
شعر و شور 

شب شعر »آقای شهید«

مـــــدرس)ره( شب  ــروز شــهــادت شهید  در آســتــانــه ســال
آفرینش های  مؤسسه  همکاری  با  شهید«  »آقــای  شعر 
هنری آستان قدس رضوی و با حضور شاعران برجسته 
مجاهد  عالم  ایــن  زیــارتــگــاه  در  شعر  بــه  عالقه مندان  و 
یعقوبی؛  محمد  ادبی  محفل  این  ابتدای  شــد.در  برگزار 
عرض  ضمن  مـــدرس)ره(  آیــت هللا  شهید  زیارتگاه  مدیر 
این  و خاطره  یاد  گرامیداشت  و  میهمانان  به  خیرمقدم 
اسوه دین و سیاست، افزود: این زیارتگاه به عنوان قطب 
با  همکاری  آمــادگــی  منطقه  و  شهرستان  در  فرهنگی 
اداره  و همچنین  آفرینش های هنری آستان قدس  مرکز 
دارد  را  اســتــان  و  شهرستان  اســالمــی  ارشـــاد  و  فرهنگ 
این  بــرگــزاری  بــه  متوالی نسبت  و  ماهانه  بــه صــورت   تــا 

محافل اقدام کند.
در ادامه حجت االسالم والمسلمین سیدابوالفضل مبارز، 
سیدحجت  علیپور،  محمد  هــادی  عنبران،  رحیمی  رضــا 
نــبــوی ثــالــث، ابــراهــیــم طــاهــریــان، معصومه اســکــنــدری، 
هاشم زاده و مزاری مقدم به قرائت اشعار خود با موضوع 

شهید مدرس)ره( پرداختند.
مؤسسه  برنامه های  از  یکی  شهید«  »آقـــای  شعر  شب 
قــدس رضــوی در  آســتــان  امــاکــن مذهبی  و  بقاع متبرکه 
شهید  مجاهد،  شهید  شامخ  مقام  بزرگداشت  راستای 
آیت هللا مدرس)ره( است که همه ساله با حضور جمعی از 
عالقه مندان به شعر و ادب فارسی و شاعران برجسته در 

کاشمر برگزار می شود.
شایان ذکر است، در حاشیه این مراسم نمایشگاه کتابی با 

موضوع شهید آیت هللا مدرس)ره( برگزار شد.

ــزارش مــهــر، کــتــاب »حــدیــث سهر؛  ــ ــه گ ب
نکات ناب و خاطرات شنیدنی از عارفان، 
حکیمان و اندیشمندان« به کوشش وحید 
بوستان  مؤسسه  همت  به  و  واحــدجــوان 

کتاب در ۵۴۴ صفحه منتشر شد.
از  اســت مشحون  دفــتــری  حــدیــث سهر 
و  خــاطــرات شیرین  و  علمی  نــاب  نــکــات 
شنیدنی از عارفان، حکیمان، اندیشمندان، 
پندار،  که  صالحانی  و  بیداردالن  آگاهان، 
رفتار و کردار آنان مایه بیداری دل و روشنی 
ضمیر و پاکی روح و اندیشه است و با کمال 
دوســتــداران  اختیار  در  اخــالص  و  فروتنی 

علم و معرفت و پاکی قرار گرفته و بیداری و 
سعادت را برای آنان آرزومند است.

نخست،  مرحله  در  دارد  سعی  ــر  اث ــن  ای
عملی،  علمی،  تأثیرگذار  شخصیت های 
زالل  تشنگان  ــه  ب را  عــرفــانــی  و  فلسفی 
حکمت و معرفت و عاشقان پاکی و طهارت 
بیشتر بشناساند و در مرحله دوم، ابهام ها 
و شبهه هایی را که به سبب عدم آشنایی و 
کمی اطالع در ذهن بسیاری از افراد، درباره 
وجــود  بــه  و مشکالتی  بسته  نقش  آنــان 
آورده و نیز مانع بهره گیری از زندگی علمی 
و عملی آنان شده، بزداید و بدین سان راه را 

برای تأثیرپذیری از انسان های آگاه و بیدار 
هموار نموده و به سهم خود مقدمات تنبه 
جویای  و  کمال  مستعد  افـــراد  بــیــداری  و 

حقیقت را فراهم آورد.
از جمله عارفان، حکیمان و اندیشمندانی 
و خــاطــرات شنیدنی در  نـــاب  نــکــات  کــه 
خصوص آنان در این اثر ذکر شده، می توان 
ــدیــن  بـــه مــحــی الــدیــن ابـــن عـــربـــی، صــدرال
قونوی، جالل الدین محمد بلخی )مولوی(، 
خواجه  ابوعلی سینا،  آملی،  حیدر  سید 
نــصــیــرالــدیــن طـــوســـی، صــدرالــمــتــألــهــیــن 
شیرازی، عالمه سید علی آقا قاضی، عالمه 

خمینی،  روح هللا  ــام  امـ قــزویــنــی،  رفــیــعــی 
طباطبایی،  سیدمحمدحسین  عــالمــه 
عالمه  مطهری،  مرتضی  شهید  آیــت هللا 
حسن حسن زاده آملی، آیت هللا سیدرضا 
ــوادی  ــــت هللا عــبــدهللا جـ بــهــاءالــدیــنــی، آی
شیخ  آملی،  هاشم  میرزا  آیــت هللا  آملی، 
احمد کافی، آیت هللا سید علی خامنه ای، 
آیــت هللا  سیستانی،  سیدعلی  آیـــت هللا 
نــاصــر مــکــارم شـــیـــرازی، آیـــت هللا محمد 
محمدابراهیم  آیــت هللا  لنکرانی،  فاضل 
مهندسی  محمدمهدی  اســتــاد  و  جناتی 

اشاره کرد.

تازه های نشر تازه های نشر 

به همت مؤسسه بوستان کتاب

کتاب »حدیث سهر« 
منتشر شد

WWW.QUDSONLINE.IR

وضعیت مبهم حج در پی بروز سویه جدید کرونا

میلیون ها زائر منتظرند

 نمایشگاه آثار خوشنویسی »احمد قائم مقامی« 
در نگارخانه رضوان گشایش یافت

سیاه مشق های »من و معشوق« 

خاطرات شفاهی

 رهبری گفتند
»تالوت را رها نکن«
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توصیه آیت اهلل بهجت)ره( درباره نحوه دعا کردن

شرایط استجابت قطعی دعا 
چیست؟

    سال اول    ویژه نامه 211    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

کتاب »به سیب گفتم سالم خانم« از انتشارات 
به نشر در بخش شعر کودک برنده مرغک زرین 
جشنواره کتاب سال کانون پرورش فکری کودکان 
آستان نیوز، جشنواره  گــزارش  نوجوانان شد.به  و 
جایزه کتاب سال کودک و نوجوان کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان در شاخه های داستان 
و شعر کودک و نوجوان، بازنویسی و تصویرگری 

با هدف کمک به ارتقای کیفیت 
آثار و معرفی کتاب های مناسب 
و  ــوجــوان  ن و  کـــودک  مخاطبان 
خـــانـــواده هـــا و نــیــز حــمــایــت از 

پدیدآورندگان این ...

سبک زندگی انقالبی در گفت وگو با طراح حلقه صالحین بسیج 

آرمان گرایی، حرکت آفرین است
 افتخاری دیگر نصیب انتشارات

 آستان قدس رضوی شد

زرین  مرغک 
برای 

»به نشر« 
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منبر مجازی

نعمِت هشدار

حجت االسالم فرحزاد   اگه یه فرزندی 
مریض شد، مریضیشم سخته، باید قرص 
گاهی  بزنه،  آمپول  بخوره،  شربت  بخوره، 
بستری بشه... به بچه میگن بیا بریم دکتر 
میگه من نمیام از آمپول می ترسم، زیر بار 
نمیره. اگه محبت پدر و مادر به این بچه 
بریم  بیا  میگن  بار  دو سه  باشه،  ضعیف 
دکتر، آمپول بزن، دارو بخور بعد میبینن 

به حرف نمیکنه ولش میکنن. 
خــب حــاال گــاهــی ویـــروس تــوی بــدن بچه 
موجب  میشه،  فلج  موجب  مثالً  هست 
تب میشه، گاهی از پا درمیاره بچه رو اما 
اگه محبت پدر و مادر به بچه شدید باشه، 
اصرار می کنن، هشدار میدن، می ترسونن 
بچه رو از عواقب مریضی... پیامبرا هم اگه 
دقت کنین، به مردم اصرار میکنن، هشدار 
میدن، انذار... از بهشت و جهنم میگن... 
انذار پدر و مادر برای اینکه  آیا هشدار و 
بچه رو ببرن درمان کنن از روی کینه ورزیه؟ 

به خاطر شدت محبته. 
همه انذارهای قرآن، هشدارهای پیامبران، 
ــرای مــا ایــجــاد کـــردن، از  تــرس هــایــی کــه بـ
اینا برای چیه؟ اصالً میگن  جهنم گفتن، 
اگه خدا جهنم رو نمی آفرید بنده هاش به 
بهشت نمی رفتن... ببینین خدا در سوره 
ویژگی های  از  یکسره  که  الرحمن جاهایی 
جهنم میگه، بعدش میپرسه کدوم یکی از 
نعمت های خدارو تکذیب می کنین؟ فبای 
آالء ربکما تکذبان؟ یعنی اینا، این جهنم 
که گفتیم، نعمت خداست... خیلی ها اگه 
جهنم نباشه، یاد خدا نمی کنن... میخوام 
بــگــم خلقت جــهــنــم، وجـــود دشــمــنــان و 
مشکالتی که بشر رو دائم تهدید میکنن 
ما محبت  به  که  دوستانی  مقابلش  در  و 
می کنن، دست مارو میگیرن، همه اینا از 
شدت محبت، لطف و عنایت خداوند به 

بنده هاش خلق شده... 
گر به جنت میروی بستان اوست/ گر به 
دوزخ میروی زندان اوست... گر به مشرق 
مــیــروی هــم ســوی اوســـت/ گــر بــه مغرب 
می روی هم زان اوست... خدا میگه برات 
مهمونخونه و جای خوب آمــاده کــردم که 
نکنی  تالش  اگه  بشی،  همنشین  اولیا  با 
بری توی این مهمونخونه، باید بری دوزخ با 
شیاطین همنشین بشی... خب خدا مگه 

اهل انتقام گرفتنه که این کارو میکنه؟ 
ــرف خـــودش  ــده هــاشــو بـــه طــ ــن ــخــواد ب ــی م
نهج البالغه  در  امیرالمؤمنینم  بکشه... 
میگن مَن حَــذّرََک کَمن بَّشرک. کسی که 
برحذر  رو  تو  و  میده  هشدار  تو  به  دائــم 
از بدی ها، در واقــع به تو بشارت  مــی داره 

میده... .

درباره یکی از قدیمی ترین مساجد مشهدالرضا j که همچنان فعال است

ناشنیده های مسجد »مقبره«
محمدحسین نیکبخت   یکی 
از آن قسمت های مهم تاریخ شهر 
مشهد که شایسته بررسی است و 
می توان با دقت در آن ها، اطالعات 
این  ســرگــذشــت  ــاره  ــ درب بیشتری 
شهر بدست آورد، تاریخ مساجد 
قدیمی مشهد است که همچنان در بافت قدیمی 
مــورد احترام و عالقه  و  شهر خودنمایی می کنند 
که  گفتیم  قبل  قسمت های  در  هستند.  مـــردم 
احتماالً نخستین مسجد مشهد، مسجد باالسر 
بود که در دوره غزنوی ساخته شد و امروزه بخشی 
از اماکن متبرکه و نزدیک به روضه منوره است. 
همین اواخر هم به مسجد »نظریافته« و بانی آن 
بی بی رقیه خاتون در محله سرشور اشاره کردیم. 
اهمیت تاریخ مساجد در این است که این اماکن 
مذهبی، به دلیل حرمت و جایگاه ویــژه ای که در 
از  و  به وقت اضطرار  ــد، جز  دارن جامعه اسالمی 
و  ساختمانی  تغییرات  دستخوش  نــاچــاری،  روی 
موقعیتی نمی شوند؛ از همین رو می توان با توجه 
آن هــا  جغرافیایی  موقعیت  و  ســاخــت  تــاریــخ  بــه 
اجتماعی،  فرهنگی،  وضعیت  دربـــاره  شهر،  در 
اطالعاتی  منطقه  یک  و حتی سیاسی  اقتصادی 
شهر  سرگذشت  شناخت  در  که  آورد  بدست  را 
مشهد، بسیار کلیدی و مهم است. در این قسمت 
از یادداشت های صفحه نخست رواق، می خواهیم 
درباره یکی از مساجد بسیار قدیمی شهر مشهد 
در  مــقــبــره  مسجد  کــنــیــم؛  آن صحبت  تــاریــخ  و 

باالخیابان.

چرا مقبره؟ ◾
ــروزه در  امــ کــه  یــا »مــیــرزاحــســن«  مسجد مقبره 
مجاورت کوچه ضلع غربی مجموعه تاریخی باغ 
و آرامگاه نادری قرار دارد، یکی از مساجد بسیار 
قــدیــمــی مشهد اســـت کــه حــتــی عــمــری بیشتر 
امــا به دلیل مــجــاورت با  نـــادری دارد،  از آرامــگــاه 
این مجموعه، در دو قرن اخیر به مسجد مقبره 
مــعــروف شــده  اســت. ظــاهــراً ایــن مسجد پیشتر 
صاحب آب انــبــار و حمامی هــم بــوده  کــه امــروزه 
اثــری از آن هــا وجــود نــدارد. مسجد کنونی مقبره 
هر چند نشانه هایی از گذشته پرشکوه خود دارد، 
بسیاری  و  اســت  شــده   بنا  تجدید  تدریج  به  امــا 
نظر  به  الگوهای معماری آن جدید  و  تزئینات  از 
می رسد. در کتیبه ای قدیمی که ظاهراً تا دهه 1320 

در مسجد وجــود داشــت، بانی مسجد فــردی به 
آن  تاریخ ساخت  و  میرزاحسن خادم رضوی  نام 
البانی  »و  1032ق/ 1002ش مشخص شده  بــود: 
الغنی  ملک  توفیق  به  الشریف...  المسجد  هذه 
میرزا حسن خادم الرضوی احسن هللا الیه و اتفق 
االتمام لهذه البقعه فی سنه 1032«. با این حال 
در برخی متون از نام میرابوصالح رضوی به عنوان 
بانی مسجد مقبره سخن به میان آمده  است که 
این  نیست. شاید  و درســت  دقیق  خیلی  ظــاهــراً 
و  نــواب  مدرسه  معروف  بانی  همان  میرابوصالح، 
از  مصالی مشهد باشد که حــدود ۵0 سال پس 
بنای مسجد مقبره، در قید حیات بود و احتماالً 
مسجد را تعمیر یا تجدید بنا کرده  است. بگذریم؛ 
قدر مسلم آن است که مسجد مقبره در دوره شاه 
عباس یکم صفوی ساخته شد و این را باید از روی 
تاریخ احداث آن بفهمیم. خانیکوف، خاورشناس 

روس کــه اواســـط دوره قــاجــار بــه ایـــران آمـــد، در 
گزارش خودش این مسجد را مقابل آرامگاه نادر 
دردسرهای  موجب  نظر  اظهار  همین  و  دانسته 
فراوانی شده  است؛ چه دردسری؟ برخی محققان 
بر اســاس همین گــزارش، مسجد فعلی مقبره را 
مسجد اصلی نمی دانند و حتی مرحوم بدایع نگار 
مقبره  مقابل  »مسجد...  اســت:  معتقد  رضــوی 
)از بین  نادری به بیت المعمور ملحق شده  است 
رفته  است(«. با این حال، پژوهش های اخیر نشان 
می دهد مکان مسجد، از قدیم همین مکان فعلی 
از کوچه کنار  بــوده  اســت و شاید وجــود یک در 
مسجد که روبه روی آرامگاه نادری قرار می گرفت، 

موجب شده  است که خانیکوف در گزارش خود، 
مسجد را مقابل مقبره نادر بداند.

رمزگشایی از موقعیت و تاریخ مسجد ◾
با توجه به سال ساخت مسجد مقبره و همزمانی 
بــاالخــیــابــان مشهد،  بــا دوران ســاخــت  آن  ایــجــاد 
می توان آن را در زمره بناهایی دانست که برای هر 
چه باشکوه تر کردن مسیر باالخیابان ساخته شده  
خیابان مشهد، شامل  طــرح  که  می دانیم  اســت. 
باالخیابان و پایین خیابان، همزمان با ورود شاه عباس 
به مشهد، پس از دفع حمله ازبکان ریخته شد و 
طراح آن به احتمال زیاد، شیخ بهایی بود. مسجد 
مقبره با توجه به موقعیت این معبر بسیار مهم 
مشهد، در حاشیه آن ساخته شد تا هم بر آبادانی 
و زیبایی مسیر اضافه کند و هم برای کسبه اطراف 
باالخیابان که فاصله مغازه آن ها تا مسجد جامع 

گوهرشاد و حرم مطهر نسبتاً زیــاد اســت، مکانی 
باشد. مسجد مقبره در  یومیه  ادای فرایض  بــرای 
دوره های تاریخی بعد، شاهد برخی رویدادها و مکان 
وقوع آن ها بوده  است. طبق یک روایت تاریخی، این 
مسجد پناهگاه مردم در جریان واقعه به توپ بستن 
حرم مطهر رضوی در نوروز سال 1291 خورشیدی 
بود و در دوران انقالب و چند دهه اخیر نیز به دلیل 
قرار داشتن در مرکز شهر و نزدیکی به حرم مطهر، 
محل برگزاری مراسم و سخنرانی های بسیار مهم 
شد؛ از جمله سخنرانانی که در این مسجد به ایراد 
خطابه پرداختند، می توان به شهید سیدعبدالکریم 

هاشمی نژاد اشاره کرد.
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خاطرات علما/ آیت اهلل العظمی بروجردی

من كتاب را بی وضو 
مطالعه نكرده ام



قلیل 
تدوم 
علیه 
ارجی من 
کثیر مملول 
منه
کار )خیر( اندک  
 که بر آن 
 مداومت ورزی 
 از کار بسیار که 
از آن خسته شوی  
امیدوار کننده تر 
است.

و اعمل 
لدنياك 

كأّنك 
تعيش أبدا 

و اعمل 
آلخرتك 

كأّنك متوت 
غدا

برای دنیایت چنان 
کار کن که گویا برای 
همیشه )در این دنیا( 
خواهی بود. و برای 
آخرتت )نیز چنان( 
سعی و تالش کن که 
گویا فردا از این دنیا 

خواهی رفت.

احمد ابوالقاسمی، قاری بین المللی و پیشکسوت قرآن در 
محفل انس با قرآن مجمع قرآنیان اسالمشهر پیش از اینکه 
به تالوت آیاتی از کالم هللا مجید بپردازد با اشاره به خاطره ای 
از دیدار با رهبر معظم انقالب در سال های گذشته، به ارائه 
توضیحاتی در خصوص اهمیت تــالوت قــرآن پرداخت و 
همچنین از یک قاری مصری سخن گفت که حرف او در یک 
محفل انس با قرآن موجب شد به تالوت قرآن با اهمیت 

بیشتری بها دهد. 
به گزارش تسنیم، ابوالقاسمی ماجرای شک در تالوت قرآن 
و حل آن توسط رهبری را این گونه روایت می کند: چند سال 
پیش در تالوت قرآن و اینکه چرا باید تا این اندازه قرآن بخوانم 
شک کردم. تصور می کردم اگر به آن دنیا رفتم و به من گفتند 
چــرا مثالً به مسائلی نظیر مفاهیم و غیره نپرداختی چه 
بگویم. آن زمان کمی بیش از 30 سال سن داشتم. این شک 

با من بود تا اینکه در اوایل دهه 80 برای تالوت قرآن خدمت 
رهبری رسیدم. در ذهنم دو سؤال داشتم؛ یکی اینکه چقدر 
تالوت من معنامحور است و دیگر اینکه مقامات را چطور 
استفاده می کنم. پس از تــالوت قــرآن خدمت آقــا رسیدم 
و پیش از اینکه این دو پرسش را مطرح کنم، گویی ایشان 
ذهن من را خواند و پاسخ داد و فرمود: خیلی خوب و بامعنا 

می خوانی و از مقامات هم خوب استفاده می کنی.

این هم گذشت تا اینکه یک بار دیگر خدمت رهبر معظم انقالب 
رسیدیم و پس از اینکه تالوت کردم و همچنان با آن شک روبه رو 
بودم، آقا به من فرمودند: آقای ابوالقاسمی، مبادا که تالوت قرآن 
را رها کنی. این را هم بد نیست بگویم من دوست داشتم از 
ایشان انگشتر بگیرم. وقتی ایشان داشت به من نکاتی در مورد 
تالوت می گفت، انگشترها هم در دست ایشان به شدت توجه 
من را جلب کرده بود. باالخره ایشان به من توصیه کردند تالوت 

را رها نکنم و فرمودند: تالوت شما سه برابر جای بهتر شدن دارد 
و من هم گفتم: آقا شما از ما تعریف می کنید اما صله ای چیزی 
به ما نمی دهید که ایشان گفتند: یک انگشتر به شما می دهم. 
البته در آن جلسه انگشتر را ندادند و پس از یک هفته انگشتری 
که سال ها با آن نماز خوانده بودند را برای من ارسال کردند.این 
فرمایش رهبر معظم انقالب که به من گفت تالوت را رها نکن 
و تا آخر برو برای من خیلی جالب  بود. در همان جلسه یکی از 

قاریان کشور ما هم تالوت کرد و یک قاری مصری هم در جلسه 
بود. این قاری مصری حرفی به من زد که هم انرژی مضاعفی به 
من داد و هم اصطالحاً جگر من را آتش زد. به من گفت: شما باال 
بروید یا پایین بیایید و خیلی هم که خوب بخوانید در تصورتان 
این نباشد که می توانید مانند مصری ها قرآن بخوانید. من از این 

حرف هم ناراحت شدم و هم انرژی بیشتری گرفتم.
یک زمانی این تصور دربــاره ما وجود داشــت، اما امــروزه بنده 

اطــالع دارم صــدای قاریان کشور ما در کشور مصر پیچیده 
است. یکی از دوستانم که به مصر رفته می گفت در مسجد 
رأس الحسین تعدادی از قاریان بودند که به اسم، قاریان ایرانی 
را می شناختند و از چهار قاری نام بردند که تالوتشان را پیگیری 
می کنند. یکی از آن هــا آقــای شاکرنژاد بــود و دیگر هم آقای 
منصوری. بنابراین می خواهم بگویم پیشرفت ما برای مصری ها 

خیلی سخت است اما این اتفاق افتاده است.

خاطرات شفاهی
  رهبری گفتند 
 »تالوت را 
رها نکن«

خاطرات علما
آیت اهلل العظمی بروجردی

   من کتاب را بی وضو مطالعه نکرده ام
یکی از کارهایی که مرحوم آیت اهلل بروجردی انجام می داد ساختن 

بناهای مختلف در قم، نجف، سامرا، آمریکا و اروپا بود. ایشان یک 
هفته پیش از رحلتشان نامه ای برای وکیل خود در نجف نوشتند 

که یک هفته پس از رحلتشان به دست وکیل رسید.در آن نامه چنین 

آمده بود :شنیده ام در نجف حمام درستی وجود ندارد، شما زحمتی 
بکشید، فعالیتی بکنید تا یک حمام مناسب در آنجا تأسیس شود.

همچنین شنیده ام شیعه ها در بغداد مسجد مناسبی ندارند، در یک 
جای خوب بغداد مسجدی تهیه کنید. وقتی کار برای خدا باشد،خدا 

مابقی را فراهم می کند.برای ساختن مسجد اعظم به ایشان عرض 

شد:35 تن آهن کم داریم، ایشان با آنکه در آن زمان دستشان تنگ 
بوده، به یکی از دوستان به نام حاج احمد فرمود: این آهن را تهیه 
کنید.حاج احمد برای خرید آهن به تهران رفت و پس از کم و زیاد 

کردن قیمت و چانه زدن، آهن را به مبلغ 110 هزار تومان خریداری 
کرد. وقتی نزد آقای بروجردی آمد، ایشان فرمودند: االن نقد ندارم. 

این 10 هزار تومان را بگیر، بقیه را هم بعداً می دهم. وقتی حاج احمد 
پول را برای تحویل برد، آهن فروش گفت: من این آهن ها را برای پول 
ندادم بلکه دادم برای خانه خدا.حاج احمد که از این رفتار آهن فروش 

متعجب شده بود،گفت: شما ابتدا آن قدر سخت گیری کردید و حاال 
می گویید پول نمی خواهم. آهن فروش گفت: سخت گیری کردم 

می خواستم چیزی که برای خدای متعال دادم در حسابم باشد و 
سهم امام یا وجوه شرعی دیگری هم بدهکار نیستم.

خاطره دوم ◾
شهید شیخ مرتضی بروجردی-که در عراق به شهادت رسید- به 

نقل از آیت اهلل بروجردی، برایم نقل می کرد:در بروجرد که بودم 
بعضی ها با من مبارزه می کردند و اگر می خواستم مقابله به 

مثل کنم می توانستم ولی نکردم و هر وقت به قلبم فشار می آمد، 
می گفتم: خدا! که همان ها بعدها از ارادتمندان آقا شدند.بنده با 

گوش های خودم شنیدم ایشان)آیت اهلل بروجردی( می فرمود :از 

وقتی خودم را شناختم یک آن از درس غافل نبوده ام و فرمود: من 
کتاب را بی وضو مطالعه نکرده ام؛ کسی خیال نکند اوقاتش را این 

طرف و آن طرف بگذراند و شبانه روز هم یک ساعت مطالعه کند به 
جایی می رسد.

)شکوه فقاهت: یادنامه مرحوم آیت هللا حاج آقا حسین بروجردی، ص509(

با وجــود اینکه روزهــای پایانی ربیع الثانی را سپری 
مــی کــنــیــم، ســعــودی هــا بـــرای وضــعــیــت حــج تمتع 
تصمیم گیری نکرده و اعالم رسمی را به دلیل وجود 
گونه  های جدید کرونا امکان پذیر نمی دانند. بنابراین، 

میلیون ها زائر در جهان همچنان منتظر هستند.
به گزارش فارس، حج تمتع یکی از مناسکی است که 
با توجه به استقبال باالی ایرانیان و کمبود سهمیه 
کشورمان شاید تشرف به این سفر معنوی در طول 
عمر هر فرد یک بار محقق شود. بنابراین، سفر حج 
تمتع یکی از سفرهای به یادماندنی و البته برای افرادی 

که مستطیع هستند، واجب است.
امسال در حالی که ماه ربیع الثانی هم رو به پایان 
است، هنوز سعودی ها از هیچ کشوری برای انعقاد 
تفاهم نامه حج تمتع دعوت نکرده اند و به نظر می رسد 
مسئوالن سعودی با توجه به ادامه روند شیوع کرونا 
در جهان، قرار است باز هم محدودیت هایی را برای 

پذیرش زائران خارجی در ایام حج تمتع اعمال کنند.

گونه های کرونا تصمیم گیری برای حج ۱۴۴۳ را با  ◾
مشکل روبه رو کرد

به گفته یک منبع آگاه، مسئوالن سعودی همچنان 
جلساتی بــرای بــرگــزاری حج تمتع با حضور زائــران 
خارجی، تشکیل می دهند اما هنوز نتیجه قابل قبولی 
از این جلسات خــارج نشده و مقامات سعودی در 
دو راهــی پذیرفتن یا نپذیرفتن زائــر خارجی در حج 
۱۴۴3 هستند. با وجود این، بسیاری از مسئوالن حج 
عربستان معتقدند با توجه به اینکه ویــروس کرونا 
یک ویروس ناشناخته و البته پیش بینی نشده است، 

نمی توان برای حج تمتع از حاال تصمیم گیری کرد.

زائران حج کشورمان آسترازنکا می زنند ◾
البته اکنون زائران خارجی با رعایت نکات بهداشتی 
به عمره مفرده مشرف می شوند و عربستان هم 
برای پذیرش زائران خارجی به کشورش محدودیت 
تزریق واکسن را اعمال می کند. آن هم واکسنی که 
مورد تأیید خودشان است؛ یعنی واکسن های فایزر، 
آسترازنکا، جانسون اند جانسون و همچنین مدرنا. 
واکسن سینوفارم هم در ماه های گذشته مورد تأیید 
عربستان بود که پس از مدتی سعودی ها نسبت به 
اثرگذاری این واکسن تردید داشته و آن را از لیست 

واکسن های مورد تأیید حذف کردند.
اکبر رضایی، معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت 

با توجه به ضــرورت تبعیت از کشور میزبان در ایام 
حج تمتع، می گوید: فقط واکسن آسترازنکا در سبد 
واکسیناسیون عمومی کشورمان وجود دارد. بنابراین، 
زائران حج تمتع باید واکسن آسترازنکا تزریق کنند و 
به این ترتیب برنامه ریزی شده افرادی که قرار است 
به حج تمتع مشرف شوند، حداقل دز یادآور را از این 
واکسن بزنند. البته هنوز عربستان تصمیم نهایی برای 
حج تمتع را اعالم نکرده و وضعیت این سفر معنوی 

برای زائران کشورمان مشخص نیست.

 احــتــمــال کــاهــش سهمیه زائــــران کــشــورهــا به ◾
 ۱۰ درصد

با وجود این، برخی از منابع مطلع معتقدند امسال 
در صورتی که سعودی ها برای حج تمتع زائر خارجی 
پذیرش کنند، محدودیت های سخت گیرانه ای اعمال 
خواهند کرد و حتی تعداد سهمیه ها را به کمتر از ۱0 

درصد کاهش می دهند.
حتی برخی معتقدند امسال مسئوالن حج عربستان 
حداکثر 500 هزار زائر را پذیرش می کنند که این تعداد 
بیشتر به خارجی های ساکن عربستان تخصیص 
می یابد و سهمیه کشورهای خارجی هم محدود بوده و 
فقط از برخی کشورها خواهد بود. درباره ایران اسالمی 
هم باید منتظر مذاکرات ایران و عربستان در این زمینه 
باشیم؛ به طوری که اگر کنسولگری ایران در عربستان 
راه انــدازی شود، احتمال تشرف زائران ایرانی در حج 

تمتع افزایش می یابد.
البته در سال های گذشته یعنی از سال 9۴ تا 98 که 
روابط دیپلماتیک بین ایران و عربستان قطع بود، با 
تفاهم نامه مسئوالن حج دو کشور، زائران ایرانی در ایام 
حج تمتع به سرزمین وحی مشرف شدند تا جایی که 
سال 98 که آخرین اعزام زائران ایرانی بود، 88 هزار و 

550 زائر ایرانی حاجی شدند.

آیت هللا بهجت)ره( می فرمود: استجابت دعا شرطش 
توبه است، بنابراین مالئکه می گویند: چرا این مشروط 
)دعا( را با شرطش )توبه( به جا نمی آورید تا مستجاب 

شود و چرا دعای تائب و دعای با توبه نمی کنید؟
خــدای متعال در قــرآن کریم می فرماید: »أدعونی 
ــع استجابت دعا را تضمین  إستجب لکم«؛ درواق
فرموده است. اما این سؤال برای ما مطرح است چرا 
برخی از دعاهایمان به اجابت نمی رسد و چه گره و 
مشکلی در راه استجابت وجود دارد که این وعده الهی 

محقق نمی شود.
خبرگزاری تسنیم، با مــرور بخش هایی از سخنان 
گهربار آیت هللا العظمی محمدتقی بهجت)ره( در 
خصوص شرایط استجابت دعا، درصدد یافتن پاسخ 
برای این پرسش برآمده است. الزم به توضیح است 
این بخش از سخنان آن عالم وارسته و عبد صالح 

خدا، به تأیید دفتر معظم له رسیده است.

چگونه دعا کنیم که مستجاب شود؟ ◾
چگونه می شود کاری بدون مقدمات و شرایط انجام 
گیرد؟ اگر می خواهید دعا کنید و واقعاً دعا و خواستن 
از خدا باشد، دعا تشریفاتی دارد. اگر می خواهید از 
ناحیه دعا به جایی برسید، زبان حالتان این باشد: 
»تسلیم خدا هستیم، هر چه بخواهد بکند. بنا داریم 

عمل به وظیفه بندگی کنیم«.
آیا با این حال خدا ما را به دست گرگ می دهد؟ او 
می تواند تمام مصیبت های اهل ایمان را تــدارک و 
جبران کند، هرچند خــراش و خدشه ای باشد. در 
صورت روشنایی )راه و تکلیف( راه بروید و اگر روشن 

نبود عصا را به زمین بکوبید و احتیاط کنید.

دعا مشروط به توبه است یا نه؟ ◾
ــؤال: چـــرا ایـــن همه دعـــا می کنیم و مستجاب  ســ

نمی شود و مالئکه باز می گویند چرا دعا نمی کنید؟
جواب: زیرا شرط استجابت دعا توبه است، بنابراین 
مالئکه می گویند: چرا این مشروط )دعا( را با شرطش 
)توبه( به جا نمی آورید تا مستجاب شود و چرا دعای 

تائب و دعای با توبه نمی کنید؟!

شرایط استجابت قطعی دعا ◾
برای دعا این امور الزم است:

اول، ثنا و تعظیم و تمجید ساحت مقدس حضرت 
حق تبارک و تعالی

دوم، اقرار به گناهان و اظهار ندامت از آن که تقریباً به 
منزله توبه یا مالزم آن است.

سوم، صلوات بر محمد و آل محمد)ع( که وسیله و 
واسطه فیض هستند.

چــهــارم ،بــکــا و گــریــه و اگــر نشد تباکی ولــو خیلی 
مختصر.

و پس از این ها درخواست حاجت که در این صورت، 
بـــرآورده شــدن حاجت بــرو و برگرد نـــدارد. البته اگر 
این مطالب )ثنا و تعظیم و تمجید، اقرار به گناهان، 
صلوات و بکا و تباکی( در سجده باشد، مناسب تر 
است و تأثیر بکا در این میان به جایی می رسد که در 
عمل  ام داود و نیز در قنوت وتر آمده است: »فان ذلک 
عالمة االجابة؛ این نشانه مستجاب شدن ]دعا[ 
است« و در اذن دخول ائمه اطهار)ع( نیز وارد شده 
است: »فهو عالمة ]القبول و[ االذن؛ این عالمت اذن 
]دخول و قبولی[ است« یعنی راه تکوینی به خدا و 
ارتباط با غیب است، البته برای کسی که این مطالب 

را باور کند.

اگر نعمت فراوان نیست قطعاً بدانیم... ◾
اگر نعمت فراوان نیست قطعاً بدانیم شکر نکرده ایم. 
این همه ابتالئات و گرفتاری های ما در اثر ناشکری 
و کفران نعمت های ماست؛ زیــرا خداوند سبحان 
می فرماید: »لئن شکرتم الزیدنکم و لئن کفرتم ان 
عذابی لشدید« اگر سپاسگزاری کنید، قطعاً نعمت 
خود را برای شما زیاد می کنم و اگر ناسپاسی کنید، 
به راستی که عذاب من سخت و شدید است.یعنی 

و اگـــر شکر شکر، موجب ازدیـــاد نعمت هاست 
نکردید خبری از ازدیــاد 

نیست. بنابراین اگر 
دیدیم ازدیاد نیست، 
شک نکنیم و بدانیم 

شکر نیست.

وضعیت مبهم حج در پی بروز سویه جدید کرونا

 میلیون ها زائر 
منتظرند

توصیه آیت اهلل بهجت)ره( درباره نحوه دعا کردن

شرایط استجابت قطعی دعا 
چیست؟

سبک زندگیحج و زیارت ــان    ــری ــغ ــب اص ــن زی
سبک زندگی از مهم ترین 
ــه در  ــ مـــبـــاحـــثـــی اســـــت ک
ــورد  ــ مـــســـائـــل تــربــیــتــی م
توجه قرار می گیرد و به طور 
مستقیم بر سالمت روحی و روانــی فرد و جامعه 

تأثیر می گذارد.
برای بررسی بیشتر سبک زندگی اسالمی و به طور 
دقیق تر، سبک زندگی انقالبی بــه ویــژه از حیث 
تربیتی سراغ حجت االسالم والمسلمین سعید 
دسمی، تولیت حوزه علمیه حضرت بقیه هللا)عج( 
تــهــران رفتیم کــه پیش از ایــن هــا مــعــاون تعلیم و 
تربیت سازمان بسیج مستضعفین کل کشور و 

طراح اصلی حلقه های صالحین بوده است.

کارکردهای سبک زندگی مطلوب انقالب اسالمی  ◾
چیست؟

ــن مــوضــوعــی بسیار اســاســی و مهم اســت که  ای
ریشه در خــانــواده دارد. ابتدا بهتر اســت قدری 
دربــاره اهمیت و جایگاه خانواده صحبت کنیم. 
خانواده به عنوان نخستین واحد جامعه پردازی 
از اهمیت فــوق الــعــاده ای بــرخــورداراســت. اینکه 
خــانــواده را با کوچک ترین واحــد جامعه معرفی 
کنیم شاید قــدری تقلیل جایگاه خانواده باشد. 
بنابراین بهتر است بگوییم خانواده نخستین واحد 
جامعه سازی و جامعه پردازی اســت؛ نخستین 
خشت و سنگ بنای جامعه آرمانی و مطلوب است 
که زیرساخت تمدن اسالمی را فراهم می کند؛ 
هسته بسیار مستحکم و نفوذ ناپذیری کــه از 
تجمیع این هسته ها یک مجموعه و بنیان عظیمی 
بناگذاری می شود. خانواده یک نظام درونی و یک 
نظام بیرونی دارد و به لحاظ هرکدام از این نظام ها، 
کــارکــردهــای مختلفی از جمله کــارکــرد تربیتی، 

اقتصادی، فرهنگی و... دارد.

راهــکــارهــای واقــعــی، عینی و مصداقی تربیت  ◾
اجتماعی در راستای سبک زندگی انقالبی چیست؟
امــروز اصل بنیان خانواده در جهان تهدید شده 
و به مــرور زمــان خــانــواده در حــال از دســت دادن 
کــارکــردهــای خــود اســت و بــه سمت فــروپــاشــی و 
بــی هــویــتــی حــرکــت مــی کــنــد. یــکــی از مهم ترین 
ارزش هـــــــــــــــــــــــا و 
کـــارکـــردهـــای 
اصـــــــــــلـــــــــــی 
انـــــــــقـــــــــالب 
اســــــــالمــــــــی، 
استحکام بنیان 
خـــــــانـــــــواده 
اســـــــت. 
ایــــــــن 

استحکام به چند امر مربوط می شود.
یک بعد ناظر به کارکرد تربیتی خــانــواده است. 
کارکرد تربیتی خانواده بدین معناست خانواده 
مهم ترین کانون و جایگاه تربیت اجتماعی است؛ 
یعنی اساس تربیت اجتماعی در منظومه تربیت 
انقالبی، اخالقی، رفتاری، عقالنی و نفسانی در 
خانواده رقم می خورد. در خانواده است که تربیت 
و تقویت ابعاد »غیرت« جوانان و عفت دختران 
شکل می گیرد و هویت مؤمنانه زن انقالبی رقم 
مــی خــورد. در خــانــواده اســت کــه »والیــتــمــداری« 
و تبعیت از »جــریــان حــق« تمرین مــی شــود. در 
خانواده است که »احترام به ولی نعمت« و جایگاه 
و منزلت بزرگ ترها و ذی حــقــان مــورد توجه قرار 
مــی گــیــرد. در خــانــواده اســت کــه تمرین اخــوت و 
بـــرادری در یــک واحــد کوچک اجتماعی تبیین 

می شود. 
ــالوه بــر مــبــاحــث تــربــیــتــی، مــبــاحــث اقــتــصــادی  عـ
هــم در خــانــواده مــورد توجه قــرار مــی گــیــرد؛ مثالً 
ــواده« مهم ترین کــارگــاه »اقتصاد  ــانـ اینکه »خـ
مقاومتی« اســت؛ اقتصاد مقاومتی که مبتنی 
بــر استحکام اقتصادی بــا مصرف کــاالی درونــی 
و خـــودی اســت و »فــرهــنــگ قناعت پیشگی« و 
اســتــفــاده صحیح از زیــرســاخــت هــا و امــکــانــات 
ــدا مــی کــنــد. یعنی  ــی در خـــانـــواده نــشــر و نــمــو پ
 مهم ترین کــارگــاه تحقق اقــتــصــاد مقاومتی در 

جامعه، خانواده است.

پــس از گــذشــت ۴۰ ســال از انــقــالب اســالمــی،  ◾
امروز می شود گفت انقالب ما کجا ایستاده و در چه 

وضعی است؟ 
انــقــالب اســالمــی در گــام اول، ۴0 ســال نخست 
خود را پشت سر گذاشته است. در این مسیر با 
مشکالت و موانع بسیار زیادی از ابتدای انقالب 
تــا امـــروز مــواجــه بــوده کــه بــه اذعـــان عقالی عالم 
ــران مــی بــود  ــ شــایــد هــر کــشــور دیــگــری بــه جـــای ای
نمی توانست دوام بیاورد. این بقا و ماندگاری، این 
مبارزه ها، تحمل سختی ها و مشکالت و در کنارش 
ارائــه مدل ها و الگوهای توسعه ای و پیشرفتی، 
نشان دهنده این است که توانسته ایم الگوی قابل 

قبولی در سطح دنیا داشته باشیم.
بــا وجـــود اینکه بــا مطلوب ها و آرمــان هــا فاصله 
زیادی داریم اما توانسته ایم بازیابی هویتی کنیم 
و به استقالل حقیقی برسیم. اینکه کشوری با 
شعار »ما می توانیم« و بدون وابستگی به »شرق 
ــرقــدرت هــا نــظــام مستقلی داشــتــه  ــرب« و اب و غـ
باشد و نظام حکومتی اش را خودش انتخاب کند 
 در دنیا به سادگی اتفاق نمی افتد و هزینه های 

زیادی دارد.
 امـــروز الــگــوی انــقــالب اســالمــی بـــرای جــوانــی که 
دنــبــال هــویــت انسانی اســـت، هویتی بــر اســاس 
ارزشمندی علم، حقیقت انسانی استقالل، آزادی، 
ظلم ستیزی و باطل ستیزی دارد و این برای انقالب 
اسالمی ارزش است که به طور آرمانی از مظلومان 
سراسر جهان دفــاع کند و از این دفــاع خود هیچ 

ابایی نـــدارد. حتی ممکن اســت هیچ اشتراکات 
دینی هم با انقالب اسالمی نداشته باشند اما ما 
از بــاب انسانیت از آن مظلومان دفــاع می کنیم. 
شاید برخی فکر می کنند این ارزش ها آرمان های 
دست نیافتنی است و می پندارند انسان باید در 
دنیای پرتالطم محو شود و رنگ و بوی نظام سلطه 
به خود بگیرد تا بتواند به حیات خود ادامه دهد 
اما می بینیم انقالب اسالمی با هویت جدید خود 
توانست زنده بماند. البته گفتم ما مشکالتی هم 
داریم و هزینه زیادی برای استقالل طلبی خودمان 

پرداخت می کنیم.

اینکه رهبر معظم انقالب می فرمایند باید در  ◾
نگاه به مسائل »نگاه آرمان گرایی واقع بینانه« داشته 
باشیم آیا بدین معنا نیست بیش از حد به مسائل 

نگاه آرمانی داشته ایم؟
ــــالش و  ــی، »مـــجـــاهـــدت و ت ــ ــرای ــ ــان گ ــ ــه آرم نــشــان
کــوشــش« و نشانه واقــع بــیــنــی، »تــدبــیــر« اســت. 
»آرمــان گــرای واقــع بــیــن« همان »مجاهد مدبر« 
است. آرمان گرایی قید واقع بینی دارد؛ آرمان گرایی 
را درســـت تحلیل کنیم. تــوجــه بــه آرمــان گــرایــی، 
ــجــاد مــی کــنــد یعنی وضـــع مــطــلــوب را  حــرکــت ای
ببینیم و تسلیم وضع موجود نشویم و به سمت 
وضـــع مــطــلــوب حــرکــت کــنــیــم؛ یعنی مجاهدت 
خستگی ناپذیر داشته باشیم و بــرای رسیدن به 

آرمان ها تالش کنیم.
در ضرب المثل معروفی آمــده: کسی که به یک 
دلیل زندگی می کند به خاطر یک دلیل هم می میرد 
اما کسی که به هــزار دلیل زندگی می کند با یک 
دلیل نمی میرد. آرمان ها باید این قدر وسیع دیده 
شوند تــا انــســان به سادگی در مقابل مشکالت 
و سختی ها تسلیم نــشــود. آرمـــان هـــای انقالب 
اسالمی بر مبانی اسالمی مطابقت دارد اما وضع 

موجود ما با آرمان هایمان فاصله دارد.
زمــــان صـــدر اســــالم هــم هــمــیــن وضــعــیــت وجــود 
داشته؛ یعنی وضع موجود با آرمان فاصله بسیار 
داشته و حتی مشکالت بیشتری از ما داشتند 
و بــا اینکه در زمــان حــضــرات معصومین)ع( هم 
ــا فاصله با  ــود ام بــودنــد و زمـــان نـــزول قـــرآن هــم ب
 آرمان ها زیاد بود. مهم این است آرمان و هدف و 

غایت را گم نکنیم. 

ــام  ◾ ــری از ســبــک زنـــدگـــی ســیــاســی امـ ــی ــگــوگ ال
خمینی)ره( باید به چه صورت باشد؟

امروز سبک زندگی حضرت امام در قامت سبک 
زندگی رهبر معظم انقالب متجلی است. جوانان 
وقتی سیره علمی، عملی، سیاسی و اجتماعی 
ایشان را در توجه به نخبگان، استقالل، هویت و 
توجه به مستضعفان عالم می بینند می توانند از 

ایشان الگوبرداری کنند. 
ــالـــی در مــقــابــل همه  امـــامـــی کـــه بـــا دســــت خـ
ابرقدرت های عالم بایستد و انقالب ایجاد کند 
بهترین الگو است. امام به ما فهماند »و تحسب 
أنک جرم صغیر و فیک انطوی العالم األکبر« شما 

فکر می کنید موجود ضعیفی هستید درصورتی 
که قدرت عظیمی دارید. شما می توانید معادالت 
دنیا را به هم بزنید؛ می توانید قوانین الیتغیر دنیا را 
به هم بریزید. نمونه چنین الگویی قاسم سلیمانی 
است که توانست معادالت دنیا را عوض کند و ما 
را متوجه این مسئله می کند که انسان تا این تراز 

می تواند رشد نماید.

سبک زنــدگــی انقالبی راه حــل اســت یــا درمــان  ◾
دردهای بازگو نشده؟

همان علتی که در انقالب اسالمی موجب حرکت 
شــده می تواند مــا را بــه نتیجه مطلوب برساند. 
باید توجه داشت دشمن بیشتر از اینکه در بعد 
نظامی و اقــتــصــادی ابــرقــدرت باشد در مباحث 
ــدرت اســــت. آن چــیــزی کــه االن  ــرقـ ــه ای ابـ ــانـ رسـ
وجــود دارد ایــن اســت که دشمن دارد مشکالت 
 را برجسته می کند و موفقیت ها را کــم اهمیت 

جلوه می دهد. 
بــا تــوجــه بــه سلطه رســانــه ای خــود بــا تــصــرف در 
افــکــار عمومی و ایــجــاد گفتمان های غیرواقعی 
و ایــجــاد دال مــرکــزی در گفتمان های مرتبط با 
فرهنگ خــود توانسته اند ذهنیت ها را تغییر 
دهند و فضایی کامالً متفاوت از واقعیت ترسیم 
کنند. آن هــا تــالش می کنند بــا جنگ رســانــه ای، 
سرخوردگی در ملت ها بــه وجــود بیاورند، سعی 
می کنند عزت و هویت ملت ها را بشکنند، به ویژه 
نسل جـــوان احــســاس ســرخــوردگــی کند امــا اگر 
واقــع بینانه تر و دقیق تر نگاه کنیم و با بصیرت 
تحلیل دقیق تری از حقایق داشته باشیم می بینیم 
 قــدرت پوشالی آن هــا در شرایط حقیقی، خــود را 

نشان می دهد.
وقتی می گوییم طیف وسیعی از دســتــاوردهــای 
ــود دارد بـــه مــعــنــای نفی  انـــقـــالب اســـالمـــی وجــ
مشکالت نیست. بخش قابل توجهی از مشکالت 
و کاستی ها درونی است یعنی اگر روی انتخاب ها 
و مبانی و اصالت ها بیشتر متمرکز شویم به نتایج 

بهتری دست خواهیم یافت.

مــهــم تــریــن شــاخــصــه ســبــک زنـــدگـــی غــربــی،  ◾
مصرف گرایی اســت. آیــا بــا توجه بــه ایــن شاخص، 
می توان گفت سبک زندگی مردم ایران غربی است؟

در سبک زندگی، لطمه هایی از سبک زندگی غربی 
خورده ایم؛ به عنوان نمونه به کارگیری نسخه هایی 
مــثــل 2030 و نــســخــه هــای غــربــی عــلــوم انسانی 
ــراد  دروس دانشگاهی و حتی حــضــور بــرخــی اف
داخلی سست عنصر غــرب زده در آسیب دیدگی 
ملت بی تأثیر نبوده اســت، اما باید دانست این 
آسیب ها قابل التیام اســت. آسیب ها با تحقق 
دولت انقالبی کوشا و مجاهد که بتواند ساختارها 
را اصــالح کند و الــگــوی مطلوبی ارائـــه دهــد قابل 
اصالح است. همچنین با فعالیت حلقه های مردم 
پایه و حلقه های مدنی و توسعه فرهنگ صحیح 
در جامعه می توان بخشی از آسیب وارده را درمان 

نمود.

سبک زندگی انقالبی در گفت وگو با طراح حلقه صالحین بسیج 

امامی که با دست خالی در مقابل همه ابرقدرت های عالم بایستد و انقالب ایجاد کند 
بهترین الگو است. امام به ما فهماند »و تحسب أنک جرم صغیر و فیک انطوی العالم 
األکبر« شما فکر می کنید موجود ضعیفی هستید درصورتی که قدرت عظیمی دارید. 
شما می توانید معادالت دنیا را به هم بزنید، می توانید قوانین الیتغیر دنیا را به هم 
بریزید؛ نمونه چنین الگویی قاسم سلیمانی است که توانست معادالت دنیا را عوض 

کند و ما را متوجه این مسئله می کند که انسان تا این تراز می تواند رشد کند.
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
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 شماره 140060319005000451 مورخ 1400/07/17 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهداد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم مهناز نجاتی فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 0 صادره از شهداد در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
112 مترمربع پالک 10 فرعی مفروز و مجزی شده از 9 فرعی از 2648 - اصلی واقع در بخش 23 کرمان به آدرس 
شهداد - خیابان طالقانی نبش کوچه 21 خریداری از مالک رسمی آقای ماشااهلل شیرمحمدی  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 دوماه 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.  آ-1408290 1209 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/9/8                                              تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/22

ابراهیم سیدی - رییس ثبت اسناد و امالک

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

برابر رأی شماره 140060319078007594 هیات دوم مورخه 1400/08/14 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه سلطان ابراهیم پوربلبلوئی فرزند علی بشماره شناسنامه 9 صادره از کرمان 
در شش��دانگ یک باب خانه مش��تمل  بر طبقه فوقانی به مساحت 172/85 مترمربع تحت پالک 16760 فرعی از 
3968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 899 فرعی از 3968 اصلی بخش 2 کرمان واقع در کرمان توکل آباد بین 
کوچه 11 و 13 سمت راست منزل دوم خریداری از مالک رسمی آقای رضا رشید فرخی  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.1204 م/الف  آ-1408289
تاریخ انتشار نوبت اول: دو شنبه 1400/9/8                      تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1400/9/22

محمود مهدی زاده - رییس ثبت اسناد و امالک

آگهی وقت اجرای قرار تحریر ترکه
بدینوسیله اعالم می نماید بموجب درخواست زهرا محمدزاده فرزند احمد طرفیت 1- عبداالحد 2- عایشه 3- کبری 
4- اسما 5- سیما 6- صمد 7- حمید 8- مجید 9- همگی به فامیل محمدزاده فرزند احمد و فاطمه یارمحمدی فرزند 
فیض محمد قرار تحریر ترکه مرحوم احمد محمدزاده فرزند جهانگیر شماره شناسنامه 0749481447 متولد 1331/6/3 
شماره صادره تایباد به شماره پرونده 140025920004612927 به شماره بایگانی 0000392 در شعبه اول شورای 
حل اختالف تایباد صادر وقت اجرای قرار ساعت 17 مورخه 1400/11/30 یک تا سه ماه( تعیین گردیده است لذا از 
ورثه و نمایندگان قانونی آنها، بستانکاران، و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ماترک دارند دعوت می شود 
در محل مذکور در این شورا واقع در شهرستان تایباد با آدرس تایباد خ شریعتی چهارراه پست ساختمان انجمن حمایت 
از زندانیان مجتمع شوراهای حل اختالف حاضر شوند عدم حضور مدعوین مانع اجرای قرار نخواهد بود.آ-1408286

قاضی شعبه یک شورای حل اختالف دادگستری تایباد- قنبر مرزانی

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش 14 مش��هد واحد ثبتی شهرستان 
تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهی می گردد:
آقای فضل احمد درمحمدی به شناس��نامه ش��ماره 2537 کدملی 0748698647 صادره تایباد فرزند علی محمد 
در شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 235/75 مترمربع پالک شماره 287 فرعی از 276 اصلی واقع در خراسان 
رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت شادروان علیمردان عطائی و قسمتی از 

پالک** کالسه 98-530
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در 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 مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ-1408281
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/9/8                                     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/23

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش 14 مش��هد واحد ثبتی شهرستان 
تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهی می گردد:
آقای احمد زراعت دوس��ت به شناس��نامه ش��ماره 0740254952 کدمل��ی 0740254952 ص��ادره تایباد فرزند 
عبدالرحمن در شش��دانگ یک قطعه زمین محصور مش��تمل بر انباری به مساحت 64 مترمربع پالک شماره 552 
فرعی از 250 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل تمامت مالکیت رسمی 

و مشاعی آقای عبدالرحمن زراعت دوست و قسمتی از پالک** کالسه 465- 99
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در 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 مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ-1408282
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/9/8                                     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/23

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 

امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش 14 مش��هد واحد ثبتی شهرستان 
تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهی می گردد:
آقای عبدالرحمن زراعت دوس��ت به شناس��نامه ش��ماره 4 کدملی 0749481307 صادره تایباد فرزند رمضان در 
شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 130 مترمربع پالک شماره 552 فرعی از 250 اصلی واقع در خراسان رضوی 
بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت رسمی و مشاعی آقای عبدالرحمن زراعت دوست 

)متقاضی( و قسمتی از پالک ** کالسه 349- 1400
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در 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 مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ-1408283
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/9/8                                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/23

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

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

براب��ر رأی ش��ماره 140060308001004082 م��ورخ 08/20/ 1400 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حسن دهقانی فرزند علی قربان بشماره شناسنامه 10 در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 
102.56 مترمربع قسمتی از پالک 1396- اصلی واقع در خرسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل 
مالکیت لیال دستیگردی 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 دوماه 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. آ-1408278
تاریخ انتشار نوبت اول:  دوشنبه 1400/09/08              

تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 24 /1400/09                         
حسین براتی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

براب��ر رأی ش��ماره 140060308001003805 م��ورخ 08/29/ 1400 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا هزاری فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه 2 صادره از بیرجند در ششدانگ 
یکباب منزل به مساحت 118/16 مترمربع قسمتی  از پالک 1554-اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه 
ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت علیجان کورگزی  محرز گردیده اس��ت. 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 دوماه 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.1408279

تاریخ انتشار نوبت اول:  دوشنبه 1400/09/08              
تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 24 /1400/09                         

حسین براتی   رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

براب��ر رأی ش��ماره 140060308001004203 مورخ 08/26/ 1400 هی��ات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای/ خانم فاطمه فوالدی فرزند علی جان  بش��ماره شناسنامه 48217 صادره از در ششدانگ 
قسمتی از یکباب منزل )حیاط خلوت( که با ششدانگ پالک 84-فرعی تشکیل یکباب منزل را می دهد به  مساحت 
20 مترمربع قس��متی از پالک 1396 – اصلی واقع در خراس��ان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل 
مالکیت اسداله مهرجوفرد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می ش��ود در صورتی که اشخاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 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.1408280
تاریخ انتشار نوبت اول:  دوشنبه 1400/09/08      تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 24 /1400/09                         

حسین براتی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/09/20 و برابر رای ش��ماره 140060306006003982 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای موسی الرضا خداپرست فرزند 
مختار بشماره شناسنامه 7 صادره از تربت حیدریه و برابر رای شماره 140060306006003981 هیات اول موضوع 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت  ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
خانم مرضیه نامجو فرزند محمد بشماره شناسنامه 30483 صادره تربت حیدریه هرکدام نسبت به سه دانگ مشاع 
از ش��ش دانگ یک باب س��اختمان به مساحت 75 متر مربع )هفتاد و پنج متر مربع ( قسمتی از پالک 262 فرعی 
از اراضی اغویه پالک 228 اصلی دهستان اربعه واقع در خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه 
خریداری از مالک رسمی مختار خداپرست محرز گردیده است . لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و ماده 13 ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز 
از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهر ها منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست .1408257
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/09/08                           تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/09/24

سید امین موسوی  -   رئیس اسناد و امالک تربت حیدریه

آگهی موضوع ماده3قانون و ماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره140060306339000220-1400/08/27 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سندرس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خوش��اب تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حامدشیرخانی فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه102صادره از سبزوار دریک قطعه زمین 
مزروعی  به مس��احت 3300/02مترمربع قس��متی از پالک 302فرعی از101 اصلی واقع در اراضی شیرخان بخش 
5 خوش��اب خریداری از مالک رسمی آقای/غالمرضاش��یرخانی فرزند نوروزمحرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد.)م 

الف 1421/خ/1400(  آ-1408253
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/09/08                                     تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/23

علیرضا میرزائی-رئیس ثبت اسنادوامالک خوشاب

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

براب��ر رای ش��ماره 140060308002000852-   22/07/1400   هی��ات اول موض��وع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی قاس��م مردافکن به ش��ماره شناسنامه 335 کد ملی 
0889056269 صادره از قاین فرزند محمدعلی در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت  84/58  
مترمربع در تمامی پالک از 848 فرعی از 800 فرعی از 1268- اصلی واقع در اراضی جعفر آباد 

بخش 11 قاینات از محل مالکیت حسین مردافکن محرز گردیده است. 
ل��ذا ب��ه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود و در صورتیکه 
اش��خاص 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 سند مالکیت صادر خواهد شد. 

1408245 تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/08   
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/23 

علی  صفائی فر-رئیس  اداره  ثبت  اسناد وامالک قاینات 

آگهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
خانم نگار رحیمی و آقای اسماعیل علیزاده متعاملین پالک 3407 فرعی از 155 اصلی بخش دو با تسلیم دو برگ 
استشهادیه که صحت امضاء شهود مذکور در آن در دفتر اسناد رسمی شماره 9 شهرستان بجنورد گواهی شده است 
مدعی شده اند که سند مالکیت 3407 فرعی از 155 اصلی واقع در بخش 2 بجنورد به شماره چاپی 784333 ذیل 
ثبت 46915 مالکیت آقای خداداد علیزاده به شماره شناسنامه 106 به علت نامعلومی مفقود شده است درخواست 
صدور س��ند المثنی نوبت اول نموده. لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت اگهی می ش��ود تا 
هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور بوده و یامدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 
10 روز پس از انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نماید. بدیهی است چنانچه در ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد اداره ثبت اسناد و امالک طبق مقررات نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی اقدام خواهد نمود.م الف 3577  آ-1408242
احمد اصغری شیروان

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو بجنورد

آگهی موضوع ماده3قانون و ماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره 140060306339000182-1400/08/01 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سندرس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خوش��اب تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای/خانم یحیی بهش��تی پورفرزندمحمدعلی بشماره شناس��نامه733صادره از سبزوار در یک 
قطعه باغ انگور به مساحت 22022/56مترمربع قسمتی از پالک 127فرعی از95اصلی واقع در اراضی شم آباد بخش 
5 خوشاب خریداری از مالک رسمی آقای محمدحجی پور ورثه مالک رسمی مشاعی آقای قربانعلی رشیدی محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 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 خواهدشد.)م الف 1416/خ/1400(  آ1407687
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/08/23                                  تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/08

علیرضا میرزائی-رئیس ثبت اسنادوامالک خوشاب

آگهی موضوع ماده3قانون و ماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره 140060306339000181-1400/08/01 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سندرس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خوش��اب تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای/خانم یحیی بهش��تی پورفرزندمحمدعلی بشماره شناس��نامه733صادره از سبزوار در یک 
قطعه باغ انگور به مساحت 10059/75مترمربع قسمتی از پالک 127فرعی از95اصلی واقع در اراضی شم آباد بخش 
5 خوشاب خریداری از مالک رسمی آقای محمدحجی پور ورثه مالک رسمی مشاعی آقای قربانعلی رشیدی محرز 

گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 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 خواهدشد.)م الف 1417/خ/1400(  آ1407690
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/08/23                                       تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/08

علیرضا میرزائی-رئیس ثبت اسنادوامالک خوشاب

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

برابر رای شماره 140060318603006747مورخ 1400/07/07 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
خانم فرناز س��دهیان فرزند ایرج به ش��ماره شناسنامه 4204 صادره از تهران در قریه کویخ در ششدانگ یک قطعه 
زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 465/07 متر مربع پالک فرعی 185 از اصلی 85 مفروز مجزی از پالک 
28 باقیمانده از اصلی 85  واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رسمی آقای رمضان امیدی 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 2261  آ1407675
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/08/23                             تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/9/8 

سعید بدوی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسند رسمی 

 برابررای شماره 14060306022000591هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرس��می مس��تقردرواحدثبتی ح��وزه ثبت ملک فریمان تصرف��ات مالکانه بالمع��ارض متقاضی آقای علی 
محمداکبری فرزنددرویش بشماره  شناسنامه 11صادره از فریمان در یک قطعه زمین مزروعی بمساحت 45196،3 
مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروزو مجری شده ازپالک1247فرعی از 289اصلی واقع در بخش13ازمحل مالکیت 
رس��می متقاضی محرزگردیده اس��ت.لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روزآگهی می ش��وددر 
صورتیکه اشخاص نسبت بصدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت 
دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذرسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم  اعتراض،دادخواست 
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهدشد. آ1407738                                           

 تاریخ انتشارنوبت اول:1400،8،24                                         تاریخ انتشارنوبت دوم:1400،9،8                        
 محمدرضارجایی مقدم
رئیس ثبت اسنادوامالک

       
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

وساختمانهای فاقدسند رسمی                                                  
 براب��ررای ش��ماره140060306022000397هیات اول موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای سیدحسین آقایی مقدم فرزند سیدجعفر به شماره شناسنامه12صادره ازفریمان دریک باب ساختمان وانباری 
ومحوطه به مس��احت 1567،8متر مربع پالک 3394فرعی از276اصلی واقع دربخش 13خریداری ازمالک رس��می 
آقای ابوالقاسم توکلو و علیرضا پور حاج رضایی محرز گردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت بفاصله 
15روز آگهی میشوددرصورتی که اشخاص نسبت بصدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می تواننداز 
تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید،ظرف مدت یکماه ازتاریخ 
تس��لیم اعتراض ،دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد.آ1407741                             
تاریخ انتشارنوبت اول:1400،8،24

تاریخ انتشارنوبت دوم:1400،9،8                       
محمدرضا رجایی مقدم

 رئیس ثبت اسناد وامالک فریمان

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 140060326009000616 مورخه 1400/8/6 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فامنین تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای داود سهرابی  فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه 40 صادره از فامنین دریک باب خانه به مساحت 
210 مترمربع قسمتی از پالک 104 اصلی واقع در بخش پنج همدان اراضی فامنین خریداری از مالک رسمی تعاونی 
مسکن فرهنگیان محرزگردیده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، 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 ستت مالکیت صادر خواهد شد. )م الف 214( آ-1407729
تاریخ انتشارنوبت اول: 1400/8/24
تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/9/8

رضا بیات - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین

برگ سبز خودروی  پراید مدل 1386 رنگ نوک مدادی 
به شماره انتظامی 517ج22 ایران 85  شماره موتور 
2088486 و شماره شاس���ی S1412286366725 به 
مالکی���ت پروانه حس���ینی مفقود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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آ

ب���رگ س���بز  و س���ند محض���ری خ���ودرو س���واری پژو 
تی���پ پ���ارس   رنگ س���فید  روغنی   س���ال 1387  به 
ش���ماره ش���هربانی 38 ق 579 ای���ران 36 و ش���ماره 
بدنه 50348805 وش���ماره موتور12486238661 به 
مالکی���ت مجتبی نیک نژاد  مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می گردد.
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اصل س���ند کمپانی و برگ س���بز س���واری س���مند 
ال ایک���س ب���ه رنگ س���فیدروغنی م���دل 1390 به  
ش���ماره موت���ور 12490099451 و ش���ماره شاس���ی 
NAAC91CC2BF870360 به ش���ماره پالک ایران 
93 – 337 ه 33 به مالکیت رضا عابدی فراشبندی 
مفق���ود گردیده و از درجه اعتبارس���اقط می گردد.
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ب���رگ س���بز و کارت خودروی  س���مند ال ایکس مدل 
1390 رنگ سفید- روغنی به شماره انتظامی 799و24 
ای���ران 12  ش���ماره موت���ور 12489297390 و ش���ماره 
شاسی NAAC91CCXBF847960 به مالکیت مجید 
احسانیان پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  ح
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برگ سبز نوع سواری سیستم پرایدتیپ 132 نام 
مالك:اقای حس���ین رضائی رضوان ش���ماره موتور 
 S5420090080436 4459017 ش���ماره شاس���ی:
شماره پالك :42ایران852ه62 مدل 1390 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ موقت س���هام شرکت تعاونی تاکسیرانی مشهد 
و حوم���ه ب���ا مش���خصات ش���ماره مسلس���ل 2069 و 
ش���ماره عضوی���ت 4774،تاری���خ ص���دور 1400/8/19 
ب���ه ن���ام محمد ج���واد صال���ح ف���ر فرزن���د محمدرضا 
مش���هد  ص���دور  مح���ل   1202 شناس���نامه  ش���ماره 
مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبارس���اقط می باش���د.
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 آرمان گرایی 
حرکت آفرین است



 عنایت
 امام رضا)ع(

 قائم مقامی با بیان 
اینکه خوشنویسی 
هنری است که هنرمند 
را به خلوت می برد 
و باطن او را رهنمون 
می سازد، افزود: شیوع 
بیماری کرونا در دو 
سال اخیر فرصتی 
برایم فراهم کرد تا قدر 
لحظات خلوت خودم 
را بدانم، عنایت های 
حضرت حق و امام 
رضا)ع( را حس کنم 
و همچون بسیاری از 
هنرمندان بتوانم از 
خلق اثر در این شرایط 
سخت بیماری، 
برای حرکت و منبع 
امیدواری جامعه 
استفاده کنم.

برش

مروج کاشانی   یــک روز 
پــس از تشکیل بــســیــج در 
تاریخ پنجم آذر ســال1358 
به عضویت بسیج درآمــد و 
به گفته خــودش طــول مدت 
بسیجی بودنش از طول عمر 
سازمان و تشکیالت بسیج فقط یک روز کمتر 
اســت. در ســال 1359 و در سن 14سالگی به 
جبهه های نبرد حق علیه باطل اعزام می شود 
و تا پایان دوران دفاع مقدس ضمن حضور در 
مناطق جنگی، به افتخار جانباز شیمیایی نائل 

می شود.
ایــن هــا بخش هایی از سخنان »محمدرضا 
صــحــاف زاده« یکی از قدیمی ترین بسیجیان 
آستان قدس رضوی است. در ادامه برش هایی 
از گــفــت وگــوی مــا بــا وی را می خوانید. او هم 
اکنون 54 ساله و کارمند دبیرخانه معاونت 
مالی و پشتیبانی سازمان مرکزی آستان قدس 
رضـــوی اســت و 26 ســال سابقه فعالیت در 
آستان قــدس رضــوی دارد. گفتنی اســت این 
گفت وگو همزمان شد با عود بیماری و مشکالت 
تنفسی نــاشــی از جــراحــت هــای شیمیایی 
دوران دفــاع مقدس و صــحــاف زاده روی تخت 

بیمارستان به پرسش های ما پاسخ داد. 

برکات تشکیل بسیج  ◾
به نظر من مهم ترین دستاورد و برکات تشکیل 
بسیج، رفــع گــرفــتــاری هــا و مشکالت مـــردم و 
کمک به کشور در شرایط جنگ، صلح، آرامش 
و نیاز و به طور کلی در همه شرایط بوده است. 
بسیجی نیروی مخلص حاضر در میدان عمل 
اســـت. یــک بسیجی خیلی بــه خـــودش فکر 
نمی کند بلکه بیشتر به فکر مردم کشورش و 
خدمت به آن هاست، اصالً بسیج یعنی خود 
مردم. بسیج از مردم جدا نیست. هر جا کمک 
و حضور مردم باشد اثرات و برکات این حضور 
را شاهد هستیم. اصالً بسیج برای خدمت به 
کشور و مردم به وجود آمد. بسیجی در همه 
جــا کمک و خــدمــت بــه مـــردم را مــقــدم بــر هر 
چیزی می داند. حاال چه دوران دفــاع مقدس 
بــاشــد و چــه دوران ســازنــدگــی پــس از جنگ، 
 چه زمــان بــروز حــوادث و بالیای طبیعی و چه 

شرایط کرونایی. 

70 ماه حضور در جبهه های نبرد ◾
من یک روز پس از تشکیل بسیج مستضعفین 
در پایگاه بسیج شهر کاخک از توابع شهرستان 
گناباد عضو این نهاد مردمی و مقدس شدم. 
در آن شرایط با وجــود سن کم امــا عالقه مند 

خدمت به مردم و انقالب بودم.

با شروع جنگ تحمیلی در سن 14سالگی به 
عنوان بسیجی دیده بان و به صورت داوطلب 
به جبهه های نبرد حق علیه باطل اعزام شدم 
و در عملیات مختلف حضور داشــتــم و این 
توفیق را پیدا کردم تا به مدت 70 ماه به عنوان 
یــک بسیجی دیــده بــان در جبهه ها حضور 
ــاع مقدس چهار  داشــتــه بــاشــم. در دوران دف
مرتبه به افتخار جانباز شیمیایی در مناطق 
جنگی جزیره مجنون، مهران، کردستان عراق و 

خرمشهر نائل شدم. 
من چه آن زمــان و چه حــاال بسیجی را کسی 
ــوده و دغــدغــه  ــ ــردم ب ــ ــم کـــه بـــه فــکــر م مـــی دانـ
اصلی اش رفع گرفتاری های مردم به خصوص 
در شـــرایـــط ســخــت، بــحــران هــا و مشکالت 
اجتماعی است و در واقع خودش را وقف مردم 

می کند.

ورود به تشکیالت آستان قدس رضوی ◾
جنگ که تمام شد در آزمون سراسری شرکت 
کــردم و در رشته مهندسی کشاورزی گرایش 
زراعـــت و اصـــالح نباتات دانــشــگــاه فــردوســی 
مشهد قبول شدم. در کنار تحصیل، به علت 
عالقه ای که به تشکیالت امام رضا)ع( داشتم 

در سال1372 همکاری خودم را با روزنامه قدس 
در قسمت تصحیح و کنترل متون نگارشی 
شــروع کــردم. ســال1375 به استخدام رسمی 
روزنامه قدس درآمــدم و حــدود 10 سال یعنی 
تا ســـال1385 در ایــن روزنــامــه خدمت کــردم و 
بعد هم به سازمان مرکزی آستان قدس منتقل 
شدم. االن هم کارمند بخش دبیرخانه معاونت 
مالی و پشتیبانی سازمان مرکزی آستان قدس 

هستم.

بسیجی بودن در آستان »رضا« ◾
حضور در تشکیالت منتسب به بارگاه مطهر 
امام رضا)ع( البته توفیق بزرگی است و در عین 
ــری بــر دوش انسان  ــزرگ ت حــال مسئولیت ب
قــرار می دهد. ما که در دستگاه امــام رضــا)ع( 
کــار می کنیم و خــادم ایــن تشکیالت هستیم 
وظیفه سنگینی بر عهده داریـــم. انتساب و 
وابستگی به هر جایی برای انسان مسئولیت 
ــی آورد. بسیجی بـــودن هــم افتخار اســت و  مــ
هم مسئولیت آور، حاال اگر این مسئولیت در 
دستگاه امام رضا)ع( باشد، حرمت و اهمیتش 
صد چندان می شود. یک شخص بسیجی در 
آســتــان قــدس نسبت بــه یــک بسیجی خــارج 

از این دستگاه باید صدها و هزاران پله از نظر 
رعایت قداست و حرمت این انتساب و عمل به 
مسئولیتش تالش و کوشش کند. مردم وقتی 
بــه یــک بسیجی در تشکیالت آســتــان قدس 
نگاه می کنند، انتظار دارند این فرد نسبت به 
سایر افراد بیش از دیگران احترام و قداست این 
دستگاه را رعایت کند. بسیجی در دستگاه امام 
رضا)ع( دو مدال بر سینه دارد و با این دو مدال 
که همچون دو بال هستند باید بیش از دیگران 
به سوی رضایت الهی و رضایت امام هشتم)ع( 

حرکت کند. 
واقعاً مسئولیت در این دستگاه بسیار سنگین 
است. همیشه از امام رضا)ع( خواسته ام که من 
و همکاران بسیجی ام را کمک کنند تا وظایف 
خادمی و بسیجی بودن در دستگاه و تشکیالت 
آستان قدس را با کمک الهی به نحو شایسته 
انجام دهیم. به نظر من بسیجی بودن در این 
دستگاه یعنی خدمت در خدمت یا خدمت 
مضاعف. بسیجی این آستان مبارک باید در 
همه لحظات زندگی مراقب نظارت حضرت 
رضــا)ع( بر اعمال و رفتار خودش باشد. البته 
این نظارت در مورد همه انسان هاست، اما به 
نظر من برای بسیجیان خادم بیش از دیگران 

است.

شخصیت امام رضا)ع( باید الگوی بسیجیان  ◾
آستان قدس باشد

ــن)ع( الـــگـــوی  ــیـ ــومـ ــصـ ــعـ هـــمـــه حــــضــــرات مـ
انــســان هــای دیــــن دار و خــداپــرســت هستند 
ــان قـــدس رضــوی  ــا بسیجیان آســت و بـــرای م
ــن تــشــکــیــالت هــســتــیــم،  ــ ــه ای ــه وابـــســـتـــه بـ کـ
 شخصیت حضرت امام هشتم)ع( باید اسوه و 

الگویمان باشد. 
ــا)ع(  یعنی دقــت کنیم ببینیم حــضــرت رضـ
و مــعــارف و ســنــت و ســیــره رضـــوی از مــا چه 
مــی خــواهــنــد، هــمــان را ســرلــوحــه برنامه های 
زنــدگــی و خدمت خــود در زنــدگــی شخصی و 
اجتماعی قــرار دهیم. زندگی امــام رضـــا)ع( و 
همه پیشوایان دینی، سراسر درس و عبرت 
است و باید از این نسخه بی بدیل هدایت که 
نعمت الهی به همه انسان ها و به خصوص 
شیعیان اســت در زنــدگــی بــه نحو شایسته 
استفاده کنیم. معیار کار بسیجی، ناظر بودن 
خــدا در همه حــاالت و شــرایــط اســت. بــا خدا 
عهد کـــرده ام تا آخرین نفس، بسیجی باقی 
بمانم و از خدا می خواهم که همه ما را در این 
نیت و هــدف کمک کــنــد. از خــدا می خواهم 
در روز قیامت شرمنده بسیجیان بــی ادعــا و 
 بااخالص به ویــژه شرمنده شهدای بسیجی 

و گمنام نباشیم.

 گفت وگو با »محمدرضا صحاف زاده« 
یکی از قدیمی ترین  بسیجیان آستان قدس رضوی 

 دغدغه اصلی بسیجی
 رفع گرفتاری مردم است

خبرخبر
امروزامروز

بازدید 255 هزار نفر از موزه های حرم رضوی 
مــعــاون امــور مــوزه هــای ســازمــان کتابخانه ها، موزه ها 
و مــرکــز اســنــاد آســتــان قــدس رضـــوی گــفــت: بــا وجــود 
محدودیت های کرونایی، در هشت ماه گذشته حدود 
255 هزار زائر ایرانی و خارجی از گنجینه های مختلف 

موزه های رضوی بازدید داشته اند.

ــکــه بــیــشــتــریــن شــمــار  ــن ــا بـــیـــان ای ــیــک بـ ــیــصــری ن ق
بازدیدکننده مربوط به ماه های تیر و آبــان می شود، 
ــاری بــیــش از 54 هــزار  ــان ســـال جـ ــرد: در آبـ اظــهــار کـ
بازدیدکننده از هموطنان و زائــران خارجی موزه های 
ــد. وی  آستان قدس رضــوی را مــورد بازدید قــرار داده ان

ــار بازدیدکنندگان مــوزه هــای  بــا اشـــاره بــه افــزایــش آم
رضوی، تصریح کرد: موزه مرکزی با 11 گنجینه مستقل 
و مــوزه فرش آستان قدس رضــوی با حــدود 235 هزار 
بازدیدکننده، بیشترین تعداد بازدیدکنندگان را به 
خــود اختصاص داده اســت. مــعــاون امــور مــوزه هــای 

ســازمــان کتابخانه ها، مــوزه هــا و مرکز اســنــاد آستان 
قدس رضوی با اشاره به استقبال گردشگرها و زائران 
خارجی از مجموعه موزه های آستان قدس رضوی، به 
بازدید 2هزار و 746 زائر غیرایرانی از مجموعه موزه های 

رضوی اشاره کرد.

گزارش خبری

وقف و نذر 
   شما هم میزبان باشید

اگرتا حاال چایخانه های حرم رضوی 
را ندیده اید ، خوب است بدانید با افتتاح 
چایخانه جدید حرم مطهر رضوی در 

باغ رضوان، در حال حاضر سه چایخانه 

در حرم هستند که لذت نوشیدن 
چای پس از زیارت را به زائران تقدیم 

می کنند. خادمان حضرت رضا)ع( 
در این چایخانه ها هر روز از ساعت 

15 تا 22 با رعایت دستورالعمل های 

بهداشتی از زائران و مجاوران میزبانی 
می کنند و خاطره زیارت را برای آن ها 
دلگرم کننده تر می سازند. نکته جالب 

درباره فعالیت این چایخانه ها این است 
که مردم هم می تواند از طریق شماره 

حساب 5951927400 بانک ملت، با 
 شناسه واریز 521044 و یا  در سایت 

nazr.razavi.ir و اپلیکیشن رضوان، 
در این نذر و میزبانی از زائران امام 

هشتم)ع( شریک باشند.

WWW.QUDSONLINE.IR

قولوا 
للناس 
احسن 
ما حتبون 
ان یقال 
لکم.
بهترین چیزی 
را که دوست دارید 
 درباره شما بگویند
درباره مردم بگویید.

یک روز پس از تشکیل بسیج مســتضعفین در پایگاه 
بسیج شهر کاخک از توابع شهرستان گناباد عضو این 
نهاد مردمی و مقدس شدم. در آن شرایط با وجود سن 

کم اما عالقه مند خدمت به مردم و انقالب بودم.
گزيدهگزيده
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 افتخاری دیگر نصیب انتشارات
 آستان قدس رضوی شد

مرغک زرین برای »به نشر« 
کتاب »به سیب گفتم سالم خانم« از انتشارات 
به نشر در بخش شعر کودک برنده مرغک زرین 
جشنواره کتاب سال کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان شد.
به گزارش آستان نیوز، جشنواره جایزه کتاب سال 
کــودک و نوجوان کانون پــرورش فکری کودکان و 
نوجوانان در شاخه های داستان و شعر کودک و 
نوجوان، بازنویسی و تصویرگری با هدف کمک به 
ارتقای کیفیت آثار و معرفی کتاب های مناسب 
مخاطبان کـــودک و نــوجــوان و خــانــواده هــا و نیز 
حمایت از پــدیــدآورنــدگــان ایــن حــوزه بــه دبیری 

مصطفی رحماندوست برگزار شد.
در ایــن جشنواره، کتاب »بــه سیب گفتم سالم 
 خانم« توانست در بخش شعر کــودک از میان 
11 اثر راه یافته به دبیرخانه جشنواره، نشان مرغک 
زریــن جشنواره کتاب سال کانون پــرورش فکری 

کودکان و نوجوانان را به خود اختصاص دهد.
پیش از این کتاب »به سیب گفتم سالم خانم« 
در جشنواره جایزه  کتاب ماه و سال کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان بنا بر انتخاب هیئت 
داوران نشان مرغک سیمین ماه اسفند سال 1399 

را کسب کرده است.
ایــن کتاب از مجموعه کتاب های شعر کــودک، 
ســروده  ناصر کشاورز از شاعران و نویسندگان 
مطرح و برگزیده معاصر در حوزه ادبیات کودک و 
نوجوان است. از این نویسنده پرکار تاکنون بیش از 
300 عنوان کتاب در حوزه ادبیات کودک و نوجوان 
از جمله »اتل متل ترانه«، »قصه های چی بود، 
چی شد«، مجموعه های »سالم خدای مهربون«، 
»کله کدو«، »کی بود کی بود«، »یکی شکل خود 
من«، »دوست شو با آب و خاک«، »خداجونم از 

تو سپاسگزارم« و... منتشر شده است.
ــر بــا اشــعــار کــودکــانــه، مــفــاهــیــم و  ــن اثـ او در ایـ
ــردی ویـــژه کــودکــان را در قالب  ــارب مــوضــوعــات ک
موضوعات مختلف مانند میوه ها، بازی، حیوانات، 
ــاور، مذهب، محیط  خانه، هستی و طبیعت، ب
ــیــای خــیــالــی کـــودک و... آمـــوزش  پــیــرامــون و دن
می دهد. اشعار این مجموعه عالوه بر موسیقایی 
و شاد بودن با بهره گیری از تصاویر شعری ملموس 
و عینی بــرای کـــودک، حالت روایـــی دارد و سیر 

داستانی خود را حفظ کرده است.

دکتر قراملکی بیان کرد

 قلب پژوهش 
در آستان قدس رضوی 

مدیرعامل بنیاد پژوهش های اسالمی آستان 
قدس رضوی گفت: بنیاد پژوهش های اسالمی 
باید قلب پژوهش در آستان قدس رضوی باشد.

به گزارش آستان نیوز، دکتر احد فرامرز قراملکی 
در مراسم تکریم و معارفه معاون پژوهشی و 
برنامه ریزی بنیاد پژوهش های اسالمی آستان 
قــدس رضـــوی، گفت: بــا حضور تولیت آستان 
قدس رضوی در برنامه ای از آثار شاخص تولید 
ــژوهــش هــای اســالمــی از  شـــده تــوســط بــنــیــاد پ
ــراز« و...  جمله »حــســابــداری وقــف«، »خــادم ت
رونمایی خواهد شد.وی با بیان اینکه باید بنیاد 
پژوهش های اسالمی به سمت بنیادی باعظمت 
و باشکوه پژوهشی حــرکــت کــنــد، اظــهــار کــرد: 
بنا بــه تــأکــیــدات تولیت آســتــان قــدس رضــوی، 
ایــن مجموعه باید در راســتــای تأمین نیازهای 
ــوی بــه فعالیت  ــدس رضــ پــژوهــشــی آســتــان قـ

بپردازد.
قراملکی در ادامه بر ضرورت همکاری ها و فعالیت 
پژوهشی بینابخشی بنیاد پژوهش های اسالمی با 
همکاری دانشگاه های علوم اسالمی رضوی و امام 
رضا)ع( تأکید کرد و افزود: در این راستا اتاق های 
فکر عفاف و حجاب، مطالعات کاربردی وقف و... 
در بنیاد پژوهش های اسالمی تشکیل شده که 
در آینده نزدیک با همکاری پژوهشگران شاهد 

اقدام های خوبی در این زمینه خواهیم بود.
وی از تدوین پروژه بزرگ »دانشنامه واقفان آستان 
قدس رضوی« در راستای همکاری های بینابخشی 
مؤسسه های آستان قدس رضوی خبر داد و یادآور 
شد: انجام پژوهش های عمیق در حــوزه زیــارت، 
تشکیل تیم ترجمه آثار، برگزاری نمایشگاه های 
بین المللی کتاب و همکاری در پروژه تدوین »تاریخ 
حــوزه علمیه خراسان« از اقــدام هــای مهم پیش 
روی بنیاد پــژوهــش هــای اســالمــی آســتــان قدس 

رضوی است.

ــی از آثـــــــار  ــاهــ ــ ــگ ــشــ ــ ــای ــ ــم ــ ن
ــنـــویـــســـی  ــوشـ مـــنـــتـــخـــب خـ
احــمــد قــائــم مــقــامــی، هنرمند 
پیشکسوت خراسان رضوی با 
عنوان »من و معشوق« در نگارخانه رضوان 

مشهد گشایش یافت.
احــمــد قــائــم مــقــامــی در حــاشــیــه افتتاحیه 
نمایشگاه که با حضور جمعی از هنرمندان 
برجسته کشور بــرگــزار شــد، به آستان نیوز 
ــر سیاه مشق در ابعاد  گــفــت: حـــدود 70 اث
مختلف که در حدود یک سال کتابت شده، 
در این نمایشگاه در معرض دید عالقه مندان 

گذاشته شده است.

نقشی از گذشتگان ◾
ــه و تــمــرکــز خـــود به  ــاره بـــه عــالق ــ وی بـــا اشـ
خوشنویسی دوره قاجار یعنی شیوه »میرزا 
غالمرضا اصفهانی« گفت: آثار نمایشگاه 
حاضر در دو بخش ارائه شده که برخی از آثار 
دارای ارتباط با دوره هــای تیموری، صفویه و 

قاجار است.
این هنرمند پیشکسوت ادامه داد: تمام آثارم 
را با نگاهی عاشقانه به خوشنویسی خلق 
کردم و این رشته هنری را ابزاری برای ارتباط 
با معبود خود می دانم که نام نمایشگاه نیز 

بیانگر این رابطه درونی است.
استاد قائم مقامی با بیان اینکه خوشنویسی 
هنری است که هنرمند را به خلوت می برد 
و باطن او را رهنمون می سازد، افزود: شیوع 

بیماری کرونا در دو سال اخیر فرصتی برایم 
ــا قـــدر لــحــظــات خــلــوت خــودم  فــراهــم کـــرد ت
را بــدانــم، عنایت های حــضــرت حــق و امــام 
رضـــا)ع( را حس کنم و همچون بسیاری از 
هنرمندان بتوانم از خلق اثر در این شرایط 
سخت بیماری، برای حرکت و منبع امیدواری 

جامعه استفاده کنم.
وی اظهار کرد: همان  طور که در طول تاریخ، 
نقش پای گذشتگان راه هنرمندان امروزی را 
هموار ساخته است، ما هم با برگزاری چنین 
نمایشگاه هایی می توانیم از یک طرف دِین 
خــود را به هنرمندان گذشته ادا کنیم و از 

طرف دیگر پل عبوری برای فرزندان زمانه خود 
باشیم و ردپایی برای آیندگان بگذاریم تا آن ها 
هم پرچم دار این هنر فاخر و مقدس باشند و 

به جایگاه هنری خود در آینده برسند.
ایــن مــدرس برجسته خوشنویسی گفت: 
فضای خــوب نگارخانه رضـــوان وابسته به 
مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس 
رضــوی موجب ادامـــه ایــن مسیر و رسالت 

تاریخی ما هنرمندان شده است. 

هنر جهانی ◾
ــرادی، هنرمند و مــدرس  در ادامـــه رســول مـ

برجسته خوشنویسی کشور، آثار سیاه مشق 
احمد قائم مقامی در این نمایشگاه را در تاریخ 
خــط نستعلیق بی نظیر دانــســت و افـــزود: 
حضور پرشور هنرمندان و هنردوستان در 
این محفل فرهنگی، قابل قدردانی و نشانه 
هــمــدلــی حـــاضـــران اســـت. بــی شــک چنین 
محافل فرهنگی در عالم معنا پرتو درخشانی 
خواهد داشــت، چــون به هنر خوشنویسی 

متصل است.
وی با تأکید بر جایگاه و ارزش قلم در قرآن 
کریم بیان کرد: خوشنویسی، هنری جهانی 
است و جایگاهی فراتر از نوشتن زبان فارسی 
دارد چنان که مخاطبان غیرایرانی نیز بسیار 

مجذوب زیبایی خط نستعلیق می شوند.
استاد مرادی با اشاره به برخی از آثار هنری 
و ادبــی بی بدیل کشور همچون آثــار استاد 
فرشچیان و اشــعــار حــافــظ و خــیــام گفت: 
ایـــران دارای تــاریــخــی کهن و گنجینه های 
منحصر بــه  فــرد هنری اســت کــه هویت ما 
ایرانیان را تشکیل می دهد و موجب افتخار 
و سربلندی مان در مجامع هنری جهان شده 
است. بی شک این آثار باید به نسل جوان 

امروز بیشتر معرفی شود.
نمایشگاه خوشنویسی »مــن و معشوق« 
تا پنجشنبه 11 آذر 1400، از ساعت 9 تا 12 
و 17 تــا 20 در نگارخانه رضـــوان بــه نشانی 
مشهد، کوهسنگی 17، شماره 16، پذیرای 
هــنــردوســتــان بــا رعــایــت دستورالعمل های 

بهداشتی است.

نمایشگاه آثار خوشنویسی »احمد قائم مقامی« در نگارخانه رضوان گشایش یافت

سیاه مشق های »من و معشوق« 
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