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عیون اخبار الرضا(ع)
کتابی برای شناخت آموزه های رضوی

...

مشاوره حقوقی
خوانندگان محترم! در صفحه حقوقی روزنامه خراس��ان،

پاسخگویپرسش هایحقوقیشماهستیم.شمامی توانید
پرس��ش های خود را در تمام زمینه های حقوقی ،از طریق
پیامک به شماره  2000999ارسال کنید .لطف ًا در ابتدای

متنپیامکحتماکلمه«حقوقی»راقیدفرمایید.

پرسش :خودرویی را از دوستم ،با قولنامه دستی،
خریداری کردم .او هم خودرو را از فرد دیگری ،با چک
رأسی و بدون قولنامه خریداری کرده بود .حال ،صاحب
اولیه خودرو ،به دلیل پاس نشدن چک دوستم ،از سند
زدن به نام من خودداری میکند .چاره چیست؟
پاسخ :می توانید به دادگاه حقوقی محل سکونت فروشنده
مراجعه کنید و علیه دوستتان و شخصی که سند خودرو به
نام اوست ،دادخواست «الزام به تنظیم سند رسمی» خودرو
تقدیم کنید .همچنین قولنامه و گواهی شهود حاضر در
زم��ان معامله مالک اول خ��ودرو (مالک سند رسمی) با
دوستتان را به عنوان ادله و م��دارک اثبات مدعای خود
ضمیمه دادخواستتان کنید .در صورتی که سند خودرو به
نام فروشنده نیست ،باید نام و مشخصات شخصی که سند
خودرو به نام وی میباشد به همراه نام و مشخصات سایر
اشخاصی که متوالی ًا خودرو را خرید و فروش کردهاند نیز
در قسمت خوانده (خواندگان) درج شود .از سوی دیگر،
اگر به دلیلی مث ً
ال در رهن بودن اتومبیل ،انتقال سند آن به
شکل فعلی مقدور نباشد ،باید در دادخواست تقدیمی ،در
قسمت خواسته« ،الزام خوانده به تسویه حساب و فک رهن
از اتومبیل» یا هر اقدام دیگری که برای تنظیم سند ضروری
است نیز قید شود .اگر در قرارداد شما برای تأخیر در تنظیم
سند انتقال ،مبلغی به عنوان وجه التزام یا خسارت تأخیر
در انجام تعهد در نظر گرفته شده باشد ،میتوانید با استناد
به قرارداد خود از دادگاه درخواست کنید که فروشنده را
به پرداخت مبلغ مذکور محکوم کند .در صورتی که قصد
دارید وقوع معامله و فروش خودرو توسط مالک رسمی به
دوستتان را با شهادت شهود اثبات کنید ،باید این موضوع را
به صراحت در دادخواست ،قید و نام و نشانی محل سکونت
شهود را نیز در دادخواست تقدیمی به دادگاه اعالم کنید.
به طور کلی دالیلی که میتوان به وسیله آنها ادعای خود
را در دادگاه اثبات کرد ،از این قرار است -1:اقرار  -2اسناد
کتبی -3شهادت -4ام��ارات  -5قسم؛ بنابراین ممکن
است بتوان صرف ًا با شهادت شهود دع��وای خود را علیه
خوانده اثبات کرد .اما قانونگذار برای شاهد و شهادت
شرایط خاصی در نظر گرفته است .در مورد شرایط شاهد
به موجب حکم ماده  1313قانون مدنی« ،در شاهد بلوغ،
عقل ،عدالت ،ایمان و طهارت مولد شرط است ».طهارت
مولد یعنی اینکه شاهد زنازاده نباشد .ماده  1314قانون
مدنی نیز حداقل سن را برای قبول شهادت  15سال تمام
قرار داده است .همچنین شاهد نباید در دعوا نفع شخصی
مستقیم داشته باشد .بنابراین خویشاوندان مثل پدر و پسر
یا زن و شوهر میتوانند به نفع یکدیگر در دادگاه شهادت
دهند .شهادت کسی که گدایی را شغل خود قرار داده است
در دادگاه پذیرفته نمی شود .در مورد شرایط ادای شهادت،
ماده 1315بیانمیکند«:شهادتبایدازرویقطعویقین
باشد نه به طور شک و تردید ».شاهد باید صرف ًا به آنچه شاهد
آن بوده و مستقیم ًا از آن آگاهی پیدا کرده است شهادت
دهد .شهادت دروغ جرم است و قانونگذار برای مرتکب آن
مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته است .به حکم
ماده  650قانون مجازات اسالمی« ،هرکس در دادگاه نزد
مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد ،به سه ماه و یک روز تا دو
سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون
ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد».
پرسش :خاله من در زمان حیات مادربزرگم ،از او امضا و
دستنوشتهایگرفتمبنیبراینکهتمامامالکشرابهوی
فروختهاست.بههمیندلیل،مادرمنتوانستارثخودرا
دریافتکند.آیامیتوانیمبرایگرفتنحقمادرماقدامی
انجامدهیم؟راهاثباتکذببودنادعایخالهامچیست؟
آیا می توان برای اثبات جعلی بودن دستنوشتهای که در
اختیار دارد ،دلیل محکمه پسند یافت؟
پاسخ :هر شخصی می تواند در زمان حیات در قالب های
حقوقی مختلف از قبیل بیع ،صلح ،هبه (یعنی بخشش) و
 ...تمام یا بخشی از دارای��ی خود را به وسیله سند عادی یا
رسمی به اشخاص دیگر از جمله یک یا چند تن از فرزندانش
انتقال دهد تا دیگران از وی ارث نبرند .در صورتی که معامله
به صورت صحیح و قانونی انجام شده باشد ،مالکیت مال به
دیگری منتقل می شود .اموالی که به این ترتیب منتقل شده
است پس از انتقال ،جزو ماترک (ارثیه) انتقال دهنده قرار
نمی گیرد .شرایط اساسی صحت معامالت در ماده 190
قانون مدنی آمده است« :برای صحت هر معامله شرایط ذیل
اساسی است -1 :قصد طرفین و رضای آنها [یعنی طرفین
محجور ،یا دیوانه یا مست یا در حالت اضطرار نباشند].؛
 -2اهلیت طرفین [اهلیت یعنی شخص باید بالغ و عاقل و
رشید باشد].؛  -3موضوع معین که مورد معامله باشد؛ -4
مشروعیت جهت معامله [یعنی معامله با اهداف غیر قانونی
انجام نشده باشد]» اصل بر صحت و درستی معامالت است.
کسی که ادعا می کند معامله ای فاقد یکی از شرایط اساسی و
در نتیجه ،بی اعتبار است باید این ادعا را با ارایه دالیل محکمه
پسند نزد دادگاه اثبات کند .ماده  1258قانون مدنی دالیل
اثباتدعویرابهاینشرحبرشمردهاست-1:اقرار-2،اسناد
کتبی-3 ،شهادت-4 ،امارات-5 ،قسم .اقرار عبارت است
از« :اخبار به حقی برای غیر بر ضرر خود» .یعنی فردی که
دعوایی علیه او طرح شده اس��ت ،دع��وا را بپذیرد و ادعای
خواهان را تصدیق کند .سند عبارت است از هر نوشته که در
مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد( .م��اده 1284قانون
مدنی) شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از
اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعالم اطالع کند و خبر از
وقوع امری دهد .اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به
حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود.
(م��اده 1321قانون مدنی) قسم نیز در مواردی و با رعایت
شرایط شرعی و قانونی میتواند دعوا را اثبات کند .اثبات
دعوا یکی از مباحث مفصل و پیچیده حقوقی است .هر کدام
از اقسام این دالیل احکام و شرایط مربوط به خود را داراست.
گاهیارایهدلیلکذبودروغجرماستومیتواندبهمجازات
مرتکب و همکاران وی منجر شود .شهادت دروغ و سند سازی
(جعل سند) از این گونه است .قانونگذار برای کسی که به
دروغ شهادت دهد مجازات حبس و ج��زای نقدی در نظر
گرفته است .به حکم ماده  650قانون مجازات اسالمی،
«هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد،
به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد
هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد».

کتاب «عیون اخبار الرضا(ع)» مجموعه ای از احادیث و روایات نقل ش��ده از امام هش��تم(ع) در کتاب های معتبر شیعه و اهل سنت است که
توسط شیخ صدوق ،عالم و محدث نامدار قرون س��وم و چهارم هجری قمری ،گردآوری و تدوین شده است .او در فصول متعدد این کتاب ،با
استفاده از روایات معتبر ،به فرازهای مختلف زندگانی امام رضا(ع) و پدر بزرگوارشان ،امام کاظم(ع) پرداخته است.

...

روایتی از چرایی و چگونگی به شهادت رسیدن امام رضا(ع)

پیک اندیشه

تدابیرامام رضا (ع)که مأمون رابه زانو درآورد
جواد نوائیان رودسری

info@khorasannews.com

دغدغههای مأمون ،با اخباری که از بغداد میرسید،
بیشتر می شد .تعدادی از بزرگان خاندان عباسی سر از
اطاعت وی پیچیده بودند و میخواستند فرد دیگری را
جانشین مأمون کنند .خلیفه عباسی گمان نمیکرد که
ترفند برگزیدن امامرضا(ع) به والیتعهدی ،او را به چنین
مخمصهای بیندازد .از یک سو ،تیر مأمون در جلب نظر
مردم و سوءاستفاده از جایگاه معنوی امام(ع) برای استوار
کردن پایههای قدرتش ،به سنگ خورده بود و از سوی
دیگر ،موقعیت او نزد خاندان عباسی ،به دلیل برگزیدن
ولیعهدی از میان علویان ،به شدت متزلزل شده بود.
مأمون که در ابتدای کار ،نمیتوانست نیت خود را از اجبار
امام(ع) به پذیرش والیتعهدی ،برای دیگران آشکار کند ،با
افرادی که در خاندان عباسی مخالف مشی او بودند ،از در
خشونت درآمد و برخی از آنها ،همچون «عیسی جلودی»
را به زندان انداخت .اما این اطمینان به موفقیت در اجرای
نقشه ،خیلی زود جایش را به تردیدی جانکاه داد.
▪ ▪وقتی نقشه ،نقش بر آب شد

نقشهای که مأمون با همکاری استاد و راهنمایش« ،فضل
بن سهل» طراحی کردهبود ،به ظاهر هیچ عیب و نقصی
نداشت؛ با پذیرش والیتعهدی توسط امام رضا(ع) ،مأمون
و وزیرش میتوانستند هر اقدام و دستور حکومتی را به
آن حضرت منتسب کنند .اما ،علیبنموسیالرضا(ع)
با شرط ک��ردن عدم هرگونه دخالت در عزل و نصب و
صدور فرمان حکومتی ،نقشه آنها را با بن بستی جدی
روب�هرو کرد .افزون بر این ،برگزیدن امام هشتم(ع) به
والیتعهدی و احضار اجباری آن حضرت از مدینه به مرو،
فرصتی مناسب برای دیدار بیشتر مردم با امام(ع) به وجود
آورد .آن حضرت ،با استفاده از این فرصت ،مسلمانان را با
آموزههایاهلبیت(ع)آشناکرد.مناظراتامامهشتم(ع)
نیز ،جایگاه بیبدیل امامت شیعه در عرصه علم و دانش را
به رخ دشمنان کشید و زندگی س��اده و همنشینی آن
حضرت با فقرا و مستمندان ،در حالی که مقام والیتعهدی
را برعهده داشت ،بیش از پیش باعث رسوایی عباسیان
شد و عدم لیاقت آنها را در حکومت بر جامعه اسالمی ،به
اثبات رساند .در همان حال ،وقوع شورشهای متعدد
علیه دستگاه جبار حاکم و نیز ،مخالفت و طغیان دیگر
اعضای خاندان عباسی علیه مأمون ،کار را روز به روز برای
او دشوارتر میکرد .مأمون که زیر بار حکومتی پر از آشوب
و درگیری ،کمر خم کردهبود ،دیگر نمیتوانست حضور
امام(ع) را تحمل کند .در واقع ،خلیفه عباسی در پی راهی
برای خاتمه دادن به نقشهای بود که با اجرای آن ،سودای
حکومتی بیدغدغه و غلبه بر مخالفانش را داشت .او برای
فرار از شرایطی که به واسطه سیاستهای خود در آن
گرفتار شده بود ،به همراهی و همکاری خاندان عباسی
نیاز داشت؛ به همین دلیل ،مأمون ابتدا اعالم کرد که
پایتخت را دوباره به بغداد منتقل میکند و سپس ،استاد و
وزیر خود« ،فضل بن سهل» را که به شدت مغضوب خاندان

عباسی بود ،در شهر سرخس و هنگامی که قصد حرکت به
سمت بغداد را داشت ،از بین برد .خلیفه عباسی ،در گام
سوم ،به شهادت رساندن امام رضا(ع) را در دستور کار
خود قرار داد .مأمون ،این جنایت را در نزدیکی نوغان و در
«ح َمید بن قُحطبه» ،حاکم خراسان ،مرتکب شد.
کاخ ُ
▪ ▪امام(ع) در زندان کاخ حمید بن قحطبه

کاخ «حمید بن قحطبه» مکانی مصفا در نزدیکی روستای
«نوغان» بود و در منطقه حکومتی توس ق��رار داشت.
ابنقحطبه یکی از س��رداران مشهور عباسیان محسوب
میشد که از س��وی آنها ،به حکومت نواحی مختلف
سرزمینهای اسالمی منصوب ش��ده ب��ود .ک��اخ او در
خراسان ،مکانی بود که هارون ،در زمان سرکوبی علویان
خراسان ،در آن منزل کرده بود .اما توقف وی در کاخ ،زیاد
به درازا نکشید و هارون ،بر اثر بیماریُ ،مرد .طبق وصیت
وی ،جسدش در سرداب کاخ دفن شد .سالها بعد ،زمانی
که مأمون تصمیم گرفت از مرو به بغداد برود ،باز هم کاخ
ابن قحطبه ،میزبان خلیفه عباسی شد .کاروان مأمون در
قصر رحل اقامت افکند .خلیفه عباسی همه چیز را برای
اجرای نقشه شوم خود فراهم کرده بود.
▪ ▪سفارشی به اباصلت

امام(ع) در آخرین روزهای حیات پربرکتش ،بارها درباره
شهادت خود با اباصلت سخن گفت .امام رض��ا(ع) در
شبی که ف��ردای آن ،آخرین روز ماه صفر بود ،اباصلت
را نزد خود فرا خواند .با او کمی صحبت کرد و سپس
فرمود« :ای اباصلت! من فردا از سوی این مرد فاجر و
تبهکار ،فرا خوانده میشوم .وقتی از نزد او خارج شدم،
اگر سرم را با عبایم پوشانده ب��ودم ،دیگر با من حرف
نزن و بدان که مرا مسموم کرده است ».اباصلت منقلب

شد؛ سیالب اشک از دیدگانش فرو ریخت .ام��ام(ع) او
را به آرامش و صبر سفارش کرد و سپس به نماز ایستاد.
اباصلت از محل عبادت امامرضا(ع) بیرون آمد ،اما چنان
اضطرابی بر وج��ودش مستولی شده بود که قادر نبود
قدم از قدم بردارد؛ به ناچار ،همانجا نشست و در خلوت
شبانه ،به آخرین عباد تهای علیبنموسیالرضا(ع)
نگریست و اش��ک ریخت .اباصلت آرزو میکرد کاش
هیچ وقت صبح فرا نرسد ،اما انگار خورشید روز آخر
ماه صفر ،زودتر از روزه��ای دیگر در آسمان ظاهر شد.
محل اقامت امام رضا(ع)
اتاق
ِ
خروسخوان بود که د ِر ِ
را به شدت کوبیدند .اباصلت سراسیمه برخاست و در را
گشود .یکی از غالمان مأمون بود؛ پیامی برای امام(ع)
داشت« :خلیفه شما را احضار کرده است ،باید همراه
من بیایید ».اباصلت نگران و مضطرب ،به چهره موالیش
نگریست .ام��ام(ع) لبخندی پرمهر بر لب داش��ت؛ آرام
برخاست و عبایش را بر دوش افکند ،کفشهایش را
پوشید و در پی غالم به راه افتاد .اباصلت نمیتوانست
ام��ا مرض��ا(ع) را تنها بگذارد .از آن حضرت خواست تا
ایشان را همراهی کند و ام��ام(ع) اج��ازه داد .هنگامی
که نزد مأمون رسیدند ،مأموران ،اباصلت را از ورود به
خلوت خلیفه منع کردند و او ،پشت در به انتظار نشست.
▪ ▪آخرین لحظات حیات امام(ع)

مأمون به ظرف انگوری که مقابلش بود ،نگاه کرد؛ سپس
کوشید تا صحبت با امام رضا(ع) را آغاز کند«:پسر عموی
عزیز! چرا کمتر به ما سر میزنید؟» پرسش خلیفه آنقدر
بیربط بود که ام��ام(ع) دلیلی برای پاسخ دادن به آن،
ندید .مأمون آشکارا مضطرب ب��ود .او میدانست که
قصد ج��ان چه کسی را ک��رده اس��ت .م��أم��ون ،کرامات
علیبنموسیالرضا(ع) را دیده بود؛ او از مقام علمی پسر

رسول خ��دا(ص) ،آگاهی داشت؛ میدانست که دست
به جنایتی غیرقابل بخشش میزند؛ اما قدرت و ثروت،
چیزی نبود که فرزند هارون بتواند از خیر آن بگذرد .او
بنیان این حکومت را بر خون ب��رادرش ،امین ،استوار
ک��رد هب��ود و ح��اال ،حاضر نبود حقی را که غصب کرده
است ،به آسانی وانهد .مأمون خوشهای انگور برداشت.
دانههای درشت انگور در نور خورشیدی که از پنجره به
داخل تاالر میتابید ،برق میزد .خلیفه عباسی ،انگور را
به امام رضا(ع) تعارف کرد و گفت« :ای پسر رسول خدا!
تا کنون انگوری بهتر از این ندیدهام ،خواهش میکنم از
آن میل کنید ».امام(ع) تبسم کرد و آرام فرمود«:ای بسا
که انگورهای بهشت بهتر از این انگور باشد»؛ آن گاه ادامه
داد« :میلی به خوردن انگور ندارم ،مرا معاف کن ».مأمون
دوباره اصرار کرد؛ اما ام��ام(ع) باز هم نپذیرفت .خلیفه
عباسی ،در حالی که صدایش میلرزید ،فریاد زد«:هیچ
چ��ار های ندارید؛ باید از این انگور میل کنید!» آنگاه با
دستش اشارهای کرد و از پشت ستونها ،تعدادی مأمور
شمشیر به دست ظاهر شدند .امام رضا(ع) مقداری از آن
انگور تناول کرد و از جای خود برخاست .مأمون فریاد زد:
«قصد دارید به کجا بروید؟» امام(ع) پاسخ داد«:به همان
جا که مرا فرستادی ».خلیفه عباسی به مأموران دستور
داد مانع خروج حضرت نشوند .علیبن موسی الرضا(ع)
از اتاق بیرون آمد و مسافت تاالر تا در خروجی را از میان
داالنی طوالنی پیمود .در انتهای داالن و کنار در ،اباصلت
انتظار موالیش را میکشید؛ ناگاه دید که امام(ع) میآید،
در حالی که عبایش را بر سر کشیده است .اباصلت همه
چیز را فهمید؛ بدون آ نکه کالمی بگوید ،در حالی که
آرام میگریست ،در پی موالیش حرکت کرد .وقتی به
محل اقامت رسیدند ،امامرضا(ع) رو به اباصلت کرد و
فرمود«:در را ببند» ،سپس در بستر افتاد و یار وفادارش را
به نزد خود فرا خواند«:اباصلت! مأمون مرا مسموم کرد.
نگذار این راز در پرده بماند .شیعیان را از حقیقت شهادت
من مطلع کن .امشب منتظر باش ،فرزندم ،محمد ،به
بالینم خواهد آمد».بیشتر مورخان شیعه و سنی بر این
نظرند که مأمون ،امام رضا(ع) را در آخرین روز ماه صفر
حبان
به شهادت رساند« .محمد بن علی حلبی»« ،ابن ّ
«صفَ دی شافعی»،
«سمعانی شافعی»َ ،
ُب ْستی شافعی»ْ ،
«حاکمنیشابوریشافعی»«،ابنصباغمالکی»َ ،
«ش ْب َل ْنجی
شافعی»« ،میرمحمدبن سید برهان الدین میرخواند
شافعی»« ،غیاث الدین شافعی»« ،ابن حجر عسقالنی»
و «عباس بن علی مکی» که همگی از علمای اهلسنت
هستند ،گزارش چگونگی مسموم شدن و شهادت امام
رضا(ع) را در کتابهای خود آوردهاند.
▪ ▪منابع
تحلیلی از زندگی امام رضا(ع)؛ محمد جواد فضلا...
والیتعهدی امام رضا(ع)؛ محمد مرتضوی
عیون اخبارالرضا(ع)؛ شیخ صدوق؛ ترجمه آقانجفی
اصفهانی
مسند االمام الرضا(ع)؛ زندهیاد عزیزا ...عطاردی
پژوهشی در زندگانی امام رضا(ع)؛ باقر شریف قرشی

...
گزارش

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی:

توسعه گفت وگوها با ادیان مختلف دردستورکارقراردارد

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی با اش��اره به
دستاوردهایمثبتدهمیندورگفتوگوهایدینیاسالم
و مسیحیت به میزبانی واتیکان و اولین دور گفت و گوهای
فرهنگی ایران و اروپا با محوریت ایتالیا ،گفت :توسعه گفت
و گوهای دینی به صورت دو جانبه ،چندجانبه و رفت و
آمد های متقابل در دستور کار قرار دارد .ابوذر ابراهیمی
ترکمان رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی در
مصاحبه با خبرنگار ایرنا در پایان سفر چهار روزه به ایتالیا
برای شرکت در دهمین دور گفت و گوهای دینی اسالم و
مسیحیت به میزبانی واتیکان و اولین دور گفت و گوهای
فرهنگیایرانواروپابامحوریتایتالیاگفت:باتعاملمثبت
و همکاری ارزشمند طرف ایتالیایی در برگزاری دو برنامه
مزبور و توافقات به عمل آمده ،به نظر می رسد گام موثر و
مفیدی در توسعه روابط و همکاری های طرفین برداشته

شده است .ابراهیمی ترکمان درباره گفت و گوهای دینی
اظهار کرد :مرکز بین المللی گفت و گوی ادیان سازمان
فرهنگ و ارتباطات اسالمی ،متولی اصلی برگزاری برنامه
هاونشستهایتخصصیباادیانمختلفاستکهبابرنامه
ریزی دقیق انجام شده ،امکان بهره برداری از این فرصت
برای دستیابی به اشتراکات دینی به دست آمد.
▪ ▪دیدار با پاپ فرانسیس

عضو ش���ورای عالی ان��ق�لاب فرهنگی ،دی���دار ب��ا پاپ
فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان را فرصتی
مناسب برای معرفی و ارتباط نزدیک طرف ها دانست و
گفت :در شرایط امروز منطقه و جهان که دشمنان دین به
دنبال ارائه تصویری خشن و غیرواقعی از دین برای ایجاد
بی ثباتی و ناامنی در جهان هستند ،این مالقات تاکیدی

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﺮم اداره
ﮐﻞ اوﻗﺎف ﻣﺸﻬﺪ

اﺣﺘﺮاﻣﺎ ﺑﺪ�ﻦ وﺳﻴﻠﻪ از ﻣﺴﺎﻋ� ارزﺷﻤﻨﺪ
ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� و ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص

ﺣﺎج آﻗﺎى ذاﮐﺮى و زﺣﻤﺎت آﻗﺎﯾﺎن
ﻣﺰروﻋﯽ ،دﻟﻴﺮى ،رﺣﻴﻤﻴﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺸ�ﻞ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ

ﻋﺮوس ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن

) /١١٤م ا�ﻨﺠﺎﻧﺐ( ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار� ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻢ.

ﻗﺒﻮﻟ� ﺷﻤﺎ را در آزﻣﻮن دﮐﺘﺮاى ﺗﺨﺼﺼﯽ
) ( PHDدر رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه
ﺧﻮارزﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن ﻣﻬﻨﺪس
ﺳﻴﺎوش ﻧﻔﻴﺴﯽ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺒﺮ�� ﻣ� ﮔﻮﺋﻴﻢ.
ﻣﺎه ﻣﻨﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﯽ و ﻧﺎﺻﺮ ﻧﻔﻴﺴﯽ  /٩٥٢٦٦١٩٢م

ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﯾﺰم

)ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﺣﺴﻦ رﺟﺐ زاده رﺋﻴﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ(

ا�ﻨﻮن در ﭘﺲ ا�ﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ� ﭘﺮﺗﻼش ﺑﺎ
ﮔﻨﺠﻴﻨﻪا� از ﺧﺎﻃﺮات ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣ� آ�� ،ﻗﺪﻣﺖ
را ﺑﺮ د�ﺪه ﻣﻨﺖ ﻣ� ﻧﻬﻢ و ﻗﻠﺒﻢ را ﻓﺮش راﻫﺖ
ﻣ� �ﻨﻢ ))ﺳﭙﺎس ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺎم زﺣﻤﺖ ﻫﺎ�ﺖ ((

ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ات ﻣﺒﺎرک

 /٩٥٢٦٦١٣٧پ

ﺳﻴﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﭘﺮى زاده

 /٩٥٢٦٥٧٩٩ف

بر همبستگی ادیان در جهت تعالی و آرامش برای بشریت
بود .وی یادآور شد :در این مالقات برای یکدیگر و مردم
جهان دعا کردیم و پاپ ضمن تقدیر از برگزارکنندگان
این برنامه بر ادامه این گفت وگو ها تاکید کرد .ابراهیمی
ترکمان درب��اره دهمین نشست گفت وگوهای اسالم و
مسیحیت افزود :شخصیت های برجسته اسالمی توسط
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی برای شرکت در
این برنامه دعوت شده بودند و از طرف واتیکان نیز چند
شخصیت علمی و دینی حضور داشتند که طی دو روز،
مقاالت خود را ارائه کردند و در پایان بیانیه اجالس دهم
جمع بندی و تصویب شد .وی در پاسخ به سوال دیگری
در باره برگزاری اولین دور گفت و گوهای فرهنگی ایران
و ایتالیا گفت :در این زمینه و برای تنوع بخشی به فعالیت
های فرهنگی ،مرکز مطالعات فرهنگی و بین المللی

ﺑﺎ �ﻤﺎل ﻣﺴﺮت ارﺗﻘﺎء درﺟﻪ ﻋﻠﻤ�
ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺷﺎﻣﺦ

داﻧﺸﻴﺎرى داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ

را ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺒﺮ�� ﮔﻔﺘﻪ  ،آرزوﻣﻨﺪ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ روزاﻓﺰوﻧﺘﺎن ﻫﺴﺘﻴﻢ .

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ اﺷﺮاﻗﯽ-ﻣﻬﺪى اﺷﺮاﻗﯽ

 /٩٥٢٦٦٢٩٩ج

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﻒ ﺷﻴﺮوان
در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراى اﺳﻼﻣﯽ

ﻓﺮا رﺳﻴﺪن  ١٠آذر ﻣﺎه روز ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� ﺗﺒﺮ�� و
ﺗﻬﻨﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ،ﺗﻮﻓﻴﻖ روزاﻓﺰون ﺷﻤﺎ را در ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎ�
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮر� اﺳﻼﻣ� ا�ﺮان از درﮔﺎه ا�ﺰد ﻣﻨﺎن ﻣﺴﺌﻠﺖ
دار�ﻢ .دﮐﺘﺮ ﺟﻮاد ،ﻣﺤﻤﻮد رﺿﺎ و ﻋﻄﺎا ...ﻣﺤﻤﻮدى ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ
 /٩٥٢٦٦٤٦٧و

معاونت آموزش و پژوهش سازمان فرهنگ و ارتباطات
اسالمی گفت و گوهای فرهنگی را طراحی کرد.
▪ ▪دور دوم گفت و گوهای فرهنگی ایران و اروپا در تهران

وی همچنین خبر داد :مقرر شد دور دوم گفت و گوهای
فرهنگی ایران و اروپا به میزبانی جمهوری اسالمی ایران
و دانشگاه تهران در حاشیه نمایشگاه بین المللی کتاب
تهران برگزار شود که ایتالیا به عنوان میهمان ویژه در این
نمایشگاه حضور خواهد داشت.

 40هزار عنوان کتاب از ابتدای امسال
در کشور چاپ شده است
م���ع���اون ف��ره��ن��گ��ی وزارت
ف��ره��ن��گ و ارش����اد اس�لام��ی
گفت :در تولید کتاب در کشور
پیشرفت های خوبی داشته
ایم به طوری که در هفت ماه
گذشته  40هزار عنوان کتاب
در کشور تولید و منتشر شده است که اتفاق مبارکی است.
به گ��زارش ایرنا ،سید عباس صالحی در آیین گشایش
پانزدهمین نمایشگاه کتاب فارس در شیراز بیان کرد :این
در حالی است که پارسال بیش از  80هزار عنوان کتاب در
کشور تولید شده است .وی افزود :همچنین آمایش کتاب
در کشور به میزان معقول رسیده است ؛به طوری که در پنج
گروه اول آماری ما ،شامل کتاب های علوم عملی ،شش
هزار و  500عنوان،کتاب های ادبیات ،پنج هزار و 700
عنوان،کتاب های کودک ،پنج هزار و  300عنوان،کتاب
های دینی ،پنج هزار و  300عنوان و الباقی ،چهار هزار و
 600عنوان کتاب تولید شده است .معاون فرهنگی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به سهولت دسترسی به
کتاب برای همه افراد اظهار کرد :رسالت نمایشگاه های
کتاب ایجاد امکان دسترسی به کتاب برای همگان است که
در دولت تدبیر و امید تعداد نمایشگاه های استانی کتاب از
مرز  70نمایشگاه گذشته است.

...

معرفی کتاب
غیرت حسینی وعفت زینبی
مؤلف  :شیخ محمد حسن وکیلی

غیرت یک صفت نفسانی و حالت
درون��ی اس��ت که انسان را وادار
میکند ازامورحسنه وخیردفاع
کند ودرمقابل بدیها وزشتی ها
بایستد .غیرت ،آمیزه ای ازسه
مؤلفه است :معرفت  ،حساسیت
وش��ج��اع��ت .ه��رچ��ن��د درم��ی��ان
مردم واژه غیرت بیشتردرمورد ناموس به کارمی رود اما
دربرخی روای��ات که مؤمن را به غیرتی ب��ودن ستود هاند،
معنایی عام ترازغیرت براهل وعیال مقصود است وآن غیرت
دربرابرهرگونه قبح وزشتی است .برهمین اساس میتوان
گفت که اصل واساس نهضت حضرت اباعبدا ...الحسین (ع)
نیز همین مسئله غیرت است .گواه این ادعا  ،کالم حضرت
است که میفرماید «:انما خرجت لطلب االصالح فی امه
جدی؛ من برای اصالح امت جدم قیام کردم».این کالم که
شعارنهضت اباعبدا(...ع) محسوب می شود،تعبیردیگر
غیرت دینی و حساسیت ورزیدن به صالح وفساد جامعه است
.اماغیرتدرمعنایخاصخودیعنیغیرتدرروابطزنومرد،
یک خصوصیت اخالقی است که به واسطه آن مردان ،زنان
خود را وزنان نیزخویشتن را ازمعرض نامحرم حفظ میکنند.
ای��ن حالت درواق��ع��ه کربال ،درهردوصحنه زن��ان وم��ردان
بسیارپررنگ است؛ هم درحضرت سیدالشهدا (ع) وحضرت
عباس (ع) به وضوح دیده میشود وهم درزن��ان حرم .این
صفتآنقدردرحضرتسیدالشهدا(ع)پررنگاستکهعرب
به ایشان لقب ابوالغیره داده است .نقل شده است دربحبوحه
جنگ ،حضرت خود را به شریعه فرات رساندند تا آبی بنوشند
ومرکب خویش را هم سیراب کنندکه ناگاه یکی ازسربازان
دشمن ص��دا زد :ای حسین (ع) تو مشغول آب خ��وردن
هستی ،درحالی که لشکریان یزید اهل وعیال تو را تاراج
کردند،دراین هنگام ،حضرت یک لحظه هم درنگ نکردند
وبه سرعت خود را به خیمهها واهل حرم رساندند .کتاب
حاضر ،موضوع غیرت وعفت را ازمنظرآموزه های اسالمی
بررسی کرده وجایگاه آن را درنظام اخالقی وتربیتی اسالم
بازگفته اس��ت .حضرت آیت ا...سبحانی ازمراجع عظام
تقلید درپیامی که به مناسبت برگزاری همایش «عفاف،
عزت و عشق» صادرکرده وبا اجازه ایشان به عنوان تقریظ
کتاب درج شده  ،با اشاره به این که حجاب ،میوه عفاف است
،نوشته است«:اکنون که جامعه ما گرفتارطالق های فراوان
وازدواج های کوتاه مدت ویا سرخوردگی ازاص��ل ازدواج
است ،همه این ناهنجاری ها معلول بیش ازحد اختالط
دختران وپسران با یکدیگراست» .این اثردر  172صفحه
وبه قیمت  6هزارتومان ،به تازگی ازسوی انتشارات موسسه
مطالعات راهبردی علوم ومعارف اسالم منتشرشده است.

وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزى ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن
)ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﺎى  ١۴۶۴٩١۴و » (١۴۶۴٩١۵ﻧﻮﺑﺖ دوم«

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎز� ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎ�ﻊ ﻣﻌﺪﻧ� ا�ﺮان -ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن )واﻗﻊ در � ٢٨٠ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ� ﺟﻨﻮب
ﺷﺮﻗ� ﻣﺸﻬﺪ و � ٣٦ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮاف( ﻣﺠﺪدا ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎ� ذ�ﻞ را ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﺪ ﻟﺬا �ﻠﻴﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗ� و
ﺣﻘﻴﻘ�واﺟﺪﺷﺮا�ﻂﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪﺑﺎدرﻧﻈﺮداﺷﺘﻦﺷﺮا�ﻂوﻣﻮاردﻣﻨﺪرجدراﺳﻨﺎدﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻧﺴﺒﺖﺑﻪﺧﺮ�ﺪاﺳﻨﺎداﻗﺪامﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
 -١ﺷﺮح ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎ� ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ذ�ﻞ:
ﻧﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎ�ﻪ
ﺷﺮح
رد�ﻒ
ﻋﻤﻮﻣ�
ﺧﺪﻣﺎت ا�ﺎب و ذﻫﺎب ﺧﻮدروﻫﺎ�
١٤٫٨٠٢٫٢٠٠٫٠٠٠
١
�� ﻣﺮﺣﻠﻪ ا� ﺑﺎ ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ�
ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣ�
ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻮر�ﺖ ﻫﺎ� ﭘﺰﺷ�� و
٣٫٩٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢
�� ﻣﺮﺣﻠﻪ ا�
درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻣﺠﺘﻤﻊ
 -٢زﻣﺎن ﻓﺮوش اﺳﻨﺎد:
اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﻤﻪ روزه از ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥٫٠٩٫٠٧ﻟﻐﺎ�ﺖ  ٩٥٫٠٩٫١٥ﺑﻪ ﺟﺰ ا�ﺎم ﺗﻌﻄﻴﻞ در ﺳﺎﻋﺎت ادار� ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣ� رﺳﺪ.
 -٣ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش اﺳﻨﺎد:
ﺗﻬﺮان،ﺧﻴﺎﺑﺎنﺳﻬﺮورد�ﺷﻤﺎﻟ�،ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﻮ�ﺰهﺷﺮﻗ�،ﺷﻤﺎره،٣٣ﻣﺠﺘﻤﻊﺳﻨﮓآﻫﻦﺳﻨﮕﺎن،ﺗﻠﻔﻦ٠٢١-٨١٤٩٢١٦٠:
ﻣﺸﻬﺪ ،ﺧﻴﺎﺑﺎن �ﻮﻫﺴﻨﮕ� ،ﺑﻴﻦ �ﻮﻫﺴﻨﮕ�  ١٩و  ،٢١ﭘﻼ�  ،٣٧٧ﺗﻠﻔﻦ٠٥١-٣٨٤٢٧٠٠٨ :
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺧﺮ�ﺪ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣ� ﺑﺎ�ﺴﺖ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﻌﺮﻓ� ﻧﺎﻣﻪ و ﻓﻴﺶ وار�ﺰ� ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
 ١٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره  ١٠٩٠٩٦٧٠٩٠٠٩ﺑﺎﻧ� ﻣﻠ� ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎز� ﻣﻌﺎدن و
ﺻﻨﺎ�ﻊ ﻣﻌﺪﻧ� ا�ﺮان )ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن( ﺑﻪ آدرس ﻫﺎ� ﻓﻮق ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
 -٤ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد:
آﺧﺮ�ﻦ ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ،ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� روز ��ﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩٥٫٠٩٫٢٨ﺳﺎﻋﺖ  ١٣ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺖ و ﺗﺎر�ﺦ ﻣﻘﺮر و اﻋﻼﻣ� ﻗﺎﺑﻞ در�ﺎﻓﺖ و ﭘﺬ�ﺮش ﻧﻤ� ﺑﺎﺷﺪ.
 -٥زﻣﺎن و ﻣ�ﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎ��:
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ رد�ﻒ  ١ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� ﭘﺎ�ﺖﻫﺎ� ج ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ارز�ﺎﺑ� ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ اﻋﻼم ﻣ� ﮔﺮدد.
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ رد�ﻒ  ٢ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� ﭘﺎ�ﺖﻫﺎ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩٥٫٠٩٫٢٩ﺳﺎﻋﺖ  ١٤ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ در ﻣﺤﻞ ﺗﻬﺮان-
ﻣﻴﺪان ﻓﺮدوﺳ� -ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻗﺮﻧ� -ﻧﺒﺶ �ﻮﭼﻪ ﺷﺮ�ﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎز� ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎ�ﻊ ﻣﻌﺪﻧ� ا�ﺮان
)ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن(

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن

 /٩٥٢٦٥٣٤٦آ
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