
تــولــیــت آســـتـــان قــدس 
رضـــوی در دیـــدار وزیــر 
ــــان  ـــ ــت، درم ــ ــداشـ ــ ــهـ ــ بـ
ــزشــکــی  پ آمـــــــــوزش  و 
ــاهــش  بــــر ضــــــــرورت ک
دغــدغــه هــای مـــردم در 

حوزه سالمت تأکید کرد.
نیوز، حجت االسالم  آستان  گــزارش  به 
والمسلمین احمد مروی دیروز در دیدار 
تبریک  ضمن  عین اللهی،  بهرام  دکتر 
بهداشت،  وزیر  به عنوان  انتصاب وی 
درمــان و آمــوزش پزشکی گفت: اکنون 
بهداشت  ســالمــت،  بــزرگ  مسئولیت 
مــردم در دســت جناب عالی  و درمـــان 
و  گرفته  ــرار  قـ محترمتان  هــمــکــاران  و 
رضــا)ع(  و حضرت  متعال  خــداونــد  از 
درخواست می کنیم شما را یاری کنند 
تا بتوانید با روحیه جهادی و انقالبی، 
تالش و کوشش مضاعف، دغدغه های 
بــه حداقل  را  مــردم در حــوزه سالمت 

برسانید.

اجازه ندهیم مردم غصه تأمین دارو  ◾
داشته باشند

تولیت آستان قدس رضوی همچنین با 
اشاره به نگاه ویژه رهبر معظم انقالب 
به این حوزه ادامه داد: طبق فرمایشات 
عالمانه ایشان، خود بیماری، یک غصه 
بنابراین  اســت،  مــردم  بــرای  و مشکل 
نباید اجــازه بدهیم تهیه دارو و تأمین 
هزینه آن، غصه دیگری برای خانواده ها 
ــم با  ــدواریـ ــیـ بــاشــد کـــه ان شــــــاءهللا امـ
تــالش هــای شما و دولـــت جــدیــد، این 

دغدغه به حداقل برسد.
تأکید  حجت االسالم والمسلمین مروی 
حوزه  در  حوزه ها،  برخی  همانند  کــرد: 
برخی  نــیــز  دارو  و  ــان  ــ درم بــهــداشــت، 
گروه های مافیایی وجود دارد که غصه 
مردم را دو چندان می کنند و الزم است 

برخورد جدی با آن ها صورت گیرد.
وی تصریح کرد: وزارت بهداشت هم از 
آسیب  مافیایی  گروه های  این  فعالیت 
می بیند و راهکار حل این مشکل این 
است که قاطعانه، با تدبیر و شجاعت 
دست این مافیا را قطع کنید تا تأمین 
سالمت و بهداشت مردم در یک مسیر 

صحیح قرار گیرد.

آستان قدس نمی تواند نسبت به  ◾
مشکالت مردم بی تفاوت باشد

آستان  راهبرد  و  نگاه  به  ادامــه  در  وی 
ــوزه بــهــداشــت و  ــوی در حــ قـــدس رضــ
درمان نیز اشاره کرد و گفت: مسئولیت 
بهداشت  حــوزه  نیازهای  تأمین  اصلی 
خراسان  استان  کشور،  در  سالمت  و 
رضــوی و شهر مشهد بر عهده دولت 
و وزارت بهداشت است، اما ما نیز در 
آستان قدس رضوی نمی توانیم نسبت 
مانند  شرایطی  در  مــردم  به مشکالت 

موج پنجم کرونا، بی تفاوت باشیم.
حجت االسالم والمسلمین مروی افزود: 
در مقابله با موج پنجم کرونا، هر آنچه در 

آستان قدس رضوی در حوزه بهداشت 
و درمان پای کار آوردیم، وظیفه ای بوده 
که به انجامش باور داشتیم و در حد 
مــقــدوراتــمــان، در خدمت  و  امــکــانــات 

بیماران و کادر درمان بودیم.
سطح  در  الحمدلله  داد:  ــه  ــ ادام وی 
تاکنون هماهنگی بسیار خوبی  استان 
بین آستان قدس رضوی و دستگاه های 
اجرایی وجود داشته و آنچه در مقابله 
در شهر مشهد  کــرونــا  پنجم  مــوج  بــا 
اتفاق افتاد، ثمره هماهنگی، همدلی و 
همکاری با نماینده محترم ولی فقیه در 
استان، استاندار محترم، دانشگاه علوم 
پزشکی و دیگر مجموعه ها بوده است.

ــن مـــروی  ــمــی ــمــســل حــجــت االســالم وال
و  تــالش هــا  از  قـــدردانـــی  ــا  ب همچنین 
سابق  رئیس  بحرینی،  دکتر  زحــمــات 
ابــراز  مشهد،  پزشکی  علوم  دانشگاه 

امـــیـــدواری کـــرد هــمــکــاری هــای آستان 
قدس رضوی با دانشگاه علوم پزشکی 
در دوره مسئولیت دکتر کیانی، رئیس 
جدید این دانشگاه نیز استمرار داشته 

باشد.

نگاه ویژه وزارت بهداشت به مشهد ◾
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
نیز در این دیدار با قدردانی از خدمات 
کرونا  دوره  در  رضـــوی  قــدس  آســتــان 
دستورالعمل های  کامل  رعایت  گفت: 
بهداشتی در حرم مطهر رضوی خیلی 
خوب بوده و با تدابیر اجرا شده در این 
بارگاه ملکوتی، هم حرمت زائران حفظ 
فراهم شده  زیــارت  امکان  و هم  شده 

است.
ــهــداشــت بـــه نــگــاه ویــــژه ایــن  وزیــــر ب
اشــاره  هم  مشهد  شهر  به  وزارتخانه 
به  فقط  نباید  را  گفت: مشهد  و  کرد 
این  دیــد،  ایــن شهر  نسبت جمعیت 
حضرت  مطهر  حــرم  واسطه  به  شهر 
ایــشــان، قله کشور  زائـــران  و  رضـــا)ع( 

ــاص، چند  خــ ــای  ــان هـ زمـ در  و  اســـت 
میلیون نفر بیش از جمعیت این شهر 

در آن حضور می یابند.
میزان  ویژگی،  این  وجود  با  متأسفانه 
درمــان  و  بهداشت  امکانات  و  تخت 
اینکه  با  و  نیست  کافی  این شهر  در 
امــکــانــاتــی هــمــچــون بــیــمــارســتــان فــوق 
نیز  رضـــوی  قــدس  آســتــان  تخصصی 
به ظرفیت های دانشگاه علوم پزشکی 
با  همچنان  امــا  شــده،  اضافه  مشهد 

کمبودهایی در این حوزه مواجه ایم.
ــا شهر  دکـــتـــر عــیــن الــلــهــی افــــــزود: مـ
توجه  بــا  و  می بینیم  ویـــژه  را  مشهد 
درمان  بر  را  پیشگیری  اینکه حوزه  به 
کرد  خواهیم  تــالش  می دانیم،  مقدم 
نــظــارت هــای دانــشــگــاه عــلــوم پزشکی 
کنیم  تقویت  را  حــوزه  ایــن  در  مشهد 
ــران  ــ چـــراکـــه در زمـــان هـــای خـــاص زائ

از شـــهـــرهـــای مــخــتــلــف و  بـــســـیـــاری 
حــتــی کـــشـــورهـــای دیـــگـــر بـــه مشهد 
مــقــدس مــشــرف مــی شــونــد و ضــروری 
و  غــذا  آب،  اســت وضعیت ســالمــت 
اماکن  و  هتل ها  بهداشتی  امــکــانــات 
پایش  مــورد  مستمر  طــور  بــه   اقامتی 

قرار گیرد.

سرعت واکسیناسیون و باال رفتن  ◾
آمار زائران

بـــه ســرعــت گرفتن  ــهــداشــت  ب ــر  ــ وزیـ
هم  کشور  در  عمومی  واکسیناسیون 
ایــن هدف  کــرد و گفت: تحقق  اشـــاره 
ــردم و  ــهــی، هــمــراهــی مــ ثــمــره لــطــف ال
جمله  از  مجموعه ها  همه  هــمــکــاری 
انتظامی  و  نظامی  نــیــروهــای  بسیج، 
است که 24 ساعته پای کار آمدند تا 
واکسینه کردن مردم با سرعت بیشتری 

انجام شود.
تــزریــق  ــا  ب گــذشــتــه  افــــزود: هفته  وی 
در  واکسن  دز  هــزار   200 و  میلیون   8
برخی  تمام جمعیت  اندازه  به  کشور، 

کشورهای منطقه واکسن تزریق کردیم 
با  همچنان  رونــد  ایــن  خوشبختانه  و 
گرفتن  با سرعت  دارد.  ادامــه  سرعت 
آمار  به تدریج  عمومی،  واکسیناسیون 
زائـــران امــام رضـــا)ع( هم به زمــان اوج 
همچنان  اما  گشت،  خواهد  باز  خود 
بهداشتی،  دستورالعمل های  رعایت 
استفاده از ماسک و فاصله گذاری باید 

مورد توجه باشد.

بازدید وزیر بهداشت از مرکز  ◾
واکسیناسیون حرم مطهر رضوی

وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 
صبح دیروز ضمن تشرف به حرم مطهر 
رضوی، از مرکز واکسیناسیون فعال در 

رواق دارالمرحمه بازدید کرد.
این  حاشیه  در  عین اللهی  بهرام  دکتر 
بازدید در جمع خبرنگاران، ضمن تشکر 

از تولیت و مدیران آستان قدس رضوی 
ــوی دغدغه  گــفــت: آســتــان قـــدس رضـ
مردم را دارد به همین دلیل است وزارت 
واکسیناسیون  انجام  در  را  بهداشت 

عمومی یاری می کند.
عملکرد آستان قدس در دوران شیوع 
اقداماتی  و  بـــوده  خــوب  بسیار  کــرونــا 
فــاصــلــه گــذاری  نــظــم،  رعــایــت  همچون 
قابل توجهی  حجم  توزیع  و  اجتماعی 
ــن  ــد ایـ ــ ــؤی ــ ــن زائــــــــــران م ــیـ ــک بـ ــاســ ــ  م

ادعاست.
محمدمهدی بــرادران، مدیر عالی حرم 
بــازدیــد وزیر  ایــن  مطهر رضــوی که در 
بهداشت را همراهی می کرد، گفت: در 
ادامه همکاری های آستان قدس رضوی 
با دانشگاه علوم پزشکی مشهد و وزارت 
حرم  واکسیناسیون  مرکز  بهداشت، 
دانشجویی  بسیج  همکاری  با  مطهر 
ــاز بــه کــار کـــرده اســت و هــر روز از  آغـ
ــران گــرامــی چه  ساعت 9 تــا 24 بــه زائـ
برای تزریق دُز اول و چه دُز دوم واکسن، 

خدمات ارائه می دهد.

همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، ویژه برنامه »لبیک یا امام« 
با حضور نیروهای مسلح در حرم مطهر رضوی برگزار می شود.به 
گزارش آستان نیوز، این مراسم با حضور جمعی از کارکنان سپاه 
پاسداران، نیروهای ارتش جمهوری اسالمی و بسیجیان، 
امروز )چهارشنبه 7 مهرماه( از ساعت 18:30 در صحن 
پیامبر اعظم)ص( حرم مطهر رضوی برگزار می شود. 
در این مراسم حجت االسالم والمسلمین مقدسیان 
سخنرانی خواهد کرد و حاج صادق آهنگران با نوای 
دوران هشت  و خاطره  یــاد  دلنشین خــود 
سال دفاع مقدس را برای مخاطبان 
ــن ویــژه بــرنــامــه  ــد.ای ــن ــده مـــی ک ــ زن
از شــبــكــه هــای رســـانـــه مــلــی و 
صفحات آستان قدس رضوی 
نشانی  بــه  مــجــازی  در فضای 
شد. خــواهــد  پخش   aqr_ir

تجدید پیمان با امام مهربان

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار وزیر بهداشت: 

دست مافیای دارو را قطع کنید
همه خادم الرضاییم

خبر
 مالک رحمتی در حاشیه دیدار وزیر بهداشت 
از مرکز واکسیناسیون حرم مطهر مطرح کرد

 سه اقدام مهم آستان قدس  
در مقابله با کرونا

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به راه اندازی مرکز 
واکسیناسیون در حرم مطهر رضوی گفت: آستان قدس در 
حوزه مقابله با کرونا پای کار مردم ایستاده و خدمات خود را 

تا عبور کشور از وضعیت کرونایی استمرار خواهد بخشید.
به گزارش آستان نیوز، مالک رحمتی در حاشیه بازدید وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مرکز واکسیناسیون 
حرم مطهر رضوی تصریح کرد: از ابتدای شیوع کرونا در 
رضوی،  قدس  آستان  تولیت  دغدغه های  از  یکی  کشور، 
رعایت حداکثری دستورالعمل های بهداشتی و همراهی با 
ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت بود و در همین 

راستا در سه حوزه اقدامات الزم صورت گرفت.
بیماری  از شیوع  پیشگیری  حــوزه،  نخستین  افــزود:  وی 
بود که تالش شد با همکاری زائــران و نظارت خادمان در 
دستورالعمل های  حداکثری  رعایت  رضــوی،  مطهر  حــرم 
بهداشتی و اقداماتی همچون ایمن سازی اماکن متبرکه، 
محقق  ماسک  گسترده  توزیع  و  اجتماعی  فاصله گذاری 
ایــن حــوزه، حــرم مطهر رضوی  شــود که خوشبختانه در 
اماکن عمومی  و  دیگر مجموعه ها  بــرای  موفق  الگویی  به 
کشور تبدیل شد.رحمتی ادامه داد: دومین اقدام، کمک به 
تشخیص و درمان بیماری بود که در این زمینه می شود به 
فعال کردن بیمارستان رضوی و دارالشفای حرم به عنوان مراکز 
بهداشتی درمانی آستان قدس و همچنین اختصاص اماکن 

ورزشی و اقامتی به عنوان مراکز درمان سرپایی اشاره کرد. 
ادامــه گفت: سومین  قائم مقام آستان قدس رضــوی در 
حوزه اقدامات آستان قدس رضوی در حوزه کرونا، کمک 
در  که  اســت  آن  تسریع  بــرای  عمومی  واکسیناسیون  به 
این راستا دو اقدام مهم صورت گرفت، نخستین اقدام به 
عنوان گامی نوآورانه، راه اندازی مرکز واکسیناسیون در رواق 
تشویق  موجب  که  است  رضوی  مطهر  دارالمرحمه حرم 
مردم به واکسیناسیون خواهد شد و بی تردید افتتاح این 
داد  نشان خواهد  مــردم  ــارت  زی و  عبادت  در محل  مرکز 

آستان قدس مشوق و معتقد به واکسیناسیون است.
دومین اقدام نیز حمایت 3 میلیارد تومانی برای افزایش 
اســت،  مشهد  شهر  حاشیه  در  واکسیناسیون  سرعت 
چراکه حاشیه شهر و مردم این مناطق برای آستان قدس 

اهمیت ویژه ای دارند.

خدمت، جغرافیا ندارد

»حسرت« واژه ساده  و کوچکی   است در 
وصف آن حس مبهمی که بعد هر زیارت، 
همراه خود می بریم. هر بار با دست خالی 
کرامت شما،  از  پـُـر  بغل  با یک  و  آمدیم 
باید  باشد  که  هم  ادب  رســم  بازگشتیم. 
مجالی فراهم می شد برای جبران این همه 

مِهر.
ــر شما امــا هر جــور هست راهــی پیدا  زائ
می کند تا خادمت شود. چون این کرامت 
شماست که ما را مبتال کــرده اســت. زیر 
عَلَم پدرتان قد کشیدیم و همین قامت را 
باید پیش مردمانی خم کنیم که مِهر شما 

را بر دل دارند.
خدمت شما که محدود به حریم حرمتان 
نمی شود؛ حُرمتش فراتر از نام و نشان های 
از  دورتــر  کیلومترها  اســت. حتی  مرسوم 
به  را  مــی شــود چــراغــی  گنبدتان،  طــالیــیِ 
نیت شما روشن کرد، غمی را به نام شما 
از دلی زدود، دستی را به یاد شما گرفت 
و گرهی را به قصد خدمت گذاری تان، برای 
بنده  گرفتاری گشود. اصالً خدمت شما که 
جغرافیا ندارد. دور یا نزدیک، در هر جامه 
و هر جایگاهی به نیت شما، می شود خادم 
شد. فقط شما بخواه، فقط ما را بخوان... 

اذن می دهید آقا؟
ای رفیق همراه و همدلی که تو هم دوست 
داری در این حال و هوای دهه آخر صفر، 
خدمتگزاری  نیت  بــه  بزنی  بــاال  آستینی 
ــر آقــا علی بن مــوســی الــرضــا)ع(، بیا  به زائ
این  قــراری بگذاریم؛ خادمی  و  قــول  باهم 
مجلس که نیاز به لباده و نشان خاصی 
نــــدارد. هــمــه اش یــک نیت  اســـت و یک 
»بسم هللا...«. بیا ندیده و نشناخته، این 
روزها کنار هم باشیم به این قصد که همه 

»خادم الرضاییم«.
ــدر کــه از دســتــمــان ســاخــتــه اســت،  ــ آن ق
پــیــش رو، خدمت کنیم  ایــن روزهـــای  در 
روزگــار،  و سخت  که در سفت  آقایی  به 
دست گیر بی پناهی های ما بوده، نامش را 
صدا بزنیم و گره از کار نیازمند یا رنجوری 

بگشاییم.
اگر نیت کردی تا در هر لباس و با هر وسع 
و قدر خودت، خادم الرضا باشی؛ می توانی 
برای ترویج این فرهنگ خوب و شناساندن 
»همه  سراسری  پویش  به  زیبایت،  نیت 
ــان، رســم  ــجــات انـــسـ خــادم الــرضــایــیــم؛ ن
مسلمانی« بپیوندی، تا صدایی باشی برای 
فراخواندن دیگران. عکس و فیلم خدمتت را 
با هشتگ #همه خادم الرضاییم به نشانی 
شبکه های  در   imamreza_khadem
اجتماعی )اینستاگرام، ایتا( روانه کن تا تو 
هم بخشی از این حرکت بزرگ شوی و به 

خلق الگویی ماندگار، کمک کرده باشی.

 دکتر بهرام عین اللهی در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران، ضمن تشکر از تولیت و مدیران آستان 
قدس رضوی گفت: آستان قدس رضوی دغدغه مردم را دارد به همین دلیل است وزارت بهداشت را در 

انجام واکسیناسیون عمومی یاری می کند.
گزیدهگزیده
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روایت تشرف پیاده یک زائر از ترکیه تا مشهدالرضا)ع(

مرا این طور طلبیدند
 خدمت رسانی 

به زائران بازگشته اربعین
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روایتی از فعالیت دوزندگی بانوان خادمیار شهرضایی

 کوک هایی از جنس 
امید و مهربانی 

موعظه/ آیت اهلل حاج آقا مجتبی تهرانی

مؤمن باید سنگین و رنگین باشد

 گفت وگو با فرزند ارشد 
شهید هاشمی نژاد

شهید جوانمرد

    سال اول    ویژه نامه 162    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

ویژه برنامه »لبیک یا امام« به مناسبت هفته دفاع مقدس  با حضور نیروهای مسلح در حرم مطهر رضوی برگزار می شود
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ما جفت 
الدموع 
إال لقسوة 
القلوب 
وما قست 
القلوب إال 
لكثرة 
الذنوب
چشمها خشک 
نمی شود مگر به 
خاطر قساوت قلب 
و دلها قساوت پیدا 
نمی کند مگر به 
سبب زیادی گناه

اعرفوا 
منازل 

شيعتنا 
علي قدر 

روايتهم 
عنا 

منزلت مردم را در 
نزد ما، از اندازه 
روایتشان از ما 

بشناسید.

FZ

نعل وارونه

 مشخص است ایشان 
حتی طراحی کاراکتر 

و دکوپاژ می کند 
طوری که شما با 

شخصیت های موجود 
در »مناظره دکتر و 

پیر« همذات پنداری 
می کنید. 

داستان پردازی این قدر 
جالب است که فکر 
نمی کنید »پیر« در 
این ماجرا بتواند از 

پس مناظره بربیاید و 
بتواند مکتب سیاسی 

و مکتب اقتصادی یا 
نظام جزایی و قضایی 
اسالم را توضیح دهد. 

شهید هاشمی نژاد 
از این نعل وارونه ای 

که یکی از اسباب 
جذابیت داستان 

است با ظرافت 
استفاده می کند.

 فرزند  
 فاطمه  )س(

معاویه یک بار به 
مدینه رفته بود و در 
مجلسی به مردم 
هدیه می داد، در 
آخر این مجلس امام 
حسن)ع( وارد شد و 
معاویه از او پرسید: 
»چرا دیر آمدی نکند 
می خواهی من را نزد 
قریش مرد بخیلی 
جلوه دهی؟« سپس 
به غالمش گفت: ای 
غالم، به حسن برابر 
همه آنچه که امروز به 
همه مردم دادیم صله 
بده. امام حسن)ع( 
فرمود: من نیازی به 
این پول ندارم و آن را رد 
می کنم چون من فرزند 
فاطمه)س( هستم، 
کسی که درهای 
بهشت برای او باز 
است. در واقع معاویه 
می خواست با این کار 
شخصیت ایشان را 
تضعیف کند.

درحاشيه درحاشيه

دکتر محمدرضا پویافر از جامعه شناسانی است که به تازگی 
دو کتاب با موضوع اربعین از او منتشر شــده اســت. او که 
کتاب »زیارت های پیاده در جهان معاصر« را مدتی پیش با 
مهشید رضایی تألیف کرده بود، این بار جدیدترین اثرش را 
با عنوان »آیین نیکی: مطالعه  جامعه شناختی خیر دینی 
در آیین پیاده روی اربعین« روانه بازار نشر کرده است. دکتر 
پویافر، استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی 

»امین« با خبرگزاری مهر گفت وگویی کرده که با 
هم بخشی از آن را از نظر می گذرانیم. 

دکتر پویافر در پاسخ به پرسشی در خصوص 
غلبه جمعیتی و هویتی در راهپیمایی اربعین 
می گوید: پس از دهه ۸۰ با رشد جمعیت، جاذبه 
و جذابیت راهپیمایی اربعین برای شیعیان ایرانی 
سبب شد میل بیشتری پیدا کنند که به این انبوه 

جمعیت بپیوندند. با وجــود این راهپیمایی 
اربعین هنوز به لحاظ جمعیت و هویت، عراقی 
است؛ یعنی بیشترین جمعیت ۲۰ میلیونی 
زائـــران اربعین از عــراق اســت؛ بنابراین غلبه 
جمعیت زائـــران، مناسک، آیین ها، نمادها، 
عزاداری ها و پذیرایی ها که می تواند هویت این 

آیین را نشان دهد کامالً با وجه عراقی است.

وی به تشریح وجه تمایز پیاده روی اربعین به عنوان یک آیین 
دینی با سایر مناسک دینی دنیا می پردازد و اضافه می کند: 
پیاده روی اربعین یک واقعیت اجتماعی دینی بزرگ است 
که براساس تجربه پژوهشی بنده در مقایسه با پیاده روی های 
زیارتی دیگر دنیا پرجمعیت ترین است اما انبوه جمعیت تنها 
تمایز پیاده روی اربعین نیست بلکه آنچه پیاده روی اربعین را 
به صورت خاص متمایز کرده تمرکز و شدت فراوان بر خدمات 

خیر دینی در این پیاده روی است؛ یعنی انواع خدمات خیری 
که توسط مردم کامالً بدون چشمداشت و فداکارانه برای زائران 
انجام می شود در هیچ کدام از آیین های پیاده روی  دنیا وجود 
نــدارد. بنده در کتاب پژوهشی »آیین نیکی« توضیح دادم 
مهم ترین وجه پیاده روی اربعین پس از زیارت امام حسین)ع( 
همین مفهوم خیر دینی است.پویافر در پایان در پاسخ به 
چرایی فداکاری عراقی ها در پذیرایی از زائران نیز اظهار می کند: 

اساساً مفهوم میهمان نزد عرب ها بسیار اهمیت دارد؛ حتی 
اگر از نظر مالی وضعیت خوبی نداشته باشند بر اساس آنچه 
دارند از میهمان بهترین پذیرایی را می کنند. از طرف دیگر وجود 
مرقد امام حسین)ع( در عراق عامل افتخار عراقی هاست، 
بنابراین پذیرایی از زائر امام حسین)ع( برای عراقی ها از چند 
جهت ارزشمند است؛ از یک طرف که میهمان است از طرف 
دیگر زائر امام حسین)ع( است که به لحاظ دینی عاشق او 

هستند و عامل افتخار ملی شیعیان عراق 
اســت. انباشت این انگیزه ها به خصوص در 
پیاده روی اربعین که عراقی ها بزرگداشت آن 
را بزرگداشت خود می دانند یک افتخار ملی، 
دینی و مقدس است که بر اساس آن، در کنار 
فرصت پذیرایی از میهمان، هرچه دارند برای 
زائــر امــام حسین)ع( هزینه کنند.متأسفانه 

رسانه های جهانی به عمد اجتماع به این 
بزرگی را پوشش خبری نمی دهند؛ به تازگی به 
ناچار چند سالی است مقدار کمی پوشش 
خبری داده شده است و افرادی در گوشه و کنار 
دنیا از روی کنجکاوی با اربعین آشنا شدند و 
شرکت کردند که امیدواریم اربعین به تعداد 

زیادی از مردم دنیا شناسانده شود.

 معرفی کتاب
 »خیردینی«

  مهم ترین 
 وجه پیاده روی
 اربعین

موعظه
آیت اهلل حاج آقا مجتبی تهرانی

   مؤمن باید سنگین و رنگین باشد
َض إِلَی الُْمْؤِمِن أَْمَرُه ُکلَّه«؛ خداوند  امام صادق)ع( فرمود: »إِنَّ اهللَ َفوَّ

امر هر مؤمن را به خودش تفویض کرده است؛ همه چیزش را به 
ْض إِلَْیِه أَْن َیُکوَن َذلِیاًل«؛ اما باید  خودش واگذاشته است. »َو لَْم ُیَفوِّ
مواظب باشد کاری نکند که یک وقت موجب خواری او شود. حق 

ندارد خودش را از چشم مؤمنان بیندازد.
البته در اینجا دو حرف مطرح است. یکی اینکه شیطان می گوید اگر 
تو امر به معروف و نهی از منکر کنی، از چشم ها می افتی، در حالی 

که این عزت، واقعی نیست و تخیلی است. این از چشم افتادن ها 
که مخالفت با دستورات شیطان است، ذلت نیست بلکه عین عزت 

است. تو باید وظیفه ات را انجام دهی و کاری به نتیجه نداشته 
باشی؛ نتیجه در دست خداست. پس انجام تکالیف الهی نه تنها 

انسان را ذلیل نمی کند بلکه عزیز می کند. اما حرف در جایی است 
که مؤمن کاری انجام دهد که وظیفه شرعی او نیست؛ اما موجب 

می شود در چشم ها خوار شود. مثاًل کار سخیفی انجام دهد که در 

شأن او نیست و ذلت آور است. این امور مورد نهی واقع شده و مؤمن 
نمی تواند چنین کارهایی انجام دهد.

َوَجلَّ َیُقوُل«؛  بعد حضرت در ادامه روایت فرمود: »أَ َما َتْسَمُع اهللَ َعزَّ
آیا نشنیدی که خدا می گوید: »َوهلل الِْعزُه َولِرسوله َو لِلمؤمنین«؟ 

یعنی مؤمن عزیز است. »َفالُْمْؤِمُن َیُکوُن َعِزیزاً َو َل َیُکوُن َذلِیاًل«؛ 

خدا به مؤمن عزت عنایت کرده و آن هم در ربط با ایمان او بوده 
است. بنابراین مؤمن نباید این موهبت و اعطای الهی را خدشه دار 

کند چون مانند یک امانت الهی است و باید از آن محافظت نمود. 
اصاًل عزت تحت اراده و خواست بنده نیست که او بتواند هرکاری 

می خواهد انجام دهد و آن را ضایع سازد.

در روایتی از امام باقر)ع( این طور تعبیر شده است: »إِنَّ اهللَ َتَباَرَک َو 
َتَعالَی أَْعَطی الُْمْؤِمَن َثاَلَث ِخَصاٍل«؛ سه چیز برای مؤمن، عطیه ای 

نَْیا َو اْلِخَرهِ« اول اینکه خداوند، مؤمن را در دنیا  الهی است: »الِْعزَّ فِی الدُّ
نَْیا َو اْلِخَرهِ« دوم رستگاری  و آخرت عزیز کرده است؛ »َو الَْفْلَج فِی الدُّ
الِِمیَن« و آخر  دنیا و آخرت از آِن مؤمن است؛ »َو الَْمَهابََه فِی ُصُدورِ الظَّ

اینکه مؤمن یک نوع هیبت و بزرگی در دل ستمگران دارد. همه این ها 
»عطیٌه الهیه« است.  از این رو مؤمن حق ندارد کاری کند که از نظر 

ظاهری، عزت الهیه اش را خدشه دار کند و او را از چشم مردم بیندازد. 
به تعبیر دیگر مؤمن باید سنگین و رنگین باشد تا در چشم دیگران 

کوچک نشود. این بحث درباره عزت، از نظر درونی بود.

در این روزهــای غمگین که بیماری کرونا بر کشور 
سایه افکنده، بانوان خادمیار رضوی شهرضایی 
با کــوک زدن بر پارچه ها و دوخــت لباس، همیار 
سالمت و مرهمی بر درد بیماران شده اند. اینجا 
محسنیه شهرضاست؛ جایی که بانوان خادمیار 
رضوی کنار هم جمع شده اند تا همیاران سالمت 
بــرای بیمارانی باشند که به ویــروس کرونا مبتال 
شده اند.وارد محسنیه شهرضا که می شوم صدای 
مداحی، مناجات و صلوات خاصه امــام رضــا)ع( 
گوش را می نوازد و دوباره دلتنگ فضای معنوی حرم 

ملکوتی امام هشتم می  شوم.
کمی که جلوتر می روم، بوی اسفند تازه دود شده 
از زیر ماسک به مشامم می رسد و میزهای چرخ 
خیاطی که با فاصله چیده شــده انــد، توجهم را 

جلب می کند.
 انعکاس صــدای چرخ های خیاطی بر دیوارهای 
محسنیه طنین انداخته، گویی ايــن بــار صدای 

ــی از  ــوحــه خــوان چـــــــــرخ هـــــــــای ســیــنــه زنــی و ن
خیاطی  بلند شــده تا همدلی 

بانوان را اعالم کند.
 اینجا در محسنیه پارچه های 
ــزرگ صــورتــی رنـــگ بــرش  ــ ب
مــی خــورنــد و یــکــی پــس از 
دیگری به زیر سوزن چرخ 
خیاطی هدایت می شوند 
ــه لــبــاس مخصوص  ــا ب ت

بیماران کرونایی تبدیل شوند.
اینجا هیچ کس بیکار نیست. یکی پارچه ها را پهن 
می کند، دیگری تمام تمرکزش را برای کشیدن الگو 
به کار گرفته است، مادری پشت چرخ نشسته و در 
حال دوخت لباس است، بانویی اتو زدن لباس ها 
را به عهده دارد و چند نفر پشت میز، لباس ها را 

ضدعفونی و بسته بندی می کنند.
بانوان با سرعت هر چه بیشتر این پارچه ها را به هم 
می دوزند تا در شرایط سخت کرونایی کادر درمان و 
بیماران را تنها نگذاشته باشند. قصه این مهربانی 

به حدود یک ماه پیش برمی گردد.
کمی بیشتر از یک ماه است که بانوان خادمیار 
در حالی که با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 

پشت چــرخ خیاطی ها نشسته اند و ماسک بر 
صورت دارند مشغول دوختن  لباس برای بیماران 
کرونایی هستند و با کوک های مهربانی و همدلی 
پارچه ها را بــه هــم مــی دوزنــد بــه امید اینکه این 
لــبــاس هــا بــه لــبــاس هــای عافیت و ســالمــت بــرای 

بیماران تبدیل شوند.
بانوانی که امکان حضور در محسنیه را نداشته اند 
ــزرگ، پارچه و  نیز بــرای جا نماندن از ایــن ثــواب ب
ملزومات لباس را به خانه برده اند تا در کنار وظایف 
مادری و خانه داری از قافله خدمت رئوفانه عقب 
نمانند و به امید سالمتی بیماران کــوک بزنند و 

لباس دوخته شده را به محسنیه تحویل دهند.
منصوره مصلحی یکی از این بانوان خادمیار است 
که در پویش نذر سالمت خدمت رئوفانه شرکت 
کرده و نیت خیرخواهانه خود را کمک به کاهش 

مشکالت بیماران کرونایی عنوان می کند.
ــوضــیــح مــی دهــد  ــن خـــدمـــت ت ــ ــورد ای ــ وی در مـ
وسایل جانبی مثل دکمه، نخ و وسایل استریل 
و بسته بندی لباس ها از طــرف دفــتــر آستان 
قدس رضوی اصفهان 
ــوده اســـت و او نیز  بـ
ــعــدادی از لباس ها  ت
را در مــنــزل شخصی 
با چرخ خیاطی و اتوی 
شــخــصــی در محیطی 
ــتـــی بــا  ــهـــداشـ کــــامــــالً بـ
رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی دوخــتــه، اتــو و 
استریل و بسته بندی کرده است تا به بیمارستان 

امیرالمؤمنین)ع( شهرضا اهدا شود.
بــانــوان فعال در محسنیه  که حــاال شبیه کارگاه 
خیاطی شده است با وجود مشکالتی که در زندگی 
روزمره خود دارند، دل بزرگی دارند و فعالیت خود را 
با عشق و ارادت به امام رئوف)ع( و با چشم بستن 
روی گرفتاری های شخصی خود با نیت خیر انجام 
می دهند تا در نهایت ۱۵۰ دست لباس آماده شده 

را به بیمارستان اهدا کنند.
گزارشگر: زهره سادات طالقانی  خادمیار رسانه ای 
اصفهان

محسن فاطمی نژاد: از تاریخ نوشتن و تألیف کتاب 
»مناظره دکتر  و پیر« توسط شهید هاشمی نژاد 
بیش از نیم قرن می گذرد. کتابی که در دل شوق و 
ذوق جریان تجددخواهی پهلوی دوم نوشته شد. به 
بهانه سالگرد شهادت شهید هاشمی نژاد، در باب 
اهمیت این کتاب و نسبتش با منظومه فکری شهید 
و آن دوران با حجت االسالم مصطفی امینی خواه 
گفت و گویی انجام داده ایم که حاصل آن را در ادامه 

می خوانید.

شاید نکته عجیب درباره این اثر، قدرت عجیب  ◾
ایشان در پیش بردن ایده کتاب در پاسخگویی به 
شبهات در کنار مطرح کردن ضدایده ها و شبهات 
است. چطور است که چنین روالی پس از ایشان 

ادامه پیدا نکرد؟
باید بگوییم ایشان 6۰-۵۰ سال از زمانه اش جلو بود. 
چند سال پس از اینکه ایشان کتاب »مناظره دکتر 
و پیر« را می نویسد، شهید مطهری کتاب »داستان 
راستان« را می نویسد. یعنی شهید هاشمی نژاد 
ــوده و خیلی قلم  حتی مقدم بر شهید مطهری ب
قوی تری نسبت به شهید مطهری در داستان پردازی 

داشتند.
 مشخص اســت ایــشــان حتی طــراحــی کــاراکــتــر و 
دکــوپــاژ می کند طــوری که شما با شخصیت های 
موجود در »مناظره دکتر و پیر« همذات پنداری 
می کنید. داستان پردازی این قدر جالب است که فکر 
نمی کنید »پیر« در این ماجرا بتواند از پس مناظره 
بربیاید و بتواند مکتب سیاسی و مکتب اقتصادی یا 
نظام جزایی و قضایی اسالم را توضیح دهد. شهید 
هاشمی نژاد از این نعل وارونه ای که یکی از اسباب 

جذابیت داستان است با ظرافت استفاده می کند.
 این حس همذات پنداری غیر از شخصیت »پیر« 

با بقیه شخصیت های قطار که نماد روشنفکری 
و تجدد هستند به حدی است که کامالً احساس 
می کنید این ها افراد جامعه حال حاضر ما هستند 
که دارند در تاکسی و صف نانوایی و مترو صحبت 
می کنند. جالب نیز اینجاست که این افراد به خوبی 
گفتمان خودشان را نمایندگی می کنند. یکی از 
ضعف های آثار و کارهای ما این است افراد نمایندگی 
نمی کنند بلکه ما آن هــا را می سازیم و ایــن حس 
ساخته نمی شود که حرف دارد از یک شخصیت 

واقعی گفته می شود.
 حتی شبهات را به صورت جالب و جذابی مطرح 
ــؤاالت اســتــفــاده از طال  می کند، مثالً در مـــورد سـ
می بینیم یــک ســگ از کوپه بغل بــا ظرفی از طال 
وارد کوپه »پیر« می شود و آنجا سؤاالت مربوط به 
استعمال طال یا نجاست سگ بیان و پاسخ های 
جالبی نیز توسط شهید هاشمی نژاد مطرح می شود. 
شاید به قول شما بتوان مباحثی از این کتاب را به روز 
کرد ولی به نظرم اصل این طراحی کار بکری است که 
سابقه نداشته است و صفر تا صد آن توسط خود 
این شهید انجام شده است. متأسفانه این کتاب 

حرکت اول و حرکت آخر بوده است. 
یعنی تصور خود بنده این بود باید در این سال ها  
۵۰ کتاب »مناظره دکتر و پیر« می داشتیم. پس از 
کتاب مناظره دکتر و پیر ما یک مدل داریم. اگر االن 

کانال هایی  با عنوان پاسخگویی به شبهات را نگاه 
کنید، می بینید شبهه به صورت بسیار جذابی مطرح 
شده است که آدم فقط رغبت می کند آن را بخواند 
و اصالً جواب به شبهات و نوع پاسخگویی به آن ها 
جذابیتی ندارد. سبک کار و مدل باید مدل شهید 
هاشمی نژاد باشد، یعنی توازن را در گفتن و پاسخ 
به شبهه رعایت می کند و نمایندگی افــراد در این 
داستان ها و طراحی ها طوری جذاب است که شنیدن 
پاسخ شبهه برای مخاطب جذاب تر است. ما اکنون 
در این کارهای زمختی که منتشر می شود، دست کم 
باید در فضای پاسخگویی به سبک »مناظره دکتر و 
پیر« ۵۰ اثر مشابه تولید می کردیم. به سایر مباحث 
ایشان کار نداریم؛ همین که می بینید یک متفکر 
اسالمی شخصیت های مختلف را در قالب یک سفر 
با قطار از بندرعباس همراه می کند و شخصیت ها 
می آیند و می روند و اتفاقات جذابی داخل واگن قطار 
می افتد و مضاف بر آن ها همه آمار و اطالعات  هم 
مستدل و با استناد مطرح می شود؛ با ادبیات روز 
و ادبیاتی که دانشگاهی است می بینید سعی در 
جذب دانشجوی تجددگرای مدرنیته زده دارد. اینکه 
غربی ها در مورد ما چه می گویند، در مورد وابستگی 
علمی و رشد علمی غرب که به تمدن ما وابسته بوده 
است چه می گویند. با اینکه این ها مربوط به پیش 
از انقالب بوده و ما خودمان را در مقابل غرب حقیر 
می دانستیم ولی شهید هاشمی نژاد گفتمانی را 
ایجاد می کند که هم خودت کتاب را می خوانی و هم 
به رفیق مدرنیته زده ات توصیه می کنی و هم از این 
به بعد ادبیاتی برای دفاع داری. می خواهم بگویم 
غلظت داستان این قدر نیست که اصل مطلب را 
به حاشیه ببرد. شهید هاشمی نژاد هم مرغ خیال 
را در این ساحت نورانی سیر می دهد و هم داده های 
علمی و نگرشی می دهد که برای شخص یک مبنای 
ایدئولوژیک ایجاد و او را در برابر شبهات زمانه اش 
واکسینه می کند بلکه تا ۵۰ سال بعد نیز در برابر 
شبهاتی که با آن مواجه می شود، واکسینه شود. این 

واقعاً کتاب استثنایی و فوق العاده ای است.

این عجیب نیست که حتی یک مقاله 
علمی پژوهشی در مورد شخصیت یا آثار ایشان 

نداریم؟ دلیل این بی توجهی چیست؟
بیشتر طلبه های ما اصالً این کتاب را نمی شناسند و 
آن را مطالعه نکرده اند. من همین االن به نوجوان ها 
می گویم کتاب »مناظره دکتر و پیر« را بخوانند. 
در حالی که شاید این کتاب باید ده ها بار ویرایش 
می شد ولــی هنوز که هنوز اســت به همین شکل 
کفاف می دهد و پاسخگو است. این کتاب معجزه ای 
از  شهید هاشمی نژاد اســت  که واقعاً هنرمندانه 

پرداخت کرده است. 

آیا می توان گفت شهید هاشمی نژاد در این کتاب 
تالشی برای زدودن رگه های غرب زدگی از ذهن 

جامعه ایرانی دارد؟
همان طور که عرض کردم چون ایشان قدرت کشف 
مسئله دارد روبنایی بــه مسائل نگاه نمی کند و 
می داند اگر ما ریشه غرب زدگی را در این کشور بزنیم، 
بسیاری از این شبهات خود به خود منتفی خواهند 
شد. خاستگاه این شبهات این است که ما خودمان 
را در برابر غرب حقیر می دانیم و احساس می کنیم 
باید وابسته شویم تا پیشرفت کنیم. ایشان روی آن 
مبانی غلط دست می گذارد و می خواهد آن را در 
اذهــان ما حل و فصل کند. شهید هاشمی نژاد به 
خوبی ۵۰ سال پیش گفتمان خصم مقابل شیعه 
را تشخیص داده بود و همچون شهید صدر اعتقاد 
داشت اصل دعوا اینجاست که غربی ها همه چیز را 
در فضای مادی تعریف و همه چیز را با ادبیات مادی 

و ماتریالیستی گفتمان سازی کردند.

روایتی از فعالیت دوزندگی بانوان خادمیار شهرضایی

کوک هایی از جنس امید و مهربانی 
 مصطفی امینی خواه  از کتاب »مناظره دکتر و پیر«

 و بازخوانی اندیشه شهید هاشمی نژاد مي گوید

متفکرِغریب

بازنشرامام رضایی ها

رواق: سومین قسمت از ویژه برنامه 
ســـــوره، فــصــل حــســن بــن عــلــی)ع( به 
مـــوضـــوع شــخــصــیــت شــنــاســی امـــام 
حسن)ع( اختصاص داشت. میهمان 
این برنامه محمدرضا جباری، پژوهشگر تاریخ اسالم بود.

جباری در ابــتــدای برنامه با بیان اینکه بــرای شناخت 
و درک شخصیت امــام حــســن)ع( باید تقسیم بندی 
انجام دهیم، گفت: به این ترتیب زمــان پیامبر، دوران 
خلفای سه گانه و دوران امام علی)ع( را داریم. در دوران 
خلفای سه گانه، حسنین در کنار امیرالمؤمنین)ع( 
حضور دارنــد و با وجــود برخی نقل ها مبنی بر حضور 
حسنین در فتوحات زمــان خلفا، این مسئله واقعیت 
ندارد چون اصل رخداد فتوحات در عصر خلفا از نظر 
کــالم شیعی و نــگــاه معصوم جــایــز نــبــود.بــه عقیده ما 
مسلمانان، عصمت پیامبران منحصر به دوران پس 
از نصب نبوت و امامتشان نیست بلکه عصمتشان 
مربوط به دوران کودکی به بعد است. نکته دیگر اینکه 
حسنین در جنگ ها و پاسخ به پرسش ها حضور داشتند 
و امام علی)ع( در بسیاری از موارد پاسخ پرسش ها را به 
حسنین ارجــاع می دادند. تمام این ها برای این بود که 
تصویر مشروع و مقبولی بــرای امامت امــام حسن)ع( 
ترسیم شود.این پژوهشگر تاریخ اسالم اضافه کرد: در 
کوفه ابن عباس مــردم را به بیعت با امــام حسن)ع( فرا 
می خواند. هم در کوفه و هم بصره بیعت صورت می گیرد. 
همین ماجرا نشان می دهد شخصیت امام حسن)ع( 
یک شخصیت مقبول بوده که مردم کوفه، بصره، مکه 

و مدینه بدون مخالفت با او بیعت می کنند و نسبت به 
ایشان اقبال دارند. در مکتب تشیع فقط یک مالک برای 
انتخاب و نصب امام داریم و آن هم مالک حق و حقیقت 
است که خداوند متعال واقع کرده اما در مکاتب دیگر 

کالم و انتصاب مالک نصب است. 
وی بیان کرد: صلح امام حسن)ع( هم در طول تاریخ و 
هم در حــال حاضر موجب شــده از ایشان تصویر یک 
شخصیت متسالم، سازشکار و کسی که می توانست 
مسیر دیگری در مقابل معاویه طی کند ولی نکرد ساخته 
شود در حالی که قطعاً این طور نبوده و شخصیت امام 

حسن)ع(، یک شخصیت حر و آزادی بوده است. 
معاویه یک بار به مدینه رفته بود و در مجلسی به مردم 
هدیه می داد، در آخر این مجلس امام حسن)ع( وارد شد 
و معاویه از او پرسید: »چرا دیر آمدی نکند می خواهی 
من را نــزد قریش مــرد بخیلی جلوه دهــی؟« سپس به 
غالمش گفت: ای غــالم، به حسن برابر همه آنچه که 

امروز به همه مردم دادیم صله بده. 
امام حسن)ع( فرمود: من نیازی به این پول ندارم و آن را 
رد می کنم چون من فرزند فاطمه)س( هستم، کسی که 

درهای بهشت برای او باز است.
 در واقع معاویه می خواست با این کار شخصیت ایشان 

را تضعیف کند.
جباری تصریح کرد: اگر بنا باشد دوره ۱۰ ساله امامت امام 
حسن)ع( و تدابیر ایشان را تحلیل کنیم باید فضایی را که 
معاویه ایجاد کرده بود هم ترسیم کنیم چون اگر تدبیر امام 

حسن)ع( در آن زمان نبود از شیعه هیچ اثری نمی ماند. 

درنگ دین پژوهي
  تالش امویان برای تضعیف 

شخصیت امام حسن)ع(

مروج  محمدحسین 
ــدام  کاشانی  در پــی اقـ
نــاجــوانــمــردانــه منافقین 
ــوردل در هفتم مهرماه  کـ
ــی،  ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ســـــــال ۱36۰شـ
شخصیتی انــقــالبــی و روحــانــی از تــبــار ســادات 
حسینی و از یــاران نزدیک بنیان گذار جمهوری 
اسالمی ایـــران، امــام خمینی)ره( و رهبر معظم 
انقالب، در مشهد مقدس و خطه پهناور خراسان 
به شهادت رسید که به فرموده امام راحل مراتب 
فضل و مجاهدت او بر کسی پوشیده نیست و 
رهبر معظم انقالب اسالمی، حضرت آیت هللا 
خامنه ای او را کانون فرهنگی خــراســان معرفی 
ــرادر عزیزی که قلباً و  کــرده و از وی به عنوان »ب
روحـــاً بسیار بــه او متکی و دلــخــوش بـــوده« یاد 

کردند.
ــروز شهادت  بــه مناسبت هفتم مــهــرمــاه، ســال
ــرد فــــاضــــل، شـــهـــیـــد آیـــــــت هللا ســیــد  ــمــ ــ ــوان جــ
عبدالکریم هاشمی نژاد)ره( با فرزند ارشــد این 
شهید بــزرگــوار به گفت وگو نشستیم. آنچه در 
ادامــه می خوانید، بخش هایی از گفت و شنود 
مــا بــا »سید محمدجواد  هــاشــمــی نــژاد« اســت. 
وی هم اکنون مدیریت امور زائرین غیر ایرانی در 
معاونت تبلیغات اسالمی حرم مطهر رضوی را 

برعهده دارد.

فاجعه ساعت 7.5 صبح روز سه شنبه ◾
ــروزی انـــقـــالب اســـالمـــی در  ــ ــی ــ پـــــدرم پـــس از پ
شــهــر مــقــدس مشهد و در دفــتــر مــرکــزی حــزب 
جمهوری اســالمــی، شاخه خــراســان در خیابان 
»عشرت آباد« سابق مشغول فعالیت بود و به 
انجام امور محوله از سوی امام راحل و مسئوالن 
نظام اسالمی در استان خراسان و شهر مشهد 

می پرداخت.
 ایشان ساعت 7.۵ صبح روز سه شنبه، هفتم 
مهرماه سال ۱36۰ و در سالروز شهادت حضرت 
امام محمد تقی جواداالئمه)ع( به شهادت رسید، 
آن هم در پی اقدام ناجوانمردانه و انتحاری یکی 
از اعضای گروهک تروریستی منافقین)سازمان 

مجاهدین خلق( و در اثر انفجار نارنجک.
آن مــوقــع مــن ۱6 ســالــه بـــودم و صبح ها در یک 
مؤسسه فرهنگی فعالیت می کردم و شب ها در 
دبیرستان مالک اشتر در خیابان سی متری دوم 
احــمــدآبــاد مشهد و در کــالس ســوم دبیرستان 

مشغول تحصیل بودم.
 پنج برادر دارم که آن موقع همه خردسال بودند. 
ــود، ســیــدرضــا سه  ســیــد مــهــدی هــشــت ســالــه بـ
ســالــه، سیدعلی ۲.۵ ســالــه، سید روح هللا ۱.۵ 
ساله و برادر دیگرم آن موقع هنوز به دنیا نیامده 
بود که پس از تولد، نامش را »سیدعبدالکریم« 
گذاشتیم. خواهرانم هم آن موقع۲۰، ۱4 و ۱۲ سال 

سن داشتند.
خبر شــهــادت پــدرم را صبح روز هفتم مهرماه 
سال۱36۰ از طریق دوستانم که آن ها هم از طریق 
ــردم. یــک ربع  ــو شنیده بــودنــد، دریــافــت کـ رادیـ
طول کشید تا خودم را به دفتر حزب در خیابان 
عشرت آباد )شهید هاشمی نژاد فعلی( رساندم، 

ــوار و  دیــدم جلو در ورودی شلوغ اســت. در و دی
زمین داخــل دفتر حــزب، آغشته بــه خــون بــود. 
هنوز تکه هایی از بــدن شهید روی زمین و در و 

دیوار پخش بود. 

شهادت، پاداش مجاهدت های پدرم بود ◾
ــدرم هــمــیــشــه در خـــانـــه ما  ــ ــادت پـ ــهـ ــحــث شـ ب
مطرح بــود. پــدرم به خاطر شخصیت انقالبی و 
فعالیت هایی که داشت و اینکه از یاران نزدیک 
ــل و رهــبــر مــعــظــم انــقــالب محسوب  ــام راحــ ــ ام
می شد، همیشه مــورد بغض و کینه و دشمنی 
ضد انقالب و به ویژه گروهک منافقین)سازمان 

مجاهدین خلق( قرار داشت.
 یادم می آید یکی از اقوام ما که از مسئوالن صدا و 
سیمای مشهد در آن زمان بود، به شوخی به پدرم 
گفته بود: ما حتی فیلم و برنامه اعالم شهادت 

شما را هم آماده کرده ایم.
پدرم بارها از سوی گروهک منافقین کوردل مورد 
تــرور ناموفق قــرار گرفته بــود و وضعیت زندگی 
ایشان به گونه ای بود که در زمان حکومت ظالم 
ــیــروزی انقالب  یـــم ستمشاهی در پیش از پ رژ
اسالمی هم همیشه در معرض دستگیری، ترور، 
زندانی شدن و اعدام توسط ساواک قرار داشت.

می خواهم بگویم من، مادرم، خواهران و برادرانم 
بــه خــاطــر شخصیت انــقــالبــی و روش زنــدگــی 
شهید هاشمی نژاد به گونه ای تربیت شده بودیم 
کــه شــهــادت ایــشــان همیشه در فکر و ذهــن ما 
وجود داشت و خود پدرم نیز به این مطلب بارها 

اشاره می کرد.
یــادم است پس از شنیدن خبر شهادت ایشان 
یک احساس آرامش، صبر، استواری و پایداری 
عجیبی در وجود خود حس می کردم و این همه 
از الــطــاف الــهــی و عنایات ائــمــه اطــهــار)ع( بــود؛ 
ــود کــه وقتی  ــش بــه گــونــه ای ب ــن احــســاس آرامـ ای
همکاران و دوستانم تازه می خواستند با روش های 
مختلف خبر شهادت پدرم را به من بدهند، من 
پیشدستی کردم و گفتم: راه و مسیری که ایشان 
انتخاب کرده است، خواه ناخواه به شهادت در 
راه خدا منجر می شود و شهادت پــاداش و مزد 
ــادم است  تــالش هــا و مجاهدت ایــشــان اســت. ی
وقتی حدود ساعت ۸.۵ صبح روز واقعه با منزل 
پدرم که در آن زمان در خیابان آیت هللا طالقانی 
در منطقه کوهسنگی مشهد بود تماس گرفتم، 

مادرم گوشی تلفن منزل را برداشت.
 ظاهراً پیش از من، یکی از اقــوام و خویشان به 
مـــادرم خبر داده بــود و رادیـــو هــم خبر شهادت 
شهید هاشمی نژاد را پخش کرده بود. یادم می آید 
وقتی شرح ماجرا را گفتم، مــادرم هم با صالبت 
و اســتــواری احساساتش را کنترل کــرد و مــن را 

دلداری داد.

سخن با پدر،  40 سال پس از شهادتش ◾
در زمان به شهادت رسیدن پدرم، مرحوم آیت هللا 
ــام)ره(  واعـــظ طــبــســی)ره(، نماینده حــضــرت امــ
در استان خراسان و تولیت فقید آستان قدس 
رضوی در سفر حج تمتع و در شهر مقدس مکه 
مکرمه بودند و نبود ایشان در آن موقع در مشهد 

بــرای مــا یــک خــأ بــزرگ محسوب مــی شــد، زیــرا 
ایشان از یاران و همرزمان صدیق پدرم به شمار 
می آمدند و پیش از پــیــروزی انقالب اسالمی و 
پس از آن از نزدیک در جریان فعالیت های پدرم 
بودند. البته ایشان تلفنی از شهر مقدس مکه با 
خانواده ما صحبت کردند، اما به هر حال نبود 
ایشان برای ما در چنین شرایطی واقعاً یک خأ 

بزرگ بود.
پس از اقامه نماز ظهر و عصر، حدود ساعت ۱۲ 

ظهر بــرای دیــدن پیکر پــدرم به بیمارستان امام 
رضــا)ع( رفتم، البته چون وضعیت پدرم شرایط 
خاصی داشــت و در اثــر انفجار نارنجک پیکر 
ایشان از ناحیه شکم متالشی شــده بــود، فقط 
من از طرف خانواده پدرم، خواهران و برادرانم در 
بیمارستان حاضر شدم و پیکر ایشان را مشاهده 
کــردم. بسیاری از حــاضــران که از اعضای دفتر 
حزب جمهوری اسالمی در مشهد بودند، با دیدن 
من که فرزند ارشــد شهید بــودم، نمی توانستند 

جلو احساسات خود را بگیرند و با صدای بلند 
گریه می کردند، امــا من بــاز هم در درون خودم 
صبر و شکیبایی و آرامــش و استواری احساس 
می کردم که البته از الطاف الهی و عنایات ائمه 
اطهار)ع( بود. یادم است پس از دیدن پیکر پدرم، 
برای شادی روح پاکش حمد و سوره قرائت کردم و 
فقط به صورتش نگاه می کردم. در هفتم مهرماه 
۱36۰ وقتی بر پیکر پدر حاضر شدم، فقط فاتحه 
خواندم، اما حاال در هفتم مهرماه ســال۱4۰۰ و 
پس از گذشت 4۰ سال به روح پاک پدرم می گویم: 
پدر بزرگوارم، به راه تو، مسیر تو و سرنوشت تو 
مفتخریم و خــدا را شاکریم بــه گــونــه ای زندگی 

کردی که در طول عمر سربلند زیستی.
پس از 4۰ ســال به طــور طبیعی دلــم بــرای دیدن 
پدرم تنگ است، اما اگر انسان به طور حقیقی 
ــه هـــدف شــهــدا تــوجــه کــنــد، مــتــوجــه مــی شــود  ب
بــازمــانــدگــان شهدا ایــن شــهــادت را بــا هیچ چیز 
معاوضه نمی کنند و همین مــوضــوع اســت که 
در طول 4۰ سال گذشته نبود ایشان را بــرای ما 
سهل کرده است، با وجود اینکه معتقدم از نظر 
شخصیتی و از نظر پــدری، شهید هاشمی نژاد 
می توانست نقش بسزایی در زندگی من و برادران 

و خواهرانم داشته باشد.

ماجرای محل دفن پدرم ◾
ــرای شــرکــت در مــراســم تشییع و  ــادم اســـت بـ یـ
تدفین پدرم، بسیاری از مردم خوب و عزیز استان 
ــد. از طرفی  ــودن ــازم مشهد شـــده ب مـــازنـــدران عـ
بــا توجه بــه اینکه بسیاری از مــراســم تشییع و 
تدفین ایــشــان تــوســط نــیــروهــای مــردمــی انجام 
می شد و مرحوم آیــت هللا واعــظ طبسی)ره( هم 
در سفر حج تمتع بودند و از طرف دیگر خیلی از 
مشتاقان و ارادتمندان شهید هاشمی نژاد دوست 
داشتند در این مراسم حضور داشته باشند، با 
هماهنگی های صــورت گرفته مقرر شد مراسم 
تشییع پیکر ایشان روز پنجشنبه، نهم مهرماه 
در مشهد مقدس انجام شود. جمعیت عظیمی 
در این مراسم شرکت کــرده بودند و حضور این 
جمعیت در آن زمــان در شهر مشهد بی سابقه 

و بی نظیر بود.
ــوارش امـــام  ــ ــزرگ ــ پــیــکــر پــــدرم را هــمــچــون جـــد ب
حسین)ع( نتوانستند غسل بدهند و کفن کنند، 
زیرا به خاطر بغض و کینه و دشمنی ضد انقالب و 
گروهک تروریستی منافقین، پیکر ایشان بر اثر 
انفجار نارنجک از ناحیه شکم متالشی شده بود 
و امکان غسل دادن نبود و با نظر مراجع عظام 
تقلید و علمای دینی، از نظر شرعی پیکر ایشان 
ــد و بــا هــمــان لباس  ــدل از غسل دادنـ را تیمم ب
روحانیت که خود سالیان متمادی با آن مأنوس 
بــود، پس از اقامه نماز، در رواق دارالسالم حرم 

مطهر رضوی به خاک سپرده شد.
ــر پــیــکــر  ــ ــاز بـ ــ ــم ــ ــه ن ــ ــامـ ــ ــازه و اقـ ــ ــنـ ــ تـــشـــیـــیـــع جـ
ــژاد پــیــش از اذان ظــهــر روز  ــ شــهــیــد هــاشــمــی ن
پــنــجــشــنــبــه، نــهــم مــهــرمــاه ســـال ۱36۰ انــجــام 
شد و نه من و نه هیچ کس از اعضای خانواده 
نمی دانستند پدرم در کدام قسمت از صحن ها 
و رواق های حرم مطهر امام رضا)ع( دفن خواهد 

شد. تولیت وقت آستان قدس رضوی هم که در 
سفر حج تمتع بودند. به هر حال پیکر پدرم در 
مکان فعلی کــه در رواق دارالــســالم حــرم مطهر 

رضوی است، به خاک سپرده شد. 
مرحوم آیت هللا واعــظ طبسی)ره( تولیت فقید 
آســتــان قــدس رضـــوی، بعدها بــارهــا ایــن خاطره 
را بــرای من و بــرای افــراد دیگر و خانواده ما بیان 
کــردنــد کــه ایــشــان پــس از بازگشت از سفر حج 
تمتع مطلع می شوند شهید هاشمی نژاد دقیقاً 
در همان مکانی که خودشان پیش از شهادت 
به طور خصوصی تعیین کرده بودند، دفن شده 
است. مرحوم آیت هللا واعظ طبسی)ره( بعدها 
به ما گفت: ایشان و شهید هاشمی نــژاد چون 
احتمال مــی دادنــد شهید شوند، با یکدیگر به 
طور خصوصی قرار گذاشته بودند هر کدام زودتر 
شهید شد، در همان مکانی که اکنون پدرم دفن 

است، دفن شوند.
 آیت آلله واعظ طبسی)ره( می گفت: نگران بودم 
نکند به ایــن سفارش شهید هاشمی نــژاد عمل 
نشود و ایشان جای دیگری دفن شوند که پس 
از بازگشت از مــراســم حــج تمتع، مطلع شدند 
شهید هاشمی نژاد در همان مکانی که مشخص 

کرده بود، دفن شده است.

یک انتظار، پس از 40 سال ◾
بــه نــظــر مــن اگــر پــدر شــهــیــدم در شــرایــط فعلی 
و در ســال ۱4۰۰ شمسی در بین مــا و جــوانــان، 
خانواده ها، مسئوالن نظام و ... حضور می داشت، 
ً بــه همه می گفت از والیــت مطلقه فقیه  حتما
به عنوان مهم ترین و اصلی ترین ستون خیمه 
انـــقـــالب اســـالمـــی تــبــعــیــت و اطـــاعـــت کــنــنــد و 
ــرای پــیــاده شــدن اهـــداف حکومت  جانفشانی ب
ــواری،  ــا تحقق آرمـــان هـــای آن و اســت اســالمــی ت
پایداری و ایستادگی بر حفظ اصولی که انقالب 
برپایه آن ها ایجاد و ماندگار شده، از دیگر مواردی 
است که حتماً شهید هاشمی نژاد به آن ها تأکید 

می کرد.
یــک انــتــظــار و تــوقــعــی هــم از مــســئــوالن مــربــوط 
ــم. الــبــتــه انتظار  ــ در شــهــر مــقــدس مشهد داری
ــالً جنبه شخصی و خــانــوادگــی  و گــالیــه مــا اصـ
ندارد. به شهید هاشمی نژاد باید به عنوان یک 
شخصیت انقالبی و از مفاخر جمهوری اسالمی 
ــران نگریسته شـــود. رهــبــر معظم انــقــالب از  ایـ
شهید هاشمی نــژاد به عنوان »کــانــون فرهنگی 

خراسان« یاد کرده اند.
ــن اســــت مـــســـئـــوالن، نــهــادهــا و  ــ ــا ای  انــتــظــار مـ
دستگاه های مربوط، به ویژه نهادهای فرهنگی 
در شهر مقدس مشهد، مرکزی را به یاد و خاطره 
ــرای فعالیت های فرهنگی  ایــن شهید بــزرگــوار ب
اختصاص دهند. بارها از طریق شهرداری و سایر 
نــهــادهــای دیگر حتی پیشنهاد داده ایـــم محل 
شهادت این شهید که در مشهد، خیابان شهید 
هاشمی نژاد فعلی )عشرت آباد سابق( جنب اداره 
تأمین اجتماعی بدون استفاده مانده است، به 
عنوان یک مرکز فرهنگی و برای کار فرهنگی مورد 
ــرار گیرد کــه البته هنوز کــاری انجام  استفاده ق

نشده است.

  واکنشی در 
برابر مدرنیته

عکس رضوی

مهدی جهانگیری

اگر انسان را به معنای انسان عکس نوشت
اسالمی معنی کردیم که کل 
دنیا برای او ابزاری بسیار 

سطحی و ساده است، دیگر 
تعجب نمی کنید در خانه او 

هفت هشت تا خانواده زندگی 
می کنند و آن جور که باید و 

شاید نمی خواهند دنیا برایشان 
بزرگ شود. برای همین 

می بینید در عین اینکه دستش 
پر نیست، راحت می تواند از 

دنیا بگذرد و به زائران امام 
حسین)ع( رسیدگی کند.

این یک نمونه است که می بینید. 
اما خیلی سخت است از این 
زمین دربیایید؛ زیرا درست 

است که قلب ما از غرب عبور 
کرده، اما عقلمان از غرب عبور 
نکرده است. اگر الن بخواهیم 
خانه ای بسازیم، با عقل غربی 
می سازیم؛ حتی سبک زندگی 

خودمان را با عقل غربی انتخاب 

می کنیم. ما باید آرام آرام به 
جایی برسیم که در زمینی 

که خودمان برای تمدن آینده 
تعریف کردیم وارد شویم و 

حرکت کنیم. حرف اصلی ما این 
است که الن در تقابل تمدنی 
وارد صحنه می شویم و آرام 
آرام همه صحنه را به اینجا 

می کشانیم. 
البته جای این سؤال باقی 

است آیا واقعًا کسی که الن 
گوساله خود را می کشد و 

زائران را اطعام می کند، برایش 
معنا می دهد که با غرب مبارزه 

می کند؟ در جواب باید گفت 
بله، او می فهمد یک عمر توسط 
فرهنگ مدرنیته تحقیر شده و 
واکنش این تحقیر را در صحنه 

می آورد. 

گفتار از اصغر طاهرزاده در کتاب 
»اربعین، جهانی دیگر«

 گفت  گفت ووگو با فرزند ارشدگو با فرزند ارشد
  شهیدسید عبدالکریم هاشمي  شهیدسید عبدالکریم هاشمي  ننژژاد اد 

به مناسبت سالروز شهادت ایشانبه مناسبت سالروز شهادت ایشان

یک ربع طول کشــید تا خودم را به دفتر حزب در خیابان 
عشرت آباد  رساندم، دیدم جلو در ورودی شلوغ است. در و 
دیوار و زمین داخل دفتر حزب، آغشته به خون بود. هنوز 

تکه هایی از بدن شهید روی زمین و در و دیوار پخش بود. 

گزيدهگزيده

شهید جوانمرد
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سارا صالحی  همه 
در طول راه، بیشتر از 
اینکه دلیل سفرش با 
بپرسند،  را  پیاده  پای 
»چرا  می پرسیدند: 
اربعین؟! ... این روزها 
بیت)ع(  اهل  دلدادگان  و  همه عاشقان 
را  حسینی  مشایه  در  پیاده روی  عزم 
مشهد  سمت  به  چرا  شما  می کنند... 
لبخندی  با  آغرداغ«  »ظفر  می روی؟«. 
به همه پرسش ها، این جواب قانع کننده 
طور  این  رضا)ع(  »امام  می دهد:  را 

طلبیدند«.
او بر این باور است که همه امورات این سفر 
به خواست و اراده امام رئوف اتفاق افتاده. 
از همان روزی که پزشکان، بیماری اش را 
تشخیص دادند تا نذری که از دلش گذشت 
و خیلی زود از امام مهربان جواب گرفت و 
کوله بار سفر پیاده اش را به مقصد مشهد 
بست، سررشته امــور به  دست خودشان 
بود. راهی که او »مسیر بهشت« می خواند 
و روز اربعین، به مقصد و مقصودش رسید. 

حالوت نخستین زیارت    ◾
گرد خستگیِ پیمودن چند هزار کیلومتر 
راه، از سر و صورتش می بارد ولی از شادی 
دیدن گنبد و گلدسته امام هشتم، تبسم 
از روی لب هایش محو نمی شود. جمعی از 
زائران، مشغول عکس و فیلم گرفتن کنار او 
هستند ولی تا فرصت می کند، باز سمت 

و سوی نگاهش سراغ گنبد را می گیرد. 
ــرضــا)ع( بــا عــود و اسپند به  دو خــادم ال
استقبالش آمده اند و با ذکر و مداحی تا 

پشت پنجره مطالی مسجد گوهرشاد 
همراهی اش می کنند. پایش به مسجد 
که می رسد، ناخودآگاه روی زمین می افتد 
و بــا چند بــوســه و ســجــده، خــدا را بــرای 
رســیــدن ایــن روز شکر می کند. مقابل 
ــادم حــرم صــلــوات خاصه  پــنــجــره، تــا خـ
حضرت رضا)ع( را زمزمه می کند، بغض 
ــر« مــی شــکــنــد و در  ــفـ چــشــم هــای »ظـ

سکوت، همه حرف های دلش را با امام 
رئوف در میان می گذارد. 

از او مــی خــواهــیــم، احــســاس نخستین 
لحظاتی که نگاهش به حرم مطهر افتاده 
را بــرای ما بگوید: »وقتی از فاصله دورتر 
چشمم به گنبد حضرت رضــا)ع( افتاد، 
از شدت شوق، نزدیک بود قلبم از تپش 

بیفتد...«.

از »ایغدیر« تا مشهد ◾
ــود کــه پزشکان،  همین یــک ســال پیش ب
بیماری شدید کبدی ظفر را تشخیص دادند. 
به خاطر اوصافی که از کودکی مادرش درباره 
مهربانی امام رضا)ع( و شفای بیماران نقل 
کرده بود، همان جا نذری از دلش می گذرد. 
نــذر کــرد، اگــر آقــا او را شفا دهــد، ســال بعد 
پیاده راهی مشهد شود. خیلی زودتر از آنکه 

ظفر فکرش را بکند، امام رضــا)ع( جوابش 
ــرای کمتر کسی بــاورپــذیــر بود  را دادنـــد و ب
که او با آن جسم بیمار و رنجور بتواند پای 
پیاده زائر مشهد شود. یک سال بعد چند 
روز مانده به ماه محرم، ظفر همراه کاروانی 
از همشهریانش از »ایغدیر« ترکیه، برای 
پابوسی امام علی بن موسی الرضا)ع( عزم 
سفر کردند ولی آن ها سواره و او، یکه  و تنها با 
پای پیاده. امروز، خودش هم باورش نمی شود 
که 45 روزه، بیشتر از 3 هزار کیلومتر راه آمده 
و روز اربعین زائــر حرم مطهر رضــوی شده 
اســت. او از مــردم شهرهای مختلف ایران 
برای شیرین تر شدن تجربه نخستین سفر 
زیارتی اش، بسیار تشکر می کند. می گوید: 
خــدا از همه آن هــا راضــی باشد و برایشان 
دعا می کنم چون به خاطر عشق و ارادتشان 
به حضرت رضــا)ع( و اهــل بیت)ع( خیلی 
خوب از من پذیرایی کردند و هر کمکی، چه 
مادی و چه معنوی از دستشان برمی آمد، 
انجام دادند. هر کس، در هر شغل و رسته ای 
می شنید که ظفر زائر امام رضاست، خودش 
را به شکلی شریک ثواب این زیارت می کرد. 
از مـــردم عـــادی گرفته تــا ســربــاز و پلیس و 
پزشک. می گوید: وقتی برای تاول پاهایم به 
بیمارستانی مراجعه کــردم و فهمیدند که 
پیاده عــازم مشهد هستم، به صــورت ویژه 
به من رسیدگی کردند، بی آنکه پولی از من 
بگیرند.  از تعداد گره هایی که عابران در طول 
این مسیر به پرچم همراهش زده اند، معلوم 
است که تنهایی مشرف نشده و کوله باری 
از دل هــای عاشق را به زیــارت آورده است. 
ــارت پیاده کامش را  به قــدری نخستین زی
شیرین کرده که قصد دارد سال آینده پیاده 

به کربال و زیارت سیدالشهدا)ع( هم مشرف 
شود و پس از آن به مقصد دمشق و بارگاه 
حضرت زینب)س( راه بیفتد. ظفر این مسیر 
 را »مسیر بهشت« می خواند که بسیار 
پر خیر و برکت است و معتقد است که همه 
جوان ها باید این راه را بپیمایند تا بهره  خود 

را از آن بردارند.  

تو راهت را برو... ◾
اوایل ورودم به ایران، به یک راننده برخوردم 
که وقتی اضطراب درونــی من را احساس 
کرد، یک کارت عابر بانک به دست من داد و 
با لحنی محکم از روی اعتقاد به من گفت: 
»تو راهت را برو. امام رضــا)ع( زیر بغلت را 

می گیرد و می برد. اصالً نگران نباش!«.  
اتفاق های باورنکردنی زیـــادی را در طول 
ایــن جــاده طوالنی پشت سر گذاشته که 
نمی خواهد به آن هــا اشــاره کند. اما شاید 
ــودش هــم نــدانــد کــه هــر چــه می گوید،  خـ
حکایت از حمایت و نگاه ویژه امام هشتم 
دارد. تعریف می کند؛ لحظه حرکت، همه 
نقدینگی اش فقط 600 هزار تومان بود و امروز 
که در رواق دارالمرحمه نشسته، دقیقاً همان 
مقدار در کیفش پول دارد. یا اینکه، این همه 
راه را در شرایط کرونایی سفر کــرده، اما در 
صحت و سالمت به مشهد رسیده است. 

وقتی خادمان مدیریت امور زائران غیرایرانی 
هـــدایـــای مــتــبــرک را بــه »ظــفــر آغــــرداغ« 
می دهند، از او دعــوت می کنند سال های 
بعد هم با جمع بیشتری از هموطنانش، 
میهمان امام رئوف باشند. این دعوت لبخند 
زیبا و وصف ناشدنی را روی لب های »ظفر« 

و همراهانش می نشاند.

روایت تشرف پیاده یک زائر از ترکیه تا مشهدالرضا)ع(

مرا  این طور طلبیدند

خبرخبر
امروزامروز

درجه »یک عالی« برای بیمارستان رضوی
بیمارستان فوق تخصصی رضوی با کسب رتبه »درجه 
یک عالی« در ارزیابی اعتباربخشی ملی بیمارستان ها، به 

عنوان یکی از 10 بیمارستان برتر کشور معرفی شد.
مدیر عامل بیمارستان فوق تخصصی رضوی در گفت وگو 
با آستان نیوز در این باره گفت: این بیمارستان زیرمجموعه 

گروه سالمت و درمان بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس 
رضوی، در دوره چهارم اعتباربخشی ملی بیمارستان های 
کشور که بخشی از فرایند سنجش کیفیت مراکز درمانی 
ایران است، توسط ارزیابان مورد بررسی قرار گرفت و رتبه 
درجه یک عالی را کسب کرد.دکتر محسن محور با اشاره 

به اینکه حدود هزار بیمارستان در کشور در این ارزیابی 
ملی مورد بررسی قرار گرفتند، گفت: در این ارزیابی تنها 
دو بیمارستان مشهد موفق به کسب درجــه یک عالی 
شدند و در فهرست 10 بیمارستان برتر دارای این رتبه قرار 
گرفتند.وی محورهای این ارزیابی را رهبری و مدیریت 

کیفیت، مدیریت خط حــوادث و بالیا، مدیریت منابع 
انسانی و سالمت حرفه ای، مدیریت خدمات پرستاری، 
فناوری و مدیریت اطالعات سالمت، بهداشت محیط، 
مدیریت تجهیزات پزشکی، مراقبت های عمومی بالینی 

و مراقبت های حاد و اورژانس برشمرد.

اربعین
   خدمت رسانی 

به زائران بازگشته اربعین
»استاد آقا«، مدیر عامل بنیاد کرامت 

رضوی در بازدید از موکب خدمت رسانی 
آستان قدس در منطقه مرزی مهران، بر 

ضرورت اتخاذ پیش بینی های الزم برای 
میزبانی شایسته از زائران بازگشتی 

اربعین تأکید کرد.
پس از صدور دستور تولیت آستان قدس 
رضوی برای بسیج امکانات در میزبانی 

از زائران بازگشتی اربعین، بنیاد کرامت 
رضوی موکب های خدمت رسانی خود 
را در نقاط مرزی مهران و شلمچه برپا 
کرده است و با طبخ و توزیع سه وعده 

غذای گرم و توزیع نوشیدنی  از زائرانی 

که به کشور بازمی گردند پذیرایی 
می کند. 

همچنین پایگاه ستادی بنیاد کرامت 
رضوی در مرز مهران، برای اسکان 

موقت زائران تجهیز شده است.

WWW.QUDSONLINE.IR چهار شنبه7 مهر 14۰۰    22 صفر 1443   29 سپتامبر2۰21   سال سی و چهارم    شماره 9634   ویژه نامه 162

خیر 
االصحاب 
من قّل 
شقاقه و 
کثر وفاقه 
بهترین یاران 
کسی است که 
ناسازگاری اش اندک 
باشد و سازگاری اش 
بسیار.

D

همین یک سال پیش بود که پزشکان، بیماری شدید کبدی ظفر را تشخیص دادند. به خاطر اوصافی که 
از کودکی مادرش درباره مهربانی امام رضا)ع( و شفای بیماران نقل کرده بود، همان جا نذری از دلش 

می گذرد. نذر کرد، اگر آقا او را شفا دهد، سال بعد پیاده راهی مشهد شود. 
گزيدهگزيده

      صفحه 12

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 8361 مترمربع پالک 716 فرعی از 150- اصلی 
بخش 6 مش��هد به نام س��عید خاکزادی فرزند محمد و محمد خاکزادی فرزند ابوالفضل مش��اعا و بالسویه مبنی بر 
درخواس��ت متقاضی ثبت و با رعایت مواد 14 و 15 قانون ثبت عملیات تحدید حدود آن در س��اعت 9 صبح روز 
یکشنبه مورخه 1400/08/16 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بدین وسیله با انتشار این آگهی از متقاضی و 
صاحبان امالک مجاور دعوت می شود تا در روز و ساعت مقرر فوق در محل حضور به هم رسانند و هر ادعایی نسبت 
به حدود مرقوم یا حقوق ارتفاقی آن دارند به نماینده محدد اظهار و ابراز دارند و چنانچه کسانی به علت عدم حضور 
در محل نسبت به عملیات تحدید حدود اعتراض داشته باشند می توانند طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز دادخواست خود را به مراجع ذیصالح قضائی ارائه و گواهی آن را به این اداره تسلیم 

نمایند. م.الف 829 آ1406065                   تاریخ انتشار چهارشنبه 1400/07/7
رئیس ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان تایباد
سال 1400

پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به استناد تبصره ذیل ماده 
13 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود

اراضی مهروس 251- اصلی
پ��الک 5949 فرعی از 251- اصلی واقع در تایباد بخش چهارده مش��هد به نام آقای امیر صالحی پش��ته ئی فرزند 
عبدالرحیم نس��بت به شش��دانگ یکباب منزل طبق رأی ش��ماره 140060306015000427 مورخ 1400/2/22 

هیئت قانون تعیین تکلیف
در ساعت نه صبح روز دوشنبه مورخ 1400/8/3 در محل وقوع ملک به عمل خواهد آمد.

لذا از متقاضی و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می ش��ود در وقت مقرر در محل وقوع ملک 
حضور به هم رسانند بدیهی است در صورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی آنان طبق ماده 15 قانون ثبت 
ملک مورد تقاضا با حدود اظهار ش��ده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد معترضین می توانند به استناد ماده 20 
قانون و مواد 74 و 86 آئین نامه قانون ثبت ظرف مدت سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض 
خ��ود را کتباً به این اداره تس��لیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض ب��ه واحد ثبتی مبادرت به تقدیم 
دادخواست به مرجع قضائی نمایند در غیر اینصورت با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی و یا نماینده 

قانونی وی و بدون توجه به اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد. آ1406064
تاریخ انتشار: روز چهارشنبه مورخ 1400/7/7

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

آگهی
بدینوس��یله به ش��رکت خدم��ات تولی��دی و بازرگانی جهان تج��ارت آزاد با ش��ماره ثبت 5573 و شناس��ه ملی 

10380214079 اعالم میگردد.
در خصوص کالسه بایگانی 7800343 له بانک ملت علیه محمد مرادی و شرکت خدمات تولیدی و بازرگانی جهان 
تجارت آزاد به امضای محمد مرادی اشعار می دارد در اجرای رأی دیوان عالی کشور )794( و بخشنامه مرتبط بانک 
مرکزی پس از استعالم از بانک پاسخ به شرح )1400/03/19- 14008565058200676( ذیل واصل گردیده است: در 
قرارداد بانک مطابق مصوبات بانک مرکزی نرخ سود 25 درصد و نرخ خسارت تأخیر معادل 25+6 )31( درصد بوده است. 
لذا چنانچه به مشروحه فوق معترض هستید مراتب اعتراض خود را کتباً با پیوست قبض دستمزد کارشناسی بمبلغ ده 
میلیون ریال علی الحساب حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ به این اداره تسلیم نمایید. م.الف  852      آ1406060

اداره اجرای اسناد رهنی مشهد مقدس-از طرف خدیجه احمدی کوه بنانی

آگهی ابالغ اخطاریه گذشت بیش از شش ماه از ارزیابی پرونده اجرایی شماره 
139704001013002277 بکالسه 9705970

بدینوس��یله به خانم فرحناز دوانی فرزند محمد بش��ماره ملی 5059107574 بدهکار پرونده اجرایی مذکور ابالغ 
می گردد: نظر به اینکه حسب تقاضای بستانکار جهت برگزاری مزایده ششدانگ پالک ثبتی شماره 5992 فرعی از 
232 اصلی بخش 9 مش��هد مورد وثیقه کالسه فوق پیش نویس آگهی مزایده شماره 140004306091000139 
در تاریخ 1400/04/27 تهیه و تنظیم که آماده تأیید می باش��د و با عنایت به اینکه وثیقه برابر گزارش کارشناس��ی 
شماره 971/م/99- 1399/10/25 بوارده 10113- 1399/10/25 به مبلغ 105/000/000/000 ریال قیمت گذاری 
و ارزیابی و قطعیت یافته است و بیش از شش ماه از قطعیت آن سپری گردیده است، عملیات ادامه و مزایده برگزار 
خواهد ش��د. علیهذا چنانچه قصد تجدید ارزیابی پالک مذکور دارید مقتضی اس��ت از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت پنج روز نسبت به واریز مبلغ 130/000/000 ریال بعنوان دستمزد هیئت کارشناسی رسمی دادگستری بصورت 

علی الحساب اقدام و تقاضای خود را از طریقی یکی از دفاتر اسناد رسمی ارسال فرمایید. م.الف 850  آ1406061
مسئول شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی مشهد-از طرف خدیجه احمدی کوه بنانی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای محمد کاظم نجات برابر وکالتنامه شماره 209346 مورخ 1384/03/02 دفترخانه یک مشهد به 
وکالت از طرف آقای س��عید نصیری فرید و خانم طلعت همتی باستناد 4 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد 
جهت دریافت اسناد مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است اسناد مالکیت سه دانگ مشاع 
از شش��دانگ اعیان یکباب خانه به ش��ماره پالک باقیمانده 11236 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مشهد که متعلق 
به نامبرده میباش��د به علت س��هل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد سه دانگ مشاع از 
شش��دانگ در ذیل شماره ثبت 126494 دفتر 635 صفحه 313 بنام آقایان سعید و علیرضا نصیری فرید هر کدام 
نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ ثبت و اسناد به شماره چاپی 382650 و 362649 صادر گردیده است 
سپس برابر سند قطعی 14923 مورخ 1383/02/07 دفترخانه 79 مشهد مالکیت آقای علیرضا نصیری فرید به خانم 

طلعت همتی 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 851      آ1406062
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- سیدمحمدباقر حسینی جهانگیر

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه  آقای مهدی حسن پور فرزند محمد ابراهیم    به ش ش 2017 برابرسند وکالت نامه بشماره 113044-
1400/06/27دفتر38شیروان ازسوی آقای محمد ابراهیم حسن پور 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  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب منزل مسکونی بشماره پالک  
2فرعی از1230اصلی واقع در  قطعه 1 ش��یروان بخش5قوچان به آدرس خیابان سعدی  کوچه صاحب الزمان  که 
متعلق به موکل ایشان )محمد ابراهیم حسن پورفرزند اصغر به ش ش 745( می باشد   به علت نامعلومی مفقود شده 
است با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت بشماره چاپی 2/732117ذیل صفحه79دفتر88وشماره 
ثبت 13472به نامبرده صادروتس��لیم گردیده است    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. آ1406058                                     تاریخ انتشار :07 /1400/07
اکبراقبالی-رئیس ثبت اسناد امالک شیروان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظ��ر ب��ه اینک��ه  خانم فریده پیش��ه ور فرزند محمد جعفر    به ش ش 11039  به اس��تناد دو برگ استش��هادیه 
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 س��ند مالکیت  س��ه دانگ مش��اع ازشش��دانگ  اعیانی یکباب 
منزل مس��کونی بش��ماره پالک  1432فرعی  مفروز ومجزی شده از400فرعی از11اصلی واقع در  قطعه 3 شیروان 
بخش5قوچان به آدرس خیابان 17ش��هریور 9  که متعلق به ایش��ان می باشد   به علت نامعلومی مفقود شده است 
با بررس��ی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت بش��ماره چاپی 708327سری الف 99ذیل دفترالکترونیک 
139920307114006178به نامبرده صادروتس��لیم گردیده اس��ت    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.آ1406059                           تاریخ انتشار :07 /1400/07
اکبراقبالی-رئیس ثبت اسناد امالک شیروان

رونوشت اگهی انحصاروراثت
اقای نبی  بخش بهزادی بش��ماره شناسنامه 3590930926 شرح دادخواست به کالسه 1400/468 از این  دادگاه 
درخواس��ت نموده چنین توضیح داده که ش��ادروان فرش��ته بهزادی بشماره شناس��نامه 5360790891 در تاریخ 
1400/4/29 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر اس��ت به :1-متقاضی 
با مش��خصات فوق پدر متوفی 2-مهری ملک جمشید زهی ناز بشماره شناس��نامه 3590932694 مادر متوفی و 

مرحوم ورثه دیگری ندارد.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت 
نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .آ1406053

عظیم بامری-رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان

رونوشت اگهی انحصاروراثت
خانم زینب تمامی فرزند ش��همیر  بش��ماره شناسنامه 3590845392 شرح دادخواس��ت به کالسه پرونده شماره 
72/1/1400 در این  ش��ورا  درخواس��ت گواهی انحصاروراثت نموده  و چنین توضیح داده که شادروان خاتم شهلی 
بر فرزند کیال  بش��ماره ملی  3591009520 در تاری��خ 1396/2/27 در زادگاهش بزمان بعلت قتل فوت نموده و 
ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-متقاضی با مشخصات فوق همسر  متوفی 2-خان بی بی شهلی بر  بشماره ملی 
3590911298 مادر متوفی 3-معصوم شهلی بر به شماره ملی 6820086547دختر متوفی 4- مبینا شهلی بر به 
ش��ماره ملی 6820062850 دختر متوفی 5-محمد مهدی شهلی بر به ش��ماره ملی 6820068514 پسر متوفی 
6- مینا شهلی بر به شماره ملی 6820044682 دختر متوفی 7-مریم شهلی بر به شماره ملی 6820083769دختر 
متوف��ی 8-مرضیه ش��هلی بر به ش��ماره ملی 6820086539 دختر متوفی 9-مهس��ا ش��هلی بر به ش��ماره ملی 

3593101137دختر متوفی                 
اینک با اتمام  تشریفات قانونی  درخواست مزبور دریک نوبت اگهی  نمائید تا هرکس اعتراض یا وصیت نامه ای از 
متوفی  نزد او ست از تاریخ نشر اگهی  ظرف مدت یکماه  )30روز ( به دادگاه عمومی بخش بزمان تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد . آ1406057
رئیس شورای حل اختالف شماره یک بزمان –اکبر گلشن

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

برابر رای شماره 140060318018002695مورخ 06/27 /1400هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی لیال کش��اورز مقدم جورشری فرزند اسماعیل بش��ماره ملی 2591701113 در ششدانگ یک باب خانه و 
محوطه به مساحت 890/39 متر مربع با کاربری مسکونی مجزی شده از پالک 79 فرعی از سنگ 3 اصلی واقع در 
قریه رودبرده بخش 12 گیالن ، که برای آن پالک شماره 2930 فرعی در نظر گرفته شده خریداری از مالک رسمی 

بانو سلطنت آقا زاده الکانی 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 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 1818 آ1406054
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/07                             تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/21 

علی کاظمی پاکدل-رئیس ثبت اسناد و امالک 

     آگهی فقدان سندمالکیت 
نظربه اینکه آقای سیدابراهیم رضوی باستناد دوبرگ استشهادیه گواهی شده منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت 
سندمالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت نسبت به ششدانگ یک باب منزل 
پالک664فرعی از13-اصلی واقع دربخش9 شهرستان داورزن که متعلق به سیدابراهیم رضوی می باشدبعلت جابجایی 
مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد سنداولیه نسبت به ششدانگ ذیل ثبت6902صفحه119دفتر22 
به نام مالک فوق به ش��ماره چاپی83الف788124صادر وتسلیم شده است .دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.

لذا باستنادماده120آئینامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر می گردد هرکس نسبت به ملک موردآگهی 
معامله ای انجام داده یامدعی وجود س��ندمالکیت نزدخود باشدبایس��تی ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشار این آگهی 
اعتراض کتبی خودرا به پیوس��ت اصل سندمالکیت یاسندمعامله رس��می به این اداره تسلیم نماید.بدیهی است در 
صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سندمالکیت یاسندمعامله رسمی نسبت به 

صدور سندمالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.)م الف1400/956( آ1406055
 تاریخ انتشار:1400/07/07

غالمعلی صبوری زاده-رئیس ثبت اسنادو امالک داورزن

     آگهی فقدان سندمالکیت 
نظربه اینکه آقای سیدابراهیم رضوی باستناد دوبرگ استشهادیه گواهی شده منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت 
سندمالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت نسبت به ششدانگ یک باب منزل 
پالک665فرعی از13-اصلی واقع دربخش9 شهرستان داورزن که متعلق به سیدابراهیم رضوی می باشدبعلت جابجایی 
مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد سنداولیه نسبت به ششدانگ ذیل ثبت6903صفحه122دفتر22 
به نام مالک فوق به ش��ماره چاپی83الف788125صادر وتسلیم شده است .دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.

لذا باستنادماده120آئینامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر می گردد هرکس نسبت به ملک موردآگهی 
معامله ای انجام داده یامدعی وجود س��ندمالکیت نزدخود باشدبایس��تی ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشار این آگهی 
اعتراض کتبی خودرا به پیوس��ت اصل سندمالکیت یاسندمعامله رس��می به این اداره تسلیم نماید.بدیهی است در 
صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سندمالکیت یاسندمعامله رسمی نسبت به 

صدور سندمالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.)م الف1400/957( آ1406056
 تاریخ انتشار:1400/07/07

غالمعلی صبوری زاده-رئیس ثبت اسنادو امالک داورزن

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای عباس حیدری   دارای شناسنامه   5749798852  به شرح دادخواست به کالسه   288  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین حیدری  به شناسنامه 5749656561    
در تاریخ   1400/3/10 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به   

1.  عباس حیدری     فرزند  حسین  کد ملی 5749798852   ت.ت 1360/2/20   نسبت فرزند   مرحوم  
2.  علی احمد حیدری    فرزند  حسین کد ملی 5749781364   ت.ت  1359/2/1  نسبت فرزند   مرحوم 
3. جمال حیدری    فرزند حسین   کد ملی 1050188561   ت.ت  1369/2/1   نسبت فرزند  مرحوم     
4.  سلیمه حیدری  فرزند  حسین  کد ملی 57499818918   ت..ت  1361/4/5    نسبت فرزند  مرحوم

5 . زکیه حیدری      فرزند  حسین   کد ملی 5749952053   ت.ت   1364/1/30    نسبت فرزند   مرحوم 
6. منصوره حیدری فرزند حسین کد ملی5749889262 ت.ت 1366/6/30 نسبت فرزند مرحوم 
7. طاهره حیدری فرزند حسین گد ملی 5749692728 ت.ت 1341/1/1 نسبت همسر مرحوم 

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. آ1406052                                                                                                             

  سید حسن سامغانی  قاضی شورا شعبه   هفتم دشورای حل اختالف شهر خرو 

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم خیربی بی کیانی  باس��تناد دو برگ استش��هاد محلی که به امضا شهود و به گواهی دفتر اسناد رسمی شماره 
32 زاهدان رس��یده اس��ت مدعی است که سند مالکیت 898450 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل پالک 
2630/157 - اصلی  واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان کوچه منشعبه از خیابان بهشتی مورد ثبت 18405 
صفحه 353 دفتر 99  بعلت جابجایی  از بین رفته درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا مراتب باستناد 
تبصره یک ماده 120 آیین نامه ثبت در یکنوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
یا انجام معامله نسبت به ملک مرقوم می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله باین اداره اعالم و رسید دریافت نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت 
مذکور و نرسیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق 

مقررات اقدام خواهد شد.آ1406051   م الف: 523                    تاریخ انتشار:1400/07/07
                               حسینعلی مالیی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان

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

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

مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در بخش نه ثبت آمل - دهستان لیتکوه

41- اصلی ) قریه تجن جار علیا(
6304 فرعی آقای محمد حسین پور در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 139.66 مترمربع 
خریداری شده بالواسطه از مرتضی گل چوبی نیا عمران و مع الواسطه از زینب خاتون ابراهیمی و حبیب اله تجن جاری.

لذا به موجب ماده 3- قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 – آیین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در 
روستاهارای هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی در روس��تاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و 
رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 

حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار 
نامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیئت پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین 
آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه 
تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.آ1405516    م الف 1189075

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،06،24                             تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،07،07
فیض اله ذبیحی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ررای ش��ماره 140060321006000861هیئ��ت اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم 
فاطمه دهستانی ده جمالی فرزند محمد بشماره شناسنامه 6 صادره از بافق نسبت به 105 سهم مشاع از 310سهم 
ششدانگ یک باب خانه و باغچه به مساحت کل 313 مترمربع بطورمفروز قسمتی از پالک 1 فرعی از 2010 – اصلی 
بخش 7 یزد واقع در طزرجان  در ازای مالکیت مشاعی متقاضی محرزگردیده است. لذا به منظوراطالع عموم دردو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 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 قضائی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1405476
تاریخ انتشارنوبت اول: سه شنبه : 1400/06/23                 تاریخ انتشارنوبت دوم: چهارشنبه : 1400/07/07

امیرحسین جعفری ندوشن-رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ررای ش��ماره 140060321006000863هیئ��ت اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضیآقای 
محمد رضا خان زاده فرزند اکبر بش��ماره شناس��نامه 54507 صادره از یزد نس��بت 205س��هم مشاع از 301سهم 
ششدانگ یک باب خانه باغچه به مساحت کل 313 مترمربع بطورمفروز قسمتی از پالک 1 فرعی از 2010 – اصلی 
بخش 7 یزد واقع در طزرجان  در ازای مالکیت رسمی مشاعی متقاضی محرزگردیده است. لذا به منظوراطالع عموم 
دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 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 قضائی تقدیم نمایند.بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1405477
تاریخ انتشارنوبت اول: سه شنبه : 1400/06/23                 تاریخ انتشارنوبت دوم: چهارشنبه : 1400/07/07

امیرحسین جعفری ندوشن
رئیس ثبت اسناد و امالک  

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

 براب��ر رای ش��ماره 140060306012002230 هیئ��ت اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض آقای / خانم 
زهرا کریمی فرزند عبداله بشماره شناسنامه 34240صادره از تربت حیدریه در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
100 متر مربع از پالک 1028 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش سه کاشمر به آدرس خیابان قائم – نسترن شمالی 
خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم عزیزاله جعفری  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 اعتراض 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 قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1405478 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/06/23                     تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/07/07

احمد جهانگیر 
قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

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

 برابر رای ش��ماره  140060308002000654 – 1400/6/09هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی محمود زرگر به ش��ماره شناس��نامه 102 کد ملی 0889027447 
صادره از قاین فرزند محمد در ششدانگ یکباب منزل به مساحت  146،20 مترمربع در قسمتی 
پالک 984 فرعی از 1270-اصلی واقع اراضی مزرعه ابوالخیری شهر قاین بخش 11 قاین از محل 

مالکیت برات حسن پور محرز گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتیکه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. آ1405418

تاریخ انتشار  نوبت  اول  :  1400/06/22       تاریخ انتشار  نوبت  دوم  :  1400/07/07
علی  صفائی فر-رئیس  اداره  ثبت  اسناد وامالک قاینات
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