
مــحــمــدحــســیــن 
دوم  نیمه  نیکبخت   
سلطنت ناصرالدین شاه 
ایـــــران،  تـــاریـــخ  در  را 
تحوالت  ســرآغــاز  باید 
کــشــور  در  ســـیـــاســـی  و  اجـــتـــمـــاعـــی 
که  است  دوره  این  از  تقریباً  بدانیم. 
را نسبت  خـــود  ــردم خــواســتــه هــای  مـ
ــا صــراحــت بیشتری  ب ــه حــکــومــت،  ب
والیان  ظلم  برابر  در  و  می کنند  بیان 
منصوب شـــاه، دســت بــه اعــتــراض و 
در  می زنند.  گسترده  قیام های  حتی 
این بین، برخی از قیام ها تأثیر زیادی 
ظلم ستیزانه  و  سیاسی  رفتارهای  بر 
مردم ایران گذاشت که قیام پنج ماهه 
ــوم به  ــوی مـــوسـ ــ ــرم رضـ ــاوران حــ ــجــ ــ م
مهم ترین  از  یکی  مشهد«،  »انقالب 

آن هاست.
 این قیام اواخر سال 1262 خورشیدی 
اوایل سال 1263 ادامه  تا  آغاز شد و 
داشت. دلیل اطالق عنوان »انقالب« 
و  آن  بــودن  طوالنی  اوالً  قیام،  ایــن  به 
به  است؛  آن  رسیدن  نتیجه  به  ثانیاً، 
این معنا که مردم، پس از حدود پنج 
را  حرفشان  توانستند  مقاومت  مــاه 
مستبدی  شــاه  و  بنشانند  کرسی  به 
مانند ناصرالدین شاه را وادار به قبول 
یک  ــن،  ای و  کنند  خــود  خواسته های 
از آن  بــود کــه پیش  ــیــروزی آشــکــار  پ

سابقه نداشت. 
سست  بــر  مشهد  مـــردم  قــیــام  تأثیر 
شدن ارکان استبداد، یک نقطه عطف 
که  می شود  محسوب  ایــران  تاریخ  در 
جدی  صـــورت  بــه  تــاکــنــون  متأسفانه 

مورد توجه قرار نگرفته  است.
 عــالوه بر ظلم والــی وقــت نسبت به 
نسبت  وی  بی احترامی  از  باید  مردم، 
به حرم مطهر و هتک حرمت علمای 
و  عوامل  عنوان  به  نیز  مشهد  شهر 
ــاز »انـــقـــالب مــشــهــد« نــام  ــــل آغــ دالی

ببریم.

دالیل آغاز قیام ◾
حــدود  یعنی  خورشیدی   1262 ســال 
ــن شــاه  ــدی ــاصــرال ن پــیــش،  ــال  ســ  138
در فــرمــانــی، مــیــرزا عــبــدالــوهــاب خــان 
ــه عــنــوان  آصـــف الـــدولـــه شـــیـــرازی را ب
والی خراسان منصوب کرد. شاید اگر 

ندانید،  را  انتصاب ها  ایــن  چگونگی 
ــنــه هــای شــکــل گــیــری  زمــی از  بــخــشــی 
ماجرا را دقیق متوجه نشوید؛ در این 
دوره، حکومت والیات در دربار قاجار 
به مزایده گذاشته می شد و هر کسی 
مــی کــرد،  پــرداخــت  بیشتری  ــول  پ کــه 
والـــی منصوب مــی کــردنــد!  بــه عــنــوان 
بــه عنوان  نــه  والـــی  دلــیــل،  بــه همین 
مالک  عنوان  به  بلکه  منطقه،  حاکم 
جــبــران  ــرای  ــ ب و  مــی شــد  ایــالــت  وارد 
ــرف خــریــد  ــنــه هــنــگــفــتــی کـــه صــ هــزی
ــه جــان  مــقــام والـــی گـــری کـــرده  بـــود، ب
مـــردم مــی افــتــاد و مــالــیــات هــا را چند 
به  را  رعیت  امـــوال  و  می گرفت  بــرابــر 

بهانه های گوناگون مصادره می کرد. 
امید  حکامی،  چنین  از  مجموع،  در 
به حال مردم  و رسیدگی  عدالت گری 
ــمــی رفــت. آصـــف الـــدولـــه هـــم کـــه از  ن
ورود،  محض  بــه  بـــود،  قــمــاش  همین 
ــوال مـــردم و حتی  بــنــای تــعــدی بــه امـ
ــان  قـــدس رضـــوی را گــذاشــت و  آســت
علیه  را  مـــردم  مخالفت  زود،  خیلی 

خودش برانگیخت.
 او تعدادی از علمای شهر را به دلیل 
در  آشــوب  ایجاد  اتهام  با  و  اعــتــراض 
بــه درگــز و کــالت تبعید کــرد و  شهر، 
از سوی دیگر، برای تصاحب اموال و 
در  که  از خوانین مشهد  یکی  امالک 
شهر صاحب نفوذ بود، نقشه کشید؛ 
این شخص ابوالقاسم خان قرایی بود. 
پارچه   60 مــی خــواســت  آصــف الــدولــه 
ناچیز  بسیار  بهای  به  را  او  امــالک  از 
ــه زور خـــریـــداری کــنــد! امــا  و الــبــتــه ب
ابوالقاسم خان، این امالک را اجاره داد 
و از ترس آصف الدوله، به حرم رضوی 

پناه برد و در آنجا بست نشست.
 ایـــن اقــــدام مــوجــب افـــزایـــش نفرت 

عمومی علیه آصف الدوله شد.
 والی در عملی نابخردانه، دستور داد 
ابوالقاسم خان را به زور از حرم مطهر 
دیگران،  عبرت  بــرای  و  بیاورند  بیرون 
گوشمالی دهند؛ اما زیاده روی مأموران 
خشم  آتــش  شــدن  برافروخته  سبب 
عمومی شد. ظاهراً در گیر و دار بیرون 
فرد  مــأمــوران  ابــوالــقــاســم خــان،  آوردن 
به  حــرم  دروازه  آستانه  در  را  دیگری 

قتل رساندند.
خاطرات  روزنامه  در  اعتمادالسلطنه   

االتفاقات  »مِـــَن  می نویسد:  خــودش 
به  خراسان  تمام  بلکه  مشهد  اهالی 

آصف الدوله شوریده اند. 
مــی گــویــنــد بــه واســطــه قــتــل شخص 
او را  ــوده،  ب سیدی اســت که در حــرم 
و  بریده  را  و سرش  کشیده اند  بیرون 
از تعدیات مالیاتی و مداخلی  بعضی 
را در  کـــرده و هــم دولـــت  بــدنــام  را  او 

سرحد روس بدنام نمود«.
   
بلند شدن فریاد اعتراض ◾

واقعه   بــا  قیام  جرقه  ترتیب،  ایــن  بــه 
مطهر  حــرم  ورودی  در  نفر  یــک  قتل 
صحن  در  شــهــر  عــلــمــای  ــد.  شــ زده 
به  را  مـــردم  و  کــردنــد  اجــتــمــاع  عتیق 
آصف الدوله  ستمگری های  با  مقابله 
فــراخــوانــدنــد. بــه تــدریــج بــر جمعیت 
در  از  آن هــا  و  ــزوده شــد  افـ معترضان 
غــربــی صــحــن عتیق بــیــرون رفــتــنــد و 
دعوت  خود  از  حمایت  به  را  بازاریان 
قیام،  از  بازار  پشتیبانی  اعالم  کردند. 
مــوجــب تــعــطــیــلــی شــهــر شـــد. مـــردم 
ــوی ارگ  بــه سـ ــان  ــاب ــاالخــی ب ــرف  از طـ

حکومتی حرکت کردند.
را پشت   آصف الدوله سراسیمه خود 
دیــوارهــای ارگ که در حــدود بــاغ  ملی 
امروزی قرار داشت، پنهان کرد و دستور 
داد به سوی مردم شلیک کنند؛ اما بخش 
اعتقادات  دلیل  به  از سربازان،  مهمی 
مذهبی و احترامی که برای علما قائل 
ــار نشدند. ــن کـ ــه ایـ بـــودنـــد، حــاضــر ب
به  مــشــهــد  ارگ  تـــرتـــیـــب،  ــن  ــ ای ــه  بـ  
آصف الدوله  و  درآمــد  مــردم  محاصره 

عمالً زندانی شد. 
خبر این ماجرا در ابتدای سال 1263 
ناصرالدین شاه  شخص  و  پایتخت  به 
همیشگی،  روال  طــبــق  او  و  رســیــد 
ــای  ــفــاده از روش هــ تــصــمــیــم بـــه اســت
ــرای ســرکــوب مــردم  ــ خــشــونــت آمــیــز ب
ــدش  ــ ــرزن ــ ــت؛ شــــــاه ف ــ ــرفـ ــ مـــشـــهـــد گـ
که  را  اصفهان  حــاکــم  ظل السلطان، 
در خون ریزی و بی رحمی مشهور بود، 
مأمور سرکوب قیام مردم مشهد کرد، 
و مردم  نبرد  از پیش  کاری  او هم  اما 
ــه مــقــاومــت گــســتــرده زدنـــد.  دســـت ب
عنوان  بــه  سهام الملک  بــعــد،  مــدتــی 
به  امـــور  اداره  بـــرای  والـــی  جــانــشــیــن 
را هم  او  اما مردم  اعــزام شد،  مشهد 

به شهر راه ندادند و خواستار برکناری 
کامل آصف الدوله شدند.

 حتی لشکر 6هزار نفری به فرماندهی 
هم  سیف الملک  مــیــرزا  وجــیــه الــدولــه  
مقاومت  ادامــه  از  را  مــردم  نتوانست 
آغــاز  از  مــاه  پنج  بــا گذشت  ــازدارد.  ــ ب
نتیجه  ایــن  بــه  ناصرالدین شاه  قــیــام، 
موجب  می تواند  آن  تــداوم  که  رسید 
دیگر  در  گسترده  اعــتــراض هــای  ــروز  ب

شهرها شود.
 این بود که آصف الدوله را از حکومت 
خراسان عزل و به جایش محمودخان 
قــراگــزلــوی هــمــدانــی را والـــی خــراســان 
کرد. این پیروزی، تأثیر شگرفی بر نگاه 
و  مشهد  مــردم  اجتماعی  و  سیاسی 

بلکه تمام ایران گذاشت. 

عاقبت آصف الدوله ◾
آصف الدوله  عاقبت  بین،  این  در  اما 
ــه ظــلــمــش آتــــش خــشــم مـــــردم را  کـ
حرم  به  بی احترامی اش  و  برانگیخته 
رضوی سبب افزایش نفرت عمومی از 
وی شده  بود، جالب و خواندنی است. 
اعتمادالسلطنه در روزنامه خاطراتش 
ــروز آصــف الــدولــه از  ــ مــی نــویــســد: »دی
تکلم  و سر  با دست  آمــد...  خراسان 
می کرد و صدا را بلند می نمود... شاه 
شده.  دیــوانــه  آصــف الــدولــه  فرمودند: 
خانه آصــف الــدولــه رفــتــم. پــرت حرف 
کرده  پیدا  )فراموشی(  نسیان  و  می زد 
 بود. از طبیعت خارج بود. آثار جنون 

واضح و پیداست. 
حال جنون پیدا کرده یا او را مسموم 
ــام هشتم  ــه مــعــجــزه امـ ــا ب کـــرده انـــد ی
ــن طــور شــده ]اســـت، نــمــی دانــم[«.  ای
ــه شـــدن آصــف الــدولــه  ــوان مــاجــرای دی
سیاسی  محافل  نقل  روزگـــار،  آن  در 
دیوانگی  این  احتماالً  اما  شد،  تهران 
و جنون را باید مصلحت آمیز بدانیم! 
ــســت که  ــون آصـــف الـــدولـــه مــی دان چـ
ناصرالدین شاه وضعیت به وجود آمده 
و  می نویسد  او  پای  به  را  در خراسان 
دمار از روزگارش درمی آورد! به همین 
خودش  که  نیست  بعید  اصــالً  دلیل 
مهلکه  از  تا  باشد  زده   دیوانگی  به  را 
بگریزد. با این حال، آصف الدوله پس 
از آن هیچ  گاه آسوده زندگی نکرد و به 

طرز رقت انگیزی مُرد.

مروری بر قیام پنج ماهه ای که ارکان استبداد در ایران را به لرزه درآورد

حرم مطهر، کانون انقالب سال 1262 مشهد

منبر مجازی

دوردست ها 

گنجینه

14 تابلو استاد فرشچیان
: فی نصا ا ضا ر  محمد
 استاد محمود فرشچیان، در 
هنرمندان  نامدارترین  زمره 
است.  ــران  ای معاصر  تاریخ 
فن  بــر  کم نظیر  تسلطی  او 
دارد.  مینیاتور  یا  نگارگری 
بــیــشــتــر کــــارهــــای اســـتـــاد 
از وقایع  الهام  با  فرشچیان 
دینی  مضامین  یا  مذهبی 
کشیده شده  است. احتماالً 

عکس برخی از این تابلوهای زیبا، زینت بخش منزل یا محل 
بهمن ماه  متولد  فرشچیان،  محمود  استاد  شماست.  کار 
ارادت  دارد.  ســال   91 اکــنــون  و  اســت  اصفهان  در   1308
فوق العاده او به حضرت ثامن الحجج)ع( سبب شده  است 
یادگاری های زیبایی از این استاد برجسته نگارگری، در حرم 
مطهر باقی بماند که مهم ترین آن ها، طراحی نقش ضریح 
امام رضا)ع(، مشهور به »سیمین و زرّین« است. عالوه بر 
این ها، استاد 14 قطعه از نقاشی های بسیار ارزشمند خود 
را هم به آستان قدس رضوی تقدیم کرد که تعدادی از آن ها، 

امروزه در موزه حرم مطهر، در معرض دید عموم قرار دارد.
 تابلو »عصر عاشورا« که شاید مشهورترین اثر هنری استاد 
باشد، یکی از این تابلوهاست. این تابلو بی مانند، در ابعاد 98 
در 73 سانتیمتر، سال 1355 خورشیدی کشیده شده است. 
تابلو تأثیرگذار دیگر استاد، مشهور به »یتیم نوازی حضرت 
علی)ع(« اثر دیگری است که امــروزه در مــوزه آستان قدس 
رضوی نگهداری می شود؛ تابلویی فوق العاده زیبا به سبک 
مینیاتور که امیرمؤمنان)ع( را در حال نوازش و رسیدگی به 
یتیمان نشان می دهد. از دیگر تابلوهای استاد که به حرم مطهر 
تقدیم شده است، می توان به »پنجمین روز آفرینش« اشاره 
کرد که ترسیم آن در سال 1352 خورشیدی به پایان رسید و 
ریزه کاری های چشمنوازش آن قدر زیاد است که برای مشاهده 
دقیق آن، باید چند ساعت وقت گذاشت. این تابلو بر اساس 
برخی آیات قرآن و روایات معصومین)ع( کشیده شده  است. 
تابلو دیگری که در این مجموعه وجود دارد و شایسته یادآوری 
است، »اولین پیام« است؛ تابلویی با الهام از قصه بعثت 
ترسیم شد. در سال 1379 خورشیدی  که  پیامبرخدا)ص( 

ناودان رحمت 
در روایت داریم دخترها حسنه و پسرها 
نعمت هــســتــن...دخــتــر رحــمــت خــدا و 
دارن  کــه دخــتــر  ــی  ــای اســت...اون حسنه 
قدر بدونن، اونایی هم که ندارن از خدا 
بخوان... یک موقعی در بین عوام معروف 
بود که میگفتن هر کس خدا بهش دختر 
باز  ناودون رحمت رو به خونه اش  داده، 
کرده... دختر همه اش لطافت و احساس 
ــی خــاصــی  ــای ــرب ــه و دل اســـت یـــک جــذب
فرزندشان  به  امیرالمؤمنین)ع(  آقا  دارد. 
فرمودند: زن، خانم و دختر آدم مثل گل 
اســت،  و حساس  لطیف  گــل  مــی مــونــه، 

باید با او با لطافت و زیبا برخورد کرد.
حاج آقا دوالبی رحمه هللا می فرمودند: من 
این روایت را برای خانم ها می خواندم که زن 
گل است باید محبت کرد، نوازشش کرد، 
خانمی گفت: حاج آقا پس حاال معلوم شد 
وقتی که شوهرم چوب به دست میاد طرف 
من، میاد که منو بو کنه! خدا نکنه در جمع 
ما کسانی باشن که با کتک یا با زبان که 
بدتراز کتک است، دل همسرشون رو آزرده 
کنن. من اگه بدونم یک خانواده ای، زن و 
شوهری باهم قهر و اختالف داشته باشن 

در اون خونه نمی خوابم. 
اون خونه، خونه نکبت و ظلمته، ستون اون 
خونه کشیده شده...البته این ناراحتی ها 
چون  نمیگم،  رو  معمولی  دلخوری های  و 
پیش  اگــه  ولــی  ممکن الخطاست،  انسان 
ــه اش نــدیــن، کشش نــدیــن...  ــ ــد، ادام اومـ
ــارهــای روزمــــره و مــربــوط به  مــؤمــن در ک
خــانــه و زنــدگــی، یــک عالمتش ایــنــه که 
ــورده، یعنی  ــی خـ مــطــابــق خـــانـــواده اش مـ
می کنه...  رفتار  خــانــواده اش  میل  مطابق 
حضرت امیر)ع( می فرمایند: از وقتی که 
کن،  مــدارا  فاطمه  با  فرمودن  پیامبر)ص( 
باش،  داشته  لطافت  بــاش،  داشته  رفــق 
من یک مورد هم همسرم رو به کاری اکراه 
و اجبار نکردم و در هیچ کاری مخالفت 

همسرم رو نکردم.
 حضرت زهرا در هیچ کاری مخالفت من 
اکــراه  رو  کــاری من  رو نمی کرد و در هیچ 
و اجبار نمی کرد... حضرت می فرمایند: با 
گفتار زیبا با همسرت حرف بزن تا زندگی 
شما صفا پیدا کند... گفتارت با خانمت 
زیبا و بامحبت و لطافت باشه... با یک 
محبت و گفتار با لطافت و عاطفه تمام 
از  امــا بعضی  فــروکــش می کنه.  آتــش هــا 
وقتی  به خصوص  هست  هم  برخوردها 
رو  یا  اســت،  کلمه ای حساس  روی  طرف 

ــادرش حــســاس اســـت، شما  ــدر و مـ پ
همون  روی  دســت  دقیقاً 

بخوای  مثالً  و  بــگــذاری 
کنی...  داغ  رو  طرفت 
ــد اســت.  ب ایـــن خیلی 
بــی دلــیــل  و  ــود  ــی خـ بـ

احــــــســــــاســــــات 
ــر  ــ ــگـ ــ ــدیـ ــ ــمـ ــ هـ

پــا  زیـــــــر  رو 
نگذاریم... . 

نمایشگاه غذای حالل 
در مسجد »بایراکلی« 

صربستان

با  حـــالل  غــــذای  نــمــایــشــگــاه  نخستین 
در  صربستان  در  ــران  ایـ سفیر  حــضــور 
گـــالـــری مــســجــد »بـــایـــراکـــلـــی« بــلــگــراد، 

پایتخت این کشور برگزار شد.
»مصطفی  نــوشــتــه:  بـــاره  ــن  ای در  ایکنا 
ایــن  بــلــگــراد  یــوســف اســپــاهــیــچ« مفتی 
از  آن  در  و  کـــرد  افــتــتــاح  را  نــمــایــشــگــاه 
با  غــذای حالل  آشپزی  کتاب  نخستین 
خانم  تألیف  صبیحا«  »ســفــره  عــنــوان 

»صبیحا داتسیچ« رونمایی شد.
در  ایـــران  فرهنگی  رایـــزن  اعـــالم  بــر  بنا 
فرهنگی  ــداد  ــ رویـ ایـــن  در  صــربــســتــان، 
رشید  صــربــســتــان،  مسلمانان  جامعه 
ــه اتـــفـــاق  ــ ــور ســفــیــر ایـــــــران ب ــن پـ ــسـ حـ
هــمــســرشــان و مــحــمــدتــقــی بــخــتــیــاری 
سرپرست رایزنی فرهنگی ایران در بلگراد 
حضور  بلگراد  مفتی  رسمی  دعــوت  بــا 
سخنانی  طــی  بــلــگــراد  مفتی  داشــتــنــد. 
در این برنامه که در آن غذاهای سنتی 
گفت:  شد،  داده  نمایش  منطقه  حالل 
آژانــس غــذای حــالل 40 ســال اســت در 
فعالیت  سابق(  )یوگسالوی  صربستان 
بهره  آن  فعالیت  از  کشور  ایــن  و  دارد 

اقتصادی برده است.

رقیه توسلی  صبح جمعه مهیبی است. 
همزمان از خانه دو همسایه مان صدای مویه 
تپش  اســـت.  بلند  »یاحسین«  و  شــیــون  و 
قلب می گیرم. ناله ها بی پایانند و آنی قطع 
نمی شوند. جیغ و گریه و درد، آپارتمان را پُر 
کرده. انگار از بلندی پرت شده باشی و یکی 
را  آزاد  سقوط  که  باشد  داده  هولت  بی هوا 

تجربه کنی. 
ــی ســاخــتــمــان بــی گــمــان  ــالـ ــغــض هــمــه اهـ ب
ــت. مــی دانــســتــم خــواهــر همسایه  ــاد اسـ زیـ
روبه رویی توی آی سی یو بستری است اما از 
بــودم که کرونایی دارنــد.  طبقه دوم، بی خبر 

پزشک  همان  مــادرشــان  نمی دانستم  حتی 
پیش شان  چندباری  کــه  اســت  متخصصی 
ویزیت شدم. همان خانم دکتر خوش مشربی 
که یادم داد چه ورزشی انجام بدهم برای کم 
شدن درد مچ و شانه و آرنجم. گفت دست ها 
بــه فــرمــان مغزند عــزیــزم. هــمــان طــور کــه این 
نرمش ها را انجام می دهی به خودت تلقین 
کن جنگجویی. توی فیلم ها حتماً دیدی که 
گالدیاتورها چطور زخم برمی دارند اما باز سرپا 
و قوی اند. میدانی چرا؟ چون آن ها در اصل 
اجــازه نمیدن حال بد جسم به حال خوب 
توی  مستأصل  کنه.  دســـت درازی  روحشون 

خانه راه مــی روم و گوش می کنم به صداها. 
و  می زند  صــدا  را  خــواهــرش  بلندبلند  یکی، 
نمی دانم به کسی  را. اصالً  دیگری، مــادرش 
که دومین خواهرش را امسال به خاطر کرونا 
بگویم. ذهنم  داده چطور تسلیت  از دست 
راه  و  مــی روم  راه  اســت. فقط  مرخص  کامالً 
می روم و دلم ریش است. به خصوص برای او 
که با آن مهربانی دل میداد به دل بیمارانش. 
چشمم می افتد به مچ بندی که روی میز کار 
است. خانم دکتر 6 ماه پیش، مارک درست 
درمانی را معرفی کرد که به قول خودش دیگر 
این دستگاه  تأکید هم داشت  مچل نشوم. 

دارد. حاال  پهن کم  و  لبخند پت  طبی یک 
لبخندِ  باالی سر  ایستاده ام  با چشم گریان 
ایــشــان کشیده ام و  بــه توصیه  یــادگــاری کــه 
می پرسم: راستی دکترجان! نگفتی جنگجوها 

زخم کاری را چه جوری گول بزنند؟ 
سنجاق:  ناخواسته ذهنم لیز می خورد پیش 
خبری کهنه و آه ممتد می کشم؛ یک عروس 
ناقل ویروس در مراسم خود در قشم، قریب 
70 نفر از میهمانان را به کووید19 مبتال کرد. 
این  توی  بترسیم.  حق الناس  از  نوشت:  پی 
روزهــای سیاه کرونازده، بیشتر به »بنی آدم 

اعضای یکدیگرند« معتقد باشیم.

موزه موزه 

بنی آدم اعضای 
یکدیگرند
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 با امضای تفاهم نامه میان وزارت جهاد کشاورزی
 و آستان قدس رضوی تحقق می یابد

 توسعه 40 هزار هکتاری
 کشت قراردادی

حجت االسالم محسن قنبریان مطرح کرد

 مشکل اربعین
  کاالیی شدن است
 نه کرونا!
3

۲

۲
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 قدم به قدم همراه با خادمیار
کانون سالمت کرمان در مسیرکربال

ما را به کاروانت کی می رسانی آقا؟

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: 

 اربعین
 یک پدیده مهم  شیعی است

    سال اول    ویژه نامه 154    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی



پویش ملی
 »هر تشکل 

قرآنی،    
یک      هیئت         

حسینی    «

روح هللا عبدالهی، 
مدیر روابط عمومی 

اداره کل تبلیغات 
اسالمی استان تهران 
گفت: در ایام محرم و 
صفر امسال پویش 

ملی »هر تشکل 
قرآنی، یک هیئت 
حسینی« توسط 

خانه ها و مؤسسات 
قرآنی استان تهران 
برگزار شد. در این 

پویش ملی در استان 
تهران بیش از 100 

خانه و مؤسسه قرآنی 
مشارکت کردند که 

ضمن برگزاری مراسم 
سخنرانی و عزاداری 

سید و ساالر شهیدان 
حضرت اباعبدهللا 

الحسین)ع( با رعایت 
دستورالعمل های 

بهداشتی، اقدام به 
هزاران تالوت سوره 

فجر در شب های 
محرم و همچنین 

اجرای سوگواره ملی 
»حسین شهید 
راه قرآن«، اجرای 

مسابقات تفسیر 
قرآن کریم و...نمودند.

استفتائی در 
خصوص 
بازی های 
رایانه ای

حضرت آیت هللا 
خامنه ای به استفتائی 
درزمینه »بازی های 
رایانه ای« پاسخ دادند. 
پرسش این بود: 
آیا انجام بازی های 
رایانه ای جایز است؟ 
جواب: به طور 
کلی استفاده از 
بازی هایی که برخی 
از خصوصیات زیر را 
دارد، جایز نیست:

1. صحنه های محرک 
شهوت دارد.

۲. نمادها و مطالب 
باطل و ضد اسالمی - 
مانند شیطان پرستی، 
صهیونیسم و امثال 
آن - را ترویج می کند.
۳. در آن به نمادهای 
اسالمی یا مسلمانان 
توهین می شود.
۴. از بازنده چیزی 
که ارزش مادی دارد 
گرفته و به برنده داده 
می شود.
۵. غیر قانونی و خالف 
مقررات است.

درحاشیه درحاشیه

به گزارش مهر، برنامه »چراغ« شبکه پنج سیما در هفته جاری 
میزبان فاطمه منتظری پژوهشگر، محقق و مترجم تعداد زیادی 
از مقاالت و کتب علمی اسالمی از زبان آلمانی به فارسی، مشاور 
و مبلغ خانواده، دکترای تکنولوژی آموزشی و مدرک BBA مدیریت 
اجرایی بود که به موضوع »نسبت بین حجاب و آزادی« پرداخته 
شد. منتظری در این برنامه با بیان اینکه جذابیت زن برای مرد 
از اصولی است که با گذشت زمان تغییر نمی کند، گفت: وقتی 

می گوییم اصــول تغییر نمی کنند، به این معنی است که حد 
پوشش تغییر نمی کند. حد پوشش بر اساس فیزیک جسمانی 
بشر و براساس نفع و ضررهایی که از با حجابی یا بی حجابی 
متوجه فرد می شود، از طرف خداوند تعیین شده است. آنچه 
تغییر می کند شکل یا رنگ پوشش می تواند باشد. همان طور که 
عرض کردم فیزیک بدن انسان از قدیم تا امروز تغییری نکرده، 

غرایز او هم فرقی نکرده است.

این کارشناس و مشاور حوزه خانواده در بخشی از سخنانش 
اشاره کرد: امروزه علم هورمون شناسی به طور جدی به سمت 
دستورات دینی ما گرایش دارد تا حدی که خودمان نمی توانیم 
تصور کنیم چقدر با کشف فعالیت هورمون ها، خلقیات انسان ها 
بهتر شناخته شده و اینکه چقدر احکام الهی با این کشفیات 
تطابق دارد. کشفیاتی که درباره حقیقت فیزیک انسان است 
که آقایان تحت تأثیر ترشح تعدادی از هورمون ها هستند که در 

بدن خانم ها فعالیت کمتری دارند و در خانم ها هم همین طور، 
فعالیت بعضی هورمون ها غالب تر است تا در بدن آقایان. ازجمله 
هورمون دوپامین، سروتونین و اندروفین که هورمون لذت است و 
اگر ما این ها را خوب بشناسیم، خیلی از حقایق و خلقیات انسانی 
را خواهیم شناخت. امروزه می گویند علم هورمون شناسی یکی 
از نزدیک ترین حوزه های پزشکی به علم روان شناسی است 
چون هورمون ها نقش تعیین کننده ای در رفتار ما دارند. فرض 

کنید اختالل در هورمون تیروکسین چقدر در رفتار انسان ها اثر 
دارد؟ تیروئید کم کار، پرکار یا گواتر چقدر در خلقیات انسان ها 
تغییر ایجاد می کند؟ آن ها را بدخلق، کج خلق یا خوش خلق و یا 

بی انگیزه می سازد.
در بخشی از این کشفیات نشان داده شده خانم ها به علت ترشح 
هورمون اوکسیتوسین ذاتاً وجود مستوری دارند، در رفتارهایشان 
به راز بودن تمایل بیشتری دارند، دوست دارند رازگونه باشند و 

کشف شوند، خیلی به چشم آمدن را دوست ندارند. یک پزشک 
روان شناس آمریکایی که کتاب معروف مریخی ها و ونوسی ها را 
نوشته، اعالم می کند نسبت به سالمتی خانم ها در دوران جدید 
ظلم شده است؛ در ظهور پدیده فمینیسم خانم ها را به حوزه  
فعالیت مردانه سوق دادند و به رقابت با مردها وادارشان کردند. 
لذت رقابت، حاصل از ترشح هورمون تستسترون در خون آقایان 
است. هورمون تستسترون از شما فردی می سازد که دوست 

دارید دیده شوید، دوست دارید عرض اندام کنید، دوست دارید 
اعتبار داشته باشید، دوست دارید برنده باشید، در هر عرصه ای 
به چشم بیایید، چشمگیر باشید و بنابراین آقایان وقتی هورمون 
تستسترون در خونشان به اصطالح بیشتر ترشح می شود، 
سالمتی، نشاط و طراوت بیشتری بدست می آورند. بعد می گوید 
وقتی خانم ها را به این حوزه آوردیم، خانمی که ذات به اصطالح 
فیزیکی اش، به طرف مستور و رازگونه بودن هست، مجبور است 

با آقایان رقابت کند. ایشان می گوید: در رقابت لذتی است که اگر 
با لذتی که حاصل از ترشح هورمون اکسیتوسین است جابه جا 
شود، خانم ها شروع می کنند به رقابت کردن با آقایان، مثالً در 
عرصه فعالیت های اجتماعی، کارهای روزمره در اداره یا غیره 
متوجه نمی شوند دارند از جسمشان خرج می کنند. چون به 
احتساب روان شناسی و آمار، زنان باید 10 برابر بیشتر تالش 

کنند تا بتوانند غلبه کنند.

دین پژوهی
 در برنامه »چراغ« عنوان شد

علم هورمون شناسی 
به سمت دستورات 
دینی گرایش دارد

موعظه
آیت اهلل مظاهری

  ورشکسته ترین افراد
 در روز قیامت چه کسانی هستند؟

همه اعضای خانواده باید مواظب باشند دروغ در خانه راه نیابد. 
زن به شوهر دروغ نگوید، شوهر نیز به زن دروغ نگوید و زن و 

شوهر به بچه ها دروغ نگویند. پدرومادر مواظب باشند بچه ها 

یک صداقت حسابی داشته باشند و باصفا شوند. زن و شوهر 
باید با هم یکرنگ باشند.

دورنگی بین زن و شوهرها و بی صفایی در خانه و باالخره 
اختالف  در خانه، باصفا، صمیمیت و صداقت نمی سازد. آن زن 

و شوهری که در خانه اختالف دارند، آن زن و شوهری که به 

یکدیگر دروغ می گویند، آن زن و شوهری که به فرزندان دروغ 
می گویند و بچه ها زیر نظر آن ها بزرگ می شوند، فرزندانی 
دروغگو بار می آورند و گناهش هم گردن پدرومادر است. در 

حالی که صداقت یک امر فطری است، به این معنا که وقتی فرزند 
شما دو سه سالش شد، توجه می کند که صداقت خوب است. بچه 

دو سه ساله اگر به شما دروغ بگوید، رنگش تغییر می کند. اگر 
توجه کنید خوب می فهمید راست می گوید یا دروغ. صداقت یک 

امر فطری است.
قرآن کریم می فرماید: »إِنَّ الَْخاِسِریَن الَِّذیَن َخِسُروا 

أَنُفَسُهْم َوأَْهلِیِهْم یْوَم الِْقیاَمِة أاََل َذلَِک ُهَو الُْخْسَراُن الُْمِبیُن« 

ورشکسته ترین افراد در روز قیامت آن ها هستند که به واسطه 
اوالد باید به جهنم بروند. آن ها چه کسانی هستند؟ افرادی که 

در خانه دروغ می گویند و فرزندشان دروغگو می شود.
یکی از مراجع تقلید در کربال زندگی می کرد. یک خانم شاهزاده 

به کربال آمد و مجاور شد. وضع مالی او بسیار خوب بود. نامه ای 

پیش آن مرجع تقلید فرستاد و به او گفت: من می خواهم یک 
دستی روی سرم باشد، بنابراین می خواهم همسر شما شوم. آن 
آقا جواب داد: نه، من طلبه هستم و تو شاهزاده هستی و به هم 
ربطی نداریم. دوباره نامه فرستاد و گفت: من پول نمی خواهم و 

خرج و مخارج شما را می دهم و پول فراوان به شما می دهم، فقط 

می خواهم دست شما روی سر من باشد. این مرجع تقلید یک 
جمله گفت که چقدر شیرین است. گفت: خانم من یک عمر با من 

ساخته است، اگر من بخواهم تجدید فراش کنم، خیانت به اوست 
و یک بی صفایی و بی صداقتی است و من حاضر نیستم صفا، 

صمیمیت و صداقت در خانه ام را فدای این چیزها کنم.

محمدمهدی اسماعیلی، وزیــر فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی در مراسم رونمایی از کتاب های جدید 
انتشارات سروش با موضوع اربعین حسینی که 
در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد 
با بیان اینکه اربعین یک مفهوم کلیدی در ادبیات 
شیعه است، اظهار کرد: گاهی برای عزیزان خود که 
از  میان ما پر می کشند یک  اربعین برگزار می کنیم 
و این امر دیگر در سال های پیش رو موردنظر قرار 
نمی گیرد، اما این سؤال همیشه مطرح است چه 
اتفاقی می افتد که پس از گذشت هزار و ۴00 سال 
از شهادت ساالر شهیدان، اباعبدهللا الحسین)ع( 
همچنان مــردم بــه اربعین شــوق، عشق و عالقه 

دارند.
وی ادامه داد: امام راحل در حرکت نهضت انقالب 
اسالمی، خدمات زیادی ارائه دادند؛  یکی  از آن ها 
ــود، بــه همین  پــررنــگ شـــدن اربــعــیــن حسینی بـ
منظور می توان گفت یکی از خاستگاه های اربعین، 
انقالب اسالمی بوده و در اصل آغاز جنبش انقالب 
مردم ایران در فاطمیه و بقای آن در مراسم  محرم 
و سخنان امــام راحــل در آن مقاطع بــود. در واقع 
انقالب ما فاطمیه الحدوث و حسینی البقاست، 
ــران در ســال ۴1  چــون آغــاز نهضت بــزرگ مــردم ای
مصادف با ایــام فاطمیه بود و مسیر این انقالب 

همچون یک تقویم شیعی جلو می رفت.
اسماعیلی افـــزود: مــوج بعدی انقالب با اربعین 
رحلت حــاج آقــا مصطفی خمینی در 9 آذر ۵6 
آغاز شد که سراسر ایران را فرا گرفت. اشتباه رژیم 
طاغوت این بود تمام کسانی را که در اربعین همان 
ســال سخنرانی و آگاهی سازی کردند بازداشت 
یا تبعید نمود که یکی از سخنرانان، رهبر معظم 
انقالب بودند که پس از سخنرانی در مشهد به 

ایرانشهر تبعید شدند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در خصوص اثرگذاری 
رهایی بخش اربعین یــادآور شــد: اربعین آن قــدر 
اثــرگــذاری داشـــت کــه در اربعین ســال ۵۷ رژیــم 
 پهلوی را از پــای درآورد. پس از انقالب اسالمی 
مراسم اربعین ادامــه پیدا کرد و در عــراق باوجود 
کارشکنی های رژیــم بعثی صــدام در آن سال ها، 
امـــروز شاهد چنین  شکوه و عظمت بی نظیری 

هستیم.
وی اربعین و پیاده روی آن را شعبه ای از بهشت 
دانــســت و گفت: بــا وجـــود اشتیاق مـــردم خوب 
کشورمان برای حضور در این  مراسم باشکوه، امکان 
حضور زائران بیشتر فراهم نشده و از این رو از خیل 
مشتاقان خواهش می کنم با دولت همکاری کنند، 
ان شاءهللا سال های بعد، این پیاده روی با حضور 

تعداد زیادی از زائران ایرانی برگزار خواهد شد.
ــورای عــالــی انــقــالب فرهنگی در بخش  عضو شـ
ــود  در مــراســم  رونــمــایــی  دیــگــری از ســخــنــان خـ
ــروش، از تــالش هــای  ــ ــاب هــای انـــتـــشـــارات سـ ــت ک

ایــن آثــار قدردانی نویسندگان 
کرد.

حجت االسالم محسن قنبریان در واکنش به اخبار 
پرحاشیه سفر به اربعین در صفحه مجازی اش 
نوشت: به نظر می رسد مشکل پذیرش زائر اربعین، 
نه واکسن و نه کرونا، بلکه کاالیی شدن اربعین 
توسط دولت الکاظمی، با وجود مردم کریم عراق 

است.
میدل ایست نیوز سندی از ژنرال محمد البیاتی 
)منشی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق( منتشر 
کرد. البیاتی در این نامه به وزیر کشور عراق تأکید 
کرده نخست وزیر عراق با حصر صدور روادیــد به 
سازمان گردشگری موافقت کرده و این کار باید از 
طریق شرکت های مجاز، پس از رزرو هتل و برنامه 
مشخص گردشگری انجام شود تا بخش اقتصاد 

گردشگری در عراق رونق گیرد. 
در گــام بعد شـــورای عــالــی بــهــداشــت و سالمت 
عراق هم همین سیاست را اعالم کرد: زائران باید 
در گــروه هــای دســت کــم پنج نفره بــا حمایت یک 
شرکت گردشگری مورد تأیید سازمان گردشگری 
عراق درخواست روادیــد دهند و شرکت یاد شده 
موظف به تنظیم برنامه کامل از جمله رزرو محل 
اقامت و تأمین غذا و... است. از همین رو است که 
سهمیه ای 60هزاری صرفاً از طریق پرواز داده شد.

امــام جمعه نجف هم از تئوری اقتصادی پشت 
ــرده بــرداشــت و در واکنش  ســر ایــن تصمیمات پ
به ایــن مسئله که »مشکالتی که مانع بــاز شدن 
مــرزهــا مــی شــود، مشکل هــدر دادن پــول اســت« 
ــه ای مــتــفــاوت از نــظــریــات  ــظــری ــن ن ــ گــفــت: »دی
اقتصادی موجود مطرح می کند، چنان که در آیه ای  
می فرماید: وما انفقتم من شیئ فهو یخلفه: هرچه 
را انفاق کردید، عوضش را می دهد؛ انفاق در تعظیم 
شعائر دینی موجب افزایش مال و دفع بال و مایه 

خیر و برکت است«.

او از همان جا از دولت عراق خواست برای زیارت 
اربعین، مرزها را به روی زائران امام حسین)ع( از 
سرتاسر جهان بگشاید و اگر توان پذیرایی ندارد، 

مردم عراق از آن ها پذیرایی می کنند.
ــاره اقتصاد تبرعی اربعین کــه موجب رونــق  دربـ
اقتصادی عــراق هم می شود قبالً نوشته ام اما از 
خصوصیات اقتصاد سرمایه داری نباید غفلت 
کـــرد. کــاالیــی و اقــتــصــادی کـــردن همه چیز، جزء 

الینفک اقتصاد سرمایه داری است.
از پیدایش بازارچه تا شهربازی بزرگ آبی و... در 
کنار موکب های ساده و بی آالیش مردم سخاوتمند 
ــازار در ایــن ضیافت الهی  ــراق، خبر از طمع بـ عـ
می داد. دولت الکاظمی نیز با دید مادی و اقتصادی 

به این مسئله ورود کرد. 
پیاده روی اربعین را نه به چشم یک شعیره میلیونی 
و منحصر به فرد، بلکه به چشم گردشگری مذهبی 
ــام اول، امــســال بــه بهانه کرونا  نــگــاه کــرد و در گ
بــرای طبقات پردرآمد به شکل هوایی و در قالب 

گردشگری صورت بندی کرد!
در سال های گذشته ایــن دیــد تــجــاری-بــازاری در 
ــروز کــرد. پول  برخی نهادهای بـــازاری ایــران هم ب
گرفتن بــرای پارکینگی که بیابان بود و سود چند 

هــزار میلیاردی اپراتورها 
و 600مــــــیــــــلــــــیــــــارد 
گران فروشی آن ها و... 
هم نمونه های ایرانی 
کاسبی از اربعین بود!

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: 

 اربعین
 یک پدیده مهم  شیعی است

حجت االسالم محسن قنبریان مطرح کرد

 مشکل اربعین
 کاالیی شدن است نه کرونا!

اربعینگزارش

مدیر شبکه قرآن و معارف سیما از 
پخش برنامه ای با موضوع 

حــفــظ قـــــرآن کـــریـــم از 
ــاه در ایـــن  ــرمـ ــهـ مـ

شبکه تــلــویــزیــونــی خــبــر داد و 
گــفــت: در ایـــن بــرنــامــه تــالش 
شده مخاطبان طی سه سال 

حافظ پنج جزء از قرآن کریم شوند.
ــزارش ایــکــنــا، در جــلــســه ستاد  ــ بــه گـ

راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم جزئیات 
بیشتری از طــرح سه ساله حفظ قــرآن کریم از 

سوی متولیان اعالم شد. براساس آنچه در این جلسه 
عنوان شد طرح سه ساله حفظ قرآن کریم از طریق یک 

برنامه تلویزیونی با عنوان »حافظ« اجرا می شود.
این طرح در راستای مطالبه رهبر معظم انقالب در مورد 
تربیت 10 میلیون حافظ قرآن کریم اجرا می شود و براساس 
آن عالقه مندان به این عرصه، طی همراهی سه  ساله با این 
برنامه  تلویزیونی بر حفظ پنج جزء از قرآن کریم مسلط 

خواهند شد.
جواد شیخ اکبری،  مدیر شبکه قرآن و معارف سیما روز 
گذشته در مــورد برنامه تلویزیونی حافظ گفت: پس 
از بحث هایی که در جلسات ستاد راهــبــری طــرح ملی 
حفظ قــرآن و کمیته ها و کــارگــروه هــای فرعی ایــن ستاد 
ــرای پیشبرد امر  صــورت گرفت طــرح حفظ ســه ساله ب
حفظ قرآن در کشور پیشنهاد شد. هدف این بود در این 
سه سال مخاطبان پنج جزء از قرآن کریم را حفظ کنند. 
بنابراین به این جمع بندی رسیدیم این طرح در قالب 
یک برنامه تلویزیونی با عنوان »حافظ« اجرا شود. این 
برنامه به صــورت ویــژه و متمرکز بر موضوع حفظ قرآن 
کریم خواهد بود و آیتم های متنوعی خواهد داشت که در 

100 برنامه 60 دقیقه ای تدارک دیده شده است.
وی با اشاره به اینکه این برنامه تلویزیونی برای مخاطب 
کودک و بزرگسال طراحی شده، بیان کرد: در این برنامه 

محوریت بــر خــانــواده اســت و لوکیشن آن نیز 
ــظــر گــرفــتــه شــده  در یــک خــانــه قــدیــمــی درن
است. در بخش بزرگسال آموزش حفظ 
بـــا ســـوره هـــای مشخصی از قـــرآن 
کریم هــمــراه اســت و در بخش 
کــودک نیز آیتم های نمایشی 
ــت. در  پــیــش بــیــنــی شـــده اســ
بــخــش هــای نمایشی محوریت 
ــادر اســـت و مــســائــل مــربــوط به  ــا مـ ب
حفظ قرآن در دل آن طراحی شده است. 
در ایــن برنامه عــالوه بــر بحث حفظ، نکات 
تجویدی، روخوانی و... نیز آموزش داده می شود. 
در واقع در این طرح محوریت با خانواده ای که یک مادر 
تحصیلکرده و چهار فرزند در سنین مختلف دارد، خواهد 

بود و آموزش ها از طریق این خانواده ارائه خواهد شد.
شیخ اکبری اظهار کرد: یکی دیگر از بخش های این برنامه 
»با حافظان« است که با همکاری مرکز امور قرآنی سازمان 
اوقاف و امور خیریه تهیه شده است. در طول این بخش 
فعالیت حافظان قرآن در سراسر کشور به تصویر کشیده 

می شود.
ــن برنامه اســت.   آیــتــم هــای تــدبــری بخش دیــگــری از ای
ــفــوگــرافــی نیز  ــن ــوزه مــوشــن گــرافــی و ای ــ هــمــچــنــیــن  حـ
طراحی کرده ایم تا آمــوزش تخصصی حفظ در آن برای 
مخاطبان تسهیل شود. از طریق این موارد گرافیکی هر 
مخاطبی که با ما همراه باشد در انتهای طرح می تواند با 

مشاهده این مجموعه، حفظ را پیگیری کند.
مدیر شبکه قرآن و معارف سیما در ادامه تصریح کرد: ذیل 
برنامه حافظ، پویشی با عنوان »حافظ شو« در شبکه های 
اجتماعی ایجاد شده که همزمان با پخش برنامه آغاز 
به کار می کند. این پویش بیشتر متناسب با شبکه های 
اجتماعی و فضای مجازی طراحی شده است. افرادی که در 
این پویش شرکت کنند می توانند موضوع حفظ را مؤثرتر 

پیگیری نمایند.

 کتاب زندگی نامه داستانی سیدعلی آقا 
ــلـــم آزاده  قـــاضـــی طـــبـــاطـــبـــایـــی بــــه قـ
جهان احمدی توسط انتشارات روایت 

فتح چاپ و روانه بازار نشر شد.
به گــزارش مشرق، کتاب زندگی نامه این عــارف واصــل با 
هجرت پــدرش از نجف به تبریز آغــاز می شود و سپس 
با تولد و کودکی و جوانی این عالم فرزانه ادامه می یابد. 
نویسنده در مقدمه این کتاب تصریح کرده نوشتن از مردی 
که همه همتش دیده نشدن است، محال نیست اما به 

غایت سخت است.
سلسله حــوادث زندگی سیدعلی پس از اجتهاد تا ۴0 
سالگی سکوت مطلق تاریخ است و عمالً زنجیره توالی 
حوادث زندگی او پاره می شود. در این کتاب تا جایی که 
امکان داشت تکه های پازل زمانی را در کنار هم قرار داده و 
یک خط سیر طبیعی استخراج شده است اما به هر حال 
این خط از جایی کامالً محو است. برای همین در این اثر 
اتفاقاتی که از وقایع و یا مواجهه افراد با ایشان رخ داده در 
بخش هایی جداگانه به شکل داستان روایــت شده اند. 
او تأکید می کند تخیلش در نگارش زندگی سیدعلی آقا 
فقط تا جایی رخ عیان کرده که به اصل روایت لطمه نزند 
و درعین حال اثر را جذاب و خواندنی کند. این اثر، تالش 
درحـــد بضاعت بـــرای معرفی مـــردی اســت کــه هیچ گاه 

نخواست معرفی شود.
در بخش هایی از این کتاب می خوانیم: 

سیدعلی آقا پدر بــود. مثل هر پــدری فرزندش را دوست 
داشــت. سید محمدباقر هم یک جور دیگری استعداد 
داشت. نابغه خانواده سیدعلی آقا بود. اما اجل مهلتش 
نداد. در همان 1۴ سالگی بر اثر برق گرفتگی از دنیا رفته بود 
و همه این وسط از آرامش سیدعلی آقا متعجب بودند. 
قبالً دیده بودند دخترش که ازدواج کرده بود و به اجبار 
کار همسرش به ایران رفته بود؛ سیدعلی آقا چقدر گریه 
کرده بود اما این آرامش را درک نمی کردند. نورچین خانم، 
مادر محمدباقر بی تاب بود؛ اشک هایش تمام نمی شد تا 

باالخره سیدعلی  آقا حرف آخر را زد. 
کنار همسرش نشست و گفت: 

- تو چرا این قدر زیاد برای بچه گریه می کنی؟ 
- جوان بود، باهوش بود و بد جور مرد.

زن این را گفت و دوباره اشک ها بودند که بی امان صورتش 
را خیس می کردند.

- فرزندت االن اینجا پیش من نشسته است و به کنار 
دست خودش اشاره کرد.

زن با همان چشم های قرمز و پر از اشک و با همان صورت 
خیس، با همان قلب هزار تکه شده از داغ اوالد به صورت 
همسرش نگاه کرد. در نگاه سید چیزی بود که قرار به دل 

داغدار مادر برگرداند.
آزاده جهان احمدی، نویسنده این کتاب پیش از این در 
عرصه تدریس در دانشگاه و نقد ادبی حضور داشته و از 
او نقدهای بسیاری منتشر شده و این کتاب نخستین اثر 

مکتوب از او است.
کتاب »زنــدگــی سیدعلی  آقــا قاضی طباطبایی« در ۸0 
صفحه و شمارگان هزار و 100 نسخه و با قیمت ۲0هزار 

تومان توسط انتشارات روایت فتح منتشر شده است.

خبر قرآنی
با یک برنامه جدید قرآنی آشنا شوید

  »حافظ« 
 برای تربیت حافظان

کتابخانه

زندگی سید علی آقا قاضی طباطبایی

ندا امیربیگی   روزهـــای 
نزدیک به اربعین حسینی در 
دل عاشقان سیدالشهدا)ع( 
تب و تاب زیادی وجود دارد؛ 
هــمــان کــســانــی کــه یــک بــار 
در میهمانی اربعین حــســیــن)ع( حاضر شدند و 
سالیان بعد اگــر در ایـــران بمانند برایشان سخت 
می گذرد. قرار گرفتن در مسیر عاشقی و راه رفتن در 
سینه جاده ها همراه با زمزمه های حسین حسین و 
خوابیدن های کوله بر پشت در موکب های عشاق و 
شمردن عمودها برای نزدیک شدن به آغوش امن و 
دادن سالمی خالصانه از روی ارادت و چشم انتظار 
پاسخ بودن، همه لحظات شیرین پیاده روی اربعین 
ــادی هستند  ــراد زی حسینی اســت. در ایــن میان اف
که در موکب ها مشغول خدمت به زائــریــن اربــاب 
می شوند و عرض ارادت می کنند. اما دسته دیگر، 
کسانی هستند که در حین پیاده روی کوله ای از جنس 
خدمت حمل می کنند و خالصانه در بین راه عشق 
می ورزند . خادمیار سید رسول طیب، مسئول کانون 
سالمت خدمت رضوی استان کرمان یکی از آن افرادی 
است که در پیاده روی اربعین کوله با برکتش را برای 
خدمت به زائران بر دوش می کشد و از لذت خدمت، 

حرف هایی دارد شنیدنی.

تشخیص درست  ◾
پیش از سفر پیاده روی اربعین کفش هایم را برده بودم 
تا پیرمرد کفاش تعمیر کند. پیرمرد عجله داشت. 
گفتم: »خواهش می کنم کفش من را درســت کن. 
عازم کربال هستم. خدا خیرت بدهد«. گفت : »وقت 
اکوی قلب دارم، نمی توانم «. گفتم: »اشکالی ندارد«. 

از مغازه کوچکش بیرون آمدم. 
نمی دانم چه نیرویی من را به داخل برگرداند تا بپرسم: 
»قلبتان مشکلی دارد؟« پیرمرد در حالی که وسایلش 
را جمع می کرد، آهی کشید و جواب داد : »خیلی وقت 
می شود قفسه سینه ام درد می کند. دکتر برایم اکوی 
قلب نوشته. تا هزینه اکو را جمع کنم مدتی طول 
کشید و االن باید بروم«. خواهش کردم عالئمش را 
برایم شرح دهد. از او خواستم نزد دکتری که معرفی 
می کنم برود. چون طبق عالئمش احساس کردم قلب 

پیرمرد زحمتکش افغان مشکلی ندارد.
 دو ماه بعد بــرای تعمیر کفش های همسرم نزدش 
رفتم. همین که من را دید از جایش بلند شد. عجیب 
بود که چطور من را شناخته است. بی هوا گفت: »من 
هم مثل شما امسال توفیق پیدا کــردم زیــارت بروم 
و ضریح امام حسین)ع( را بغل گرفتم«. با تعجب 
نگاهش کردم. با چشم هایی به اشک نشسته ادامه 

داد: »با عنایت امام حسین)ع( و تشخیص درست 
شما، غالم رسول پس از ۷0 سال زحمت کشی پولی که 
قرار بود هزینه اکو قلب شود را داد و با پولی که روی آن 
گذاشت، توانست مثل شما عازم کربال شود«. هنوز 
گیج بودم که صحبتش را از سر گرفت: »دکتری که 
شما معرفی کردید با تشخیص درست شما موافق بود 
و پس از آزمایش متوجه شد من مشکل معده دارم و 
اصالً الزم نیست قلبم را اکو کنم. با داروهای تجویزی 
دکتر، مشکل معده ام خوب شد  و توانستم مسافر 
کربال شوم«. واکنش من دربرابر ذوق و شوق پیرمرد 
و رسیدن به آرزویــش تنها چشمانی خیس بود که 
بیدارتر از هر زمان بودند و در همان حال، نگاهم افتاد 
به کاغذی رنگ و رو رفته روی دیوار مغازه پیرمرد که 
رویش این نوشته به چشم می خورد: »همانا حسین 

کشتی نجات است«.

اذن کربال از امام رضا)ع( ◾
اربعین سال 1۳9۵ بلیت پیدا نکردم. خیلی غیرمنتظره 
بلیت پرواز مشهد به سمت نجف را گیر آوردم. کوله ام 
را پر از وسایل و دارو کردم و راهی مشهد شدم. در حرم 
مطهر سجده شکر جانانه ای به جا آوردم، به خاطر 
برات کربال و تماس همسرم که خبر خوش فرزنددار 

شدنمان را داد. 
از آقا خواستم توفیق خدمت به زائران امام حسین)ع( 
را نصیبم کند و کوله سنگینم را خالی برگردانم. آغاز 
ــیــاده روی از موکب امــام  سفر، از مشهد و شــروع پ
رضا)ع ( رقم  خورد. پس از نماز شام خوردیم. قرار شد 
فــردا اول وقت حرکت کنیم. مــردی میانسال مرتب 
سرفه می کرد. کنارش رفتم و جویای احوالش شدم؛ 
گفت: »حس خفه شدن دارم«. کمی از دمنوش داخل 
کوله ام را با یک لیوان آبجوش مخلوط کردم و آرام آرام 
به خوردش دادم. بنده خدا کمتر از یک ساعت طوری 
خوابید که گویی ساعت ها خوابیده است. در حالی 
که پتو را روی مرد می انداختم از ارباب تشکر کردم . در 
این سفر با تعداد زیادی زائر به این شکل روبه رو شدم 
که توانستم با تشخیص درســت و داروهـــای داخل 
کوله ام کمکشان کنم. حتی به پیرمردی که نیاز به دارو 
نداشت ولی کفی های داخــل کوله من موجب شد 
کارتن های پاره ته کفشش را بیرون بریزد و به راحتی 
راهش را ادامه دهد. برایم جالب بود هر آنچه در کوله 

می گذاشتم نیازمند واقعی آن پیدا می شد.

لبیک یا حسین)ع( ◾
سال 1۳96 برای پیاده روی کربال با کاروان همراه شدم . 
یادم است ابتدای سفر یک عده روحانی لباس های 
سبزرنگی در دست داشتند که بیشتر شبیه کفن 

بودند و برای اهدا شرط می کردند تا آخر سفر تنت 
باشد. یکی از لباس ها را تنم کــردم. پشت و رویش 
نوشته بــود: »لبیک یا حسین«. با خــودم گفتم در 
ایــن شرایط که داعشی ها مــدام تهدید می کنند، 
حضور زائران با این شکوه یعنی ندای لبیک یا حسین 

و پوشیدن ایــن لباس قـــدرت و جــســارت بیشتری 
مــی دهــد. بماند هــر کجا پــا می گذاشتم همین که 
متوجه می شدند همشهری حاج قاسم سلیمانی 
هستم با جان و دل محبت می کردند. در کــاروان با 
جوانی آشنا شدم به نام آقا مهدی که حدیث کسا را 

از حفظ می خواند و عاشق مداحی بود. ابتدای سفر، 
روحانی کــاروان گفت: »اگر کسی در مسیر حرکت 
از کاروان جا ماند نگران نباشد. مطمئن باشید امام 
حسین)ع( عنایت بیشتری به آن فرد خواهند داشت 
و راه اصلی را نشانش می دهند«. در نخستین موکب 
من و مهدی از کاروانی که این همه زن و آدم مسن 
داشت جا ماندیم. به مهدی گفتم: »نگران نباش. 
شاید به قول حاج آقا ما گم شدیم تا راه اصلی را پیدا 
کنیم«. شب اول در موکب ریحانه الرسول آقا سیدی 
را دیدم که به گفته خودش از نوادگان ابراهیم مجاب 
بود. پا درد امانش را بریده بود و ورم پاهایش زیاد بود. 
پمادی از کوله درآوردم و به مهدی گفتم: »تا شما 
دوش می گیری من پای حاجی را ماساژ می دهم«. 
یک جفت جوراب واریس و یک جوراب ضخیم هم 

به آقا سید دادم و کلی دعای خیر برایم کرد. 
ــعــدی مــهــدی تـــب و لـــرز داشـــــت. تا  در مــوکــب ب
می توانستم دارو بهش دادم. اصــرار می کرد من به 
راهم ادامه دهم . در ظاهر قبول کردم و گفتم: »خیالت 
راحت. شما بخواب. من رفتم«. وسایلم را از کنارش 
برداشتم و مهدی خوابید. برای اینکه جلو چشمش 
نباشم به کمک صاحب موکب رفتم و از فرصت 
استفاده کردم. گاهی چای می ریختم و گاهی افرادی 
را که از بیماری رنج می بردند تا حد معلوماتم کمک 
می کردم . مهدی شب تا صبح هذیان  گفت و من باالی 
سرش بودم. صبح حالش خوب بود و اصالً متوجه 
حضور من نشد. با حالی گرفته پشت موکب رفت. 
انگار با امام حسین)ع( نجوا می کرد. آرام از پشت 
نزدیکش شــدم. مهدی گریان به آقا می گفت: »از 
کاروان جا ماندم. توی حالت تب تعارفی به سید زدم. 
سید هم تنهایم گذاشت و رفــت. حاال چه کنم؟« 
دستم را روی شانه اش گذاشتم و گفتم: »پاشو آقا 
مهدی. راه زیاد است و وقت کم«. از خوشحالی بغلم 
کرد و گفت: »سید خیلی مــردی«. حرکت کردیم و 

مرتب در طول راه حدیث کسا برایم خواند.

عرق زائر  ◾
در مسیر پــیــاده روی اربعین می رفتیم. از شدت 
خستگی توان نداشتیم. موقع ناهار مردی خمیده 
از کنارم رد شد. از درد ناله می کرد. ظرف غذایم را 
روی زمین گذاشتم و سراغش رفتم. تشخیصم این 
بود ماهیچه های کمرش گرفته اند. سریع لباسش 
را بــاال زدم. تمام کمرش خیس عــرق بــود. با خودم 
گفتم عــرق زائــر امــام حسین)ع( اســت. دستمالی 
برداشتم و عرقش را پاک کردم. مدتی طوالنی با پماد 
کمرش را ماساژ دادم. چنان حالش خوب شد که 
راحت نشست و گفت: »خیر ببینی. از درد نفسم 

باال نمی آمد و االن درد کالً از وجودم بیرون رفت«. با 
مهدی حرکت کردیم. شب به ورودی کربال رسیدیم. 
پس از نماز صبح وارد کربال شدیم. مهدی که سفر 
اولش بود عاشقانه ضجه می زد و گریه می کرد. وارد 
حرم حضرت ابوالفضل شدیم. در حوالی ما جوانی 
به زبان ترکی رو به حرم نجوا می کرد. هندزفری داخل 
گوشش بود. دقایقی نگاهش کردم. حالش خریدنی 
بود. متوجه من شد و هندزفری را روی گوشم گذاشت. 
قطعه ای را گوش دادم که با هر بیت یا بهتر بگویم 
کلمه اش تمام وجــودم منقلب می شد. مدام ابیات 
را مرور می کردم. وصف حال دقیق خودم بود. در آن 
لحظه مانند سفر اولی ها ضجه می زدم.»دنیا برای 
اهلش، ما و غم تو موال/ عشق تو روزی ماست، داغ 
تو مانده با ما/  ما را به کاروانت کی می رسانی آقا؟...«

جوان تبریزی -که حال دلم را منقلب کرد و به همراهی 
او به زیـــارت کاظمین رفتیم- آن زمــان دانشجوی 
پزشکی بود و اکنون دکتر محمد مرندی یکی از بهترین 
دکترهای تبریز اســت. هنوز هم هر زمــان ابیات آن 
قطعه از صدای مداح اهل بیت)ع( میثم مطیعی را 

می شنوم به همان صورت منقلب می شوم.

گمشدگان  ◾
در آخرین روز کنار تل زینبیه یکی از هم کاروانیان را 
دیدیم و باالخره به کاروان ملحق شدیم. گویی تمامی 
طول سفر باید گم می شدیم تا مؤثر باشیم و خود 
سیدالشهدا)ع( راه اصلی را نشانمان بدهند. انگار 
ما گمشده دست ارباب بودیم و باید در بین راه تمام 
وسایل و داروهایی که مانند پازلی به هم ریخته در کوله 
من جمع شده بودند به ترتیب سر جای خودشان 
قرار می گرفتند و نیازی را برطرف می کردند. آن سال ها 
گذشته اند و من این روزهــا حسرت ها به دل دارم. 
گاهی اوقات از سر دلتنگی نگاهی به کوله ام می اندازم 
و مانند جاماندگان اشک می ریزم. کسی چه می داند؟ 
شاید جا ماندن هم راهی به مسیر اصلی باشد. شاید 
حسرت خدمت به زائــران کربال منجر شود بیشتر 
مشغول خدمت رسانی به مردم نیازمند شهرم شوم 
و به عشق امام حسین)ع( در کانون سالمت رضوی 
به نیازمندان خدمت برسانم. آرزو دارم روزی مانند 
موکب های رواق رضوی موکب سالمت رضوی را در 
موکب امام رضا )ع( در برابرعمود ۲۸۵ جاده نجف به 
کربال برپا کنیم و من خدمتگزار باشم. در آخر تنها ذکر 
این روزهایم ابیات پایانی شعر میثم مطیعی است: 
»عالم همیشه دارد از کربال نشانی/  ای دل خدا کند 
تو بر عهد خود بمانی/ دنیا فریب و رنگ است تا جا 
بمانی از او/ اما تو می توانی خود را شکسته بسته/ 

تا کربال رسانی...«.

 امام نزدیک غروب آفتاب اصحاب خویش عکس نوشت
را گرد آورد تا با آنان سخن بگوید. 

حضرت علی بن الحسین)ع( با آنکه 
بیمار بود، خود را به نزدیکی جمع یاران 

کشاند تا سخنان امام را بشنود: »اما 
بعد... به راستی من نه اصحابی را بهتر و 
وفادارتر ازاصحاب خویش می شناسم و 
نه خانواده ای را که بیش از خانواده ام بر 
بِّر و نیکوکاری و حفظ پیوند خانوادگی 
استوار باشند. خداوند شما را از جانب 
من بهترین جزای خیر عنایت فرماید. 
آگاه باشید من پیمان خویش را از ذمه 
شما برداشتم و اذن دادم که بروید و از 
این پس مرا بر گرده شما حقی نیست. 

اینک این شب است که سر می رسد و شما 
را در حجاب خویش فرو می پوشد؛ شب 
را شتر رهوار خویش بگیرید و پراکنده 

شوید که این جماعت مرا می جویند و اگر 
بر من دست یابند، به غیر من نپردازند«. 
سخن چو بدین جا رسید، یاران را دل از 

دست رفت و به زبان اعتراض و اعتذار 
گفتند: »چرا برویم؟ تا آنکه چند روزی 

بیش از تو زندگی کنیم؟ نه، خداوند این 
ننگ را از ما دور کند. کاش ما را صد جان 
بود که همه را یکایک در راه تو می دادیم«. 

نخستین کسی که بدین کالم ابتدا کرد 
عباس بن علی بود و دیگران از او پیروی 

کردند. »سعید بن عبداهلل حنفی« به پا 
خاست و گفت: »قسم به ذات خداوند 

که واگذارت نخواهیم کرد تا او بداند و 
ببیند ما حرمت پیامبرش را در حق تو که 

فرزند و وصی او هستی، حفظ کرده ایم. 
واهلل اگر بدانم کشته خواهم شد، آنگاه 

جان دوباره خواهم یافت تا پیکرم را زنده 
بسوزانند و خاکسترم را بر باد دهند و 
این کردار را 70 بار مکرر خواهند کرد 

تا از تو جدا شوم، دست از تو برنخواهم 
داشت تا مرگ را در خدمت تو مالقات 
کنم و اگر اینچنین است، چرا الحال از 

شهادت در راه تو روی برتابم با آنکه جز 
یک بار کشته شدن بیش نیست و کرامتی 

جاودانه را نیز به دنبال دارد؟«
 از کتاب »فتح خون« 
شهید سیدمرتضی آوینی

 قدم به قدم همراه با خادمیار
کانون سالمت کرمان در مسیرکربال

در این ســفر با تعداد زیــادی زائر به این شــکل روبه رو 
شدم که توانستم با تشــخیص درست و داروهای داخل 
کوله ام کمکشــان کنم. برایم جالب بود هر آنچه در کوله 

می گذاشتم نیازمند واقعی آن پیدا می شد.

گزيدهگزيده

ما را به کاروانت 
کی می رسانی آقا؟
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مدیرکل آموزش های تخصصی سازمان تبلیغات اسالمی از 
برگزاری کارگاه های آموزشی »نسل حسینی« تا پایان شهریور 
ــادان متخصص حـــوزه جمعیت  ــزام اســت ســال جـــاری بــا اعـ

به تمامی استان های کشور خبر داد.
به گــزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابــط عمومی سازمان 
تبلیغات اسالمی، حجت االسالم مهدی متقی فر، مدیرکل 
آموزش های تخصصی سازمان تبلیغات اسالمی با اعالم این 
خبر گفت: برای نخستین بار سلسله کارگاه »نسل حسینی« 
با همکاری مؤسسه اندیشه کوثر و کانون تخصصی افزایش 

جمعیت در دو بخش مجازی و آنالین برگزار می شود.

حجت االسالم متقی فر افزود: شرکت کنندگان در این کارگاه ها 
۵0 نفر از مبلغان خانم و آقا و مداحان هر استان هستند که 
هم دارای شبکه ارتباطی قدرتمند در جامعه هدف و هم دارای 

قدرت بیان و مهارت های ارتباطی عالی هستند.
وی بابیان اینکه در پایان ایــن دوره آموزشی بــرای آگاهی از 
کیفیت کارگاه های برگزارشده از شرکت کنندگان اثرسنجی 
به عمل می آید، ادامه داد: در پایان از میان شرکت کنندگان، 
نفرات برگزیده بــرای همکاری با سازمان تبلیغات اسالمی 

انتخاب می شوند.
مدیرکل آمــوزش هــای تخصصی سازمان تبلیغات اسالمی 

درخصوص نحوه  انتخاب استادان این کارگاه گفت: استادان 
انتخاب شده از بهترین محققان و مدرسان درزمینه فرزندآوری 
و جمعیت هستند که پــروژه هــای تحقیق بسیاری درزمینه 

جمعیت انجام داده و به حوزه خود اشراف دارند.

گفتنی است این کارگاه ها از 9 مرداد سال جاری آغاز و هر هفته 
در سه استان و با شرکت پنج گروه دونفره از اساتید برجسته 
حوزه خانواده برگزار شده و تا پایان شهریور ادامه دارد. این 
سلسله کارگاه ها تاکنون در ۲۸ استان کشور برگزار شده است.

خبرخوب خبرخوب 

 برگزاری کارگاه های
  »نسل حسینی«
 در سراسرکشور

ال یعابُ 
امَلرءُ ِبَتاخیِر 
حَقهِ ِامنا 
یعاُب مَن 
َاخََذ ما 
َلیسَ َله
برای انسان عیب 
نیست که حقش 
تأخیر افتد، عیب آن 
است چیزی را که 
حقش نیست بگیرد.
 نهج البالغه

F من عبد
اهلل حق 

عبادته آتاه 
اهلل فوق 
امانیه و 

کفایته 
هرکس حق 

معبودیت خدا را 
به جا آورد، خداوند 

بیش از حّد انتظار و 
کفایتش به او عطا 

می  کند.

J

 ناشئه اللیل

عکس: محمد الخفاجی
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به دنبال اجــرای موفق 
کــشــت مــشــارکــتــی در 
ــه با  ــان کـ ــتـ چـــهـــار اسـ
حمایت آستان قدس 
رضوی صورت گرفت، 
ــاال تــوســعــه آن در  حــ
دســتــور کــار  قــرار گرفته و در تفاهم نامه 
وزارت جهاد کشاورزی و شرکت کشاورزی 
رضوی، این طرح امسال در ۴۰ هزار هکتار 

از اراضی پنج استان اجرایی خواهد شد.
به گزارش آستان نیوز، در سال 1399 و برای 
نخستین بار، طرح کشت قــراردادی دانه 
روغنی کلزا به دنبال انعقاد تفاهم نامه ای 
میان وزارت جهاد کــشــاورزی و شرکت 
کــشــاورزی رضــوی اجــرایــی شد و حــاال با 
توجه به نتایج مثبت آن، قــرارداد توسعه 
۴۰ هزار هکتاری کشت دانه های روغنی 
در پنج استان کشور بین معاون امور زراعت 
وزارت جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت 
کــشــاورزی رضـــوی )زیرمجموعه بنیاد 
بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی( 

امضا شد.

دفاع وزیر از توسعه کشت قراردادی ◾
ــر جهاد  ــ ــژاد، وزی ــی نـ ــاداتـ ســیــدجــواد سـ
کشاورزی اجرای الگوی کشت با توسعه 
ــراردادی را راهــکــار تحقق  ــ ــ کـــشـــاورزی ق
کشاورزی تجاری می داند و می گوید: برای 
رسیدن به الگوی کشت مناسب، نیازمند 

عزم جدی در این بخش هستیم.
از نظر فنی، تکنیکی و علمی در تعیین 
الگوی کشت در استان ها مشکلی وجود 
نــدارد اما در اجــرا دچــار مشکل هستیم 

و برای اینکه بتوانیم الگوی کشت را اجرا 
کنیم باید به سمت کشاورزی قــراردادی 

برویم که مسئله بسیار مهمی است.
وزیر جهاد کشاورزی اضافه می کند: طبق 
آمــار موجود، میزان کشاورزی قــراردادی 
در کشور فقط یک درصد است در حالی 
کــه متوسط آن در دنیا ۴۰ درصـــد و در 

کشورهای پیشرو تا ۸۰ درصد است.
این امر نشان می دهد ایــران راه طوالنی 

در این مسیر دارد و اگر الگوی کشت در 
کشور اجــرا نمی شود، به این برمی گردد 
که بسترها را آماده نکرده ایم، از همین رو 
باید به سمت بسترهای مهم آن از جمله 

کشاورزی قراردادی برویم.

 راهکاری برای حمایت مالی ◾
 از کشاورزان

ــژاد کـــشـــاورزی قـــــــراردادی را  ــی نـ ــاداتـ سـ

تأمین کننده نیاز مالی کشاورزان می داند 
و تصریح می کند: صنایع از طریق انعقاد 
قــرارداد با کشاورزان و همچنین حمایت 
مالی، ترویجی و تأمین منابع، آن هــا را 
توانمند می کنند و سبب ایجاد منابع 
درآمــدی بیشتر برای کشاورزان خواهند 
شد.به دنبال امضای ایــن تفاهم نامه؛ 
مــحــمــود صـــادقـــی، مــدیــرعــامــل شرکت 
کـــشـــاورزی رضــــوی نــیــز در گــفــت وگــو با 

آستان نیوز توضیحات تکمیلی را ارائــه 
می دهد و می گوید: در سال های اخیر و با 
هدف سامان دادن به مدیریت زنجیره های 
تأمین و ارزش، موضوع کشاورزی قراردادی 
به جد در دستور کــار شرکت کشاورزی 
رضوی قرار گرفته است. در همین راستا 
ســال گذشته طــرح کــشــاورزی قـــراردادی 
در استان های خراسان رضوی، خراسان 
شمالی، خــراســان جنوبی و سیستان و 
بلوچستان در سطح حدود 12 هزار هکتار 
از اراضی کشاورزی اجرا شد و در نهایت 
در نخستین سال اجــرای طرح، افــزون بر 
7 هزار و 5۰۰ تن محصول کلزا از کشاورزان 

خریداری شده است.

 اضافه شدن استان گلستان ◾
 به محدوده اجرای طرح

صادقی با بیان اینکه شرکت کشاورزی 
رضوی درصدد است امسال نیز همانند 
ســال گذشته و در راستای تحقق شعار 
»تولید؛ پشتیبانی ها، مانع  زدایی ها« و 
انجام مسئولیت های اجتماعی خود، 
گام هایی را در این عرصه بردارد، می افزاید: 
در طــرح جــدیــد کــه در ســال 1۴۰۰ اجــرا 
خواهد شد، عالوه بر چهار استان خراسان 
رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی 
و سیستان  و بلوچستان، بخشی از استان 
گلستان نیز زیــر پــوشــش ایــن طــرح در 
مجموع بــه مساحتی بیش از ۴۰ هــزار 
هکتار قرار خواهد گرفت.در چارچوب این 
طرح، از همان مرحله ابتدای شروع به کار، 
کشاورزان مورد حمایت شرکت کشاورزی 
رضــوی قــرار می گیرند.به گفته صادقی، 

خرید بــذر، تأمین نهاده های کشاورزی، 
بیمه کشت و در نهایت خرید محصول از 
کشاورزان مهم ترین حمایت هایی است 
که در قالب این طرح ارائه می شود و بستر 
مناسبی را برای توسعه این فعالیت ها و 

تأمین نیاز داخلی فراهم می کند.

به سوی  کشاورزی پایدار ◾
صادقی با اشاره به دانش فنی کسب شده 
در شرکت کــشــاورزی رضــوی در سالیان 
گذشته می گوید: این شرکت در کشاورزی 
قــراردادی و در راستای سیاست های کلی 
ابــالغــی رهــبــر معظم انــقــالب در حــوزه 
کــشــاورزی پــایــدار ضمن کنترل مصرف 
نهاده ها از طریق مشاوره تخصصی کمک 
ــاورزان، بــه دنــبــال حفظ محیط  بــه کـــشـ

زیست نیز بوده است.
ــان بـــا توجیه  ــوأمـ تــحــقــق ایـــن هــــدف، تـ
اقتصادی تولید محصوالت راهبردی برای 
کــشــاورز در راســتــای سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی کشور را 

نیز میسر می سازد.
مــدیــرعــامــل شــرکــت کـــشـــاورزی رضــوی 
یکی از اهــداف طرح کشاورزی قــراردادی 
را کمک به کشاورزان و هدایت آن هــا به 
سمت کــشــاورزی پــایــدار عــنــوان کـــرده و 
اضــافــه می کند: ایــن رویــکــرد منافعی را 
نیز بــرای کــشــاورزان به دنبال دارد که از 
جمله آن می توان به تضمین بازار و قیمت، 
ورود فناوری های جدید، تأمین نهاده ها، 
دسترسی به بازار قابل اتکا، ثبات درآمدی 
کشاورز، کاهش هزینه های مبادله و... 

اشاره کرد.

باامضایتفاهمنامهمیانوزارتجهادکشاورزیوآستانقدسرضویتحققمییابد

توسعه 40 هزار هکتاری کشت قراردادی

خبرخبر
امروزامروز

آغاز اجرای طرح »مهر علوی، دانش رضوی«
اجــرای طرح »مهر علوی، دانــش رضــوی« در راستای 
اهـــدای کتاب بــه کتابخانه های مناطق کــم بــرخــوردار 
کشور از ســوی مؤسسه کتابخانه و مــوزه ملی ملک 

آغاز شد.
کتابخانه و مــوزه ملی ملک، موقوفه فرهنگی آستان 
قــدس رضـــوی کــه در ســال 1316 خــورشــیــدی بــر حرم 

مطهر رضـــوی وقــف شــده در آغـــاز طــرح مهر علوی، 
دانش رضوی، ۸۰ بسته کتاب با هدف برآوردن نیازهای 
کتابخانه های مناطق کم برخوردار و محروم به نهاد 

کتابخانه های عمومی کشور اهدا کرد.
ــر پــایــه ســفــارش حــاج حــســیــن آقــامــلــک؛  ایـــن طـــرح ب
بنیانگذار و واقـــف کتابخانه و مـــوزه ملی مــلــک، در 

وقف نامه این مجموعه فرهنگی برای کوشش در مسیر 
»ترقی معارف« با هدف شناسایی، ارتباط فرهنگی، 
اهدای کتاب  و دیگر منابع اطالعاتی به کتابخانه ها و 
نهادهای فرهنگی منطقه های محروم و کم برخوردار 

کشور طراحی و برنامه ریزی شده است.
کتابخانه و موزه ملی ملک اکنون در آغاز اجــرای این 

طرح، با درخواست نهاد کتابخانه های عمومی کشور بر 
پایه تفاهم نامه همکاری مشترک، ۸۰ بسته کتاب را به 
نیت امام رضا)ع(، هشتمین امام شیعیان و ولی نعمت 
ــران به ایــن مرکز اهــدا کــرد تا با هماهنگی به  مــردم ای
کتابخانه ها و مراکز فرهنگی منطقه های کم برخوردار 

کشور تقدیم شود.

»همرزمان حسین)ع(« در عراقکتاب خوانی 
رایزنی فرهنگی ایران در بغداد به مناسبت 

اربعین حسینی، مسابقه کتاب خوانی از 
کتاب »همرزمان حسین)ع(« ویژه ایرانیان 

مقیم عراق را برگزار می کند.

کتاب »همرزمان حسین)ع(« مجموعه  
سخنرانی های رهبر معظم انقالب در 

سال ۱۳۵۱ در هیئت انصارالحسین)ع( 
تهران است که به تحلیل رسالت و مبارزات 

سیاسی ائمه)ع( می پردازد.

رایزنی فرهنگی کشورمان در بغداد گفت: 
پس از اعالم نتایج به نفرات برتر هدایایی 

به رسم یادبود اهدا خواهد کرد.
این مسابقه به صورت مجازی برگزار شده 

و فایل کتاب در اختیار شرکت کنندگان 

قرار می گیرد. شرکت کنندگان تا ۹ مهرماه 
فرصت دارند پاسخ نامه مسابقه را از طریق 

صفحه مجازی ایرانیان مقیم عراق به 
نمایندگی فرهنگی کشورمان در بغداد 

ارسال کنند.

در طرح جدید که در سال ۱400 اجرا خواهد شد، عالوه بر چهار اســتان خراسان رضوی، خراسان 
شمالی، خراسان جنوبی و سیستان  و بلوچستان، بخشی از استان گلستان نیز زیر پوشش این طرح در 

مجموع به مساحتی بیش از 40 هزار هکتار قرار خواهد گرفت.
گزيدهگزيده
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من کان 
منا و مل یطع 
اهلل فلیس 
منا
هر کس خودش 
را از ما بداند و خدا 
را اطاعت نکند از ما 
نیست.
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
برابررای شماره 140060301046000653تاریخ1400،5،18هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای سیدحس��ین طباطبائی سروش فرزندسیدمهدی  بشماره شناس��نامه 23959 صادره دریک باب واحدتجاری 
وکارگاه به مس��احت 1031،95مترمربع پالک12فرعی از149اصلی واقع حوزه ثبت ملک پیش��واخریداری ازمالک 
رس��می آقای قاسم شاهسون محرزگردیده اس��ت. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی 
می ش��وددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورس��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ندمی توانند ازتاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم پس ازاخذرسید,ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض,دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/148 آ1405671
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400،6،28                               تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400،7،12

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
برابررای شماره 140060301046000715هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حامد شهراب 
فرزند یوسف بشماره شناسنامه 2852 صادره ازتهران دریک باب مغازه به مساحت 77،24مترمربع پالک158 واقع 
حوزه ثبت ملک پیشواخریداری ازمالک رسمی محرزگردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 
15روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانند 
ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم پس ازاخذرسید,ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 
تس��لیم اعتراض,دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/146 آ1405672
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400،6،28                                 تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400،7،12

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

آگهی فقدان سند مالکیت
چون آقای ابوالفضل حسن پور عسگر آباد برابر درخواست شماره  3159_1400/6/18 و با ارائه دو برگ استشهادیه 
محلی امضاء شده مدعی میباشند سند مالکیت ششدانگ بالی 2857 فرعی از 172 اصلی بخش 2 قوچان به علت 
جابجایی مفقود گردیده و با بررسی دفتر امالک مشخص گردید. مالکیت فوق الذکر بنام ابوالفضل حسن پور عسگر 
آباد ثبت وسند مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده است و برابرنامه 139903206010002921 -1399/9/9 شعبه 
دوم بازپرسی دادسرای قوچان بازداشت 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 پالک 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.آ1405670
عباس برق شمشیر-رئیس ثبت اسناد و امالک قوچان

هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 

رسمی 
برابر رای شماره 140060318603005024مورخ1400/05/02 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
خانم کبری ابراهیمی نرگس��ی فرزند احمد به ش��ماره شناسنامه 1150 صادره از صومعه سرا در قریه شالکو در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 654/20 متر مربع پالک فرعی 40620 
از اصلی 77 مفروز مجزی از پالک 273 از اصلی 77 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای قاسم 

جعفری محرزگردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 1708  آ1405667
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/06/28                                  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/12 

سعید بدوی -سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت -از طرف یعقوب شیدیان اکبر 

هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 

رسمی 
برابر رای شماره 140060318603005025مورخ1400/05/02 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
آقای گلعلی عسکر زاده گلسری فرزند تقی به شماره شناسنامه 1150 صادره از صومعه سرا در قریه شالکو در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 654/20 متر مربع پالک فرعی 40620 
از اصلی 77 مفروز مجزی از پالک 273 از اصلی 77 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای قاسم 

جعفری محرزگردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 1711 آ1405668
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/06/28                           تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/12 

سعید بدوی -سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت -از طرف یعقوب شیدیان اکبر 

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 روش��نیان برابر رای شماره 1319-1400 مورخه 1400/05/12 

-کالسه 99-0483
2-شش��دانگ یکباب انباری از پالک 126 فرعی از 144 اصلی فوق به مس��احت 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 ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش 14 مش��هد 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:   آقای امین الدین ش��یبانی به شناسنامه شماره 9 کدملی 0749480718 صادره تایباد فرزند 
حس��ین در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 399/45 مترمربع پالک شماره 251 اصلی واقع در خراسان رضوی 
بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت رسمی و مشاعی آقای کریم کریمدادی و قسمتی 

از پالک** کالسه 99-554
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 دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه 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.آ1405121
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/6/13                                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/6/28          

     کفیل ثبت اسناد و امالک تایباد- مهدی حسین زاده

ب����رگ سبزخودروس����واری س����وزوکی تیپCCگرندویت����ارا - 
2400 رن����گ س����فید روغن����ی م����دل 1390 به  ش����ماره موتور 
J24B1139814  و شماره شاسی NAAS29SE1BK016191به 
ش����ماره پالک 74 ایران 985  م 54 مالکیت س����ینا علویان 

همدان مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.
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س���ایپا  پرای���د  س���واری  خ���ودرو  پ���الک  کارت 
ب���ه رن���گ س���فید مدل1395ب���ه    SE 131 تی���پ
ش���ماره شاس���ی  موت���ور 5768839ب���ه  ش���ماره 
NAS411100G1289972 به شماره پالک197م28-

مفق���ود  زردکوه���ی  عبدالقی���وم  بن���ام  ای���ران95 
گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط م���ی باش���د.
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سند مالکیت یک دستگاه غلطک Hc100c هپکو
HRS4497H به شماره سریال

و شماره موتور10020925
Hepr6057T60004497وشماره شاسی

مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط میباشد. 
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اینجان���ب میراحم���د گلس���تانی مالک خ���ودرو پژو 
207 به ش���ماره ش���هربانی 36-932 ط 91 شماره 
بدن���ه NAAR13FE1HJ484591 و ش���ماره موتور 
177B0008700 ب���ه عل���ت فق���دان اس���ناد فروش 
تقاضای رونوش���ت المثنی اس���ناد مذکور را نموده 
است. لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودرو 
مذک���ور دارد ظ���رف مدت 10 روز ب���ه دفتر حقوقی 
س���ازمان فروش ش���رکت ای���ران خ���ودرو واقع در 
پیکان ش���هر س���اختمان س���مند مراجع���ه نماید، 
بدیهی اس���ت پس از انقض���ای مهلت مذبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

دی
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مف
هی 

آگ

برگ س���بز پژو تیپ  405 ج���ی ال ایکس آی 8.1 مدل 
1384 ب���ه رنگ نقره ای-متالیک  به ش���ماره ش���هربانی 
ایران12- 423 د 15  به ش���ماره موت���ور 12484090729  
و شماره شاسی :  14237423 به نام اینجانب قاسم 
قربانی عبدی سعدآباد فرزند محمد مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط میباشد.
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الشه سند برگ سبز خودرو پژو 405  مدل 1386 
به رنگ نقره ای متالیک به شماره شهربانی  349 
ل42 ایران 12 و ش���ماره موتور 12486008633 و 
ش���ماره شاسی 40201698 به نام محمدرضا جانی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط  میباشد.
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کارت شناسایی وبرگ سبزموتورسیکلت تیزباد  رنگ آبی 
 156FMINCV2010114015 مدل 1389 به  ش����ماره موتور
و ش����ماره شاس����ی *NCV***125E8910817* به ش����ماره 
پالک  ایران762 – 27446 مالکیت مهدی قنبری سنگ 

آتش مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.
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برگ سبزخودروسواری پراید تیپ جی تی ایکس ای رنگ 
نقره ای متالیک  مدل 1386 به  ش���ماره موتور 2091110  
و شماره شاسی S1412286371421به شماره پالک 74 
ایران 857 ص 78 مالکیت مصطفی وحیدزاده مفقود 

گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.
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برگ سبز س���واری پراید تیپ صبا جی.تی.ایکس 
مدل 82 رنگ سفیدشیری - روغنی شماره موتور 
 S1412282948051 : 00490016 و شماره شاسی :
ب���ه ش���ماره پالک انتظام���ی 87 ای���ران 449 د 45 
ب���ه مالکیت زهرا حس���نی کد مل���ی 4284290991 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ف
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س���ند کمپان���ی خ���ودرو س���واری پژو پ���ارس مدل 
1386 ب���ه رن���گ نق���ره ای – متالی���ک ب���ه ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره  12486081970ب���ه  موت���ور 
735ص29  پ���الک  ش���ماره  ب���ه   50398344
مفق���ود  ناروئ���ی  ج���الل  بن���ام   95 ای���ران   -
گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط م���ی باش���د.
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کارت پ���الک و برگ س���بز خودرو پ���ژو پارس مدل 
1400 به رنگ س���فید به ش���ماره پالک 953م39-

 01 CE 2 NK 060254 ای���ران95 به ش���ماره بدن���ه
NAAN : VIN بن���ام عبدالغفور مکس���انی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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برگ س���بز و سند خودرو سواری پژو 207 مدل 1390 
رنگ مشکی متالیک به شماره موتور 15090012595 
و شماره شاسی NAAR03FE1BJ959277 و شماره 
انتظام���ی 754 ط 91 ای���ران 36 ب���ه مالکی���ت ناهید 

احمدنیا مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مونا افشار فرزند 
محمود  صادره از مش���هد کد ملی 0943521300  
در مقطع کارشناسی ارشد رشته مشاوره   صادره 
از قوچ���ان ب���ه ش���ماره 159820600025  مفق���ود 

گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���المی قوچ���ان به نش���انی:  قوچ���ان بلوار 
امام رضا )ع( روبروی نمایندگی س���ایپا کدپس���تی 
9471811111 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی 
قوچ���ان  اداره ام���ور ف���ارغ التحصی���الن ارس���ال 

نمایید. 
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ش���ماره  ب���ه  پی���کان  وان���ت  شاس���ی  پالک���ت 
موت���ور  ش���ماره  32-833ج35  ای���ران  پ���الک 
11486057272 شماره شاسی 31654386 به نام 
سیدمحمدحس���ینی فرزند سیدابوالقاسم مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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فاطم���ه  اینجان���ب  فارغ التحصیل���ی  م���درک 
الس���ادات مظلوم مقدم فرزند س���ید حس���ین  
ص���ادره از مش���هد    ک���د مل���ی 0941247678  
شماره شناسنامه 5458 در مقطع کارشناسی 
رشته علوم سیاسی  صادره از مشهد به شماره  
1310725 مفق���ود گردیده اس���ت و فاقد اعتبار 

می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اصل م���درک را به 
دانش���گاه آزاد اس���المی مش���هد ب���ه نش���انی: 
مشهد بلوار امامیه، امامیه42 سازمان مرکزی 
دانشگاه آزاد اس���المی مشهد  اداره امور فارغ 

التحصیالن ارسال نمایید. 
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