
مــحــمــدحــســیــن 
به  و  بــارهــا  نیکبخت  
مختلف،  مناسبت های 
از  رواق  ایــن صفحه  در 
وقـــف و آثـــار ارزشــمــنــد 
جامعه صحبت  در  آن 
ایــام محرم و صفر،  کــرده ایــم به ویژه در 
سنت حسنه وقف نقش مهمی در تداوم 
برنامه هایی  دارد؛  مذهبی  برنامه های 
که برخی از آن ها دارای قدمتی طوالنی 
برایشان  نمی توان  به درستی  و  هستند 
قرن ها  از  کــرد.  تاریخی وضع  مقیاسی 
پیش و به واقع از زمانی که پیکر مطهر 
حضرت ثامن الحجج)ع( در مشهد توس 
دفن و به زیارتگاه اهل تقوا بدل گشت، 
مردم نواحی اطراف این منطقه، با تأسی و 
اقتدا به آن امام رئوف، بنیان موقوفه هایی 
از هر چیز دیگر  که بیش  را گذاشتند 
اصالت  و  ریشه  منطقه،  این  تاریخ  در 
و  تمام سنت ها  دارد. درواقــع در میان 
نشانه های کهنی که در خراسان قدیم 
موقوفه های  به ویژه  وقــف  دارنـــد،  ریشه 
و  پربارتر  سابقه ای  اطــعــام،  بــه  مــربــوط 
گسترده تر را پیش روی اهل مطالعه و 
روستاهای  در  می دهند.  قــرار  پژوهش 
اطراف شهر مشهد، نمونه های متعددی 
را می توان برای این موضوع بررسی کرد 
عمومی، طی  فرهنگ  بر  آن هــا  تأثیر  و 
قــرن هــای متمادی را بــررســی نــمــود. در 
با هم بر یکی  ــروز، می خواهیم  ام رواق 
از این مراکز پرموقوفه در اطراف مشهد 
و  زیبا  روســتــای  باشیم؛  مــروری داشته 
ییالقی ازغد به دلیل موقوفه های کرامند 
و گسترده اش، در ماه های محرم و صفر، 
برنامه اطعام گسترده ای را برای عزاداران 
حسینی و شیفتگان اهل بیت)ع( به ویژه 
دوستداران امام هشتم)ع( در دیار خود 

تدارک می بیند.

روستای کهنسال ازغد ◾
روســتــای ازغــد از آن روســتــاهــای بسیار 
دامنه  در  پیشینه  صــاحــب  و  قدیمی 
شمالی کوه های بینالود و نزدیک طرقبه 
ــن روســتــا را به  اســـت. بــرخــی قــدمــت ای
از اســالم می رسانند. حتماً  دوران پیش 
اسم مسجد روستا به گوشتان خــورده؛ 
مسجدی کهنسال که درِ فوق العاده زیبای 
آن متعلق به دوره تیموری است و تاریخ 

آخرین بازسازی اساسی مسجد به دوره 
قاجار و عهد فتحعلی شاه می رسد و این را 
می توان از کتیبه نصب شده در داخل بنا 
دریافت. مسجدی که به دلیل معماری 
خاص، ستون ها و میخ های چوبی و نحوه 
دارد.  خاصی  جلوه  بنا،  بــه  شکل دهی 
گذشته،  قرن های  طی  مسجد،  کنار  در 
مدرسه علمیه ای قرار داشت که روزگاری 
بــود.  و تجمع طــالب  محل کسب علم 
تأسیسات مذهبی روستا  ایــن حــال،  با 
خالصه  علمیه  مــدرســه  و  مسجد  ــه  ب
و  مذهبی  مردمانی  ازغدی ها  نمی شود. 
عالقه مند به اهل بیت)ع( هستند و بخش 
مهمی از مردم روستا، از افتخار سیادت 
برخوردارند. به همین دلیل، سنت وقف 
برای عزاداری در ماه های محرم و صفر در 
پرطرفدار  و  ریشه دار  بسیار  روستا،  این 
اســت. تقریباً در تمام باغ های اطــراف و 
حتی اراضی نسبتاً دور از روستا، می توان 
ردپای چنین وقف هایی را یافت؛ از یک 
درخــت گــردوی کهنسال بگیرید تا باغ 
بزرگ آلبالو و گیالس که محصول اصلی 
این منطقه را تشکیل می دهند؛ درآمد 
ماه های  در  عمدتاً  موقوفه ها  ایــن  همه 
محرم و صفر، صرف اطعام ظهر و شب 
مــردم مــی شــود. خــوب به یــاد دارم یکی 
از  پیش  تا  می گفت  روستا  معمرین  از 
گسترش مهاجرت به شهرها و در زمانی 
ــت، طی  کــه ازغـــد رونـــق بیشتری داشــ

ماه های محرم و صفر کسی در خانه غذا 
درست نمی کرد و مردم اگر کار و شغلی 
در ایام عزاداری نداشتند، مثل زمانی که 
ایام با زمستان تالقی می کرد، همه  این 
اوقــات خود را صرف عبادت و سوگواری 
برای اطعام، سرِ سفره اهل  و  می کردند 
بیت)ع( می نشستند. این سفره به ویژه 
در ایام شهادت حضرت ثامن الحجج)ع( 
رونق فراوانی داشت. به همین دلیل، به 
احتمال زیاد از دوره افشاریه یعنی حدود 
220 سال پیش، تکیه ای درست روبه روی 
مسجد ساخته شــده  بــود که در وسط 
انجام مراسم عــزاداری  برای  آن، فضایی 
و شبیه خوانی تعبیه کرده  بودند و حتی 
بر حسب نیاز از اسب و دیگر ابزار برای 
در  معموالً  می بردند.  بهره  برنامه  رونــق 
دهه آخر ماه صفر، تعزیه خوانی شهادت 
امام رضــا)ع( برپا بود و عــزاداران پس از 
برپایی آن و انجام سینه زنی، پای سفره 
به  امــــروزه  می نشستند.  ــیــت)ع(  اهــل ب
همت اهالی روستا، آن تکیه قدیمی جای 
خود را به تکیه ای مدرن و آشپزخانه ای 
مجهز داده  است تا برنامه های مربوط به 
ایام محرم و صفر با همان نظم و ترتیب 

قدیمی تداوم یابد.

زیبایی هایی جاری در نسل ها ◾
یکی از جلوه های ماندگار سنت حسنه 
ــام محرم  ــ وقـــف کــه در مــوقــوفــه هــای ای

قــابــل مشاهده  و صفر روســتــای ازغـــد 
الگویی جــذاب  را  آن  مــی تــوان  و  اســت 
بـــرای نــســل هــای بــعــد دانــســت، نقش 
ویژه فرزندان در تــداوم راه پــدران است. 
نــوادگــان  مــوقــوفــه هــا،  متولیان  مــعــمــوالً 
امالک  که  هستند  خیرخواهی  واقفان 
خود را وقف برنامه های فرهنگی محرم 
و صفر کــرده انــد؛ این مسئله دو پیامد 
متولیان  این  اینکه  نخست  دارد؛  ویــژه 
دقت و نظارت باالیی برای حفظ میراث 
اجـــدادی خــود بــه خــرج می دهند و به 
دلیل تسلط بر شرایط اقلیمی و فرهنگی 
منطقه، صالحیت باالیی برای نگهداری 
و  همراهی  دوم،  و  ــد  دارنـ موقوفه ها  از 
کمک در این مسیر، خود مشوق آن ها 
ایجاد وقف های جدید می شود و  بــرای 
جریان سنت حسنه وقف را در روستای 
ازغد زنده نگه می دارد. این سنت جذاب 
کــه نــمــودهــای آن در مــاه هــای مــحــرم و 
صفر بیش از هر زمان دیگری جلوه گر 
اســت، نه فقط در روستای ازغــد، بلکه 
در بسیاری از آبــادی هــای اطــراف شهر 
برکات  از  همگان  و  دارد  وجــود  مشهد 
مادی و معنوی آن برخوردار می شوند و 
جریان پویایی که قادر است از ارزش های 
اسالمی با بهترین شکل ممکن حفاظت 
کند، برقرار می ماند؛ جریانی که دست کم 
800 سال، زنده و تأثیرگذار، این مسیر 

طالیی را طی کرده است.

تقدیر این بود که پدر و پسر در کنار یکدیگر در شهر سامرا آرام بگیرند. حضرت 
امام  هــادی)ع( پس از شهادت، در خانه خود به خاک سپرده شد. سپس امام 
حسن عسکری)ع( را نیز پس از شهادت، کنار قبر شریف ایشان به خاک سپردند. 
عالوه بر این دو امام، شخصیت های دیگری از خاندان ایشان از جمله حکیمه، 
دختر امام محمد جــواد)ع(، نرجس همسر امام حسن عسکری)ع( و مادر امام 
زمان)عج( نیز در همین خانه به خاک سپرده شده اند. سال هاست بارگاه منور این 
دو امام بزرگوار، مایه شادی دل زائران و شیعیانشان است.اما چهارشنبه 23 محرم 
سال 1427 مصادف با 3 اسفند 1384، اتفاق شومی افتاد. آن روز صبح وقتی 
هنوز آسمان ساعت 7 داشت رسیدن روز را به زائــران و مشتاقان خبر می داد، 
تروریست های تکفیری وابسته به القاعده با پوشیدن لباس نیروهای تکاور عراق، 
وارد حرم عسکریین شدند و اسلحه نگهبانان را مصادره و آن ها را به همراه خادمان 
حرم، در یکی از غرفه های صحن زندانی کردند.پس از آن با کارگذاری مواد منفجره 

TNT به وزن حدود 200 کیلوگرم در داخل بنا، حرم مطهر را 
منفجر کردند. به دلیل این بمب گذاری ناجوانمردانه، گنبد بنا 
با پوشش آجری و طالکاری اش به همراه تزئینات کاشی کاری 

دیوارهای آن فرو ریخت و ویران شد. شدت این انفجار...

گنبدت با آسمان 
فرقی ندارد

درباره تاریخ عزاداری محرم و صفر در روستای »ازغد« و نقش وقف در آن
j 800 سال نشستن پای سفره امام رضا

خطبه

یک دقیقه کتاب

یک روایت معتبر
جــلــدی   15 مــجــمــوعــه 
معتبر  روایــــــت  »یــــک 
دربـــــــاره انـــفـــجـــار دفــتــر 
یکی  وزیــــری«  نخست 
فـــاخـــر  تــــولــــیــــدات  از 
است  به نشر  انتشارات 
روایــت  بازخوانی  به  که 

ــژه و مهم مرتبط بــا حادثه  اشــخــاص، وقــایــع و امــاکــن وی
تروریستی هشتم شهریورماه 13۶0 که منجر به شهادت 

مظلومانه شهیدان رجایی و باهنر شد، می پردازد.
»سعید زاهدی« از پژوهشگران تاریخ معاصر ایران که تا 
امروز 20 کتاب درباره حوادث سیاسی کشور منتشر کرده، 

نویسنده این کتاب است.
اسناد و روایت های گوناگون این کتاب در قالب هفت فصل 
از  پس  و  پیش، حین  اتفاقات  گام به گام  طور  به  تنها  نه 
حادثه انفجار دفتر نخست وزیری را بررسی می کند، بلکه 
فضای سیاسی آن زمان و چگونگی شکل گیری این حادثه، 
اشخاص مختلف، چگونگی به شهادت رسیدن مسئوالن 
تشریح  هم  را  انفجار  این  از  ناگفته هایی  همراه  به  نظام 

می کند.
قالب 75 صفحه  در  روایــت معتبر«  »یــک  چــاپ هفتم 
مصور و قطع رقعی با شمارگان هزار نسخه در سال 13۹8 

منتشر شده است.
در ضمن می توانید در این کتاب تصاویری دیده نشده یا 
باهنر،  و  رجایی  از شهیدان محمدعلی  دیده شده  کمتر 
اسناد متفاوت، نقل قول های متعدد و مصاحبه و گفت وگو 

با اشخاص مرتبط با این حادثه را هم ببینید.
عالقه مندان برای دریافت این کتاب و مشاهده و تهیه سایر 
به سایت  می توانند  رضــوی  قدس  آستان  انتشارات  آثــار 
فروش اینترنتی کتاب به نشر www.behnasher.com یا 
کتاب فروشی های این انتشارات در مشهد و سراسر کشور 

مراجعه کنند.

شرح سخنرانی امام حسین)ع( در منا)9(

دینداری و دین دانی تزئینی
دین  علمای  و  نیست  خنثی  دیــن  علم 
وظایفی  و  رسالت ها  برابر  در  نمی توانند 
که دین بر عهده آن ها گذاشته بی تفاوت 
باشند. رسالتی که دین بر عهده علما و 
از هر چیز  بیشتر  اندیشمندان گذاشته 
ماهیت اجتماعی دارد و کسی که بخواهد 
است  این  نشان دهنده  کند  انکار  را  این 
ازایـــن رو  اســت.  نفهمیده  دیــن  از  چیزی 
پیوند دین و اجتماع، پیوندی ناگسستنی 
است و پیوند عالم دین و اجتماع، اتصالی 
شدید و غیرقابل انفکاک است. ماهیت 
در  که  احکام  در  نه تنها  دیــن  اجتماعی 
بــروزو ظهور دارد  اخــالق و اعتقادات نیز 
تا جایی که امیرالمؤمنین)ع( می فرمایند: 
»ســتــون هــای اســتــوار دیـــن عــمــوم مــردم 

هستند«.
ــه انــتــقــادهــا و  ــ امـــام حــســیــن)ع( در ادام
نکوهش هایی که به علما و بزرگان جامعه 
که  اجتماعی  وظیفه ای  به  دارد،  اسالمی 
از سوی آن ها مورد غفلت واقع شده اشاره 
می کند و آن رسیدگی به امور محرومان 
و مستضعفان و ناتوانان است. این قشر 
به طور  که در هر جامعه ای ممکن است 
کم وزیاد وجود داشته باشند بدون حمایت 
زندگی  نمی توانند  حکومت  هــدایــت  و 
که  در جامعه ای  باشند.  داشته  مطلوبی 
امــور را به دست  حاکمان اشــرافــی زمــام 
ــن قشر و این  گــرفــتــه انــد، بـــدون شــک ای
افراد زندگی سخت تری خواهند داشت، 
حاکمان  ــزد  ن در  ــی  ارزشـ هیچ  از  چــراکــه 
مرفه و بی درد برخوردار نیستند. ازاین رو 
وظــیــفــه عــلــمــای دیـــن اســـت کــه به حکم 
انسانی و اسالمی، به سرپرستی  وظیفه 
و حمایت و هدایت این افراد روی بیاورند.
امام حسین)ع( این وظیفه اجتماعی مهم 
را اینچنین به علمای حاضر در سرزمین 
منا گوشزد می کند: »در برابر دیدگان شما، 
افراد نابینا، الل، زمینگیر و ناتوان؛ در همه 
شهرها بی سرپرست مانده اند و کسی بر 
جامعه  وضعیت  نمی کند«  ترحم  آن هــا 
اسالمی آن دوران آن قدر وخیم بوده است 
که نه تنها علمای زمانه به یاری ناتوانان و 
مددجویان نمی رفتند، بلکه اگر کسی هم 
قصد یاری آن ها را داشت، برای پشتیبانی 
او اقدامی نمی کردند. امام حسین)ع( به 
می زند:  تشر  اصــحــاب  و  علما  جماعت 
که  موقعیتی  و  تــوانــایــی  ــدازه  ــه ان ب »شما 
ــاری آن هــا نمی شتابید و اگر  ی بــه  داریـــد 
کسی بخواهد از آن ها حمایت کند شما 

به پشتیبانی او برنمی خیزید«.
بــه خــوبــی مــعــلــوم اســـت کــه دیـــن در آن 
جامعه به امــری فــردی تبدیل شده بود و 
دینداری و دین دانی امری تزئینی بود که 
متدینان و عالمان دین صرفاً به ظواهر و 
به وظایف  و  فــردی توجه می کردند  امــور 
نمی کردند  اعتنایی  اصلی  رسالت های  و 
و برای حفظ خود از شر حاکمان اشراف 
اقدام  آن هــا  به چاپلوسی  و مرفه جامعه 
واقعیت  این  حسین)ع(  امــام  می کردند. 
تلخ را به روی جمعیت می آورد و می گوید: 
»وای به حال شما که برای ایمنی از قدرت 
ستمگران، به چرب زبانی و چاپلوسی در 

مقابل آنان روی آورده اید!«.

تاکسی  تــوی صف  امــروز  توسلی   رقیه 
درددل  موبایل  آن ورِ  آدم  با  داشت  خانمی 
می کرد: »جهنم بود دیروزم. از آشپزخانه که 
از  نفسم   .71 روی  بود  رفته  اکسیژن  آمدم 

ترس و دلهره باال نمی آمد. 
شروع کردم زنگ زدن به اورژانس و به پدرم 
کپسول ها... سرفه  شارژ  برای  بود  رفته  که 
بیچاره کرد.  پشت سرفه و درد ریه، مادرمُ 
اکسیژن ساز جواب نمی داد و داشت زورای 
آخــرُ مــی زد. اسپری کــردم، زدم پشتش که 
ــا هــم تــمــریــن تنفس انــجــام  ســرفــه کــنــد، ب
اورژانــس  که   77 به  رسوندیمش  تا  ــم  دادی

قرار  که  خیّری  اورژانـــس،  با  همزمان  آمــد. 
بود کپسول بیاره، زنگ خونمونُ زد. از )نذر 
نفس( یک کپسول اکسیژن 20 لیتری آورده 

بود برامون. یکهو صفحه برگشت.
 نمیدونم چی جوری برات بگم فقط داشتم 
وقتی  بابا  خوشحالی.  از  می ریختم  اشــک 
بــا دســت پـُـر اومـــد، مــامــان بــا صــورت رنگ 
اکسیژنش  دیــگــه  مــاســک  زیـــر  پـــریـــده اش 

رسیده بود به ۹1.«
تاکسی که می ایستد توی ایستگاه و خانم 
مسافر می رود تازه به خودم می آیم. انگار از 
می شوم وسط  پرت  یکهو  خانه شان  فضای 

را نگذارم جایش.  خیابان. نمی توانم خودم 
که  نیفتم  شده  خوانده  خبر  یاد  نمی توانم 
دستبرد  واکــســن  حمل  ماشین  بــه  دزدان 
تــوی فــالن منطقه  یــاد پزشکی که  ــد،  زده انـ
تهران، آب مقطر به بازوی ملت تزریق کرد و 
یاد پرستاران بخش کرونا رژه نرود توی سرم.
اصالً روایت دردناک این خانم از دیروزش، 
تلنگر می زند به من که آدم هــا خارج از دو 
آب  یــا  نفسی اند  ــذر  ن یــا  نیستند؛  دســتــه 
مقطری... به گمانم ما یا آدمِ زیبا داریم یا 
آدم زشــت... دیگر خودمان را که نمی شود 
زیبا،  زشــِت  آدمــیــزاد  بگوییم  و  بزنیم  گــول 

نصفه خوب و نصفه بد، فرشته هیوال. 

مکث
ــی، زیـــاد  ــگــوی گــاهــی از عـــــده ای هـــر چـــه ب
معامله  خــدا  بــا  کــه  آن هـــا  مــثــالً  نگفته ای. 
می کنند سر مال و جان و زندگیشان. مثل 
نیکوکارهای  همین  درمانی ها،  کــادر  همین 

خیردیده.

پی نوشت
امام علی )ع( می فرمایند: ارزش هر كس به 

اندازه خوبی های اوست.

نیمکت زندگینیمکت زندگی

مهربان تر از اکسیژن

220 سال پیش، تکیه ای درست روبه روی مسجد ساخته شده  بود که در وسط آن، فضایی برای انجام مراسم 
عزاداری و شبیه خوانی تعبیه کرده  بودند و حتی بر حسب نیاز از اسب و دیگر ابزار برای رونق برنامه بهره 
می بردند. معموالً در دهه آخر ماه صفر، تعزیه خوانی شهادت امام رضا)ع( برپا بود و عزاداران پس از برپایی 

آن و انجام سینه زنی، پای سفره اهل بیت)ع( می نشستند.

گزیدهگزیده

به مناسبت سالگرد تخریب حرم سامرا 
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 یک جرعه نور

آقا حواسش به همه چیز هست

کاروان اهل دلی ها

 7 گام آشنایی 
با نهضت حسینی

روایتی از  زندگی حاج ماشاءاهلل نجار 
خادم الرضای دیار کریمان

نظر کرده
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آشنایی با خدمات متفاوت موکب امام رضا)ع( در دوره کرونا

به نیت پیاده روی اربعین
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ویژه فرهنگ و معارف رضوی

مرا
سا

رم 
 ح

 از
می

دی
ر ق

صوی
 ت



أثَقُل ما 
یوَضُع فی 
املیزاِن 
َیومَ 
القیامَةِ 
الصَّالةُ 
عََلی 
مُحَمدٍ وَ 
اهل بَیتِهِ
سنگین ترین 
چیزی که روز قیامت 
در ترازوی اعمال 
قرار داده می شود 
صلوات بر محمد و 
اهل بیت اوست.

ستحب 
عرامة 

الغالم 
يف صغره 
ليكون 
حليما يف 

كربه
بهتر است پسر را 
در دوران کودکی به 

کارهای مختلف و 
سخت وادار نمایی 

تا در بزرگی حلیم و 
بردبار باشد.

Z

باید می رفت

از رواق که بیرون 
آمد نگاهش به 
ابرهای سفید 

افتاد. به خورشید 
که مثل آبشاری از 
طال می درخشید. 

به ساعت نگاه 
کرد. 10 و 15 دقیقه. 

قدم هایش را تند 
کرد. می خواست 
سر راه، سری به 
معصومه بزند 

که توی هتلی در 
همین حوالی کار 

می کرد. بهش 
خداقوتی بگوید.

حرف هایم 
تمامی نداشت

پس از اذن دخول 
و صلوات خاصه 
حضرت، وارد صحن 
کوثر شدم، از دور 
پرچم و گنبد زیبای 
آقا دلبری می کرد. 
قدم هایم را تندتند 
برمی داشتم. وارد 
صحن انقالب که 
شدم از نزدیک ترین 
فاصله به گنبد، دوباره 
به آقا سالم کردم. در 
گوشه ای از صحن 
روبه روی گنبد نشستم 
و زیارت نامه خواندم. 
حرف هایم تمامی 
نداشت. آن روز کنار 
ضریح ساعت ها 
ایستادم و مشغول 
خواندن دعا شدم.

در حاشیه در حاشیه

الهه ارجمندی راد چادر عربی به سر داشت و تسبیح 
شاه مقصود خوشرنگی به دستش بود. 40 ساله به نظر 
می رسید. درِ کوپه را که باز کرد، سالم گرمی داد و ساکش 
را روی صندلی گذاشت. انگار همراهان زیــادی داشت. 
تمام خانم هایی که بعد او وارد واگن شدند را یکی یکی به 
کوپه هایشان هدایت کرد. خیالش که راحت شد و به کوپه 
ما آمد قطار هم راه افتاد. بسته ای نان و سبزی از ساک 

بزرگش برداشت و ساک را روی تخت باال گذاشت. برای 
من که سال ها در مشهد دانشجو بودم و همیشه مسیر 
قطار اصفهان-مشهد را می رفتم، جالب بــود با زائــران 
مشهد هم کالم شوم و از حس و حال پیش از زیارتشان 
بــدانــم. حسی کــه پنج ســال پیش خــودم تجربه کــردم و 
نخستین بار مسافر مشهد شدم تا در دانشگاه شهر امام 
رضا)ع( ثبت نام کنم. ماندم چطور سر صحبت را باز کنم 

که خودش گفت:
-ببخشید اگــه رفــت و آمــدم زیــاد شــد. باید بــه کارهای 

خانم های کاروان برسم. 
پس مدیر کاروان بود و درست حدس زدم.

-همیشه کاروان می برین زیارت؟
با لبخند گفت:

-در اصل مدیر کاروان کربال هستم. هر چند ماه یک بار، 

زائران که به حد نصاب برسند راه می افتیم. اما سالی دوبار 
هم راهی مشهد و قم می شیم. 

-خوش به سعادتتون. چه شغل خوبی دارین. سالی چند 
بار زیارت نجف و کربال مشرف می شین؟

کمی فکر کرد:
-به عنوان شغل بهش نگاه نمی کنم. ولی درآمدش برکت 
داره. همه تالشم رو می کنم هزینه ها رو بیارم پایین و با سود 

کمتر کاروان رو راهی کنم. همین ماه قبل با خانم های اهل 
دل یه آسایشگاه سالمندان رفتیم عــراق، تعدادی خیر 
جمع شدند و هزینه های سفر رو پرداخت کردند. خدا 

خیرشون بده. 
می گن ثــواب پرداخت هزینه سفر کربالی یه زائــر کم از 
ثواب خود زیارت نداره، بلکه بیشتر هم اجر داره. چقدر 
زیارت این پیرزن های مخلص و مهربون قشنگ بود. کنار 

اون ها، انگار منم بار اولی بود که زائر می شدم. هر حرم که 
می رفتیم حس و حال خاصی داشت. جات خالی.

از بغض توی صدایش معلوم بود یادآوری خاطرات زیارت 
منقلبش کرده است. کمی سکوت کرد و ادامه داد:

-هر سال هماهنگ می کنم شب والدت حضرت رقیه)س(، 
حتماً توی کربال باشیم. سفره حضرت رو توی هتل پهن 
می کنیم و یک مولودی خوانی کوچیک داریم. والدت های 

دیگه هم اونجا باشیم مولودی و جشن رو حتماً داریم. خدا 
خیر بده مداح کاروان رو. صداش حقه و توی بین الحرمین 
که می خونه، غوغا می کنه. این قدر رعایت می کنه که پول 
بلیت و هتل خودش رو هم می ده که تا بشه از مسافرها 

پول کمتری بگیریم.
حرف هایش که تمام شد، دلم بدجور هوایی کربال شد. 
برای من که تازه بعد دانشجویی در مشهد، شیرینی حس 

زیــارت را درک کــرده بــودم، زیــارت امــام حسین)ع( تجربه 
خاصی بود.

ــا)ع( می خواستم؛ مثل همه   باید آن را هــم از امــام رضـ
حاجت هایی که تا امروز داشتم و آقا همه را داده بود. زن 
سراغ خانم های کاروان رفت تا برایشان نان و سبزی ببرد. 
می گفت همه مادران و همسران و دختران شهیدند و این 

زیارت هم حتماً حال معنوی خاصی خواهد داشت.

قطارنوشت

 کاروان
 اهل دلی ها

موعظه
شیخ جعفر ناصری

  روح انسان مثل دنیایی با حاالت مختلف است
 مردم در سراسر دنیا، حاالت مختلفی دارند؛ مثاًل اغلب مردم یک 

منطقه، ممکن است مردم خشنی باشند؛ در یک منطقه دیگر 
اغلب دیندار هستند؛ یک منطقه بیشتر بی  دین اند؛ از منطقه ای 

انسان های لطیف و شاعر و احساساتی زیاد برخاسته است ولی در 

یک منطقه دیگر شاید عموم مردم بی  پروا باشند. در سراسر دنیا 
این مسئله وجود دارد و مورد توجه است.

روح انسان به یک اعتبار مثل دنیایی است که در هر زاویه  اش، 
نیروهای تصفیه نشده، حاالت مختلف و آب و هوای مختلف 

وجود دارد. این گونه است که می توان وارد مبحث روح  شناسی شد. 

روح آدمی بسیار بزرگ است و قسمت  های خیلی حساسی دارد؛ 
مثاًل فرض کنید در یک بخش، یک فضا و یک شهر از قسمت های 
روح انسان، غلظت است، در یک بخش شهوت است، در یک بخش 
حرارت است، آب و هوای حار و هوای نامناسب و مسموم دارد، 

بخشی هم کویر است که افراد خاص خودش را دارد. خوبی و بدی 

در این شهرها و قسمت  های روحی انسان، کاماًل با هم ترکیب شده 
است.امکاناتی در دست هر انسان است که می تواند یک اصالحات 

کلی را در آب و هوا و روحیات هر کدام از این شهرها پیاده کند. 
بخشی از آن به دست خود آدمی است؛ مثاًل فرض کنید گریه، لطافت 

می  خواهد؛ وقتی انسان لطافت را ایجاد کرد، گریه اش هم می  آید. 

گریه که آمد مناطق دل آدم از حالت کویری بیرون می  آیند و باران 
رحمت بر دل هر انسانی می  بارد. پس از مدتی که انسان گریه کرد، 

حکمت بر زبانش جاری می  شود؛ چون در آن مناطق خشک کویری، 
سرسبزی و شادابی زیادی حاصل شده است.از طرف دیگر هم 

خشونت  هایی وجود دارند که در انسان فعال هستند؛ ولو انسان 

درصدد باشد  چیزی از آن بروز نکند و خودش را بسیار راحت جلوه 
دهد باز این ها هستند. خود همین هم یک بیماری است و در مملکت 

روح برای اهل تشخیص، معلوم است مشکالت زیادی وجود دارد.
شاید اگر انسان بخواهد همه حرف را در یک کلمه جمع کند، باید 

بگوید: نوعی غلظت در فضاهای روح انسان وجود دارد که هر 

کدام به حسب خودش، باید به لطافت تبدیل شود؛ منتها لطافت 
هم مراتب مختلفی دارد. در همان فضاهای روحانی هم لطافت 

مرتبه به مرتبه است، لشکرهای صف کشیده  ای از مثبت و منفی 
هستند که این ها با حساب و کتاب در مقابل فضاهای روحانی 

انسان ایستاده اند.

سفر آن سال به مشهد برایم سفر خاطره انگیزی 
بــود؛ طــوری که هنوز می توانم لحظه لحظه اش را 
تجسم کنم. از مدت ها پیش با پدر برای سفر به 
مشهد، برنامه  ریختیم و بلیت هواپیما و هتل رزرو 
کردیم.  پس از رسیدن به فرودگاه مشهد حدود 
۱۲ ظهر، با تاکسی  به هتلی که نزدیک حرم رزرو 
کــرده بودیم رفتیم. تــوی راه مثل اینکه اولین بار 
است به مشهد سفر می کنم، با وجد اطراف را نگاه 
می کردم. نزدیکی های هتل، چشمم دنبال گنبد و 
گلدسته های حرم بود. از بین ساختمان ها نگاهم 
به گنبد آقا افتاد و با چشمانی اشکبار، سالم کردم. 
موقع ســالم، تمام افـــرادی که التماس دعــا گفته  

بودند، به ذهنم آمدند. 
پس از کمی استراحت به شوق زیارت و اقامه نماز 
سمت حــرم رفتیم. بعد از اذن دخــول و صلوات 
خاصه حــضــرت، وارد صحن کوثر شــدم، از دور 
پرچم و گنبد زیبای آقا دلبری می کرد. قدم هایم را 
تندتند برمی داشتم. وارد صحن انقالب که شدم 
از نزدیک ترین فاصله به گنبد، دوباره به آقا سالم 
کردم. در گوشه ای از صحن روبه روی گنبد نشستم 
و زیارت نامه خواندم. حرف هایم تمامی نداشت. 
آن روز کنار ضریح ساعت ها ایستادم و مشغول 

خواندن دعا شدم.
روز دوم سفرمان، بعد نماز صبح برای خدمت به 
حرم آماده شدم. خودم را به صحن کوثر رساندم 
و قدم در صحن وسیع و زیبای پیامبر اعظم)ص( 
گذاشتم. چقدر شیرین بود ایستادن در صحن و 
ســرای آقا و دست به سینه به زائرانش خوشامد 
گفتن. چقدر برای رسیدن این لحظات ناب، منتظر 
مانده بــودم. پس از اتمام خدمت به آسایشگاه 
رفتم که با خوردن صبحانه و چای و دمنوش های 
خوش طعم همراه بود. انگار همه چیز اینجا طعم 
بهشت می داد. روز خدمت برایم پر از معنویت بود. 
بعد اینکه از مهمانسرای حضرت غذایم را گرفتم، 

بــرای گرفتن غــذای دوستم به صحن غدیر رفتم. 
یک زائر خانم می گفت بیمار دارد و غذای تبرکی 
می خواست. غذایم را تقدیمش کردم. آن قدر دعایم 
کرد که فقط شرمندگی باقی گذاشت. دقایقی بعد 
دوست خادمیارم به داد گرسنگی ام رسید و غذای 
متبرکش را با کلی خنده و مهربانی شریک شدم. 
پس از استراحت کوتاه، دوبـــاره بــرای خدمت به 
صحن انقالب رفتم. خدمت در تمام قسمت های 
حـــرم، زیــبــاســت. امــا خــدمــت در صحن انقالب 
اسالمی برایم لذتی دیگر دارد و من چه خوشبخت 

بودم این خدمت نصیبم شده بود.
روز سوم سفر، صبح زود برای نماز به حرم رفتیم 
ــازار بـــزرگ مشهد ســوغــاتــی خــریــدیــم. از  ــ و از ب
ــتــدای بـــازار بــزرگ  حــمــام مــهــدی قلی بیک کــه اب
قرار دارد بازدید کردیم. این حمام به عنوان موزه 
مردم شناسی شناخته می شود و معماری زیبایی 
دارد. نمی دانم کسی مثل من این حس را تجربه 
کرده است یا نه. اینکه در خود شهر مشهد باشی 
و بــاز دلتنگ حــرم امــام رضـــا)ع(. عصر همان روز 
ــاره بــرای زیــارت و نماز عــازم حرم مطهر شدم.  دوب
بین نماز، خادمی خم شد و بسته نبات متبرکی را 
داخل دستم که مشغول دعا کردن بودم گذاشت. 
احساس کردم آن خادم از طرف حضرت رضا)ع( 
آمده و با این نشانی، می خواهد بگوید آقا حاجتم 
را داده است. با چشمانی اشکبار، به نشانه تشکر 
سرم را سمت گنبد باال بردم. آرامشی که داشتم، 

وصف ناشدنی است.
صبح فــردای آن روز بلیت هواپیما بــرای برگشت 
داشــتــیــم. چـــاره ای نبود جــز اینکه راهـــی شویم. 
تاکسی سمت فرودگاه می رفت و من مثل همیشه 
قلبم را در حرم امام رضا)ع( جا گذاشته بودم. هر 
چند با احساس رضایت به شهر خودمان ارومیه 

فکر می کردم.
رقیه نصیرزاده-خادمیار رسانه ای آستان قدس رضوی

تقدیر این بود که پدر و پسر در کنار یکدیگر در شهر 
سامرا آرام بگیرند. حضرت امام  هــادی)ع( پس از 
شهادت، در خانه خود به خاک سپرده شد. سپس 
امام حسن عسکری)ع( را نیز پس از شهادت، کنار 
قبر شریف ایشان به خاک سپردند. عالوه بر این 
دو امام، شخصیت های دیگری از خاندان ایشان 
ــواد)ع(،  از جمله حکیمه، دختر امــام محمد جـ
نرجس همسر امــام حسن عــســکــری)ع( و مــادر 
امام زمان)عج( نیز در همین خانه به خاک سپرده 
شده اند. سال هاست بارگاه منور این دو امام بزرگوار، 

مایه شادی دل زائران و شیعیانشان است.
اما آن چهارشنبه ۲3 محرم سال ۱4۲7 مصادف با 
3 اسفند ۱384، اتفاق شومی افتاد. آن روز صبح 
وقتی هنوز آسمان ساعت 7 داشت رسیدن روز را 
به زائــران و مشتاقان خبر مــی داد، تروریست های 
تکفیری وابسته بــه القاعده بــا پوشیدن لباس 
نیروهای تکاور عراق، وارد حرم عسکریین شدند 
و اسلحه نگهبانان را مصادره و آن هــا را به همراه 
خادمان حرم، در یکی از غرفه های صحن زندانی 

کردند.
 TNT ــواد مــنــفــجــره ــ ــذاری م ــ ــارگ ــ پـــس از آن بـــا ک
بــه وزن حــدود ۲۰۰ کیلوگرم در داخــل بنا، حرم 
مطهر را منفجر کردند. به دلیل این بمب گذاری 
ــری و  نــاجــوانــمــردانــه، گــنــبــد بــنــا بـــا پــوشــش آجــ
طالکاری اش به همراه تزئینات کاشی کاری دیوارهای 
آن فرو ریخت و ویــران شد. شدت این انفجار به 
حــدی بــود که برخی از مصالح و تزئینات به کار 
رفته تا شعاع نیم کیلومتر به بیرون پرتاب شد. اما 
خوشبختانه به علت استحکام بنا، پایه های گنبد، 

بدنه اصلی و دیوارها، سالم باقی ماند.
این فاجعه غمبار، اعتراض های زیادی را در سطح 
جهان به دنبال داشت؛ بازارهای ایران و عراق را به 

تعطیلی کشاند و دل شیعیان این دو امام ارجمند را 
دوباره داغدار کرد. طالب، مدارس را تعطیل کردند 
و گردهمایی های اعتراض آمیز تشکیل دادنــد و 
مقام های مذهبی و سیاسی، این عمل ننگین را 

محکوم نمودند.
ــان و  ــ ــدادگ ــ ــوســط دل عــمــلــیــات بـــازســـازی حـــرم ت
ارادتمندان این دو امام مظلوم آغاز شد. ایران نیز 
برای بازسازی این حرم اعالم آمادگی كرد؛ به دلیل 
اینکه گنبد حــرم عسکریین در فهرست میراث 
ــرار بــر ایــن شد  جهانی یونسکو ثبت شــده بــود ق
بــازســازی حــرم توسط كارشناسان اروپــایــی و زیر 
نظر یونسكو انجام شود؛ اما عمليات بازسازی به 
كندی صــورت گرفت و سرانجام دولــت عــراق اين 
مسئولیت را به ستاد بازسازی عتبات عالیات در 

ایران واگذار كرد.
کار ساخت گنبد حرم در سال ۱38۹ کلید خورد 
و گنبدی که با مساحت یک هزار و ۲۰۰ متر مربع 
بزرگ ترین گنبد  در اعتاب مقدسه به شمار می آید 
در تابستان ۱3۹۱ طــالکــاری شــد. کــارگــاه ساخت 
ضریح امامین عسکریین در سال ۱38۹ در قم و 
زیر نظر سید جواد شهرستانی نماینده آیت هللا 
سیستانی در ایران دایر شد. در این  پروژه نقره، طال 
و چوب ساج استفاده شده است. ساخت ضریح 
عسکریین در سال ۱3۹3 به پایان رسید و در بهمن 
۱3۹۵ به سامرا منتقل و در 4 اردیبهشت ۱3۹۶ از 

آن رونمایی شد.
عمل نفرت انگیز و عبث تخریب این بارگاه مقدس، 
بار دیگر نشان داد هیچ گاه از شأن و ارزش ائمه 
اطهار در قلوب دوستداران آن ها کاسته نخواهد شد 
و تالش دشمنان در این زمینه بی ثمر است تا روزی 
که پرچم اسالم به دست صاحب اصلی آن مهدی 

موعود تحویل داده شود.

خاطره زیارت  آن سال

قلبم را در حرم جا گذاشتم
به مناسبت سالگردتخریب حرم سامرا

گنبدت با آسمان فرقی ندارد

تاریخنگارامامرضاییها

معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس 
رضــوی به  عنوان نهادی که دغدغه های 
فرهنگی و ترویجی دارد تالش کرده با تولید 
مــحــصــوالت فرهنگی و معرفی آن در 
ــای دینی و عــاشــورایــی را به  سایت آســتــان نــیــوز، ارزش هــ
مخاطبان خــود منتقل کند. عاشقان نهضت حسینی 
می توانند با مطالعه این آثار با پیام های واقعه تاریخی عاشورا 
آشناتر شوند و با کسب معرفت نسبت به امام حسین)ع( 
و یاران باوفایشان سوگواری و عزاداری خود را با عمق بیشتری 

همراه کنند.

 1- سوگواری »بر آستان ارادت«
مجموعه »بر آستان ارادت« مشتمل بر مصیبت نامه و اشعار 
محرمی است که به قلم جواد قربان پور و با سفارش معاونت 
تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی منتشر شده است. 
در این اثر شعرهای دور از خرافه و غلو در رثای سید و ساالر 
شهیدان، اهل بیت)ع( و یاران باوفای ایشان بیان شده که اشعار 
دربــاره امام حسین)ع(، مسلم بن عقیل)ع(، ورود به کربال، 
فرزندان حضرت زینب)س(، حضرت رقیه)س(، حر، حضرت 
عبدهللا بن الحسن)ع( و حضرت قاسم بن الحسن)ع(، 

حضرت علی اصغر)ع( و حضرت علی اکبر)ع( و... است.

2-همسفر با »شهید کربال«
کتاب »شهید کــربــال« بــا نــگــارش محمدباقر پورامینی و با 
شمارگان ۱۰ هــزار نسخه مطالبی در زمینه چگونگی حرکت 

ــه ســوی کــوفــه،  ــام حــســیــن)ع( از مــکــه ب امــ
شیوه شهادت سیدالشهدا)ع( و 7۲ تن از 
یارانشان در صحرای کربال و بیان بخشی 
از خطبه های حضرت زینب کــبــری)س( و 
سخنرانی های امام سجاد)ع( در کوفه و شام، 
روند شکل  گیری و پیامدهای قیام کربالست.

 3-»ماه دلدادگی« می درخشد
»مــاه دلــدادگــی« به قلم فاطمه شیردل 
به نگارش درآمده و به بررسی مختصری 
ــه عـــاشـــورا و شــخــصــیــت هــای  ــعـ از واقـ
تأثیرگذار این حماسه بزرگ همچون امام 
حسین)ع(، حضرت زینب)س( و حضرت 

عباس)ع( می پردازد.

4-»پرسش هایی از جنس عاشورا«
نوع نگاه عالمه شهید مرتضی مطهری در ترویج فرهنگ 
عاشورا و تبیین صحیح شخصیت و رفتار امام حسین)ع( 
از ویژگی خاصی برخوردار است که بخشی از این دیدگاه به 
کوشش احمد نبوی در قالب کتابی با عنوان »پرسش هایی 
از جنس عاشورا« تدوین و منتشرشده اســت. چگونگی 
رفتار امام)ع( در زمان معاویه، علت همراهی خاندان امام 
حسین)ع( در حادثه کربال و حکمت برپا داشتن مجلس 

عزا از سرفصل های این اثر است.

 5-آداب و تکالیف عزاداران در »هیئت«
در مجموعه کتب هیئت از رهنمودهای حکیمانه امام 
خمینی)ره( و رهبر معظم انقالب دربـــاره آداب و تکالیف 
عزاداران مجلس حضرت اباعبدهللا)ع( استفاده  شده است. 
در این مجموعه تالش شده آداب و وظایف سخنران، مداح و 
عزاداران در قالب مجموعه سه جلدی گردآوری و منتشر شود.

 6-پرواز با »کبوتران حرم«
»کبوتران حرم« مجله ای است که در قالب های جذاب با 
نیازهای کودکان همچون نقاشی، شعر، جدول، مسابقه و 
داستان با محوریت محرم جمع آوری شده است. بخشی 
از پیام های نهفته در واقعه عظیم کربال بــرای خردساالن 
ــام حــســیــن)ع( و یــاران  در قــالــب بــیــان نــحــوه شــهــادت امـ
باوفایشان در روز عاشورا و در صحرای کربال 
از قول رسول هللا)ص( و در خصوص احترام 
و عظمت ماه محرم به تصویر کشیده شده 

است.

7-احکام و مجلس عزاداری اهل  بیت)ع(
ــام و مــجــلــس عــــــزاداری  ــکــ ــور »احــ ــروشــ ــ ب
اهل بیت)ع(« یکی دیگر از آثــار عاشورایی 
اســت که با هــدف پاسخگویی به ســؤاالت 
و شبهات دربـــاره احــکــام و آداب مجالس 
عزاداری اهل بیت)ع( بر اساس آخرین نظرات 
و فتاوای حضرت آیت هللا خامنه ای طراحی و 

چاپ  شده است.

ــه  ــ ــال ــ ه
رضــایــی 
گنبد طالی 
آقـــــــا مــثــل 
خورشید می درخشید. مرد 
را روی ســیــنــه  ــش  ــ ــت دســ
گــــذاشــــت و ســــــالم داد. 
بــــغــــضــــش شــــکــــســــت و 
اشک هایش جاری شد. نگاه 
بــارانــی اش را به پرچم سیاه 
ــت و زیـــر لـــب گفت:  دوخــ

»موال جان. خودت می دونی برای چی اومدم. تو از دل همه 
خبر داری. تو غریب الغربایی. حــال غریب ها رو خوب 
می فهمی. تو رو به حق جد بزرگوارت امام حسین)ع(...« 

دوباره گریست. 
خودش را داخل حرم کنار مضجع شریف حضرت رساند 
و محو گل های چهارگوشه شد. چقدر دلش می خواست 
یکی از این گل ها باشد. میان زمزمه دعا و ذکر یا رضا و گریه 
و ناله دلش می خواست فریاد بزند و درددلش را بگوید. 
اما فقط دست هایش را در شبکه های ضریح حلقه کرد و 

بی صدا اشک ریخت. 
به خاطر دلتنگی هایش؛ شغلی که بعد از ۱۵ سال از دست 
داده بود. دست های خالی اش و نگاه های منتظر سوگل و 
نوگل دو دختر خردسالش وقتی شب به خانه می رفت. 
چشم های مهربان معصومه که همه چیز را می دید و 
تحمل می کرد. معصومه ای که حاال با کارگری در یک هتل، 

نان آور خانواده شده بود.
 او که ۲۰ ســال قبل، بنا به رســم روزگـــار با مــرد از اهــواز، 
سرزمین مادری اش کوچ کرد و غم غربت را به جان خرید. 
همه این سال ها دلخوشی شان وجود حرم امن آقا بود. 
همین حریمی که این همه خوب بود. چشم های مرد مثل 
کبوتر پر کشید و دوباره روی گل های حرم نشست. همه 
جور گلی بینشان بود. گالیل، داوودی، رز. یادش از روزی 
افتاد که با یک شاخه گل سرخ از معصومه خواستگاری 
کرد و هم پیمان شدند تا آخر عمر پای همه چیز بایستند.

ــرادر مــن! خــدا قبول  ــ -ب
کنه. زیارت کردی بفرما 
کــنــار تــا نــوبــت بقیه هم 

بشه. 
مرد با صدای خادم حرم 
از افکارش بیرون پرید و 
از جلو ضریح کنار آمد. 
گــوشــه دنــجــی ایــســتــاد و 
مشغول خــوانــدن کتاب 
ــاب،  ــتـ ــد. در کـ ــ ــا شــ ــ ــ دع
چشمش بــه حــدیــثــی از 
ــرای شما شــدت و سختی  ــام هشتم افــتــاد: »هــرگــاه ب ام
پیش آمد از ما کمک بجویید و یاری بطلبید«. )مستدرک 

الوسایل- ج۵-ص۲۲۹( با این جمله، دلش لرزید.
 صــدای بغبغوی کبوتران، او را به نخستین سفرش به 
مشهد برد. وقتی با دیدن آن همه کبوتر ماتش برده بود 
و بی بی بزرگ، دستش را گرفت و کنار کبوترها برد. بعد 
با آن لهجه شیرین جنوبی برایش قصه کبوتر کوچکی 
را گفته بود که روزی از راه خیلی دور، زخمی و خسته به 
حرم امام رضا)ع( پناه آورد و همین جا خانه و کاشانه اش 

شد.
از رواق که بیرون آمد نگاهش به ابرهای سفید افتاد. 
به خورشید که مثل آبــشــاری از طال می درخشید. به 
ساعت نگاه کرد. ۱۰ و ۱۵ دقیقه. قدم هایش را تند کرد. 
می خواست سر راه، سری به معصومه بزند که توی هتلی 
در همین حوالی کار می کرد. بهش خداقوتی بگوید و 
یادش بیندازد هنوز چقدر دوستش دارد. دست خالی 

ولی خوب نبود. کاش می شد برایش گلی تهیه کند. 
هنوز ایــن فکر از ذهنش نگذشته بــود که بسته ای از 
گــل هــای خشک شــده تــوی دستش دیــد و خــادمــی که 
لبخند می زد: »حاجت روا باشی برادر«. گل های خشک 
شده مضجع را به چشم هایش کشید و نفس عمیقش 
را بــیــرون داد. دیــگــر خــاطــرش جمع شــد آقــا خــودش 
حواسش به همه چیز هست. حتی برای کار او. شاید در 

هتلی همین حوالی حرم.

کتابخانه
7 گام آشنایی با نهضت حسینی

یکجرعهنور
آقا حواسش به همه چیز هست 

ندا امیربیگی  مجلس 
عزای قافله ساالر شهیدان 
ــتـــی رنــــگ و  در مـــحـــرم وقـ
بـــوی خــاصــی مــی گــیــرد  که 
پیرغالمان سیدالشهدا)ع( 
حضور داشته باشند و با محاسن سفید و نفس 
حقشان شور مجلس را دوچندان کنند. امسال 
ولی نخستین محرمی است که پیرغالم شفایافته 
دیار کریمان پس از۶۰ سال نوکری در مجلس عزای 

سیدالشهدا حضور ندارد. 
خادم امام حسینی که حضورش رنگ و بوی خاصی 
به مجلس می داد. حاج ماشاءهللا نجار که بعدها 
کرمانی ها او را حاج ماشاءهللا نظر کرده می خواندند. 
پیرغالمی کــه امــســال در ســن ۹۰ سالگی جمع 
عاشقان حسینی را ترک کرد و به دیار باقی شتافت 

تا در کنار اربابش امام حسین)ع( روزی بگیرد.

اوج ناامیدی ◾
عاشق اهل بیت)ع( بود و مادرش می گفت دو سال 
فقط با وضو به او شیر داده است. آثار چوبی زیادی 
از جمله درهای چوبی مسجد جامع کرمان و حمام 
گنجعلی خان و کتابخانه ملی کرمان و منبرهای 
زیــادی از جمله منبر مسجد جمکران را با عشق 
ساخته بود. در جوانی، روزی در کارگاهش مشغول 
ــرا گرفت.  ــود کــه دردی عمیق وجـــودش را ف ــار ب ک
خــودش را بــه دکتر حسین وکیلی رســانــد. دکتر 
پس از آزمایش های مختلف گفت: »کلیه هایت از 
کار افتادند. در منزل استراحت کن و داروهایی که 

تجویز می کنم استفاده کن«.
 دو ســال گذشت و »مــاشــاءهللا« روز به روز بدتر 
شد. آن زمان نه دستگاه دیالیزی بود و نه دارویی 
که کلیه ها را به کار بیندازد. بدن ماشاءهللا ورم کرد 
و زیر پوستش آب جمع شد. دکتر هم از مشورت 
با پزشکان دیگر و معالجات مختلف نتیجه ای 
نگرفت. اوضــاع هر روز بدتر می شد. دکتر او را به 
بیمارستان منتقل کرد. ۶ ماه در بیمارستان ماند 
اما بازهم نتیجه ای حاصل نشد. هر روز پرستاران با 

سرنگ آب بدن جوان را خالی می کردند. 
حتی با پزشکان خارج از کشور تماس برقرار شد اما 
هیچ راهکاری مداوایش نمی کرد. یک روز استاندار 
کرمان برای بازدید به بیمارستان رفت. وقتی کنار 
تخت ماشاءهللا رسید، دکتر گفت: »ایــن جوان 
تا ۲4ســاعــت دیگر زنــده اســت و سه فرزند دارد. 
خواهش می کنم فرزندانش را به پرورشگاه معرفی 
کنید«. ماشاءهللا با همه بدحالی صدای دکتر را 

شنید و خواست مرخصش کنند تا در اتاق خشتی 
گنبدی خود کنار فرزندانش دنیا را ترک کند.

نشان کبوتر  ◾
ــا گــذشــت و  از ۲4 ســاعــتــی کــه دکــتــر گــفــت روزهــ
ماشاءهللا زنده ماند و همچنان درد می کشید. هر 
روز کسی چیزی تجویز می کرد و به او می خورانید 

ولی عالجی حاصل نمی شد. 
جــوان دردمــنــد و رنجور دیگر چیزی نمی خورد و 
صحبت نمی کرد. فقط گاهی جانسوز می گفت: 
»یا حسین«. هر چه به محرم نزدیک تر می شد 
توسلش بیشتر بـــود. مـــادر از اول مــحــرم هــر جا 
ــرد و  ــه مــی رفــت دســتــمــالــی نــخــی مــی ب پـــای روضــ
اشک هایش را روی پارچه جمع می کرد. بعد به 
نیت شفا دستمال خیس را دور بــدن ورم کــرده 
پسر می کشید و یقین داشــت اشــک بــرای امــام 

حسین)ع( شفاست. 
روز هشتم محرم بود که ماشاءهللا متوجه کبوتری با 
سه طوق رنگی سبز، سفید و قرمز و پنجه های بلند 

شد که لب پنجره اتاق نشسته بود.
 احساس کرد کبوتر نشانه است. با خودش گفت 
اگر این کبوتر نشانه باشد، آنجا نمی ماند... می آید 
کنار تختم. روز بعد کبوتر باز هم آمد. این بار چند 
دقیقه جای هر روز نشست و بعد یکباره پرید و 
خودش را رساند کنار بستر ماشاءهللا. مادر مثل هر 
روز با دستمال اشک وارد شد. ماشاءهللا همان طور 
بی حال، اشاره کرد مادر هوای کبوتر را داشته باشد 
و برایش آب و دانه بریزد. عاشورا هم گذشت اما نه 
کبوتر چیزی می خورد و نه ماشاءهللا خوب می شد. 

شب شانزدهم محرم بود. 
طاقت ماشاءهللا طاق شده بود. از فشار درد زد زیر 
گریه. گریه هایش انگار با همیشه فــرق می کرد. 
وسط اشک و آه، ناله کرد و به زحمت این کلمات 
ــا... پــس کــی بــه دادم  ــ از دهــانــش خـــارج شــد: »آق

می رسید؟« بعد هم از حال رفت. 
وقتی از خــواب پرید حس کــرد، بوی گالب و عطر 
تربت سیدالشهدا در فضا پخش بود. کبوتر جای 
همیشگی اش نــبــود. مــاشــاءهللا حــس کــرد رمــق و 
توان دارد توی رگ هایش مــی دود... سر بلند کرد و 
از پنجره حیاط را پایید... کبوتر داشت توی حیاط 
برای خودش می چرخید. گاهی می پرید لب حوض 

می نشست و گاهی کنار درخت.
 مــاشــاءهللا از جــایــش بلند شــد و خـــودش را به 
حیاط رساند. مادر که داشت از دور می آمد در جا 
خشکش زد. کمی پسرش را نگاه کرد و بعد همراه 

با یا حسین گفتن های آرام ماشاءهللا فریاد زد یا 
حسین.

دکتر وکیلی معاینه اش که تمام شد سر بلند کرد. 
نگاهی به مــادر ماشاءهللا انداخت. لبخندی زد و 

گفت: االن پسرت با وضعی که داره حتی نباید بتونه 
راه بره... ولی خب من معاینه می کنم می بینم همه 
چیزش مرتبه بحمدهللا. چند تا آزمایش می نویسم 
انجام بدین... یکی دوماهی طول کشید تا ماشاءهللا 

کم کم به حال عادی برگردد... دکتر باز هم آزمایش 
و عکس نوشت. این بار همه چیز روبه راه بود، جوری 
که دکتر با تعجب گفت: مــاشــاءهللا... ماشاءهللا 
شما انگار از نوزاد تازه متولد شده هم سالم تره!آن 
روز وقتی به خانه برگشتند کبوتر را دیدند که لب 
پشت بام نشسته اســت. انگار منتظر بود مــادر و 
پسر برسند. کمی روی دیوار به چپ و راست رفت و 
بعد یک باره پرید. دور حیاط چرخی زد و بعد توی 
آسمان مثل یک نقطه شــد. ماشاءهللا و مــادر به 

همان نقطه خیره شده بودند و اشک می ریختند. 

مجلس عزا  ◾
یک ســال از شفا یافتنش گذشت. محرم دلش 
آشـــــوب بـــــود. دوســـــت داشـــــت مــجــلــس عـــزای 
اباعبدهللا)ع( را برپا کند اما تــوان مالی نداشت. 
مادر پیشنهاد داد مجلس مختصری در مسجد 
امام رضا)ع( بگیرند. جوان گریه کرد و گفت: »من 
توی این اتاق خشت و گلی شفا گرفتم و امام  حسین 
ــروم ؟« شب را با همین دغدغه که  را دیــدم . کجا ب
مجلس را کجا بگیرد به خواب رفت. بعد نماز صبح 
دید در خانه را می کوبند. حاج صادق مهرابیان بود. 
مقداری قند و چای داد و گفت اين ها را آقا برایت 

حواله كرده است. 
ــا مــوحــدی را دعــوت  ــاراحــت نــبــاش. مــن حــاج آق ن

می كنم و روضه را برگزار می كنیم.
 مادرش گفته بود حاج آقا مهرابیان در دوران بیماری 
و نقاهت ماشاءهللا، دورادور هوای آن ها را داشت. 
حاال هم آمده بود با چشم گریان، قند و چای آورده 
بــود و می گفت مجلس عــزای امــام حسین)ع( را 
همین جا برگزار می کنیم. آنچه تو در خواب دیدی 
ــوار وسیله  من هم دیــدم. فــردای آن روز از در و دی
می رسید. دنیایی حصیر و زیلو جمع شــد. همه 
دست به دست دادند. از دورترین نقاط برای کمک 
آمدند، کسانی که اصالً آن ها را ندیده بود. واعظان و 
مداحان بنام و علما برای جلسه عزاداری می آمدند 

و عرض ارادت می کردند. 
سال های بعد کم کم با کمک مردم، خانه  همسایه ها 
را خــریــد و انــداخــت ســر خــانــه خـــودش و همه را 
یکجا وقف مجلس امام حسین کرد. هر سال هم 
محرم که می شد جمعیت بیشتری بــرای عرض 
ارادت در خــانــه جمع مــی شــدنــد و بعضی حتی 
حاجت می گرفتند . مداحان و واعظان به بهترین 
شکل مجلس را برپا مــی کــردنــد و علمایی از راه 
دور می آمدند تا ضمن شرکت در عــزاداری از زبان 

ماشاءهللا، واقعیت شفایافتنش را بشنوند.

مدال نوکری امام هشتم)ع( ◾
حاج ماشاءهللا خدادادپور سالیان سال به مدت 
۱4روز مجلس عزای اباعبدهللا)ع( را در محرم برپا 
می کرد و در زیر خیمه سیدالشهدا)ع( میزبان جمع 
زیادی از عزاداران حسینی بود و همه او را به عنوان 
پیرغالم امــام حسین)ع( می شناختند. او مدال 
نوکری آستان مقدس امام هشتم را به سفارش امام 

رئوف)ع( دریافت کرده بود. 
روزی خادم حرم علی بن موسی الرضا)ع( حاج آقا 
بـــزرگ زاده با همراهی امــام جمعه کرمان در خانه 
حاج ماشاءهللا را می زند و به او می گوید از طرف امام 
رضا)ع( پیغام دارد به ماشاءهللا شفا یافته در کرمان 
بگویید به نیت سن مبارک  حضرت زهرا)س( ۱8روز 
مجلس عزای اباعبدهللا الحسین)ع( را برپا کند و 
هر هفته به عنوان خــادم حــرم به مشهد مشرف 
شــود و پنجشنبه ها گــالب حــرم را بــر ســر زائـــران 
بپاشد. بارها حجت االسالم والمسلمین پناهیان 
روایت شفایافتن او را در صحن های مختلف حرم 
بــرای مــردم نقل مــی کــرد و خــادمــان امــام رضــا)ع( 
هــر ساله بــا پرچم بــارگــاه مطهر امــام رضـــا)ع( در 
روزهای پایانی وارد مجلس می شدند و مردم تبرکی 

می جستند.

امن ترین جای جهان  ◾
ماشاءهللا خدادادپور، مشهور به ماشاءهللا نجار، 
همان پیرغالم و شفایافته امام حسین)ع( در کرمان 
سال ۱3۹۹ زمانی که در بحران ویروس کرونا مجالس 
عــزاداری هــا کنسل شد و فقط به صــورت مجازی 

برگزار می شد خیمه ارباب را علم کرد. 
واعظان و مداحان تنها و بدون جمعیت می آمدند 
و در کنار پیرغالم سیدالشهدا)ع( بــرای حضرت 
ــود کــه پیرمرد  ــزاداری مــی کــردنــد. تنها ســالــی ب ــ ع
ــوار اتـــاق گــلــی اش تکیه مـــی زد و  بــه تنهایی بــه دیـ
فریاد یاحسین را سر مــی داد و خبری از جمعیت 
عظیم عــــزاداران نــبــود. در آستانه شــهــادت امــام 
حسن عسکری)ع( بود که در سن ۹3 سالگی بدون 
هیچ گونه بیماری درگذشت. وصیت کرده بود او را 
در همان اتاقی که شفا گرفته بود دفن کنند. چون 
زیــر علم امــام حسین)ع( امن ترین جــای جهان 
است. امسال اولین سالی است که در زیر خیمه 
ــام حسین)ع( حضور نـــدارد و صــدای یا  عــزای ام
حسین گفتن های او به گوش مریدان و عاشقان 
اباعبدهللا)ع( نمی رسد. کسی چه می داند؟ شاید 
او هنوز هم به دیوار اتاقش تکیه داده و خالصانه و 

مثل همیشه بی ریا حسین حسین می گوید.

امروز شفا 
می گیرم

 عکس رضوی

 علی کریمی رستگار

هدیه سادات میرمرتضوی   خس خس کنان عکسنوشت
می گویم: »امروز امام شفایم می دهد«. 

چشم هایش از پشت شیلد، درشت تر می شود 
و همین طور که زمزمه می کند: »ان شاءاهلل 

مادر جان« برای کنترل اکسیژن خون، دستگاه 
را نوک انگشتم می زند. این خانم پرستار 

مهربانی اش طور دیگری است. اسمش نرگس 
است. مثل آبجی نرجس. مهرش بدجوری به 

دلم نشسته. وقتی دست هایش را با دستکش به 
سرم می کشد، تندتند قربان تصدقش می روم. 

با آن تک زبانی حرف زدنش مدام می گوید: 
»مرسی مادر جان و همچنین«. حرف زدنش هم 
مثل آبجی نرجس است. حتم دارم دست هایش 

هم مثل او گرم و زبر است. 
دست هایی که لمس دوباره شان حسرت 

همیشگی ام شده. مثل آن روزها که می رفتیم 
حرم؛ دست در دست هم دعا می خواندیم. آبجی 

مو به مو یادم داده بود آداب زیارت را درست 
به جا بیاورم؛ مثل یک مادر. مادری به چشممان 
ندیدیم که؛ تا خواستیم مهربانی اش را بفهمیم 
رفت. نرجس نمی گذاشت آب توی دلمان تکان 
بخورد. به خصوص مِن ته تغاری. حاال ببین 

کرونا چه به روزمان آورده که من پرت شده ام 
گوشه بیمارستان و از آبجی نرجس سنگی 

مانده در خواجه ربیع. مانده ام با حسرت یک دل 
سیر درددل با آقایی که امروز شفایم را ازش 

می گیرم.
 صبح خواب دیدم جلو پنجره فوالد هستم. نه 

دردی توی سینه ام حس می کردم و نه نفسم 
سخت بیرون می آمد. زیارت جامعه کبیره 

می خواندم. آبجی هم پشت سرم بود. یکهو 
چشم هایم باز شد. نرگس خانم باالی سرم بود. 

همین پرستار مهربانی که دارد فشار خونم 
را می گیرد. می گویم: »می دانی امروز ناهار 

چلوکباب داریم. خیلی هوس کرده ام«. می خندد: 
»داری خوب می شوی مادر جان«. هنوز 

جمله اش را کامل نگفته که هر دو با صدایی 
خشکمان می زند: »ای صفای قلب زارم، هر 

چه دارم از تو دارم، تا قیامت  ای رضا جان، سر 
ز خاکت برندارم«... خادم های آقا توی حیاط 

بیمارستان ایستاده اند. برایمان تبرکی آوردند. 
بغض مثل توپی توی گلویم گیر می کند. نگاهم 
به چشم های خیس نرگس خانم گره می خورد. 

پیش از اینکه از اتاق بیرون برود بغض و 
خنده اش با هم بیرون می ریزد: »خیلی دل پاکی 
داری مادر جان. التماس دعا«. صدای خادم ها از 
سالن به گوش می رسد. بعد از روزها بوی عطر 

غذا را می فهمم. چقدر گرسنه ام.

مدیر رادیــو اربعین از آغاز فعالیت رادیــو اربعین در چند روز 
آینده خبر داد.

جواد تشکری گفت: در صورت صالحدید ستاد ملی مقابله 
با کرونا استقرار تیم های برنامه ساز در طول مسیر را در دستور 
کــار خــود داریـــم. وی گفت: حضور مــردم در اقشار و سنین 
مختلف در راهپیمایی اربعین سبب می شود همکاران ما 
این وظیفه خطیر را به سرمنزل مقصود برسانند و گروه های 
ورزیده ما در بسیجی همگانی نسبت به انعکاس این همایش 

بزرگ اقدام کنند.

وی از آغاز برنامه های رادیو اربعین خبر 
داد و گفت: برنامه های ایــن رادیـــو از 
ساعت ۱8 سه شنبه ۱۶ شهریور ماه 
مصادف با آخرین روز محرم به صورت 
۲4 ساعته روی آنتن می رود و با کمک 
همه همکارانمان در معاونت صدا، 

ساختارهای مختلف برنامه سازی در خدمت این واقعه 
بزرگ قرار می گیرند.

مدیر رادیو اربعین آرایش رسانه ای کامل را نتیجه تجربه 

ــاران رســـانـــه مـــلـــی در  ــکـ ــمـ هـ
شبکه های مختلف رادیــویــی 
نــد و گفت:  و تلویزیونی خــوا
ــذاب و  ــای جــ ــزارش هــ ــ تــهــیــه گ
تــولــیــد مــســتــنــدهــای خـــوب از 
ضــرورت هــای بــرنــامــه ســازی در 
طول این ایام است. رسالتی که 
با تأسی به آن می توان از گردنه های سخت امروز عبور کرد.
وی اضافه کرد: ما باید خود را با شرایط این روزها وفق دهیم 

و به سمت فرهنگ سازی قیام عاشورا رفته و  دقت کنیم 
درس هــای مکتب انسان ساز عاشورا روایــت بزرگی است 
به وسعت تاریخ بشریت و تا همیشه تاریخ حــرف برای 
گفتن دارد و بر همین اساس برنامه هایی همچون خانواده 
حسینی، کالم بزرگان، منزل به منزل تا اربعین دیدار، کالم 
آشنا، با کاروان عاشقی، تبیین فلسفه پیاده روی اربعین، 
پیام عاشورا و ده ها عنوان برنامه دیگر به همت همکاران 
پر تالش من تولید شده که در ماه صفر تقدیم شنوندگان 

خواهد شد.

خبر روز  خبر روز  

 رادیو اربعین
 آغاز به کار می  کند

روایتیروایتی  ازاز    ززننددگیگی  حاج ماشاءاهللحاج ماشاءاهلل  نجارنجار  
خادم اخادم اللررضای ضای ددیاریار  ککرریمانیمان

یک سال از شفا یافتنش گذشت. محرم دلش آشــوب بود. دوست داشت مجلس 
عزای اباعبداهلل)ع( را برپا کند اما توان مالی نداشت. مادر پیشنهاد داد مجلس 
مختصری در مسجد امام رضا)ع( بگیرند. جوان گریه کرد و گفت: »من توی این 

اتاق خشت و گلی شفا گرفتم و امام  حسین را دیدم . کجا بروم ؟«.
گزيدهگزيده

نظرکرده
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صالحی   ــارا   سـ
تــا پیش از همه گیری 
کرونا، هر سال در این 
روزهــا برای خدمت به 
زائران پیاده اباعبدهللا 
الــحــســیــن)ع( مهیای 
سفر اربــعــیــن مــی شــدنــد. کــرونــا اگرچه 
سفر اربعینشان را به تأخیر انداخت اما 
نتوانست سد راه خدمتگزاری به دستگاه 
اهل بیت)ع( شود. آن ها محرم امسال را 
در جبهه دیگری مشغول خدمت شدند 
ــا)ع( را گاهی در  و علم موکب امــام رضـ
روســتــاهــای حاشیه شهر و گاهی کنار 

بیماران کرونایی برپا کردند.

همین جا موکب راه انداختیم ◾
مقصود ایرانمنش؛ مسئول »فاطمیه 
ــای مــقــیــم مــشــهــد« و  ــانـــی هـ ــجـ ــایـ آذربـ
»سرپرست کانون خدمت موکب امام 
رضــا)ع(« در گفت وگویی دربــاره خدمات 
ــن کــانــون و از نــیــت خــادمــان  مــتــنــوع ایـ
بــی ادعــای آن برایمان  می گوید: هر سال 
در ایام اربعین حسینی، موکب و خادمان 
ــران  ــ ــه زائ ــا مــشــغــول خــدمــت رســانــی ب م
پیاده می شدند. ســال 98 با وقــوع سیل 
در چند استان ما هر جور که توانستیم و 
از دستمان برمی آمد مشغول خدمت به 
هموطنان  سیل زده بودیم. بعد هم که کرونا 
آمد وقتی دیدیم امکان پیاده روی اربعین 
نیست و مشهد هم گرفتار طغیان کرونا 
شده، موکب خدمت رسانی را همین جا 
راه انداختیم و مشغول خدمت رسانی 
شــدیــم. در طــول ســال و همین طــور در 

مــاه مبارک رمضان به همت خــادمــان و 
جهادگران رضوی روزی 5 هزار وعده غذا در 
موعد افطاری طبخ و در روستاهای محروم 

حاشیه شهر مشهد توزیع کردیم.

روستای بلغور ◾
از او می پرسم فعالیت های شما به همین 
توزیع غــذا و مایحتاج عمومی خالصه 
می شود؟ می گوید: خیر. چه امسال و 

چه سال گذشته پس از برآورد میدانی و 
ارزیابی نیازمندی های روستاهای حاشیه 
شهر مشهد، تصمیم بــر ایـــن شــد که 
پروژه های عمرانی مــورد نیاز روستاهای 
محروم را دنبال کنیم. مثالً در روستای 
»کالته عرب ها« 14 سرویس بهداشتی 
ساخته و تحویل اهالی روستا شــد. به 
لطف علی بــن مــوســی الــرضــا)ع( مسیر 
خدمت جهادگران به روستای »بلغور« 

باز شد. گروه جهادی موکب امام رضا)ع( 
از تــیــرمــاه در ایـــن روســتــای دورافـــتـــاده 
و مــحــروم از امکانات ابتدایی مستقر 
شدند. روستایی  کــه  بیشتر منازل آن 
کهنه و فرسوده هستند و 110 خانواده 
در این روستا زیر پوشش کمیته امداد 
ــام)ره( هستند و توانایی بهسازی و  ــ ام

تعمیر خانه ها را ندارند.
قرار شد 54 سرویس بهداشتی و حمام 

بــرای منازل روستایی ساخته شــود. در 
ــروژه حـــدود یک  مجموع مــا بـــرای ایــن پـ
میلیارد و 500 میلیون تومان بودجه الزم 
داشتیم و تا امــروز هم نیمی از هزینه با 

کمک خیران تأمین شده است.   
تاکنون 25 پروژه به  صورت کامل ساخته 
 شده، 17 پروژه تا 70 درصد کامل شده و 12 
پروژه مابقی هم مراحل سفت کاری را تمام 
کرده اند. با افــزودن تعداد کارگران تالش 
داریم هر چه زودتر پروژه آماده و تحویل 
داده شــود. از آنجا که خیلی از خانه ها 
ایمن نیستند و ایمن سازی و بازسازی 
خانه ها هم ممکن نیست بنابراین برای 
ساخت خانه های جدید هم فکر کرده ایم 

و برنامه هایی مد نظر داریم.  

فرقی نمی کند ◾
ایرانمنش مــی گــویــد: از ابــتــدای محرم 
امسال هم به نیت عزای امام حسین)ع( 
ارائــه خدمات در سطح شهر مشهد را 
کلید زده ایم. با آغاز ماه محرم و همزمان 
با حادتر شــدن اوضــاع شهر مشهد در 
موج پنجم کرونا، موکب امام رضــا)ع( را 
در محل زائرسرای رضوی که به تازگی در 
بخشی از آن مرکز درمان سرپایی بیماران 
کــرونــایــی شهر مشهد دایـــر شـــده، برپا 
کردیم و مشغول پذیرایی از بیماران و 

همراهان آن ها هستیم.
همچنین از روز اول مــاه مــحــرم، روزی 
یــک هـــزار وعـــده غـــذای گــرم طبخ و بین 
بیمارستان های کرونایی شهر مشهد 
توزیع می کنیم. بین روستاهای حاشیه 
شهر هم  غذای گرم و بسته های معیشتی 

توزیع می کنیم. از هیئت های کم بضاعت 
حاشیه شهر هم حمایت کردیم تا بتوانند 
مراسم خــود را به بهترین شکل برگزار 
کنند. نوع خدمت برایمان فرقی ندارد، 
می خواهد ساخت خانه برای محرومان 
باشد، یا همیاری بیماران، همه خدمت  
در دستگاه سرور و ساالر شهیدان، امام 

حسین)ع( محسوب می شود.   

 این 200 نفر ◾
در این گروه جهادی 200 نیروی افتخاری 
از همه اقشار از پزشک، تاجر، معلم و 
آشپز تا سایر مشاغل اجتماعی عضو 
هستند ولی به خاطر دوری روستای بلغور 
از شهر مشهد، نیروها به  صورت نوبتی 
برای خدمت  در رفت  و برگشت هستند. 
مسئولشان می گوید نیت همه بچه های 
جهادگر موکب امام رضا)ع( فقط و فقط 
رضــای خــدا و علی بن موسی الرضا)ع( 
اســت. مــا از هیچ  کــس توقعی حتی در 
حد یک تشکر نداریم. بحمدهللا هر چه 
در مسیر ایــن حرکت خواسته ایم امام 
رضا)ع( عنایت فرمودند چون معتقدیم 

کار خیر روی زمین نمی ماند.
ــران  بـــا ایــــن وصـــــف، دســــت هــمــه خــی
ــیــک انــدیــش را بـــرای  و هــمــشــهــریــان ن
پشتیبانی از ایــن حرکت خداپسندانه 
به گرمی می فشاریم چون در این شرایط 
ــوان  ــدازه ت ــ ــه  انـ ــوار، بــایــد هــر کــس ب ــ دشـ
و مسئولیت خــود دســت همشهریان 
کم وسع خــود را بگیرد تا از ایــن مرحله 
سخت هم به حول و قوه الهی به  سالمت 

و سربلندی در کنار همدیگر عبور کنیم.

آشنایی با خدمات متفاوت موکب امام رضا)ع( در دوره کرونا

به نیت پیاده روی اربعین

خبرخبر
امروزامروز

»اصالح الگوی مصرف« به چاپ هشتم رسید
کتاب »اصــالح الگوی مصرف« از سلسله کتاب های 
درس هایی از نهج البالغه است که به دلیل استقبال 
فـــراوان مخاطبان، بــرای هشتمین بــار از ســوی بنیاد 
پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی تجدید چاپ 

شده است.
با توجه به اهمیت مقوله اســراف و پیامدهای سوء آن 

در جوامع به خصوص جامعه اسالمی، کتاب »اصالح 
الگوی مصرف« به تبیین مقوله اصالح الگوی مصرف 
از منظر امیرمؤمنان امام علی)ع( پرداخته است تا در 
مسیر تحقق الگوهای مصرفی شایسته در جامعه، 

راهکار مناسب ارائه شود.
جــواد محدثی، نویسنده ایــن کتاب با توجه به شعار 

اصالح الگوی مصرف که در سال 88 توسط رهبر معظم 
انقالب انتخاب شده، گلچینی از بوستان معطر سخنان 
حضرت علی)ع( را در خصوص اصالح الگوی مصرف 

بیان کرده است.
ــار، نــویــســنــده رهــنــمــودهــایــی از ائمه  ــوشــت در ایـــن ن
معصومین)ع( در خصوص اسراف و تبذیر را بیان کرده و 

همچنین روش صحیح مصرف امکانات و نعمت ها را به 
عنوان یک فرهنگ در جامعه معرفی کرده است.

ــن کــتــاب در خــصــوص قناعت در  وی همچنین در ای
امکانات و سرمایه ها نگاشته است که این امر به غنای 
جمعی، ارتقای سطح اقتصاد جامعه و پیشگیری یا رفع 

وابستگی ها منجر می شود.

خبر
5 پروژه در منطقه ویژه سرخس 

همزمان با هفته دولت، پنج پروژه 
منطقه ویژه اقتصادی سرخس با 

سرمایه گذاری 54 میلیارد ریالی آستان 
قدس رضوی افتتاح شد.به گزارش 

آستان نیوز، این پروژه ها شامل اجرای 
شبکه 20 کیلوواتی برق رسانی به 

ایستگاه های ریلی، ساخت سکوی 
تخلیه و بارگیری که امکان تخلیه و 

بارگیری ۱0 واگن به  صورت همزمان 

را فراهم می کند، پروژه آبرسانی به 
واحدهای مستقر و تجهیز سامانه 

آبیاری فضای سبز منطقه به آبیاری 
تحت فشار برای صرفه جویی بیشتر 

که با ۱00 میلیون تومان اعتبار اجرایی 

شده است. همچنین ساخت و تجهیز 
ساختمان آتش نشانی منطقه ویژه 
اقتصادی نیز انجام شده و در ضمن 

پروژه شبکه گازرسانی به این منطقه نیز 
در دست اقدام است.

در این گروه جهادی 200 نیروی افتخاری از همه اقشــار از پزشک، تاجر، معلم و آشپز تا سایر مشاغل 
اجتماعی عضو هستند ولی به خاطر دوری روستای بلغور از شهر مشهد، نیروها به  صورت نوبتی برای 
خدمت  در رفت  و برگشت هستند. مسئولشان می گوید نیت همه بچه های جهادگر موکب امام رضا)ع( فقط 

و فقط رضای خدا و علی بن موسی الرضا)ع( است. ما از هیچ  کس توقعی حتی در حد یک تشکر نداریم. 
گزيدهگزيده
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الصیام و 
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العباده کثره 
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عبادت در زیاد 
انجام دادن نماز و 
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قدرت بی منتهای 
خداوند در امور 
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آگهی تاریخ   10 / 06  / 1400      صفحه 12
آگهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده 120 آئین نامه قانون ثبت

آقای س��ید علی یزدانی فرزند سید میرزا به ش��ماره ملی 5249822444 با تسلیم دو برگ استشهادیه که صحت 
امضاء ش��هود مذکور در آن در دفتر اس��ناد رسمی شماره 2 شهرستان بجنورد گواهی شده است مدعی شده اند که 
س��ند مالکیت 2109فرعی از 155 اصلی واقع در بخش 2 بجنورد به ش��ماره چاپی 193674 با شماره الکترونیکی 
140020307005001660 به علت نامعلومی مفقود شده است در خواست صدور سند المثنی نوبت اول نموده. لذا 
طبق ماده 120 آئین نامه قانون مراتب یک نوبت آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور 
بوده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید بدیهی است چنانچه در ظرف مهلت مقرر 
اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد کرد. م الف 3294 آ1405003

احمد اصغری شیروان-رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو بجنورد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی نظر به دستور مواد 1 و 3 و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/09/20 و برابر رای ش��ماره 140060306005004434 م��ورخ 1400/06/03  هیات اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض شرکت تعاونی روستایی جمیل دارای شناسه 
ملی 10860442717 نس��بت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 17007/73 مترمربع از پالک شماره 72 
اصلی واقع در اراضی فیروزی بخش 13 حوزه ثبت ملک نیش��ابور خریداری از مالک رس��می آقای عبدالوهاب فتح 
آبادی فرزند علی اکبر محرز گردیده است. لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده 13 ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی 
کثیراالنتشار در شهرها 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 مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ1405005
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/06/10                                    تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/06/25   

علی امینی-ریی�س ثب�ت اس�ناد و ام�الک نیش�ابور

اصالحیه 
آگهی نوبتی سه ماهه اول   سال 1400 شمسی حوزه ثبتی شهرستان تربت جام منتشره در روزنامه قدس در دو 

نوبت  به شماره های 9583 به تاریخ انتشار 1400/05/02 و 9603 به تاریخ انتشار 1400/06/01
ششدانگ قسمتی از یک باب منزل به مساحت دویست متر و پنجاه و پنج صدم  متر مربع )200/55 متر مربع( به 
شماره پالک یکهزار و یکصد و سی و پنج اصلی )1135–اصلی ( واقع در بخش 13 مشهد مورد تقاضای خانم  فرح 

تخاوی که اشتباها در روزنامه های فوق الذکر بنام خانم فرخ تخاوی آگهی گردیده بود.
لذا برابر بند 2 ماده 25 اصالحی قانون ثبت و تبصره یک فراز یک قسمت الف بند 387 مجموعه بخشنامه های ثبتی  
هرکس نسبت به ملک  آگهی شده فوق ) آگهی اصالحی( معترض میباشد ویا اینکه بین متقاضیان ثبت و دیگری 
اقامه دعوی شده و یا در جریان است می بایست از تاریخ انتشار آگهي اصالحی  به مدت   30  روز اعتراض خویش 
را به ثبت اسناد تربت جام تسلیم و رسید دریافت نمایند و در اجرای تبصره 2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های ثبتی از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت  ظرف  مدت یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مراجع ذیصالح 

قضایی تقدیم وگواهی الزم از مراجع مذکور  اخذوبه این اداره تسلیم نمایند.آ1404998
تاریخ انتشار آگهی اصالحی:چهار شنبه1400/06/10

هادی نیکو فکر -رئیس  اداره ثبت اسناد وامالک تربت جام

آگهی تحدید حدود اختصاصی
بموجب تقاضای وارده ش��ماره 9020197 مورخ 1400/05/11 وکیل پالک ذیل آقای رحیم دوستدار طبق وکالت 
شماره 90956 مورخ 1399/4/25 دفتر 203 تهران درخواست تحدید حدود اختصاصی ششدانگ یک قطعه زمین به 
شماره پالک 6 فرعی از 3 اصلی واقع در شیلنک شهرستانک جاده چالوس جزء حوزه ثبتی شهرستان کرج را نموده 
اند وچون تحدید حدود ششدانگ زمین مذکور بعلت عدم حضور مالک وایجاد حدفاصل بعمل نیامده  وبرابر ماده 15 
قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود.لذا تحدید حدود ملک مزبور در روز یکشنبه مورخ 1400/07/04 ساعت 9 صبح 
در محل وقوع ملک ش��روع و بعمل خواهد آمد بدینوسیله به اطالع کلیه مالکین و مجاورین پالک های فوق الذکر 
میرساند؛در روز وساعت مقرر در محل وقوع ملک حاضر چنانچه نسبت به تحدید حدود اعتراض داشته طبق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود به مدت 30 روز اعتراض خود رابه اداره ثبت اسناد وامالک ناحیه 1 کرج تسلیم 
ورسید دریافت دارند،واعتراض کننده مکلف است در اجرای ماده 86 آیین نامه قانون ثبت ظرف مدت30 روز)یک 
ماه( از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت و دادخواست تنظیمی خود را که به مراجع قضایی تقدیم نموده گواهی 
و رسید دریافت نموده و به اداره ثبت تسلیم نماید.بدیهی است در غیر اینصورت حق واخواهی از آنان ساقط خواهد 

شد.آ1404994                            تاریخ انتشار آگهی:چهارشنبه 1400/06/10
عباسعلی شوش پاشا-رییس ثبت اسناد وامالک ناحیه یک کرج

آگهی تحدید حدود عمومی حوزه ثبتی زیرکوه
پیرو آگهي نوبتي منتشره و به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت تحدید حدود شماره هاي 

بخش14 زیرکوه:
قطعات مفروزه حاجی اباد پالک 49    -اصلی 

  1  -پالک933فرعی آقای کاظم آزادگان  ششدانگ  یک باب مغازه  به نشانی حاجی آباد بلوار امام رضا 

)ع(سه شنبه 06 /07 /14 ساعت 8  -الی30 /8صبح
2  - پالک3167فرعی آقای محمد وحید پور   شش��دانگ  یک قطعه زمین دایر مزروعی    به نش��انی 

حاجی خیابان سردار زارعی سه شنبه 06 /07 /14 ساعت 30 /8 -الی9 صبح
3  -پالک3187فرعی آقای مازیار نهتانی   ششدانگ  یک قطعه زمین  دایر مزروعی به نشانی–خیابان 

جهاد 12 سه شنبه 06 /07 /14 ساعت9 -الی30 /9 صبح
4  -پالک3213فرعی آقای ابراهیم پرسال ششدانگ  یک قطعه زمین دایر مزروعی به نشانی حاجی آباد 
بلوار امام رضا )ع( ابتدای ورودی شهر از سمت شاهرختسه شنبه 06 /07 /1400ساعت 30 /9 -الی10 صبح
5  - پالک3248فرعی آقای کماچعلی غالمی    ششدانگ  یک قطعه زمین دیمه زار    به نشانی شمال 

حاجی آبادکنار راه بمرود به ابیز قدیم  
سه شنبه 06 /07 /1400ساعت 10  - الی30 /10 صبح

6  -پالک3249فرعی آقای کماچعلی غالمی    ششدانگ  یک قطعه زمین دیمه زار    به نشانی شمال 
حاجی آبادکنار راه بمرود به ابیز قدیم  سه شنبه 06 /07 /1400ساعت30 /10  - الی30 /11 -ظهر

قطعات مفروزه مزرعه آبیز پالک83    -اصلی
7  -پالک3697فرعی آقای ملیحه یاری   شش��دانگ  یک باب منزل   به نش��انی –ابیز –خیابان حافظ 

چهارشنبه 07 /07 /1400ساعت 8   -الی30 /8 صبح
8پالک3702فرعی آقای زیور مهدی پور   ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی به نشانی زیرکوه –ابیز 

چهار شنبه 07 /07 /1400ساعت   9 -الی10 صبح
9  -پالک3703فرعی آقای مریم مهدی پور   شش��دانگ  یک قطعه زمین مزروعی به نش��انی زیرکوه 

–ابیز – چهارشنبه07 /07 /1400ساعت   30 /10  -الی11 صبح
قطعات مفروزه مزرعه فندخت  پالک87   -اصلی 

10  -پالک1918فرعی آقای محمد فلک حاجی زاده   ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی   به نشانی 
زیرکوه  -روستای فندخت چهارشنبه07 /07 /1400ساعت 11  -الی 12 -ظهر

11    -پالک1919فرعی آقای محمد فلک حاجی زاده   ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی   به نشانی 
زیرکوه  -روستای فندخت چهارشنبه07 /07 /1400ساعت 12  - الی13 ظهر

قطعات مفروزه مزرعه شیرگ پالک241   -اصلی
12  -پالک700موقوفه حاج میر قاسم عرب زهانی بتولیت محمد سیاری شناسه ملی 14001004357 
ششدانگ یک قطعه باغ به نشانی زیرکوه روستای شیرگ پنجشنبه08 /07 /1400ساعت8 -الی830 -صبح

13  -پالک702موقوفه حاج میر قاسم عرب زهانی بتولیت محمد سیاری شناسه ملی 14001004357 
ششدانگ یک قطعه باغ به نشانی زیرکوه روستای شیرگ پنجشنبه /08 /1400ساعت30 /8 -الی9 - صبح
14  -پالک703موقوفه حاج میر قاسم عرب زهانی بتولیت محمد سیاری شناسه ملی 14001004357 
ششدانگ یک قطعه باغ به نشانی زیرکوه روستای شیرگ پنجشنبه08 /07 /1400ساعت9 -الی30 /9 - صبح
15  -پالک704موقوفه حاج میر قاسم عرب زهانی بتولیت محمد سیاری شناسه ملی 14001004357 
ششدانگ یک قطعه باغ به نشانی زیرکوه روستای شیرگ پنجشنبه08 /07 /1400ساعت30 /9 -الی10 - صبح
16  -پالک705موقوفه حاج میر قاسم عرب زهانی بتولیت محمد سیاری شناسه ملی 14001004357 
ششدانگ یک قطعه باغ به نشانی زیرکوه روستای شیرگ پنجشنبه08 /07 /1400ساعت10 -الی30 /10 - صبح

17  -پالک706موقوفه حاج میر قاسم عرب زهانی بتولیت محمد سیاری شناسه ملی 14001004357 
ششدانگ یک قطعه باغ به نشانی زیرکوه روستای شیرگ پنجشنبه08 /07 /1400ساعت30 /10 -الی11 -ظهر
18  -پالک707موقوفه حاج میر قاسم عرب زهانی بتولیت محمد سیاری شناسه ملی 14001004357 
ششدانگ یک قطعه باغ به نشانی زیرکوه روستای شیرگ دو شنبه12 /07 /1400 ساعت 11 - الی 30 /11 - ظهر
19  -پالک708موقوفه حاج میر قاسم عرب زهانی بتولیت محمد سیاری شناسه ملی 14001004357 
ششدانگ یک قطعه باغ به نشانی زیرکوه روستای شیرگ دو شنبه12 /07 /1400 ساعت 30 /11  -الی 12 - ظهر
20  -پالک709موقوفه حاج میر قاسم عرب زهانی بتولیت محمد سیاری شناسه ملی 14001004357 
ششدانگ یک قطعه باغ به نشانی زیرکوه روستای شیرگ دو شنبه12 /07 /1400 ساعت 12  -الی 30 /12 - ظهر
21  -پالک710موقوفه حاج میر قاسم عرب زهانی بتولیت محمد سیاری شناسه ملی 14001004357 
ششدانگ یک قطعه باغ به نشانی زیرکوه روستای شیرگ دو شنبه12 /07 /1400 ساعت 30 /12 -الی 13 - ظهر
22  -پالک711موقوفه حاج میر قاسم عرب زهانی بتولیت محمد سیاری شناسه ملی 14001004357 
ششدانگ یک قطعه باغ به نشانی زیرکوه روستای شیرگ دو شنبه12 /07 /1400 ساعت 13 -الی 30 /13 - ظهر
23  -پالک712موقوفه حاج میر قاسم عرب زهانی بتولیت محمد سیاری شناسه ملی 14001004357 
ششدانگ یک قطعه باغ به نشانی زیرکوه روستای شیرگ دو شنبه12 /07 /1400 ساعت 30 /13 -الی 14 - ظهر

قطعات مفروزه مزرعه زهان پالک299    -اصلی
24  -پالک3076فرعی خانم حکیمه جانی   ششدانگ  یک باب مغازه  به نشانی زهان بلوار امام رضا )ع(

چهار شنبه 14 /07 /1400 ساعت 8 الی9 -صبح
انج��ام خواهد ش��د. لذا به موجب م��اده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان ام��الک و حقوق ارتفاقی و 
مجاورین شماره¬های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در 
محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقررحاضر 
نباش��ند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار ش��ده از طرف مجاورین تحدید 
خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی 
که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا س��ی روز از تاریخ تحدید حدود 
پذیرفته خواهد شد. و برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت، از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور 
اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. در غیر اینصورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 

را طبق مقررات ادامه می دهد.آ1404988             تاریخ انتشار: 10 /06 /1400
غالمرضا   صادقیان  -رئیس  اداره  ثبت  و  اسناد  زیرکوه

))آگهي فقدان سند مالکیت((
نظر به اینکه آقای سید مجتبی محمودی با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی امضاء شده تقاضای کتبی 
جهت دریافت س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی گردیده که س��ند 
مالکیت ششدانگ پالک ثبتی 1270،1517  - اصلی واقع در بخش 11 قاینات به علت جابجایی مفقود 
ش��ده اس��ت لذا با بررسی ثبت دفاتر امالک و پرونده ثبتی معلوم گردید که ششدانگ پالک فوق ذیل 
ثبت 31304 صفحه 38 دفتر 206 به نام آقای سید مجتبی محمودی فرزند سید زین العابدین ثبت و 
سند مالکیت به شماره سریال 094765 ج 93 صادر و تسلیم گردیده و سابقه ای بیش از این ندارد. لذا 
مراتب به استناد ماده 120 آئین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب   80،11،8  یک نوبت آگهی و متذکر 
می گردد که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده که در این آگهی ذکر نشده و 
یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود سند مالکیت المثنی 

نوبت اول صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.آ1404978
علی  صفایی  فر-رئیس  اداره  ثبت  اسناد وامالک  شهرستان  قاین

آگهی دعوت «
جن��اب آقای س��ید ابوالقاس��م فقیه )ک��د مل��ی 0888961804(،جناب آقای س��ید امیر فقی��ه )کد ملی 
0888547692( ،جناب آقای سیدحس��ین فقیه ) کد ملی 0888974302( ،سرکار خانم 
بهجت محم��ودی ) کد ملی 1888242301( فرزند بتول فقیه ،س��رکار خانم زهرا محمودی 
)ک��د ملی 08889011923( فرزند بتول فقیه ،ب��ا عنایت به تقاضای خانم طاهره فقیه مبنی بر افراز 
س��هم مشاعی خود از شش��دانگ پالک ثبتی 549 فرعی از 8 فرعی از 1587- اصلی بخش 11 قاین 
واقع در خیابان ش��هید رجایی 14 در اجرای ماده 3 آیین نامه قانون افراز و فروش امالک مش��اع روز 
1400،06،23 ساعت 9 صبح جهت رسیدگی و انجام عملیات ثبتی افراز، تعیین وقت شده است؛ نظر 
به اینکه جنابعالی احدی از ورثه مرحومه خانم فاطمه فاقدی مالک ششدانگ پالک فوق میباشید و از 
طرفی امکان ابالغ به شما مقدور نمی باشد لذا بدینوسیله مراتب فوق آگهی می شود تا چنانچه در مورد 
افراز ملک مزبور حقی برای خود قائل هستید و یا اختالفی با سایر شرکاء دارید در روز و ساعت مقرر در 
محل وقوع ملک حضور بهم رسانیده و مطالب خود را اظهار دارید تا در صورتمجلس مربوطه منعکس 

شود. ضمنا عدم حضور شما مانع از انجام کار نخواهد شد .آ1404987
علی  صفایی  فر-رئیس  اداره  ثبت  اسناد وامالک  شهرستان  قاین

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد((
نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/9/20 امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد ثبتی 
شهرستان تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم 

به شرح ذیل آگهی می گردد:
خانم صبا محمدپرس��ت به شناس��نامه ش��ماره 0740267051 کدملی 0740267051 صادره تایباد فرزند ناصر در 
ششدانگ یکباب منزل به مساحت 327 مترمربع پالک شماره 665 فرعی از 250 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 
14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت عبداله محمودی و قسمتی از پالک** کالسه 635- 99

لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم داخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1404915 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/6/10                                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/6/25

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای حمیدرضا کاسب برابر وکالتنامه شماره 136275 مورخ 1400/05/06 دفترخانه 18 مشهد بوکالت 
از طرف ورثه مرحوم غالمرضا سلیمی باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین محصور به شماره 
پالک 6219 اصلی بخش چهار مش��هد که متعلق به نامبرده میباش��د به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. با 
بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 3293 دفتر 45 صفحه 171 بنام آقای غالمرضا 

سلیمی ثبت و سند به شماره چاپی 154195 صادر گردیده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد..... 
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ- 1404963 م.الف 800
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای اس��داله پایان و به اس��تناد دو برگه استشهادیه گواهی امضاء شده توسط دفتر اسناد رسمی 53 
مشهد نسبت به ششدانگ اعیان پالک ثبتی 4375 فرعی از 232- اصلی بخش 9 مشهد که بعلت سهل انگاری مفقود 
گردیده است تقاضای صدور سند المثنی نموده است که برابر ثبت دفتر امالک ششدانگ اعیان پالک فوق ذیل شماره 
دفتر امالک 139720306003023814 بنام آقای اسداله پایان ثبت و نسبت به سه دانگ از ششدانگ ثبت و یک 

جلد سند به شماره چاپی 068200 سری الف 96 صادر و تسلیم شده است، دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. 
لذا مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل 
سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت 
مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم 

آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ- 1404964 م.الف 801
مدیر ساختمان شماره 2 اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک مشهد-بشیر پاشایی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه خانم فخری شاهرخی و به استناد دو برگه استشهادیه گواهی امضاء شده توسط دفتر اسناد رسمی 8 
مشهد نسبت به ششدانگ اعیان پالک ثبتی 4375 فرعی از 232- اصلی بخش 9 مشهد که بعلت سهل انگاری مفقود 
گردیده اس��ت تقاضای صدور سند المثنی نموده اس��ت که برابر ثبت دفتر امالک ششدانگ اعیان پالک فوق ذیل 
شماره دفتر امالک 139720306003023815 بنام خانم فخری شاهرخی ثبت و نسبت به سه دانگ از ششدانگ 
ثبت و یک جلد س��ند به ش��ماره چاپی 068201 سری الف 96 صادر و تسلیم شده است، دفتر امالک بیش از این 
حکایتی ندارد. لذا مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده 
یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود 
را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول 
اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ- 1404965 م.الف 802
مدیر ساختمان شماره 2 اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک مشهد- بشیر پاشایی

 رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینکه خانم ریحانه قدمیاری  دارای شناسنامه شماره    1050726804 به شرح دادخ.است به کالسه  248 از این شورا 
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  محمد رضا رحمانی به شناسنامه  5749945006  
در تاریخ  1400/5/24 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به : 

1. حسین رحمانی فرزند علی  کد ملی 5749189171 ت.ت  1347/2/10  نسبت  پدر مرحوم 
2.سرور قدمیاری  فرزند یداله کد ملی 5749193608 ت.ت  1351/3/20  نسبت  مادر مرحوم 

3.ریحانه قدمیاری فرزند محمد کد ملی  1050726804  ت.ت  1376/3/16  نسبت همسر مرحوم 
4.غزل رحمانی فرزند محمد رضا کد ملی 5740335930  ت.ت 1397/10/25 نسبت فرزند مرحوم 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را باستناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد . آ1405020
 سید حسن سامغانی قاضی شورا شعبه هفتم شورای حل اختالف زبرخان

آگهی فقدان سند مالکیت
 نظر به اینکه آقای محمدرضا کاریزنوی فرزند علی به شماره شناسنامه 2 باستناد دو برگ استشهادیه گواهی امضا 
شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است که سند 
مالکیت به شماره چاپی 545779  ب/98 مربوط به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت148/51متر مربع به 
شماره پالک 3096 فرعی واقع در اراضی درود پالک 120 اصلی بخش 3 زبرخان به نام محمدرضا کاریز نوی میباشد 
به علت نامعلوم مفقود گردیده که با بررسی دفتر امالک مشخص گردید که سند مالکیت نامبرده ذیل ثبت و صفحه 
دفت��ر الکترونیکی به ش��ماره 139820306001001652 به نام متقاضی ثب��ت گردیده و دفتر امالک بیش از این 
حکایتی ندارد. لذا به استناد ماده 120  آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکرمیگردد هرکس نسبت 
به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد  ظرف مدت ده روز ازتاریخ 
انتشاراین آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت و یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید 
بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقررو یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله 
رسمی نسبت به صدورسند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.آ1405021    انتشار: 1400/6/10

سید حسن پورموسوی - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان زبرخان

آگهی فقدان سندمالکیت
آقای حسن نعمت زاده با ارائه دوبرگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی شماره 50 نور تصدیق شده است اعالم 
داشته که ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین پالک ثبتی 111 فرعی 44 اصلی بخش 6 الحاقی ثبت نور که در 
دفتر 16 صفحه 353 و شماره ثبت 2122 سند بشماره سریال 095341 بنام حسن نعمت زاده ثبت و صادر گردیده 
بود و به علت اسباب کشی مفقود شده لذا درخواست صدور سند المثنی نموده است. در اجرای ماده 120 آیین نامه 
اصالحی قانون ثبت و تبصره های ذیل آن مراتب در یک نوبت آگهی میگردد چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله با 
وجود اصل سند مالکیت مذکور نزد خود می باشند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی می بایست اعتراض 
خود را به پیوست اصل سند مالکیت با سند معامله به اداره ثبت محل ارائه و رسید آن را دریافت نمایند. بدیهی است 
چنانچه پس از اتمام مدت مقرراعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ویا سند معامله ارائه 

نگردد این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی خواهد نمود.م الف 1181010 آ1405022
تاریخ انتشار: 1400،06،10

علی سعادتی - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک نور
 

آگهی فقدان سند مالکیت
چون آقای یحیی جهانی برابر درخواست شماره 2856-1400/6/6 با ارائه دو برگ استشهادیه محلی امضاء شده مدعی 
است سند مالکیت مقدار یک یازدهم مشاع از ششدانگ پالک 42 فرعی از 182 اصلی بخش قوچان مفقود گردیده 
است و با بررسی دفتر امالک مشخص گردید ذیل صفحه 38 دفتر 56 مقدار یک یازدهم مشاء از ششدانگ پالک فوق 
بنام آقای یحیی جهانی نیت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده است لذا به استناد ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا هر کس مدعی انجام معامله با وجود سند مالکیت بالی فوق نزد خود می 
باشد باید ظرف مدت 10 روز پس از مدت انتشار آگهی به این اداره مراجعه و مراتب را اعالم نماید. بدیهی است پس از 

سپری شدن مهلت مقرر طبق مقررات نسبت به صدور سند المثنی به نام متقاضی اقدام خواهد شد.آ1405024
عباس برق شمشیر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قوچان
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