
آستان نیوز،  ــزارش  گ به 
حـــــــــجـــــــــت االســـــــــام 
ــن احــمــد  ــمــی ــمــســل وال
ــا روز  ــروی هــمــزمــان ب مـ
ــاپ  ــلـــی صـــنـــعـــت چـ مـ
و  چــــاپ  مــؤســســه  در 
آستان قدس رضوی حضور  انتشارات 
بخش های  از  ــد  ــازدی ب ضمن  و  یــافــت 
ایــن مؤسسه  کــارکــنــان  بــا  آن  مختلف 

دیدار کرد.
از تاش  با قدردانی  این دیــدار  وی در 
کــارکــنــان مؤسسه چـــاپ و  و کــوشــش 
انتشارات آستان قدس، بر ضرورت قدر 
دانستن منزلت و اهمیت کار تأکید و 
گفت: انسان ها در هر جایگاهی که قرار 
می گیرند، باید تمام توان و تمرکز خود را 
برای انجام کار به بهترین شکل ممکن 

معطوف سازند.
بــا بیان  قــدس رضـــوی  تولیت آســتــان 
آنکه کاری  از  اینکه حــوزه چــاپ بیش 
صنعتی باشد، فعالیتی فرهنگی است، 
ابــزار  از  در چــاپ  اگرچه  کــرد:  تصریح 
اما خروجی  صنعت استفاده می شود 
بنابراین  است،  فرهنگی  و  آن معرفتی 
جزو  انــتــشــارات  و  چــاپ  مؤسسه های 
مجموعه های فرهنگی و دست اندرکاران 
ــزو اصــحــاب فــرهــنــگ کشور  ــا جـ آن هــ
هستند، از این رو فعالیتی بسیار فاخر 

و ارزشمند است.

وی صنعت چاپ را یکی از محورهای 
و  دانــســت  در جامعه  فرهنگ  اشــاعــه 
اگرچه  مؤلفان  و  نویسند گان  گــفــت: 
ــقــان کــتــاب هــا هــســتــنــد، امـــا اگــر  خــال
صنعت چاپ نباشد تاش ها و زحمات 
آن ها نیز به نتیجه نمی رسد و کتابشان 

به دست مردم نخواهد رسید. 
حجت االسام والمسلمین مروی افزود: 
رشد فرهنگ کشور با کتاب و مطالعه 
ایــن رو صنعت  صـــورت مــی پــذیــرد، از 
چاپ در رشد فرهنگ و پیشرفت کشور 

نقش بسزایی دارد.
کارگیری  بــه  اهمیت  بــه  ادامـــه  در  وی 
فعالیت های  در  ــوآوری  ــ نـ و  خــاقــیــت 
فرهنگی اشــاره و تصریح کــرد: هر امر 
تکراری مال آور می شود به ویژه امروزه 
که  ارتباطی  نوین  ابــزارهــای  توسعه  با 
در اختیار جامعه و جوانان قرار گرفته 
نــوآوری  و  کارگیری خاقیت  به  اســت، 
برای اثربخشی امری گریزناپذیر بوده و 
مزیتی مهم برای جذب مخاطب است.
بــا بیان  قــدس رضـــوی  تولیت آســتــان 

ایده های  نیازمند  چاپ  صنعت  اینکه 
نو و خاقیت برای تأثیرگذاری فرهنگی 
است، اضافه کرد: نوآوری یک نیاز برای 
بشر و امری فطری بوده که خداوند در 
وجود انسان قرار داده است، پس باید 
همواره از ایده های نو، بدیع و خاقیت 
برای تأثیرگذاری و نقش آفرینی فرهنگی 

استفاده شود.
یک  موفقیت  در  را  جلد  طــراحــی  وی 
مؤثر  بسیار  مخاطب  جــذب  و  کــتــاب 
دانست و عنوان کرد: در چاپ کتاب و 
طراحی جلد نباید به رویه های مرسوم 
هر  بلکه  ــود،  شـ بسنده  همیشگی  و 
سال نیازمند نوآوری تازه در امر چاپ و 

انتشارات هستیم.
با  مـــروی  والمسلمین  حــجــت االســام 
بــیــان ایــنــکــه طــراحــی نــامــنــاســب جلد 
می تواند موفقیت یک کتاب خوب را به 
طور کامل تحت تأثیر قرار دهد، تصریح 
کرد: مؤسسه چاپ و انتشارات آستان 
قــدس رضــوی باید در نـــوآوری چــاپ و 
طــراحــی هــای بــدیــع ســرآمــد بـــوده و در 
استحکام، خاقیت و انجام کار خوب 

در سطح ملی و منطقه الگو باشد.
ــدار  ــن دی ای ابــتــدای  گفتنی اســـت، در 
مؤسسه  عامل  مدیر  فــرزانــه،  مسعود 
چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی 
گزارشی از اقدام های این مؤسسه ارائه 

کرد.

عصر  صالحی   سارا 
مــحــرم که  ــاه  ــ م روز  هـــر 
حسن  ــام  ــ امـ صــحــن  از 
نوای  بگذری،  مجتبی)ع( 
مــداحــی هــای عــاشــورایــی 
تو را ناخودآگاه به خیمه 
زینبیه می کشاند. تصویر متبسم شهیدان 
شیخ  محاتی،  حجت االسام  برونسی، 
باقرالنمر، ابراهیم هــادی، عباس دوران تا 
شــهــدای هسته ای رضــایــی نــژاد و ســردار 
پــذیــرای  مجلس  پیشانی  در  سلیمانی 
میهمانان هستند.هر روز مراسم با دعای 
فرج متبرک می شود و مداح چند دقیقه ای 
هم از مصایب سفر زینبی می خواند و از 
بار سنگین و طاقت فرسایی می گوید که از 
عصر عاشورا بر دوش بانوی صبر و رضا از 
تبار عصمت و طهارت گذاشته شد و باید 
پیام مکتب حسینی را طوری به مخاطبان 
غایب آن برساند که چند هــزاره بعد هم 

شیفته آن شوند.  

پرچمداران آینده انقالب ◾
برخی از خانم ها با قرائت ادعیه و زیارات، 
دل خود را آمــاده گره زدن به این محفل 
انس و آشنایی با اهل بیت)ع( می کنند. 
هــمــراه دخترانش  ــادران  مـ از همین  یکی 
رضــا)ع(  زیـــارت حضرت  قرائت  مشغول 

هستند.او درباره دلیل حضورشان در این 
کرونایی  محدودیت های  وجــود  با  مراسم 
می گوید: منزلمان چندان به حرم نزدیک 
نیست ولی تاش می کنم کارهایم را طوری 
بچینم که در ایام و مناسبت های مذهبی 
به خصوص ماه محرم همراه بچه هایم در 
مراسم حرم رضوی شرکت کنیم چون با 
آسودگی خیالم از بهداشتی بودن مراسم، 
و  آمیخته  دینی مان  فرهنگ  با  فرزندانم 
زینبیه  از  زیــادی  تربیت می شوند.بخش 
با حضور دختران جوان طلبه پر شده که 
آمده اند.  همکاسی ها  و  دوستان  همراه 
خودکار،  و  دفترچه  با  هم  خیلی هایشان 
و  منبرها  محتوای  از  می توانند  چــه  هــر 

سخنرانی ها یادداشت برمی دارند.
سه نفر از این بین، پرشورتر از بقیه به نظر 

می رسند. از آن ها می پرسم، دختران نسل 
جدید انقاب، چطور می توانند راه حضرت 
زیــنــب)س( را ادامــه دهند؟ یکی از آن ها 
می گوید: الزم نیست از کارهای بزرگ شروع 
کنیم، فقط کافی است که قدم به قدم هر 
و مادر گرامی شان، حضرت  ایشان  آنچه 
فاطمه زهرا)س( در زندگی خودشان انجام 
داده و توصیه کرده اند در حد توان خودمان 
انجام بدهیم، ان شــاءهللا کم کم با کمک 
خود این بزرگواران درست تر عمل خواهیم 

کرد و کامل تر می شویم.  

پیام آوران قیام کربال ◾
نوبت به منبر وعظ می رسد. خانم رسایی، 
مدرس حوزه و دانشگاه بر جایگاه خطابه 
را »سهم  بیاناتش  محور  و  تکیه می زند 

عمده زنان در قیام عاشورا« معرفی می کند. 
به صورت  اســت  روز  که چند  موضوعی 
سلسله وار در زینبیه همراه پامنبری هایش 
تغییر  ــرای  ب که  گفتیم  می کند:...  دنبال 
اوضـــاع، انقاب و نهضت ضــرورت دارد 
و الزمــه اولــی، خون است و التزام بخش 
به  بـــرای  دادن  اهمیت خــون  پــیــام.  دوم، 
ثمر نشستن یک قیام روشــن است ولی 
اول  بخش  از  کمتر  دوم  بخش  اهمیت 
نیست. از عصر عاشورا، تبیین آرمان ها و 
اهداف از زبان حضرت زینب)س( شروع 
شد... اگر موضوع انقاب توسط پیام آ وران 
تبیین نشود، مواریث  گرانقدر قیام توسط 
مردم حفظ و حراست نمی شود. ما  خانم ها 
به روضه می آییم تا ضمن عرض تسلیت 
و سوگواری برای شهدای مظلوم کربا، از 
بانوی سردار پیام آور دشت کربا بیاموزیم 
به  را  انقابمان  و دســتــاوردهــای  پیام  کــه 
درستی به نسل های بعد منتقل کنیم تا 
نتایج آن به مرور زمان به فراموشی سپرده 
برکاتش  از  انقاب هم  فــرزنــدان  و  نشود 
تشنه  هنوز  . حاضران  بهره مند شوند... 
و  حفظ  راه هــــای  از  دانــســتــن  و  شنیدن 
حراست از این مواریث هستند که وقت 
مجلس تمام می شود ولی هنوز محرم ادامه 
دارد و می توانند روایت دیگری از آن را در 

روضه فردای زینبیه دنبال کنند.  

همه چیز از یک گروه مجازی شروع شد و پیامی که یک نفر برای ختم دعای عهد 
فرستاده بود. همان پیام موجب شد محمد نوری زاده با عده ای دیگر همراه و همدل 
شوند و گروه 313 را به نیت یاران مهدی موعود)عج( تشکیل دهند. هسته اولیه 
خیریه شمس، از چند عضو همین گروه تشکیل شد. امروز خیریه شمس)شمیم 
مهر سبحان( وابسته به کانون های خدمت رضوی استان تهران، فعالیت هایش تنها 
به تهران محدود نمی شود. کمک به تهیه جهیزیه نوعروسان از سراسر کشور، 
کمک به زلزله زدگان سی سخت، ایجاد برنامه های فرهنگی برای کودکان کار و حتی 
برگزاری نمایشگاه  محصوالت زنان سرپرست خانوار خارج از ایران تنها بخشی از 
این فعالیت هاست. با این کانون خادمیاری که اعضای آن هر چه دارند را از امام 
رضا)ع( می دانند، بیشتر آشنا شویم.محمد نــوری زاده ،مدیرعامل این مؤسسه و 
مسئول گروه جهادی شمس یکی از خدام خوب امام هشتم است. او که از کودکی 

با جلسات هفتگی قرآن آشنا شد و دل و جانش با عشق اهل 
بیت)ع( پیوند خورد، از سال ها پیش به فکر تأسیس مؤسسه ای 
بود تا به واسطه آن بتواند به نام نامی امام رضا)ع( به نیازمندان 

خدمت کند: »از سال های 84 و 85 به بعد مدام ...

 پرتویی از 
شمس الشموس

حجت االسالم والمسلمین مروی در بازدید از مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس:

صنعت چاپ نیازمند خالقیت و ایده های نو است

این روزها در صحن امام حسن مجتبی)ع( حرم مطهر رضوی هیئتی ویژه بانوان برپا شده است
شاگردی در کالس »زینبیه«

خطبه

2 دقیقه حرف حساب

خدمت بی منت به مردم 
امام  چطوری  ماندگاری   والمسلمین  حجت االسالم 
امام  با  زندگیمونو  محور سبک  پنج  کنیم؟  زندگی  رضایی 
رضا)ع( تطبیق بدیم. اول... ارتباط با خدا...توی ارتباط با خدا 
مردم دو دسته ان...یک دسته همیشه طلبکار خداین...خدایا 
چرا اینو ندادی؟ چرا این جوری شد؟... اینا طبقه طلبکارن...
هیچ وقت شما، معصومین)ع( رو توی این طبقه نمی بینین...
یک دسته هم توی ارتباط با خدا بدهکارن...مثاً خدایا تو به 
من چشم و گوش دهان دادی من هنوز شکر اینا رو نکردم...
این زمینه  نیاوردم.... امام رضا در  اینارو به جا  خدایا حق 
اینو می فهمیم؟  خودشونو بدهکار میدونستن...چه جوری 
کسی که خودشو بدهکار خدا بدونه نه تنها واجباتشو انجام 
میده بلکه مستحباتشو هم انجام میده... دوم...بحث ارتباط 
دارن  دوست  عده  یه  ان...  دودسته  همه  مردم...اینجام  با 
در خدمت  مادر  خونه  باشن...توی  در خدمتشون  دیگران 
باشه...توی جامعه بقیه مــردم... یه عده هم دوست دارن 
باشن...  بی منت  باشن...خادم  مردم  در خدمت  خودشون 
امام رضا توی حمام عمومی بودن یه نفر که نمی شناخت 
اومد و گفت میشه پشت مارو یه کیسه بکشی؟  ایشونو 
یک نفر متوجه شد و اومد گفت اینو می شناسی...علی بن 
امام  شد  شرمنده  و  ترسید  خدا  الرضاست...بنده  موسی 
گفتن اشکالی نداره شما بنده خدایی منم دارم بهت خدمت 
می کنم...اگه قراره کسی امام رضایی باشه باید توی ارتباط 
با مردم، خادم بی منت باشه...سوم... بحث ارتباط با خود 
است...هر کدوم از ما یه خونه دنیا داریم و یه خونه آخرت...
هرکس فقط به فکر ساخت خونه دنیا باشه و از خونه آخرت 
غفلت کنه به خودش ظلم کرده...مثل کسی هست که داره 
میره کوهنوردی لباس و وسایل مناسب برنمیداره...میخواد 
بره سفر برای خودرو بنزین نمیزنه...این ظلم به خود هست 
دیگه....امام رضا جزو انسان هایی هستند که آخرتشون رو 
از دنیا آباد تر کردن...چهارم... ارتباط با قرآن و عترت...امام 
رضا فرمودن هرکس زندگی امام رضایی میخواد باید شاگرد 
مکتب قرآن و عترت باشه... فرمودن خدا بیامرزه کسی که 
بده...پرسشگر  یاد  به دیگران هم  و  بگیره  یاد  مارو  معارف 
قرآن و عترت باشیم...عمل کننده به قرآن و عترت باشیم...

پنجم... ما دشمنی به نام شیطان 
ــا میگن  ــام رضـ ــ داریــــــم... ام

ــرار کــنــیــن... ــ از شــیــطــان ف
ــه...  ــت ــب ــدا ال بـــه ســمــت خــ
در زنــدگــی امــام رضــایــی از 

شیطان باید پناه برد به خدا...
در  شیطان  با  میخوای 

ــیــفــتــی یــکــســره  ب
ــزن  ــ فـــــــریـــــــاد بـ

امام  یا  لبیک 
رضا)ع(... .

شرح سخنرانی امام حسین)ع( در منا )11(

ذلت دوری از محور حق
حجت االسالم جمال زاده  امام حسین)ع( 
عالمان باتقوا را شایسته حکومت داری معرفی 
کرد و خطاب به علمای حاضر در سرزمین 
منا گفت امروز وضعیت شما از همه مردم 
مصیبت بارتر است، چراکه جایگاه علمایی را 
از شما گرفته اند. از نگاه امام حسین)ع( علت 
اینکه دشمنان دین خدا توانستند جایگاه 
علما را از آن ها بگیرند این است که عالمان 

ابتدا خود از محور حق دور شدند.
آنچه به عنوان محور حق در دین معرفی  شده، 
باقر)ع(  امام  است.  اهل بیت)ع(  والیت  امر 
بنا  و  پایه استوار  پنج  بر  می فرماید: اســام 
شده است: نماز، زکات، حج، روزه و والیت؛ 
آن گونه که به والیت فراخوانده شده، به چیزی 
ندا داده نشده؛ مردم چهار رکن را پذیرفته اند؛ 

ولی والیت را رها کرده اند.
حق و حقیقت در عالم انسانی دارای محور و 
مظهری است که میزان قرب و نزدیکی انسان 
به خداوند، به اندازه نزدیکی و همراهی با این 
محور و مظهر اســت. مظهر حق در عالم، 
امــام اســت، کسی که با امــام همراه باشد، 
امامش  از  اگر کسی  سعادتمند است ولی 
روی برگرداند یا عقب تر از امامش باشد، یا 
از دین خارج می شود یا به هاکت می رسد؛ 
زیــارت جامعه کبیره خطاب  آن گونه که در 
به ائمه اطهار)ع( می خوانیم: فالراغب عنکم 
مارق و الازم لکم الحق و المقصر فی حقکم 

زاهق.
دوری از والیت به عنوان محور حق، موجب 
ذلــت و خــواری می شود. ایــن خــواری پیش 
بگیرد،  را  انسان  آنکه در آخــرت گریبان  از 
در همین دنیا خود را نشان می دهد. نقل 
به خافت  امــام علی)ع(  اســت هنگامی که 
بــرای بیعت گرفتن برای  رسید، عمار یاسر 
بزرگان مسلمین  از  یکی  نــزد  امــام علی)ع( 
رفــت. ایــن شخص پس از اینکه تعریف و 
تمجید زیادی از امام علی)ع( انجام داد، از 
بیعت کردن با حضرت خودداری کرد و گفت 
نمی خواهم وارد امور دنیوی شوم و ترجیح 
می دهم به عبادت و راز و نیاز با خدا بپردازم. 
امــام علی نیز کــاری به او نداشت. سال ها 
گذشت تا اینکه عبدالملک مروان به خافت 
رسید. او، حجاج بن یوسف که انسان بسیار 
خون ریز و سفاکی بود را به عنوان والی مدینه 

تعیین کرد.
همان شبی که حجاج وارد مدینه شد، همان 
شخصی که با امام علی)ع( بیعت نکرده بود، 
در خانه حجاج را زد. وقتی از او پرسیدند به 
خاطر چه این وقت شب مزاحم والی شده 
است، گفت: از رسول خدا نقل است که هر 
کس بمیرد و امام و پیشوایش را نشناسد و 
در بیعت او نباشد، به مرگ مــردان جاهلی 
مــرده اســت. آمــده ام با حجاج بیعت کنم و 
می ترسم تا فردا صبر کنم! شاید از دنیا رفتم 
و بــدون بیعت با او به مرگ جاهلی بمیرم! 
حجاج درحالی که روی تختش دراز کشیده 
بــود، به این شخص که جزو بزرگان و افراد 
مشهور آن دوران بود، گفت: من حوصله بلند 
شدن از جای خود را ندارم تا دستم را برای 
بیعت به تو نزدیک کنم، همین طور با پای 
من بیعت کن، قبول است. به همین خاطر 
می گویند شخصی که حاضر نشود با دست 
امیرالمؤمنین بیعت کند، ســزاوار خــواری و 

ذلِت بیعت با پای حجاج است!

حوزه چاپ بیش از آنکه کاری صنعتی باشد، فعالیتی فرهنگی است.  اگرچه 
در چاپ از ابزار صنعت استفاده می شود اما خروجی آن معرفتی و فرهنگی 
است، بنابراین مؤسسه های چاپ و انتشارات جزو مجموعه های فرهنگی 

و دست اندرکاران آن ها جزو اصحاب فرهنگ کشور هستند.

گزيدهگزيده

 آشنایی با کانون خادمیاری »شمس«
 که در امور خیر فعالیت می کند
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 »بهار« در پاییز 
به قرقیزستان می رسد

 »داروی من، نجات تو« طرحی 
برای کمک به بیماران کرونایی

قطارنوشت

 مسافران  امام رضایی
2به مقصد سیستان

4

2

3

3

2
 درباره تاریخچه 346 ساله

 یکی از قدیمی ترین مصالهای ایران و مشهدالرضا)ع(

غوغای »قَدْ قاَمت«
به بهانه 13 شهریور، روز تعاون

 تأملی بر تعاون 
و دیگریاری در اسالم

    سال اول    ویژه نامه 141    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی



َالعَقُل 
يَهدی و 
يُنجی و 
َاجَلهُل 
يُغوی وَ 
ُردی ي

عقل راهنمايی 
می كند و نجات 
می دهد و نادانی 
گمراه می كند و نابود 
می گرداند.

تصنیف غررالحکم و 
دررالکلم، ص51

أفَضُل 
ِبادَةِ  الع

بَعدِ 
  ِ امَلعِرَفة

  ُ ِإنتِظار
الَفَرِج

بهترين عبادت پس 
از شناختن خداوند،  

انتظار فرج و 
گشايش است.

تحف العقول، ص403

FX

 نیاز مبرم
 به اكسیژن

اما یکی از معضالتی 
که بیماران کرونایی با 
آن دست به گریبان 

هستند، نیاز مبرم به 
اکسیژن است. وقتی 
ویروس مرموز کرونا 

در ریه های فرد مبتال 
خانه می کند و در 

پس هر خس خس 
سینه، نفس هایش را 
به شماره می اندازد، 

چیزی که در آن 
لحظات نفسگیر 

بیشتر از همه به آن 
نیاز پیدا می کند، 

اکسیژن است.

جست وجوی 
مشترک برای 
درک درست

معموالً در گفت وگوها 
طرفین می خواهند 
امتیازات و برتری های 
خود در مناسک، 
آموزه ها و تجربه ها را 
بیان کنند که بر سر 
آموزه ها، جدل های 
کالمی صورت می گیرد 
و شاهد این مجادالت 
در گفت وگوهای 
مختلف بوده ایم. 
به جای این رویکرد، 
الهیات گفت وگویی، 
جست وجوی 
مشترکی برای دست 
یافتن به درک درست 
است.

در حاشیه در حاشیه

معین اصغری  
صدای گریه بی انتها خودش روضه ست

لباس مشکی صاحب عزا خودش روضه ست
اولین نکته ای که در نگاه نخست توجه ما را به خود جلب 
می کند ردیف خاص این شعر است که نو و جالب است. تا 
حاال کمتر و یا شاید اصالً استفاده نشده و از نظر حال و هوا 
هم کامالً مناسب یک غزل مرثیه اســت؛ آن هم غزلی که 

شاعر از همان بیت نخست دست خودش را رو نمی کند و ما 
نمی دانیم دقیقاً خطاب شعر به کیست.

امان ز درد، به گودال قتلگاه قسم
که گودی زیر دو چشم شما خودش روضه ست

بازی خوب  مسعود یوسف پور با دو کلمه گودال و گودی چشم 
در آمده و خوب نشسته است. ضمناً همچنان رازآلودگی 
اینکه مخاطب شعر کیست بــرای ما ادامــه دارد و اگرچه 

می توانیم حدس هایی بزنیم اما هنوز نمی دانیم دقیقاً مرثیه 
کدام یک از شخصیت های کربال را می خوانیم.

دوباره گریه و یک جرعه آب و ذکر حسین
حسین گفتنت این روزها خودش روضه ست

این بیت می توانست با کمی ظرافت و شاعرانگی تبدیل به 
بیت قوی تری شود اما کنار هم چیدن خشک و خالی گریه و 
آب و حسین و روضه نتوانسته به تنهایی اتفاقی را رقم بزند 

که ما بین این عناصر نخ تسبیح آرایه ای را هم ببینیم. این 
بیت تنها مرثیه است و نکته ادبی ندارد.
حکایتی است که قصاب کوچه می فهمد
بریدن سر ذبح از قفا خودش روضه ست

از اینجا دیگر می توانیم حــدس قطعی بزنیم کــه مرثیه 
دربــاره امــام ســجــاد)ع( اســت. امامی که در زندگی ایشان 
نوشته اند پس از ماجرای کربال هرگاه لیوان آبی می دید اشک 

می ریخت، هرگاه طفل شیرخواری می دید اشک می ریخت، 
هرگاه قصابی را در حال ذبح کــردن گوسفند می دید از او 
می پرسید آیا پیش از سر بریدن گوسفند را سیراب کرده ای 

یا نه؟ 
بگو به گریه که هل من معین... ادامه نده

غریب ماندن خون خدا خودش روضه ست
مصراع نخست را اگر بدون مصراع دوم بخوانیم معنی کمی 

دچار اشکال است. در نگاه اول فکر می کنیم شاعر به امام 
می گوید به گریه بگو که هل من معین و بعد هم دیگر ادامه 
نده. اما وقتی مصراع دوم را می خوانیم متوجه می شویم 
منظور شاعر این است با حالت گریه هل من معین بگو و بعد 
بالفاصله خودش می گوید کافی است! دیگر ادامه نده! همین 
که خون خدا غریب مانده بود و فریاد هل من معین سر داد 
خودش برای روضه کافی است. بیت بسیار خوب است و به 

نوعی تصویرسازی دارد.
شکست بغض تو... گفتی سه مرتبه: الشام

همین نگفتنِ از کربال خودش روضه ست
برای حسن ختام این غزل مرثیه، بیت بسیار خوبی است و 
مخاطب را منقلب می کند. وقتی از حضرت زین العابدین)ع( 
پرسیدند در ماجرای سفر کربال کجا بیشتر از همه به شما 
سخت گذشت، حضرت سه بار فرمودند الشام... الشام... 

الشام. داستان غصه اسارت حرم آل هللا و به غل و زنجیر 
شــدن ناموس خــدا را فقط ولــی خــدا می فهمد و درک این 
مصیبت از فهم اندک ما باالتر است. اتفاقاً شاعر هم به 
زیبایی و شبیه بیت قبل همان فرمت را اینجا هم به کار 
می برد و بــدون اینکه بخواهد روضــه را باز کند با کنایه ای 
رندانه می گوید همین که آقا چیزی از کربال نگفت دیگر 

خودت تا ته داستان را بخوان که چه بوده است.

ادب الحسین
 الشام...
 الشام... الشام

موعظه
شیخ جعفر ناصری

   بزرگ ترين دشمن توحید، شیطان است
قلب سلیم قلبی است كه وقتی يک عمل از آن صادر شود، خطور ذهنی 

بد بر آن حادث نمی  شود. قلب سلیم قلبی است كه تزلزل و بیماری 
ندارد. بیشتر پلیدی های اعمال به دلیل ناخالصی است. ناخالصی  ها، 

بدی ها و زشتی  ها را به همه اعمال سرايت می دهد و دست انسان را 

در روز قیامت خالی می  كند.اما وقتی قلبی آلودگی دارد، شیطان از 
همین آلودگی استفاده می كند و امواج و پارازيت هايش را می  فرستد؛ 

مثالً گاهی انسان می خواهد نماز بخواند، شیطان برای او اين طور 
جلوه می دهد كه االن جمعی دارند به تو نگاه می كنند؛ يعنی دنیا را در 

مقابل او زينت می دهد و ترازوی دنیا را برای او سنگین  تر می  كند:

ا ُقِضی الْْمُر إِّن اهلل َوَعَدُكْم َوْعَد الَْحقِّ َو َوَعْدُتُکْم  یطاُن لَمَّ َو قاَل الشَّ
َفَأْخَلْفُتُکْم َو ما كاَن لِی َعَلیُکْم ِمْن ُسْلطاٍن إاِلَّ أَْن َدَعْوُتُکْم َفاْسَتَجْبُتْم لی  

َفال َتُلوُمونی  َو لُوُموا أَنُْفَسُکْم ما أَنَا بُِمْصِرِخُکْم َو ما أَنُْتْم بُِمْصِرِخی إِنِّی 
الِمیَن لَُهْم َعذاٌب أَلیٌم؛ َكَفْرُت بِما أَْشَرْكُتُموِن ِمْن َقْبُل إِنَّ الظَّ

و همین كه كار خاتمه پذيرد، شیطان می گويد: خدا به شما وعده 

درست داد و من نیز به شما وعده)باطل و نادرست( دادم و تخلف 
كردم، من بر شما تسلطی نداشتم جز اينکه دعوتتان كردم و شما 

اجابتم كرديد. مرا مالمت نکنید، خودتان را مالمت كنید. من فريادرس 
شما نیستم و شما نیز فريادرس من نیستید. من آن شركی را كه پیش 
از اين)در كار خدا( برايم قائل بوديد انکار دارم. به درستی ستمگران، 

عذابی دردناک دارند. كار شیطان فقط در حد دعوت است  »َدَعْوُتُکْم« 
او روز قیامت می گويد: »َفال َتُلوُمونی  َو لُوُموا أَنُْفَسُکْم« چرا؟  

زيرا تو جهنمی شدن خودت را فقط به يک جزءالعله  يعنی شیطان 
مستند می كنی. بیماری قلبت را اهمیت ندادی، شاكله ات را 

نشناختی، نفست را نشناختی، همه اين ها دست به دست هم دادند 

و تو را به سمت گناه و دنیا  كشاندند؛ ولی تو می خواهی همه بار را 
روی دوش شیطان بگذاری، اما او هم نمی  پذيرد و می گويد من جزء 

العّله بودم.
چرا بخش زيادی از قرآن به توحید پرداخته است؟ چون بحث 

توحید، اصولی تر از اين حرف هاست. بزرگ ترين دشمن توحید، 

شیطان است. او تمام همت خود را بر مشرک شدن افراد می  گذارد. او 
اصالً به مقدار كم هم قانع نیست و دلش می  خواهد شرک را توسعه 

دهد؛ بنابراين انبیا همه مردم را به توحید سوق می دادند و اين برای 
شیطان خیلی گران تمام می  شد.

منبع: سايت بنیاد علمی فرهنگی هاد

13 شهریور در تقویم ملی کشور بــه عــنــوان روز 
تعاون نام گذاری شده است. اما تعریف تعاون در 
جامعه اسالمی که بر اساس سیره اهل بیت)ع( 
اداره می شود چیست؟ محمدموسی نوری، تعاون 
و دیگریاری را در سیره اجتماعی اهل بیت)ع( مورد 
بررسی قرار داده که بخشی از این مبحث را در ادامه 

خواهید خواند.
بدون تردید در هر جامعه ای افــراد نیازمند وجود 
دارند. كسانی كه یا توان كار ندارند و یا درآمدشان 
ــدازه ای نیست كــه تــمــام هزینه هایشان را  ــ بــه انـ
تأمین کند. در بینش اسالمی، همه افراد بندگان 
خدایند و تمام ثروت ها نیز متعلق به اوست. پس 
نیازمندی های این گونه افراد در حد ممكن و مورد 

قبول باید تأمین شود. 
این مسئله به خوبی ضرورت تعاون و دیگریاری را 

در جامعه به اثبات می رساند. 
مكتب اسالم تعاون را به عنوان یكی از ضرورت های 
تفكر هنجاری مورد توجه قرار داده و بر خیرخواهی، 
تقوا و شتاب در همكاری، همیاری و دیگریاری 
مؤمنان تأكید نموده و آنان را از هرگونه تعاون در 
بدی ها و دشمنی ها كه به نابرابری و بی عدالتی 
اجتماعی دامن می زند، برحذر داشته است. اسالم 
ــرادر قــرار داده و تضاد منافع را به  مسلمانان را ب
اشتراک منافع و همدلی و همدردی تبدیل نموده 
است. در نظام اسالمی، انسان ها اعضای یک پیكر 
محسوب می شوند كه اگر یكی در رنج باشد سایر 

اعضا نیز در آن احساس شریک اند. 
بر اســاس روایــات اسالمی مسلمانان نسبت به 
یكدیگر حقوق و وظایفی دارنــد كه یكی از آن ها 
»مواسات در مــال« اســت. در صورتی که یكی از 
آنــان نیازی داشته باشد، دیگران باید در تأمین 
آن بكوشند. در مكتب اسالم، دیگریاری و تأمین 

اجتماعی اقشار محروم جامعه به عنوان یكی از 
ضرورت های تفكر هنجاری مورد توجه قرار گرفته 

است.
 از این رو، در قــرآن كریم و احادیث اهل بیت)ع( 
ضمن تأكید بر همكاری، دیگریاری و سعی در رفع 
مشكالت اجتماعی و اقتصادی فقرا و محرومان 
جامعه، به مبانی فلسفه آن نیز اشاره شده است. 
تعلق اموال به جامعه، اعتقاد به حق همه افراد در 
ثروت های طبیعی، برادری اسالمی و مشاركت فقرا 

در اموال اغنیا از آن جمله است.
از دیدگاه اسالم، اموال و ثروت ها در اصل به جامعه 
تعلق دارد زیــرا خــداونــد خالفت خــود در زمین و 
وكالت در اموال را به انسان ها واگذار کرده است. 
اموال در اصل، از آن خدایند كه آن ها را در اختیار 
َّهِ  ُــوهـُـم مِّن مَّــالِ الل انسان ها قرار داده است: »وَآت
َّـــذِی آتـَـاكـُـمْ«)نــور: 33( بدین ســان، اغنیا وكــال و  ال
امنای خدا بر اموال هستند و مال نزد آنان ودیعه 
و امانت است كه به مقتضای وكالت و امانتداری 

باید عمل نمایند.
در احادیث اهل بیت)ع( نیز به این مطلب -كه 
امــوال و ثروت ها در اصل متعلق به خدایند و در 
دست اغنیا به امانت قرار داده شده اند- اشاره شده 
است. امام صادق)ع( می فرماید: »آیا گمان می كنی 
خداوند به آنــان كه ثــروت داده، به سبب گرامی 
داشتن آنان بوده و هر كه را ثروت نداده به سبب 
خوار داشتن او بوده است؟ هرگز چنین نیست، 
مــال، مــال خداست؛ آن را در نــزد افــراد به امانت 
می گذارد و به آنان اجازه داده به اقتصاد بخورند، 
بنوشند، بپوشند، ازدواج كنند، وسیله ســواری 
داشته باشند، از مؤمنان فقیر عیادت و دست گیری 
كنند و آشفتگی و پریشانی آنان را جبران نمایند«.
منبع: سامانه نشریات معرفت

 مسافران  امام رضایی
 به مقصد سیستان

به بهانه 13 شهریور، روز تعاون

 تأملی بر تعاون و دیگریاری
 دراسالم

نگاهقطارنوشت

مباحث پیرامون ادیان موضوعی بوده که 
از دیرباز بین علما و کارشناسان دینی 
مطرح است. به تازگی نشست »الهیات 
دیـــالـــوگـــی: فــرصــت هــا و چــالــش هــای 
گفت و گوی دینی« با هدف پرداختن به این موضوع از 
زاویه ای جدید با سخنرانی رسول رسولی پور، عضو هیئت  
علمی گروه فلسفه دین دانشگاه خوارزمی برگزار شد تا به 
همین موضوع بپردازد. خبرگزاری ایکنا این سخنرانی را 
انعکاس داده که بخشی از این مبحث جــذاب را با هم 

مطالعه می کنیم.

 جست وجویی مشترک برای رسیدن ◾
 به درک درست از خدا

الهیات دیالوگی دست کم در سه شکل ارائه می شود که از 
حیث روش شناختی، جامعه شناختی و هستی شناختی 
است. آنچه در این بحث به آن پرداخته می شود، الهیات 
دیالوگی از حیث روش شناختی است که به معرفت شناسی 
مربوط می شود تا جامعه شناسی و هستی شناسی. الهیات 
دیالوگی از حیث روش شناختی، خداشناسی، بین االذهانی 
ــه شــیــوه گــفــت وگــو و اشــتــراک گــذاری  و مــیــان انــســانــی ب
آموزه های اندیشیده و تجربه های زیسته خداباوران 
با یکدیگر است. گفت وگو با دیگری درباره باورهای 
الهیاتی مان، شــیــوه ای متناسب بــا واقعیت 
موجود خداباوری های گوناگون و فرهنگ های 
مختلف در جوامع انسانی است. خداباوریِ 
گفت وگویی، نه برتری جویی و رقابت 
بر سر آموزه ها به شیوه مجادالت 
ــی، بــلــکــه جــســت وجــویــی  ــالمـ کـ
ــرای دســت یافتن به  مشترک بـ
درک درســتــی از خــدا، جهان و 
انــســان بــا دیگر خـــدابـــاوران در 
فضای دوستی و احترام متقابل 

است. 

الهیات دیالوگی؛ گفت وگویی همیشه گشوده ◾
ــفــت وگــوی همیشه  گــشــوده  ــوگــی یـــک گ ــال ــهــیــات دی ال
و در جست وجوی حقیقت و تالشی دائــمــی بـــرای رفع 
سوءتفاهم ها و پیش داوری های شایع بین خداباوران است. 
خداشناسی گفت وگویی در پی اجماع آموزه ها و تجربه های 
دینی نیست، بلکه تمرینی است بر تکالیف معرفتی مان 
در شناخت هرچه بیشتر گزاره های دینی موجود در اذهان 
دیگران و تأکیدی است بر مسئولیت های اخالقی مان در 
همزیستی روادارانــه و فروتنانه با دیگری. الهیات دیالوگی 
موضعش گشودگی و نیز پذیرای آمــوزه هــای دیگر ادیان 
است و هدف گیری اش این است که سوءفهم هایی که بین 
اندیشمندان ادیان وجود دارد و پیش داوری هایی که هست 
برطرف شود و می خواهیم تکالیف معرفتی و مسئولیت های 

اخالقی مان را تمرین کنیم. 
در الهیات دیالوگی وقتی یک مسلمان با یک مسیحی 
صحبت می کند، ممکن است در مورد آموزه هایش تأکیدی 
داشته باشد و ممکن است به تحکیم باورهایش بپردازد یا 
این گفت وگو منجر به بازسازی بینش هایش شود و... اما 

آنچه مهم تر است اینکه، دیدگاه فرد اصالح شود.

التزام به فضائل اخالقی  ◾
در الهیات دیالوگی باید به برخی فضائل اخالقی التزام 
داشته باشیم که نخستین مــورد عبارت از وفـــاداری به 
دعــاوی حقیقی است؛ یعنی دنبال این باشیم که حرف 
درســت را بشنویم. دوم اینکه بــرای نتیجه بخش بودن 
الهیات گفت وگویی باید بنا را بر دوستی بگذاریم. سومین 
فضیلت اخالقی این است که باید به دنبال فهم باشیم. 
چهارم اینکه باید گشوده خو باشیم. پنجمین ویژگی 
فروتنی و از همه مهم تر اینکه باید بدانیم در زمینه باورها و 
اعتقاداتمان همیشه ممکن است خطا کنیم و آسیب پذیر 
هستیم و از این حیث باید گشوده باشیم. الهیات دیالوگی 
هم یک جُستار فلسفی است، هم مباحثه کالمی و هم 

تالشی برای دستیابی به یک حیات مشترک معنوی.

در روزهــایــی که کرونا 
سایه شوم و سیاهش 
را بر سر مردم افکنده 
و خیلی ها از عهده 
هزینه های باالی درمــان این بیماری 
مهلک برنمی آیند، کانون بــانــوان و 
خانواده خدمت رضوی اصفهان به 
فکر افــتــاده تــا کــاری کند کارستان. 

خادمیاران ایــن کانون با شرکت در طــرح »داروی من، 
نجات تو« به یاری بیماران کرونایی شتافتند. 

بر اســاس این طــرح، خادمیاران با جمع آوری داروهــای 
اضافی بیماران بهبود یافته کرونایی از هر خانه، این 
داروها را به کانون سالمت خدمت رضوی استان تحویل 
می دهند بلکه کمک حالی بــرای سایر بیماران مبتال 

باشد.
حوریه رجالی، مسئول کانون بانوان و خانواده خدمت 
رضــوی اصفهان در گفت وگو با آستان نیوز در ایــن باره 
می گوید: »گرانی قیمت  داروهــای کرونایی سبب شد در 
طرح داروی من نجات تو شرکت کرده و آن را به خادمیاران 

اعالم کنیم. 
از خادمیاران خواستیم مازاد داروهای افرادی که بیماری 
کرونا گرفته و بهبود پیدا کرده اند را به نیازمندان دیگر 
برسانند. این داروها پس از جمع آوری، به مسئول کانون 
سالمت آستان قدس رضوی اصفهان تحویل داده شد 
تا به دست بیماران نیازمند کرونایی برسد و بین آن ها 

توزیع شود. 
ــن عمل خیرخواهانه بــه کــانــون هــای شهرستان نیز  ای
ابالغ شد که با استقبال باالی کانون ها در این کار نیک و 

خداپسندانه روبه روشدیم.
 ایــن کانون هــمــواره خدمت رسانی به بیماران کرونایی 
داشته و در طرح های نفس، نذر آب و داروی من نجات تو 

و... انجام وظیفه کرده است«.

آن ها که احسانِ  ◾
نَفَس می کنند

امــــا یــکــی از مــعــضــالتــی 
کــه بیماران کرونایی بــا آن 
دســت به گریبان هستند، 
ــــه اکــســیــژن  ــرم ب ــبـ ــاز مـ ــیـ نـ
اســت. وقتی ویــروس مرموز 
کرونا در ریه های فــرد مبتال 
خــانــه می کند و در پــس هر 
خس خس سینه، نفس هایش را به شماره می اندازد، چیزی 
که در آن لحظات نفسگیر بیشتر از همه به آن نیاز پیدا 
می کند، اکسیژن است. امام رضایی های اصفهانی هم این 
معضل را با همه وجود درک کرده اند و به همین دلیل در 

پویش »احسان نفس« مشارکت کردند.
مسئول کانون بانوان و خانواده خدمت رضوی در این زمینه 
توضیح می دهد: »در پی افزایش بیماری کرونا هفت کپسول 
اکسیژن تهیه و بین نیازمندان محله ابن سینا  به صورت 
امانی توزیع شد. با هماهنگی دبیرخانه به مشارکت های 
مالی اقدام کردیم که خادمیاران کانون بانوان رضوی بتوانند 
در تهیه کپسول های اکسیژن نیز سهیم باشند. پس از 
اعالن طرح احسان نفس، خادمیاران کانون بانوان و خانواده 
رضوی احساس تکلیف نموده و مبالغی را برای این طرح اهدا 
کردند«.خبر خوب اینکه تا به حال 110 کپسول اکسیژن 
تهیه شده که این کپسول ها بر اساس نیاز و ضرورت، بین 
بیمارستان ها و خیریه هایی که بیماران کرونایی را زیر پوشش 
دارنــد توزیع می شود. این کپسول های اکسیژن به خانه  
بیماران کرونایی زیر پوشش خیریه ها می رود و به صورت 
امانی تحویل داده می شود تا دیگر بیماران نیز بتوانند از آن ها 
استفاده کنند.امام رضایی های اصفهان در کانون بانوان و 
خانواده خدمت رضوی به نیت امام رئوف وارد میدان شدند 
تا با دست های مهربان در این روزهای نامهربان ثابت کنند 
می توان در سختی یاور هم بود، هر چند با قدم هایی کوچک.

دیدگاه
یک کارشناس فلسفه دین مطرح کرد

 حیات معنوی مشترک اديان
 با الهیات گفت وگويی

 امام رضایی ها
 »داروی من، نجات تو« طرحی 
برای كمک به بیماران كرونايی

ــه ســــــادات  ــ ــدي ــ ه
میرمرتضوی  همه چیز 
از یــک گـــروه مــجــازی شــروع 
شد و پیامی که یک نفر برای 
ختم دعای عهد فرستاده بود. 
همان پیام موجب شد محمد نوری زاده با عده ای دیگر 
همراه و همدل شوند و گروه 313 را به نیت یاران مهدی 
موعود)عج( تشکیل دهند. هسته اولیه خیریه شمس، 
از چند عضو همین گروه تشکیل شد. امروز خیریه 
شمس)شمیم مهر سبحان( وابسته به کانون های 
خدمت رضــوی استان تــهــران، فعالیت هایش تنها 
به تهران محدود نمی شود. کمک به تهیه جهیزیه 
نوعروسانی از سراسر کشور، کمک به زلزله زدگان 
سی سخت، ایجاد برنامه های فرهنگی برای کودکان کار 
و حتی برگزاری نمایشگاه  محصوالت زنان سرپرست 
خانوار خارج از ایران تنها بخشی از این فعالیت هاست. 
با این کانون خادمیاری که اعضای آن هر چه دارند را از 

امام رضا)ع( می دانند، بیشتر آشنا شویم.

این 313 نفر ◾
محمد نوری زاده ،مدیرعامل این مؤسسه و مسئول 
گروه جهادی شمس یکی از خدام خوب امام هشتم 
است. او که از کودکی با جلسات هفتگی قرآن آشنا 
شد و دل و جانش با عشق اهل بیت پیوند خورد، 
از سال ها پیش به فکر تأسیس مؤسسه ای بود تا به 
واسطه آن بتواند به نام نامی امام رضا)ع( به نیازمندان 
خدمت کند: »از سال 84 و 85 به بعد مدام در اینترنت 
دنبال این بودم مرکزی برای انجام امور خیر تأسیس 
کنم و قوانین و مجوزها را پیگیری می کردم. متأسفانه 
مــراحــل سخت و طاقت فرسا بــود و هــر بــار ناامید 
می شدم. اواخر سال 92 به صورت اتفاقی دیدم یکی 
از افرادی که االن رئیس هیئت مدیره مؤسسه است، 
پستی را به اشتراک گذاشته که می خواهد دعای 
عهد را گروهی بخوانند. تا آن زمان در فضای مجازی 
چنین چیزی ندیده بودم. عالقه مند شدم و پیام دادم. 
گروهی از افراد عالقه مند که در فضای مجازی حضور 
داشتند را هم به گروه اضافه کردم. گروه 313 به نیت 
یاران مهدی)عج( تشکیل شد و40 صبح دعای عهد 
خواندیم. چله اول برکات فراوانی داشت و این چله ها 
ادامــه یافت. کم کم گروه های ختم صلوات و قرآن و 
گروه های فرهنگی و مذهبی تشکیل شد. هر گروه از 
اذان صبح تا 12 شب فعال بود و برنامه هایش را آماده 
و ارسال می کرد. حاال دیگر از سراسر کشور و حتی 
کشورهای خارجی عاشقان اهل بیت)ع( و به خصوص 

امام رضا)ع( عضو گروه بودند«.

تشکیل خیریه با 13 یار همدل ◾
تشکیل گروه مجازی سبب می شود اقدامات حضوری 
توسط تعدادی از اعضای این گروه رقم بخورد: »10 تا 
15 نفر از نقاط مختلف ایران، در این گروه فعال تر بودیم 
ــدار جمعی مان  که هماهنگ کردیم و نخستین دی

در مشهد رقــم خـــورد. سپس بــه واســطــه ایــن گــروه 
فعالیت های خیر انجام می دادیم؛ از زیارت کربال تا 
مشهد، به کارتن خواب ها هفتگی غــذا می دادیم، 
در کارهای خیر مشارکت داشتیم و به مراکز کودکان 
بدسرپرست و بی سرپرست یاری می رساندیم. سال 
94 بود که از همدان درخواستی به شهرداری تهران 
ارائه شد که می خواهند تعدادی دختر بی سرپرست 
را به تهران بیاورند. نخستین سفرشان بود. وظیفه 
میزبانی را با اشتیاق قبول کردم. برای اسکان و تغذیه 
و بازدید رایگان از برج میالد و باغ پرندگان. چند روزی 
خدمت این عزیزان بودیم. برای بچه ها اسباب بازی و 
روسری و هدیه خریدیم. پس از چند روز که به همدان 
برگشتند، حالوت این خدمت به قدری بود که اعضای 
گروه خودمان گفتند باید حتماً خیریه ای تأسیس 
کنیم. از اوایل سال 95 پیگیری کردیم ولی نتیجه نداد. 
دو سه ماه پس از این اتفاق مجموعه گروه را عازم نجف 
اشرف کردیم. 10 دقیقه پس از اینکه هواپیما از فرودگاه 
امام برخاست، کسی با من تماس گرفت و خواست 
به یکی از مسئوالن سازمان بهزیستی زنگ بزنم. آن 
شخص سؤاالتی کرد و از عملکرد مثبت مجموعه ابراز 
رضایت نمود. از من خواست برایش مدارک ببرم و قول 
حمایت داد. همه این ها زمانی اتفاق افتاد که هواپیمای 
دوستان در مسیر نجف بود و وقتی هواپیما در فرودگاه 
نجف نشست من موافقت تأسیس خیریه را هم 
گرفته بودم. خیریه تشکیل شد؛ از افرادی که بیشتر 
مشاور، دبیران مدارس عالیه، استادان در حوزه های 
مذهبی و... بودند. از دل همان گروه 313 که فرهنگی 
مذهبی بود افراد فعال و متخصص برای تأسیس این 
خیریه اعالم آمادگی کردند و با 13 نفر تیم اولیه خیریه 
را بستیم. برای انتخاب نام آن می خواستیم اسمی 
داشته باشد که ارادتمان به آقا علی بن موسی الرضا)ع( 
را نشان دهد. باالخره به اسم »شمس« رسیدیم و 
چــون اســم شرکت در ثبت باید سه بخشی باشد، 

»شمیم مهر سبحان« را برگزیدیم«.

برکات نخستین مراسم ◾
همیشه اولین ها به یادماندنی و شیرین است. مثل 
تجربه اولین اقــدام مؤسسه شمس پس از گرفتن 
مجوز که مدیرعامل 40 ساله خیریه شمس درباره اش 
می گوید: »اواســط مــرداد 1395 مجوز فعالیت ما از 
بهزیستی صادر شد. دقیقاً در دهه کرامت و دو سه 
روز مانده تا میالد آقــا. به شرکت بهره برداری مترو 
تهران پیشنهاد دادیم یکی دو جشن در ایستگاه های 
مترو برگزار کنیم. محیطی را در ایستگا ه ها آماده 
کردیم. اولین ایستگاه تجریش بود. همه امکانات را به 
میدان آوردیم. از پنکه هایی برقی که آب پاش داشتند 
تا استیج و صندلی و پذیرایی ویژه. همه چیز با شکوه 
بود و برنامه به بهترین شکل انجام و حال و هوای دل 
خیلی ها امام رضایی شد. دخترخانمی ویلچری که 
کپسول اکسیژن همراهش بود خیلی گریه می کرد. 
گفت خیلی وقت است می خواهند مشهد بروند ولی 

همه اش در درمانگاه هستند. همان موقع قول سفر 
مشهد را به او با بهترین امکانات دادیم و چند وقت 
بعد عازمش کردیم. خدا را شکر حال دلش خیلی بهتر 
شد. این از برکات اولین مراسم ما در ایستگاه مترو 
بود. کم کم به واسطه همان گروه 313 که بیشتر افراد 
متدین بودند و به مرور فهمیدیم از افراد سرشناسی 
هستند خیریه رشد کرد. سال 95 و 96 اعتبار زیادی 
نداشیم ولی شکر خدا هر وقت درخواست می زدیم 
همه کمک می کردند تا بهترین خدمات را به گروه 
هدفمان ارائــه دهیم. الحمدلله االن خیرها بیشتر 

شدند و حتی از آمریکا و اروپا افرادی هستند که کمک 
می کنند. همه این کمک ها مشوقی بود تا احساس 
مسئولیت بیشتری داشته باشیم و در مناسبت های 
مختلف به یاری دیگران بشتابیم. مثالً شب یلدا در 
مراکز کودکان بی سرپرست مراسم باشکوهی برگزار 
کردیم که سبب شد خودمان نصف شب نزد خانواده 
برسیم. اینجا بچه ها اولویت را برای کارهایی می گذارند 
که به اسم امام رضا)ع( رقم می خورد. حتی اگر یک 
هفته به یکی از خیران و دوستان خبر ندهیم دلخور 

می شوند«.

کارگروه های مؤسسه شمس ◾
ــروه هــای متفاوتی دارد که  ــارگ مؤسسه شمس ک
نـــوری زاده دربـــاره  تــعــدادی از آن هــا ایــن طــور توضیح 
مــی دهــد: »کــارگــروه ســالمــت وظیفه تأمین دارو، 
خدمات دندانپزشکی و بیمارستانی و همه خدمات 
مــربــوط بــه گــروه سالمت را رایــگــان بــه عهده دارد. 
خوشبختانه به تازگی اردوهایی را نیز در بحث کرونا 
داریــم که در مناطق روستایی و کم برخوردار اقدام 
به خدمت رسانی می شود. ایــن خدمت رسانی در 
نوع خود بی نظیر است، طوری که همراه با مداوای 
بیماران کرونایی به  آن ها بسته های مختلف ویتامین 
و پروتئین، دمنوش و میوه های گوناگون دست کم برای 
10 روز و سرم و داروهایی که دکتر تجویز می کند و... 
اهدا می شود. کارگروه ازدواج و جهیزیه وظیفه تهیه 
جهیزیه برای نوعروسان را به عهده دارد و در کنار آن 
مراسم با شکوهی را به صورت گروهی برگزار می کنیم. 
معموالً ایــن نومزدوجین را عـــازم مشهد مقدس 
کرده یا سعی می کنیم هدایا و تبرکی از امام رضا)ع( 
به آن هــا هدیه دهیم تا تبرکی زندگی شان باشد. 
خوشبختانه در دو ماه اخیر نزدیک 60 فقره جهیزیه 
در کشور کمک کردیم. در کارگروه فرهنگی هنری 
برای کودکان کار و گروه های دیگر برنامه های متنوع 
اجرا و از ظرفیت هنرمندانی که عالقه مند باشند برای 

گروه هدفمان استفاده می کنیم.
 مثالً یکی آهنگ سازی بلد است و تدریس می کند، 
یکی در حوزه داستان نویسی فعالیت دارد و یکی در 
حوزه عکاسی. حتی بین کودکان کار استعدادیابی 
می کنیم و سعی داریم استعدادهای هنری آن ها را 

پرورش دهیم. 
مثالً اگر کودکی به عکاسی عالقه دارد ولی دوربین 
نــدارد دوربین در اختیارش می گذاریم. در کارگروه 
آموزش، بحث تعلیم دانش آموزان در کشور، کودکان 
کــار، بــانــوان سرپرست خــانــوار و... را داریـــم. سعی 
می کنیم استادان مطرح در این حوزه آموزش دهند 
تا بحث توانمندسازی را داشته باشیم و در کارگروه 
اشتغال از این ظرفیت استفاده کنیم. سال 96 با 
توانمندسازی و ارتقای سطح تولید بانوان سرپرست 
خانوار و برخی کارآفرینان تالش کردیم سطح تولید 
این عزیزان با آموزش های ما باالتر برود و امکان رقابت 
حتی در نمایشگاه های برون مرزی برایشان فراهم 
شود. نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری 
اسالمی از آن جمله است ما اولین خیریه ای بودیم 
که این ظرفیت را ایجاد کردیم و در آن نمایشگاه غرفه 
داشتیم. به نیت امــام رضــا)ع( تصمیم داریــم عدد 

کارگروه های مؤسسه را به هشت برسانیم«.

بهترین خاطرات ◾
امــا هر خدمت، خــاطــره ای به همراه دارد که تلخ یا 
ــوری زاده از  ــ شیرین، در ذهــن مــانــدگــار مــی شــود. نـ
شیرین ترین خاطرات خدمتش می گوید: »نــوروز 
ســال 95 و پیش از تأسیس خیریه بــود که آن 45 

کودک بی سرپرست از همدان به تهران آمدند. در 
بین آن ها دختری سه ساله بود که هر جا می رفتیم 
از بغل من جدا نمی شد. یک روز باغ پرندگان رفتیم. 
موقع برگشت دیدم واقعاً توان حملش را ندارم. 100 
تا پله تا باالی باغ پرندگان راه بود. دوتا پله که رفتیم 
خسته شدم. کودک پرسید خسته شدی؟ دلم نیامد 
حقیقت را بگویم و گفتم نه. همان لحظه احساس 
کردم االن پدر و مادر اين كودک نظاره گر هستند و 
شاد شدند. نمی دانم چطور آن همه انرژی پیدا کردم 
که کل مسیر را با این بچه رفتم و تا لحظه ای که سوار 
ماشین شدیم احساس سربلندی کـــردم. خاطره 
دیگرم به این برمی گردد که هر سال میالد عیسی 
مسیح)ع( به مراکز نگهداری ارامنه می رویم و سال 
نو را تبریک می گوییم و کادو می بریم. با سالمندان 
عصرانه می خوریم و خاطره می گویند. پس از یکی 
از این برنامه ها خانمی از خیریه خواب دیده بود این 

عمل مورد قبول ائمه اطهار)ع( قرار گرفته است«. 

از اردوی سالمت تا توزیع نوشت افزار ◾
خادم امام رئوف درباره علت اینکه بچه های خیریه 
شمس این همه انرژی را از کجا می گیرند، می گوید: 
»همه دوستانی که زحمت می کشند ایمان دارند 
لطف خدا و عنایت امام شامل حال خیریه است. 
بــرای هر کــدام دست  کم یکی دو اتفاق افتاده که به 
این نتیجه رسیده اند. هر اتفاقی می افتد نشانه های 
خوبی برای بچه ها دارد. هر جا احساس کنیم خسته 
شده ایم همان موقع نشانه ای متوجهمان می کند کار 
دست ما نیست و ما باید تالش کنیم نوکری مان را به 
نحو احسن انجام دهیم. خود من، هر چه دارم و به 
هر جا رسیدم از لطف امام و عنایت ائمه)ع( است. 
آرزویم این است در ایام آخر عمر در جوار ایشان باشم 
و بر اساس توان جسمی ام قدمی بــردارم که پرونده 

خادمی ام بسته نشود.
 بــزرگ تــریــن آرزوی امـــام رضــایــی ام هــم ایــن است 
چهارشنبه های امام رضایی شمس را به شکل اهدای 
تخصص و خدمات مــدرن در سایر کشورها برگزار 
کنیم و از ظرفیت آستان  قدس رضــوی و خادم ها و 
عاشقان امام در این راستا استفاده شود ان شاءهللا. از 
بهترین اقدامات امام رضایی  مؤسسه در این سال ها 
که به مشهد مرتبط بوده، اعزام زیارت اولی ها و اعزام 
بیمارها و زنان سرپرست خانوار به مشهد بوده است. 
برگزاری اردوی سالمت با مشارکت خیریه و آستان 
قدس، تهیه جهیزیه و برگزاری مراسم ازدواج، توزیع 
نوشت افزار در مشهد و... . وقتی پس از ماه ها تالش 
خدمت آقــا می رسیم احــســاس می کنیم بــه خانه 
خودمان آمده ایم. شوق زیاد و لذت دارد که بعد ماه ها 
تالش برمی گردی به خانه ات. ما تالش می کنیم نهالی 
که به واسطه لطف امام کاشتیم روز به روز تنومندتر 
شود. از آقا ممنونم من گناهکار و کم بضاعت و کم توان 
را که کمبودها و نقص های بسیار زیادی دارم پذیرفتند 

و پشتیبانی می کنند«.

 بی دلیل گريه 
می كنم!

عکس: وحید بیات

ريحانه بناءزاده    چرا همیشه بايد دلیلی عکس نوشت
برای خنديدن و گريه كردن باشد؟ دلم 

می خواست يک بار هم كه شده بدون 
دلیل با گريه خودم را سبک كنم. مثل 
امروز كه برای دل خودم راهی حرم 

شدم. زيارت نامه را كه می خواندم فقط 
صدای كلمات را می شنیدم ديگر از صدای 

هیاهوی دلم هیچ خبری نبود و قرار نبود 
لیست غم و غصه هايم را يکی يکی به زبان 

بیاورم. خواندن زيارت نامه ام كه تمام شد 
صدای خنده هايش را شنیدم. زير چادر 

مادر می رفت و يواشکی نگاه می كرد و 
می خنديد. مادرش می گفت: »آروم تر بخند، 
خانوم دعوات می كنه«. ياد مادرم افتادم كه 

همیشه می گفت: »تو از بچگی با صدای 
بلند می خنديدی«. حتمًا من هم بارها زير 
چادر مادر رفته و از ته دل خنديده بودم و 
مادرم لبش را گزيده و گفته بود: »آروم تر« 

ولی من هم مثل مريم كار خودم را كرده 
بودم. نگاهش  می كنم و بالفاصله صورتم را 

زير چادر می برم و يواشکی بیرون می آورم 
و می خندم. تازه بازی ما شروع می شود، 

چقدر خوب است تاريکی و روشنايی!
مريم كه می رود صدای اذان بلند می شود 

و من برای نخستین بار است كه دوست 
دارم تا ابد به صدای اذان گوش دهم و نماز 
خواندن آدم ها را تماشا كنم. به دست هايی 

كه باال رفته و دعای دست را می خوانند 
نگاه می كنم. دست های زيادی بی صدا 

رو به آسمان است. تماشای اين دست ها 
كه متضرعانه رو به آسمان گشوده شده 

راستی كه با شکوه است. موقع سجده همه 
كه می رسد چشمان پر اشک لیال را می بینم. 

سرگردان ايستاده و به دور وبرش نگاه 
می كند. دستش را می گیرم و با اطمینان 

می گويم: »نگران نباش، پیداشون می كنیم«. 
در دفتر پیداشدگان آن قدر كنارش می ايستم 

و منتظر می مانم تا پدر و مادرش بیايند. 
نمازم را كه تمام می كنم، حرم خلوت تر از 

قبل شده. وقت رفتن است.

قرقیزستان کشوری است با جمعیت 80 درصد مسلمان. در 
این کشور، کتاب الهی قرآن برای همه مسلمانان، مقدس و 
گرامی بوده و مانند چراغی هدایتگر، راهگشای مسیر زندگی 

هر انسان است.
مسلمانان کشور قرقیزستان این روزها برای رسیدن ماه مهر 
لحظه شماری می کنند؛ چرا که قرار است در تاریخ 25 سپتامبر 
مصادف با سوم مهر ماه سال جاری، مسجد مرکزی بخش 
»بــازار قورغان« استان جالل آباد قرقیزستان میزبان اولین 

مسابقه قرآن با عنوان »بهار قرآن« شود که از سوی اداره دینی 
مسلمانان قرقیزستان سازماندهی می شود.

داوران شهرها و استان ها تا 15 سپتامبر فرصت دارند در منطقه 
خود مسابقات انتخابی را بین دانش آموزان مدارس حفظ قرآن 
و افرادی که مشغول حفظ قرآن هستند، برگزار کنند تا برندگان 

مجوز حضور در مسابقه ملی را بدست بیاورند.
بنا به اعــالم رایزنی فرهنگی ایــران در قرقیزستان، مسابقه 
نهایی 25 سپتامبر در مسجد مرکزی بخش بازار قورغان برگزار 

می شود و بــرای داوطلبان هم هیچ محدودیت سنی وجود 
ندارد. برای تعداد شرکت کنندگان هم محدودیتی نیست.

حفظ کل قرآن با تالوت و تجوید، حفظ 20 جزء قرآن با تالوت 
و تجوید و حفظ 10 جزء قرآن با تالوت و تجوید از بخش های 
مختلف مسابقه است و داشتن تابعیت قرقیزستان، شرکت 
تنها در یک بخش مسابقه، شرکت تنها در بخشی که برای آن 
ثبت نام شده و ممنوعیت امتناع از مسابقه پس از ثبت نام، از 

شرایط شرکت در این رقابت است.

اما این مسابقه معطر به شمیم قرآنی، جوایزی هم دارد که 
نفرات اول تا ســوم رشته حفظ 10 جــزء به ترتیب 100 هزار 
صوم)واحد پول قرقیزستان(،۷0 هــزار صوم و 50 هــزار صوم 
دریافت می کنندهمچنین برای مقام نخست رشته حفظ 20 
جزء 150 هزار صوم، مقام دوم 100 هزار صوم و مقام سوم 80 
هزار صوم جایزه نقدی در نظر گرفته شده است. مقام های اول 
تا سوم حفظ 30 جزء نیز به ترتیب 200 هزار صوم، 150 هزار 

صوم و 100 هزار صوم دریافت می کنند.

خبر روزخبر روز

»بهار« در پايیز به 
قرقیزستان می رسد

وظیفه میزبانی  را قبول كردم. برای اســکان و تغذيه و... چند روزی خدمت اين 
عزيزان بوديم. برای بچه ها اسباب بازی و روسری و هديه خريديم. پس از چند 
روز كه به همدان برگشــتند، حالوت اين خدمت به قدری بود كه اعضای گروه 

خودمان گفتند بايد حتمًا خیريه ای تأسیس كنیم.
گزيدهگزيده
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 آشنایی با کانون خادمیاری »شمس«
 که در امور خیر فعالیت می کند

 پرتویی از 
شمس الشموس الهه ارجمندی نیا  حاجی احــمــدی را همه 

می شناختند. همیشه نه تنها طلبه های جوان که 
بسیاری از دانشجویان رشته های مختلف را دور 
خــود جمع می کرد و دربــاره مسائل روز صحبت 
می کردند. آن وسط ها حدیث و آیــه ای می خواند 
تا نظرش مستدل شود و آن قدر بجا می گفت که 
کاربرد آن روایت بیشتر به چشم می خورد. با همین 
جوان های گمنام کارهای بزرگی انجام می داد. گروه 
جهادی حضرت ثامن را راه انداخته بودند و به 
پشتوانه همراهی دانشجوها و طالب به روستاها 
و حاشیه شهرهای استان رفته و هر بار خدمتی را 
کلید می زدند. ابتدای هر اردو، بسته های معیشتی 
که با کمک خيران تهیه کرده بودند توزیع می شد و 
بعد با استقرار در مسجد روستا، نیازسنجی ها را با 

اهالی بررسی می کردند.
مهرداد، تخصص چشم می خواند و خیلی اتفاقی 
سر از جلسات هفتگی حاجی درآورد. حاال مهرداد 
شده بود همه کــاره گــروه جهادی و دست راست 
حاجی. آقای دکتر گروه، تنها کارش طبابت نبود. 
گاهی دستی در بنایی و ساخت و تعمیر خانه های 
روستایی نیز می برد. توانسته بود با کمک دوست 
و فامیل، مبلغی تأمین کند تا عینک رایگان برای 

بچه های محروم  منطقه بخرد.
در این سفر هم خودش تمام هماهنگی ها را انجام 
داد و با حاجی همراه شد تا در مقصد چابهار به 
دوستان ملحق شوند. شاید او هم مثل 30 جوان 
گروه اگر اخالق خوب و روحیه جوان گرای حاجی 
نبود جذب نمی شد. به خصوص که بعضی از آن ها 
مثل او در خــانــواده مذهبی بــزرگ نشده بودند. 
اما اردوهــای جهادی همه چیز را تغییر داد. این 
دهمین اردویـــی بــود که با حاجی همراه می شد. 
ســاک سنگین وســایــل را کــه هدیه های فرهنگی 
در آن بود به کوپه رساند. دو جوان، همسفرشان 
بودند. با دیــدن لباس روحانیت حاجی سکوت 

کردند. مهرداد باید برمی گشت تا کتاب های درسی 
و مذهبی خیران را هم بیاورد. کتابخانه مدرسه 

روستای مقصد بايد کامل می شد.
وقتی به کوپه برگشت خبری از جو سنگین قبلی 
ــود. دو جــوان  ــرده ب نــبــود. حاجی کــار خــودش را ک
دانشجوی ارشد الکترونیک مشهد بودند و اتفاقاً 
اهل چابهار. آن ها هم روستای مقصد و فقر منطقه 
را خوب می شناختند. یاد چند سال پیش خودش 
افتاد. آن روزها آن قدر در درس ها غرق بود که فکرش 
را نمی کرد روزی راه بیفتد در روستاها و خانه به 
خانه چشم بچه ها را معاینه کند. این ها به کنار، 
حتی پــای روضــه نشستن و تسبیح داشتنش را 
هرکس می دید با تعجب می گفت حتماً اتفاق 
بزرگی در زنــدگــی اش رخ داده. واقــعــاً همین بود. 
زندگی با جوان های اهل دلی که هر کدام در رشته ای 
متخصص بودند و فقط برای کمک به دیگران و به 
نیت خادمیاری امام رضا)ع( گرد هم آمده بودند، 
مسیر زنــدگــی اش را تغییر داد. نخستین بــار در 
دورهمی دوستانه ای در صحن گوهرشاد به هم قول 
دادند برای خشنودی حضرت، توان و تخصصشان 
را صرف خدمت کنند و از آن روز خادمان جهادی 
شــدنــد. غــرق افــکــارش بــود کــه متوجه حرف های 
حاجی شد. حدسش درست بود. دو دانشجوی 
همسفر داوطلب کمک در برق کشی روستا شده 
بودند و دو خادمیار به خادمیاران امــام رضــا)ع( 

اضافه  شده بود.



مــحــمــدحــســیــن 
نیکبخت  قدیم ترها، 
ــرنِ  ــک ق مــنــظــورم از ی
ــه قــبــل اســت،  پــیــش ب
ــا و  ــ ــان هـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاخـ ــ سـ
تأسیسات را بدون روح 
نمی ساختند. آجر که روی آجر می آمد، 
بخشی از حیات یــک شهر را در قالب 
شکلی تازه می ریخت؛ انگار می خواست 
پیام معماری یک شهر را، در کنار عرض 
حال و ارادت ساکنانش، برای آن ها که در 
آن فضا نَفَس می کشند و کسانی که بعدها 
می آیند تا ببینند و یاد بگیرند، تصویر کند. 
اینکه می بینیم، با وجود زرق و برق بیشتر 
خیابان های جدید و تأسیسات ساختمانی 
رنگارنگ و مُدرن، هنوز برایمان دیدن یک 
دیوار کاهگلی و کاشی های رنگ و رو رفته، 
جذابیت بیشتری دارد، برای همین است؛ 
ساختمان ها روح دارنــد و از همه مهم تر 
اینکه این روح، پیوندی ناگسستنی با روح 
شهر برقرار کرده  و یک »کُل« زیبا را پدید 
آورده  است. متأسفانه در سده اخیر و زیر 
آوار فوالد و بتن، خیلی از ساختمان های 
روحــــدار را از دســت داده ایــــم؛ امــا خب، 
هنوز هــم بخشی از آن هـــا باقی مانده و 
یادگاری هایی هستند در دستان نه چندان 
مهربان مــا؛ یادگاری هایی که از قضا، با 
فرهنگ دینی ما، فرهنگ زیارت ما و پرونده 
تاریخ حیات اجدادی ما، ارتباطی تنگاتنگ 
دارند. در صفحه رواق امروز، به سراغ یکی 
از این یادگاری های حال خوب کن رفته ام؛ 
یــادگــاری تاریخی 346 ساله ای که هنوز 
 هم می شود در میان آجرها و کاشی های 

رنگ و رو رفته اش، طنین »تکبیر« اهل نماز 
را شنید و به همهمه زائرانی که از مجاورت 
آن به سرعت می گذرند تا در پس دروازه 
شهر، چشمشان به جمال گنبد طالی 
رضــوی روشــن شــود، گوش فرا داد؛ امروز 
مــی خــواهــم بــرایــتــان از مصالی تاریخی 

مشهد بگویم و خاطراتش.

شناسنامه یک بنا ◾
»مصلی« یا »مصال« اسمِ مکان است؛ 
یعنی جای »صالة«، محل نماز گزاردن. 
قبالً هم یکی دو بار گفته ام که معموالً 
از مصالهای بیرون شهرها، برای اقامه 
نماز عیدین استفاده می شد؛ یعنی نماز 
عید فطر و قــربــان. احــتــمــاالً نخستین 

مــصــالهــای اطـــراف مشهد، در نواحی 
طُرُق و مانند آن شکل گرفت؛ اما خب، 
مصالی پایین خیابان نماد معماری شهر 
امــام رضــا)ع( در دوران اوج رونــق آن در 

عهد صفوی است. 
سال 1054 خورشیدی بود که ابوصالح 
رضوی از نقبای سادات مشهد، تصمیم 

گــرفــت مــصــالیــی زیــبــا و در شـــأن شهر 
ــود بــا ایــام  ــن دوره مــصــادف ب بــســازد. ای
فرمانروایی شاه سلیمان صفوی که اتفاقاً 
ــق فراوانی  ساخت وساز در شهرها رون
ــت. مــحــل ســاخــت مــصــال، جایی  داشــ
در بیرون دروازه پایین خیابان مشهد 
بــود؛ مکانی کــه زائـــران حــرم رضـــوی، از 
مــاوراءالــنــهــر و نــواحــی مختلفی مانند 
مـــرو، بـــرای ورود بــه مشهد از کــنــار آن 
می گذشتند. اینکه چرا مصالی شهر را 
در نقطه مقابل مکان فعلی نساختند، 
یعنی بیرون دروازه باالخیابان یا جای 
دیگر، شاید یک دلیلش ایــن باشد که 
زمین های این منطقه، به دلیل مسطح 
ــودن، بیشتر مناسب ایــن کــار بــود و از  ب
طــرفــی، اطـــراف مصال را تــعــداد زیــادی 
کــاروانــســرا فــرا می گرفت و ســاخــت آن 
مــی تــوانــســت مــجــمــوعــه ای نسبتاً یک 
دســت و زیبا را از معماری اســالمــی به 
نمایش بگذارد. مرحوم اعتمادالسلطنه 
در کــتــاب مشهور »مطلع الشمس«، 
پس از بیان موقعیت مصالی مشهد، 
اشعاری را که در معرق کاری آن درج شده، 
آورده  است: »به الهام حی الذی الیموت 
/ بفرمان نواب عالی مقام / ابوصالح آن 
صــدر دیــن کز ازل / بـُـوَد دولتش تا اَبـَـد 
مستدام / به سرکاری و سعی حاجی 
ملک / که در کارها باشدش اهتمام / 
ز بس جهد کرد از ره صدق کشت / به 
اندک زمانی مصلی تمام / چه مستغنی 
از بهر تــاریــخ آن / نــهــادم بــه صحرای 
انــدیــشــه گــام / بــه کــوشــش دلــم گفت 
پیر خرد / بُود این بناء مجمع خاص و 

عام«. با توجه به ماده تاریخ شعر، سال 
ساخت بنا 1086 قمری است که با 1054 

خورشیدی مصادف می شود.

یک مرکز فرهنگی ◾
مصالی پایین خیابان، پس از تأسیس، 
تنها محل برپایی نمازهای عیدین نبود. 
گزارش های جهانگردان نشان می دهد 
کاروانیان بــرای فیض بــردن از نماز اول 
وقت، بهتر از مصال جایی نمی یافتند و 
صدای تکبیره االحرام روزانه و در اوقات 
شرعی، هیچ گاه در ایــن مکان خاموش 
نمی شد. مــصــالی مشهد در روزگـــاری 
کــه امنیت نسبی بــرقــرار بــود و شهر از 
هجمه های ازبــکــان و دیگر مهاجمان، 
ــوده مــی شــد، مــکــانــی بـــرای برپایی  آســ
برنامه های فرهنگی نیز بود؛ از عزاداری 
بگیرید تا برقراری محافل جشن مذهبی 
و مانند آن. نزدیک بودن مکان مصال به 
دروازه شهر، مانند چیزی که در مصالی 
طرق دیدیم، موجب می شد این مکان 
نیز، به آخرین بارانداز کاروانیانی تبدیل 
شود که از شرق می آمدند و یا رهسپار 
مشرق بودند. در خاطرات باقی مانده 
ــه تــعــزیــه خــوانــی هــای  از دوره قــاجــار، ب
ــژه از  متعددی اشـــاره مــی شــود کــه بــه وی
نیمه دوم دوره حکومت ناصرالدین شاه 
به این سو، در مجاورت مصالی مشهد 
برپا می شد؛ دیگ های نذری و همهمه 
زائــران و مجاورانی که از این ساختمان 
با روح و زیبا، برای تقویت آرامش خود و 
برپا داشتن مناسک مذهبی شان، سود 

می بردند.

درباره تاریخچه 346 ساله یکی از قدیمی ترین مصالهای ایران و مشهدالرضا)ع(

غوغای »قَدْ قاَمت«

خبرخبر
امروزامروز

»ما ملت امام حسینیم« در ورزشگاه  امام رضا)ع( 
مراسم عزاداری سیدالشهدا)ع( از دیشب و همزمان 
با سالروز شهادت امــام سجاد)ع( در ورزشگاه امام 
ــرای 10 شــب یعنی تــا شب  ــاز شـــده و بـ ــا)ع( آغـ رضــ

شهادت حضرت رقیه)س( ادامه خواهد داشت.
ایــن مراسم به همت جمعیت خدمتگزاران زائــران 
پیاده امــام رضــا)ع( و مؤسسه تربیت بدنی آستان 

قــدس رضـــوی و بــا حــضــور جمعیت مــعــدود پــس از 
نماز مغرب و عشا برگزار می شود و حجت االسالم 
محمد شجاعی و  حجت االسالم اسماعیل فخریان 
ــاره واقــعــه کــربــال و پــیــامــدهــای آن  ــ بــه سخنرانی درب

می پردازند. 
مجید شیردل، جالل صداقت، مهدی سروری، علی 

برادران، ابراهیم و حسین قانع نیز مداحی این مراسم 
را به عهده خواهند داشت.

از دیگر برنامه های ایــن مراسم معنوی مــی تــوان به 
اجرای سرود، دمامه زنی و نمایش آیینی و عاشورایی 
اشاره کرد و در کنار این رویداد غرفه های فرهنگی با 
سه موضوع منتظران منجی، طــرح تبیین گــام دوم 

انقالب، مشاوره و حسینیه کودک و نوجوان نیز برپا 
می شود.

گفتنی اســت در همه ایــن شــب هــا، تــوزیــع ماسک، 
تــب ســنــجــی، رعــایــت فــاصــلــه بــیــش از چــهــار مــتــر و 
پاکیزه سازی مکان در حین و پس از اجــرای مراسم 

انجام می شود.

واکسیناسیون
مجتمع دانشجویی امام رضا)ع( 

میزبان ستاد واکسیناسیون
با هدف ارتقای سالمت و تسریع روند 

واکسیناسیون برای مقابله با بیماری کرونا 
به ویژه در مناطق کم برخوردار حاشیه 

شهر مشهد مقدس، مجتمع دانشجویی 
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی واقع 

در خیابان فداییان اسالم مشهد میزبان 
ستاد واکسیناسیون کرونا در حاشیه 

شهر مشهد شد.این ستاد متشکل از پنج 

پایگاه واکسیناسیون در مناطق حاشیه 
شهر مشهد است که زیر نظر قرارگاه 

شهید سلیمانی نسبت به واکسیناسیون 
شهروندان مشهدی در حاشیه شهر اقدام 

می کند.نیروهای اعزامی این ستاد به 

حاشیه شهر مشهد تاکنون موفق شده اند 
20 هزار نفر از شهروندان را واکسینه کنند 

و واکسن تزریق شده توسط این ستاد در 
مناطق کم برخوردار مشهد از نوع »برکت« 

بوده است.

سال 1054 خورشیدی بود که ابوصالح رضوی از نقبای سادات مشهد، تصمیم گرفت مصالیی زیبا و در 
شأن شهر بسازد. این دوره مصادف بود با ایام فرمانروایی شاه سلیمان صفوی که اتفاقًا ساخت وساز در 
شهرها رونق فراوانی داشت. محل ساخت مصال، جایی در بیرون دروازه پایین خیابان مشهد بود؛ مکانی که 
زائران حرم رضوی، از ماوراءالنهر و نواحی مختلفی مانند مرو، برای ورود به مشهد از کنار آن می گذشتند.

گزيدهگزيده
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من عرف 
اهلل احبه  و 
من عرف 
الدنیا  زهد 
فیها 
 هرکس خدا را 
بشناسد، )در عمل و 
گفتار( او را دوست 
دارد و کسی که دنیا 
را بشناسد آن را رها 
خواهد کرد.
]کلمه االمام حسن 
ج۷ ص140[

H

آگهی تاریخ   13 / 06  / 1400      صفحه 12
آگهی ابالغ اجرائیه قرارداد بانکی کالسه پرونده 140004007141000907/1

بدین وسیله به صغرا کچرانلوئی نام پدر : رضا تاریخ تولد:1335/01/03 شماره ملی:0682044660 شماره شناسنامه:2 
به نشانی : بجنورد- روستای کچرانلو)متن سند و اظهاری( ابالغ می شود که بانک مسکن شعبه چمران بجنورد به 
استناد قراردادبانکی شماره 4268/11870 جهت وصول مبلغ 189/865/616 ریال تا تاریخ 1400/03/23 به انضمام 
خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه مهدی آشتا و به ضمانت شما 
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالس��ه 140004007141000907/1  و شماره بایگانی 140000958 در 
این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخه 1400/05/01مامور مربوطه آدرس شما به شرح متن سند شناسایی 
نگردیده است. لذا بنا به درخواست بستانکار به شرح وارده به شماره 10399-1400/05/13طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت 
10 روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محس��وب می گردد، نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات 

اجرائی جریان خواهد یافت /م الف3253  آ1405088
علی اوسط رستمی-رییس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

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

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به 

فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 144- اصلی اراضی پیش کمر

1-ششدانگ قسمتی از یکباب خانه از پالک 126 فرعی از 144 اصلی فوق به مساحت 6/37 متر مربع ابتیاعی آقای حمیدرضا 
روشنیان از محل مالکیت رسمی قربان روشنیان برابر رای شماره 1319-1400 مورخه 1400/05/12 -کالسه 99-0483
2-ششدانگ یکباب انباری از پالک 126 فرعی از 144 اصلی فوق به مساحت 197/15 متر مربع ابتیاعی آقای حمیدرضا 
روشنیان از محل مالکیت رسمی قربان روشنیان برابر رای شماره 1316-1400 مورخه 1400/05/12- کالسه 99-0448
لذا بدینوسیله به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چناچه اعتراضی 
دارندبایداز تاریخ انتشار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسیداخذ نمایندمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایندوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهنددرصورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور 

سند خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.م الف3296 آ1405075
تاریخ انتشارنوبت اول1400/06/13                             تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/06/28

علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

 آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20، 1390،9 و 
برابر رای شماره 140060310013009190 مورخ09/05/1400 هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون 
مذکور مس��تقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای / خانم روح اله لیتکوهی فرزند 
رجب نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 203.20 مترمربع به شماره پالک 295 فرعی 
از 16 اصلی واقع در قریه س��نگ چالک بخش 11 خریداری ش��ده از آقای / خانم ایمان جالل و غیره مالک رسمی 
محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
وماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی / سراسری در شهرها 
منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید 
از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م الف 1182846  آ1405084
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،06،13                          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،06،27

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان - عین اله تیموری

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 3059 و 1400،3052 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای علی اکبر احمدی 
فرزند برار قلی و خانم زینب شعبای آلوکنده فرزند قنبر علی )که سهم هریک نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ میباشد( 
در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت159.55متر مربع قسمتی از پالک 19 اصلی به شماره کالسه 
1036 و 1035 /99 واقع در اراضی گرایل محله بخش 18 ثبت بهشهر محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 14 آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت 
انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف 1183373 آ1405086

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،06،13                            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،06،27
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر - محمدمهدی قلیان

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چ��ون تحدید حدود شش��دانگ ی��ک باب  منزل  به پالک 3766 فرعی  از 394– اصلی ملکی آقای محمد اس��الم 
عمرزهی چاه کمالی  واقع در قطعه یک ایرانش��هر از بخش5 بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1400/7/3  
راس ساعت 8 صبح شروع و بعمل خواهد آمد لذا بر حسب ماده 14 قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذکر 
اعالم می گردد تادر محل حضور بهم رسانند و چنانچه هریک از صاحبان  امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید 
حدود در محل حاضر نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده 15 قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل 
خواهد امد و اعتراض انها برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 30 روز پذیرفته خواهد شد ضمنا 
برابر تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد 74و86 آئین نامه اصالحی قانون ثبت 

معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی 
تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی 
وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت 
بدون توضیح به اعتراض عملیات ثبتی را بارعایت مقررات ادامه دهد .آ1405081        تاریخ انتشار : 1400/6/13

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر – اردشیر محمودی 

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب منزل  به پالک 3765 فرعی از 394– اصلی ملکی آقای محمد  اسالم عمرزهی 
چاه کمالی  واقع در قطعه یک ایرانشهر از بخش5 بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1400/7/3  راس ساعت 
8 صبح شروع و بعمل خواهد آمد لذا بر حسب ماده 14 قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذکر اعالم می 
گردد تادر محل حضور بهم رسانند و چنانچه هریک از صاحبان  امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود 
در محل حاضر نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده 15 قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد 
امد و اعتراض انها برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 30 روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره 
2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد 74و86 آئین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم 
و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی 
میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون 
توضی��ح ب��ه اعتراض عملیات ثبتی را بارعایت مقررات ادامه دهد .آ1405082            تاریخ انتش��ار : 1400/6/13

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر – اردشیر محمودی 

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای  پالک 3864 فرعی از416– اصلی ملکی آقای محمد زاهد 
پاد واقع در قطعه یک ایرانشهر از بخش5 بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1400/7/2  راس ساعت 8 صبح 
شروع و بعمل خواهد آمد لذا بر حسب ماده 14 قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذکر اعالم می گردد 
تادر محل حضور بهم رسانند و چنانچه هریک از صاحبان  امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود در 
محل حاضر نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده 15 قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد 
امد و اعتراض انها برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 30 روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره 
2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد 74و86 آئین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم 
و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی 
میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون 

توضیح به اعتراض عملیات ثبتی را بارعایت مقررات ادامه دهد .آ1405083           تاریخ انتشار : 1400/6/13
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر – اردشیر محمودی

 
رونوشت آگهی حصر وراثت 

نظر به اینکه خانم انسیه مرشدلو دارای شناسنامه شماره 5749176665 به شرح دادخ.است به کالسه 256از این شورا 
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  محمد قلی مرشدلو به شناسنامه 5749141111 
در تاریخ  1351/8/10   در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 

1.جعفر قلی مرشدلو فرزند محمد قلی کد ملی 5749501590 ت. ت 1311/1/5  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 . آ1405079
 سید حسن سامغانی قاضی شورا شعبه هفتم شورای حل اختالف زبرخان

 رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینکه خانم انسیه مرشدلو دارای شناسنامه شماره 5749176665 به شرح دادخ.است به کالسه 258 از این شورا 
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  حسین مرشدلو به شناسنامه 5749210634 
در تاریخ  1392/7/27  در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 

1.فاطمه مرشدلو فرزند مصطفی قلی کد ملی 5749169413 ت. ت 1314/1/10 نسبت مادر 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 .آ1405080 
 سید حسن سامغانی قاضی شورا شعبه هفتم شورای حل اختالف زبرخان

آگهی فقدان سند مالکیت
چ��ون آق��ای بهادر جعفر فی��الب به موج��ب وکال��ت ب��ه ش��ماره 26806_1400/05/16و برابر درخواس��ت به 
ش��ماره 26006_1400/05/17ب��ا ارائ��ه دوب��رگ استش��هادیه محلی امضاء ش��ده مدعی اس��ت س��ند مالکیت 
شش��دانگ پ��الک 3110فرع��ی از 589 فرع��ی از1_ اصل��ی واقع در بخ��ش 2 قوچان به عل��ت جابجایی مفقود 
گردیده اس��ت که با بررس��ی دفتر امالک مش��خص گردید شش��دانگ پالک ف��وق ذیل دفت��ر 140صفحه 532 
بنام فاطمه زهرا علیزاده موس��وی ثبت و س��ند مالکیت صادر گردیده اس��ت . س��پس برابر س��ند رهنی به شماره 
91086- 1384/09/08 در ره��ن بانک ملت میباش��د لذا به اس��تناد ماده 120 آئین نام��ه قانون ثبت مراتب یک 
نوب��ت آگه��ی می گردد تا هر کس مدعی انجام معامله با وجود س��ند مالکیت پالک فوق نزد خود می باش��د باید 
ظ��رف مدت 10 روز پس از مدت انتش��ار آگهی ب��ه این اداره مراجعه و مراتب را اعالم نماید، بدیهی اس��ت پس از 
س��پری ش��دن مهلت مقرر طبق مقررات نسبت به صدور سند المثنی به نام متقاضی اقدام خواهد شد.آ1405077

عباس برق شمشیر- رئیس ثبت اسناد و امالک قوچان

آگهی ابالغ پرونده کالسه 8500443
بدینوسیله به آقای محمد حکم آبادی به کدملی 0940267462 در پرونده اجرائی کالسه 8500443 متعهد: جمشید 
هروی مقدم- متعهد له: محمد حکم آبادی اخطار میگردد با توجه به اینکه مدیون نسبت به پرداخت بدهی پرونده 
اقدام نموده است، از تاریخ رویت این اخطاریه ظرف مدت 3 روز نسبت به دریافت عین طلب خود اقدام نمایید ضمناً 
در صورت هزینه احتمالی در پرونده مدارک مربوطه ارسال گردد، در غیر اینصورت موارد بازداشتی وفق مقررات رفع 

میگردد مسئولیت راکد ماندن پرونده بر عهده شما خواهد بود.

ضمناً پیگیری پرونده ها برابر بخش��نامه ریاس��ت محترم سازمان ثبت اسناد و امالک کش��ور بشماره 99/95240- 
1399/6/2 از طریق پورتال سازمان ثبت به آدرس http://ejra.ssaa.ir انجام می گیرد شما همچنین می توانید از 
طریق مراجعه به دفاتر اسناد رسمی هرگونه درخواست و پیگیری پرونده را ارائه نمایید. لذا بعلت حجم زیاد پرونده ها 
از مراجعه فیزیکی به شعبه سوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد جداً خودداری فرمایید و در صورت نیاز به حضور 

شما مراتب از طریق سامانه ثنا به شما ابالغ می گردد. م.الف 805 آ1405004
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد )شعبه سوم(- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای امیرعلی ولی نژاد برابر معرفی نامه ش��ماره 1400/18504-1400/06/07 و درخواس��ت شماره 1400/3747 
مورخ 1400/2/6 به نمایندگی از طرف اداره اوقاف و امور خیریه طرقبه شاندیز با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء 
ش��ده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان شش��دانگ پالک 37 الی 39 فرعی از 179- اصلی واقع در بخش 
ده طرقبه شاندیز که در صفحه 275 دفتر 1310 ثبت گردیده و برابر نظریه اداره تحقیق اوقاف بشماره 51/217- 
1382/07/05 و نامه اداره اوقاف و امور خیریه شهرس��تان طرقبه شاندیز بشماره 1400/4/20- 1400/332252 و 
دستور ذیل نامه بشماره 1400/5855- 1400/4/26 پالک مذکور موقوفه حاج محمدرضا تاجر تشخیص داده شده و 
متولی آن اداره اوقاف می باشد و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر جابجایی مفقود شده را نموده است 
در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله 
یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض 
ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور 

سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. م.الف 806 آ1405038
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی-از طرف مهدی خالقی حسنعلی آباد

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای امیرعلی ولی نژاد برابر معرفی نامه 1400/18463- 1400/06/07 و درخواس��ت ش��ماره 1400/3745 مورخ 
1400/2/6 به نمایندگی از طرف اداره اوقاف و امور خیریه طرقبه شاندیز با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان ششدانگ پالک 26 الی 32 فرعی از 179- اصلی واقع در بخش ده طرقبه 
شاندیز که در صفحه 311 دفتر 1346 ثبت گردیده و برابر نظریه اداره تحقیق اوقاف بشماره 51/217- 1382/07/05 
و نامه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان طرقبه شاندیز بشماره 1400/4/20- 1400/332252 و دستور ذیل نامه 
بشماره 1400/5855- 1400/4/26 پالک مذکور موقوفه حاج محمدرضا تاجر تشخیص داده شده و متولی آن اداره 
اوقاف می باشد و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر جابجایی مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 
120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل 
سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنی به نام مالک خواهد نمود. م.الف 807 آ1405039
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی-از طرف مهدی خالقی حسنعلی آباد

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم سمیه آرین راد احدی از ورثه آقای سیدمهدی احمدی ناصری برابر گواهی حصر وراثت شماره 1/1354 مورخ 
1384/10/8 با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 1400/10513 مورخ 1400/3/26 تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی میزان دویست و پنجاه سهم مشاع از یکصد و پنجاه هزار سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک باقیمانده 440 فرعی )برابر استانداردس��ازی تبدیل به پالک 804 فرعی از 440 فرعی( از 97- اصلی بخش 
شش طرقبه شاندیز که در صفحه 323 دفتر 287 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر 
بی احتیاطی مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی 
تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. 
چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 

این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. م.الف 808 آ1405069
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی-از طرف مهدی خالقی حسنعلی آباد

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای امیرعلی ولی نژاد برابر معرفی  نامه ش��ماره 1400/18462- 1400/06/07 و درخواست شماره 1400/3739- 
مورخ 1400/2/6 به نمایندگی از طرف موقوفه محمدرضا تاجر فضل با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء ش��ده 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان ششدانگ پالک 23 فرعی از 179- اصلی واقع در بخش ده طرقبه شاندیز 
که در صفحه 278 دفتر 1310 ثبت گردیده و برابر نظریه اداره تحقیق اوقاف بش��ماره 51/217- 1382/07/05 و 
نامه اداره اوقاف و امور خیریه شهرس��تان طرقبه شاندیز بشماره 1400/4/20- 1400/332252 و دستور ذیل نامه 
بشماره 1400/5855- 1400/4/26 پالک مذکور موقوفه حاج محمدرضا تاجر تشخیص داده شده و متولی آن اداره 
اوقاف می باشد و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر جابجایی مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 
120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل 
سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنی به نام مالک خواهد نمود. م.الف 809 آ1405070
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی-از طرف مهدی خالقی حسنعلی آباد

آگهی دعوت به افراز
نظر به درخواست کتبی وارده بشماره 117192 مورخ 1400/05/20 آقای مسعود توکلی صابر دائر به ادامه عملیات 
افراز س��هم موکل خود از ش��ش دانگ قطعه زمین مزروعی پالک 4008 فرعی مجزی ش��ده از 93 اصلی بخش 6 
مشهد به استناد قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب 1357 خورشیدی لذا نماینده و نقشه بردار این اداره حسب 
درخواس��ت وی در اجرای ضوابط مقرر در ماده 3 آئین نامه اجرایی قانون مرقوم روز چهارشنبه مورخ 1400/06/24 
ساعت 10 صبح معاینه محل و افراز ملک مورد تقاضا در محل وقوع ملک مزبور حضور خواهند یافت نتیجتاً در اجرای 
ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی بموجب این آگهی از سایر مالکین مشاعی آن دعوت به عمل، تا به خاطر حفظ 

حقوق و عدم تضییع حق احتمالی هر یک از مشارالیهم در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک مورد تقاضای 
افراز حضور یابند. بدیهی است عدم حضور هر یک از مالکین مشاعی در موعد تعیین شده فوق در محل مانع از افراز 

نخواهد شد. م.الف 810 آ1405071
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای احمد مداحی و به اس��تناد دو برگه استش��هادیه گواهی امضاء شده توسط دفتر اسناد رسمی 22 
مش��هد نس��بت به ششدانگ اعیان پالک ثبتی 46390 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 صفحه 47 دفتر 861 بنام آقای احمد مداحی ثبت و نسبت به ششدانگ ثبت و یک جلد سند به 
شماره چاپی 775117 د سال 91 صادر و تسلیم شده است. و برابر اسناد 120712 و 120714 دفتر 16 مشهد در 
رهن بانک سینا می باشد، دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. لذا مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد 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. م.الف 804 آ1405072

مدیر ساختمان شماره 2 اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک مشهد- بشیر پاشایی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظ��ر به اینکه خانم مریم صاحبائیان طبق وکالت نامه ش��ماره 52993 مورخ 1400/05/13 و به اس��تناد دو برگه 
استشهادیه گواهی امضاء شده توسط دفتر اسناد رسمی 89 مشهد نسبت به ششدانگ اعیان پالک ثبتی 31259 
فرعی از 232- اصلی بخش 9 مشهد که بعلت سهل انگاری مفقود گردیده است تقاضای صدور سند المثنی نموده 
اس��ت که برابر ثبت دفتر امالک ششدانگ اعیان پالک فوق ذیل ش��ماره دفتر امالک 139620306003030153 
بنام آقای علی صاحبائیان ششدانگ ثبت و یک جلد سند به شماره چاپی 162814 ب سال 95 صادر و تسلیم شده 
است. و برابر سند 146914 دفتر 8 مشهد در رهن بانک ملی می باشد، 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. م.الف 803 آ1405073
مدیر ساختمان شماره 2 اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک مشهد- بشیر پاشایی

آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20، 1390،9 
امالک متقاضیانی که درهیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی آمل مورد رسیدگی و تصرفات 

مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در بخش دو ثبت آمل - دهستان دابو                         72- اصلی ) قریه قراء کال(

108 فرعی آقای زین العابدین یزدانی در شش��دانگ یک قطعه زمین با س��اختمان احداثی با کاربری مسکونی که 
یک دانگ مش��اع از شش��دانگ عرصه آن موقوفه است به مس��احت 251.85 مترمربع، خریداری شده بالواسطه از 
س��عید و زهرا و معصومه و فاطمه و ابراهیم یزدانی لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و ماده 13 – آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق 
روزنامه محلی و کثیر االنتش��ار در شهرها منتش��ر و در روستاهارای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در روستاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 
به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 
13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس 
از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع 
عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به 

صورت اختصاصی منتشر می نماید. م الف 1182938 آ1405085
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،06،13                            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،06،27

فیض اله ذبیحی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

 رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینکه خانم انسیه مرشدلو دارای شناسنامه شماره 5749176665 به شرح دادخ.است به کالسه  257 از این 
شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  جعفر قلی مرشدلو به شناسنامه 37  در 

تاریخ  1367/9/20  در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1.انسیه مرشدلو فرزند جعفر قلی  کد ملی 5749176665 ت.ت 1332/2/10  نسبت فرزند مرحوم 

2.فرشته مرشدلو  فرزند جعفر قلی  کد ملی  5749268160 ت.ت  1334/7/1 نسبت فرزند مرحوم 
3.وجیهه مرشدلو فرزند جعفر قلی کد ملی 5749210626 ت.ت  1355/1/20 نسبت فرزند مرحوم 
4.پریوش مرشدلو فرزند جعفر قلی کد ملی 5749180905 ت.ت  1338/1/8 نسبت فرزند مرحوم 

5.زهرا مرشدلو  فرزند جعفر قلی  کد ملی 5749723471  ت.ت  1347/4/15 نسبت فرزند مرحوم 
6. حمید رضا مرشدلو فرزند  جعفر قلی کد ملی 5749735435 ت.ت  1350/1/3  نسبت فرزند مرحوم 

7.حسین مرشدلو فرزند جعفر قلی  کدملی 5749210634 ت.ت 1358/6/1 نسبت فرزند مرحوم 
8.فاطمه مرشدلو فرزند مصطفی قلی کد ملی 5749169413 ت .ت 1314/1/10 نسبت همسر 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 . آ1405078
 سید حسن سامغانی قاضی شورا شعبه هفتم شورای حل اختالف زبرخان
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