهم
بیا حجاب دلم را بزن کنار، خودت

که آفتاب تویی ، سایه بان نمی خواهم
همین که ضامن می شوی برای ...

برای صید تو بودن گمان نمی خواهم
نگاه من به ضریح تو یک جهان حرف است

برای عرض ارادت زبان نمی خواهم
دلم هوای تو کرده هزار مرتبه ُشکر

دل بدون تو را بی گمان نمی خواهم
برای صحن تو بال و َپِر دلم وقف است
کبوترم که جز این آشیان نمی خواهم

مرا هوای حریم تو کربالیی کرد
 به جز حسین از  این آسمان نمی خواهم

برای ایجاد یک تمــدن، فرهنگ باید به ســطح مقبولی برای 
تمدن سازی برســد. اساسًا تمدن، شــکوفه ها و ثمره فرهنگ 
غنی، فراگیر، قوی و پایدار است. امروزه مهم ترین، فراگیرترین، 
مؤثرترین، ارزان ترین و پرجاذبه ترین سامانه فرهنگی فعال در 

سراسر دنیا و همه ادیان و مذاهب »سامانه زیارت« است.

گزيدهگزيده
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معاون امور بین  الملل سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی مطرح کرد

زیارت ، فراگیرترین 
سامانه فرهنگی دنیا
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تفسیر
آیتاهللعلمالهدی

   بشارت های قرآن به وجود اقدس امام زمان)عج(
بخش بیست و یکم

هفتمین آیه مهدوی قرآن که مطابق روایات حضرات معصومان 
با وجود اقدس امام زمان)عج( ارتباط دارد، آیه155 سوره 
مبارکه بقره است. خدای سبحان در این آیه ضمن اشاره به 

سنت قطعی پروردگار درباره مورد آزمایش قرار گرفتن مردم 
در جریان زندگی مادی دنیا، برخی از مهم ترین عرصه های 

امتحان های الهی را مواجهه انسان ها با ترس، گرسنگی، 
کمبود در اموال، نارسایی های جسمی و کاهش در محصوالت 

و فراورده های غذایی برشمرده و به استقامت کنندگان در 

برخورد با این آزمایش ها بشارت داده است: »و لنبلونکم بشی ء 
من الخوف و الجوع و نقص من االموال و االنفس و الثمرات و بشر 

الصابرین«.
صرف نظر از بحث های مختلفی که درباره چرایی امتحان 

بندگان توسط خداوند، معنا و مفهوم آزمایش نسبت به ذات 

اقدس پروردگار، آثار و نتایج امتحان های الهی و راه سربلندی 
و پیروزی در آزمایش ها توسط مفسران بیان شده، در چند 

روایت تحقق خارجی عرصه های امتحانی مورد اشاره در آیه به 
عنوان عالئم ظهور امام زمان)عج( و متعلق به بشارت پروردگار 

در عبارت »و بّشر الصادقین« قیام و خروج آن حضرت معرفی 

شده است. از جمله در روایتی از امام صادق)ع( که ابوبصیر آن 
را نقل کرده، آمده حضرت ضمن خواندن آیه مورد بحث فرمود: 

ناگزیر باید پیش از آمدن قائم سالی باشد که مردم در آن سال 
گرسنه بمانند و آنان را ترسی سخت از کشتار و کاهش در مال ها 
و کم شدن عمرها و محصوالت فراگیرد که این در کتاب خداوند 

بسیار آشکار است: »ال بد أن یکون قدام قیام القائم سنهًْ یجوع 
فیها الناس و یصیبهم خوف شدید من القتل و نقص من األموال 

و األنفس و الثمرات و إن ذلک في کتاب اهلل لبین ثم تال هذه اآلیهًْ «. 
)البرهان، ج1، ص358( 

بیشتر مفسران با توجه به روایت مورد اشاره، تحقق 

عرصه های امتحانی پیش گفته را در شمار عالئم ظهور 
دانسته اند؛ گرچه این معنا صحیح است اما توجه عمیق به آیه 

و روایت گویای این حقیقت است که آنچه در کنار بروز عالئم 
ظهور، عامل تحقق قیام جهانی حضرت حجت بن الحسن)عج( 

است مقاومت و صبر مؤمنان در برابر این ابتالئات است. 



ننیوز   ستا آ
ــا  ــانـــه هـ ــابـــخـ ــتـ کـ
ــده ای  ــ نــقــش ارزنـ
در شــکــل دهــی 
و تــکــامــل دانــش 
بشری دارنـــد. ایــن مــراکــز در طــول تاریخ 
توانسته اند فرصت های گرانبهایی را در 
اختیار دانشمندان و پژوهندگان دانش 
قرار دهند که این  نبود جز به مدد کتابداران؛ 
یعنی کسانی که سالیان سال محافظان 

مکتوبات بشری بوده و هستند. 
کتاب و کــتــاب داری نیز سابقه ای دیرینه 
در فرهنگ و تمدن اسالمی و ایرانی دارد 
و اســنــادی کــه در ایــن خصوص در مرکز 
اسناد آستان قدس رضوی موجود است 
گواه بر این مدعاست. در این گــزارش، به 
مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی، نظری 
بر فعالیت کتاب داری و کتابداران در این 

آستان مقدس می اندازیم.  
 
قدیمی ترین سند کتاب داری  ◾

قدیمی ترین اسناد مربوط به کتاب داری 
و کتابخانه، در مرکز اسناد آستان قدس 
رضوی نگهداری می شود. این اسناد مربوط 
به کتابخانه آستان قــدس رضــوی است 
و از آنجایی که فعالً تنها اسناد موجود 
در ایــران محسوب می شود به نــوع خود 
ارزشمند و بــرای بــررســی مشاغل حــوزه 
کتابخانه قابل توجه است. الهه محبوب، 
رئیس اداره اسناد آستان قدس رضوی با 
معرفی قدیمی ترین سند حرفه کتاب داری 
که متعلق به سال 1009 قمری اســت، به 
بررسی های انجام شده روی اسناد اشاره 
دارد که سابقه شغل کتاب داری به عنوان 
رئیس کتابخانه را از دوره صفوی عنوان 
می کند.وی به اهمیت شغل کتاب داری در 
دوره های مختلف تاریخی اشاره می کند و 
می گوید: کتابدارها معموالً توسط شاهان 
منصوب و عمدتاً افراد فاضل و دانشمند 
بــرای ایــن کــار گمارده می شدند. خاندان 
دانشمند دوست محمد اســتــرآبــادی از 
جمله خاندانی بــودنــد کــه سالیان سال 
کتاب داری کتابخانه آستان قدس رضوی 

را بر عهده داشتند.
 
وظایف کتابدار  ◾

ــر هــمــه امــور  ــظــارت ب ــدار، ن ــاب ــت وظــیــفــه ک
کتابخانه اعم از تحویل گرفتن کتاب های 
صحافی شده، وقفی و نذری و امانت کتاب 

به مراجعان بــود و تا اواســـط دوره قاجار 
کــتــابــدار بــه نــوعــی رئــیــس کتابخانه نیز 
محسوب می شد. اما از دوره قاجار با ایجاد 
شغل ریاست کتابخانه، بسیاری از این 

امور به رئیس کتابخانه واگذار شد.
محبوب به مشاغلی همچون ناظم، معاون، 
ــدرس، فــراش،  امــیــن، مــشــرف، ضــابــط، مـ
دربان، خادم، مذهب، محرر و طغرانویس 
در کتابخانه اشاره دارد که در دوره قاجار با 

توسعه کتابخانه ها ایجاد شد. 
با توجه به وقفی بودن کتاب ها، حفاظت از 
آن وظیفه خطیری را ایجاد می کرد و البته 
همین مسئله موجب تداوم و جاودانگی 
کتابخانه آستان قدس رضوی تا به امروز 
بوده است. در دوره قاجار و در زمان تولیت 
حاج میرزا موسی خان )1261- 1248 قمری( 
مالحسین نامی که از مشاهیر و اتقیای 
روزگــار خود بوده است، کتابدار کتابخانه 
آســتــان قــدس رضـــوی مــی شــود.در زمــان 
سلطنت ناصرالدین شاه، ابوالحسن میرزا 
شیخ الرئیس، متصدی و  رئیس کتابخانه 
رضــوی بــوده و پس از او حاج اوکتای قاآن 
پسر حسنعلی مــیــرزا شجاع السلطنه 
ریاست کتابخانه را بر عهده داشته است. 
در ایــن دوران سمت هایی چــون رئیس 
کتابخانه، معاون، ناظم، صحاف باشی، 
کتابدار، مصحح و... در کتابخانه وجود 
داشــتــه و دارای شــرح وظــایــف و مواجب 

معین و مشخص بوده اند.  

در دوره پهلوی ابوالقاسم کــتــابــداری از 
کتابداران کتابخانه آستان قدس رضوی 
برای گذراندن دوره آموزشی کتاب داری به 
صورت آکادمیک حدود دو سال به اروپا 
سفر کرد و نخستین کتابدار این کتابخانه 
است که دوره علمی و آکادمیک کتاب داری 
را تعلیم دیده است. وی چندی به سمت 
معاون و حــدود هفت سال نیز به سمت 

ریاست کتابخانه انتخاب شد.

کتاب داری آکادمیک ◾
با توجه به تحوالت و توسعه علوم در قرن 
بیستم و ایجاد برخی رشته ها، کتاب داری 
بــه عــنــوان یــک علم و رشــتــه، دارای رتبه 
دانــشــگــاهــی و اعــتــبــار آکــادمــیــک شــد و 
دانشگاه های مختلف به تربیت و پرورش 
کتابدار پرداخته و کم کم کتابخانه های 
بزرگ با استخدام کتابداران، روند خدمات 
و توسعه کتابخانه ها را از حالت تجربی 
خارج کرده و برای امور مختلف کتابخانه ، 
استاندارد ها و معیارهایی تهیه و منتشر 
شد. محمد مشایخی، رئیس کتابخانه 
عمومی آستان قدس رضــوی در این باره 
می گوید: كتاب داری برگرفته از دو عنصر 
اساسی كتاب و انسان است که کتابدار 
مسیر ارتــبــاط ایـــن دو عنصر را هــمــوار 
می کند. وی تمامی هزینه ها، دغدغه و 
وســواس در انتخاب و خرید، ساماندهی 
و فهرست نویسی اســتــانــدارد، بخش ها 

و تاالرهای دسترس پذیر، اطالع رسانی و 
تبلیغ دقیق را برای دسترسی کاربر به منبع 

مورد نیازش عنوان می کند.
مشایخی می گوید: جایگاه و اهمیت 
ــواردی که ذکــر شد در  کتابدار به جز مـ
تمامی کتابخانه ها دارای حساسیت 
اســت امــا در کتابخانه آستان ملکوتی 
حـــضـــرت شـــمـــس الــــشــــمــــوس)ع( از 
زاویه های دیگر نیز دارای اهمیت است.
وی کتابخانه آستان مقدس رضــوی را 
به دلیل انتساب به بارگاه ملکوتی آقا 
علی بن موسی الــرضــا)ع( که ملقب به 
عــالــم آل مــحــمــد)ص( هستند، دارای 
شأن و منزلتی بــزرگ عنوان می کند که 
ــن اســـاس می بایست بــه بهترین  بــر ای
منابع، امکانات و تجهیزات مجهز بوده 
ــه شــده در شــأن ایــن امام  و خدمات ارائ

همام باشد.
 مشایخی با اشــاره به قدمت کتابخانه 
مرکزی آستان قدس رضوی که به بیش 
از هزار سال می رسد، می گوید: وظیفه 
کتابداران و مدیران این مرکز نسبت به 
سایر کتابخانه ها چندین برابر است. 
کارکنان می بایست ضمن ارائه خدمات 
ارزنـــده و مناسب، حفاظت از میراث 
مــکــتــوب شیعه و تــوســعــه خــدمــات بر 
ــن را نــیــز مد  ــوی مــبــنــای فـــنـــاوری هـــای ن
نظر داشــتــه باشند. وی بــه دلیل رشد 
فـــراوان دیجیتال سازی منابع، توسعه 
زیــرســاخــت هــای خــدمــات الکترونیک 
و مــجــازی، توسعه خدمات و گسترش 
مناسب مراکز تخصصی و نقش بستن 
تــصــویــر ســازمــانــی بــســیــار مــنــاســب از 
کتابخانه در ذهن کاربران و توقع مراجعان 
و اعضا از کتابخانه مرکزی را بسیار مهم 
عنوان و تأکید می کند کتابداران به این 

موضوع باید توجه کنند.

اطالعات به روز  ◾
وجود منابع غنی و ارزشمند این کتابخانه 
که از نظر تنوع منابع اطالعاتی در منطقه 
بی نظیر است و عالوه بر کتاب های خطی، 
چــاپ سنگی، کتاب های چــاپ سربی، 
کتاب های چاپ معمولی، پایان نامه ها، 
نشریات، اســنــاد، عکس ها، نشریات 
دولــتــی، نقشه ها، اشــیــای مـــوزه ای و... 
را در بــر می گیرد نیازمند آن اســت که 
ــه روز از  کتابدارانی با سطح اطالعاتی ب

منابع در این مجموعه فعالیت کنند. 

آشنایی با تاریخچه کتابخانه و کتاب داری در آستان قدس رضوی

435سالکتابداری

خبرخبر
امروزامروز

همکاریسازمانکتابخانههایآستانقدسرضویوجامعهالمصطفی
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس 
رضــوی بــا جامعه المصطفی)ص( العالمیه نمایندگی 
خراسان تفاهم نامه همکاری امضا کرد. هماهنگی و تسریع 
در رونــد عملیاتی ســازی فعالیت های مشترک و مرتبط 
برای بهره برداری از ظرفیت ها و توانمندی های طرفین از 

جمله اهداف امضای این تفاهم نامه است.حجت االسالم 
حسینی، رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد 
آستان قدس رضوی در جلسه امضای این تفاهم نامه اظهار 
کرد: کتابخانه حرم مطهر رضوی آنچنان که شایسته است 
در مجامع بین المللی معرفی نشده و آثار موجود در آن 

میان نخبگان علمی و مجامع پژوهشی ناشناخته است. 
وی، جامعه المصطفی را یکی از بهترین بازوهای معرفی 
کتابخانه آستان قدس رضوی در عرصه بین الملل عنوان 
کرد و افزود: با توسعه همکاری های دوطرفه و با استفاده از 
ظرفیت طالب در قالب یک کار طلبگی، جهادی و حوزوی 

می توانیم این ذخیره و گنجینه ارزشمند را به دنیا معرفی 
کنیم.حجت االسالم صالح، رئیس نمایندگی جامعه 
المصطفی در خراسان نیز این همکاری دوجانبه را فرصتی 
برای بهره مندی محققان و طالب داخل و خارج کشور از 
ظرفیت مطالعه منابع کتابخانه دیجیتال رضوی دانست.

دانشگاه
درمحضرنهجالبالغه

سلسلهنشستهایعلمیدورهتربیت
مربیعلومومعارفنهجالبالغهبا

عنواندرمحضرنهجالبالغهدردانشگاه
بینالمللیامامرضا)ع(برگزارشد.در

ایننشستحجتاالسالممهدویارفع
گفت:امامعلی)ع(فرزندانخودراچه

ازلحاظاعتقادیواخالقیوچهاز
لحاظسیاسیوبصیرتیبهبهترین

شکلتربیتمیکردندچنانکهمسائل

سیاسیواجتماعیبیشترینسهمرا
دربینخطبههاینهجالبالغهدارند.
آگاهیهایسیاسی،ضرورتدوره

زندگیوامامتامامعلی)ع(بودوامروز
همایننیازوجوددارد.

اینخبرحاکیاست،بخشیازاین
نشستبهپرسشوپاسخدانشجویان

اختصاصداشتوپرسشهاییبا
محوریتنهجالبالغهومسائلسیاسی

مربوطبهآنمطرحشد.
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انّ 
شیعتنا من 
سلمت 
قلوهبم من 
کل غش 
و غل و 
دغل
هماناشیعهما
دلشازهرگونه
خیانتونیرنگو
مکریپاكاست.

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

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای ش��ماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۱۰۰۷ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قاین تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حسن رمضانی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۰۸۸۰۰۷۶۲۳۲ صادره 
از قائن در ششدانگ یکقطعه محوطه مشتمل بر اطاق به مساحت ۱۱۷.۶۰ مترمربع در قسمتی 
از پالک ۱۲۶۶اصلی واقع در اراضی کشمان هزیره کهناب بخش ۱۱ شهرستان قاینات خریداری 
از محل مالکیت ردیف ۲۴ دفتر مزرعه کهناب بنام کربالیی حسین پسر کربالیی علی و پسران 
و زنهایش��ان معرفی و مجهول محرز گردیده اس��ت.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-۴۰۱۱۱۱۱۱
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۸/۲۶                    

تاریخ انتشار نوبت دوم  : ۱۴۰۱/۰9/۱۰
غالمرضا  صادقیان

رئیس اداره  ثبت و اسناد و امالک قاینات

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

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
راب��ر رای ش��ماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۱۰۰۲ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قاین تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم علی زاده فرزند علی بشماره شناسنامه ۰۸۸۰۰۱۳۶۸۰ 
صادره از قائن در ششدانگ یک باب منزل به مساحت   ۱۵۸.۶۰   مترمربع در قسمتی از پالک 
۲۱ فرعی از ۱۵۸۵اصلی واقع در اراضی ش��هابی بخش ۱۱ شهرستان قاینات خریداری از مالک 
رسمی آقای سید مرتضی مرتضی زاده فرد 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-۴۰۱۱۱۱۱۳
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۸/۲۶                    

تاریخ انتشار نوبت دوم  : ۱۴۰۱/۰9/۱۰
غالمرضا  صادقیان

رئیس اداره  ثبت و اسناد و امالک قاینات

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم فاطمه س��ادات مش��هدی دارای شناسنامه شماره به شرح دادخواست به کالسه ۱۰۰۳۶۱ از این 
ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین نورانی به شناسنامه در تاریخ 

۱۴۰۱.۸.۱ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱.عذرا مطلع ارخودی متولد ۱۳۲۸.۱.۲۰ صادره از تایباد با کد ملی ۰۷۴9۶۴۲۱۶۵ مادر متوفی ۲.غالمعلی نورانی 
متولد ۱۳۱۸.۱۲.۴ صادره از تایباد با کد ملی ۰۷۴9۵99۶۷۷ پدر متوفی ۳.فاطمه سادات مشهدی متولد ۱۳۵9.۱.۲۰ 
صادره از مشهد با کد ملی ۰9۴۲۴۷۳۸۲۵ همسر متوفی ۴.مهران نورانی متولد ۱۳۷9.۱۰.۲9 صادره از تایباد با کد 
ملی ۰9۲۵۵۳۴۵۶۰ فرزند متوفی ۵.الیاس نورانی متولد ۱۳۸۶.۱۰.۱۱ صادره از تایباد با کد ملی ۰۷۴۰۶9۵۲۴۱ 

فرزند متوفی ۶.سنا نورانی متولد ۱۳9۴.۲.۲9 صادره از مشهد با کد ملی۰9۸۱۱۲۶9۷9 فرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ۳۶۲ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

االگواهی صادر خواهد شد.  آ-۴۰۱۱۱۱۱۴
شورا – شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان باخرز

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۰۵۰۰۷۷۷۷ هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
آقای صفرعلی عبیری فرزند محمد به ش��ماره شناس��نامه ۱۲ صادره از نیشابور در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت ۲۰۳/۵۰ مترمربع پالک شماره ۲9۰۸ فرعی از ۱۵ اصلی واقع در اراضی فاروب رمان بخش ۵ حوزه ثبت 

ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای علی اصغر نصرآبادی محرز گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود.در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 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 ۱۳۵۵(  آ-۴۰۱۱۰۲۳۵
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۸/۱۱                        تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۸/۲۶

سید ابوالفضل حسینی -رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۰۵۰۰۷۱۶۶ هی��ات اول موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
آقای اسداله حاجی بیگلو فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه ۲ صادره از نیشابور در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت  ۱۰۲/۵ مترمربع پالک شماره ۳۲ فرعی از ۳۸ اصلی واقع در اراضی شاه پسند بخش ۱۲ حوزه ثبت ملک 

نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای محمد عابدین محرز گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود.در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 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 ۱۳۵۴(  آ-۴۰۱۱۰۲۳۶
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۸/۱۱                              تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۸/۲۶

سید ابوالفضل حسینی -رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور

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

 برابر کالسه ۱۴۰۱/۰۶۰ و رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۷۱۱۴۰۰۲۲۷۱هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک شیروان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس فیاض پسندیده بلقان فرزند موسی 
الرضا بشماره شناسنامه ۴۴۴9 در ششدانگ یک واحدمرغداری به مساحت ۱۱9۸۸/۲۰متر مربع، 
قسمتی از پالک۳۱اصلی ناحیه۲شیروان بخش۵قوچان  از محل مالکیت سیدجعفر وسیدحمزه 
حسینی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 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-۴۰۱۱۰۲۵۴

تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/۰۸/۱۰                    تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۰۸/۲۶
علی محمودی - رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند 
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳9۰/۰9/۲۰مستقر در  واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی محمد تقی قنبری 
به  شناسنامه شماره۲۲9۶ کد ملی ۵۷۴99۰۱۷۰۱ صادره قدمگاه فرزند عیسی شش دانگ قطعه باغ پسته و زمین 
مزروعی متصل به آن زیر کشت زعفران به مساحت ۲۶۶۰۵/۸ متر مربع در قسمتی از پالک شماره ۲ اصلی واقع در 
خراسان رضوی اراضی اسمت آباد بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک زبرخان از محل مالکیت عزیز تاجیک فرزند حسن و 
ابراهیم مستعلی فرزند علی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه 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-۴۰۱۱۰۲۳۳
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۸/۱۱                       تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۸/۲۶

سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان 

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

۱- نظر به دس��تور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳9۰/۰9/۲۰ و براب��ر رأی ش��ماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۱۰۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ هیئت اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فاطمه سازور 
فرزند حسن در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت کل ۲۷۸/۵۶ مترمربع پالک شماره 
۱۷۴۶ فرعی از ۴- اصلی واقع در اراضی نوقاب بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از ربابه 

غفاری نوقابی و محمد حسین زاده نوقابی مالکین رسمی
۲- نظر به دس��تور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳9۰/۰9/۲۰ و براب��ر رأی ش��ماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۱۰۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ هیئت اول موضوع ماده یک 
قان��ون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت مل��ک گناباد تصرفات مالکانه و بالمع��ارض متقاضی آقای عباس 
حس��ین زاده نوقابی فرزند حسن در دو دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت کل ۲۷۸/۵۶ 
مترمربع پالک ش��ماره ۱۷۴۶ فرعی از ۴- اصلی واقع در اراضی نوقاب بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری 

شده مع الواسطه از ربابه غفاری نوقابی و محمد حسین زاده نوقابی مالکین رسمی
محرز گردیده است، لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی/ کثیراالنتشار در 
ش��هرها منتش��ر 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 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
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-۴۰۱۱۰۲۳9
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۸/۱۱                          تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۸/۲۶

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سید ضیاالدین مهدوی شهری

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه 
ثبتی تربت جام  

نظر به دستور مواد یک و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
9۰/9/۲۰ ام��الک واحدثبت��ی ترب��ت جام متقاضیانی ک��ه در هیات موضوع ماده ی��ک قانون مذکور 
مس��تقردرواحد ثبتی تربت جام مورد رس��یدگی وتصرفات مالکانه و بال معارض انان محرز و رای الزم 

صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد .
۱-برابر راي شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۱۵9۶-۱۴۰۱/۰۸/۰۴ تصرفات مالکانه  و بالمعارض متقاضي  
موسسه خیریه خیرین سالمت جام شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۸۵۵۰۵  شماره ثبت 9۶در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مس��احت ۱۰۸.۲۵مترمربع قسمتی از پالک باقیمانده۱۱۷۴فرعی از ۱۶۷-اصلی اراضی 
دولت اباد واقع در خراس��ان رضوی بخش حوزه ثبت ملک تربت جام خریداري از مالک رس��مي آقاي 

محمد رأفتی سیدی یزدی محرز گردیده است
برابر راي ش��ماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۱۵9۴-۱۴۰۱/۰۸/۰۴ تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي 
دول��ت جمهوری اس��المی ای��ران  به نمایندگی اداره کل انتقال خون خراس��ان رضوی شناس��ه ملی 
۱۴۰۰۱9۰۷۶۲۵ نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  ۵۳۸.۲۵مترمربع قسمتی از پالک 
باقیمانده۱۱۴۷ فرعی از ۱۶۷-اصلی اراضی دولت آباد واقع در خراسان رضوی بخش ۱۳حوزه ثبت ملک 

تربت جام خریداري از مالک رسمي آقاي محمد رافتی سیدی یزدی  محرز گردیده است
لذاب��ه موجب م��اده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وس��اختمانهای فاقدسندرس��می 
وم��اده ۱۳آئی��ن نامه قان��ون مذکور این آگهی  در دونوب��ت به فاصله ۱۵روزاز طری��ق روزنامه محلی 
وکثیراالنتشاردرشهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تادرصورتی که اشخاص ذینفع به اراءاعالم 
شده  اعتراض داشته باشند بایدازتاریخ  انتشاراولین  آگهی و در روستا ها ار تاریخ الصاق اگهی در محل 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خودرابه  اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم ورس��ید اخذنماید ومعترض 
باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست  به دادگاه عمومی محل نماید 
وگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهدکه دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است ودرصورتی که اعتراض درمهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت بصدورسند مالکیت می نماید وصدور 

سند مالکیت مانع از  مراجعه متضرر به دادگاه  نیست .  آ-۴۰۱۱۰۱۸۵
تاریخ انتشاراول  ۱۴۰۱/۰۸/۱۰                                 تاریخ انتشار دوم  : ۱۴۰۱/۰۸/۲۶

هادی نیکوفکر، رئیس اداره  ثبت اسناد وامالک تربت جام

آگهی تاریخ 26/ 08  / ۱40۱       صفحه ۱2

ــاراصالحی در   س
هفته کــتــاب جمعی از 
دانـــش آمـــوزان مـــدارس 
ــام رضــــــا)ع( بـــه یک  ــ امـ
دورهــمــی ادبـــی در فــروشــگــاه مرکزی 

به نشر دعوت شدند.   
در ایــــن اردوی فــرهــنــگــی دخـــتـــران 
دبیرستان واحد 7 امام رضا)ع( با حضور 
در نشست معرفی و خــوانــش و نقد 
کتاب »پرواز بر اسب سفید« با حضور 
نویسنده آن، سیده عــذرا موسوی از 
ساعتی گــردش در دنیای خیال انگیز 

کتاب لذت بردند و آموختند. 
 
چرا کتاب نمی خوانیم؟ ◾

از لــحــظــه حـــرکـــت دانـــــش آمـــــوزان از 
حیاط مدرسه، شور و اشتیاق خاصی 
ــود. پس  ــی شــ ــ ــده م ــ ــ بــیــن بــچــه هــا دی
ــا، معلوم  از پرسیدن ســؤاالتــی از آن هـ
می شود اگر چه همه آن هــا آنچنان که 
بــایــد اهــل کــتــاب خــوانــی نیستند ولی 
همگی بــه ارزشمند بــودن و جذابیت 
کتاب معترف اند. وقتی در جمع چند 
ــفــری آن هــــا پــرســیــدم، »چــــرا کــتــاب  ن
نــمــی خــوانــیــد؟«، یکی از آن هـــا گفت: 
»وقت نمی کنیم! من سال آخری هستم 
و حتی تلویزیون هم نگاه نمی کنم و تمام 
وقت، خودم را برای کنکور آماده می کنم«. 
دیگری جواب داد: »خیلی وقت گیره و 
چندان سرگرم کننده نیست. ما بیشتر 
روز را در مدرسه هستیم، وقتی برمی گردم 
منزل، نمی خواهم باز هم با کتاب سروکار 
داشته باشیم. ترجیحم دیدن تلویزیون و 

یا فرو رفتن توی گوشی است«. 
دوســـتـــش ادامـــــه داد: »مــــن کــتــاب 
می خوانم ولی نه کاغذی اش را؛ نسخه 
الکترونیکی آن هـــا را از سایت های 
معتبر مــی خــرم و خیلی راحـــت توی 
گوشی می خوانم«. یکی دیگر از بچه ها 
هــم گفت: »مــن کتابخانه شخصی 
دارم با کلی کتاب. مطالعه را دوست 
دارم ولی خیلی از آن ها را نخوانده ام. 
همیشه دوست دارم در این برنامه های 

نشست کتاب حضور داشته باشم 
و با کتاب ها همراه نویسندگانشان از 

نزدیک آشنا شوم«.  
اما یکی هم وسط حرفش پرید و ادامه 
داد: »مــن کتاب مــی خــوانــم. بیشتر 
رمــان و نه خیلی مرتب. ولــی دوست 
دارم دنــیــای ناشناخته یــک داستان 
را هــمــراه شخصیت های رنگارنگش 
دنبال کنم، ببینم به کجا می رسد! به 
نظرم چون بچه ها از کودکی با کتاب 
مــأنــوس نــمــی شــونــد، حـــاال در ســن و 
ســال نوجوانی نمی توانند با کتاب و 
کــتــاب خــوانــی ارتــبــاط بگیرند. مــن از 
بچگی به خصوص روزهای تولدم از پدر 

و مادرم کتاب هدیه می گرفتم«. 
درست می گفتند، این سال ها، جای 
کتابخانه خانگی و ساعتی سکوت و 
مطالعه و اندیشیدن را، گوشی تلفن 
همراه با دنیایی از بازی  و سرگرمی های 
چندبعدی اش اِشغال کرده است. با 
وجود این، حضورشان در این برنامه 
فرهنگی و شنیدن نظراتشان پس 
از تــجــربــه یــک روز جـــذاب در جــوار 
کتاب هم دیدنی بود. همراه  آن ها وارد 
فروشگاه به نشر، جایی در حوالی باغ 

ملی شدیم.

ــدن در تــجــربــه زیسته  ◾ ســهــیــم شـ
دیگران

نشست نقد کتاب که تمام شــد، باز 
هم به سراغ دخترها رفتم، یکی گفت: 
به نظرم با اینکه این داستان موضوع 
جذابی داشت ولی این همه سختی و 
گرفتاری برای یک دختر نوجوان خیلی 
زیادی بود. یکی دیگر از دوستانشان 
هــم گــفــت: خـــوانـــدن و شــنــیــدن ایــن 
داستان ها، آن تجربه هایی را که ممکن 
اســت هرگز نداشته باشیم، آســان و 
بی دردسر به ما می دهد. بعد خواندن 
ــر و  ــزرگ ت هــر کــتــاب، حــس مــی کــنــم ب
باتجربه تر شدم و می توانم از یک زاویه 
جدید به موضوعی که شاید تا امروز 

آن را طور دیگری می دیدم، نگاه کنم. 

یک روز با دانش آموزان مدارس امام رضا)ع( در اردوی کتاب

رنگ بخشیدن به زندگی

دورهمی


