
ــان  ــ ــتـ ــ ــت آسـ ــ ــیـ ــ ــولـ ــ تـ
قــدس رضــوی گفت: 
نظام  با  مــردم  پیوند 
پیروزی  رمز  اسالمی 
کشور در دوران دفاع 
و عرصه های  مقدس 
بوده است. دشمن خوب  مختلف 
شکست هایش  دلیل  که  می داند 
از  چیست،  ایـــران  ملت  بــرابــر  در 
را  نظام  و  مــردم  بین  پیوند  رو  این 
تنها  می داند  زیرا  داده  قرار  هدف 
این  گسست  کشور  به  ضربه  راه 

پیوند است.
بـــــــه گــــــــــــــزارش آســـــــتـــــــان نـــــیـــــوز، 
حــجــت االســالم والــمــســلــمــیــن احــمــد 
منطقه  فرماندهان  دیـــدار  در  مــروی 
ــنــد هـــوایـــی شــمــال شـــرق امـــام  ــداف پ
رضا)ع( که در تاالر والیت حرم مطهر 
بـــرگـــزار شـــد؛ ضــمــن تبریک  رضـــوی 
فـــرا رســـیـــدن هــفــتــه دفــــاع مــقــدس، 
شهیدان،  رشــادت هــای  خاطره  و  یــاد 
را  دوران  آن  رزمــنــدگــان  و  جــانــبــازان 
گــفــت: هشت سال  و  گــرامــی داشــت 
دفــــاع مــقــدس مــظــهــر عــــزت، غـــرور 
و  مــلــت  ــحــاد  ات و  همبستگی  مــلــی، 
نظام مقدس اسالمی است، بنابراین 
به هفته  نمی توان  را  آن  گرامیداشت 
ــرای  ــرد، ب ــامــی خـــاص مــحــدود کـ و ای
باید  آرامش کشور  و  امنیت  صیانت 
هر روز جریان دفاع مقدس را گرامی 
بداریم و نکات تاریخی آن را یادآوری 

و بازخوانی کنیم.
مقدس  دفــاع  در  اینکه  بــیــان  بــا  وی 
ایران  جهان استکبار در مقابل ملت 
مقدس  دفــاع  کــرد:  ابــراز  می جنگید، 
در  نــبــود،  عـــراق  و  ــران  ایـ تنها جنگ 
ــمــام دنـــیـــای اســتــکــبــار  ایـــن جــنــگ ت
علیه ایران قرار داشت و صدام آن ها 
ایـــن سخن  ــرد،  مـــی کـ نــمــایــنــدگــی  را 
این  جنگ  وقایع  بلکه  نیست  شعار 

حقیقت را اثبات می کند.

 شکست مستکبران ◾
 در برابر اراده ملت ایران

با  مـــروی  حجت االسالم والمسلمین 
بیان اینکه کشورهای غربی و مرتجع 
صــدام  ــم  رژی جنایت های  در  منطقه 
ایــــران ســهــیــم هستند،  مــلــت  عــلــیــه 
انقالب  تــازه  که  کشوری  کــرد:  عنوان 
کـــرده و حــکــومــت آن عـــوض شـــده و 
آن  اجــرایــی  و  حاکمیتی  ساختارهای 
هنوز شکل نگرفته و در داخل نیز با 
بنی صدر  و  منافقین  همچون  افــرادی 
لباس دوست سربازان دشمن  در  که 
بودند روبه رو است، با حمله ارتشی 
ــمــنــد که  ــدرت مــنــظــم، کــالســیــک و ق
را  استکباری  کــشــورهــای  پشتیبانی 
دارد مواجه می شود، اما در نهایت با 
ایران  ملت  دشمنان،  تالش های  همه 
پیروز و یک وجب از خاک این کشور 

جدا نمی شود.
رضــوی شهدا،  قــدس  آســتــان  تولیت 
جانبازان و رزمندگان را مایه سربلندی 
کــشــور دانــســت و اضــافــه کـــرد: دفــاع 
مقدس تنها جنگی است که در ۲۰۰ 
ما تحمیل شده  بر کشور  اخیر  سال 
وجب  یک  حتی  نتوانسته  دشمن  و 
از خاک ایران را اشغال کند، پیش از 
این هر جنگی علیه كشورمان رخ داده 
به تجزیه بخشی از خاک ايران منجر 

شده است.

پایگاه مردمی، رمز اقتدار ملی ◾
با  مـــروی  حجت االسالم والمسلمین 
بیان اینکه هر حکومتی پایگاه مردمی 
نداشته باشد صرف نظر از میزان قدرت 
ــه نــابــودی اســت،  نــظــامــی، مــحــکــوم ب
خاطرنشان کرد: اگر جنگ تحمیلی با 
قاجار  یا  پهلوی  دوران  در  شرایط  آن 
رخ می داد مشخص نبود بر سر ایران 
نبود  چه می آمد، آن زمان که جنگی 
خاک ایران را می گرفتند چه برسد به 
اینکه جنگ نابرابر هشت ساله ای در 

آن دوران اتفاق می افتاد. 
وی با تأکید بر اینکه دشمن گسست 
قرار  را هدف  نظام  و  مــردم  بین  پیوند 
داده است، تصریح کرد: دشمن خوب 
در  شکست هایش  دلیل  که  می داند 
رو  ایــن  از  ایــران چیست،  ملت  برابر 
قرار  را هدف  نظام  و  مــردم  بین  پیوند 
به  راه ضربه  تنها  مــی دانــد  زیــرا  داده 

کشور گسست این پیوند است.

 ناامیدی، توطئه دشمن ◾
 برای ضربه به کشور

بــا بیان  تولیت آســتــان قــدس رضــوی 
اینکه انقالب اسالمی دیوار میان مردم 
از بین برد، بر ضرورت  را  و حاکمیت 
صیانت از اتحاد ملی و پیوند بین مردم 
دشمنان  کــرد:  اظهار  و  تأکید  نظام  و 
بی اعتمادی  دیـــوار  ایــجــاد  دنــبــال  بــه 
میان مردم و حکومت هستند، از این 
بر  را  تبلیغاتشان  و  برنامه ها  تمام  رو 
میان  فاصله  ایجاد  و  مــردم  ناامیدی 
اگر  که  نظام معطوف کرده اند  و  ملت 
بتوانند به این هدف خود برسند اوج 
موفقیت برایشان رقم خورده است و 
کشور دوباره به دوران پهلوی و قاجار 

باز می گردد. 
وی با اشاره به قدرت ایران در منطقه، 
تحریم ها،  هــمــه  ــاوجــود  ب ــرد:  کـ بــیــان 
امروز  توطئه ها و دسیسه های دشمن 
ایران اسالمی قدرت اول منطقه است 
و هیچ کشوری همانند ایران در منطقه 

قدرت و نفوذ ندارد. 
دفــاع  دوران  از  پــس  دشمنان  نقشه 
ــران در  ــ مــقــدس ایـــن بـــود حـــال کــه ای
آن  باید  پس  نخورد،  جنگ شکست 
که  ــوان  ــات ن و  کــشــوری ضعیف  بــه  را 
کنیم،  تبدیل  بــاشــد  خـــودش  گرفتار 
ایــران  اســالمــی،  انقالب  برکت  به  امــا 
نه تنها پس از جنگ کشور ضعیفی 
به  باوجود همه تحریم ها  بلکه  نشد، 
قدرت تأثیرگذار منطقه تبدیل شد که 

دلیل آن ارتباط نزدیک میان مردم و 
نظام است.

تولیت آستان قدس رضوی ضمن اشاره 
هوشمندی  تدبیر،  شجاعت،  تأثیر  به 
رهبر  و  خــمــیــنــی)ره(  ــام  امـ تیزبینی  و 
قــدرت  شکل گیری  در  انــقــالب  معظم 
ایران، اظهار کرد: اگر همراهی مردم با 
نظام نبود تدابیر رهبری نیز به جایی 
نمی رسید، همان گونه که امیرالمؤمنین 
و  سیاست  قله شجاعت،  در  علی)ع( 
به  و مدیریتی  فضائل علمی، اخالقی 
خاطر همراهی نکردن مردم، ۲3 سال 

خانه نشین شد.

 امنیت، بزرگ ترین نعمت ◾
 برای هر جامعه ای

حــجــت االســالم والــمــســلــمــیــن مــروی 
بر  خود  از سخنان  دیگری  بخش  در 
اهمیت امنیت کشور و ارزش اقدامات 
ــرداخـــت و عـــنـــوان کـــرد:  نــظــامــیــان پـ
امنیت جامعه آن قدر ارزشمند است 
که امیرالمؤمنین علی)ع( هنگامی که 
قلمرو  از  بخشی  به  معاویه  سربازان 
و  کردند  حمله  حضرت  آن  حکومت 
در آوردنــد،  یهودی  زن  پای  از  خلخال 
این خبر  از غصه  »اگر کسی  فرمود: 
دق کــنــد جـــای ســرزنــش نــیــســت« و 
نگاه  در  امنیت  اهمیت  از  این نشان 

حضرت علی)ع( دارد. 
گفت:  رضـــوی  قــدس  آســتــان  تولیت 
امنیت مهم ترین و بزرگ ترین نعمت 
ــت و ســایــر  ــرای هـــر جــامــعــه ای اسـ ــ ب
معنا  نعمت  این  پرتوی  در  نعمت ها 
و مفهوم می یابد که این نعمت بزرگ 
نــظــامــیــان در جــامــعــه محقق  تــوســط 
مــی شــود.گــفــتــنــی اســـت، در ابــتــدای 
ستاد  دوم  سرتیپ  امــیــر  دیـــدار  ایــن 
»مــحــمــدرضــا مــعــصــومــی« فــرمــانــده 
شــمــال شــرق  هــوایــی  پــدافــنــد  منطقه 
از اقدامات این  امام رضا)ع( گزارشی 

پدافند ارائه داد.

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار فرماندهان پدافند هوایی شمال شرق عنوان کرد

 پیوند میان مردم و نظام اسالمی
رمز پیروزی ایران

منبر مجازی 

نیمکت زندگی

الو... ۱۱۵؟
رقیه توسلی   تکنسین آمبوالنس، فامیلمان است. آمده 
غـَـرّا  از كابين عقب ســالم  تــوی خیابانمان که  بــرای مأموریت 
توی  که  است  دفعه  دومین  این  می خورم.  جا  کمی  می دهد. 
یک هفته می بینمش. خداقوت که می گویم، توضیح می دهد 
نــبــوده. اكسيژن تراپی بــوده. بــار حــاد  مــورد همسایه مان ایــن 
می گویم: باز جای شکرش باقی ست مثل پریروز ناک اوت و 
ذوقم.  بابا. سر  آره  نیستید.خوشحال جواب می دهد:  دپرس 
یک مادر و یک مادربزرگ توی این خونه فقط دعام کردن. چی 
بخوام از این شگفت انگیزتر! و با انگشتش طبقه سوم آپارتمان 
را نشان می دهد.همین موقع، آقایی مسن، نفس نفس زنان 
خودش را می رساند به ما. رفتار جناب راننده و آقای تکنسین 
یک باره مثل فیلم تند می شود! نمی فهمم چطور در چشم بهم 
زدنی، برایش صندلی سفری می گذارند، فشارش را می گیرند، 
می پرسند  را  بیماری هایش  سینه اش،  روی  می گذارند  گوشی 
ــاز مــی کــنــنــد... .  و اســم داروهـــایـــش را، آب معدنی بــرایــش ب
 به خودم که می آیم می بینم پیرمرد دراز کشیده روی برانکارد 
دهانش.  توی  می گذارند  را  قرصی  برداشته اند.  را  ماسکش  و 
می فهمم فشارش خیلی باالست. در مقام تماشاچی، مستند 
تحسین برانگیزی می بینم و توی دلم کلی تقدیرشان می کنم 
و حسابی هم خجالت می کشم از بی فایده بودنم. آمبوالنس 
دقایقی بعد می رود اما من و آن سکانس عجیب و غریب جا 
می مانیم. سکانس آخر. وقتی که پیرمرد به پرستارش گفت 
زندگی  دور  نیست،  اینجا  بــودم.  پسرم  دلتنگ  دیــروز خیلی 
می کند. با خودم گفتم چرا خدا کاری برای این دل بی صاحب 

من نمی کند پس. مگه من پدر نیستم؟
شما که دست من رو گرفتی و دو بار گفتی نترس باباجان االن 
خوبت می کنم، قلبمُ خوب کردی پسرجان. دلتنگیم ریخت. خوش 
به سعادت پدرومادرت جوون. یک دعای حق پیش من داری. 
پی نوشت: روایت است از حضرت محمد)ص(؛ کسی که برای 
برآوردن نیاز بیماری تالش کند همانند روزی که از مادر متولد 

شده از گناهان پاک می شود.

 کدام »خوب بودن«
 بد است؟

برخی تلقی ها از »خوب  بودن« تلقی های 
می زنند.  لطمه  بلکه  نیستند،  درســتــی 
این  ما از اخالقی بودن صرفاً  وقتی تلقیِ 
باشد که »انسان فقط بی آزار باشد و ظلم 
خوب بودن- از  ما  تلقیِ  وقتی  نکند«... 
دیــنــی- صــرفــاً همین  حتی خـــوب بـــودنِ 
و در  نکنند«  ــراد معصیت  »اف باشد که 
کنارش الزامات دیگر حیات بشر را در نظر 

نگیریم، این تلقی واقعاً ضرر دارد.
ــداری و  ــ ــن ــ ــیِ دی ــلـ ــر شـــاخـــص هـــای اصـ ــ اگ
ــی آزار،  )ب خوب بودن همین چند شاخص 
امثال  یــا  و...(  مــهــربــان بــودن  و  مــتــواضــع 
انفعالی  -کــه یک  سلسله صفات  این ها 
هستند-تلقی شود، این برای جامعه سمّ 
از  را  خیلی ها  تلقی،  ایــن  اســـت!  مهلک 
دین بیزار می کند و حق هم دارند! آن وقت 
خیلی از آدم های باهوش و باعرضه، دیندار 
بی عرضه،  آدم هــــای  بــرخــی  و  نمی شوند 
دیندار می شوند و ضربه می زنند. خیلی بد 
است تلقیِ مردم این بشود که »آن هایی که 
اوقات فراغت بیشتری دارند و عرضه کاری 

ندارند، به محیط های مذهبی می روند!«
را  آدم هـــای ضعیف  منفعالنه،  ــنــداریِ  دی
جذب دین می کند نه آدم هــای باعرضه و 

باهوش را !
دلــســوز جــوان هــا هستند،  کــه  بعضی ها 
غریزه  و  بلوغ  بــود سن  »بهتر  می گویند: 
جنسی جــوان هــا مثالً هفت  ســال دیرتر 
نیفتند؛ چون  گناه  بــه  تــا  شـــروع می شد 
معموالً در 14سالگی امکان ازدواج نیست!« 
این یعنی خدا هفت سال اشتباه کرده و 

زودتر جوان ها را بالغ کرده است! 
ــردن  ــ ــاک ک ــ ــن یــعــنــی پ ــ ایـ
ــه، ایـــن  ــل صــــــورت مــســئ
یعنی دینداری منفعالنه! 
ایـــن غریزه  ــی کــه  )درحــال
مثل کیسه بُکس جوان 
است، یعنی باید تمرین 
کند و با آن درگیر شود تا 

در خودکنترلی قوی بشود 
و قدرت مبارزه با هوای نفس پیدا کند(

آدم هـــای  نمی تواند  منفعالنه،  ــنــداری  دی
باعرضه و باهوش جامعه را جذب کند بلکه 
آدم هـــای ضعیف را جــذب می کند و این 
خیلی بد است. بخشی از معنای دینداری 
منفعالنه پاک کردن صورت مسئله است! 

بود  بهتر  می گویند:  که  همان هایی  )مثل 
غریزه جنسی، دیرتر در انسان، فعال شود( 
اما دینداری فعاالنه می گوید: »شما باید به 
استقبال برخی از مسئله ها بروی که به زعم 
تو فسادانگیز اســـت!« یعنی حتی گاهی 
اوقات باید این مسئله ها را ایجاد کنی و اگر 
مرد هستی، در متن این ها بایستی و دینداری 

هم بکنی!
معنای سخن فوق این نیست که مثالً انسان 
خودش را عمداً به یک محیط فاسد داخل 
کند و بعد بخواهد تقوا را رعایت کند! این 

یعنی »مسئله الکی درست  کردن!«
 اما برخی مسئله ها هست که باید در متن 
آن وارد شوی و دینداری کنی؛ مثلِ »پول در 
آوردن« یا اینکه مسجد را محل تجمع افراد 
کارآفرین در کنار همدیگر قرار دهیم! مسجدی 
که به سبک  زندگیِ ما کاری نداشته باشد، 

مسجد انقالبی نیست؛ سکوالر است.
آیا مسجد اصالً نباید جای تعامل اقتصادی 

باشد؟! مگر سکوالرها چه می گویند؟ 
آن ها می گویند »اهالی معنویت وارد سیاست 
نشوند تا خــراب نشوند!« ایــن هم شبیه 
همان حرف است! چند درصد مساجد ما 
بیرق سکوالریزم را - در فرهنگ مسجد- 
این  با سکوالریزم  مخالفت  برافراشته اند؟ 
بر  »مــــرگ  در مسجد  فــقــط  کــه  نیست 
اسرائیل« بگویید! مخالفت با سکوالریزم 
یعنی در مسجد، مرگِ اسرائیل را رقم بزنید و 
مرگ اسرائیل فقط در مسجد رقم می خورد!

آیـــا درســـت اســـت کــه مسجد، ربــطــی به 
سبک زندگی ما- و بخش عمده سبک زندگی، 
یعنی شغل و درآمد- نداشته باشد و فقط در 
آن مرگ بر آمریکا و مرگ بر انگلیس بگویند! 

آیا این مسجد انقالبی است؟!

»مسعد خضیر« امروز 74 ساله است. از آن جوان های 
قدیمی بند »پورت سعید« در مصر که استعمار انگلیس 
بر کشورش را خوب به یاد دارد و خودش هم از جمله 
کسانی بوده که روزی روزگاری نخستین شعارها را علیه 
استعمارگران روی در و دیوار نوشته است. در خاطراتش 
آمده که »خضیر« از همان سال اول دبستان در حالی 
که دوره ای برای خوشنویسی نگذرانده بود، به سبک و 
سیاق خودش روی تخته سیاه برای همکالسی هایش، 

خوشنویسی می کرد! 
به  که  »مسعد خضیر«  نوشت  پیش  روز  چند  ایکنا 
خاطر تولدش در پورت سعید، به »خضیر البورسعیدی« 
ــت، ســـال هـــاســـت یــکــی از پــیــشــگــامــان  ــ مــشــهــور اسـ
خوشنویسی عربی در دوران معاصر به حساب می آید 
و همه او را شیخ خطاطان مصری لقب داده اند. خودش 
می گوید نخستین استاد خوشنویسی، برادر بزرگ ترش 

ــود و پس  ــ ب مــحــمــد 
خطاطی  آمـــوزش  از 
نـــزد بــــرادر خـــود، از 
هـــمـــان کـــودکـــی به 
شعارهایی  نوشتن 
اشغالگران  ضــد  بــر 
انــــگــــلــــیــــســــی بـــر 
دیـــوارهـــای مــنــازل، 
یا  و  ســاخــتــمــان هــا 

کف خیابان ها روی آورده است. 
او در نوجوانی و جوانی از مدرسه خوشنویسی »طنطا« 
آغــا« در قاهره  از مدرسه »خلیل  و  دیپلم خط عربی 

دیپلم تخصصی در خط عربی را گرفت.
 مسعد خضیر که از سن 1۰ سالگی خطاطی اعالمیه ها 
و ویترین مغازه ها را شروع کرده بود بعدها به توانایی 

جالبی هم دست 
پــیــدا کـــرد. یعنی 
ــت  ــ ــسـ ــ ــوانـ ــ ــی تـ ــ مـ
ــا  ــان بـ ــ ــ ــزمـ ــ ــ ــمـ ــ ــ هـ
دســــــــــت  دو 
خوشنویسی کند. 
الـــبـــتـــه بــیــشــتــر   
ــهــــرت خــضــیــر  شــ
تابلوهای  دلیل  به 
و  او  خوشنویسی 
خطاطی روی پرده خانه خدا و همچنین کتابت قرآن 

کریم برای نمایش در تلویزیون است.
مجموعه جوایز و افتخارات او شامل این موارد است: 
»در سال 1۹۸4 میالدی جایزه تشویقی دولت مصر را 
دریافت کرد. سال 1۹۹۵ میالدی جایزه خط عربی کوفی 

را گرفت. یک سال بعد یعنی در سال 1۹۹۶ مدال طالی 
جشنواره جهانی کاظمه کویت را به خودش اختصاص 
دیگر  جشنواره  یک  در  نیز  میالدی   1۹۹7 ســال  داد. 
عربی از او تجلیل شد. سال ۲۰۰۰ بازهم در جشنواره 
خوشنویسی عربی از سوی وزارت فرهنگ مصر مورد 
قدردانی قرار گرفت. در همان سال همچنین موفق به 
کسب جایزه هنر اسالمی در چین شد و در سال ۲۰14 
میالدی از سوی حاکم شارجه مورد تجلیل قرار گرفت«.
و  ارزشــمــنــد  مجموعه  پــیــش  مــدتــی  خضیر  مسعد   
کمیابی از تابلوهای خوشنویسی خود شامل 3۰ تابلو 
تابلوها  ایــن  در  کــرد.  اهــدا  اسکندریه  کتابخانه  به  را 
اسلوب های متنوعی از جمله استفاده از طال و نقره و 
تزئینات عربی، فارسی و عثمانی دیده می شود و توانایی 
خضیر البورسعیدی را در خوشنویسی عربی به نمایش 

می گذارد.

دوردست هادوردست ها

 از شعارنویسی
 تا خطاطي پرده کعبه
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 اگر خادمی، باید همیشه
 خدمت کنی

 اگر در دنیا یک ساعت این طوری 
گریه می کردی...

جذابیت های پیاده روی اربعین از لنز دوربین سعید محمودی 

تأثیرگذارترین لحظه  را نتوانستم 
عکاسی کنم

 محمد احمدیان، راوی دفاع مقدس
 از دلدادگي شهدا به امام رضا)ع( مي گوید

 فرستادگان رضاييم   
 عازم کربالييم
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 قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی
 برنامه های دهه آخر صفر را تشریح کرد

فرصت خدمت از دور و نزدیک

    سال اول    ویژه نامه 158    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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ابد   و  15 سال !

محمود العارضه جوان 
اهل اردوگاه جنین در 
کرانه باختری یکی از 
6 فراری بزرگ بود که 

صراحتاً در دادگاه گفته 
طراحی کننده تونل 
آزادی بوده است. او 

در سال ۱۹۹۲ در حالی 
که اول دبیرستان بود 

به دلیل فعالیت هایش 
علیه اشغالگری به چهار 
سال حبس محکوم شد؛ 

البته به واسطه توافق 
اسلو پس از سه سال از 
زندان آزاد شد. اما سال 

۱۹۹6 دوباره به دلیل 
عضویت در جنبش 

جهاد اسالمی فلسطین 
و حضور در یک عملیات 

که به قتل چند سرباز 
اسرائیلی انجامید 
بازداشت شد و به 

»حبس ابد و ۱۵ سال« 
محکوم شد. او در زندان 

کتاب هایی مانند فقه 
جهاد و تأثیر امام غزالی 

بر جنبش جهاد اسالمی 
نگاشته و عضو کمیته 

رهبری اسرای جهاد 
اسالمی در زندان هم 

بوده. محمود العارضه 
امروز بیست وششمین 

سال اسارت را آغاز 
کرد؛ در حالی که تنها 

۴6 ساله است. مادرت 
چه زیبا گفت: پسرم تو 
تاریخ را با طال نوشتی، 
تو تاج سر همه اعرابی.
از صفحه اینستاگرام 

محسن فایضی

آغشته به خون 
امام حسین )ع(

حضرت آیت هللا 
بهجت قدس سره هر 
روز زیارت عاشورا با 
صد لعن و صد سالم 
 می خواند و می فرمود:
»خدا چه برکتی به امام  
حسین داده، به این 
دستگاه داده، به این 
راه داده که اگر کسی 
زیارت عاشورا را ]هر روز[ 
بخواند و مداومت کند، 
در روز قیامت محشور 
می شود درحالی که 
مُلَطَّخاً بَِدمِه)آغشته 
به خون امام حسین 
 علیه السالم( است.«
با گفتن این جمله ها، 
حالش تغییر می کرد 
و اشک در چشمانش 
حلقه می زد.
 از  سايت
 آيت هللا بهجت

درس مقاومت نقل خاطره

برنامه »چــراغ« شبکه پنج در هفته جاری میزبان سیده 
شهناز موسوی، کارشناس مامایی با بیش از دو دهه تجربه 
در این حوزه و کارشناس ارشد روان شناسی شخصیت که 
بیش از یک دهه نیز در این حوزه صاحب تجربه و فعالیت 
بــوده و مشاور خــانــواده، مشاور پیش از ازدواج و دارای 

تخصص در زوج درمانی بود.
موسوی با اشاره به آسیب هایی که در صورت عدم مدیریت 

و کنترل حــدود روابـــط زن و مــرد متوجه افـــراد می شود، 
گفت: مثل این است بگوییم اگر انسان یک وعده غذای 
کافی و خوب خورد دیگر گرسنه نمی شود، چنین چیزی 

امکان پذیر نیست.
 نیازهای انسان همیشه با او هست و در حال به روزرسانی 
است؛ حتی شاید فرد امروز میل به غذای خاصی داشته 

باشد و فردا هم تغییر مزاج پیدا کند. 

پس صــرف ایــن نمی توانیم عنوان کنیم اگــر فــردی دائم 
ارتباط با جنس مخالف را تجربه می کند در نتیجه به خاطر 
تکرار ارتباط و یا دیدن فردی از جنس مخالف نسبت به او 
بی توجه می شود و یا به عبارتی دیگر میل به جنس مخالف 

در او از بین می رود. 
میل از بین نمی رود بلکه آستانه تحریک پذیری افراد تغییر 
پیدا می کند و باال می رود. دقت کنید آقایی که در جامعه 

انواع مختلف مدل ها اعم از مدل مو، لباس، انواع مختلف 
آرایش ها را می بیند، آستانه تحریک پذیری اش نسبت به 

همسر خودش باال می رود. 
حال، همسر او چقدر می تواند جذابیت های بصری برای 
همسرش ایجاد کند که او را و یا حس او را برانگیخته کند؟ 
از این زاویه هم باید نگاه کرد. بنابراین بر خالف تصور برخی 
از افراد جامعه که معتقدند اجازه دهید هر کس هر طور 

دوست دارد لباس بپوشد و آزاد باشد تا چشم مردان هم 
عــادت کند و عــادی شــود، ایــن عــادی شــدن اتفاق جالبی 
نیست و به ضرر افراد جامعه اعم از زن و مرد است؛ چون 
واقعیت این است این میل و غریزه از بین نمی رود بلکه 
آستانه تحریک پذیری مردان باال می رود و منجر می شود 

فرد هر روز با احساس بدتری رو به رو شود.
وی خاطرنشان کــرد: اگر در پی درســت کــردن یک مقوله 

هستیم باید نسبت به نیازهای روانی و جسمانی خود و 
اطرافیان آگاهی کافی پیدا کنیم و در راستای آن آگاهی ای 
که داریم درصدد عادی سازی باشیم. انسان در جسمش 
هورمون هایی دارد که در تمام تعامالت همراه او است، 
در هر هیجانی که تجربه می کند اعم از خشم، استرس، 
ترس، شادی، غم و هیجان جنسی که مرتبط با بحث امروز 

ماست و در اثر ارتباط بین زن و مرد شکل می گیرد. 

ــدن انــســان ترشح  مــی تــوان گفت هــورمــون هــایــی کــه در ب
می شود، برنامه اش را خود فرد تعیین نمی کند تا بخواهد 
کنترل کند که هورمون در یک فضا تولید شود و در فضایی 

که فرد دوست ندارد تولید نشود. 
نمی توان بر فرض گفت امــروز این فضا مناسب نیست 
بنابراین تشنه نشود، در یک فضایی دیگر که او تعیین 
می کند و هوا بهتر است فرد تشنه شود. تشنگی یک نیاز 

است، هیجان جنسی هم یک نیاز دیگر است و متأسفانه 
نمی توان گفت اگر فرد زیاد آب خورده باشد پس مطمئناً 

دیگر تشنگی بر او عارض نخواهد شد.
 عــادی شدنی در کــار نیست و چیزی که افــراد دارنــد به 
اشتباه آن را عادی سازی می کنند باال رفتن نقطه تحریک 
افراد است و این عادی سازی زمینه ای برای استرس های 

بعدی خواهد شد.

دين پژوهي
در برنامه »چراغ« مطرح شد
 آزادی درپوشش 
  غریزه را
 از بین نمی برد

موعظه
آیت اهلل احمد مجتهدی تهرانی 

 اگر در دنیا یک ساعت این طوری گریه می کردی...
در روایتی آمده حضرت موسی)ع( به خدا عرض کرد: »پروردگارا، 

پاداش کسی که چشمش از خشیت ترس تو گریان می شود، 
چیست؟« خداوند فرمود: »اگر کسی این گونه باشد من صورتش 
را از گرمای آتش جهنم نگه می دارم و در قیامت که همه ناراحت و 

گریان هستند او را در امان خودم قرار می دهم«.
در روایت دیگری آمده: »اگر کسی از خشیت خدا گریه کند، در 

عوض هر اشکی هزار خانه در بهشت برای او ساخته می شود«.در 
حدیث دیگری هم آمده است: »هیچ قطره ای در نزد خدا محبوب تر 

از قطره اشکی که خالصانه در تاریکی شب از ترس خدا ریخته 

شود، نیست«.
مقید باشیم اعمالمان، عبادت هایمان و دعاهایمان را با حال انابه و 
گریه انجام دهیم تا خدا هم به ما رحم کند. اگر اعمال بدمان را یاد 

کنیم و بفهمیم نافرمانی چه خدای بزرگی را کرده ایم حال گریه 
برای ما ایجاد می شود.

میل ما را جانب زاری کند چون خدا خواهد که مان یاری کند 
بعضی به دلیل اینکه نامه عمل خوبی نداشته اند، در قیامت 500 سال 

گریه می کنند؛ مالئکه می آیند و به آنان می گویند:»اگر در دنیا یک 
ساعت این طوری گریه می کردی و به درگاه خدا زار می زدی امروز به 

این وضعیت گرفتار نمی شدی«.

اصالً یکی از نام های قیامت »یوم الفزع االکبر« است؛ یعنی روزی که 
همه ناراحت و گریان هستند.بیایید از االن به فکر قیامت باشیم؛ از االن 

که خدا به ما وقت و فرصت داده به درگاهش گریه و توبه کنیم.
اگر واقعًا از اعمال بدمان پشیمان باشیم و به قدر بال مگسی در سجده 

عبادت ها گریه کنیم و یا در روضه اهل بیت)ع( یا در 

اشک بریزیم، خداوند گناهانمان را می آمرزد. حتی در روضه های 
اهل بیت)ع( اگر اشکتان هم نمی آید خودتان را شبیه گریه کنان کنید و 
ادای گریه درآورید تا نام شما در بین گریه کنندگان نوشته شود.  مقید 
باشیم سحرها پیش از نماز صبح بیدار شویم و استغفار کنیم. بیایید 

تا دیر نشده برای خودمان کاری بکنیم. از بهترین راه های تقرب به 

خدا گریه کردن از ترس خداست. اگر نیمه شب بیدار شوید و در سحر 
به سبب خوف از گناهانتان و خوف از خدا گریه کنید و اشک بریزید، 

همین شما را به خدا نزدیک می کند. حاج میرزا علی محدث زاده، پسر 
حاج شیخ عباس قمی نقل می کرد:»در نجف ما هر شب از صدای هق 

هق گریه پدرم در نیمه شب از خواب بیدار می شدیم«. 

ــاوه،  ــ سعید مــحــمــودی ازن
هــنــرمــنــد عــکــاس و نایب 
رئیس هیئت مدیره انجمن 
عکاسی میراث فرهنگی که 
هفت کــتــاب عکس مرتبط 
با عاشورا و پیاده روی اربعین 
ــرده و نــمــایــشــگــاه  ــ مــنــتــشــر کـ
مجازی عکس هایش از اربعین 

ــام عــلــی)ع(  ــوزه امـ ــل« در مـ بــا عــنــوان »چــلــه وصـ
برپاست، درباره جذابیت های این سفر و سوژه های 
ــیــاده روی اربعین بــه مهر گفت: برنامه  جــذاب پ
ــاده روی اربعین در هفت سفری کــه داشتم،  ــی پ

شکل های مختلفی داشته است.
 در نخستین سفرم سال ۱۳۹۲ از مرز شلمچه وارد 
عراق شدم و طی طریق کردم. تمام آنچه در مسیر 
می دیدم برایم جذاب بود و سوژه هایی جذاب به 
حساب می آمد. واقعیت این است شکل جذابیت 
سفرهایی که به عراق داشتم، متنوع بودند اما به 
اعتقاد من، جذابیت اصلی پیاده روی اربعین که 
بزرگ ترین گردهمایی انسانی در کره زمین است، 
حجم جمعیت و تردد جمعیتی است که در یک 
دهه به صورت مستمر ادامه دارد و هیچ کجا نظیر 

آن پیدا نمی شود.
وی بیان کرد: در بین این اتفاق و رویداد بزرگ چند 
عامل اســت که بیشتر خــودش را بــروز می دهد؛ 
نخست شکل اجرایی این مراسم که خودجوش 
اســت و مــردم عــراق و مردمی که در ایــن میزبانی 
حضور دارنــد. این میزبانی خیلی خاص است و 
بخش بیشتر موضوعاتی که توسط عکاس ها ثبت 
می شود مربوط به موکب ها و رویه کاری آن هاست 

که شکل های مختلفی نیز دارد.
محمودی ازناوه در پاسخ به اینکه چطور می شود 
قابی ماندگار از موضوعات اینچنینی ثبت و ارائه 

کرد، گفت: طبیعتاً برای عکاس هایی 
که در این مراسم حاضر می شوند، 
با تجربه ای که در عکاسی مستند 
اجتماعی دارند، خیلی مهم است 
ضمن بیان جــان کــالم بتوانند در 
قاب تصاویرشان لحظات ماندگار 
و شات های خاص و نورهای ویژه و 

اتفاقات لحظه ای را ثبت کنند. 
تمام مــواردی که ذکر کــردم می تواند به ثبت یک 
کــار ماندگار بینجامد و نمونه های بسیاری نیز 
از آن موجود اســت که حتی توسط عکاس های 
غیرمسلمان و غیر شیعه عکس هایی ماندگار در 
قاب، تصویر شده اند. اما من فکر می کنم ایمان و 
اعتقاد واقعی هنرمندان عکاسی که در این مراسم 
حاضر می شوند سبب می شود جنس این کارها 

متفاوت باشد.
ــره انــجــمــن عکاسی  نــایــب رئــیــس هیئت مــدی
ــدام یک  مــیــراث فرهنگی در پاسخ بــه اینکه ک
از ســوژه هــایــی را کــه طــی ســال هــای مختلف در 
پیاده روی اربعین ثبت کرده است، دوست دارد 
و حالش بــا آن خــوب مــی شــود، گفت: پرسش 
بسیار سختی است؛ لحظه به لحظه این سفر، 
پیاده روی و عکاسی برای من خاطره است و بیش 
از آنکه به عکاسی بپردازم، خیلی از این لحظات 
در ذهنم نقش بسته و ثبت شده و خیلی از آن 
لحظات به جان نشسته و ثبت آن بسیار سخت 

بوده است.
 سوژه ها بسیار متنوع هستند امــا چیزی که در 
لحظه دیدنی و ثبت آن بسیار دشوار است، لحظه 
رسیدن زائران پس از طی کیلومترها به کربالست، 
درست زمانی که حرم مطهر و گنبدهای متبرک را 
می بینند. آن لحظه، لحظه بسیار عجیب و خاصی 

است و ثبت آن امکان پذیر نیست.

محمدرضا میری، نقاش و خادم حرم امام رضا)ع( در 
اینستاگرامش نوشت: آمده ام کشیک روز.

هــمــان اول صــبــح، رئــیــس کشیک محترم توصیه 
می کند به اینکه خادم باید همیشه و در مقابل همه 
خلق هللا خدمت کند نه فقط در حرم و در لباس. از 
باب شاهد مثال، رؤیای یکی از همکاران پیشکسوت را 
تعریف می کند:  بعد از ساعت کشیک در حال خروج 
از حرم بودم، دیدم غباری )در عرف خدمت، به زباله و 
آشغال غبار گفته می شود ( روی زمین افتاده. با خودم 
گفتم حاال که ساعت خدمت من تمام شده، بچه های 
کشیک بعد آن را جمع می کنند و از کنارش بی تفاوت 
گذشتم... و این گذشت. در رؤیــا دیــدم خادمان در 
ــان عنایت  محضر آقــا ایستاده اند و حضرت به آن
می فرماید. نوبت به من که رسید حضرت توجهی 
نکردند و رد شدند. عارض شدم: مگر من خادم شما 
نبودم. فرمودند: اگر خادمی، باید همیشه خدمت 
کنی. خیال نکن خــارج از لباس و خــارج از ساعت 

وظیفه ای نداری. )نقل به مضمون(
پیرمرد الغر اندامی عبای نمازی دور خودش پیچیده و 
علی الطلوع از باب السالم وارد می شود. دو رکعتی نماز 
روی همان فرش های دم در می خواند و بعد هم شروع 
می کند به نصیحت خلق هللا . هر کس از دم پر حاجی 

می گذرد فیضی می برد. من هم مستثنا نیستم.
با لهجه مشتی های تهران، می گوید: چــرا به مایع 

ضدعفونی گیاهی یک بوی خوش اضافه نمی کنید؟
می گویم: دست من که نیست. ولی منتقل می کنم به 

مسئولش. چشم.
می گوید: چرا ریشت آن قــدر بلند است؟ انــدازه موی 
سرت کوتاهش کن. بعد هم برو طلبه شو. من یک پسر 
۱7 ساله داشتم که طلبه مدرسه آیت هللا مجتهدی بود. 
رفت جبهه و شهید شد. از آن به بعد به همه جوان ها 
می گویم طلبه شوند.می گویم: جوان ها نه من! سن من 

به تو نزدیک تر است تا پسرت.

مـــــی گـــــویـــــد: پــس 
مسئله از رساله یاد 
بگیر و بــه دیگران 
بگو که هر مسئله 

مــعــادل فــالن تــعــداد رکعت نماز 
مستحبی ثواب دارد و... .

در ساعت استراحت، داخل آسایشگاه نشسته ایم. 
زلزله می آید. به یاد ندارم در هیچ زلزله ای این قدر دلم 
قرص و آرام باشد. فقط رو می کنم به گنبد -که با آن 
۱۵-۱0 متر فاصله داریم- و مادر و خانواده و اهل شهر 
را دعا می کنم. زلزله کوتاهی است و زود تمام می شود.
امــروز باالخره طلسم طراحی در حرم را شکستم و 
بعد دو سال و اندی، توانستم در ساعت استراحت در 
صحن طراحی کنم. کم است. ولی برای شروع بدک 
نیست.طرف ظهر، یک حاج خانم کرمانی رو به گنبد 
نشسته و با خواهرش تماس تصویری گرفته - این ها 
را می شود از بلند بلند حرف زدنش فهمید- گاهی با 
هم و گاهی هر دو با امام رضا صحبت می کنند، آن قدر 
جدی و پیگیر، انگار راست راستی با امام، ویدئو چت 

سه نفره دارند!
یک پسر جوان همراه همسرش می آیند طرفم: »من 
االن از امام رضا یک نبات خواستم. داری؟« و ادامه 
می دهد: »من هر سال می آیم مشهد. هرچه از امام 
رضا خواسته ام به من داده. مثالً همین خانم. او را 
پارسال از امام رضــا)ع( خواستم و دقیقاً هم همان 

کسی را داد که می خواستم«.
می گویم: بله خب، امام رضاست دیگر. توی این نوع 
حاجت دادن که معروف است. من هم خانمم را از 
امام رضا)ع( گرفتم. با این تفاوت که امام رضا)ع( از 

چیزی که می خواستم بهترش را به من داد!
خدا را شکر ته جیبم برای روز مبادا یک نبات دارم. 
می گویم: بگیرید و بروید توی هتل یک چایی نبات 

مشت دو نفره بزنید.

جذابیت های پیاده روی اربعین از لنز دوربین سعید محمودی 

 تأثیرگذارترین  لحظه را
 نتوانستم عکاسی کنم

 اگر خادمی، باید همیشه
 خدمت کنی

مجازآباددرنگ »از  مستقیمی:  آمنه 
ــریـــن تــوســالت  مـــحـــوری تـ
بـــچـــه هـــا در جــبــهــه هــای 
ــود مــقــدس  جــنــگ بـــه وجــ
امـــــــــام رضـــــــــــــا)ع( بــــــود. 
رزمندگان که به کربال دسترسی نداشتند، وقتی 
گــره به کارشان می افتاد بــرای گره گشایی سراغ 
امام رضا)ع( می رفتند. باالتر از آن، بچه ها برای 
حاجات منتج به شهادت، چاره و کلید کار را به 
دســت امــام رضـــا)ع( مــی دیــدنــد و راهــی مشهد 
می شدند«؛ این جمالت بخش هایی از سخنان 
محمد احمدیان، فرمانده، رزمنده و راوی دفاع 
مــقــدس اســـت کــه حــضــور در جــبــهــه هــای غــرب 
و جــنــوب را تجربه کـــرده و پــس از جنگ نیز از 
چهره های مؤثر در عملیات های تفحص شهدا 
بوده و به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس 
و در شرح انس و ارتباط رزمندگان و شهدا با امام 
رضا)ع( با ما درمیان گذاشته است. مشروح این 

گفت وگو در ادامه تقدیم حضورتان می شود.

جناب احمدیان، برای ورود به بحث و رسیدن  ◾
به توسالت و انس رزمندگان و شهدا در دفاع 
مقدس با امام رضا)ع(، ابتدا برایمان از حال و 

هوای معنوی جبهه ها بگویید؛ اینکه چه چیز این 
معنویت را در جبهه ها ایجاد می کرد و آیا نیروها از 
همان ابتدای ورود چنان حس و حالی را داشتند یا 
جبهه آن ها را اینچنین با معنویت تربیت می کرد 

و پرورش می داد؟
من یک بچه بسیجی کم سن و سال بودم که خدا 
به من توفیق داد با دست بردن در شناسنامه ام و 
۱8 بار بازگردانده شدن از پادگان، به جبهه ها راه 
یافتم؛ بنابراین آنچه می گویم از نگاهم به حال 
و هــوای بچه ها از منظر یک رزمنده  کف میدان 
اســت؛ رزمــنــده ای کــه نــزدیــک بــه هفت ســال در 
جنگ حضور داشــت و بــه ایــن را بــه عینه درک 
کـــردم کــه بــه قــول فــرمــانــده شهید حــاج حسین 
خرازی، چیزی جز معنویت ما را در جنگ پیروز 
نکرد. در میان عوامل و اسباب مختلف یقیناً از 
اثرگذارترین عناصر معنویت جبهه ها توسل به 

اهل بیت)ع( بود. 
ما رزمندگان نوجوان که تا دیروز محصل بودیم 
و در کــالس بــا یکدیگر دعــوا و قهر می کردیم با 
همین معنویت همه سمت و ســوی دل هــامــان 
به جانب جبهه ها رفت... اگرچه ابتدا به عنوان 
۱۲ ساله بــا نگاه احساسی عــازم  محصالن ۱۳-

جبهه مــی شــدیــم امــا کــم کــم بــا حــضــور در فضا 
چیزهایی را می دیدیم که باور نداشتیم. ما که از 
زندگی شهری با آداب و رسوم خاص خود رفته 
بودیم، می دیدیم نیمه شب بلندگوها روشــن و 
مناجات پخش می شود؛ با این مناجات ها بلند 
می شدیم و هر کس به جانبی روانه می شد؛ یکی 
به سوی پشت خاکریز و یکی به سوی حسینیه 
و... به مرور نماز شب و مناجات ها و توسالت در 

دل شب را یاد گرفتیم.

در میان مناجات ها، راز و نیازها و توسالت  ◾
رزمندگان سمت و سوی توجهات به امام رضا)ع( 

چه کیفیتی داشت و بچه ها چقدر با امام 
رئوف)ع( انس و ارتباط داشتند؟

از محوری ترین توسالت بچه ها در جبهه های 
ــا)ع( بـــود.  ــ جــنــگ بـــه وجــــود مــقــدس امــــام رضــ
رزمندگان که به کربال دسترسی نداشتند، وقتی 
گــره به کارشان می افتاد بــرای گره گشایی سراغ 
امام رضا)ع( می رفتند. باالتر از آن، بچه ها برای 
حاجات منتج به شهادت، چاره و کلید کار را به 
دســت امـــام رضـــا)ع( مــی دیــدنــد و راهـــی مشهد 

می شدند.
 شهید حسین برهانی که درود و رضوان خدا بر او 
باد، از فرماندهان جنگ بود که از نظر خانوادگی 
جزو متموالن و به اصطالح از بچه های باالشهر 

اصفهان محسوب می شد.
 پدر آن شهید بزرگوار کارخانه دار بود و به او گفته 
ــود هــر دخــتــری را کــه بــخــواهــی بــه همسری ات  ب
درمـــی آورم، کارخانه به نامت می کنم و هر چه 
ــت، تــو فــقــط جبهه  ــرایــت فــراهــم اسـ بــخــواهــی ب
نــرو! شهید پاسخی نـــداده و سوئیچ خـــودرو را 
از پــدرش گرفته و همراه با چند نفر از بچه های 
ــد... پــس از برگشت  جنگ راهـــی مشهد شــدن
ــه پـــدرش پــس مــی دهــد و مــی گــویــد  ســوئــیــچ را ب
یــن ماشین جبهه نرفتم و رهــســپــار جبهه  بــا ا
می شود و آن حماسه را رقم می زند؛ این ها نبود 
ــا)ع(. بچه ها در  مگر نقش تــوســل بــه امـــام رضــ
کمترین مرخصی به پابوس و زیارت امام رضا)ع( 
می رفتند، امکان نداشت مرخصی بیاییم و به 

مشهد و زیارت امام رضا)ع( نرویم.

خاطره ای از این سفرها که برایتان ماندگار  ◾
شده باشد و در سفرهای مشهد همیشه به یادش 

بیفتید، دارید؟ 
قشنگ ترین و مــانــدگــارتــریــن خــاطــره ای کــه در 
ــن بـــاره دارم و در مــاه مــبــارک رمضان  ای
امسال هم در شبکه سه گفتم، 
مــربــوط مــی شــود بــه سفرمان 
به مشهدالرضا)ع( پس از 
عملیات »والفجر8«. پس 
از این عملیات تعدادی از 
رزمندگان را انتخاب کردند 
و به عنوان فاتحان فاو 
ــه مــشــهــد بــردنــد.  ب
حـــــــــــــــدود 

۴00 نفر بودیم. در خیابانی مستقر شدیم که 
مستقیم بــه صحن اسماعیل طــال و پنجره 
فوالد می خورد... قرار شد برویم غسل زیارت 
و آمــاده شویم. آن زمــان حمام ها بیرونی بود. 
بعد از حمام رزمنده ای همسن و سال خودم را 

دیدم )نوجوانی ۱۵، ۱6 ساله( به نام »محمد دژله« 
از رزمندگان بندرعباسی، آمد کنار من در حالی 
که یک کبوتر خریده بود. واقعیتش به من برخورد 
که ما رزمنده ایم و آمدیم پابوس امــام رضــا)ع(، 
چرا رفته سراغ کفتربازی؟! برای همین هم با او 

خیلی دمخور نمی شدم و فاصله 
می گرفتم.... پنج روز مشهد بودیم 

و او هر شب کبوتر را به حسینیه می آورد 
و آن را در کارتن کفش نگهداری می کرد 
تا رسیدیم به روز وداع با امام رضــا)ع(؛ 

در صحن گوهرشاد در دل شب مراسم 
روضــه خــوانــی داشــتــیــم، مـــردم هــم جمع 

شده بودند. مداح می خواند: آی مردمی که 
این بچه های گریان را می بینید خیلی از این 

چشم ها از حدقه درمی آید و خیلی از این بدن ها 
روی خاک می افتد... در آخر هم گفت: اشکتان را 
پاک کنید و دست ها را باال بیاورید و سپس گفت: 
یا امام رضا، این دستان پراشک چند شب دیگر 
پرخون است. معنویتی خاص حاکم بود. ناگهان 
دیدم شهید دژله آن کبوتر را با گریه پرواز داد. از 

او پرسیدم: ماجرا چیست؟
گفت: من اولین بار است که به حرم امام رضا)ع( 
می آیم، می دانم آخرین بارم هم است! این کبوتر 
را خریدم و می آوردمش صحن گوهرشاد و به او 
گفتم: تو را از قفس بیرون آوردم، اینجا آزادت 
می کنم آب و دان و مرگت در دامن امام رضا)ع( 
است، بابت این آزادی فقط به نیابت من هر روز 
یک بار، دور گنبد امام رضا)ع( بگرد! اینجا بود 

که آداب زیارت را یاد گرفتم. 
 هنوز هم هر وقت به مشهد و صحن گوهرشاد 
مــی روم و کبوتری را می بینم فکر می کنم این ها 
امثال محمد دژله ها هستند که دور حرم و گنبد 
مــی گــردنــد، چــون عشق و وجــودشــان زیـــارت و 
معنویت بود. این ها به ما یاد دادند حتی اگر در 
ایــن دنیا نباشیم می توانیم دلمان را به سمت 

امام رضا)ع( پرواز دهیم.
خاطره دیگرم مربوط به شهید ابوالفضل رئیسی 
اســت. زمــانــی بــا تــعــدادی از بچه های لشکر به 
مشهد رفته بودیم. او هر روز خادمی می کرد و حرم 
نمی آمد. روزی از سر کنجکاوی گفتم: از اهواز تا 
اینجا برای زیارت آمدی، چرا یک بار حرم نمی آیی؟ 
شهید به گریه افتاد و گفت: بچه تو هم فهمیدی 
من یه مرگیم هست یعنی امــام رضــا)ع( متوجه 
نشدند؟ تا اینکه روز آخــر به حــرم آمــد و گفت: 
مشکلم حل شد... من متوجه منظورش نشدم تا 
اینکه بر سر مزارش رفتم و دریافتم چه حاجتی از 
امام رضا)ع( داشته است. یقین قلبی دارم این ها 
برات شهادت را از امام رضا)ع( می گرفتند. در خط 
مقدم، پیش از شروع عملیات ها به امام رضا)ع( 
توسل می کردیم و دست و نذرمان برای پیروزی به 

سمت حرم امام رضا)ع( بود.

با توجه به حضور فعال و  ◾
اثرگذارتان در عملیات های مربوط 
به تفحص پیکر مطهر شهدا، آیا 
در این عملیات ها نیز آثار و برکات 

توسل به امام رضا)ع( را درک 
کرده اید و خاطره ای از آن دارید؟

در تفحصات هــم زیـــاد انــس و 
ــام  ــا امـ ــان بـ ــدگـ ــنـ الـــفـــت رزمـ
ــده ام.  ــا)ع( را دیـ رضــ
ــرم هــســت  ــاطــ خــ
زمانی در منطقه 
طــــالئــــیــــه بــــــرای 
تفحص دچار مشکل 
شدیم و کارمان گره خورده 
بــود و بــه بن بست رســیــده بودیم. 
تا اینکه اگر اشتباه نکنم رسیدیم به ۱۲ 
فروردین ماه که شب والدت امام رضا)ع( 
بود. به حضرت ثامن الحجج)ع( توسل کردیم 
کــه حـــدود ســه ســاعــت طـــول کــشــیــد، آخــر 
کــار گفتند: احمدیان تو چیزی بخوان. با 
اینکه شب والدت امام رضــا)ع( بود رفتم 
ــاس)ع( و خــوانــدم:  ــب در خــانــه حــضــرت ع
»تموم زندگیم مــال حسینه...« گفتم: یا 
ابوالفضل، شب والدت امام رضــا)ع( است، کار 
ما گیر است، شما طعم شرمندگی را چشیده اید 
خودتان کاری کنید... صبح والدت امام رضا)ع( 
بــا شــادی و نشاط راهــی طالئیه شــدیــم، بچه ها 
گفتند: با چه رمزی برویم؟ گفتم: »امام رضا)ع(«؛ 
بچه ها گفتند: بگیم یا ابوالفضل! ما می خواهیم 
عیدی مان از امــام رضـــا)ع( را از دســت حضرت 
عباس)ع( بگیریم! روی بیل یک یا امــام رضای 
بلند گفتم و شروع کردیم. اولین شهید پس از 
مدت ها در چنین روزی پیدا شد، پالک را استعالم 
کردیم: »شهید ابوالفضل خدایار« از گردان امام 
باقر)ع( گروهان حبیب از شهدای کاشان. بچه ها 
گفتند اگر اسم شهید بعدی هم ابوالفضل باشد 
اینجا قطعه ای از حرم است... شهید بعدی پیدا 
و غوغایی به پا شد؛ دستش بریده شده بود. ابتدا 
دستش را بیرون آوردیم و وقتی پالک را استعالم 
کردیم نامش ابوالفضل ابوالفضلی و او نیز از 

گردان امام باقر)ع( بود.
یقین دارم امام رضا)ع( می خواستند به ما نشان 
دهند در مسیر درستی حرکت می کنیم؛ به تعبیر 
امــام خمینی)ره( در ایــن جنگ یک لحظه نادم 
و پشیمان نشدیم. امــام رضــا)ع( مسیر را به ما 
نشان دادند که اشتباه نرفته ایم و در ادامه نباید 

دچار لغزش و سستی شویم.

پس از جنگ تحمیلی و شهادت بسیاری از  ◾
همرزمان و دوستانتان، انس و الفتتان با امام 

رضا)ع( چگونه است و از این مسیر چقدر رفع 
دلتنگی می کنید؟

هر جا دلم گرفت و هر جا دلتنگ رفقا شدم، هر 
وقت دلتنگ جبهه به معنای بهشتی که بچه ها 
با معنویت خود ساخته بودند می شوم، فضایی 
که من را آرام می کند حرم امام رضا)ع( است. هر 
کسی به حــرم امــام رضــا)ع( مــی رود یــادش باشد 
ما مدیون شهداییم. صحن به صحن، کاشی به 
کاشی، کبوتر به کبوتر حرم ما را به شهدا وصل 

می کند.

 محمد احمدیان، راوی دفاع مقدس
 از دلدادگي شهدا به امام رضا)ع( مي گوید

هر وقت دلتنگ جبهه به معنای بهشتی که بچه ها با معنویت خود ساخته بودند 
می شوم، فضایی که من را آرام می کند حرم امام رضا)ع( است. هر کسی به حرم 
امام رضا)ع( می رود یادش باشد ما مدیون شهداییم. صحن به صحن، کاشی به 

کاشی، کبوتر به کبوتر حرم ما را به شهدا وصل می کند.

می دانــم آخریــن بــارم هــم 
اســت! این کبوتــر را خریدم و 
می آوردمش صحن گوهرشاد 
و به او گفتم: تو را از قفس بیرون 
آوردم، اینجــا آزادت می کنــم 
آب و دان و مرگــت در دامن امام 
رضا)ع( است، بابت این آزادی 
فقط به نیابت مــن هر روز یک 
بار، دور گنبد امام رضا)ع( بگرد! 
اینجا بود کــه آداب زیارت را از 

شهید دژله یاد گرفتم .

روی بیل یک یــا امام رضای بلند 
گفتم و شروع کردیم. اولین شهید 
پــس از مدت ها در چنیــن روزی 
پیدا شد، پالک را استعالم کردیم: 

»شهید ابوالفضل خدایار« .
بچه ها گفتند اگر اســم شــهید 
بعدی هم ابوالفضل باشد اینجا 
قطعه ای از حرم اســت... شهید 
بعدی پیدا و غوغایی به پا شــد؛ 
دســتش بریده شــده بود. ابتدا 
دســتش را بیرون آوردیم و وقتی 
پــالک را اســتعالم کردیم نامش 
ابوالفضل ابوالفضلی و او نیز از 

گردان امام باقر)ع( بود.

گزيدهگزيده

فرستادگان رضاييم         
عازم کربالييم

WWW.QUDSONLINE.IR پنجشنبه 1 مهر 1400    16 صفر 1443   ۲3 سپتامبر۲0۲1   سال سی و چهارم    شماره 9630   ویژه نامه 158 WWW.QUDSONLINE.IR158 پنجشنبه 1 مهر 1400    16 صفر 1443   ۲3 سپتامبر۲0۲1   سال سی و چهارم    شماره 9630   ویژه نامه

در آستانه فرا رسیدن اربعین حسینی، 
ستاد اربعین آمریکای التین در مراسمی 
با حضور فعاالن فرهنگی و مسلمانان 
ایــن منطقه، فعالیت خــود را آغــاز و از 

پوستر و شعار اربعین ۲0۲۱ رونمایی کرد.
این مراسم با سخنرانی آیت هللا رمضانی، دبیرکل مجمع 
جهانی اهل بیت)ع( آغاز شد. ایشان آغاز فعالیت این 
ستاد را مهم برشمرد و شعار اربعین امسال »اربعین، 

خدمت و امید« را شعاری مفید و پرجاذبه ارزیابی کرد.
در ادامه مراسم، سهیل اسعد، دبیر ستاد اربعین آمریکای 
التین با اشاره به فعالیت های مقرر این ستاد، از انتشار 
نرم افزار زیارت اربعین با ترجمه اسپانیایی و فرانسوی که 
برای نخستین بار تهیه شده، خبر داد. وی همچنین اعالم 
کرد برای نخستین بار، در روز اربعین حسینی و در سراسر 
منطقه آمریکای التین، زیارت اربعین به صورت همزمان و 

برخط همخوانی خواهد شد.
بخش بعدی آیین افتتاحیه فعالیت های ویــژه اربعین 
آمریکای التین، به تشریح فعالیت ها و اقدامات مراکز 
اسالمی سراسر این پهنه جغرافیایی توسط مسئوالن 
مــراکــز اســالمــی اخــتــصــاص داشــــت. در ایـــن نشست، 
مسئوالن مراکز اسالمی کشورهایی چون کلمبیا، برزیل، 
آرژانــتــیــن، ونــزوئــال، مکزیک و… بــه اختصار بــه تبیین 

فعالیت های مرکز خود پرداختند.
برنامه ریزی و هماهنگی بین کشورها، تولید محتوا، 
پشتیبانی های منطقه ای و فرامنطقه ای، برنامه ریزی های 
ویــژه و هماهنگی با عتبات عالیات جــزو وظایف ستاد 
بین المللی اربعین در منطقه آمریکای التین به شمار 

می رود.
انتشار دو کتاب جدید در کشورهای آمریکای التین با 
موضوع عاشورا و اربعین، برگزاری موکب های خیابانی، 
راه انــدازی کاروان ماشینی، برگزاری سراسری و هماهنگ 
زیارت اربعین در سراسر منطقه آمریکای التین، برگزاری 

مراسم در مراکز اسالمی و مساجد، انتشار مجله کودکان 
ــاران با موضوع اربعین و محرم و تهیه نــرم افــزار زیــارت  ب
اربعین، بخشی از اقدامات و برنامه های ستاد بین المللی 

اربعین آمریکای التین است.

 برگزاری مراسم راهپیمایی  ◾
اربعین حسینی در شمال استکهلم

همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی، چهلمین روز 
شهادت سرور و ساالر شهیدان و الگوی راستین آزادگی 
و احیای دین، حضرت امام حسین)ع(، اهل بیت پاک و 
یاران باوفایش،مسلمانان و شیعیان مقیم سوئد و منطقه 

اسکاندیناوی به عزاداری خواهند پرداخت.
به همین مناسبت و به منظور بزرگداشت فرهنگ جاودانه 
ایثار و شهادت، مرکز اسالمی امام علی)ع( برنامه های ویژه 

خود در این ایام حزن و اندوه را اعالم کرد.
مجلس ســوگــواری اربــعــیــن حسینی از روز شنبه ۲۵ 
سپتامبر در مصالی مرکز به مدت سه شب تا روز دوشنبه 
۲7 سپتامبر ۲0۲۱ هر شب از ساعت ۱8:۳0 تا ۲0:۳0 
برگزار می شود. برنامه ها شامل تالوت قرآن کریم، قرائت 
زیارت اربعین، اقامه نماز جماعت، سخنرانی، عزاداری و 

مرثیه سرایی و در نهایت پذیرایی شام خواهد بود.
حجت االسالم علی شمالی به بیان سخنانی در خصوص 
اهمیت اربعین امام حسین)ع( پرداخته و مداح مراسم، 

مجید شهریاری به ذکر و مدیحه سرایی می پردازد.
همچنین در آستانه اربعین و با همت تعدادی از جوانان 
شهر، پیاده روی اربعین حسینی در شمال استکهلم روز 

یکشنبه ۲6 سپتامبر ۲0۲۱ برگزار می شود.
 Mellanbyplan پــیــاده روی از ساعت ۱۳:۱۵ از خیابان
واقــع در منطقه رینکبی آغــاز شــده و ساعت ۱۳:۴۵ با 
عبور از محوطه Spånga IP در منطقه تنستا به طرف 
مرکز اسالمی امام علی)ع( در منطقه Jakobsberg ادامه 

خواهد یافت.

جهان شهر
 آغاز به کار فعالیت های

کتاب »پیاده ها عاشق ترند« شامل ۱۲  ستاد اربعین آمریکای التین
ــتـــران  ــان بـــه قــلــم زنـــــان و دخـ ــ ــت داســ
داستان نویس است که با نظارت مریم 
بصیری در یک کتاب جمع آوری شده 

است.
پیاده ها عاشق ترند و گــزارش سرهنگ به قلم فاطمه 
اکبری اصــل، تک تک قدم هایت نــذر ظهورت نوشته 
مریم دوست محمدیان، گرمای خورشید بندر نوشته 
صدیقه شاهسون، پرواز در خاک به قلم فاطمه زارعی، 
وامانده بر سر چهارراه نوشته زهرا اخالقی، فرشته ها 
نمی میرند کاری از فاطمه سماواتی، راهی که تو رفته 
بــودی نوشته آرزو ارجمند، زیرسایه نخل ها بــه قلم 
فاطمه طوسی، شبی که باران بارید نوشته بنت الهدی 
لــیــاس از صدیقه شاهسون و من  قاسمی، پابست ا
ــادات حسینی  ــ فــرشــتــه نــیــســتــم نــوشــتــه نــفــیــســه سـ

الهاشمی عناوین داستان های این کتاب است.
در بخشی از داستان پیاده ها عاشق ترند می خوانیم: 
بعد از چند روز دوری بــرای دیدنم آمــده بــود. شنیده 
بود به نیروی مرد برای مراقبت از بیماران کرونایی در 
بیمارستان نیاز شــده. آمد که بگوید این دفعه راهی 

بیمارستان می شود. 
کلیپی را که مریم برایم فرستاده بــود نشانش دادم. 
پای نحس کرونا به عراق هم باز شده و حرم معصومین 
بسته بود. دل شکسته نگاهم را به چشمانش گره زدم 
که گفتم زمزمه های کنسل شدن پیاده روی اربعین از 
حاال زیاد شده. یعنی امسال پیاده روی نداریم؟ پس 

خادمی موکب ها چی می شه؟
در داستان »پرواز در خاک« آمده است: توی یک فراز از 
زیارت اربعین نوشته قلب من تسلیم قلب شماست و 
در امور زندگی از اوامر شما تبعیت می کنم و برای یاری 
دادن شما آماده ام تا اینکه خداوند به شما اجازه خروج 
دهــد. مــن هــمــراه شمایم. نــه هــمــراه دشمنان شما... 

صدایش بلندتر شد. 
یاری کردن امام زمان)عج( فقط به انتظار نیست، باید 

توی عمل ثابت کنیم؛ مثل امروز که با هر دین و نگرشی 
یه کوله پشتی روی دوشتون انداختید، کار و بارتون رو 
رها کردید که بیایید دیــدار آقا حسین... با هر دین و 
نگرشی فقط به عشق آقا اومدید. با همدلی، با رغبت، 

با عشق، با خلوص نیت برای ظهور آقا قیام کنید.
وامانده بر سر چهارراه داستانی دیگر از این مجموعه 
است که در آن می خوانیم: چشم و دلش را به ضریح 
شش گوشه حسین بن علی)ع( می سپارد تا روشن شود 

از تاریکی هایش.
 کنار باب قاضی الحاجات می ایستد. آن قدر به گنبد 
نگاه می کند تا چشمانش مثل مهربان شــود. اشک 
می ریزد و خجالت می کشد بــرای گذشته اش. بعد از 
آن شب یک ماه بعد با مادر و پدرش به مسجد فاطمه 
الزهرا)س( رفتند. برای دیدن مهربان و تشکر دوباره... .
کــتــاب پــیــاده هــا عــاشــق تــرنــد در ۵00 نسخه از ســوی 
ــران  انــتــشــارات صــدا و سیمای جــمــهــوری اســالمــی ای

)سروش( منتشر شده است.

 معرفی کتاب
روایت هایی از پیاده روی اربعین از زبان 12 زن ایرانی

پیاده ها عاشق ترند...

 زائر در 
جریان زیارت 

حاضر است

عکس: خضیر فضاله

 مشکل توریسم این است اگر حرکت عکس نوشت
آفاقی در توریسم رخ دهد، فقط 

برای این است که بشر سرگرم 
شود. ولی در نگاه سنت و نگاه دینی 
حرکت آفاقی رخ می دهد تا حرکت 
انفسی رخ دهد. در کلمه زیارت هم 
این معنا وجود دارد. اگر بخواهیم 

زائر را با توریست مقایسه کنیم، از 
نگاه بشر توریست، جهان موزه و 
نمایشگاه است. ولی از نگاه انسان 
زائر، جهان معبد و زیارتگاه است. 
بشر توریست خودش را تماشاگر 
و مشاهده کننده می بیند، خودش 

غایب است، مصرف کننده است، 
بیننده است ولی زائر بازیگر است، 
مشارکت کننده است. زیارت یعنی 

دیدن زائر از مزّور، یعنی سه عنصر 
در زیارت وجود دارد: زائر، مزور و 

زور که همان میل درونی است. یعنی 
در پدیده زیارت بر خالف پدیده 

توریسم، دو حرکت همزمان اتفاق 

می افتد: حرکت آفاقی خارجی که 
جابه جایی مکانی و جغرافیایی 

زائر است و حرکت درونی که میل و 
نیت درونی است که به سمت مزور 

کشیده می شود. بنابراین زائر بازیگر 
است، مشارکت کننده است، حاضر 
است. زائر در جریان زیارت حاضر 

است، ولی بشر توریست غایب 
است. وقتی وارد موزه می شوید به 
چیزی نگاه می کنید که شما آنجا 

نیستید. مثاًل زندگی انسان های 
عشایر را در منطقه ای از عالم نگاه 
می کنید، ولی شما که آنجا زندگی 

نمی کنید؛ به عنوان تماشاگر به آداب 
و رسوم و لباس ها و کیفیت زندگی 

آن ها نگاه می کنید. ولی زائر باید در 
جریان زیارت به عنوان یک عنصر 

هستی شناختی زیارت کاماًل حضور 
داشته باشد تا زیارت رخ بدهد. 

برگرفته از کتاب »اربعین جهانی دیگر«

قله 
املنطق 
حکم 
عظیم. 
فعلیکم 
بالصمت
کم گویی ، حکمت 
بزرگی است . پس بر 
شما باد به خموشی.

X
 من قال
  فينا بيت 
 شعر بين

  اهلل له بيتا يف
 اجلنة

هر کس درباره ما 
یک بیت شعر بگوید، 

خدای بزرگ برای 
او در بهشت خانه ای 

می سازد.

Z



در دهــه آخــر مــاه صفر 
ــار آســـتـــان  ــکـ ــتـ ــا ابـ ــ و ب
ــوی، مـــردم  ــ ــدس رضــ ــ ق
ایــران اسالمی با شعار 
»همه خادم الرضاییم؛ 
نــجــات انـــســـان، رســم 
مــســلــمــانــی«، یــکــی از بــاشــکــوه تــریــن 
برنامه های معنوی، فرهنگی و اجتماعی 

را رقم خواهند زد.
به گــزارش آستان نیوز، نشست خبری 
اعـــالم بــرنــامــه هــای دهــه آخــر مــاه صفر، 
صبح دیــروز با حضور قائم مقام تولیت 
آستان قدس رضوی و جمعی از مدیران 
این آستان برگزار و جزئیات برنامه های این 
دهه تشریح شد.قائم مقام تولیت آستان 
قــدس رضــوی در ابتدای ایــن نشست با 
اشــاره به آغــاز هفته دفــاع مقدس، یاد و 
خاطره شهدای جنگ تحمیلی، شهدای 
مدافع حرم و مدافعان سالمت را گرامی 
داشت و در ادامه با اشاره به نزدیک شدن 
به اربعین حسینی و دهه آخر ماه صفر 
گفت: دومین سالی را تجربه می کنیم 
که به دلیل شرایط کرونایی جهان، امکان 
برپایی باشکوه راهپیمایی اربعین حسینی 
وجود ندارد و هیچ ایرانی نیست که دلتنگ 
حــضــور در ایــن حماسه نباشد.مالک 
ــزود: راهپیمایی اربعین یک  رحمتی افـ
اجتماع بزرگ مردمی و نماد قدرت تشیع 
در جهان است و امیدواریم هرچه زودتر 
با عبور جهان از شرایط کرونایی، زمینه 

برپایی دوباره این اجتماع فراهم شود.

 فرصت خادم الرضا)ع(  ◾
بودن برای 80 میلیون هموطن

قائم مقام تولیت آستان قــدس رضــوی، 
شعار مــحــوری ایــن دهــه را »همه خــادم 

الرضاییم؛ نجات انسان، رسم مسلمانی« 
اعالم کرد و گفت: امسال با اشراف کامل 
بــه وضعیت کشور و نــیــازهــای جامعه، 
این شعار محوری انتخاب شده است تا 
بتوانیم گره گشای بخشی از مشکالت 
مردم باشیم. ایران اسالمی، عزت، عظمت، 
ابهت و شکوه خــود را مــدیــون حضرت 
رضـــا)ع( اســت و تــالش خواهیم کــرد به 
نام این امام عزیز، از کار مردم گره گشایی 
کنیم. اعتقاد داریــم 80 میلیون هموطن 
ــر صــفــر، یک  ــه آخــ ــنــد در دهــ ــوان مــی ت
خادم الرضا)ع( باشند و خادمان آستان 

قدس رضوی را در تحقق شعار محوری این 
دهه همراهی کنند.

دلتنگی خادمان برای زائران ◾
مالک رحمتی در ادامه به برنامه ریزی های 
صورت گرفته برای عزاداری های دهه آخر 
مــاه صفر در حــرم مطهر رضــوی اشــاره و 
تصریح کرد: امسال دومین سالی است 
کــه خــادمــان حــضــرت رضــــا)ع( در حرم 
مطهر رضوی، به خاطر رعایت حداکثری 
دستورالعمل های بهداشتی مقابله با کرونا 
و ضرورت حضور حداقلی زائــران، توفیق 

میزبانی از خیل زائران آقا در ایام شهادت 
ایشان را ندارند و از این باب بسیار دلتنگ 

و غمگین هستیم.
این شرایط کار را برای ما در آستان قدس 
رضوی نیز دو چندان سخت کرده است، 
ــرا کــه هــم مــحــروم شـــدن از اجتماع  چـ
ــزرگ چــنــدصــدهــزار نــفــری عـــــزاداران  ــ ب
برایمان غم انگیز و دردنـــاک اســت و هم 
مسئولیت سنگینی بــرای رعایت دقیق 
دستورالعمل های بهداشتی در حرم مطهر 
ــم. آستان قــدس رضوی  را برعهده داریـ
بــا توجه بــه تــأکــیــدات تولیت معزز این 

آستان، در ماه های گذشته رعایت باالی 
90 درصدی دستورالعمل های بهداشتی 
را داشته است و همه نهادهای مسئول 
ازجمله وزارت بهداشت، دانشگاه علوم 
پزشکی و دیگر مجموعه های نظارتی این 
عملکرد را تأیید و اعــالم کرده اند آستان 
قـــدس رضـــوی در ایـــن عــرصــه پیشرو و 

پیشگام بوده است.
ــر صفر  ــه آخـ ــرد: در دهـ ــ وی تــصــریــح ک
امسال نیز دو رویکرد »رعایت حداکثری 
دســـتـــورالـــعـــمـــل هـــای بـــهـــداشـــتـــی« و 
»اســتــفــاده گسترده از رســانــه و فضای 
ــن ایـــام« را  مــجــازی بـــرای بــرنــامــه هــای ای
ــم. قائم مقام آستان  مد نظر قرار داده ای
ــه داد: امــســال بــا تــوجــه به  قـــدس ادامــ
محدودیت های حضور گسترده زائران، 
باید به دنبال آن باشیم رابطه معنوی 
بین زائــر و امــام را از طریق توسل برقرار 
کنیم، ازاین رو حداکثر استفاده از ظرفیت 
رســانــه و فضای مــجــازی در دســتــور کار 
قرار گرفته است تا بتوانیم با برنامه های 
ابتکاری و نــوآورانــه، دل هــای مــردم را به 

ضریح حضرت رضا)ع( گره بزنیم.
ــه همکاری  ــزود: در کــنــار نــیــاز ب ــ وی افـ
و همراهی رســانــه هــای ملی و استانی، 
هر زائر دهه آخر صفر که توفیق زیارت 
ایشان را داشته باشد نیز می تواند یک 
رسانه بــرای دیگر عزیزانی باشد که به 
دلیل دستورالعمل های بهداشتی امکان 
تشرف به مشهد برایشان فراهم نیست.
بــرای این مهم، همه ظرفیت های رسانه  
مــلــی، اســتــانــی و بین المللی را پــای کار 
ــم. باید سطح پوشش برنامه های  آورده ای
این دهه به گونه ای باشد که هر ایرانی در 
هر زمان که خواست دلش را به حرم مطهر 
رضا)ع( گره بزند، این بستر فراهم باشد و 

این ارتباط برقرار شود.

3 بخش و پنج گستره برنامه ها ◾
به گفته قائم مقام تولیت آستان قدس 
رضوی، برنامه های این دهه در سه بخش 
»برنامه های زیارتی و معنوی حرم مطهر«، 
»برنامه های ســازمــان علمی و فرهنگی 
برای ترویج سیره رضوی« و »برنامه های 
اجتماعی بنیاد کرامت با مشارکت مردم، 
ــاذران، خــیــران، واقــفــان« طــراحــی شده  ــ ن

است.
بخش اجتماعی ایــن برنامه ها یکی از 
حوزه های مهم است و با توجه به تجربه 
ماه های اخیر در بنیاد کرامت رضــوی و 
توزیع کمک های مؤمنانه و بسته های 
معیشتی بــه ارزش 4 هـــزار میلیارد در 
سراسر کشور، امیدواریم باز هم با همراهی 
مــردم، اتفاقات خوبی در ایــن حــوزه رقم 

بزنیم.
از نظر گستره اجـــرای برنامه ها نیز »حرم 
مطهر«، »شــهــر مشهد«، »اســتــان هــای 
خـــراســـان«، »ســـراســـر کــشــور« و »سطح 
بین الملل« مد نظر قرار گرفته و در هر گستره، 
بــرنــامــه هــایــی اجـــرا خــواهــد شـــد. بــه گفته 
رحمتی، اجــرای برخی برنامه های عــزاداری 
در شهر مشهد با رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی، سفر خــادمــان حــرم رضــوی به 
شهرهای مختلف برای جبران عدم امکان 
تشرف شیفتگان حضرت رضا)ع( و برگزاری 
وبینارهای متعدد در سطح بین المللی از 
جمله برنامه های این دهه خواهد بــود. وی 
ابراز امیدواری کرد با توجه به همراهی مردم در 
رعایت دستورالعمل ها و همچنین اقداماتی 
همچون تسریع واکسیناسیون، سال آینده 
مــراســم عــــزاداری دهــه آخــر صفر همانند 
گذشته با اجتماع عظیم عزاداران همراه باشد.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی برنامه های دهه آخر صفر را تشريح کرد  

فرصت خدمت از دورو نزدیک

خبرخبر
امروزامروز

اربعین؛ گذشته، حال، آینده
به همت نمایندگی بنیاد پژوهش های اسالمی آستان 
قدس رضــوی در قم نخستین همایش ملی مطالعات 

»اربعین؛ گذشته، حال، آینده« برگزار می شود.
آینده پژوهی مطالعات اربعین، گونه شناسی مطالعات 
اربــعــیــن، سیر تــاریــخــی، آسیب شناسی، مسئله ها و 

چالش ها در مطالعات اربعین و روش شناسی و رویکردهای 
مطالعات اربعین از محورهای این همایش است. حجج 
اسالم سید کاظم طباطبایی؛ دانشیار و رئیس پژوهشکده 
علوم و معارف حدیث پژوهشگاه قــرآن و معارف، دکتر 
محسن الویری؛ استاد تمام گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم، 

دکتر بهروزی لک؛ استاد تمام گروه علوم سیاسی دانشگاه 
باقرالعلوم)ع(، مجتبی الهی خراسانی؛ مدرس فقه اصول، 
علی بیات؛ دانشیار گــروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی 
دانشگاه تهران، حبیب هللا بابایی؛ رئیس پژوهشکده 
مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 

و سید ضیاءالدین میرمحمدی؛ اســتــادیــار دانشگاه 
مــعــارف اســالمــی از سخنرانان ایــن همایش هستند.   
همچنین حجت االسالم علی راد؛ مسئول نمایندگی 
بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی در قم نیز 

مسئولیت دبیر علمی این همایش را برعهده دارد.

دفاع مقدس
   گنجینه کتاب های صوتی 
مدیرعامل انتشارات آستان قدس 

رضوی)به نشر( از تولید و انتشار 9 
عنوان کتاب گویا خبر داد. 

حسین سعیدی گفت: با توجه 

به تغییر سبک زندگی مردم به 
دلیل شیوع کرونا تالش ما این 

است بتوانیم با بهره گیری از نشر 
الکترونیک، آثار فاخری در زمینه 
دفاع مقدس تولید و منتشر کنیم. 

در همین راستا با همکاری مؤسسه 
رسانه های صوتی و تصویری 

آستان قدس رضوی، 9عنوان کتاب 
صوتی تولید شده که کتاب های 

»پیرمرد و حوری«، »سنگر 

عالف ها«، »تا ابد با تو می مانم«، 
»آب و زنجیر«، »روشنای خاموش«، 
»وقتی در آغوش کوه بودیم«، »مرد 

قورباغه ای«، »پل جغاتو« و »آرزوی 
چهارم« از این جمله است.
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در کنار نیاز به همکاری و همراهی رسانه های ملی و استانی، هر زائر دهه آخر صفر که توفیق زیارت 
ایشان را داشته باشد نیز می تواند یک رسانه برای دیگر عزیزانی باشد که به دلیل دستورالعمل های 

بهداشتی امکان تشرف به مشهد برایشان فراهم نیست.
گزيدهگزيده

آگهی فقدان سند مالکیت 
بتول صابری راد بااعالم مفقودش��دن س��ند مالکیت ملک مورد آگهی وباتسلیم استشهادیه گواهی امضاءشده ذیل 
ش��ماره یکتا1400215137000268وش��ماره ترتیب 1364مورخ1400،6،22دردفتراسنادرسمی شماره 4پیشواو 
طی درخواس��ت وارده به شماره 140085601046003158مورخ 1400،6،22تقاضای صدور المثنی سند مالکیت 
ت��ک برگی نموده اس��ت که مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بش��رح زیرآگهی م��ی گردد 1. نام ونام 
خانوادگ��ی : بتول صابری راد2. ش��ماره پالک:4315فرعی از158* اصلی مفروزازپ��الک2309و2269  . 3-میزان 
مالکیت:ششدانگ عرصه واعیان 4-محل وقوع:واقع دربخش بهنام سوخته . 5-علت ازبین رفتن : مفقودشدن به دلیل 
جابجایی 6-خالصه وضعیت مالک:ششدانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه3به هساحت52،39مترمربع طبقه همکف 
ذیل ثبت 81885دفتر186صفحه 129بناحسن قمصری ثبت  وسندبه شماره چاپی 340293صادرگردیده است وبه 
موجب سندقطعی 9458مورخ 1389،11،17دفترخانه 4پیشوابه بتول صابری راد منتقل گردیده است وبه موجب 
س��ند9459مورخ 89،11،17دفترخانه 4 پیش��وادررهن بانک مسکن شعبه پیشواقرارگرفته است)موافقت اخذشده 
اس��ت(.لذاباتوجه به اعالم فقدان س��ندمالکیت ملک فوق الذکر ودرخواست صدورسندالمثنی تک برگی آن مراتب 
اعالم تاهرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که درقسمت ششم این آگهی ذکرنشده یامدعی وجوداصل 
س��ندمالکیت نزد خودمی باش��د،ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراین آگهی به اداره ثبت اسناد وامالک پیشوامراجعه 
واعتراض کتبی خودرا ضمن ارائه اصل سندمالکیت یا سندمعامله تسلیم نماید وچنانچه ظرف مهلت مقرراعتراض 
نرسدویادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت یاسندمعامله ارائه نشوداداره ثبت نسبت به صدورسند المثنی مالکیت 
طبق مقررات جاری، صادر وبه متقاضی تس��لیم خواهد کرد./ نش��انی ثبت محل : پیش��وا خ شریعتی طبقه فوقانی 

درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا - 151س م /الف آ1405864
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا

آگهی فقدان سند مالکیت 
احدی ازورثه ماش��اءاله علی کائی بااعالم مفقودشدن س��ند مالکیت ملک مورد آگهی وباتسلیم استشهادیه گواهی 
امضاءشده ذیل شماره یکتا1400021522310000211وشماره ترتیب 16533مورخ1400،5،16دفتراسنادرسمی 
ش��ماره 21ورامین و طی درخواست وارده به شماره 1400856010460002918مورخ 1400،6،13تقاضای صدور 
المثنی سند مالکیت تک برگی نموده است که مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بشرح زیرآگهی می گردد 
1. نام ونام خانوادگی : ورثه مرحوم ماش��اءاله علی کائی2. شماره پالک:280فرعی از162* اصلی مفروزازپالک162  
. 3-میزان مالکیت:مالک نوزده هزارونهصدوپنجاه س��هم مشاع ازنوزده هزاروسیصدوبیست سهم ششدانگ4-محل 

وقوع:واقع دربخش بهنام سوخته . 5-علت ازبین رفتن :مفقودشدن به دلیل جابه جایی
6-خالصه وضعیت مالکیت:1-سندمالکیت مقداردوازده هزاروهشتصدوهشتادسهم مشاع ازنوزده هزاروسیصدوبیست 
س��هم ششدانگ یک قطعهزمین به مس��احت 19321مترمربع قطعه 43افرازی تحت پالک162،280بخش بهنام 
سوخته واقع درقلعه س��ین بنام ماشاءالهعلی کائی ذیل ثبت5713صفحه 274دفتر54بنامش ثبت وسندبه شماره 
چاپی 198807گردیده است سپس به موجب س��ند4271مورخ88/1/26دفترخانه 4پیشوامقدار700و1400سهم 
مش��اع ازموردثبت به غیرمنتقل وسندمشاعی صادرگردیده است وهمچنین به موجب سند25384مورخ 91/8/29

دفترخانه6پیش��وامقدار1230مترمربع ازموردثبت خارج گردیده است وورثه نسبت به الباقی سهم پدری درخواست 
سندالمثنی نوبت اول نموده اند. لذاباتوجه به اعالم فقدان سندمالکیت ملک فوق الذکر ودرخواست صدورسندالمثنی 
تک برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که درقسمت ششم این آگهی ذکرنشده 
یامدعی وجوداصل س��ندمالکیت نزد خودمی باش��د،ظرف مدت ده روزپس ازانتش��اراین آگهی به اداره ثبت اسناد 
وامالک پیشوامراجعه واعتراض کتبی خودرا ضمن ارائه اصل سندمالکیت یا سندمعامله تسلیم نماید وچنانچه ظرف 
مهلت مقرراعتراض نرسدویادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت یاسندمعامله ارائه نشوداداره ثبت نسبت به صدورسند 
المثنی مالکیت طبق مقررات جاری، صادر وبه متقاضی تس��لیم خواهد کرد./ نشانی ثبت محل : پیشوا خ شریعتی 

طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا -147 م /الف آ1405864
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا

آگهی فقدان سند مالکیت 
اصغررنجبری بااعالم مفقودشدن سند مالکیت ملک مورد آگهی وباتسلیم استشهادیه گواهی امضاءشده ذیل شماره 
یکتا140002151266000118وشماره ترتیب 17000مورخ1400،5،23دردفتراسنادرسمی شماره 7پیشواو طی 
درخواس��ت وارده به ش��ماره 1400856010460002598مورخ 1400،5،24تقاضای صدور المثنی سند مالکیت 
ت��ک برگی نموده اس��ت که مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بش��رح زیرآگهی م��ی گردد 1. نام ونام 
خانوادگ��ی : اصغررنجبری2. ش��ماره پالک:39فرع��ی از208* اصلی مفروزازپ��الک208  . 3-میزان مالکیت:هفت 
هزاروپانصدمترمربع مشاع ازششدانگ 4-محل وقوع:واقع دربخش بهنام عرب . 5-علت ازبین رفتن : مفقودشدن به 
دلیل جابجایی 6-خالصه وضعیت مالک:هفت هزاروپانصدمترمربع مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین مزرعی تحت 
پالک 208،39مس��احت 49375مترمربع واقع درقلعه نوبخش بهنام عرب ذیل ثبت 14154صفحه 431 دفتر67 
ش��رکت محمدعلی رنجبری ثبت وسندبه ش��ماره چاپی 976398صادرگردیده است سپس به موجب سندقطعی 
28488مورخ 1388،2،21دفترخانه 7پیشواتمامی موردثبت به اصغررنجبری منتقل گردیده است.لذاباتوجه به اعالم 
فقدان س��ندمالکیت ملک فوق الذکر ودرخواست صدورس��ندالمثنی تک برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نسبت به 
ملک مورد آگهی معامله کرده که درقسمت ششم این آگهی ذکرنشده یامدعی وجوداصل سندمالکیت نزد خودمی 
باشد،ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراین آگهی به اداره ثبت اسناد وامالک پیشوامراجعه واعتراض کتبی خودرا ضمن 
ارائه اصل سندمالکیت یا سندمعامله تسلیم نماید وچنانچه ظرف مهلت مقرراعتراض نرسدویادرصورت اعتراض اصل 
س��ندمالکیت یاسندمعامله ارائه نشوداداره ثبت نسبت به صدورسند المثنی مالکیت طبق مقررات جاری، صادر وبه 
متقاضی تسلیم خواهد کرد./ نشانی ثبت محل : پیشوا خ شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و 

امالک پیشوا -144 م /الف آ1405864
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای محمدحس��ن منصوری کیاوکالتابموجب وکالتنام��ه 152247مورخ 1400،5،13دفتراسنادرس��می3قرچک 
بااع��الم مفقودش��دن س��ند مالکیت مل��ک مورد آگهی وباتس��لیم استش��هادیه گواهی امضاءش��ده ذیل ش��ماره 
1400215125300300به ش��ماره تصدیق321071دردفتراسنادرسمی ش��ماره3قرچک طی درخواست وارده به 
ش��ماره 140085601046001542مورخ 1400،5،20تقاضای صدور المثنی سند مالکیت تک برگی نموده است 
که مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بشرح زیرآگهی می گردد 1. نام ونام خانوادگی : آقای حبیب اله 
ایرانپورمبارکه فرزندکرمعلی2. شماره پالک:1258فرعی از282* اصلی واقع دربخش بهنام سوخته  . 3-علت ازبین 

رفتن :مفقودشدن به دلیل جابه جایی
4-خالصه وضعیت مالکیت:1-شش دانگ یک قطعه زمین بمساحت 198قطعه173تفکیکی تحت پالک 1258فرعی 
از282-اصلی مفروزومجزی شده2فرعی ازاصلی مذکورواقع درقلعه کردجزء بهنام سوخته پیشواذیل ثبت 79667درصفحه 
250دفتر169بنام تورج نیک روش فرزندحیدرثبت وس��ندمالکیت به شماره چاپی 0472977صادروتسلیم گردیده 
است سپس مع الواسطه بموجب سندقطعی 2028مورخه1389،7،29دفتر1021تهران تمامی موردثبت به حبیب اله 
ایرانپورمبارکه فرزندکرمعلی منتقل گردیده است. لذاباتوجه به اعالم فقدان سندمالکیت ملک فوق الذکر ودرخواست 
صدورسندالمثنی تک برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که درقسمت چهارم 
این آگهی ذکرنش��ده یامدعی وجوداصل سندمالکیت نزد خودمی باشد،ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراین آگهی به 
اداره ثبت اسناد وامالک پیشوامراجعه واعتراض کتبی خودرا ضمن ارائه اصل سندمالکیت یا سندمعامله تسلیم نماید 
وچنانچه ظرف مهلت مقرراعتراض نرس��دویادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت یاسندمعامله ارائه نشوداداره ثبت 
نسبت به صدورسند المثنی مالکیت طبق مقررات جاری، صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد./ نشانی ثبت محل : 

پیشوا خ شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا -140 م /الف آ1405864
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا

آگهی ابالغ اجرائیه سندرهنی پرونده کالسه 9500054علیه عبدالحمیدپازوکی
بدین وسیله به آقای عبدالحمیدپازوکی فرزندمحمداسماعیل به شماره شناسنامه 213صادره ازپاکدشت ساکن پیشوا-

جلیل آبادخیابان کریمی کوی حمام ابالغ می ش��ودکه بانک به استنادس��ندرهنی شماره 1052دفتر3پیشوا جهت 
وصول مبلغ336412620ریال تا تاریخ 95،7،1به انضمام خس��ارت تاخیرمتعلقه وازتاریخ مذکورتاروزتس��ویه کامل 
بدهی طبق مقررات علیه شمااجرائیه صادرنموده وپرونده اجرائی به کالسه 9500054دراین اداره تشکیل شده ومحل 
اقامت شما به شرح متن سندشناخته نشده،لذابنابه تقاضای بستانکارطبق ماده 18آئین نامه اجرامفاداجرائیه فقطیک 
مرتبه دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشارمحلی آگهی می شودوچنانچه ظرف مدت ده روز ازتاریخ این آگهی که روز 
ابالغ محسوب می گردد،نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید،موردوثیقه مندرج درسندرهنی فوق باتقاضای 
بستانکارطرق مزایده فروخته وازحاصل فروش آن طلب بستانکاروحقوق دولتی استیفاخواهدشد.145م/الف آ1405864

رئیس اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا

اخطاراجرایی
مشخصات محکوم له : آقای علیرضا سمنانی نام پدر:  صدراله.نشانی محل اقامت : پیشوا. کهنک-خیابان22بهمن-
کوچه ش��هدای گمنام-پالک12.مش��خصات محکوم علیه1 : آقای اکبرقاس��می. نام پدر:محمود.نش��انی :پیش��وا-

میدانشهیدچمران-کوی ش��هیدنادی-پالک34.محکوم علیه2:آقای حمیدخانلرخانی نشانی محل اقامت : مجهول 
المکان // بموجب رای به ش��ماره دادنامه 239تاریخ 1397،5،18 اصداری ازشعبه4ش��ورای حل اختالف شهرستان 
پیش��واکه قطعیت یافته است. محکوم علیها)1.آقای اکبرقاس��می فرزندمحمود2.آقای حمیدخانلرخانی(بالمناصفه 
محکومندبه:پرداخت مبلغ 170،000،000ریال بابت اصل خواس��ته ومبلغ 2،560،000ریال- بابت هزینه دادرسی 
وخس��ارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواس��ت 1396،10،18)تاتاریخ اجرای حکم وتامبلغ 200،000،000ریال 
نصاب صالحیت ش��ورای حل اختالف(که محاس��به آن به عهده واحداجرای احکام مدنی می باش��ددرحق محکوم 

له)آقای علیرضاسمنانی فرزندصدراله(+نیم عشردرحق صندوق دولت. م الف/ 133 آ1405864
رییس شعبه 4شورای حل اختالف شهرستان پیشوا

آگهی فقدان سند مالکیت 
حمیدرضامسعودی بااعالم مفقودشدن سند مالکیت ملک مورد آگهی وباتسلیم استشهادیه گواهی امضاءشده ذیل 
ش��ماره یکتا13990215279000038وشماره ترتیب 6135مورخ1399،11،2دردفتراسنادرسمی شماره 3پیشواو 
طی درخواست وارده به شماره 140085601046002259مورخ 1400،5،6تقاضای صدور المثنی سند مالکیت تک 
برگی نموده است که مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بشرح زیرآگهی می گردد 1. نام ونام خانوادگی 
: حمیدرضامس��عودی2. شماره پالک:6025فرعی از158* اصلی مفروزازپالک2031  . 3-میزان مالکیت:ششدانگ 
عرصه واعیان 4-محل وقوع:واقع دربخش بهنام سوخته پیشوا . 5-علت ازبین رفتن : مفقودشدن به دلیل جابجایی 
6-خالصه وضعیت مالک:شش��دانگ یک دس��تگاه آپارتمان قطعه 17درطبقه چهارم به مس��احت 96،66مترمربع 
باانضم��ام انب��اری ش��ماره16ذیل دفترالکترونیک��ی 139520301046002322بنام وحیدصانعی ثبت وس��ندبه 
ش��ماره چاپی 354900صادرگردیده است وبه موجب س��ندقطعی 20664مورخ 1398،11،6دفترخانه 5ورامین به 
حمیدرضامسعودی منتقل گردیده است وبه موجب سند20665مورخ98،11،6دفترخانه 5ورامین دررهن بانک سپه 
ورامین قرارگرفته اس��ت)موافقت اخذشده است(لذاباتوجه به اعالم فقدان سندمالکیت ملک فوق الذکر ودرخواست 
صدورسندالمثنی تک برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که درقسمت ششم 
این آگهی ذکرنش��ده یامدعی وجوداصل سندمالکیت نزد خودمی باشد،ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراین آگهی به 
اداره ثبت اسناد وامالک پیشوامراجعه واعتراض کتبی خودرا ضمن ارائه اصل سندمالکیت یا سندمعامله تسلیم نماید 
وچنانچه ظرف مهلت مقرراعتراض نرس��دویادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت یاسندمعامله ارائه نشوداداره ثبت 
نسبت به صدورسند المثنی مالکیت طبق مقررات جاری، صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد./ نشانی ثبت محل : 

پیشوا خ شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا - 142س م /الف آ1405864 
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا

 رونوشت حصرووراثت
اقای رحمت اله بابایی ابقه یی دارای شماره شناسنامه 0732648114 به شرح دادخواست کالسه 6،00،41 از این 
دادگاه درخواس��ت گواهی حصرووراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان عبدالحکیم بابایی ابقه یی به شماره 
شناسنامه 977درتاریخ 1400،5،2دراقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصراست به 
1-عبدالرحمن بابایی ابقه یی به شماره شناسنامه 0748451323 ت ت 1306،7،1صادره تایباد ابقه نسبت با متوفی پدر

2 -صاحبجان بابایی ش ش 0731556631 ت ت 1349،1،2تربت جام  نسبت همسر
3 -سعید بابایی ابقه یی ش ش 0720130514ت ت 1369،9،14 تربت جام نسبت فرزند
4- فرزانه بابایی ابقه یی ش ش 0721348246 ت ت 1389،6،2تربت جام نسبت فرزند 

5- رحمت اله بابایی ابقه یی ش ش 0732648114 ت ت 1365،3،1 تربت جام نسبت فرزند
اینک باانجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور رادرسه نوبت پی درپی ماهی یک مرتبه اگهی مینمایدتاهرکس 
اعتراضی دارد یاوصیتنامه ازمتوفی نزد اوباش��د ازتاریخ نش��ر نخستین اگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.آ1405863   
رئیس شعبه ششم عمومی شورای حل اختالف تربت جام از طرف اقای  جعفری

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه  خانم زهرا تقی زاده قهرمانلو فرزند رمضان    به شماره شناسنامه1579صادره اسفراین  به استناد دو 
برگ استشهادیه تأییدشده توسط دفتر اسناد رسمی شماره 38شیروان منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اند که سند مالکیت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان بشماره 
پالک  9374فرعی مغرور ومجزی شده از5963فرعی  از2اصلی واقع در  قطعه چهار شیروان بخش5قوچان به آدرس 
خیابان فرهنگ پش��ت پارک فرهنگ که متعلق به ایش��ان می باشد    به علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی 
دفتر امالک معلوم گردیده که س��ند مالکیت اولیه بشماره چاپی 621971سری ب 98ذیل دفترالکترونیک بشماره 
139920307114000590به نامبرده صادروتس��لیم گردیده است وبرابرس��ندرهنی 106270-99/03/29دررهن 
بانک کشاورزی قرارگرفته است دفتر امالک بیش ازاین حکایتی ندارد   لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت 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 می باشد بایستی ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به 
همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض 
در مهلت مقرر بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به 

متقاضی اقدام خواهد شد.آ1405861  تاریخ انتشار :01 /1400/07
اکبراقبالی-رئیس ثبت اسناد امالک شیروان

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای سلمان کریمی دارای شناسنامه 0740059300 به شرح دادخواست به کالسه 0000275 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ایران نشتیفانی ارزنه ئی به شناسنامه 

366 در تاریخ 97.2.10 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1.جواد کریمی شادی متولد 55.6.9 به ش ملی 0748906762 فرزند متوفی

2.مهتاب کریمی شادی متولد 58.4.1 به ش ملی 0748428690 فرزند متوفی 
3.مریم کریمی شادی متولد 65.5.12 به ش ملی 0749889098 فرزند متوفی 

4.سلمان کریمی متولد 69.2.8 به ش ملی 0740059300 فرزند متوفی 
5.جالل کریمی شادی متولد 72.10.14 به ش ملی 0740206869 فرزند متوفی 

6.صادق کریمی شادی متولد 1361.9.30 به ش ش 9 فرزند متوفی می باشد.  
 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد.آ1405843
دبیر  شورا-شعبه ی دوم شورای حل اختالف شهرستان باخرز-خدادادی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمود افضلی دارای شناسنامه شماره 0740431110 به شرح دادخواست به کالسه 00003020 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رحیم افضلی به شناسنامه 4230 
و کد ملی 0749137223 در تاریخ 1400.5.25 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:   1.محمود افضلی  با کد ملی 0740431110 متولد 78.10.12 صادره از تایباد فرزند متوفی 

2.مهدی افضلی  با کد ملی 0740618695  متولد 84.2.27 صادره از تایباد فرزند متوفی 
3.رمیصا افضلی  با کد ملی 0740850385 متولد 91.3.16 صادره از تایباد فرزند متوفی 
4.رامینا افضلی با کد ملی 07460039535 متولد 94.2.19 صادره از باخرز فرزند متوفی 

5.کبری افضلی شهرنویی با کد ملی 0749716606 متولد 60.1.20 صادره از تایباد همسر متوفی 
6.عبدالحمید افضلی با کد ملی 0749309725 متولد 1310.1.1 صادره از تایباد پدر متوفی .

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

و اال گواهی صادر خواهد شد.آ1405850
شورا-شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان باخرز-شیخ احمدی

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

هیئت حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب بشرح زیر تصرفات مفروزی و مالکانه 
اشخاص را تأیید و به جهت عدم دسترسی به مالکین مقرر شده است پس از نشر آگهی سند مالکیت رسمی صادر و 
تسلیم گردد و علیهذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور و آئین نامه اجرائی آن مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت 
اطالع مالکین مشاعی و سایر صاحبان حقوق آگهی می شود و چنانچه اشخاص اعتراض داشته باشند حداکثر ظرف 
مدت دو ماه از انتشار اولین آگهی اعتراض کتبی خود را مستقیماً بع اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب 
تسلیم نموده و باید یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب ، دادخواست خود را به مراجع 
ذیصالح قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در غیر اینصورت سند مالکیت مورد تقاضای متصرف براساس مدلول رأی 
صادره در حدود و مقررات صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .

1 – رأی ش��ماره 140060313006002847 مورخه 1400/06/15 تقاضای آقای ش��هرام محمودیان فرزند ارشد 
مبنی بر صدور سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه قسمتی از پالک 4 – اصلی بخش 7 مراغه حوزه ثبتی میاندوآب 
واقع در میاندوآب قره ورن خریداری ش��ده از آقای س��یف اله ناصری پرونده هیأت 40 – 1400 به مس��احت 320 

مترمربع که برای آن پالک  4326 فرعی تعیین شده است .  م/الف 12 آ1405841
تاریخ انتشار نوبت اول : پنجشنبه مورخه 1400/07/01              تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه 1400/07/17 

سعید سیفی –  سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و 
ساختمانها فاقد سند رسمی

    برابر آرای صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی درگز تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضای آنان به شرح ذیل به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان درگز تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.

  بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1.آقای بهبود قادری ثانی فرزند محمدبرات ششدانگ یک باب منزل به مساحت 112 متر مربع قسمتی از پالک 47 
فرعی از یک اصلی واقع در اطراف شهر قطعه سه درگز بخش 7 قوچان خریداری نه سهم مشاع از ده سهم ششدانگ 

مع الواسطه از مالک رسمی آقای اسماعیل غالمی و یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ از آستان قدس رضوی
2.آقایان اسماعیل محمدزاده جبار و افشین محمدزاده جبار و محمود محمدزاده جبار فرزندان آقاقلی نه سهم مشاع 
از ده س��هم شش��دانگ یک باب منزل به مساحت ششدانگ 112 متر مربع )آقای اسماعیل محمدزاده جبار نسبت 
به دو سهم و یک چهارم سهم و آقای افشین محمدزاده جبار نسبت به چهار و نیم سهم و آقای محمود محمدزاده 
جبار نسبت به دو سهم و یک چهارم سهم مجموعاً نسبت به نه سهم مشاع از ده سهم ششدانگ( قسمتی از پالک 
47 فرعی از یک اصلی واقع در اطراف ش��هر قطعه س��ه درگز بخش 7 قوچان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 

آقای اسماعیل غالمی 
3.آقایان احمد محمدزاده و توحید محمدزاده جبار فرزندان آقاقلی نه سهم مشاع از ده سهم ششدانگ یک باب منزل 
به مس��احت شش��دانگ 112 متر مربع )هر کدام نسبت به چهار و نیم سهم مشاع از نه سهم از ده سهم ششدانگ( 
قسمتی از پالک 47 فرعی از یک اصلی واقع در اطراف شهر قطعه سه درگز بخش 7 قوچان خریداری مع الواسطه 

از مالک رسمی آقای اسماعیل غالمی
4.خانم طیبه امیری چاپش��لو فرزند امیرقلی شش��دانگ یک باب منزل به مس��احت 188/11 متر مربع قسمتی از 
پالک 127 فرعی از یک اصلی واقع در اطراف ش��هر قطعه س��ه درگز بخش 7 قوچان خریداری نه س��هم مش��اع از 
ده س��هم شش��دانگ مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمدباقر چترروز و یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ از 

آستان قدس رضوی
5.آقای محمدرضا روش��ن بادلو فرزند ابوالحسن شش��دانگ یک باب منزل به مساحت 88/11 متر مربع قسمتی از 
پالک 164 فرعی از یک اصلی واقع در اطراف ش��هر قطعه س��ه درگز بخش 7 قوچان خریداری نه سهم مشاع از ده 
س��هم ششدانگ مع الواس��طه از مالک رسمی آقای علی اصغر خلیل زاده و یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ از 

آستان قدس رضوی
6.خانم فاطمه بنادکوکی فرزند غالمرضا ششدانگ یک باب منزل به مساحت 348/58 متر مربع قسمتی از پالک 5 
فرعی از 18� اصلی واقع در مزرعه خیرآباد شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان خریداری مع الواسطه از مالک 

رسمی آقایان علی محمد عباسیون عارفی و علی صفت دار
7.آقای حجت اله دولت پور فرزند حسن ششدانگ اعیان یک باب منزل به مساحت 147/74 متر مربع قسمتی از 
پالک 19� اصلی واقع در مزرعه دستجرد شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان که متقاضی عرصه آن را بموجب 

سند رسمی از آستان قدس رضوی اجاره نموده است.
8.آقای امین شیردل حقوردی فرزند شیرمحمد ششدانگ اعیان یک باب منزل به مساحت 90 متر مربع قسمتی از 
پالک 19� اصلی واقع در مزرعه دستجرد شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان که متقاضی عرصه آن را بموجب 

سند رسمی از آستان قدس رضوی اجاره نموده است.
9.آقای مهدی شایسته پالوده فرزند برات ششدانگ یک باب منزل به مساحت 106/70 مترمربع قسمتی از پالک 55 
فرعی از 22� اصلی واقع در کالته کوشک شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان خریداری مع الواسطه از مالک 

رسمی آقای خداوردی روحی سعدآباد
10.آقای خالق رس��ول فرزند احمد شش��دانگ یک باب منزل به مس��احت 601/97 مترمربع قسمتی از پالک 17 
فرعی از 28� اصلی واقع در کالته حسین آباد قطعه سه درگز بخش 7 قوچان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 

آقای برات غالمی
11.آقای سیدصادق میراکبری فرزند میراکبر ششدانگ یک باب منزل به مساحت 696/93 مترمربع قسمتی از پالک 
6 فرعی از 127� اصلی واقع در کالته ش��اه زمان قطعه هفت درگز بخش 7 قوچان خریداری مع الواس��طه از مالک 

رسمی آقای حسین قلی عسگریان بیات                                          آ1405825
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/01                              تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/17

ناصر حسن زاده-رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان درگز

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

برابر رأی شماره 140060306003000682 مورخ 1400/04/26 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم ملیحه سید ابوسعیدی فرزند مهدی بشماره شناسنامه 83655 صادره از مشهد در ششدانگ 
اعیان یکباب ساختمان به مساحت 150 مترمربع قسمتی از پالک 10153 فرعی از 5 اصلی بخش 9 مشهد واقع 
در کالهدوز 29 پالک 10/1 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه متعلق به موقوفه گوهرشاد بیگم، محرز گردیده 
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 یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م.الف 954 آ1405855
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/7/1                            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/7/17

رئیس ثبت اسناد و امالک- محمدجواد غالمی
 

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای حسن حسینی نیاسانی باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ یکقطعه زمین به شماره 
پالک 402 فرعی از 185 فرعی از 6 اصلی بخش 9 مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود 
گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 40278 دفتر 237 صفحه 593 
بنام علی اکبر ستارزاده امیری ثبت و سند به شماره چاپی 598318 صادر گردیده است سپس مع الواسطه برابر سند 
قطعی 61731 مورخ 1366/11/19 دفترخانه 45 مشهد بنام آقای حسن حسینی نیاسانی منتقل شده است. دفتر 

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

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف 836  آ1405890
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

من مل 
يصرب على 
كدّه 
صرب على 
اإلفالس
هرکس بر رنج 
کسب وکار صبر نکند، 
باید رنج نداری را 
تحمل کند.
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