
زیارت اولی های اسالمشهر 
به پابوس کریمه اهل 
بیت)ع( اعزام شدند

برپایی دومین کاروان 
خودرویی دهه کرامت 

در منطقه 14 تهران

برپایی موکب امام رضایی 
در میدان هفتم تیر

هیئت خدام الرضای 
رسانه ای های استان 

تهران راه اندازی می شود

برگزاری محفل هیات 
خدام الرضا)ع(در 
شهرستان شهریار

صفحه  7

صفحه  4

صفحه 2

صفحه 3

ویژه نامه خبری دهه کرامت 1401/گزارش عملکرد و فعالیت کانون های خدمت رضوی مناطق و شهرستان های تهران/ خردادماه و تیرماه 1401/ 8 صفحه 
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نماز جمعه دانشگاه تهران با متن و حاشیه متفاوت  برگزار شد

 تأمین 88 سری جهیزیه برای نوعروسان به مناسبت میالد امام مهربانی ها

 اجتماع 8 هزار نفری خادمیاران رضوی تهران در آیین شکرگزاری خدمت 

دیدار خادمیاران رضوی شهرستان شهریار با خانواده شهید اقتدار موشکی 

برگزاری جشن عروسی  ۲1 نو عروس 
و داماد در شهرستان شهریار

توسط کانون خدمت رضوی منطقه ۱۵ تهران 
صورت گرفت؛ 

توزیع ۶۷0 پرس غذا بین نیازمندان 
در نخستین روز ماه ذی الحجه 

خادمیاران کانون خدمت رضوی منطقه ۱۵ تهران با شروع ماه ذی الحجه 
و سالروز  ازدواج امیرالمومنین)ع( و حضرت زهرا)س( ۶۷۰ پرس غذا میان 

نیازمندان و کارتن خواب ها توزیع کردند. 
به گزارش آستان نیوز از تهران، خادمیاران کانون خدمت رضوی منطقه 
۱۵ با همراهی خیرین ۳۵۰پرس غذای گرم در میان ولی نعمتان و ۲۰۰ 

ساندویج در میان کارتن خواب های این منطقه توزیع کردند.
همچنین  خادمیاران کانون خدمت رضوی محله مسگر آباد ۱۲۰ پرس 
غذای گرم  به سفره ولی نعمتان محله  رساندند تا در این ماه الهی میهمان 

سفره حضرت رضا )ع( باشند.
این گزارش ۱۵ کیلوگرم گوشت قرمز و ۱۵ عدد مرغ  که  بر اساس 
با همکاری خیرین تهیه شده بود هم به دست نیازمندان شناسایی شده 

رسیده است. 
گفتنی است خادمیاران در ماه شادی اهل بیت علیه السالم تعدادی 
اسباب بازی تهیه کرده و در میان کودکان خانواده های نیازمند توزیع کردند.

خادمیاران و یاوران رضوی منطقه ۵ 
اردوی جهادی یکروزه ای در سالروز 
شهادت امام جواد )ع( برگزار کردند

خادمیاران منطقه ۵ چهارمین اردوی جهادی امسال را در روز شهادت 
امیر تقوا، جواد اهل بیت در یکی از روستاهای اطراف تهران تدارک دیدند. 

به گزارش آستان نیوز از تهران، خادمیاران و یاوران رضوی کانون های 
خدمت رضوی منطقه ۵ در مسجد حضرت ابوالفضل علیه السالم محله 
شریف آباد یکی از روستاهای اطراف تهران در روز شهادت امام محمد تقی 
علیه السالم و با بهره گرفتن از بخشش و احسان زیاد وی و یاد مهربانی 

پدرخدمات رایگان ارائه دادند.
از  نفر  آقا و ۱۰  با همراهی یک حکیم خانم و یک حکیم  اردو   این 

خادمیاران و یاوران رضوی در حوزه طب اسالمی و سنتی برگزار شد.
حدود ۱۰۰بیمار نیازمند پس از ویزیت رایگان و برحسب نیاز با اعمال 

یداوی)اصالحی(، حجامت و فصد، تحت درمان قرار گرفتند. 
حضور  با  صبح   ۶:۳۰ ساعت  از  یکروزه  اردوی  این  است  ذکر  شایان 
خادمیاران در پارک ارمغان محله کن با نام و یاد امام رضا علیه السالم آغاز و 

تقریبا ساعت ۱۸ عصر در روستا پایان یافت.

به مناسبت گرامی داشت سالروز ازدواج آسمانی حضرت علی)ع( وحضرت 
فاطمه)س(، ۲۱ نوعروس و داماد در شهرستان شهریاربه خانه بخت رفتند .

به گزارش آستان نیوز از تهران، با همکاری مشترک کانون تبلیغی و دینی 
خدمت رضوی، مسجدتوفیق، مرکزافق آستان مقدس امامزاده اسماعیل)ع( و 
اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهریار، مراسم جشن عروسی ۲۱ نوعروس 
وداماد، با حضور جمعی ازخادمیاران رضوی، امام جمعه شهریار، روحانیت 
معزز، مسئولین شهری ومحلی، روز جمعه دهم تیر ۱۴۰۱ درشهرستان 

شهریاربرگزارگردید.
کاروان خودرویی عروس و داماد پس از بدرقه وعبور از زیر قرآن مجید از 
مبدا مسجدتوفیق به مقصد مهدیه آستان مقدس امامزاده اسماعیل)ع( محل 

برگزاری مراسم جشن عروسی حرکت کردند.
پس از استقرار ۲۱ نوعروس وداماد در مهدیه، با تالوت آیاتی از کالم اهلل 
مجید، ویژه برنامه ها ومولودی خوانی توسط سخنرانان ومداحان اهل بیت 

اجرا شد.
در ادامه حجت االسالم والمسلمین سیدحسین حسینی نوری امام جمعه 
شهریار به صورت نمادین خطبه عقدرا برای ۲۱ نو عروس و داماد جاری 

کردند.
درپایان طبق هماهنگی های به عمل آمده وبه منظورصرف شام وشیرینی، 
کاروان عروسی دریکی از تاالرهای شهرستان شهریار حضوریافتندتا ۲۱ 

نوعروس داماد باخاطره شیرین به استقبال شروع زندگی جدیدبروند.

اهدا ۲4 سری جهیزیه به 
نوعروسان در شهرقدس 

همزمان با جمعه مهدوی و اول ذیحجه سالروز پیوند آسمانی امام علی)ع( 
و حضرت زهرا)س( تعداد ۲۴ سری جهیزیه از کرامات رضوی به نوعروسان 

شهرقدس اهدا شدتا زندگی مشترک خود را در سایه اهل بیت)ع( آغاز کنند.
به گزارش آستان نیوز از تهران، در نخستین روز از ماه ذیحجه و همزمان 
با سالروز پیوند آسمانی امیرالمومنین)ع( و حضرت فاطمه)س( با همکاری 
کانون های خدمت رضوی، ستاد ازدواج آسان و خیرین ۲۴ سری جهیزیه همراه 

با هدایت فرهنگی و تبرکی به نوعروسان اهدا شد. 
حجت االسالم والمسلمین رضا جوکار امام جمعه شهرقدس در این خصوص 
بیان کرد: در زمینه فراهم سازی امر ازدواج  و در جهت امید آفرینی و تبیین 
همه موظف هستند و واسطه گری یا شفاعت در امر ازدواج از امور سفارش شده 
است.  وی با تاکید بر اهمیت ازدواج آسان در جامعه افزود: مسئولین باید در 
تحقق امر ازدواج آسان و فرزندآوری نقش خود را ایفا کنند و الزم است فرهنگ 
مشارکت و حمایت از زوج های جوان به فرهنگ عمومی تبدیل شود و ازدواج 

باید آگاهانه، به هنگام، آسان و پایدار باشد.
با  رابط کانون های خدمت رضوی شهرستان قدس  اله کریمی   قدرت 
اشاره به اینکه خادمیاران امام هشتم)ع( در راستای ترویج فرهنگ رضوی در 
حوزه های مختلفی فعالیت می کنند، افزود: در ادامه برنامه های دهه کرامت با 
هماهنگی دبیرخانه کانون های خدمت رضوی استان تهران و کمیته امداد امام 
خمینی)ره( و همکاری مسئولین شهرقدس و خیرین ۱۷ قلم کاال برای هر 

سری جهیزیه آماده شد.
وی ادامه داد: خدمت به آستان مقدس امام رضا)ع( در هر زمان و مکانی 

مورد توجه و عنایت حضرت قرار میگیرد. 
 امیر عذیری رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرقدس در ادامه 
بیان داشت: این اقدام خیرخواهانه در راستای فرهنگ سازی ازدواج آسان 
جوانان با همکاری ستاد ازدواج آسان صورت گرفت تا اقدامی در ترویج این 

سنت حسنه صورت گیرد.

)ع(  امام جواد  خادمیاران رضوی درشب شهادت 
با خانواده معظم شهید اقتدارموشکی جوادسلیمی در 

شهرستان شهریار دیدار کردند. 
کانون  همت  به  تهران،  از  نیوز  آستان  گزارش  به 
و  شهریار  شهرستان  رضوی  خدمت  شهادت  و  ایثار 
در معیت پرچم متبرک آستان قدس رضوی و قرائت 
صلوات خاصه امام رضا)ع( برنامه دیدار، تکریم و تجلیل 
از خانواده معظم شهید اقتدار موشکی جواد سلیمی در 

شهرک وائین شهرستان شهریار اجرا شد.
خادمیاران رضوی با پرچم متبرک  آستان قدس رضوی، 
شمعدان، اسپندان، گالب، رضا جان گویان و با نوای« ای 
صفای قلب زارم« به دیدار خانواده معظم شهیدجواد سلیمی 

رفتند و مورداستقبال خانواده شهید قرار گرفتند.
خواهر شهید ضمن عرض خیر مقدم و برشمردن 
اقامه  به  »توجه  افزود:  شهید،  اخالقی  خصوصیات 
نماز اول وقت، رعایت نظم و انضباط، رفتارصمیمانه 

با دوستان و پاکیزگی از خصوصیات بارزایشان بود، 
ایشان  شهادت  از  پس  نبودند،  کردن  غیبت   اهل 
برای حل مشکالت  بودند و  متوجه شدیم که خیر 
مادی و معنوی دیگران توجه خاصی داشتند و تالش 
طالهایم  خانه  خرید  برای  هست  یادم  می کردند، 
انگشتری  برایم  بودم، وقتی متوجه شد،  فروخته  را 
حل  را  بزرگترها  مالی  مشکالت  حتی  بود،  خریده 
شهادت  برای  ایشان  بودند،  گشا  مشکل  می کرد، 
با  داشتند،  دوست  را  وشهادت  بودند  شده  انتخاب 
آن سن کم برهمه امور احاطه داشتند، به شدت به 
مقام معظم رهبری مدظله العالی عالقه مند بودند، از 
خواسته های مهم ایشان دیدار با مقام معظم رهبری 

بود همواره می گفتند می خواهم بروم پابوس آقا«
اهل  مداح  توسط  روضه  اقامه  و  سرایی  مدیحه 
بیت، اهدای هدایا و متبرکات رضوی، اجرای مراسم 
معنوی پرچم گردانی از ویژه برنامه های دیدار صمیمانه 

خادمیاران رضوی با خانواده معظم این شهید بود.
همچنین خادمیاران رضوی درپایان برنامه دیدار با 
خانواده شهید، درمحل یادمان شهدای گمنام شهرک 
وائین حضوریافتند و با قرائت فاتحه و صلوات خاصه امام 
رضا)ع( به مقام شامخ شهدای گمنام ادای احترام کردند.

گفتنی است، شهید جوادسلیمی متولد سال ۱۳۶۵ 
در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۰ به همراه شهید طهرانی 
مقدم پدر صنعت موشکی ایران به درجه رفیع شهادت 
بهشت  گلزارشهدای  در  مطهرش  پیکر  و  شد  نائل 
رضوان کهنز شهرستان شهریار به خاک سپرده شده 

است.

با  و  متفاوت  حاشیه ای  و  متن  با   ۱۴۰۱ ماه  خرداد   ۲۰ جمعه  اهدای نماز  آن،  ختام  حسن  و  شد  برگزار  تهران  رضوی  خادمیاران  همکاری 

خدمت  کانون های  و  خیرین  توسط  شده  تأمین  جهیزیه  سری   ۸۸
بود.  برخوردار  کم  و  نیازمند  جوان  زوج های  برای  تهران  استان   رضوی 
جاری  ماه  هفته، ۲۰ خرداد  این  نماز جمعه  تهران،  از  نیوز  آستان  گزارش  به 
به  تهران  استان  رضوی  خادمیاران  پرشور  حضور  با  تهران  دانشگاه  در  که 
هوای  و  حال  شد،  برگزار  الرضا)ع(  موسی  بن  علی  حضرت  والدت  مناسبت 
معنوی و عطرآگینی را به فضا بخشیده بود، با برپایی میزهای خدمت رضوی 
کانون های  توسط  تهران  دانشگاه  های  درب  ورودی  در  حضرتی  چایخانه  و 
کرد. زنده  اذهان  در  را  رضا)ع(  امام  موکب  یاد  تهران،  استان  رضوی   خدمت 

در حالیکه خادمیاران عالوه بر حاشیه، در متن برگزاری این رویداد عبادی سیاسی 
نیز مشارکت فعال داشتند و علیرضا جانه دبیر کانون های خدمت رضوی استان 
تهران به عنوان سخنران پیش از خطبه ها به مواردی چون »اهمیت توصیه های 
هفت گانه مقام معظم رهبری در حکم تولیت آستان قدس رضوی«، »توسعه بحث 
خادم، مخدوم و خدمت« و همچنین »اجرای بیش از ۴۰۰ ویژه  برنامه محله محور 
 کریمانه، توسط کانون های خدمت رضوی استان تهران در ایام دهه کرامت« پرداخت.

تهیه  جهیزیه  سری  از ۸۸  سری  تعداد ۸  هفتگی،  رویداد  این  حاشیه  در  اما 
از  تهران  جمعه  نماز  اقامه  از  پس  و  نمادین  بصورت  خیرین،  کمک  با  شده 
مقابل دانشگاه تهران و میدان انقالب، در حضور عموم مردم و نمازگزاران جهت 
 اهدا به خانواده های مخدومین و محرومین نیازمند، روانه خانه نوعروسان شد.

این اقدام همزمان با »دهه کرامت ۱۴۰۱« و بمناسبت میالد امام رضا علیه السالم، 
با مشارکت کانون های خدمت رضوی استان تهران، مجمع خیرین استان تهران، 

موسسه خیریه حضرت رقیه و کمیته امداد امام خمینی)ره( انجام شد.
گفتنی است مبلغ هر جهیزیه تدارک دیده شده برای زوج های جوان نیازمند، 
۲۰ میلیون تومان بود که ۱۵ میلیون تومان آن توسط کمیته امداد امام خمینی)ره( 
و موسسه خیریه حضرت رقیه )س( و ۵ میلیون تومان مابقی توسط کانون های 

خدمت رضوی استان تهران تأمین شد.
حضرت  و  زهرا)س(  حضرت  خیریه های  مشارکتی،  کار  این  انجام  در 
میلیون   ۳ مبلغ  زهرا)س(  حضرت  خیریه  داشتند؛  مشارکت  نیز  رقیه)س( 
کرد. تقبل  مددجو  بودن  سادات  صورت  در  را  تومان  میلیون   ۵ از   تومان 

مقوله ازدواج جزء مسائل مهم اجتماعی و از مواردی است که با آفرینش انسان 
همراه بوده و تا امروز هم در اجتماعات انسان نقش مهمی را ایفا کرده است. 

ازدواج یکی از مهم ترین اقدامات زندگی هر انسانی است. 
دین اسالم و بزرگان دینی ما در قبال آن با عناوین مختلفی اظهارنظر و مقرراتی را 
برای آن وضع کرده اند؛ به عنوان مثال امام رضا)علیه السالم( سخنان گهربار پسپاری 
درباره ازدواج و تشکیل خانواده دارد که امروزه گره گشای بسیاری از مسائل فردی، 

مذهبی و اجتماعی است.

رضا)ع(  امام  والدت  مناسبت  به 
و  مناطق  رضوی  خادمیاران 
در  تهران  استان  شهرستان های 
در  نفری  هزار   ۸ عظیم  اجتماع 
کردند.  شرکت  راحل)ره(  امام   مرقد 
به  تهران،  از  نیوز  آستان  گزارش  به 
مناسبتی میالد با سعادت امام رضا)ع(، 
استان  رضوی  یاوران  و  خادمیاران 
خمینی)ره(  امام  مرقد  جوار  در  تهران 
با  یافته و ضمن تجدید میثاق  حضور 

آرمان های معمار کبیر انقالب حضرت 
امام خمنی)ره( و تجدید بیعت با مقام 
شهدای  و  اهلل(  رهبری)حفظه  معظم 
به  خدمت  شکرگزاری  آیین  گرانقدر 
کردند. برگزار  را  مقدس  آستان   این 

دبیرکانون های خدمت  علیرضا جانه   
رضوی استان تهران در این اجتماع اظهار 
های  شهرستان  و  مناطق  در  داشت: 
وجود  خادمیار  هزار  تهران، ۳۰  استان 
داشته که امور تکمیل پرونده حدود ۲۰ 

هزار نفر از آنها انجام شده است.
نفری  هزار   ۸ اجتماع  به  وی 
خادمیاران رضوی مناطق و شهرستان 
های استان تهران در آیین شکرگزاری 
افزود: خادمیاران  و  اشاره کرد  خدمت 
به  مختلف  های  عرصه  در  رضوی 
فعالیت  محروم  مناطق  در  خصوص 
اجتماعی،  های  حوزه  در  و  داشته 
سالمت  و  اشتغال  زدایی،  محرومیت 

خدمت می کنند. 

وی به جسارتی که به ساحت مقدس 
امام رضا)ع( شده بود اشاره کرد و افزود: 
ایران کشوری امام رضایی است و مردم 
ارادت و عشق ویژه ای به حضرت دارند.

رضوی  خدمت  کانون های  دبیر 
استان تهران با تاکید بر ترویج فرهنگ 
رضوی در جامعه تصریح کرد: در بیان، 
کردار و گفتار باید اخالق رضوی رعایت 
شود و در برخوردهای اجتماعی نهادینه 

و گسترش داده شود.

سرخط

خبر... خبر...



۲3 ویژه نامه دهه کرامت 1401
 اجتماعی و فرهنگی

ویژه نامه دهه کرامت 1401
خردادماه و تیرماه 1401خردادماه و تیرماه 1401 اجتماعی و فرهنگی

رسید  مشیریه  ایستگاه  به  خورشید  زیرسایه  استقبال خادمیاران رضوی شهرقدس از خادمین حرم حضرت معصومه)س(کاروان 

با حضور خادمیاران رضوی منطقه یک و هفت تهران؛ برپایی چایخانه های حضرتی در مصلی های سطح شهرستان اسالمشهر 

شمیم عطر رضوی در بارگاه ابوالفضل ایران پیچید 

مادران شرکت کننده در طرح شکوه مادری سرداب امامزاده صالح)ع( را زیارت کردند

میزبانی شرکت عمران شهر پرند در دهه کرامت از خادمیاران رضوی

در جشن بزرگ کرامت رضوی؛ اهالی محله باغ فیض میهمان چایخانه حضرت رضا)ع( شدند

اجتماع بزرگ امام رضایی ها در منطقه 14 تهران

دیدارخادمیاران رضوی شهریار با خانواده شهید دفاع مقدس سید تیمور قائم مقامی کاروان » زیر سایه خورشید« خادمیاران رضوی به منطقه ۳ پایتخت رسید 

کاروان خادمیاران رضوی شهریار، جشن دهه کرامت را در شهرک صنعتی جوانزادصباشهر گرفت

خواب مادری دلسوخته که به تعبیر فرزند شهیدش رسید
اجازه ندادند برای وداع با پسرم صورتش را در تابوت ببینم

با حضور شاعران و ارادتمندان امام الرئوف)ع(
غزل های ارادت در عصر شعر رضوی دماوند سروده شد

خادمیاران رضوی شهرستان اسالمشهر در دهه کرامت چایخانه های حضرتی 
را در مصلی شهرهای اسالمشهر، چهاردانگه، واوان و احمدآبادمستوفی برپاکردند.

به گزارش آستان نیوز از تهران، برپایی چایخانه های حضرتی در دهه معنوی 
کرامت از جمله تجربه های موفق کانون های خدمت رضوی شهرستان اسالمشهر 
در استان تهران است که اکنون یک نمونه آن در جنوب غرب تهران با هدف انتشار 

عطر دل انگیز رضوی دایر شده و مشغول خدمت رسانی است.
ایام دهه کرامت همواره فرصتی معنوی برای اشاعه فرهنگ رضوی بوده و از 
این جهت فعاالن کانون های خدمت رضوی و حتی مردم عادی، با هر چه که در 

توان شان است نسبت به برپایی شعائر این ایام کوشا هستند. 
بر این اساس خادمیاران کانون خدمت رضوی شهرستان اسالمشهر نیز در کنار 
برگزاری تمامی برنامه های خود نظیر اهتزاز پرچم های متبرک حضرت رضا)ع( و 
حضرت معصومه)س( در هفت میدان واوان، برپایی جشن طلیعه کرامت، حضور 
کاروان زیر سایه خورشید، دیدار با خانواده های شهدا، غبارروبی و عطرافشانی گلزار 
شهدا، تجلیل از مقام امامزادگان شهرستان که از روز والدت حضرت معصومه)س( 

ادامه  امام رضا)ع(  تا روز میالد  در سطح شهرستان اسالمشهر کلید خورده و 
دارد، اقدام به برپایی چایخانه حضرتی در مصلی های نماز جمعه اسالمشهر، واوان، 
چهاردانگه و احمدآباد کرده اند تا در گسترش دامنه این حال و هوای معنوی و عطر 

دل انگیز امام رضا)ع( بیش از پیش نقش آفرین باشند. 
ولی اله اصغری دبیر کانون های خدمت رضوی شهرستان اسالمشهر در این 
خصوص گفت: استقبال کم نظیر مردم از ایستگاه های چایخانه حضرتی و مشارکت 
این  برپایی  تا  برپایی و همچنین خدمت رسانی، موجب شده  فعال جوانان در 

ایستگاه همیشه در تمام برنامه ها در دستور کار قرار گیرد. 
وی عنوان کرد: اکنون و در ایام دهه کرامت هم از ساعت ۱۱ میزبان و پذیرای تمامی 
مردم در چایخانه و غرفه هایی همچون قرآنی، مشاوره و مددکاری، مشاوره حقوقی، 

مشاوره سالمت آماده خدمت رسانی به مردم شریف شهرستان اسالمشهر هستیم. 
یاری خیرین و مردم همیشه حاضر در  نیازمند  این حال  با  افزود:  اصغری 
صحنه هستیم تا کمک های خیرخواهانه شان را برای ادامه مسیر خدمت رسانی 

در اختیارمان قرار دهند.

خادمیاران کانون خدمت رضوی شهر پرند در معیت  پرچم متبرک حرم علی 
بن موسی الرضا)ع( به مناسبت دهه کرامت در شرکت عمران شهر پرند حضور 

یافتند.
خدمت  کانون  خادمیاران  دیدار  در  تهران،  از  نیوز  آستان  گزارش  به 
رضوی شهر پرند با پرسنل شرکت عمران پرند، همخوانی مدح امام  رئوف 
خادمیاران  توسط  عمران  شرکت  مراجعین   و  کارکنان  و  پرسنل  بین  در 

انجام شد.
سرپرست کانون خدمت رضوی شهر پرند در این دیدار با تبریک دهه کرامت و 
تکریم پرسنل و کارکنان شرکت عمران و شهرسازی شهر پرند از زحمات خالصانه 

تمامی زحمتکشان  شرکت عمران تقدیر و تشکر کرد. 
همچنین محسن وطن خواهی ریاست شرکت عمران  شهر پرند با گرامیداشت 

دهه کرامت و تقدیر از فعالیت های کانون خدمت رضوی شهر پرند در راستای 
فضای معنوی و رضوی ایجاد شده با همت و تالش خادمیاران در شهر پرند، بیان 
داشت: همکاری این دو نهاد می تواند نتایج فرهنگی باالیی را در سطح شهر پرند 

رقم بزند.
وی تصریح کرد: مجموعه شرکت عمران آماده همکاری با کانون خدمت رضوی 
و گسترش فرهنگ رضوی در شهر است و حتما از ظرفیت مجموعه خادمیاران 
رضوی در اعتالی برنامه های فرهنگی استفاده خواهد شد و طی جلسات آتی 
تشکیل  زایی   اشتغال  و  فرهنگی  برنامه های  در خصوص  الزم  هماهنگی های 

میشود.
قابل ذکر است در پایان این دیدار از زحمات ریاست محترم شرکت عمران شهر 

پرند با اهدای تبرکات حرم رضوی تجلیل به عمل آمد.

به مناسبت دهه کرامت و با همت خادمیاران کانون خدمت رضوی منطقه ۶ 
تهران از مادران شرکت کننده در طرح شکوه مادری در امامزاده صالح )ع( تجلیل 

به عمل آمد.
به گزارش آستان نیوز از تهران،به مناسبت دهه کرامت طی مراسمی و در 
فضای معنوی امامزاده صالح علیه السالم خادمیاران کانون خدمت رضوی منطقه 
۶ تهران از  مادران زیر ۴۰ سال دارای حداقل سه فرزند که در طرح شکوه مادری 

ثبت نام و در منطقه شناسایی شده بودند تقدیر به عمل آمد.
نجم آبادی مسئول کانون بانوان خدمت رضوی منطقه ۶ تهران با اعالم این 
مطلب گفت ؛ به مناسبت دهه کرامت و به منظور تجلیل از مادران شرکت کننده 
در طرح شکوه مادری روز سه شنبه ۱۷ خردادماه از مادران عزیز شرکت کننده 
دعوت کردیم تا با حضور در  امامزاده صالح )ع( تجریش در این مراسم شرکت 

کنند.
وی در ادامه افزود پس از حضور این مادران عزیز در امام زاده صالح )ع( طبق 

هماهنگی های قبلی به  زیارت سرداب امامزاده رفتند و آنجا را زیارت کردند.
نجم آبادی با بیان اینکه برگزار کالس های آموزشی جهت مادران، استفاده 
از تجارب آنها در تربیت فرزندان و تشرف هر چه زودتر آنها به مشهد مقدس 
و مهمان شدن در بارگاه امام رضا علیه السالم از دیگر برنامه های طرح شکوه 

مادری است.
 اهداء متبرکات رضوی و عطر دل انگیز زیارت سرداب امام زاده صالح)ع( جانی 
تازه به مادران شرکت کننده در این طرح  بخشید و در حال معنوی این مادران 
و نیز در تربیت فرزندانشان که آینده سازان کشور هستند تاثیر بسزایی خواهد 

داشت.

غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدای گمنام 
توسط خادمیاران رضوی منطقه ۶ تهران 

مزار شهدای گمنام حوزه هنری منطقه ۶ تهران به همت کانون ایثار و 
شهادت و با حضور خادمیاران، یاوران رضوی و معاونت فرهنگی، اجتماعی 

شهرداری منطقه غبارروبی و عطرافشانی شد. 
خردادماه  نوزدهم  شنبه  پنج  روز  تهران،  از  نیوز  آستان  گزارش  به 
خادمیاران و یاوران کانون خدمت رضوی منطقه ۶ تهران با حضور معاونت 
فرهنگی، اجتماعی شهرداری منطقه بر سر مزار شهدای گمنام در حوزه 

هنری این منطقه ادای احترام کردند.
محمد خدمتی دبیر کانون های خدمت رضوی منطقه ۶ تهران درباره 
مراسم بزرگداشت شهدای گمنام این منطقه بیان کرد: طبق سنت هر ساله 
در ایام دهه کرامت، خادمیاران کانون خدمت رضوی منطقه ۶ با حضور بر 
سر مزار شهدای گمنام حوزه هنری به مقام شامخ این عزیزان ادای احترام 

کردند. 
وی گفت: در این مراسم خادمیاران رضوی ضمن غبارروبی از مزار شهدا، 

با گالب به عطرافشانی مزار آنان پرداختند. 
گفتنی است قرائت قرآن، سخنرانی توسط آقائی مسئول کانون تبلیغی 
منطقه، مدیحه سرایی توسط مداح اهل بیت، قرائت صلوات خاصه امام رضا 
علیه السالم و حضور پرچم متبرک حرم مطهر حضرت رضا علیه السالم بر 
سر مزار شهدای گمنام در حوزه هنری از جمله برنامه های این مراسم بود 
که با عطرآگین کردن فضا به عطر رضوی حال معنوی در دل حاضرین 

ایجاد کرد.

به همت خادمیاران رضوی منطقه ۶ تهران؛
کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی ویژه 

همسران برگزار شد  
خادمیاران کانون خدمت رضوی منطقه ۶ تهران در دهه کرامت کارگاه 

آموزشی  مهارت های ارتباطی ویژه همسران را برگزار کردند.
به گزارش آستان نیوز از تهران،کانون خدمت رضوی منطقه ۶ تهران 
به مناسبت دهه کرامت و با هدف بهبود روابط همسران و استحکام بنیان 

خانواده ها کارگاه ارتباطی ویژه همسران را در مسجد کمیل برگزار نمودند.
در این کارگاه آموزشی یک روزه، خانم توکلی کارشناس ارشد روانشناسی 

و مدرس کارگاه با بیان مطالبی از جمله 
- چگونگی برقراری ارتباط بین فردی

- مهارت های ارتباطی پایه
- موانع ارتباطی

- ارائه راهکارهای الزم در باالرفتن کیفیت ارتباط گیری بین همسران
شرکت کنندگان را با مهارت های ارتباطی مورد نیاز همسران آشنا کرد و 

به سواالت شرکت کنندگان پاسخ داد.
 بیش از ۲۰ نفر در این کارگاه حضوری شرکت کردند و مهارت های 

ارتباطی خود را بهبود بخشیدند.

برپایی دومین کاروان خودرویی دهه 
کرامت در منطقه ۱4 تهران

دومین جشن کاروان شادی خودرویی توسط کانون های خدمت رضوی 
منطقه ۱۴ تهران برگزار شد.

به گزارش آستان نیوز از تهران، در ادامه ویژه برنامه های دهه مبارک 
همت  به  کرامت  دهه  خودرویی  جشن  مراسم  دومین  رضوی  کرامت 

خادمیاران دفتر کانون  های خدمت رضوی دارالمومنین تهران برگزار شد.
این مراسم از زمین چمن ورزشگاه شیرازی واقع در بلوار شهید گلشناس 
با حضور پرشور خادمیاران رضوی و آحاد مردم شریف و والیی دارالمومنین 
تهران، آغاز و با حرکت در مسیر های خیابان میثم، بوستان زیتون، خیابان ده 
حقی، میدان مالک اشتر، بلوار آهنگ، بلوار ابوذر شمالی، مبارز شرقی، ربذه 
جنوبی و شمالی، بوستان سمیه، بلوار ابوذر شمالی، محالتی غرب، خیابان 
نبرد شمالی، بلوار پاسدارگمنام غرب، کنارگذر اتوبان امام علی شمال، خیابان 
عزیزی، خیابان شکوفه، میدان شکوفه، خیابان ۱۷ شهریور جنوبی، خیابان 
عجب گل، میدان شهید سعیدی، خیابان شهید سعیدی و در محل مسجد 
موسی بن جعفر علیه السالم واقع در خیابان آیت اهلل سعیدی خاتمه پیدا 

کرد.
گروه سرود فرزندان حاج قاسم از خادمیاران نوجوان رضوی منطقه در 

بخش های مختلف اجرای سرود داشتند.
در ایستگاه پایانی، در مقابل مسجد موسی بن جعفر علیه السالم با قرائت 

صلوات خاصه امام رضا علیه السالم برنامه پایان یافت.

هم زمان با دهه کرامت و به همت خادمیاران رضوی 
زیارت اولی های اسالمشهر به پابوس کریمه 

اهل بیت)ع( اعزام شدند
همزمان با دهه کرامت خادمیاران رضوی شهرستان اسالمشهر چهل و 
سه زائر زیارت اولی را که تا به حال به زیارت حرم حضرت معصومه )س( 

مشرف نشده بودند را به پابوس کریمه اهل بیت)ع( در قم اعزام کردند.
کرامت  دهه  جشن های  با  همزمان  تهران،  از  نیوز  آستان  گزارش  به 
خادمیاران کانون خدمت رضوی شهرستان اسالمشهر ۴۳زائر زیارت اولی 
این شهرستان را که تا بحال توفیق حضور در حرم حضرت معصومه)س( را 
نداشتند را با مشارکت خیرین و خادمیاران به پابوس کریمه اهل بیت)ع( 

اعزام کردند.
در میان زیارت اولی های اسالمشهری که به قم رفتند تعدادی از دخترانی 
که به تازگی به سن تکلیف رسیدند نیز حضور داشتند که در این زیارت 
با برگزاری   مراسمی با حضور زائران به این دختران نو تکلیف هدیه ای به 

رسم یاد بود اهدا شد.

در هشتمین روز از دهه کرامت و همزمان با چهارشنبه های امام رضایی )ع(، 
کاروان » زیر سایه خورشید« خادمان آستان قدس رضوی در منطقه ۳ تهران 

حاضر شدند. 
به گزارش آستان نیوز از تهران، خادمان بارگاه منّور رضوی تحت عنوان “کاروان 
زیر سایه خورشید”، همزمان با چهارشنبه های امام رضایی )ع( در ۱۸ خردادماه 

۱۴۰۱ مهمان منطقه ۳ شهر تهران شدند. 
گفتنی است در هشتمین روز از دهه کرامت، کاروان »زیر سایه خورشید« 
به همراهی جانه، دبیر کانون های خدمت رضوی استان تهران و سراج، مسئول 
نیروی  فرمانده  رحیمی  سردار  با  تهران،   ۳ منطقه  رضوی  خدمت  کانون های 
انتظامی استان تهران، حمید جوانی شهردار منطقه ۳ تهران، سرهنگ احمدی 
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مفتح و جمعی از پرسنل آموزش و پرورش منطقه 

۳ تهران دیدار کردند. 
در ابتدای این دیدارها، با اجرای مراسم پرفیض پرچم گردانی و قرائت دسته 

جمعی صلوات خاّصه توسط خادمان امام رئوف )ع( دل های حاضران روانه صحن 
و سرای امام رضا )ع( شد. 

در ادامه مراسم یکی از خادمان حرم مطهر، سخنانی درباره وجود با عظمت و 
با برکت ساحت مقدس حضرت رضا)ع( بیان کرد و سپس احمدی فرمانده نیروی 
انتظامی استان تهران، ضمن تجلیل از مقام واالی سردار بزرگ شهید حاج قاسم 
سلیمانی از اخالص ایشان در همه عرصه های خدمتی، زندگی و هنگام زیارت و 

حضور در پیشگاه امام رضا )ع( و زائران سخن گفت.
شایان ذکر است به مدد و عنایت امام رئوف )ع(، دیدار با خانواده شهید فرخی، 
سرکشی و عیادت از بیماران بیمارستان اعصاب و روان صدر و بیمارستان کودکان 
مفید به همراه پرچم منور حضرت رضا)ع( و پخش نبات و نمک متبرک میان 
بیماران و خانواده های ایشان و اعطای نشان امام رضا)ع( توسط خادم رضوی به 
کودک شفا یافته به عنایت امام رضا)ع( و حضور در شیرخوارگاه آمنه، پایان بخش 

ویژه برنامه های پربار کاروان زیر سایه خورشید در منطقه ۳ شهر تهران بود.

در  تهران  منطقه۵  رضوی  خدمت  کانون  خادمیاران 
در  علی ابن موسی الرضا)ع(،  نام  به  منتسب  چهارشنبه 
برگزاری جشن کرامت مقابل آستان مقدس امامزادگان باغ 

فیض مشارکت کردند.
بزرگ  جشن  مراسم  تهران،  از  نیوز  آستان  گزارش  به 
کرامت در مقابل آستان مقدس امامزادگان سیدجعفر علیه 
السالم و سیده حمیده خاتون باغ فیض در روز متعلق به امام 

مهربانی ها برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین علی حیدری یکی از خادمیاران 
ابراز  ضمن  مراسم  این  در  مداحی  و  دینی  تبلیغ  کانون 
از  دادن جمعی  از دست  برای  تسلیت  و عرض  همدردی 
هموطنان در حادثه قطار مشهد یزد از خداوند متعال و امام 
رئوف برای شادی روحشان طلب مغفرت کرد و مختصری 
در باب علم ائمه و اینکه آیا امامان سالم ما را می شنوند، 
سخن گفت و به ذکر روایتی از امام صادق علیه السالم که 
می فرمایند »در مورد گفتارتان تقوا پیشه کنید چرا که گفتار 

شما برای ما آورده می شود« پرداخت.
در ادامه مراسم عبدالرضا گنجی پور خادمیار مداح، بخش 

مولودی خوانی با محوریت والدت امام رضا)ع( را اجرا کرد و 
از خادمین امامزادگان با هدیه قاب فرش متبرک حرم امام 

رضا علیه السالم تقدیر به عمل آمد.
همخوانی »سرود سالم فرمانده« و »سرود عزیزم حسین« 
توسط همه شرکت کنندگان و به ویژه دهه نودی ها زینت 

بخش مراسم بود. 
رضوی  خدمت  کانون  مسئول  یزدی  ابراهیم  وحید 
دهه  بزرگ  جشن  برگزاری  به  اشاره  با  تهران   ۵ منطقه 
کرامت، گفت: این مراسم با مشارکت خادمیاران منطقه ۵ 
و تولیت آستان مقدس امامزادگان سیدجعفر)ع( و سیده 
ناطق  بسیج شهید  مقاومت  پایگاه  و  حمیده خاتون)س( 

نوری برگزار شد.
وی اظهار داشت: خادمیاران درچایخانه حضرت رضا علیه 
السالم از ابتدای مراسم میزبان میهمانان امام رئوف بودند و 

از آنان با چای ویژه پذیرایی می کردند.
یزدی به برپایی میزهای خدمت در گوشه این مراسم 
اشاره و ابراز کرد: مشاوره حقوقی، مشاوره و مددکاری، کانون  
تعلیم و تربیت و کانون کتاب وکتابخوانی از جمله این میزها 

بودند که در بخش کتاب و کتابخوانی در راستای بیانات 
رهبر معظم انقالب مبنی بر اشاعه فرهنگ صدقه کتاب، ۱۹ 
کتاب با موضوع کلی زندگینامه شهدا به شرکت کنندگان 

هدیه داده شد.
همچنین در این مراسم به افرادی که با نام های معصومه و 

رضا در بین میهمانان حضور داشتند نیز هدایایی تقدیم شد.
شایان ذکر است، مراسم با پخش صلوات خاصه و نواهای 
خاص امام رضایی و ورود خادمیاران همراه پرچم متبرک 
حرم امام رضا علیه السالم، فضای معنوی خاصی پیدا کرد و 

در خاتمه مراسم نیز، نماز جماعت مغرب و عشاء اقامه شد.

که  دید  را  خوابی  پسرش،  شهادت  از  پیش  احمدی  غالمرضا  شهید  مادر 
فرزندش اینگونه تعبیر کرد »باید مراقب خانمم که تازه عروس است باشید« اما تا 

لحظه شهادت کسی متوجه این تعبیر نشد.
به گزارش آستان نیوز از تهران، در هفتمین روز از دهه کرامت، خادمیاران 
رضوی کانون ایثار و شهادت منطقه ۱۰ تهران با حضور در منزل شهید غالمرضا 

احمدی، به مقام شامخ خانواده شهید ادای احترام کردند.
مادر شهید غالمرضا احمدی که در بستر بیماری به سر می برد در این بازدید به 
بیان خاطره ای از دوران زندگی این شهید واالمقام پرداخت و اظهار کرد: غالمرضا 
۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در مناطق عملیاتی داشت و پس از آن وارد خدمت 

سربازی شد و حضور در جبهه را ادامه داد.
وی گفت: ۶ ماه از خدمتش باقی مانده بود که گفت می خواهم به سفارش 
پیامبر اسالم لبیک گفته و ازدواج کنم؛ لذا برای مراسم ازدواج  به مرخصی آمد و 
سفارش کرد مبادا جشن و سرور و چراغانی بر پا کنید زمانیکه جوانان مردم در 

منطقه تکه تکه می شوند.
مادر شهید احمدی ادامه داد: چند روز از ازدواج غالمرضا می گذشت که من 
خواب پدر شوهر مرحومم را با لباس سفیدی ایستاده در کنج خانه دیدم. از خواب 
بیدار شدم و بسیار آشفته و نگران بودم؛ وقتی غالمرضا پریشانی مرا دید دستهایش 

را روی دوش من گذاشت و گفت مادر جان؛ من گفتم شادی نکنید نگفتم دیگر 
اخم کنید و ناراحت باشید.

وی با بیان اینکه به او گفتم شب گذشته چه خوابی دیده ام و افزود: پسرم در 

جواب گفت خواب که جای نگرانی ندارد و تعبیرش این است که به شما سفارش 
شده که مواظب خانمم که تازه عروس است باشید؛ من آن زمان متوجه نشدم چه 

حرفی زد اما بعد از شهادتش تازه منظور حرفش را متوجه شدم.
این مادر شهید گفت: غالمرضا همیشه به من می گفت مادر جان دعا کن تا 
شهید شوم. شهادت سعادتی است که شامل هر کسی نمی شود؛ غالمرضا در 

عملیات کربالی ۲ در منطقه عملیاتی حاج عمران شهید شد. 
هر چقدر  آوردند  وداع  برای  را  پسرم  وقتی جنازه  کرد:  نشان  وی خاطر 
اصرار کردم تا صورتش را ببینم، اجازه ندادند و بعد از اصرارهای پی در پی 
من گفتند که از پسرت فقط چند تکه گوشت بجا مانده و نه سر دارد و نه 

دست و پا.
این مادر شهید که پیرو خواسته پسرش بنا بر دشمن شاد کردن نداشت و 
بعد از شهادت پسرش در مأل عام گریه و زاری نکرد، گفت: گریه هایم را به خانه 

می آوردم.
وی در نقل دیگری گفت: یک روز هم خواب پسرم را دیدم و به او گفتم 
»غالمرضا خیلی دلم برایت تنگ شده بیا تا ببینمت« که گفت مامان من همیشه 
پیش شما هستم؛ »گفتم پس چرا من نمی بینمت؟«، گفت: صالح این است که 

شما من را نبینید ولی من همیشه از پشت این دیوار شما را می بینم.

برپایی موکب امام رضایی در میدان هفتم تیر
خادمیاران و یاوران رضوی  منطقه ۶ تهران با برپایی موکب امام رضایی 

خدمت خالصانه ای را به محبان اهل بیت علیه السالم ارائه کردند.
به گزارش آستان نیوز از تهران، با همت کانون عمومی خدمت رضوی و 
حضور خادمیاران  و یاوران رضوی منطقه ۶ تهران به مناسبت دهه کرامت و 
همزمان با دومین چهارشنبه امام رضایی این دهه و به نام نامی آقا علی بن 
موسی الرضا علیه السالم موکبی به اسم حضرت برپا کردند و از محبان آن 

حضرت با شربت و شیرینی پذیرایی کردند.
در ادامه با ورود پرچم متبرک رضوی توسط خادمیاران به موکب، مراسم 

حال و هوایی امام رضایی بخود گرفت.
انتهای مراسم نیز با مداحی و ذکر سرودهای امام رضایی و جمع  در 
خوانی صلوات خاصه امام رضا)ع( توسط خادمیاران، دل های مشتاق زیارت 
حضرتش را به حرم مطهر رساند و چشمان حضار با اشک شوق آسمانی شد.
 قابل ذکر هست که در این مراسم با برپایی میزهای خدمت رضوی از 

جمله مشاوره خانواده و مشاوره حقوقی به عموم مردم ارائه خدمت شد.

برگزاری جشن دختران ماه ویژه نومکلفان 
منطقه ۱4 تهران

به همت کانون های خدمت رضوی منطقه ۱۴ تهران و با همکاری سپاه 
آئین جشن تکلیف  تهران  ناحیه شهید محالتی و شهرداری منطقه ۱۴ 

دختران ۹ ساله در ایام مبارک دهه کرامت برگزار شد.
به گزارش آستان نیوز از تهران، به مناسبت ایام خجسته دهه کرامت 
و با همکاری کانون های خدمت رضوی دارالمومنین تهران و سپاه ناحیه 
شهید محالتی و شهرداری منطقه ۱۴ آئین جشن تکلیف و بندگی در سالت 

شهربانو برگزار شد.
این مراسم برای ۲۰۰ نفر از دختران ۹ ساله که تعدادی از آنان دختران 

خانواده های نیازمند بودند برگزار شد. 
این مراسم با قرائت قرآن کریم و سرود جمهوری اسالمی ایران شروع شد 

و با پخش صلوات خاصه امام رضا)ع( حال و هوای مراسم امام رضایی شد.
ماه،  دختران  عهدنامه  قرائت  شعرخوانی،  خوانی،  مولودی  سخنرانی، 
برگزاری مسابقات شاد، اجرای دسته جمعی سرود سالم فرمانده و اجرای 

سرود توسط گروه سرود بنات الحسین از جمله برنامه های این مراسم بود.
 گفتنی است در پایان این مراسم با حضور محمدعلی متبحری مسئول 
کانون های خدمت رضوی منطقه ۱۴، و سردار حسن حسن زاده فرمانده 
سپاه ناحیه شهید محالتی و احمد بابایی از شهرداری ناحیه یک منطقه ۱۴ 

از دختران نمونه حاضر در جشن با اهدای هدایایی تجلیل شد.

یک استکان چای مهمان چایخانه حضرت 
رضا علیه السالم در منطقه ۱4 تهران

در ایام دهه مبارک کرامت، خادمیاران کانون خدمت رضوی منطقه ۱۴ 
تهران در چایخانه حضرت رضا علیه السالم به دوستداران اهل بیت علیه 

السالم خدمت ارائه کردند.
به گزارش آستان نیوز از تهران، در ایام دهه مبارک کرامت و همزمان با 
سالروز رحلت امام خمینی)ره( چایخانه حضرت رضا علیه السالم به همت 

خادمیاران و یاوران رضوی منطقه ۱۴ تهران در میدان شهدا برپا شد.
در این چایخانه خادمیاران و یاوران رضوی دارالمومنین تهران با چایی، 
کیک، شیرینی و شربت همه روزه از ساعت ۱۸ الی ۲۳ از دوستداران اهل 

بیت)ع( و دلدادگان امام رضا)ع( پذیرایی کردند.
این چایخانه در شب فرخنده میالد شمس الشموس حضرت رضا علیه 

السالم به کار خود پایان می دهد.
پخش نواهای امام رضایی و نورافشانی در شب میالد امام مهربانی ها از 

جمله برنامه های فرهنگی این چایخانه بود.

غبارروبی و ادای احترام خادمیاران و 
یاوران رضوی شهرستان اسالمشهر به مقام 

شهدای گمنام
مزار شهدای گمنام امامزاده عقیل)ع( و اسالمشهر با حضور حداکثری 

مردم و خادمیاران رضوی، غبارروبی و عطرافشانی شد.
به گزارش آستان نیوز از تهران، ولی اله اصغری دبیر کانون های خدمت 
رضوی شهرستان اسالمشهر درباره مراسم بزرگداشت شهدای گمنام این 
ایام دهه کرامت، خادمیاران  در  اظهار کرد: طبق سنت هر ساله  منطقه 
اسالمشهر با حضور بر سر مزار شهدای گمنام و تقدیم گل، ادای احترام 

کردند. 
وی گفت: در این مراسم خادمیاران رضوی ضمن غبارروبی از مزار شهدا، 
با نثار گل و گالب به عطرافشانی مزار آنان پرداختند. این رویداد امسال در 

گلزار شهدای امامزاده عقیل)ع( واقع در محله باغ فیض صورت گرفت.
او خاطر نشان کرد: پس از آن نیز، خادمیاران به مزار شهدای گمنام و 

شهدای اسالمشهر رفتند و همین برنامه ویژه را به جا آوردند.
علیه  رضا  امام  خاصه  صلوات  »قرائت  »سخنرانی«،  قرآن«،  »قرائت 
السالم«،  علیه  رضا  مطهر حضرت  متبرک حرم  پرچم  السالم«، »حضور 
»مدیحه خوانی« و »جاروکشی نمادین در حرم مطهر امامزاده عقیل)ع(« 

از جمله برنامه های این مراسم بود.

اهتزاز پرچم سبز رضوی در کانون خدمت 
رضوی منطقه ۱۸ تهران 

به همت کانون خدمت رضوی منطقه ۱۸ تهران همزمان با ایام دهه 
کرامت و در آستانه والدت با سعادت امام رضا )ع( پرچم متبرک حرم رضوی 

در کانون رضوی منطقه ۱۸ به اهتزاز  آمد.
از  به مناسبت دهه کرامت جمعی  از تهران،  نیوز    به گزارش آستان 
خادمیاران کانون خدمت رضوی منطقه ۱۸ تهران پرچم سبز و متبرک حرم 
امام رضا)ع( را در میدان جانبازان مقابل کانون رضوی منطقه ۱۸ به اهتزاز 

درآوردند.
در این آیین معنوی که در آستانه والدت با سعادت  حضرت امام رضا )ع( 
و با همکاری معاونت محترم فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه ۱۸ تهران 
و حضور جمعی از دلباختگان حضرت برگزار شد، طی مراسمی خادمیاران 
رضوی با اهتزاز پرچم متبرک گنبد امام رضا )ع( حس و حال حرم رضوی 

را به فضای کانون بردند.

زاده  امام  با حضور در آستان  تهران  خادمیاران رضوی منطقه یک و هفت 
صالح)ع( در  روز »کرامات رضوی، تجلیل از بقاع متبرکه و امام زادگان« این روز را 

با تکریم و تعظیم حضرت صالح ابن موسی الکاظم)ع( گرامی داشتند.
و  متبرکه  بقاع  از  تجلیل  رضوی،  »کرامات  روز  در  نیوز،  آستان  گزارش  به 
و  به همت کانون های خدمت رضوی منطقه یک  از دهه کرامت  امامزادگان« 
شمیرانات مراسم تعظیم و تکریم حضرت صالح ابن موسی الکاظم)ع( در آستان 

این امام زاده عزیز و واجب التکریم برگزار شد.
این مراسم که حضور مهندس جانه؛سرپرست کانون های خدمت رضوی استان 
تهران، حجت االسالم بی آزار تهرانی؛ تولیت امامزاده صالح بن موسی )ع(، سالمت 
؛مسئول کانون های خدمت رضوی منطقه یک و شمیرانات، فراهانی؛ مسئول 
کانون های خدمت رضوی منطقه هفت و جمع کثیری از خادمیاران و یاوران 
رضوی مناطق یک و هفت و خادمان امامزاده صالح )ع( و زائران در آستان مقدس 

ایشان برگزار گردید.
با قرائت صلوات خاصه حضرت رضا)ع( و جمع خوانی شعر » ای صفای قلب زارم...« 
این مراسم آغاز شد،سپس  شرکت کننده گان با حضوردر مزار شهدای مدفون در 

آستان مقدس امامزاده صالح )ع( به مقام شامخ این شهیدان ادای احترام نمودند.
پس از آن، خادمیاران و زائران، بصورت دسته جمعی با زمزمه زیارت نامه 
وارد رواق های آستان امامزاده صالح شدند.قرائت زیارت امین اهلل با نوای محمود 

ازگلی بخش بعدی این مراسم بود، سپس شرکت کنندگان از مدیحه سرایی 
درخشانی فر از مداحان اهل بیت)ع( بهره مند شدند.پس از اقامه نماز جماعت 
ظهر و عصر،حجت االسالم بی آزار تهرانی؛تولیت آستان امامزاده صالح )ع( در 
سخنانی با اشاره به جایگاه امامزادگان و بخصوص امامزاده صالح، و مقام حضرت 
امام رضا)ع( بدین نکته اشاره کرد که: در یکی از سفرها که به زیارت عتبات به 
کشور عراق داشته ام متوجه شدم شیعیان عراق به امامزاده صالح بن موسی )ع(، 

لقب ابوالفضل ایران را داده اند.
سپس سالمت؛مسئول کانون خدمت رضوی منطقه یک ضمن عرض خیر 

مقدم به همه خادمیاران و زائران به ارائه گزارشی از فعالیت های کانون پرداخت.
استان  کانون های خدمت رضوی  ادامه مراسم مهندس جانه؛ سرپرست  در 
تهران ضمن تشکر از تولیت امامزاده صالح )ع( در سخنانی به بیان تالشها و 

برنامه های اجرایی کانون های خدمت رضوی در سطح استان پرداخت.
در ادامه برنامه از هشت نفر از خادمان بارگاه امامزاده صالح )ع(  به نیت امام 

هشتم )ع( با تقدیم هدایای متبرک رضوی تکریم و تجلیل شد.
پایان بخش این برنامه حضور خادمیاران رضوی مناطق یک، شمیرانات و هفت 

حضور در سرداب مقدس امامزاده، زیارت و توسل به آن حضرت بود.

امام   به همت کانون های خدمت رضوی منطقه ۱۴ تهران، اجتماع بزرگ 
رضایی ها در ورزشگاه سعیدی برگزار شد.

 به گزارش آستان نیوز از تهران، اجتماع بزرگ امام رضایی های دارالمومنین 
تهران با جشن باشکوه میالد باسعادت حضرت ثامن الحجج امام علی ابن موسی 
الرضا)ع( با حضور مردم مومن و والیی منطقه۱۴ به همراه خادمان کاروان زیرسایه 
خورشید و خادمیاران و یاوران رضوی و به برکت پرچم متبرک رضوی در روز 
چهارشنبه مورخ ۱۸ خرداد ماه در محل ورزشگاه آیت اهلل سعیدی واقع در اتوبان 

شهید محالتی تهران، شد.
همزمان با دهه کرامت رضوی و به مناسبت بزرگداشت میالد باسعادت شمس 
الشموس امام رئوف حضرت امام رضا)ع(، قریب به تعداد ۴۰۰۰ نفر از مردم والیت 
مدار دارالمومنین تهران که افتخار اهدای بیش از ۲۷۰۰ شهید هشت سال دفاع 
مقدس و تعداد ۱۱ شهید مدافع حرم به کشور اسالمیمان را دارند، با شکوه هرچه 

تمام تر در مراسم اجتماع بزرگ امام رضایی ها، حضور یافتند.
این مراسم از ساعت ۱۸ با قرائت قرآن کریم، سرود جمهوری اسالمی ایران و 

صلوات خاصه امام رضا)ع( در ورزشگاه آغاز گردید.
در ادامه سرود سالم فرمانده با حضور فرزندان برومند دهه هشتاد و دهه نود که 
حضور و مشارکت آنها در مراسم بسیار چشمگیر و مایه مباهات بود با شوری مثال 

زدنی و همراهی و همنوایی تمامی حاضران، اجرا شد.
در محکومیت هتک حرمت به ساحت مقدس امام رضا)ع( با تولید و اکران 
فیلم ضد اسالمی و ایرانی عنکبوت مقدس و برگزیده شدن آن در جشنوار کن که 
سالهاست با اهداف سیاسی و تحت فشار البی های صهیونیستی مایه شرم و خفت 

کشورهای تولید کننده آن است بیانیه ای توسط دبیر ستاد دهه کرامت منطقه 
مصطفی حبیبی قرائت شد و خادمیاران و یاوران در کانون های خدمت رضوی 
منطقه به همراه ساکنان منطقه با قلب هایی همراه با خشم، محکومیت این اقدام 

موهوم را، اعالن داشتند.
حجت السالم و المسلمین حاج محمود ریاضت ضمن تشکر از حضور پرشور 
مردم منطقه در این مراسم متبرک اظهار داشت: معرفت به امام رضا)ع( امری 
بسیار مهم و ضروری است. در حدیث »سلسلة الذهب« که از جمله مشهورترین 
احادیث می باشد؛ حضرت به شکل روایی از یکایک پدران معصوم خود نقل نمودند 
که »خدا فرمود: “ال اله اال اهلل” دژ من است و هر که در آن دژ داخل شود از عذاب 
من ایمن است« و سپس امام اینگونه فرمودند که »این حدیث شرط هایی دارد که 
من یکی از شرط های آن هستم«. امام رضا)ع( با این خطبه، خودشان شرط ورود 

به حصن اهل بیت،  معرفی کردند.
امام  به  می گوید  مهزیار  بن  علی  داشت:  اظهار  ادامه  در  ریاضت  محمود 
جواد»علیه السالم« عرض کردم آیا زیارت حضرت رضا)ع( فضیلت بیش تری دارد 
یا زیارت امام حسین)ع(؛ حضرت فرمود: »زیارت قبر پدرم با فضیلت تر است؛ زیرا 
همه مردم به زیارت امام حسین می روند، اما قبر پدرم را تنها شیعیان خاص زیارت 
می کنند«. آن حضرت زائران و مجاوران فراوانی دارند لیکن تنها زایرانی که آن 
حضرت به به عنوان امام و ولی خود زیارت می کنند، شیعیان اثنی عشری هستند.

وی در انتهای سخنان خود افزود: روز ۲۳ ذی القعده روزی بسیار شریف و روز 
زیارتی مخصوص امام رضا)ع( از دور و نزدیک است که از خداوند متعال توفیق 

زیارت آن حضرت در این روز گرامی را برای همه این جمع، مسالت می نمایم.

ادامه مراسم با مداحی و سرود خوانی مداحان اهل بیت کربالیی موسی رضایی 
و کربالیی سید امیر حاج احمدی و همچنین سرود خوانی گروه سرود بچه های 

حاج قاسم سلیمانی، همراه بود.
در پایان مراسم با انجام قرعه کشی، به چهار نفر از حضار با انجام قرعه کشی 
به رسم یادبود هدایایی شامل یک جلد نفیس کالم اهلل مجید متبرک به حرم امام 
رضا)ع( و همچنین یک قطعه اسکناس متبرک داخل ضریح حضرتی توسط دبیر 
ستاد کرامت رضوی استان تهران و دبیر کانون های خدمت رضوی استان تهران 

علیرضا جانه، تقدیم شد.

خادمیاران رضوی، درایام دهه کرامت با خانواده معظم سنگر ساز بی سنگر 
صیرفی  آباد  یوسف  ثامن  شهرک  در  مقامی  قائم  تیمور  سید  شهید  جهادگر 

شهرستان شهریار دیدار کردند.

به گزارش آستان نیوز از تهران، به همت کانون ایثار و شهادت خدمت رضوی 
شهرستان شهریار برنامه دیدار، تکریم و تجلیل از خانواده معظم شهدا در دهه 
کرامت انجام شد. خادمیاران رضوی در معیت پرچم متبرک آستان قدس رضوی 
و قرائت صلوات خاصه امام رضا)ع(  به دیدار خانواده معزز شهید سید تیمور 
قائم مقامی از جهادگران دوران دفاع مقدس در شهرک ثامن یوسف آباد صیرفی 

شهرستان شهریار 
 رفتند. 

در این دیدار خادمین حضرت رضا)ع( شمعدان، سپندان و گالب بدست و 
رضا جان گویان و نوای » ای صفای قلب زارم« بر لب به دستبوسی خانواده معظم 
شهید سید تیمور قائم مقامی نائل شده و مورد استقبال و تکریم خانواده شهید 

قرار گرفتند.
همسر شهید سید تیمور قائم مقامی از خاطرات و ازدواجش سخن گفت: » 
ثمره ی ازدواج من و شهید ۲ دختر و ۳ پسر است، شهید قائم مقامی آرزو داشتند 
در حرم امام حسین)ع( به شهادت برسند، این طور هم شد، گروه تفحص پیکر 
پاک و مطهرش را درجزیره مجنون کشف کرد و سپس در کربالی معلی تشییع 
شد. خصوصیات اخالقی شهید منحصر بفرد و خیلی مهربان و خانواده دوست 
بودند، در مدت ۵ سالی که در جبهه بودند با مشقت و سختی مشغول تربیت 
فرزندانم بودم، شهید همیشه به من می گفت: »جهاد شما در خانه و جهاد من در 

جبهه زیر آتش است.« خانواده ی من در اصل خانواده ی همسرم بودند که خیلی 
خوب، مهربان و مظلوم بودند.

سپس سید مرتضی قائم مقامی فرزند شهید با اشاره به اینکه شهیدان واقعا 
زنده اند خاطره ای در این باره روایت کردند: » یک روز از محل کار به منزل آمدم، 
همسرم گفت: پسرمان، پدر بزرگش را با اینکه اصال ندیده بود را دیده است. به 
سمت پسرم رفتم، گفتم بابا چه کسی را دیده ای؟ پسرم گفت: بابا وقتی مشغول 
از پشت سرم صدا زد و من به سمت  بابا بزرگ  بودم  تلویزیونی  برنامه  دیدن 
بابابزرگ رفتم و افتادم به پاهایش و شروع به گریه کردم. بابا بزرگ دستم را گرفت 
و بلندم کرد و صورتم را بوسید و به من گفت: بزرگوارانی که کنار من هستند را 

می شناسی؟ گفتم نه!
گفت این بزرگواری که کنار من هست حضرت امام علی)ع( و آن یکی حضرت 
امام حسن)ع( و بزرگواری که سمت راست من هست حضرت امام حسین)ع( 
هستند. گفتم باباجان، امام حسین)ع( را چگونه دیدی؟ گفت: بابا، امام حسین)ع( 

سرنداشت، بعد بابابزرگ گفت:  من شماها را سپردم به امام زمان)عج(«
گفتنی است، مدیحه سرایی و اقامه روضه توسط مداح اهل بیت، اهدای 
ویژه  از  گردانی  پرچم  معنوی  مراسم  اجرای  رضوی،  متبرکات  و  هدایا 
سید  شهید  معظم  خانواده  با  رضوی  خادمیاران  صمیمانه  دیدار  برنامه های 

تیمور قایم مقامی بود.

کاروان خادمیاران رضوی شهرستان شهریار با به همراه داشتن پرچم متبرک 
آستان قدس رضوی، وارد شهرک صنعتی جوانزاد صباشهر شدند و در جمع 

کارکنان این شهرک، جشن دهه کرامت را برگزار کردند.
به گزارش آستان نیوز از تهران، مراسم جشن دهه کرامت در شهرک صنعتی 
جوانزاد صباشهر واقع در شهرستان شهریار با حضور حجت االسالم والمسلمین 
سیدحسین حسینی نوری، امام جمعه شهریار و مسئوالن شهری، محلی و جمع 

کثیری از کارکنان این شهرک برگزار شد.
در این مراسم که با تالوت آیات نورانی کالم اهلل مجید و صلوات خاصه حضرت 
امام رضا)ع( همراه بود، اهالی این شهرک صنعتی با ذبح قربانی و گل افشانی 
به میمنت حضور خادمیاران و همراه داشتن پرچم متبرک حرم امام هشتم، به 

استقبال برگزاری هر چه بهتر این مراسم معنوی رفتند.
محسن هفته خانگی از خادمیاران کانون خدمت رضوی این شهرستان در این 

مراسم »دهه کرامت« را دهه حرکت جوانان قلمداد کرد و گفت: زندگی امام رضا)ع( 
و حضرت فاطمه معصومه)س( سرشار از الگوهای مبتنی بر حرکت روبه جلو است.

وی ابراز کرد: دهه کرامت فرصتی ویژه برای مردم و مسئوالن است تا با توجه 
ویژه به جوانان در میدان عمل، تأسی از این الگوها داشته باشند تا نهایتا همگان 

از ثمرات آن بهره مند شوند.
هفته خانگی تصریح کرد: یکی از نگاه های ویژه که مرتبط به این مقوله است 
در دستورات کلیدی مقام معظم رهبری پیرامون شعار سال ۱۴۰۱ »سال تولید، 

دانش بنیان و اشتغال آفرین« نیز نمایانگر است.
وی ادامه داد: ایشان فرمودند که باید »نگاه ویژه به تولید و تولید کننده« داشته 
باشیم؛ بنابراین توجه به تولید با محوریت جوانان، اثری دو چندان خواهد داشت.

گفتنی است، این مراسم پس از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر و پذیرایی ناهار 
با غذای متبرک حضرتی، به پایان رسید.

شاعران دماوندی با حضور در عصر شعر رضوی اشعار خود را در مدح و محبت به امام مهربانی حضرت رضا)ع( سرودند.
به گزارش آستان نیوز از تهران،کانون خدمت رضوی شهرستان دماوند با مشارکت و همکاری نهاد کتابخانه های  عمومی، 
کانون بسیج هنرمندان و اداره فرهنگ وارشاد اسالمی در آستانه فرا رسیدن میالد خجسته وپر برکت حضرت امام رضا )ع(

محفل عصر شعر رضوی را با حضور شعرای دماوند، رودهن، آبسرد وکیالن برگزار کرد.
شاعران با حضور در عصر شعر رضوی که مقارن با یک چهارشنبه امام رضایی برگزار شد با سرودن و قرائت اشعار خویش 

در وصف امام مهربانی ندای ارادت و دلدادگی به آستان ملک پاسبان رضوی را سردادند.

در این محفل ادبی پس از آغاز رسمی مراسم شاعران دماوندی آقایان شمس، بهنیا، رضایی، علیان، ناصری، مشبک،وخانمها 
قربان کریمی ورنجبر هر یک شعری از اشعار خود را در ابراز ارادت و محبت به امام رضا)ع( برای حاضران قرائت کردند و دلهای 

عاشقان را با گلواژه غزل های خود لبریز از محبت به امام هشتم نمودند.
در پایان این محفل ادبی خادمیاران رضوی با اهدای متبرکات رضوی و لوح تقدیر از شاعران شرکت کننده تقدیر نمودند، 
همچنین با حضور آقایان همایونفر و یوز باشی از اعضاء شورای اسالمی شهر آبسرد از فرهیخته وپیشکسوت گرانقدر استاد 

قیصری تجلیل شد.

کاروان زیر سایه خورشید به محله مشیریه رسید و در جوار مزار 
شهدای گمنام این محله و استقبال پرشور مردم والیت مدار آن، 
به اجرای برنامه های با مضمون دهه کرامت پرداخت. به گزارش 
آستان نیوز از تهران، در هفتمین روز از ایام دهه کرامت جشن با 
شکوهی در جوار مزار شهدای گمنام »محله مشیریه« با همکاری 
سرای محله مشیریه و خادمیاران کانون خدمت رضوی منطقه ۱۵ 
تهران برگزار شد. در این مراسم خادمیاران رضوی، در قالب کاروان 
»زیر سایه خورشید« به همراه پرچم متبرک حرم حضرت علی ابن 

موسی الرضا)ع(، به استقبال مردم والیت مدار این محله رفتند و عطر 
دل انگیز امام رضایی را به فضای روحانی حاکم بر آن فضا هدیه 
کردند.  »قرائت دعای آل یاسین« و »مدیحه سرایی و مولودی خوانی 
مداحان اهل بیت« بخشی از برنامه های این مراسم به مناسبت ایام 

دهه کرامت بود که با استقبال پر شور مردم مواجه شد.
همچنین خادمیاران کانون خدمت رضوی منطقه ۱۵ با برپایی 
میز خدمتی با عنوان »نقاشی و نامه ای به امام رضا)ع(« برای 

کودکان، پذیرای این عزیزان حاضر در مراسم بودند.

مقدس  آستان  خادمین  کرامت  دهه  با  همزمان 
حرم حضرت معصومه)س( به شهرقدس آمده و ضمن 
عیادت از بیماران و اجرای ویژه برنامه ها، عطر زیارتی 

در شهر طنین انداز کردند.
مناسبت  به  تهران،  نیوز از  گزارش آستان  به 
حضرت  والدت  ایام  و  کرامت  دهه  گرامیداشت 
معصومه)س( و امام رضا)ع( خادمین آستان مقدس 
کریمه اهل بیت)س( در معیت پرچم متبرک حرم 

حضرت معصومه)س( به شهرقدس آمدند. 

خادمین حرم حضرت معصومه)س( در آستانه ورود 
توسط خادمیاران رضوی شهرقدس در معیت پرچم حرم 
مطهر امام رضا)ع( استقبال شده و با ذکر صلوات خاصه و 

مدیحه سرایی در برنامه های مختلف حضور یافتند.
برگزاری محفل شعر آیینی امام رضایی، دیدار با 
کادر درمان و عیادت از بیمارستان تامین اجتماعی ۱۲ 
بهمن، حضور در زورخانه ولیعصر)عج( همراه با ذکر 
صلوات خاصه مدیحه سرایی و در معیت پرچم متبرک 
حرم حضرت معصومه)س( فضایی معنوی ایجاد کرد.

خبر...خبر...
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خاطرات بانویی آزاده، محفل امام رضا را به روضه امام حسین بدل کرد

دل خوش به اسارت پسرم بودم!

برگزاری سلسله نشست های وبیناری با حضور اساتید و متخصصان توسط کانون رضوی منطقه 8 تهران

ماجرای خانمی که هراسان در تاریکی شب، خود را به خادمان امام رضا)ع(رساند

خادمیاران کانون های خدمت رضوی منطقه 5 تهران

از ویزیت تا درمان همراه نیازمندان شدند

برگزاری محفل هیات خدام الرضا)ع(در شهرستان شهریار

اعزام کاروان زائر اولی ها قرچک به مشهدالرضا

خادمیاران رضوی منطقه 8 تهران پای صحبت والدین دو شهید دفاع مقدس نشستند

نشست نقد وبررسی کتاب »پنجشنبه فیروزه ای« در شهرقدس برگزار شد 

هنر انسان مومن، صبر در سختی های زندگیست

خادمان امام مهربان کانون خدمت رضوی منطقه ۸ تهران به منازل دو شهید 
رفتند و پای صحبت مادرانی از جنس ایثار و آزادگی نشستند تا یکی از دلخوشی 

به اسارت فرزندش و دیگری از عدم تمایل به دیدن پیکر پسرش بگوید.
منطقه  رضوی  خدمت  کانون  خادمیاران  تهران،  از  نیوز  آستان  گزارش  به 
۸ )ثامن(تهران با حضور در منازل دو شهید واالمقام »محمد زینلی موخر« و 
»غالمحسین کریمی« و دیدار با خانواده های آنان، یاد و خاطره شان را گرامی 

داشتند.
در این دیدارها که با پخش نوای صلوات خاصه امام رضا)ع(و حمل پرچم سبز 
رضوی توسط خادمان امام هشتم همراه بود، حال و هوای کوچه و محل حوالی 
این دو منزل نیز تحت تأثیر قرار گرفت و مردم از گوشه و کنار با دیدن خادمان 
امام رضا)ع(در لباس خدمت و به همراه داشتن پرچم متبرک، خود را به آنان 

می رساندند و در هر دلی، حرمی برپا می شد.
عطر و نوای رضوی که هر مشام و گوشی یارای استنشاق و شنیدن آن را ندارد، 
تبرک و تحفه ای است از جانب حضرت دوست برای دل های باصفا و با خدایی که 

نور ایمان در آنها زنده است.
این فضای روحانی و عرفانی که وصف آن در قالب حرکت قلم نگنجد، زمانی به 
اوج خود می رسد که پای خاطره گویی مادر شهید »زینلی موخر« به میان سالم و 
صلوات خادمان امام هشتم و مردم حاضر در جمع باز و موج عشق و ایثار در بیانات 

این بانوی گرامی هویدا می شود.
مادر شهیدی که حاضر نمی شود پیکر فرزند ۱۸ ساله اش را ببیند چون ایمان 
دارد چیزی را که در راه خدا داده ایم نباید باز پس ستانیم؛ وی پیرو مسلک آزادگان 
است و با صراحت می گوید »اگر خداوند ۱۰ فرزند دیگر همچون »محمد« به من 

می داد باز هم آنها را در راه خودش ایثار می کردم.»
محمد زینلی موخر تحصیالت خودش را تا مقطع اول تجربی ادامه داد و به 
عضویت بسیج درآمد؛ دلدادگی به نظام و دغدغه خدمت به میهن اسالمی او را 
به سقز کشاند و نهایتا هم در فروردین ماه سال ۱۳۶۳ به دست ضد انقالب به 

شهادت رسید.

مادرش می گوید »به قدری در مواجهه با خبر شهادت پسرم سعی کردم استوار 
باشم که فرزند دیگرم با تعجب می پرسید مادر پیر نشدی و کمرت نشکست؟! که 

من در پاسخ می گفتم فدای انقالب و امام)ره(.
وی اذعان کرد: تا پیش از آنکه مادر شهید دین محمدی بگوید تصمیم 
آورده اند،  سرش  بر  چه  بدانی  و  ببینی  را  پسرت  شده  مثله  بدن  نداری 
تصمیمی بر انجام این کار نداشتم اما بعد از آن تصمیم گرفتم پیکر محمدم 

را ببینم.
وی ادامه داد: با وجود آنکه محمد قد بلند و رشیدی داشت ولی بعد از شهادتش 
و کارهایی که با بدن او شده بود، به حجم کم و اندازه ای کوچک درآمده بود؛ با 
این حال زمانیکه بر باالی پیکر او حاضر شدم و تصمیم گرفتم که او را ببینم، پیکر 
سالم، با همان قد رشید و حتی شلوار جینی که بر پا داشت را در تابوت دیدم که 

پیش از شهادتش بود و در زمان حیات نیز همانگونه بود.
این مادر شهید گفت: اما زمانیکه از این دیدار فارغ شدم و به خانه آمدم، 
ناخودآگاه نگاهی به کمد لباس ها انداختم و همان شلوار جینی که بر پای محمد 

بود را در کمد یافتم.
این نشانه که برای خود مادر شهید نیز بسیار حیرت آور بود و از شیوه بیان او 
می شد به صراحت به این موضوع پی برد، حال خادمیاران رضوی حاضر در محل 
را دگرگون و صحنه را به روضه حضرت اباعبداهلل الحسین)ع(که اسوه ایثار در عالم 

هستند، بدل کرد.
اشک های خادمیاران و لبخند از سر رضایت مادرِ شهید، از جمله سکانس های 
جذاب مراسم و آیین دیدار با خانواده های شهداست که در هر دیدار به شکلی نو 

جلوه می کند و خاطره ای ویژه می آفریند.

* مادری که به اسارت پسرش دل خوش کرده بود
به  نیز  با خانواده »شهید غالمحسین کریمی«  همین صحنه ها در مالقات 
گونه ای دیگر تکرار شد اما این بار راوی مادر شهیدی بود که فرزند ۱۹ ساله اش 
از »عملیات نصر۹« که در دی ماه ۱۳۵۹ انجام شد، مفقوداالثر شد و تاکنون 

هیچ خبری از او نیامده جز اینکه در همان زمان ها توسط لشکر ۶۴ ارومیه به این 
خانواده گفته شده بود که پسرشان اسیر شده است.

مادر شهید کریمی زمانیکه در حال تعریف از »شنیدن خبر اسیری غالمحسین« 
بود، ناخودآگاه لبخندی به لب آورد و شوق درونی اش که شاید میراث همان 
سال ها است را به نمایش گذاشت؛ او در انتهای خیالش و بعد تمامی ناامیدی ها 
حاال به خبر اسیری فرزندش دلخوش کرده و با خود می گوید که بعد از جنگ آزاد 

می شود و دوباره به خانه باز می گردد.
اما چیزی نمی گذرد که پیگیری های این خانواده از هالل احمر تا تمامی مراجع 
ذی صالح به سرانجامی نمی رسد و عمال فرزندش مفقوداالثر می شود؛ لذا آخرین 
دیدار غالمحسین به خانواده پیش از انجام این عملیات و در مراسم عروسی دختر 

کوچک خانواده رقم می خورد و در تاریخ ماندگار می شود.
ایثار،  از جنس  روایت هایی  با  هم داستان هایی  گرانقدر  شهدای  خانواده های 
آزادگی و قهرمان پروری هستند که همین خصلت ها، گرمابخش محافل و مجامع 

آنان بوده و ایرانیان وطن پرست را گرد آنان جمع کرده است.

یا  شعار  با  رضوی  حضورخادمیاران  الرضا)ع(با  خدام  هیآت  محفل  دومین 
جواداآلئمه ادرکنی در مسجد توفیق شهرستان شهریار برگزارشد.

و  دینی  و  تبلیغی  کانون  همت  به  تهران،  از  نیوز  آستان  گزارش  به 
باحضورخادمیاران کانون های خدمت رضوی، دومین محفل هیات خدام الرضا)ع(، 

روزجمعه چهارم تیر ماه درمسجدتوفیق شهرستان شهریاربرگزار شد.

دراین مراسم پس از تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید، برنامه های سخنرانی و 
روضه خوانی اجرا شد.

کانون های  رابط  بخش  سالمت  علی  االسالم  حجت  مراسم،  ویژه  سخنران 
که  نوکری هایی  همه  ارزش  اظهارداشت:  شهریار،  شهرستان  رضوی  خدمت 
خادمیاران در سطح استان یا شهرستان انجام می دهند کمتراز کشیک دادن در 
حرم مطهررضوی نیست، اگر خادم درک کند که خدمت رسانی به مردم درشهر 
و دیارخود، مانندخدمتی است که در حرم مطهرارایه می شود قطعا به بلوغ فکری 

رسیده است.
حتی  که  است  ارزشمند  قدر  بیت)ع(آن  اهل  و  امام  به  گفت: خدمت  وی 
فرشتگان الهی باهم رقابت می کردند، به طوری که حضرت جبرئیل امین خادمی 
اهل بیت را از خداوندطلب کرده و به آن افتخار می کند، حال ما باید به عنوان 
خادم امام رضا)ع(خودمان را ارزیابی کنیم که چقدر با فرهنگ خادمی زندگی 

می کنیم و چقدر این فرصت ها را ارج می نهیم.
حجت االسالم سالمت بخش ادامه داد: فخر فروشی، تکبر، کم کاری و عدم 
تحمل مشکالت از آفت های خادمی است و خادم امام رضا)ع(باید با فراگیری سیره 
رضوی متحول شود، به طور مثال اگرخادم کفشداری درهنگام خدمت، کفش ها را 
خوب مرتب نکندفرصت و توفیق خدمت را از خود سلب نموده است، ما باید قدر 
لحظات نوکری را بدانیم، این لحظات نعمتی است که خداوندمتعال به واسطه امام 

)ع(به ما عطا کرده است.

وی افزود: سعیدبن عبداهلل درهنگام اقامه نماز حضرت امام حسین)ع(خودرا 
امام  بخواند،  را  حسین)ع(نمازش  امام  تا  می خورد  تیر  عدد  کند ۱۳  سپرمی 
حسین )ع(شب عاشورا یارانش را دعوت می کند تا از میان دو انگشتان مبارکش 
جایگاه خود را دربهشت مشاهده کنند، اما مسلم بن عوسجه می رود انگشتان امام 
حسین)ع(را می فشارد و می گوید من بهشت را نمی خواهم من تو را می خواهم! 
خادم باید همواره برای ظهور امام زمان)عج(آماده باشد، درخانه و خانواده، محل کار 
و درجامعه مایه افتخاراهل بیت)ع(باشد، به طوری که اهل بیت )ع(به وجودخادم 

افتخارکنند و بگویندکه این شیعه واقعی ما است.
بدانید،  را  لباس مقدس  این  قدر  و خواهران  برادران  کرد:  نشان  وی خاطر 
درمسیرخدمت به مردم، خود امام رضا)ع(حافظ خادم خواهد بود، برای حصول 

نتیجه بایدتالش کنیم.
وی گفت: در اوج نوکری به امام، می توان به قمربنی هاشم حضرت ابوالفضل 
العباس)ع(و مادر بزرگوارش حضرت ام البنین)س(اشاره کرد، قله همه خوبی ها 

ادب است، خادمی هم آدابی دارد و خادم بایدبه آداب خادمی آراسته شود.
رابط کانون های خدمت رضوی شهریار افزود: حضرت آیت اهلل فاضل لنکرانی 
فرمودند: باالترین عبادت، خدمت به خلق است. خدمت واژه ای است که خادم به 
آن افتخار می کند، دراین ایام مخصوص زیارت امام رضا)ع(متوسل می شویم به 
امام جواد)ع(یکی از ویژگی های امام جواد)ع(کرامت ایشان بود سفره داربودند و 

بسیاربرای حضرت زهرا )س(گریه می کردند.

با لطف امام مهربانی ها خادمیاران کانون سالمت منطقه ۵ بعد از شناسایی بیماران 
نیازمند، در روند درمان و  تهیه اقالم دارویی و مصرفی یاری گر ایشان شدند.

به گزارش آستان نیوز از تهران، خادمیاران کانون سالمت منطقه ۵ تهران 
با کمک خیرین توانستند همراه ۵ خانواده نیازمندی باشند که توان پرداخت 

هزینه های درمانی خود را نداشتند.
فاطمه مجیدی مسئول کانون سالمت منطقه ۵ ضمن قدردانی از پزشکان 
و خادمیارانی که در این اقدامات خیرخواهانه همراهی کردند گفت: با توجه به 
اوضاع اقتصادی جامعه، خانواده های کم درآمدی شناسایی شده و تحت پوشش 
قرار گرفتند که حتی توان پرداخت کمترین هزینه های درمانی خود را نداشتند، 
به لطف امام مهربانی ها و با کمک خیرین، مرهم کوچکی بر بیماری این افراد 

نشانده شد.
وی اظهار داشت: خادمیاران کانون سالمت  توانستند به ۵ بیمار در مراحل 
بهبود و درمان کمک کنند. یکی از این افراد مشکل گواتر داشت که با معرفی نامه 
پزشک تمام اقدامات الزم جهت عمل جراحی نظیر سونوگرافی، آزمایش و بستری 

در بیمارستان انجام شد. بیمار دیگری با توجه وضعیت ناهنجار دندان هایش به 
دندانپزشک معرفی و بابت تهیه مواد اولیه ۴۰میلیون ریال هزینه شد. همچنین 
در اقدام خیرخواهانه دیگری به مادر بارداری که در تامین هزینه زایمان مشکل 
داشت مبلغ ۲۰ میلیون ریال اهدا شد. مبلغ ۷ میلیون ریال نیز برای کودکی که  
بیماری تشنج داشت هزینه شد و برای یک بیمار که در اثر عوارض بیماری دچار 

زخم بستر شده بود دارو و پوشک تهیه شد. 
در پایان مجیدی اشاره کرد: خادمیاران با مشاوره، غربالگری، تست فشار خون 
و نسخه نویسی در محل دفتر کانون عمومی خدمت رضوی شهید روستایی محله 

کن روزهای شنبه از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹ میزبان مراجعین می باشند.
 گفتنی است که خیرین جهت مشارکت در برنامه های اجرایی کانون های 
تهیه  و  زندانیان  آزادی  فعالیتهای عمومی،  از جمله  منطقه ۵  خدمت رضوی 
از طریق واریز هدایای نقدی خود به شماره  بسته های معیشتی و... می توانند 
حساب ۸۱۳۰۲۲۱۲۸۱  به نام نذورات آستان قدس رضوی با شناسه ویژه منطقه 

۵ )عام(: ۸۰۱۰۱۰۵۵۰۶۱۰۱۱۲۱ همراه خادمیاران باشند.

کارشناس مذهبی در محفل هییت خدام الرضا )ع(شهرقدس با اشاره به اینکه 
انسان با کمک عقل در مسیر سعادت قرار میگیرد و خداوند در هر زمان و مکان 
حجتی بر انسان قرار داده، گفت: حجت الهی را میتوان در اطرافیان و همسایگان 

دید که با وجود سختی و گرفتاری های زندگی بازهم شاکر الهی هستند و انسان 
مومن در بحران ها خود را نشان می دهد.

به گزارش آستان نیوز از تهران، دومین محفل هییت خدام الرضا)ع(شهرقدس 
با حضور حجت االسالم والمسلمین رضا جوکار امام جمعه، قدرت اله کریمی رابط 
کانون های خدمت رضوی، مسئولین کانون هاو جمعی از خادمیاران و یاوران رضوی 

برگزار شد.
این مراسم همراه با اقامه نماز جماعت مغرب و عشا، قرائت زیارت امین اهلل، 
ذکر صلوات خاصه، مدیحه سرایی و در معیت پرچم متبرک آستان قدس رضوی 

برپا شد. 
و  مذهبی  کارشناس  آشتیانی  واضحی  جعفر  والمسلمین  االسالم  حجت 
سخنران این مراسم با اشاره به حدیثی از امام صادق)ع(در خصوص حجت خداوند 
بر بندگانش اظهار کرد: پیامبر، حجت خدا بر بندگان است و حجت میان هریک 
از بندگان و خدا، خرد و عقل است و خداوند بر مردم دو حّجت آشکار و نهان قرار 
داده که حّجت آشکار، رسوالن و پیامبران و امامان علیهم السالم هستند و حّجت 

نهان خرد انسان است.

وی با اشاره به روایات گفت: پروردگار عالم در وجود انسان اولین نعمتی که 
قرار داده عقل است و نخستین چیزی را که خدا آفرید، نور بوده و از این دو روایت 
نتیجه گیری میشود که خداوند اولین مخلوق خود یعنی عقل را در نور پیامبر و 

خاندان پاک ایشان قرار داده است.
در  را  انسان  که  است  نیرویی  عقل  اینکه  بیان  با  مذهبی  کارشناس 
مسیر سعادت قرار می دهد افزود: خداوند با بعثت پیامبر و انتصاب اوصیاء 
می خواست یک الگوی عملی به جامعه معرفی کنند، تا در روز قیامت انسان 
بهانه ای برای اهمال کاری در انجام وظایفی که خداوند برای او مقرر کرده 

نداشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: خداوند برای انسان پیامبری از جنس خودشان مبعوث 
کرد تا بهانه ای برای گمراهان باقی نگذارد و در هر زمان و هر مکانی برای تمام 
بندگان خود یک حجت قرار میدهد و در این دوره از زمان حجت را میتوان در 
اطرافیان، همسایگان و اقوام دید که با وجود شرایط سختی و گرفتاری زندگی 
بازهم شاکر الهی هستند و هنر انسان مومن بر اینست که در بحران ها خود را 

نشان دهد.

به همت کانون خدمت رضوی شهرستان قرچک، ۴۵ نفر از دلدادگان حضرت 
شمس الشموس راهی مشهد الرضا شدند.

به گزارش آستان نیوز از تهران، تسهیل زیارت حضرت علی بن موسی الرضا 
علیه السالم برای افراد کم برخوردار و ناتوان از جمله موضوعاتی است که مقام 
معظم رهبری حفظه اهلل در حکم تولیت آستان مقدس رضوی به آن تأکید داشته 
اند و در این راستا کانون های خدمت رضوی با برنامه ریزی های گسترده شرایط را 

برای زیارت رایگان افراد زائر  اولی فراهم کرده اند.
گروه  و  قرچک  رضوی شهرستان  کانون خدمت  به همت  راستا  همین  در 
جهادی خیریه یاس کبود تعداد ۴۵ نفر از عشاق حضرت ثامن الحجج علیه آالف 

و التحیه و الثنا در شب زیارتی ایشان مورخ ۲۳ ذی القعده مهمان صحن و سرای 
ایشان شدند.

این سفر با ذکر صلوات خاصه و عبور و پناه گرفتن در سایه کالم اهلل مجید و نظر 
پرمهر حضرت بقیه اهلل االعظم عجل اهلل تعالی فرجه الشریف در تاریخ ۲۷ خرداد 
آغاز شد و سپس زوار حضرت رضا )ع(مهمان مهمانسرای ایشان شدند و با استفاده 

از نذورات حرم و چایخانه رضوی از خوان نعمت امام مهربانی ها بهره مند گشتند.
رهنما از اساتید قرآنی در این سفر ضمن اشاره به کرامات حضرت رضا )ع(برای 
بانوان حاضر در کاروان افزود: سعادت دیدار امام رضا )ع(در شب ۲۳ ذی القعده 
نصیب هر کسی نمی شود فلذا این موقعیت را که توسط آستان قدس برایتان پیش 

آمده قدر دانسته چرا که شما مهمان اختصاصی امام مهربانی ها هستید و به طور 
ویژه دعوت شده اید.

از جمله اتفاقات ویژه این سفر همزمانی جشن تکلیف یکی از دختران با زیارت 
امام رضا )ع(بود که وی با چشمانی اشکبار از شوق دیدار امام مهربان در اولین 

روزهای مکلف شدن خود، مسیر بندگی خود را آغاز کرد.
این سفر که با هزینه ۳۰ میلیون تومانی انجام شد، با اجرای برنامه های زیارتی 
و فرهنگی در شب شهادت حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا)ع(و قرائت 
دعای وداع با امام رضا )ع(پایان یافت تا خاطره خوش مهمان امام مهربانی ها بودن 

برای همیشه در اذهان کاروان زائر اولی ها بماند.

با مشارکت کانون خدمت رضوی منطقه ۳ تهران 
برگزار شد: 

پیاده روی خانوادگی از حرم امام زاده 
صالح تا حرم امام زاده علی اکبر به عشق 

امام الرئوف)ع(
همزمان با ایام زیارتی مخصوص امام رضا )ع(پیاده روی خانوادگی از 
حرم امامزاده صالح )ع(تجریش به سمت حرم امامزاده علی اکبر )ع(چیذر با 

مشارکت کانون خدمت رضوی منطقه ۳ تهران برگزار شد.
به گزارش آستان نیوز از تهران، با مشارکت کانون خدمت رضوی منطقه 
۳ تهران و همکاری تولیت آستان مقدس حضرت صالح ابن موسی الکاظم 
ایام زیارتی مخصوص امام رضا )ع(، همایش پیاده روی  با  )ع(، همزمان 
خانوادگی از امامزاده صالح تجریش به سمت امامزاده علی اکبر)ع(چیذر با 
حضور خادمیاران و یاوران رضوی منطقه ۳ تهران، علما، روحانیون و جمعی 

از مردم شریف تهران انجام شد.
این همایش با قرائت پر فیض دعای ندبه و همخوانی صلوات خاّصه امام 
رضا علیه السالم توسط خادمیاران رضوی در صحن مطّهر امامزاده صالح 

علیه السالم در میان استقبال پرشور مردم آغاز شد.
در این همایش، خادمیاران رضوی با همراه داشتن پرچم متبرک حرم 
امام رئوف )ع(حال و هوای مراسم را امام رضایی )ع(کردند و عاشقان و 
دلدادگان حضرت با بوسه بر پرچم دل هایشان راهی صحن و سرای حرم 

امام رضا )ع(شد.
در پایان این مراسم  نیز به نیت امام رئوف علیه السالم، به  ۸ نفر از 

حاضران، به قید قرعه کمک هزینه سفر به مشهد مقّدس اهدا شد.

برگزاری کالس های آموزش قرآن 
کریم برای اهالی منطقه ۵ تهران به همت 

خادمیاران رضوی
کالس های آموزش تجوید قرآن روزهای یکشنبه و حفظ برای کودکان، 
سه شنبه ها ساعت ۱۰ صبح تا ۱۱ در محل کانون عمومی خدمت رضوی 

شهید روستایی محله کن توسط خادمیاران منطقه ۵ برگزار می شود.
به گزارش آستان نیوز از تهران، کانون خدمت رضوی منطقه ۵ تهران 
با توجه به لزوم ترویج معارف قرآن کریم و فراهم کردن زمینه های انس 
مردم با این کتاب آسمانی، کالس های حضوری شیوه درست خوانی و 
برگزار  را  کودکان  برای  حفظ  و  بزرگساالن  برای  قرآن  زبان  با  آشنایی 

می کند.
نجمه مقصودی مسئول کانون قرآن خدمت رضوی منطقه ۵ تهران با 
اعالم این خبر به خبرنگار آستان نیوز گفت؛ قرآن مجید اصل  و بنیاد دین  
اسالم  است و بقای دین و امت اسالمی در اشاعه و تعلیم و تعلّم آن است . 
رسول  خدا)ص(فرموده است: »َخْیُرُکم ْ َمن ْ تََعلَّم َ الُْقْرآن َ َو َعلََّمه«؛ بهترین  

شما کسي  است  که  قرآن  را یاد بگیرد و به  دیگران  یاد بدهد. 
باالترین سطح تعلیم قرآن، فراگیری آن همراه با فهم مطالب  و رهنمودهای 
آن است، و پایین ترین  سطح آن، فراگیری روخوانی و درست خوانی قرآن  
است و حفظ  کردن  قرآن  به  اندازه اي  که  با آن  نماز ادا شود، بر هر مسلمان 

فرض  است،  و حفظ کردن تمام  قرآن ، فرض  کفایه است .
آشنا کردن کودکان با قرآن نیاز به یک روش مناسب دارد که این مسئله 
یکی از نگرانی های مهم والدین در خانواده محسوب می شود. در کودکان 
غلبه احساس بیشتر از منطق و عقل است در همین راستا آموزش کودکان 

باید با زبان کودکانه، محبت و رعایت مبانی شکل بگیرد.
مقصودی در ادامه افزود: در این کالسها دختران و پسران ۷ تا ده ساله، 
سوره های جزء ۳۰ قرآن کریم را در هر جلسه همراه با بازی حفظ می کنند 

و ابتدای هر جلسه مرور انجام می شود  تا کامال در ذهن آنها نقش ببند.
وی همچنین اشاره کرد در حال حاضر نیز دو کالس مجازی حفظ قرآن 

برقرار است که یکی به سوره بلد و دیگری به سوره طارق رسیده است.
جهت حضور در کالس های قرآنی کافی است )نام و نام خانوادگي، سن، 

تحصیالت، نام دوره(را به شماره ۰۹۱۲۸۰۳۳۸۹۵ پیامک کنید.

دیدارخادمیاران رضوی شهریار با خانواده 
شهید ماجدی 

حمیدرضا  مقدس  دفاع  شهید  معظم  باخانواده  رضوی  خادمیاران 
ماجدی درشهرستان شهریار دیدارکردند.

شهادت  و  ایثار  کانون  همت  به  تهران،  از  نیوز  آستان  گزارش  به 
خدمت رضوی شهرستان شهریار و در معیت پرچم متبرک آستان قدس 
رضوی و قرائت صلوات خاصه امام رضا)ع(برنامه دیدار، تکریم و تجلیل 
از خانواده معظم شهید دفاع مقدس حمیدرضا ماجدی در شهرستان 

شهریار اجرا شد.
خادمیاران رضوی با پرچم متبرک  آستان قدس رضوی، شمعدان، 
زارم«  قلب  صفای  » ای  نوای  با  و  گویان  جان  رضا   ، ،گالب  اسپندان 
مورداستقبال  رفتندو  ماجدی  شهیدحمیدرضا  معظم  دیدارخانواده  به 

خانواده شهید قرار گرفتند.
رضوی  خدمت  کانون  مسئول  بخش  سالمت  علی  االسالم  حجت 
مقدس  دفاع  شهید  معظم  دیدارباخانواده  درجریان  شهریار  شهرستان 
به  ابالغی  برنامه های  طبق  خادمیاران  کرد:  اظهار  ماجدی  حمیدرضا 
گونه  این  ثمره  عنوان  به  و  می روند  شهدا  معظم  خانواده های  دیدار 
و  مصداق»خسرالدنیا  شهداء  اخالقی  خصوصیات  تحصیل  با  دیدارها، 

االخره«خواهند شد.
وی گفت: خادمیاران رضوی باید سبک زندگی شهدا را الگوسازی و 

سرلوحه زندگی وکار خودقرار بدهند.
فضائل  برشمردن  با  مقدم  خیر  عرض  ضمن  خواهرشهید  سپس 
اخالقی به یکی از توصیه های بسیارمهم و سواد رسانه ای برادرشهیدش 
اشاره کرد و افزود: از دغدغه های مهم شهید این بود که ما نباید تحت 
رسانه های  برنامه  محتوای  ،چون  قراربگیریم  بیگانه  رسانه های  تآثیر 
از طرف دشمنان و معاندین  بیگانه حاوی مطالب فریبنده هستند که 

منتشر می شوند و ممکن است مخاطبان تحت تاثیر قرار بگیرند. 
وی ادامه داد: هم اکنون با گذشت بیش از ۴۰ سال از شهادت ایشان 
این توصیه آویزه گوشم است و مصداق واقعی توصیه برادرم درجامعه 
امروز قابل مشاهده است که چگونه رسانه ها و شبکه های معاند در افکار 
بعضی ازجوانان ما نفوذ کرده و متاسفانه آنهارا تحت تاثیر خودشان قرار 

می دهند.
برادر  گفت:  شهید  اخالقی  با خصوصیات  ارتباط  در  شهید   خواهر 

شهیدم خیلی مهربان بود و حالل، حرام  را رعایت می کرد.
 درپایان مادرشهید برای عاقبت بخیری جوانان دعا کردند.

 ۱۳۵۹/۱۰/۱۸ تاریخ  ۱۳۳۸در  متولدسال  شهیدحمیدرضاماجدی 
در  پیکرمطهرش  و  شد  نائل  شهادت  رفیع  درجه  مینوبه  جزیره  در 
شهریار  اسماعیل)ع(شهرستان  امامزاده  مقدس  آستان  گلزارشهدای 

قراردارد.
اقامه روضه توسط مداح اهل بیت،   گفتنی است، مدیحه سرایی و 
اهدای هدایا و متبرکات رضوی، اجرای مراسم معنوی پرچم گردانی از 
ویژه برنامه های دیدارصمیمانه خادمیاران رضوی با خانواده معظم شهید 

دفاع مقدس حمیدرضاماجدی بود.

خادمیاران رضوی منطقه ثامن تهران در روز شهادت امام رضا)ع(به روایتی، با 
صحنه ای در میان یکی از کوچه های محله نارمک و در آستانه منزل یک شهید 

دفاع مقدس مواجه شدند که آنان را منقلب کرد.
ائمه  روح  شفابخِش  و  ملکوتی  انوار  تاللو  تهران،  از  نیوز  آستان  گزارش  به 
اطهار)ع(از میان سده ها فاصله تاریخی، بر دنیای مادی امروزی تنها حول بیان 

آیات و نشانه هایی برای »اهل تفکر« قابل تفسیر و تبیین است.
تاکنون نیز سیر تطور تاریخی و تکاملی بشر مخصوصا از دوران صدر اسالم به 
بعد، سرشار از چنین پدیده های شگرفی بوده که بشر خاکی را به عجز از تحلیل 
و مواجهه علمی با آنها کشانده و مفهوم »معجزه« را در هر نسل از بقای سلسله 
انسان به مفهوم موجودی متفکر و دارای قوه اختیار، بر روی این کره خاکی به 

شکل بنیادی تری ترسیم کرده است.
آدمیان نیز در طول اعصار با مواجهه و مشاهده آیات و نشانه هایی در قالب این 
چارچوب ها، هر بار پای مباحث ماوراء الطبیعه از باب متافیزیک نشسته تا با توجهی 
هستی شناسانه و گاها عارفانه، به سمت خداشناسی رفته و یک گام در شناخت هر 

چه بیشتر ذات اقدس ربوبیت بردارند.
اما گاها برخی آیات و نشانه ها برخالف تصور عموم، علنی و برای همگان عینی 

نیست.
فرضا نشانه ای که شب گذشته )پنجشنبه ۲ تیر ۱۴۰۱(در میان انبوه تاریکی 
یکی از خیابان های شرق تهران در محدوده نارمک، برای خادمان امام رضا)ع(در 
کانون خدمت رضوی منطقه هشت )ثامن(تهران تجلی یافت، شاید تا پیش از 

نگارش این گزارش حتی برای اهالی آن محل نیز هویدا نبوده باشد.
بر  رضوی  خادمیاران  روایتی،  الرضا)ع(به  موسی  ابن  علی  شهادت  روز  در 
قاعده ادب، اجتماع می کنند تا به قصد دیدار با خانواده شهدای محله )شهیدان 
غالمحسین کریمی و محمد زینلی موخر(، نام و عطر رضوی را نیز در فضای کوچه 

و محل جاری کنند.
دیدار با خانواده اول حاصل می شود و خادمیاران رضوی با همراه داشتن پرچم 
گنبد منور و متبرک رضوی عازم مقصد بعدی می شوند؛ خادمیاران به محل مورد 

نظر می رسند اما به جهت باریک بودن کوچه موردنظر مجبور به پارک وسایل نقلیه 
در خیابان نزدیک منزل دومین شهید می شوند.

در همین حین که برخی خادمیاران مشغول آماده سازی وسایل برای مراجعه 
انتظار دیگر  بر آستانه کوچه شهید زینلی موخر  به منزل موردنظر هستند و 
دوستان شان را می کشند تا بعد از پارک ماشین به آنان ملحق شوند، »خانمی« 
میانسال به شکل هراسان در میان انبوه تاریکی کوچه خود را به هیات خادمیاران 

رضوی منتظر می رساند.
شهناز ملکی، مسئول کانون رضوی بانوان و خانواده منطقه ۸ )ثامن(تهران که 
در جمع خادمیاران حضور داشت، شرح داد که »آن خانم به شکل کامال هراسان، 
خودش را به ما رساند و بدون مکث پرسید اینجا چخبر است؟ که من در جواب 

گفتم تبرکی امام رضا)ع(را برای خانواده شهید آوردیم.»
وی ادامه داد: آن خانم باز با همان حالت پرسید: »چه چیز با خود آورده اید؟ که 
در پاسخ گفتم پرچم متبرک حرم مطهر رضوی به جهت تیمن و تبرک به همراه 

هیات خادمان امام مهربان به اینجا آمده اند«.
ملکی بیان کرد: به محض بیان این جمالت، خانم به گریه افتاد که در مصداق 

باید گفت گریه ای بی امان و بی تمام.
مسئول کانون رضوی بانوان و خانواده منطقه ۸ )ثامن(تهران گفت: حامل پرچم 
متبرک به محض مشاهده این صحنه، خود را به جمع ما رساند و پرچم را برای 
تبرک جستن جلوی آن خانم آورد که شدت گریه های آن خانم با دیدن آن پرچم 

بیشتر شد.
وی خاطر نشان کرد: همه خادمان با دیدن این صحنه منقلب شدند و شاید هر 
کسی در ذهن خود این سوال را می کرد؛ مشکل این شخص چه چیز می تواند باشد 
که اینگونه باعث بهم ریختگی حالت ظاهری و پریشانی او شده است؛ لذا همین 
تعجب و ابهامات بنده را به سمت این کشاند تا از او درباره این حال بیشتر بپرسم.

ملکی تصریح کرد: بعد از اینکه کمی تسکین یافت، گفت: »من بیمار سرطانی 
بودم که امام رضا)ع(شفایم داد.«

اینطور  باید  از حالت پریشان آن خانم  این خادمیار رضوی می گوید: شاید 

برداشت کرد که پزشکان در گذشته از او قطع امید کرده بودند و این خانم با 
توسل به مقام واالی حضرت رضا)ع(توفیق کسب شفاء را یافته بود و مدام خداوند 
را شکر می کرد که فرصت این دیدار با نمادی از حرم مطهر امام مهربان را یافته 
بود و از خادمان رضوی نیز به شکل ویژه قدردانی می کرد که این فرصت را در 

اختیار او گذاشتند تا دقایقی با امام خود خلوت کند.
ملکی افزود: نکته جالب ماجرا اینجاست ما خادمیاران بدون هیچگونه سر و 
صدایی و تقریبا در آستانه کوچه ای خلوت و تاریک ایستاده بودیم که این خانم 
به شکلی هراسان و حتی پایی بدون جوراب خود را به ما رساند؛ انگار عطر و بوی 
حرم رضوی به مشام این شیفته و دلباخته امام رضا)ع(خورده بود و قرار را از او 

گرفته بود.
از این حیث گفته می شود برخی آیات و نشانه ها برخالف تصور عموم، علنی و 
برای همگان عینی نیست اما به تناسب میزانی از بروز و ظهور آنها، اهل دالن را 

سر به راه تر و ایمان آورندگان را مومن تر می کند.

خادمیاران کانون خدمت رضوی منطقه ۸ )ثامن(تهران در آستانه فرارسیدن 
ایام زیارتی مخصوص امام رضا)ع(با همراه داشتن پرچم گنبد رضوی به خانه های 
دو شهید واالمقام دفاع مقدس رفتند و ضمن برگزاری آیین مدح و ثنا، پای 

صحبت والدین دو شهید نشستند.
به گزارش آستان نیوز از تهران، با عنایت امام مهربان حضرت علی ابن موسی 
الرضا)ع(و به هّمت کانون رضوی ایثار و شهادت منطقه ۸ )ثامن(تهران، تعدادی از 
خادمیاران این منطقه با خانواده های »شهید واالمقام نعمت اهلل نوشاوند« و »شهید 

سرافراز محمد فردوس« در منطقه نارمک دیدار کردند.

حضور خادمیاران رضوی به همراه پرچم متبرک گنبد حضرت ثامن الحجج)ع(
و طنین نوای صلوات خاصه امام رضا)ع(در هنگام حضور در منزل این دو شهید 
واالمقام، فضای سراسر عطرآگین و روحانی را به ارمغان آورده بود که دل اهالی و 

حاضران را روانه صحن و سرای حرم امام مهربانی ها کرد.
این فضا که به نوبه خود، فرصتی بر یادآوری نام و خاطره شهید برای اهالی خانه 
بود، قابی از اشک ها و لبخندها را در هر دو منزل پدید آورد و ناخودآگاه محفل 
ذکر خیری از دلیری ها و خصلت های نیکوی بارز شهدای دفاع مقدس مخصوصا 

این دو شهید شد.

عنوان مادر شهید کافی نیست، باید طلب شفاعت از شهدا کنیم
مادر شهید محمد فردوس که همچنان پیکر پاک فرزندش مفقود است، با دلی 

سوخته و خاضعانه طلب شفاعت شهدا و فرزند عزیزش را داشت.
به گفته خودش در »اخالق نیک«  با وجود تربیت چنین فرزندی که  وی 
مثال زدنی بود و به عشق امام حسین)ع(راهی جبهه حق علیه باطل شد، معتقد 
است که داشتن عنوان »مادر شهید« به تنهایی کفایت نمی کند و شهدا باید با 

شفاعتشان از تمامی ما دستگیری کنند.
این شهید مفقود الجسد بسیجی، سال ۱۳۶۱ زمانیکه ۱۷ سالش بود طی 
عملیات مسلم ابن عقیل که با رمز یا ابوالفضل العباس)ع(در محور سومار انجام 

شد، به شهادت رسید.

پسرم سن شناسنامه ایش را دو سال بزرگتر کرد تا به جبهه برود
در جریان این دو دیدار، مادر بلند طبع »شهید نعمت اهلل نوشاوند« نیز از اصرار 

فرزند متولد سال ۱۳۴۳ خود برای حضور در جبهه علی رغم سن کمش گفت و 
ادامه داد: برای اینکه دستش به شناسنامه اش نرسد، آن را در کمدی درون اتاقی 

پنهان و در آنجا را قفل کرده بودم اما این مانع از تصمیم نعمت اهلل نشد.
وی گفت: روزی مطلع شدم که پسرم در را شکسته و شناسنامه اش را برداشته 

است؛ برای اینکه بتواند در جبهه حضور داشته باشد دو سال بر سن خود افزود.
نیز در  فرزندش  بر زمان وداع و خداحافظی  نوشاوند گریزی  مادر شهید 
تصمیمش  که  بود  عید  سوم  روز  کرد:  عنوان  و  داشت  صحبت هایش  میان 
برای رفتن قطعی شده بود اما برای اینکه من و پدرش را از این تصمیم راضی 
کند، صبح زود که از خواب بیدار شد ما را در آغوش گرفت، شانه هایمان را 

گرفت و بوسید.
وی در حالیکه ادامه می داد در آن زمان به چهره من که اشک می ریختم نگاه 
نمی کرد تا مانع رفتنش نشوم، به سراغ خاطره ای دیگر رفت و گفت: همچنین 
زمانیکه به خرمشهر رسید با من تماس گرفت و گفت که کیفم را در قطار ربوده اند 
و به شکل غیرمستقیم تقاضای پول کرد که مجبور شدم از طریق بانک سپه و آنها 

نیز به صورت هوایی برای رساندن پول اقدام کنند.
این مادر شهید گفت: آن تماس همانا تا اینکه خبر شهادتش رسید.

این بسیجی شهید که در زمان شهادتش تنها ۱۸ سال داشت در تهران دیده 
به جهان گشود و سوم خرداد ۱۳۶۱ حین عملیات بیت المقدس در خرمشهر بر اثر 

اصابت ترکش، به مقام بلند شهادت دست یافت.
گفتنی است در پایان این دیدارها، همچون رسم همیشگی خادمیاران رضوی 
کانون خدمت رضوی منطقه ۸ )ثامن(تهران، متبرکات رضوی را به والدین هر دو 

شهید و اهالی خانه آنان تقدیم کردند.

باحضور  اثر سارا عرفانی  نقد وبررسی کتاب »پنجشنبه فیروزه ای«  نشست 
به  از عالقه مندان  و جمعی  منتقداثر  اثر؛ محمدرضا شرفی خبوشان  نویسنده 
کتابخوانی با همکاری کانون کتاب و کتابخوانی خدمت رضوی شهرستان قدس 

برگزار شد.
»پنجشنبه  کتاب  وبررسی  نقد  نشست  تهران،  از  نیوز  آستان  گزارش   به 
فیروزه ای« با حضور سارا عرفانی، نویسنده اثر، محمدرضا شرفی خبوشان، منتقد 
اثر، سیده فهمیه اطهری رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قدس و 
مسئول کانون خدمت رضوی کتاب و کتابخوانی و جمعی از عالقمندان به صورت 

حضوری و همزمان در فضای مجازی اسکای رووم برگزار شد.
»پنجشنبه فیروزه ای« نوشته سارا عرفانی، است که تاکنون در جشنواره های 
برگزیده جشنواره رضوی در سال ۹۴،  متعددی همچون  ادبی جوایز  مختلف 
نخست  رتبه  در سال ۹۴،  پور  غنی  کتاب سال شهید حبیب  برگزیده جایزه 
»ع«؛  سراسری  اجالس  برگزیده   ،۹۵ سال  در  کتاب  مردمی  جایزه  جشنواره 
جشنواره عفاف، عزت، عشق، جایزه عفاف و حجاب در سال ۹۵ کسب کرده است.

 محمدرضا شرفی خبوشان که به عنوان منتقد دراین برنامه حضور داشت در 
نقد وبررسی این کتاب اظهار کرد: کتاب پنجشنبه فیروزه ای یک رمان دینی است 
که اصلی ترین ویژگی آن پرداخت به امرغیبی است و ابزار رمان دینی داستان 

است.
وی گفت: رمان های دیگر به مسایلی مانند ارزش های رفتاری می پردازند که 

ذیل رمان های دینی قرار می گیرند و امروزه رمان دینی جذاب کم است.
منتقد اثر با اشاره به اینکه ازشاخصه های رمان دینی ایمان به غیب و مسایل 
مرتبط با باورها و ارتباط باخدا است، افزود: پرداختن به ایمان و مسایل دینی که 
امروزه بشرآنرا رها کرده و از آن فاصله گرفته است در رمان دینی مشهود است و 
رمان دینی خواننده را به درون دل خود معطوف می کند و حواس ظاهری را به 

دل رجوع می دهد.
وی ادامه داد: شخصیت های داستان از یک نیروی ماندگار و ابدی استمداد 

کمک به واسطه کسانی که به چشمه های فیض الهی وصل هستند می گیرند.
خبوشان گفت: این شخصیت ها در بوته آزمایش قرار می گیرند و به امررستاخیز 

و زندگی جادوان معتقدند ودر پی کسب رضای خدا هستند و به سمت خشنودی 
خدا گام بر می دارند.

 به گفته وی اگر بارها هم به حرم امام رضاعلیه السالم  رفته باشید در این 
کتاب مشاهده می کنید که توصیفات زائر داستان از رنگی دگرگونه است و این 
نگاه خاصی است  وکیفیت زیارت شخصیت داستان از نوعی دیگر است که با هر 
بار رفتن به زیارت تغییراتی در خود احساس می کند که شاید تابحال به آن توجه 
نکرده بودیم، چون شخصیت را زیر نظر گرفتیم کنجکاوی کریدم برای سرنوشت 

سلمان، صدف و غزاله و همین طور دیگر شخصیتهای داستان .
 وی ادام داد: رمان دینی به واسطه داستان و کنجکاوی برای بشر و به چیزهایی 
که تابحال غفلت کردیم  ارزشمند است و سوالی که مطرح است این است که رمان 

پنجشنبه فیروزه ای به عنوان رمان دینی تا چه حد موفق بوده است؟ 
خود  درجای  شخصیت ها  است  شده  درستی  توجه  ابزار  به  رمان  دراین 
دغدغه های خود را مطرح می کنند، شخصیت ها آشنا و ازجنس جهان ما هستند 

و دغدغه هایشان در غدغه های جامعه ماست.
 منتقد کتاب» پنجشنبه های فیروزه ای« خاطر نشان کرد: این کتاب مانند 
کتاب زرد نیست که دنبال سلیقه مخاطب باشد وبینش خواننده را عمیق نکند، 
دراین کتاب با برخورد حرفه ای و معناگرایانه مواجه هستیم به رابطه بین پسر 

ودختر، احساسات وعواطف ومعیارهای ازدواج.
 وی گفت: شخص معطوف به خود می شود وبه تکلیف خود در جهان پی 
می برد همانطور که درپایان رمان، غزاله دیدگاهش تغییر می کند ورشد شخصیت 
درحوادث نشان داده می شود ودر پایان مخاطب شاهد این رشد شخصیت است و 

احساس شکوه ومعرفت به خویشتن به او دست می دهد. 
 از دیگر موارد مطرح شده توسط منتقد درباره کتاب پنجشنبه فیروزه ای، 
نشان دادن وابستگی انسان با خداست وامام رضاعلیه السالم واسطه فیض و پیدا 
کردن شان است. رمان دینی به خواننده می گوید شانش درچیست و چگونه شان 

پیدا می کند؟ 
منتقد اثر با بیان اینکه شخصیت های داستان مانند غزاله ضعف داشته حتی 
سلمان هم گذشته ای پر از ضعف داشته داست که  یک باور سبب تغییر وتحول 

او می شود افزود: در رمان دینی تاثیر ایمان و باور را باید واقعی جلوه دهیم، دراین 
کتاب غزاله همه شرایط و قدمات الزم برای انسانی که تصمیماتش را براساس باور 
بگیرد دارد. کارغیرقابل باوری نمی کند و شخصیت خوب و باورپذیری پرداخت 
شده، مکان درست انتخاب شده ،زمان درست پرداخت شده و تاثیر رخدادای 

جزیی و خرده روایت ها درروایت کلی خوب طراحی شده است.
در ادامه نشست سارا عرفانی نویسنده اثر بیان کرد: در نوشتن کتاب از تجربیات 

خود و دوستانش بهره برده است.
 وی گفت: باورها میان مردم کم رنگ شده و مسلط شدن به تکنیک وجذابیت 
وخلق شخصیت های ماندگار می تواند به ماکمک کند تامضمونی را که درنظر داریم 
برای مخاطب جذابتر کنیم و اساسا داستان دو وظیفه دارد یکی لذت و سرگرمی 

و دیگری تعلیم است که در آثار دینی جای آن خالی است.
 عرفانی گفت: در کتاب پنجشنبه فیروزه ای سعی شده تا مخاطب به دریافت 
درستی از رابطه خود با امامش برسد واین رابطه رافقط در برآورده شدن حاجتش 

نبیند.
 در ادامه نشست شرکت کنندگان به بیان مطالب و دیدگاه های خود درباره 
کتاب پرداختند و درپایان مراسم  سه نفر از شرکت کنندگان که بهترین نقد ونظر 

را درباره کتاب بیان کردند تقدیر شدند.

دیدارخادمیاران رضوی شهریار با خانواده 
شهید اقتدار موشکی 

خادمیاران رضوی باخانواده معظم شهید اقتدارموشکی محمدحسین زلفی 
در شهرستان شهریار دیدار کردند.

به گزارش آستان نیوز از تهران، به همت کانون ایثار و شهادت خدمت 
رضوی شهرستان شهریار و در معیت پرچم متبرک آستان قدس رضوی و 
قرائت صلوات خاصه امام رضا)ع(برنامه دیدار، تکریم و تجلیل از خانواده معظم 

شهید اقتدار موشکی محمدحسین زلفی در شهرستان شهریار اجرا شد.
شمعدان،  رضوی،  قدس  آستان  متبرک   پرچم  با  رضوی  خادمیاران 
اسپندان، گالب، رضا جان گویان و با نوای” ای صفای قلب زارم” به دیدار 
خانواده معظم شهیدمحمدحسین زلفی رفتندو مورداستقبال خانواده شهید 

قرار گرفتند.
خواهرشهید ضمن عرض خیرمقدم وبرشمردن خصوصیات اخالقی شهید، 
افزود: شهیدخیلی مهربان وخوش اخالق بود، همیشه لبخند بر چهره داشت 
به طوری که دوستان شهید پس از شهادتش او را شهید لبخند نام گذاری 

کردند.
وچکار  برادرم کجاست  کار  که  محل  نمی دانستیم  اصال  ما  افزود:  وی 
می کند ، فقط این را می دانستیم که در پادگانی که شهید تهرانی مقدم حضور 
داشتند خدمت می کند و حتی نحوه ی شهادت برادرم را نمی دانستیم وخبر 

شهادتش را از طریق تلویزیون متوجه شدیم.
تاریخ  سال۱۳۶۰در  متولد  زلفی  محمدحسین  شهید  است،  گفتنی 
۲۱/۰۸/۱۳۹۰ به همراه شهیدطهرانی مقدم پدرصنعت موشکی ایران به درجه 
رفیع شهادت نائل شد و پیکرمطهرش در گلزارشهدای آستان مقدس امامزاده 

اسماعیل)ع(شهرستان شهریار قرار دارد.
 گفتنی است، مدیحه سرایی و اقامه روضه توسط مداح اهل بیت، اهدای 
هدایا و متبرکات رضوی، اجرای مراسم معنوی پرچم گردانی از ویژه برنامه های 
اقتدارموشکی  شهید  معظم  خانواده  با  رضوی  خادمیاران  دیدارصمیمانه 

محمدحسین زلفی بود.
در پایان این دیدار پدر و مادر شهید برای عاقبت بخیری جوانان دعا کردند.

پرچم حرم مطهر رضوی مهمان خانه 
مادران شهیدان شاه آبادی شد

خادمیاران رضوی منطقه ۹ تهران به دیدار خانواده شهیدان امیر و علی 
شاه آبادی رفتند.

به گزارش آستان نیوز از تهران، مادران شهیدان امیر و علی شاه آبادی در 
دیداری که توسط خادمیاران رضوی منطقه ۹ تهران انجام شد، اظهار کرد: 
آرزو داشتم میالد آقا امام رضا علیه السالم به مشهد مشرف شوم که متأسفانه 
بیماری اجازه نداد، ولی بدون اینکه بنده خبر داشته باشم خادمیاران رضوی با 

پرچم حرم مطهر رضوی وارد منزل شدند و آرزویم برآورده شد.
وی افزود: شهید امیر شاه آبادی فرزند بزرگ خانواده در تاریخ ۱۳۴۴ بدنیا 
آمد و قبل از بدنیا آمدن شهید در خواب دیدم که حضرت ابوالفضل علیه 

السالم نام ایشان را بمن گفتند.
مادر شهید ادامه داد: تا قبل از جنگ تحمیلی همیشه شرمنده بودم که 
هیچ یک از اعضای خانواده در پیروزی انقالب به شهادت نرسیدند تا اینکه 
در سال ۶۱ امیر در منطقه سومار در عملیات حضرت مسلم بن عقیل علیه 

السالم به شهادت رسیده و من را رو سفید کرد. 
آبادی متولد ۱۳۴۶ سال ۱۳۶۵ در منطقه  وی گفت: شهید علی شاه 
شلمچه شهید شد و پس از ۱۲ سال پیکرش بازگشت، خود شهید به من 
می گفت:» مادر من خودم رفتم خودم هم میام نگران نباش و در تشییع جنازه 

من گریه و ناراحتی نکن«.
مادر شهید در ادامه گفت: بدانید ما خانواده شهدا با افتخار فرزندانمان را 
به جبهه فرستادیم و ما را رو سفید کردند و این را بدانید که خون گرم شهدا 

پایمال نخواهد شد.
در این مراسم خادمان صلوات خاصه امام رضا علیه السالم را قرائت کردند 
و ادامه آن همراه با روضه حضرت سیدالشهدا علیه السالم شد و در پایان 

متبرکات رضوی تقدیم مادر شهید شد.

پرداخت کمک هزینه درمان در اجرای طرح 
آقا حساب کرد توسط خادمیاران رضوی 

با همکاری کانون خدمت رضوی منطقه ۱۵ تهران و خیرین  هزینه معاینه 
و درمان نیازمند در اجرای طرح »آقا حساب کرد« پرداخت شد. 

به گزارش آستان نیوز از تهران، به همت کانون خدمت رضوی منطقه ۱۵ 
تهران و خیرین هزینه معاینه و درمان نیازمندان منطقه در اجرای طرح آقا 

حساب کرد پرداخت شد.
رضوی  خدمت  کانون  کردخادمیاران  آقاحساب  طرح  اجرای  با 
منطقه ۱۵ و با همکاری چشم پزشکان فوق تخصصی بیمارستان فجر، 
 ۱۵ منطقه  نیازمند  بیمار   ۱۴ رایگان  درمان  و  معاینه  هزینه  توانستند 

را فراهم کنند.
معتمدان محل ضمن  با همکاری   تهران  منطقه۱۵  خادمیاران رضوی 
شناسایی خانواده های محروم منطقه، بیماران نیازمند خدمات پزشکی را به 
مرکز درمانی معرفی و با همراهی پزشکان متخصص  مورد معاینه و تحت 

درمان قرار دادند.
الزم به ذکر است که در این طرح با تشخیص پزشکان متخصص تعداد ۶ 
بیمار نیاز به عینک داشتند که سفارش ساخت عینک نیز انجام شد وهمچنین 
۴ بیمار نیاز به عمل جراحی تشخیص داده شدند که به نوبت کارهای عمل 

این افراد نیز انجام می شود.  
در پایان نیر از این بیماران با نبات تبرکی و اهدای شاخه گل پذیرایی شد.

اشک شوق پدر شهید دمیرچیلو با دیدن پرچم 
حرم مطهر امام رضا علیه السالم جاری شد

خادمیاران رضوی منطقه ۹ با حضور در بیت شهید مرتضی دمیرچیلو از 
مقام شامخ شهید تجلیل به عمل آوردند.

به گزارش آستان نیوز از تهران،  ابراهیم سالخورده مسئول کانون عمومی 
خدمت رضوی منطقه ۹ در دیدار با خانواده شهید مرتضی دمیرچیلو اظهار 
کرد: به مناسبت دهه کرامت خادمیاران رضوی با بجا آوردن سنت حسنه 
دیدار با خانواده معظم شهدا و تجلیل از مقام شهدا با حضور در منزل شهید 

دمیرچیلو از مقام شامخ شهید تجلیل کردند.
در ادامه این برنامه سرگرد قدیری فرمانده ناحیه حمزه سید الشهدا با بیان 

کالمی از شهید مطهری درباره مقام واالی شهدا ادای احترام کرد.
همچنین پدر شهید چند کالمی از خصوصیات شهید و از عالقه شهید و 
برادرانش که از جانبازان جنگ تحمیلی هستند به حضور در جبهه حق علیه 

باطل و شهادت ایراد نمود.
شهید دمیرچیلو در محله هاشمی در سال ۱۳۴۸ دیده به جهان گشود 
و از مسجد حضرت صاحب الزمان )عج(به منطقه شلمچه اعزام و در تاریخ 
۲۹/۱۰/۱۳۶۵ در عملیات کربالی ۵ با سمت پیک گردان بر اثر اصابت ترکش 

به فیض شهادت نائل شد.
رضا  امام  خاصه  صلوات  خواندن  با  دیدار  این  در  رضوی   خادمیاران 
علیه السالم و مدح آقا علی بن موسی الرضا علیه السالم حال و هوای امام 
رضایی ایجاد کرده و در پایان متبرکات رضوی را به پدر و مادر شهید تقدیم 

کردند.

خادمیاران رضوی کانون علمی منطقه ۸ تهران با تدارک سلسله نشست های 
وبیناری عمومی و تخصصی، هدیه ای از جنس آگاهی را تقدیم جامعه محبان امام 

مهربانی ها کردند.
در ایام دهه کرامت و به همت خادمیاران کانون علمی منطقه هشت )ثامن(

تبیین  موضوع  با  محمد)ص(«  آل  »عالم  وبیناری  نشست های  سلسله  تهران، 
آموزه های حضرت علی ابن موسی الرضا)ع(برگزار شد.

به گزارش آستان نیوز از تهران، در ایام میالد بابرکت حضرت ثامن الحجج علی 
ابن موسی الرضا)ع(که مدت زمان زیادی از آن نمی گذرد و با تالش خادمیاران 
کانون علمی خدمت رضوی منطقه هشت )ثامن(تهران، با دعوت از تعدادی از 
امام  واالی  اندیشه های  و  زندگی  دانشگاه، سیره عملی  و  اساتید مجرب حوزه 

رضا)ع(برای دوست داران و پیروان آن حضرت تبیین شد.
با عنوان »عالم آل محمد)ص(« برگزار شد و حضور در  این ۸ نشست که 
جلسات آن برای تمامی عالقه مندان به این مباحث آزاد بود، به موضوعات مختلفی 
نظیر »سیره علمی امام رضا)ع(«، »مناظرات امام رضا)ع(«، »بررسی آموزه های 
مشابه  موارد  و  رضا)ع(«  امام  زندگی  »سیره  طب الرضا)ع(«،  حضرت،  درمانی 

پرداخت که با استقبال نسبتا خوب کاربران فضای مجازی مواجه شد.

الزم به ذکر است، عنوان »وبینار« به برگزاری سمینار تحت وب اشاره دارد و 
به عبارتی دیگر سمینار یا همایشی است که با استفاده از اینترنت و به صورت 

آنالین برگزار می شود.
علت گرایش به برگزاری وبینار، این است که نیازی به اجاره مکان و حضور فیزیکی 
نیست؛ همچنین شرکت کنندگان از هر کجای دنیا می توانند درچنین گردهمایی 

حضور داشته و با نشستن در منزل خود، به مطالب وبینار دسترسی داشته باشند.
امروزه تمایل به برگزاری وبینار در سطح جهانی رو به افزایش است. 

ارائه دهندگان این نشست ها و پنل ها، افرادی نظیر »خانم یاسینی« دانشجوی 
دکتری رشته ادیان و مدرس علوم دینی و قرآنی، »حجت االسالم علی ثقفی«، 
»عباس عرافی نظری« دانش آموخته دانشگاه عالی دفاع ملی، »حجت االسالم 

محمد لطفی زاده« پزشک، »خانم رضوی« کارشناس طب مکمل درمان بودند.
همچنین در کنار برگزاری این نشست های عمومی، وبیناری تخصصی با موضوع 
»آشنایی با روش های نوین تدریس« توسط »حسن ملکی« کارشناس ارشد علوم 
تربیتی در تاریخ ۲۵ خرداد ماه و ملقب به »چهارشنبه های امام رضایی)ع(« برگزار 
شد که شرکت در آن برای تمامی اساتید حق التدریس دانشگاه های سراسر کشور 

رایگان بود.

خبر...خبر...
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مشاور تحصیلی که در مکتب امام رضا)ع(، برای نوجوانان نسخه ویژه بست

طرح »هر چهارشنبه یک مسجد با خادمیاران« در ایستگاه سی و پنجم 

دیدار خادمیاران رضوی شهرستان شهریار با خانواده شهید علی اکبراسماعیلی

توصیه ای پای میز خدمت رضوی برای میانساالن و کهنساالن؛ 

دور نمک و چربی را خط بکشید

دیدار با خانواده معظم شهید فرج زاده در شهرقدس

به مناسبت سالروز شهادت امام محمدباقر)ع( انجام شد؛ 

 دیدار خادمیاران رضوی شهرستان شهریار با خانواده شهید دفاع مقدس حسین روحانی

مشاور تحصیلی که در مراسم سنجش سالمت خادمیاران رضوی و خانواده های 
معزز شهدای منطقه ۸ تهران حضور یافته بود، مورد استقبال نوجوانان و کنکوری ها 
قرار گرفت و نسخه های منحصر به فردی برای هر کدام از دغدغه مندان پیچید؛ 
کلید واژه طالیی این گپ وگفت ها این بود که »شاید انتخاب رشته اهمیت چندانی 

در برابر اینکه در باالترین سطح هر رشته ای قرار بگیرید، نداشته باشد.»
به گزارش آستان نیوز از تهران، خادمیاران رضوی کانون منطقه ۸ )ثامن( تهران 
در آستانه دهه امامت و والیت با کلید زدن »طرح سنجش سالمت ویژه خادمان 
رضوی و خانواده معزز شهدا«، به سراغ پایش سالمت این قشر جامعه رفتند و 
زمینه سالمت سنجی رایگان را تدارک دیدند تا تشویقی برای جدی گرفتن این 

مقوله مهم در نزد مردم باشد.
همچنین در حاشیه میزهای »سنجش سالمت با معیارهایی نظیر قند خون، 
فشار خون، ویزیت پزشک و راهنمای آزمایشگاه«، میز مشاوره ای تدارک دیده 
شد که مورد استقبال بسیاری از نوجوانان و جوانان عضو خانواده های خادمیاران 

رضوی و شهدا قرار گرفت.
میز مشاوره با هدایت معصومه غالمیان، متخصص مشاوره تحصیلی و کنکور 
به استقبال سواالت و دغدغه های جوانان حاضر در مسجد صاحب الزمان)عج( که 

برای سنجش سالمت آمده بودند، رفت و نسخه پیشرفت برای آنان پیچید.
غالمیان درباره بیشترین سواالت و دغدغه های موجود در بدنه قشر جوان و 
نوجوان، مخصوصا افرادیکه در دوران ماقبل کنکور هستند، گفت: وظیفه من در 
بخش مشاوره تحصیلی، کمک به دانش آموزان مخصوصا در زمان های انتخاب 
رشته، برنامه ریزی تحصیلی، پلن های پیشرفت تحصیلی و همچنین کاهش افت 

تحصیلی است، لذا با اغلب دغدغه های آنان آشنایی کامل دارم.

این مشاور تحصیلی با بیان اینکه بیشترین دغدغه این قشر سنی در ارتباط 
با »بازار کار« است، اظهار کرد: اغلب، تصور می کنند هر رشته ای که می خواهند 
انتخاب کنند باید حتما بازار کار خوبی در آینده داشته باشد و اال نمی توانند به 
آرمان هایشان برسند؛ در حالیکه نسخه من برای آنان این است که مگر می شود 
شما در رشته ای متخصص و صاحب نظر باشید و آنقدر مهارت کسب کرده باشید 
که از سایرین یک سر و گردن باالتر باشید اما در آینده برای تخصص شما، پول 

خوبی به شما ندهند؟
وی تصریح کرد: نوجوانان و جوانان باید از خودشان بپرسند این همه افراد 
موفق که در دنیا وجود دارند یا نمونه های موفقی که هر روز از گوشه و کنار این 
دنیا سر بر می آورند، آیا غیر از این است که صاحب مهارت و توانایی در رشته ای 

خاص هستند؟
غالمیان خاطر نشان کرد: من سال ها منطقه محروم کار کرده ام و به عنوان 

مثال یک کالس ۳۰ نفره ام در رشته تجربی، حدود چهار 
پنج پزشک خوب به جامعه تحویل می داد؛ دلیلش هم روشن است چون آنان 
نیازشان را در آن شرایط زندگی درک می کردند و برای اینکه از موقعیت شان 

خالص شوند، به خودشان ایمان می آوردند.
وی بیان کرد: نتیجه این ایمان هم، باعث می شد تا آنان در بزرگسالی صاحب 
موقعیت هایی در جامعه شوند که اگر از منظر مالی مقایسه کنیم، شاید تمام درآمد 

من در یک سال به پای درآمد ماهانه آنان نرسد.
این مشاور تحصیلی که در رویداد تدارک دیده شده توسط کانون سالمت و 
خانواده رضوی منطقه ۸ تهران حضور یافته بود، با صراحت گفت: من به فرزندان 
خودم هم همیشه گفته ام که تالش کنید در باالترین سطح هر رشته ای باشید تا 

بتوانید به همه خواسته هایتان برسید.
غالمیان که به شکل رایگان اقدام به ارائه خدمات مشاوره در این مراسم کرده 
بود، درباره اهمیت خدمت در مسیر امام رضا)ع( نیز گفت: من از حضورم در این 
مراسم بسیار خوشحالم و امیدوارم امام رضا)ع( یک نگاهی هم به ما داشته باشند. 
من معتقدم هر کار نیکی انجام دهیم به خودمان در این عالم باز می گردد، پس 
چه بهتر که این خدمت در زیر سایه ائمه اطهار)ع( باشد تا برکت بیشتری نیز 

پیدا کند.
وی خاطر نشان کرد: در این مسیر بتوانیم روی یک نفر هم تأثیرگذار باشیم و 
دست کسی را بگیریم، به هدف مان رسیده ایم و باقیات صالحاتی برای ما خواهد 

ماند.

پزشک داخلی حاضر در مراسم »طرح سنجش سالمت خادمیاران رضوی و 
خانواده های شهدای منطقه ثامن تهران«، به شدت بر پرهیز از مصرف غذاهای 
چرب و پرنمک مخصوصا برای افراد با فشار خون باال و سابقه قند خون، تأکید کرد.
به گزارش آستان نیوز از تهران، خادمیاران رضوی کانون منطقه ۸ )ثامن( تهران 

در آستانه دهه امامت و والیت با کلید زدن »طرح سنجش سالمت ویژه خادمان 
رضوی و خانواده معزز شهدا«، به سراغ پایش سالمت این قشر جامعه رفتند و 
زمینه سالمت سنجی رایگان را تدارک دیدند تا تشویقی برای جدی گرفتن این 

مقوله مهم در نزد مردم باشد.
در این رویداد که میزهای مختلفی برای مراجعان و متقاضیان از سوی خادمیاران 
رضوی تدارک دیده شده بود، بخش ویزیت پزشک بیش از سایر بخش ها مورد 
استقبال قرار گرفت که خادمیاران با توجه به جاری بودن پروتکل های بهداشتی 
مقابله با شیوع کرونا، مجبور به ساماندهی و نظم دادن صفوف مراجعه شدند و 
بخش های مختلف و قابل استفاده مسجد صاحب الزمان)عج( را برای انتظار مردم 

تدارک دیدند.
فاطمه سادات مجتهدی، رزیدنت داخلی که در این مراسم حضور داشت با 
اشاره به اینکه بیشتر مراجعات مربوط به افراد سالمند بود، اظهار کرد: بیشتر 
این افراد هم سابقه فشار خون و برخی هم سابقه دیابت داشتند و از اینکه چنین 
طرحی از سوی کانون خدمت رضوی منطقه ۸ )ثامن( تهران اجرایی شده، بسیار 

استقبال کردند. 
وی خاطر نشان کرد: در میان این افراد هم بودند کسانیکه سابقه مشکالت 
به  را  آنان  تخصصی،  فرآیند  برای طی  بودیم  مجبور  که  داشتند  روان پزشکی 

روانپزشک ارجاع دهیم.
این پزشک داخلی عنوان کرد: به شدت توصیه می کنم که تمامی افراد در 
استفاده از غذاهای چرب و پر نمک احتیاط کنند زیرا عدم پرهیز، آنان را در 
میانسالی و کهنسالی با مشکالت عدیده ای مواجه می کند؛ بنابراین پر واضح است 
که عمده نسخ تجویزی ما برای مراجعه کنندگان عالوه بر »آزمایش سه ماهه برای 

کنترل قند خون«، رژیم غدایی کم چرب و کم نمک بود.
مجتهدی گفت: همچنین برای کهنساالن و میانساالنی که با این مشکالت 
مواجه هستند، توصیه ورزش روزانه یا حداقل ۳۰ دقیقه در هفته را داریم که 

هم به کاهش وزن کمک می کند و هم برای کنترل قند خون بسیار موثر است.
طرح سنجش سالمت ویژه خادمیاران رضوی و خانواده  های معزز شهدا در 

چهارشنبه امام رضایی ۱۵ تیرماه

خادمیاران رضوی با خانواده علی اکبراسماعیلی، شهید دفاع مقدس در روستای 
قجرآباد شهرستان شهریار دیدار کردند.

به گزارش آستان نیوز از تهران، به همت کانون ایثار و شهادت خدمت رضوی 
شهرستان شهریار و در معیت پرچم متبرک آستان قدس رضوی و قرائت صلوات 
خاصه امام رضا)ع( برنامه دیدار، تکریم و تجلیل از خانواده معظم شهید دفاع 

مقدس علی اکبر اسماعیلی در روستای قجرآبادشهرستان شهریار اجرا شد.
خادمیاران رضوی با پرچم متبرک  آستان قدس رضوی، شمعدان، اسپندان، 
گالب، رضا جان گویان و با نوای” ای صفای قلب زارم” به دیدار خانواده معزز 

شهیدعلی اکبراسماعیلی رفتند و مورد استقبال خانواده شهید قرار گرفتند.
درباره  به خادمیاران رضوی،  گویی  مقدم  علی ضمن خیر  این شهید  مادر 
خصوصیات اخالقی فرزند شهیدش گفت: پسر خوب، آرام و مکانیک قهاری بود؛ 
در سن ۱۸ سالگی به خدمت سربازی رفت، دوره آموزشی را درکرمانشاه گذراند و 

اواسط جنگ عازم جبهه شد.
وی ادامه داد: پدرش توصیه می کرد که در زمینه مکانیکی و برای تعمیرات 
خودروها، پشت خط خدمت کند ولی رضا عاشق حضور در خط مقدم جبهه بود، 
از جبهه فقط خط مقدمش را دوست داشت؛ وقتی رضا به دنیا آمد پدر بزرگ و 

مادربزرگش سر اسم گذاشتن او دعوا داشتند، پدر بزرگ اصرار داشت که نامش را 
علی اکبر بگذارند ولی من  دوست داشتم که اسمش رضا باشد، از این رو شناسنامه 

او را به اسم علی اکبر گرفتیم ولی رضا صدایش کردیم.
مادر این شهید گفت: بعد از مدتی رضا مجروح و دچار موج گرفتی شد و به 
خانه برگشت؛ در آن زمان حال پریشان رضا اوضاع خانه را به هم ریخت؛ رضا با 
همان وضع دوباره عازم جبهه شد، مخالفت های ما هم کارساز نشد؛ بعد از مدتی 

رضا بر اثر اصابت گلوله به فیض شهادت نائل گشت.
وی خاطر نشان کرد: همیشه به رضا می گفتم که از خدا می خواهم “شهید” 
بشوی ولی “اسیر” نشوی، من تاب و طاقت اسارت تو را ندارم، از درخواست های 

مهم من این است که پس از فوتم مرا کنار فرزند شهیدم خاکسپاری کنند.
گفتنی است، مدیحه سرایی و اقامه روضه توسط مداح اهل بیت، اهدای هدایا 
و متبرکات رضوی، اجرای مراسم معنوی پرچم گردانی از ویژه برنامه های دیدار 

صمیمانه خادمیاران رضوی با خانواده معظم این شهید بود.
همچنین جمعی از خادمیاران رضوی در پایان برنامه دیدار با خانواده شهید، در 
آستان مقدس امامزاده احمد)ع( روستای یبارک حضور یافتند و با قرائت فاتحه و 

صلوات خاصه امام رضا)ع( به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.

شهید علی اکبر اسماعیلی متولد سال ۱۳۴۱ در تاریخ پنجم شهریور سال 
۱۳۶۲ در منطقه دهلران به درجه رفیع شهادت نائل شد و پیکر مطهرش در گلزار 
شهدای آستان مقدس امامزاده احمدروستای یبارک شهرستان شهریار به خاک 

سپرده شده است.

در منطقه ۱۵ تهران انجام شد؛
قربانی برای نیازمندان به همت خادمیاران رضوی

خادمیاران کانون خدمت رضوی منطقه ۱۵ تهران با مشارکت خیرین با 
قربانی ۲۷ راس گوسفند نذری،گوشت قربانی را به دست نیازمندان رساندند.
با  منطقه ۱۵  رضوی  ،کانون خدمت  تهران  از  نیوز  آستان  گزارش  به 
همکاری خادمیاران و مشارکت خیرین در روز عید قربان ۲۷ راس گوسفند 

نذری را قربانی کردند و گوشت قربانی را به دست نیازمندان رساندند.
خادمیاران رضوی با مشارکت خیرین در عید سعید قربان ۱۴۰۱ نسبت 
به ذبح شرعی با رعایت پروتکل های بهداشتی ۱۴ راس گوسفند قربانی در 
محله مشیریه ، ۷ راس در محله اتابک ، ۲راس در محله بروجردی ،۲ راس 
در  محله مطهری و ۲ راس در محله مسعودیه اقدام کردند، سپس گوشت 
قربانی را به دست نیازمندان ساکن در این محالت رساندند تا جلوه ای دیگر 

از محبت و کرامت رضوی را ثبت کنند.

ارایه مشاوره پزشکی به نمازگزاران کن  
خادمیاران کانون خدمت رضوی سالمت منطقه ۵ تهران، زمان برگزاری 
نماز جمعه محله کن با برپایی میز مشاوره پزشکی، غربالگری و فشار خون 

در پایگاه بسیج سلمان به نمازگزاران خدمت رسانی کردند.
به گزارش آستان نیوز از تهران، فاطمه مجیدی مسئول کانون سالمت 
منطقه ۵ تهران ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر گفت: برپایی میزخدمت در 
محل برگزاری نماز جمعه، فرصت مناسبی برای اهالی منطقه و نمازگزاران 

است که امکان حضور در مراکز بهداشتی را ندارند.
وی با اشاره به اینکه میز مشاوره پزشکی از ساعت ۱۲ الی ۱۴ برگزار 
شد، بیان داشت: نمازگزاران سواالت و مشکالت خود را مطرح و توصیه ها 
و  راهنمایی های الزم برای رفع مشکالت و درخواست های آنها ارائه و تست 

غربالگری فشار خون انجام شد.
مجیدی خاطرنشان کرد: خادمیاران با ارایه مشاوره، غربالگری، تست فشار 
خون و نسخه نویسی  در محل دفتر کانون عمومی خدمت رضوی شهید روستایی 

محله کن در  روز شنبه از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹ میزبان مراجعین هستند.

در آستانه عید قربان توسط خادمیاران منطقه ۵ 
تهران انجام گرفت؛

اهدای جهیزیه های مهربانی به دو زوج  
بی بضاعت در آستانه آغاز زندگی مشترک 
 در آستانه دهه والیت و عید قربان با استعانت از هشتمین خورشید آسمان 
امامت و والیت، حضرت امام رضا )ع(، با اهدای جهیزیه توسط خادمیاران 
منطقه ۵ و دبیر خانه کانون های خدمت رضوی استان تهران و کمیته امداد 

امام خمینی )ره( دو زوج زندگی متبرک خود را آغاز کردند. 
به گزارش آستان نیوز از تهران، خادمیاران کانون خدمت رضوی منطقه۵ در 
راستای تسهیل ازدواج جوانان دو سری جهیزیه  تهیه و در اختیار نوعروسانی که 

از عهده تهیه و تامین جهیزیه در این اوضاع اقتصادی بر نمی آمدند ، قرار دادند. 
وحید ابراهیم یزدی ، مسئول کانون های خدمت رضوی منطقه ۵ تهران در 
زمینه فراهم کردن مقدمات ازدواج آسان و تامین جهیزیه ساده برای زوج های 
جوان بی بضاعت، گفت: در آستانه روز عید قربان و آغاز دهه والیت با مدد 
امام مهربانی ها و مشارکت دبیرخانه کانون های خدمت رضوی استان تهران و 
کمیته امداد امام خمینی )ره( دو سری جهیزیه به زوج های جوان اهدا شد. 
این جهیزیه ها شامل ۱۵ قلم از وسایل ضروری زندگی، به ارزش ۶۰۰میلیون 

ریال می باشد. 
وی همچنین به فعالیت های خادمیاران در سالروز ازدواج حضرت علی )ع( و 
حضرت زهرا)س( اشاره کرد و افزود: کانون مشاوره و مددکاری منطقه، مشاوره 

خانواده را در جشن بزرگ »عشق پاک« به زوجین ارائه دادند.
یزدی ادامه داد: طراحی صحنه و سفره عقد در برنامه های اجرایی سالروز 

ازدواج آسمانی در سطح منطقه توسط کانون هنری انجام شد.
وی گفت: دو راس گوسفند نیز با کمک خیرین  تهیه و ۷۰ بسته گوشت 

قربانی بین نیازمندان توزیع شد.
مسئول کانون های خدمت رضوی منطقه ۵ در آخر به حدیث امام رضا)ع( 
در مورد اهمیت اطعام غدیر خاطرنشان کرد: کسی که در  روز  عید فدیر به 
مؤمنین غذا بدهد ثواب اطعام یک میلیون پیامبر و صدیق و شهید را دارد، 
در همین راستا خادمیاران و خیرین جهت  مشارکت  با توجه به هزینه هر 
پرس غذا ۲۵ هزارتومان می توانند از طریق واریز وجه به شماره حساب نقدی 
۸۱۳۰۲۲۱۲۸۱ به نام نذورات آستان قدس رضوی با شناسه های مربوط به 
خیرخواهانه  اقدام  این  در  تهران ۸۰۱۰۱۰۵۶۰۶۱۰۱۱۵۰  منطقه۵  اطعام 

سهیم باشند.

خادمیاران رضوی شهرستان ری در دوره 
آموزشی »خادم تراز« شرکت می کنند

خادمیاران رضوی شهرستان ری همگام با خادمیاران دیگر شهرستانها و 
مناطق استان تهران در دوره آموزشی »خادم تراز« شرکت می کنند.

به گزارش آستان نیوز از تهران، نخستین جلسه هیئت خدام الرضا)ع( با 
حضور خادمیاران رضوی و اقشار مختلف  مردم در یک چهارشنبه امام رضایی 

در حسینیه علی اکبر )ع( شهرری ساعت برگزار شد.
در این جلسه عسکری، مسئول خادمیاری   درباره دوره آموزشی خادم 
تراز، نحوه فعالیت خادمیاران و یاوران رضوی توضیحاتی به شرکت کنندگان 

ارائه کرد .
دوره آموزشی »خادم تراز« به منظور ترویج فرهنگ و معارف رضوی، شناخت 
سیره و اخالق رضوی و آشنایی یاوران و خادمیاران رضوی با چهل شایستگی 
خادم امام رضا )علیه السالم( از سوی دبیرخانه کانون های خدمت رضوی استان 
تهران برگزار خواهد شد و خادمیاران رضوی شهرستان ری همگام با سایر مناطق 

و شهرستانهای استان تهران در این دوره شرکت خواهند کرد.
خادمیاران و یاوران رضوی شهرستان ری برای کسب اطالعات مربوط به 
چگونگی ثبت نام، حضور و مشارکت در آموزش های ضمن خدمت، الزم است 

به دفتر کانون های خدمت رضوی این شهرستان مراجعه نمایند.

با خانواده  خادمیاران رضوی به مناسبت سالروز شهادت امام محمدباقر)ع( 
شهید دفاع مقدس حسین روحانی در روستای قجرآبادشهرستان شهریار دیدار 

کردند.
و شهادت خدمت  ایثار  کانون  به همت  تهران،  از  نیوز  آستان  به گزارش 
رضوی  قدس  آستان  متبرک  پرچم  معیت  در  و  شهریار  شهرستان  رضوی 
و قرائت صلوات خاصه امام رضا)ع( برنامه دیدار، تکریم و تجلیل از خانواده 
قجرآبادشهرستان  روستای  در  روحانی  حسین  مقدس  دفاع  شهید  معظم 

شهریار اجرا شد.
خادمیاران رضوی با پرچم متبرک  آستان قدس رضوی، شمعدان، اسپندان، 
گالب، رضا جان گویان و با نوای» ای صفای قلب زارم« به دیدار خانواده معظم 

شهیدحسین روحانی رفتندو مورداستقبال خانواده شهید قرار گرفتند.
 قائمی، مادرشهیدحسین روحانی، ضمن عرض خیر مقدم محضرخادمیاران 

رضوی، خصوصیات اخالقی منحصربفرد فرزندشهیدش را برشمرد و برای عاقبت 
بخیری جوانان دعا کرد.

مدیحه سرایی و اقامه روضه توسط مداح اهل بیت، اهدای هدایا و متبرکات 
رضوی و اجرای مراسم معنوی پرچم گردانی از ویژه برنامه های دیدار صمیمانه 

خادمیاران رضوی با خانواده معظم این شهید بود.
همچنین جمعی از خادمیاران رضوی درپایان برنامه دیدار با خانواده شهید، در 
آستان مقدس امامزاده احمد)ع( روستای یبارک حضور یافتند و با قرائت فاتحه و 

صلوات خاصه امام رضا)ع( به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.
گفتنی است، شهید حسین روحانی متولد سال ۱۳۴۸ در تاریخ دهم فروردین 
سال ۱۳۶۷درمنطقه بیاره عراق به درجه رفیع شهادت نائل شد و پیکر مطهرش 
پس از شش ماه مفقوداالثری در گلزارشهدای آستان مقدس امامزاده احمد)ع(

روستای یبارک شهرستان شهریار به خاک سپرده شده است.

با همکاری گروه فرهنگی روضه الشهدا و کانون خدمت رضوی ایثار و شهادت 
شهرستان قدس آیین دیدار با خانواده معظم شهید بهروز فرج زاده در معیت پرچم 

متبرک رضوی برگزار شد.
ایام مسلمیه و در پنجشنبه  با  تهران، همزمان  از  نیوز  به گزارش آستان 
قدس  شهرستان  شهادت  و  ایثار  رضوی  خدمت  کانون  باهمکاری  شهدایی 
با  فرج زاده  بهروز  شهید  باخانواده  دیدار  آیین  روضه الشهدا  فرهنگی  گروه  و 
متبرک  پرچم  معیت  در  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  اداره  رئیس  حضور 

رضوی برگزار شد.  
شهید بهروز فرج زاده در دوم اسفند سال ۱۳۵۲ در تهران دیده به جهان گشود 
و دوره تحصیلی را تا سال اول دبیرستان ادامه داد و مدتی مشغول کار شد و پس 
از اعزام به سربازی، در ۲۲ تیرماه سال ۱۳۷۲ در شهرستان بانه براثر درگیری 
رودررو با گروهک کومله به مقام شهادت نائل آمد و پیکر مطهرش در قطعه ۴۴ 

بهشت زهرا)س( آرمیده است. 
برادر شهید فرج زاده درخصوص ویژگی های برادر شهیدش اظهار کرد: اهمیت 
به اقامه نماز اول وقت، شرکت در برنامه های هیئتی و مجالس امام حسین)ع( 

ازجمله خصوصیات بارز اخالقی اوست. 
در این محفل شهدایی ذکر صلوات خاصه امام رضا)ع( توسط خادمیار حضرت، 

مداحی، سخنرانی و اجرای برنامه های فرهنگی زینت بخش مراسم بود.
 کودکان و نوجوانان با حضور در این محفل معنوی در کنار پیشکسوتان دفاع 
مقدس در برنامه  شهدایی کالس درسی جهت یادگیری ازخودگذشتگی، فداکاری، 
ایثار و جوانمردی تجربه کرده تا بتوانند با بهره گیری از سیره و سبک زندگی شهدا 

در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گام بردارند.
طی این برنامه از خانواده معظم شهید فرج زاده تجلیل و با اهدای هدیه متبرک 

رضوی تکریم شدند.

سی و پنجمین ایستگاه طرح هر چهارشنبه یک مسجد با هماهنگی خادمیاران کانون خدمت رضوی منطقه ۱۳ تهران 
برگزار شد. به گزارش خبرگزاری آستان نیوز از تهران در ادامه طرح هر چهارشنبه یک مسجد، خادمیاران منطقه ۱۳ در 

مسجد لیله القدر محله شورا به ارائه خدمت به نمازگزاران پرداختند.
خدماتی از قبیل ویزیت پزشک عمومی، تست قند خون و اندازه گیری فشارخون، مشاوره خانواده، زوجین، جوانان و 

نوجوانان، مشاوره حقوقی، مشاوره مذهبی، میز خدمت علمی خدمت در قالب این طرح به نمازگزاران ارائه شد. 
این طرح تاکنون سی و پنجمین هفته خود را پشت سر گذاشت و هر چهارشنبه های امام رضایی به نیابت از حضرت)ع( 
با هدف کمک به اقشار مختلف مردم اجرا شد. در این طرح خادمیاران منطقه ۱۳ هر هفته در چهارشنبه های امام رضایی در 

یکی از مساجد منطقه حضور می بابند و به خدمت رسانی می پردارند.

میثاق نامه شاخه طوبی، پیمانی میان نوعروسان و پروردگار متعال به امضا رسید 

در راستای جهاد تبیین؛

هیئت خدام الرضای رسانه ای های استان تهران راه اندازی می شود 

حیرت خادمیاران رضوی در میزبانی یک خانواده شهید

ماجرای شهیدی که با دخیل به اهل بیت عطا و توسط حضرت زهرا برگزیده شد

مسئول روابط عمومی و کانون تخصصی خدمت رضوی خبر و فضای مجازی 
الرضای رسانه ای های استان تهران در  اندازی هیئت خدام  از راه  استان تهران 

راستای جهاد تبیین همزمان با دهه والیت خبر داد.
به گزارش آستان نیوز از تهران، مهدی اسمعیلی مسئول روابط عمومی و کانون 
تخصصی خدمت رضوی خبر و فضای مجازی استان تهران با اعالم خبر فوق 
اظهار داشت: هیئت خدام الرضای رسانه ای های استان تهران با هدف تبادل اخبار 
و اطالعات، نقطه نظرات و پیشنهادات، همدلی، افزایش فرهنگ رضوی و شور و 

شعور حسینی همزمان با آغاز دهه والیت افتتاح می شود.
وی افزود: برپایی این هیئت فرصت مغتنمی برای آشنایی و بازشناسی تولیدات 
خالق و هنرمندانه رسانه ای با موضوعات مرتبط با معارف رضوی و قدرشناسی 

خدمات و تالش های ارزنده فعاالن و خادمان رسانه ای فراهم می آورد.
اسمعیلی با اشاره به اینکه اعضای این هیئت تمامی خادمیاران و یاوران رضوی 
رسانه ای شهرستان ها و مناطق استان تهران هستند، تاکید کرد: اهالی رسانه، 
سفیران مردم ایران و فرهنگ و باورهای دینی و اعتقادی آنها به ویژه سفیران 
فرهنگ رضوی هستند که در این هیئت می توانند با آموزش و تقویت ظرفیت های 
موجود رسانه ای و شناساندن خدمات شایسته آستان قدس رضوی به مردم و 

محرومین و افراد کم برخوردار اثرگذار باشند.
مسئول کانون تخصصی خدمت رضوی خبر و فضای مجازی استان تهران 
گفت: در این هیئت دوره های تخصصی خبرنویسی، تولید پادکست، تولید محتوای 
و... با حضور متخصصین حوزه رسانه برگزار و برای اجرای برنامه ها از مداحان و چندرسانه ای، گرافیکی، عکاسی با دوربین، عکاسی با گوشی هوشمند، تدوین 

سخنرانان رسانه ای خادمیار استفاده میشود.
وی با تاکید بر اینکه از رسانه های وزین و فاخر و رسانه های ملی برای همکاری 
در راه اندازی این هیئت دعوت شده، بیان کرد: با توجه به اینکه رسانه استان 
تهران معین در کانون های تخصصی خدمت رضوی در کشور است و ارتباط خوبی 
هم با مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی دارد، این دوره های تخصصی با 
حضور اساتید متخصص برگزار و مدرک معتبر علمی پس از پایان دوره به شرکت 

کنندگان خادمیار ارائه می شود.
اسمعیلی با اشاره به اینکه هیئت خدام الرضای رسانه ای های استان تهران 
جهت بهره مندی مردم از سیره اهل بیت)ع(  فعالیت خواهد داشت، خاطر نشان 
کرد: همانطور که دهه هشتادی ها و دهه نودی ها با خواندن و همنوایی سرود 
سالم فرمانده نشان دادند سرباز حضرت مهدی)عج( در این برهه زمان هستند و 
اینکه سرباز امام زمان)عج( بودن نیاز به شور و شعور حسینی دارد، این هیئت راه 
اندازی شده تا خادمیاران و یاوران رضوی رسانه ای به صورت آکادمیک و تئوریک 
با موضوعات رسانه آشنا شوند و هم به مناسبت ایام و موضوعات فراخور آن به 
همراه خانواده در این هیئت حاضر و نام اباعبداهلل الحسین را که زینت بخش هر 

مجلسی است بر زبان آورند.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص جهاد تبیین تصریح 
کرد: جهاد تبیین مهمترین وظیفه امروز رسانه است که با انواع حمالت مواجه بوده 
و آستان قدس رضوی و خادمیاران و یاوران رضوی رسانه ای استان تهران وظیفه 

دارند از امکانات خود برای تبیین مواضع حق استفاده کنند.

طی  زهرا)س(  حضرت  و  علی)ع(  امام  آسمانی  ازدواج  سالروز  مناسبت  به 
نشستی میثاق نامه شاخه طوبی به امضا نوعروسان شهرقدس رسید. 

به گزارش آستان نیوز از تهران، به مناسبت سالروز پیوند آسمانی امام علی)ع( و 
حضرت فاطمه)س( طی نشستی که با حضور امام جمعه، فرماندار ، شهردار، رئیس 
اداره کمیته امداد امام خمینی)ره( و رابط کانون های خدمت رضوی شهرستان 
نامه شاخه طوبی، پیمانی میان  ، میثاق  برگزار شد  امام جمعه  قدس در دفتر 

نوعروسان و پروردگار متعال به امضای زوجین رسید. 
حجت االسالم والمسلمین رضا جوکار در جمع زوجین جوان با اشاره به حدیثی 
از امام جواد)ع(، اظهار کرد: انسان مومن به خصلت توفیق الهی، واعظ درونی و 
روحیه نصیحت پذیری در زندگی نیاز دارد و امر مقدس ازدواج آغاز مقطع جدید 

از زندگی و تحول است و زمان و مکان در این امر مهم حائز اهمیت است. 
وی با بیان اینکه در نقطه آغاز زندگی باید به اهل بیت)ع( متوسل شد، گفت: 
پیوند ازدواج موجب تکمیل زندگی است و زن ومرد باید اصل دوستی، صداقت، 
تعاون، نصیحت پذیری و محبت را در زندگی مشترک رعایت کنند و از عقل و خرد 

استفاده کرده تا زندگی شیرینی داشته باشند. 
وحید گلی کانی فرماندار قدس در ادامه با اشاره به اهدای کرامت رضوی در آغاز 
زندگی زوجین افزود: برکت امام رضا)ع( وارد زندگی نوعروسان شده که نتیجه 

اعمال خیر و نیکی است که در زندگی انجام داده اند
وی بیان کرد: جامعه امروزی با مشکالت مادی و تشریفات و تامین هزینه های 
سنگین جهیزیه تشکیل زندگی مشترک جوانان روبروست اما فعالیت مسئولین 

دستگاه های اجرایی و مدیران شهرستان در راستای ازدواج آسان است.
در پایان زوجین جوان میثاق نامه شاخه طوبی پیمانی با پروردگار هستی را 
امضا کردند و عهد بستند با الهام از قرآن و عترت جهت دستیابی به مراتبی از 
حیات طیبه فردی، خانوادگی و اجتماعی تالش کرده و با یهره مندی از آموزه های 

دین مبین اسالم در پرتو پاکدامنی زمینه سازان جامعه مهدوی باشند. 
همچنین در بخش دیگری از آن اشاره شده که در سایه الطاف امام مهربانی ها 
خانواده ای استوار بر پایه مهر و مهربانی داشته و با استفاده از رهنمودهای مقام 
معظم رهبری و خواست پروردگار متعال به فرزنداوری در سالهای نخست زندگی 
اهتمام ورزند و به عنوان پایه گذاران شخصیت فرزندان و معلمان خوشبختی آنان 

در تقویت روابط حسنه و عاطفی خانواده کوشا باشند.

خادمیاران رضوی منطقه ۸ )ثامن( تهران در جریان سلسله دیدارهای خود 
با خانواده شهدا، رزق شان در دیدار با خانواده ای رقم خورد که پسر شهیدشان 
را با استعانت از پروردگار و دخیل به حرمین شریفین کاظمین، گرفتند اما در 

ادامه به خواست حضرت زهرا)س( در راه خدا دادند.
به گزارش آستان نیوز از تهران، خادمیاران رضوی کانون منطقه ۸ )ثامن( 
تهران پیرو برنامه جامع و منظم »دیدار با خانواده شهدای واال مقام« این بار 
در شب شهادت فرزند حضرت علی ابن موسی الرضا)ع( که لقب جواداالئمه 
ایشان  لقب  مشهورترین  می کردند(  مردم  به  که  فراوانی  احسان  واسطه  )به 
و  میزبان  جای  دیدار،  میانه  در  که  رفتند  شهیدی  خانواده  دیدار  به  است، 

میهمان عوض شد.
خادمیاران رضوی در این دیدار به مصداق عینی ضرب المثل معروف »تو 

نیکی می کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز« برخوردند.
بر  شهدا  معظم  خانواده  با  دیدار  برنامه های  تمامی  اینکه  به  توجه  با 
بدوِن چشمداشت  کردن  نیکی  هدف  با  و  خادمیاران  عالقه  و  عشق  حسب 
برای حفظ  عزیزانشان  و  از جان خود  اضطرار،  در شرایط  به کسانیست که 
امنیت کشور گذشتند تا امروز در سایه آن، صاحب نام و مقام در دنیا شویم، 
از جایگاه و معنویت خاصی برخوردار است؛ در اغلب این دیدارها نیز شرایطی 
خاص و ویژه رقم می خورد که ناغافل انگشت حیرت به دهان دوخته می شود.

خادمان با پرچم متبرک و نوای امام رضا)ع( در شب شهادت فرزندشان 
اما  قدم می گذارند  خانه شهید محمدرضا شعبانی  به  امام جواد)ع(  حضرت 

با پرچم گنبد دلربای حضرت امام موسی کاظم)ع( به استقبال شان  میزبان 
و  گشوده  حاضران  دل  در  عرفانی  طریقتی  باب  لحظاتی  برای  تا  می آید 
دلدادگان به خاندان عصمت و طهارت را با اشک در چشم، میانه فضایی که 

در تشبیه به بین الحرمینی معنوی مانند بود، مستاصل کند.

به قول لفظ امروزی ها »قرار نبود اینطور شود...«
در این میانه که زمزمه دعا و مناجات خادمان و خانواده شهید از هر کرانه 
جاری بود، نواِی رثای دلسوِز پدر شهید برای حضرت جواداالئمه)ع(، کارگر 

شد و بغض های فروخفته سرباز کرد و محفل اشک برپا شد.
این پیرغالم اهل بیت شعر »نوجوان گوشه حجره« را که ابیاتی از آن به 
وطن  بغداد/از  شهر  این  در  سپردم  بیداد/جان  و  داد  فلک  جفاي  »از  شرِح 
دور و در پیش جالد/در غریبي خدا جان سپردم/نوجوان گوشه حجره مردم 
...« است را خواند و سپس خادمیاران از پرچم گنبد و متبرک حضرت امام 
کاظم)ع( و متقابال خانواده شهید شعبانی نیز از پرچم متبرک حضرت امام 

رضا)ع( تبرک جستند.
برای خانواده شهید خود سوژه ای  کاظمین  از  متبرک رسیده  پرچم  این 
بود که  قرار  این  از  انداخت؛ ماجرا  به سرعت گل  بود که  برای شروع بحث 
در سفر زیارتی این خانواده به حرم شریفین کاظمین، این پرچم بر حسب 
یک خواب و سفارش به یکی از خادمان آنجا به خانواده شعبانی هدیه داده 

می شود.
از قول  اما ماجرا زمانی جالب می شود که اعضای این خانواده روایاتی را 
یعنی  می کنند؛  نقل  خانواده  این  شدن«  »پسردار  درباره  مرحوم شان  مادر 
بیش از ۵۵ سال پیش که پدر و مادر شهید شعبانی مشتاق داشتن فرزندی 
پسر بودند و در سفری به عتبات عالیات )که معموال در آن زمان ها به صورت 

طوالنی تری انجام می شده( به خانمی عرب بر می خورند.
آن خانم عرب از مادر شهید شعبانی می پرسد که پسرهایت کجا هستند؟ 
که در پاسخ می گوید خداوند فرزند پسر روزی مان نکرده است و در همان 
و  راز  از  بعد  و  به حرم شریفین کاظمین می بندد  حین خانم عرب دخیلی 
نیازهایی، بر می گردد و می گوید به خواست خدا و لطف امامان بزرگوار پسردار 

خواهید شد.
به دورانی که  مربوط  البته  و  فقید  مادر شهید  از همین  قولی دیگر  نقل 
خداوند دو فرزند پسر را روزی این خانواده می کند، این است که در سفری 
به مشهد مقدس و در حرم حضرت علی ابن موسی الرضا)ع( خواب حضرت 
آسمان  از  نوری  طبق  فرود  نظاره گر  که  حالی  در  و  می بینند  را  زهرا)س( 
بودند این ندا را می شنوند که ای مادر فرزندانت برای ما هستند آنان را به ما 
ببخش، اما با توجه به اینکه پس از سال ها خداوند به این خانواده داده بود، 
مادر فرزندان کمی احساس نگرانی می کند در مواجهه با این خواسته در عالم 

ندا را می شنود که چون عالقه مند به داشتن فرزند پسر  این  خواب، سپس 
هستید یکی از پسرانت برای ما و دیگری برای شما...

این به زعم پدر شهید واالمقام می شود حکمتی بر شهادت فرزند برومندش 
که در سال ۱۳۴۵ دیده به جهان گشود و پس از ۲۰ سال زندگی در این 
دنیا، سرانجام در جبهه حق علیه باطل و در عملیات کربالی۵ شربت شهادت 

را نوشید.
پدر در نقش ولی خانواده باصفای شعبانی در این دیدار زمزمه هایی در مدح 
و ثنای حضرت علی ابن موسی الرضا)ع( داشت و با نوای گرم خود، دل ها را 

روانه صحن و سرای امام مهربانی ها و ایوان طالی صحن انقالب کرد.

دیدار با خانواده شهید مفقود االثر محمد 
عطاران در منطقه ۱۲ تهران

در تقارن با شهادت امام محمد باقر علیه السالم ، خادمیاران رضوی منطقه 
۱۲ تهران با خانواده شهید مفقود االثر محمد عطاران دیدار و از آنان تقدیر و 
تجلیل به عمل آوردند. به گزارش خبرنگار آستان نیوز از تهران، در سالروز 
شهادت امام محمد باقر علیه السالم خادمیاران کانون ایثار و شهادت رضوی 
منطقه ۱۲ تهران با حضور در منزل شهید مفقود االثر محمد عطاران از مادر و 
خانواده آن شهید واالمقام با متبرکات آستان قدس رضوی و تقدیم تابلو نقاشی 

از تمثال مبارک شهید تقدیر و تجلیل به عمل آوردند. 
در این دیدار پرچم بارگاه منور حضرت علی ابن موسی الرضا )علیه السالم( 
توسط خادمیاران رضوی  رضا  امام  بود صلوات خاصه  بخش محفل  زینت 
همخوانی شد. شهید مفقود االثر محمد عطاران از جمله شهدایی است که 
با انقالب اسالمی ایران به رهبری حضرت امام خمینی )ره( همراه شده و از 
سنین نوجوانی در فعالیت ها و تالطم های انقالب رشد پیدا کرد، از فعالیت های 
مدرسه و مسجد و غیره گرفته تا فعالیت در بخش اسناد النه جاسوسی. او 
همیشه وظیفه ی خود می دانست که این فعالیت ها مانع تحصیل وی نشود به 
همین دلیل در مدرسه خوارزمی که جزو مدارس خوب شهر تهران محسوب 
می شد تحصیل کرد. با شروع جنگ تحمیلی در عملیات های متعددی از جمله 
عملیات های رمضان و فتح المبین حضور یافت. سرانجام شهید محمد عطاران 
در روز بیست و یکم آبان ماه سال ۱۳۶۲ در میدان نبرد با دشمن بعثی به آرزوی 

خویش دست یافت و به درجه رفیع شهادت نائل گردید. 
در پایان با مرثیه سرایی در سوگ حضرت امام محمد باقر )علیه السالم( این 

دیدار معنوی خاتمه یافت.
گفتنی است پیکر مطهر این شهید واالمقام تا کنون به میهن عزیز اسالمیمان 

باز نگشته است.

خادمیاران رضوی منطقه ۱۲ تهران به یاری 
بی بضاعتان و بیماران شتافتند

خادمیاران رضوی منطقه ۱۲ تهران در آستانه دهه والیت، ضمن یاری به 
خانواده های نیازمند و بیماران حرکتی، ستاد برگزاری جشن های این دهه را نیز 

تشکیل دادند.
به گزارش آستان نیوز از تهران، خادمیاران کانون خدمت رضوی منطقه ۱۲ 
تهران با یاری پروردگار متعال و لطف حضرت ثامن الحجج )علیه السالم( در 
روزهای اخیر توفیق خدمت رسانی به خانواده های کمتر برخودار این منطقه 
را کسب کردند. این کانون خدمت رضوی با یاری رسانی به بیماران حرکتی و 
خانواده های کم بضاعت، به دنبال تحقق محرومیت زدایی و گسترش فعل نیک 
در جامعه بود. خوش صحبتان، جانشین این کانون در این باره گفت: با فعالیت 
شبانه روزی خادمیاران رضوی این منطقه، موفق به اهدای تجهیزات بهداشتی 
به بیماران حرکتی، دارو، مواد غذایی، کمد، تخت خواب و تشک نوزاد برای 

خانواده های تحت پوشش این منطقه شدیم. 
وی ادامه داد: هدایای تقدیمی به خانواده های تحت پوشش ارزشی بیش از 
۶۰ میلیون ریال داشت که توسط خیرین، کانون حضرت امیرالمومنین )علیه 

السالم(، کانون خدمت رضوی، کانون سالمت رضوی تامین شد.
خوش صحبتان همچنین گفت: اولین جلسه هماهنگی ستادی برای پیش 
بینی و برگزاری هر چه با شکوه تر دهه والیت نیز با حضور اعضای ستاد منطقه  
برگزار و ستاد برگزاری جشن های دهه والیت تشکیل شد؛ که به عنوان مثال 

مقرر شد کانون جوانان برنامه ای ویژه درباره تبلیغ خطبه غدیر برگزار کند. 

با مشارکت کانون خدمت رضوی منطقه ۳ تهران 
صورت گرفت؛

برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی در 
تجریش به عشق امام رئوف

همزمان با ایام زیارتی مخصوص امام رضا )ع(، پیاده روی خانوادگی 
از حرم امامزاده صالح )ع( تجریش به سمت حرم امامزاده علی اکبر )ع( 

چیذر با مشارکت کانون خدمت رضوی منطقه ۳ تهران برگزار شد.
رضوی  خدمت  کانون  مشارکت  با  تهران،  از  نیوز  آستان  گزارش  به 
منطقه ۳ تهران و همکاری تولیت آستان مقدس حضرت صالح ابن موسی 
همایش  )ع(،  رضا  امام  مخصوص  زیارتی  ایام  با  همزمان  )ع(،  الکاظم 
علی  امامزاده  به سمت  تجریش  امامزاده صالح  از  خانوادگی  روی  پیاده 
اکبر)ع( چیذر با حضور خادمیاران و یاوران رضوی منطقه ۳ تهران، علما، 

روحانیون و جمعی از مردم شریف تهران انجام شد.
این همایش با قرائت پر فیض دعای ندبه و همخوانی صلوات خاّصه 
امام رضا علیه السالم توسط خادمیاران رضوی در صحن مطّهر امامزاده 

صالح علیه السالم در میان استقبال پرشور مردم آغاز شد.
در این همایش، خادمیاران رضوی با همراه داشتن پرچم متبرک حرم 
و  عاشقان  و  امام رضایی کردند  را  مراسم  و هوای  )ع( حال  رئوف  امام 
دلدادگان حضرت با بوسه بر پرچم دل هایشان راهی صحن و سرای حرم 

امام رضا)ع( شدند.
در پایان این مراسم  نیز به نیت امام رئوف علیه السالم، به  ۸ نفر از 

حاضران، به قید قرعه کمک هزینه سفر به مشهد مقّدس اهدا شد.

مهدالرضا منطقه ۱۶ تهران افتتاح شد
همزمان با میالد با سعادت ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا)ع( 

مهد الرضا در منطقه ۱۶ تهران افتتاح شد.
به گزارش آستان نیوز از تهران، همزمان با دهه کرامت و میالد سراسر نور 
امام رضا)ع( با پیگیری های مستمر کانون خدمت رضوی منطقه  ۱۶ اولین 
مهد الرضا با اخذ مجوز از کانونهای خدمت رضوی استان تهران با حضور 

مسئولین و خادمیاران رضوی، مدیر و مربیان این مجموعه افتتاح شد.
 این مهد سه روز در هفته به گروه سنی ۴ تا ۷ سال خدمات آموزشی و 
تربیتی ارائه می نماید. حفظ موضوعی، روانخوانی قرآن با داستان، بازی و نماد 
و همچنین حفظ جزء ۳۰ قرآن از جمله دوره های آموزشی این مهد برای 
کودکان به شمار می آیید.  این مهد دارای ۳ اتاق آموزشی، یک اتاق بازی، 
کتابخانه و همچنین یک اتاق مجزا جهت آموزش و بازی کودکان با شن و 
سفال می باشد.کودکان شرکت کننده در دوره ها پس از پایان دوره های 

آموزشی مدرک مورد تائید آستان قدس رضوی را دریافت می کنند.
الزم به ذکر است تاکنون یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال برای تجهیز و 

راه اندازی این مهد هزینه شده است.

برگزاری نشست هم اندیشی اعضای کانون خدمت رضوی قرچک 

همزمان با شهادت حضرت جواد االئمه )ع( نشست هم اندیشی اعضای ستادی 
و کانون های تخصصی در دفتر کانون خدمت رضوی شهرستان قرچک برگزار شد.

به گزارش آستان نیوز از تهران، همزمان با شهادت نهمین اختر فروزان آسمان 
امامت و والیت ابن الرضا حضرت جواد االئمه علیه السالم نشست هم اندیشی 
اعضای ستادی و کانون های تخصصی کانون خدمت رضوی شهرستان قرچک 
با محوریت بررسی نقاط قوت و ضعف کانونها، نحوه ارسال گزارش های ماهانه و 
برنامه اجرایی ماه آتی و همچنین ابالغ دستورالعمل های جدید دبیرخانه استان 

تهران به خادمیاران و ناظرین کانون های تخصصی برگزار شد.
این جلسه که مورخ ۹ تیرماه ۱۴۰۱ با تالوت آیاتی از قرآن کریم و پخش 
صلوات خاصه حضرت علی بن موسی الرضا علیه السالم آغاز شد، با سخنرانی 

مجید بیرامی ریاست کانون خدمت رضوی شهرستان قرچک همراه بود. 
وی ضمن تسلیت به مناسبت شهادت امام جواد علیه السالم گفت: صلوات خاصه 

امروز معنای دیگری خواهد داشت و قبل از آغاز جلسه خدمت موالیمان حضرت رضا 
)ع( و همچنین حضرت بقیه اهلل االعظم روحی و ارواحنا لتراب مقدمه الفدا عرض 
تسلیت داریم و امیدواریم از خیرات، برکات و عنایات حضرات معصومین بهره مند 

شده و در مسیر ایشان و در جهت اعتالی فرهنگ رضوی قدم برداریم.
ریاست کانون خدمت رضوی شهرستان قرچک افزود: بنا بر حدیثی از امام 
جواد )ع( سه خصلت در مومن وجود دارد؛ مطالبه توفیق از طرف خداوند، واعظی 
از درون خود و همچنین قبول و پذیرش نصیحت کسی که او را نصیحت میکند.

وی ادامه داد: چند روز گذشته با فردی مواجه شدم که قریب به ۴۰ سال در 
دستگاه اهل بیت عصمت و طهارت خدمت کرده ولی متاسفانه عاقبت وی ختم به 
خیر نشد و از مسیر اهل بیت دور گشته فلذا طبق نص صریح قرآن کریم که همانا 
سیروا فی االرض هست می باید عاقبت افراد را ببینیم و از خداوند استمداد بطلبیم 
که ما را همواره در مسیر نور والیت آقا و موالیمان علی بن ابی طالب )ع( قرار دهد.

سپس رضا کریمیان مسئول روابط عمومی کانون خدمت رضوی قرچک به 
ادای توضیحاتی پیرامون گزارش عملکرد خدمات انجام شده طی سه ماه گذشته 
توسط کانونهای عمومی و تخصصی و شمارش تعداد خدمات ارائه شده توسط هر 
کانون  و به بیان نقاط قوت و ضعف کانونها پرداخت و در ادامه به نحوه ارسال 

گزارش های ناظرین کانون ها اشاره کرد.
سپس بیرامی ادامه داد: ارسال گزارش های ناظرین کانون ها با ۲ مقصد می باید 
صورت بگیرد؛ نخست برای مشهد و آستان قدس که الزم است در جریان کلیه 
امور انجام شده کانونها قرار گیرند که این امر با استفاده از ثبت گزارش خدمات 
در سامانه خادمیاری محقق خواهد شد و مقصد دوم برای دبیرخانه استان تهران 

است که از طریق ارسال گزارش خدمات به روابط عمومی جهت ارسال در گروه 
امور پیگیری معاونت کانونها به دست خواهد آمد.

در ادامه علی میرزایی مسئول کانون های تخصصی و روح اهلل آقازاده عضو کانون 
خبر و فضای مجازی کانون خدمت رضوی قرچک به ایراد توضیحاتی در خصوص 
ارائه برنامه و گزارش طبق اصول و استانداردهای مورد مطالبه، برنامه ۱۴۰۱ ابالغی 
توسط دبیرخانه آستان و همچنین جدول زمان بندی تهیه شده برای برنامه های 

اجرایی هر ماه و همین طور فرم ارزیابی ناظرین کانونها پرداختند.
ریاست کانون خدمت رضوی شهرستان قرچک در خاتمه ضمن تشکر از حضور 
خادمیاران و ناظرین کانونها تصریح کرد: کار در سیستم خادمیاری در درجه اول 
برای خود خادمیاران از نظر روحی و معنوی مناسب است و می باید دائما فرد خود 
را در محضر علی بن موسی الرضا )ع( احساس کند به طوری که آقا ناظر بر اعمال 

وی می باشد.
بیرامی در ادامه گفت لزوم تعامل کانونها با یکدیگر جهت پیشبرد اهداف کلی 
کانون خدمت رضوی شهرستان قرچک احساس می شود و کار باید تشکیالتی و با 

همکاری همه اعضای کانونها با یکدیگر باشد.
در این جلسه که به مدت دو ساعت به بررسی رفع مشکالت کانون های عمومی 
ارسال  و تخصصی و همچنین آموزش خادمیاران در خصوص چگونگی نحوه 
گزارش ها پرداخته شد، مصوب گردید برنامه های ماه آینده تا ۲۵ ام به اطالع 
معاونت کانونهای تخصصی و هر خادم و ناظر کانون بنا بر ابالغیه آستان قدس 
رضوی به مدت ۶ ساعت در طول هفته در دفتر کانون حضور داشته باشد و همانند 

کشیک خدمتی ارائه خدمت نماید.

خبر... خبر...
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دیدار خادمیاران رضوی و مسئوالن منطقه 
۱۰ تهران با خانواده معظم شهدا

از  جمعی  و  تهران   ۱۰ منطقه  شهادت  و  ایثار  کانون  خادمیاران 
نیروی  شهدای  جمعی  حیدری  شهید  خانواده  با  منطقه  مسئوالن 

انتظامی دیدار کردند.
کانون   مسئول  دیدار  این  در  تهران،  از  نیوز  آستان  گزارش  به 
خادمیاران منطقه ۱۰، تشکری عضو شورای شهر تهران، شرفی شهردار 
پلیس  رئیس  مردآذر  منطقه، سرهنگ  ناحیه یک  منطقه ۱۰، شهردار 
اجتماعی کالنتری ۱۱۱ هفت چنار و جمعی از خادمیاران رضوی حضور 

داشتند.
در این مراسم مسئوالن منطقه ۱۰ ضمن تسلیت شهادت این شهید 
بزرگوار که در راستای حفظ امنیت جامعه به درجه رفیع شهادت نائل 
آمده، اظهار کردند: شهادت هنر مردان خداست و هر کسی نمی تواند 
به این درجه برسد اما شهید حیدری الیق مقام شهادت بوده و در راه 
رضایت خداوند سبحان پ برای حفظ امنیت جامعه جان گرانبهای خود 
را تقدیم کرده است که ان شاهلل در کنار شهدای بزرگوار و در بهشت 

برین متنعم باشد.
شهید حیدری از شهدای نیروی انتظامی است که در ششم فروردین 
سال ۱۳۷۷ در خیابان ظفر توسط اشرار مسلح به درجه رفیع شهادت 

نائل شد.
از این شهید واالمقام سه فرزند به یادگار مانده که برای خانواده این 

شهید سرافراز آرزوی توفیق و موفقیت داریم.

به همت خادمیاران رضوی منطقه 4 تهران 
جشن ازدواج آسان و زندگی بهتر

 برگزار شد 
خادمیاران رضوی منطقه ۴  تهران به مناسبت سالروز ازدواج  آسمانی 
حضرت علی )ع( و حضرت زهرا )س( جشن ازدواج آسان و زندگی بهتر 

را برگزار کردند.
به گزارش آستان نیوز از تهران؛ کانون خدمت رضوی منطقه ۴  تهران 
علی)ع(  حضرت  و  زهرا)س(  حضرت  آسمانی  ازدواج  روز  مناسبت  به 

جشن ازدواج آسان و زندگی بهتر را با حضور شهروندان برگزار کرد.
پایگاه  با مشارکت  را  این جشن  تهران  خادمیاران رضوی منطقه ۴ 

بسیج جواد االئمه )ع( و سرای محله قاسم آبادبرگزار کردند.
به  در سخنانی  تربیتی  علوم  کارشناس  زاده  اوحدی  مراسم  این  در 
تبیین تاثیر ازدواج در فرد و جامعه و فرهنگ سازی ازدواج  پرداخت و 
از ۳ نفر از مادران زیر ۴۰ سال که دارای ۴ و ۵ فرزند بودند با اهدای 

هدایایی تقدیر شد.
تقدیر از نوجوانان و کودکان با نام های زهرا و علی و مسابقات سرگرم 
کننده ویژه کودکان شرکت کننده در این جشن و روایت گری یکی از 

راویان دفاع مقدس از بخش های مختلف این برنامه به شمار می آید.
همچنین در این مراسم با مداحی ذاکر اهل بیت )ع(و قرائت صلوات 

خاصه امام رضا )ع( دل های عاشقان آسمانی شد.

نذر خادمیاران رضوی سفره نیازمندان 
منطقه ۶ تهران را رنگین کرد 

خادمیاران کانون خدمت رضوی منطقه ۶ تهران  با توزیع ۷۵ کیلو 
گوشت گرم سفره  نیازمندان منطقه۶ تهران را رنگین کردند. 

به گزارش آستان نیوزاز تهران به همت خادمیاران کانون وقف و نذر 
وکانون خدمات عمومی خدمت رضوی منطقه ۶ تهران، با اهدای گوشت 

گرم نذری به سفره نیازمندان رونق بخشیدند. 
نیکوکارانه  فعالیتهای  ادامه  در  تهران،  منطقه۶  رضوی  خادمیاران 
نیازمندان کم برخودار منطقه را که از طریق  کانون های عمومی مستقر 
در سرای محله هایی که در دهه  کرامت ایجاد شده بودند، شناسایی و به 

این عزیزان گوشت گرم هدیه کردند.  
خادمیاران کانون وقف و نذر و خدمات عمومی منطقه ۶ تهران با 
ابن  رئوف علی  امام  نیت  به  از۷۵ کیلوگرم گوشت گرم  بیش  اهدای 
رضوی  بوی  و  عطر  بی بضاعت  ۳۰خانواده  بین  در  )ع(  الرضا  موسی 
کانون    به  رضوی  مهر  با  و  کردند  انداز  طنین  منطقه  سطح  در  را 
خانواده های  نیازمند گرمی بخشیده و دل محرومان را شاد و مسرور 

ساختند.

مراسم عزاداری روزشهادت حضرت 
امام جواد االئمه )ع( هیئت خدام الرضا 

شهرستان اسالمشهر 
مراسم  )ع(  التقی  علی  ابن  محمد  الرضا  ابن  شهادت  با  همزمان 

عزاداری هیئت خدام الرضا )ع( شهرستان اسالمشهر برگزار گردید. 
الرضا  ابن  شهادت  با  تهران، همزمان  از  نیوز  آستان  گزارش  به 
)ع(  الرضا  خدام  هیئت  عزاداری  مراسم  )ع(  االئمه  جواد  حضرت 
ابوالفضل)ع(  حضرت  دارالشفای  حسینیه  در  اسالمشهر  شهرستان 
با حضور خادمیاران و یاوران رضوی شهرستان برگزار  محله کاشانی 

گردید.
تابناک  با استقبال گسترده عاشقان نهمین اختر  این مراسم که  در 
آسمان امامت و والیت روبرو گردید، پس از قرائت قرآن توسط قاری بین 
المللی استاد حمید رحیمی ،حجت االسالم ولی نورالهی ریاست مجمع 
فرهنگی جنوبغرب استان تهران درباره فضائل حضرت جواد االئمه)ع( 
سخنانی را ایراد کرد و در ادامه به بیان فضائل اخالقی، سیره زندگانی 
و معرفت شناسی حضرت امام جواد )ع( پرداخت و سپس در انتها مداح 
اهل بیت عصمت و طهارت) ع( خادمیار علیرضا دادایی، در رثای آن امام 

همام  مرثیه سرایی و سوگواری کرد.
مقدس  بارگاه  منور  پرچم  معنوی  باعطر  که  مذهبی  آیین  دراین 
ثامن الحجج )ع( برگزار گردید، توسط کانون خدمت رضوی شهرستان 
با و شربت و کیک پذیرایی  اسالمشهر از حاضرین در مراسم عزاداری 

به عمل آمد.
)ع(  الرضا  خدام  هیئت  و  آموزشی  ،جلسه  مراسم  این  پایان  در 
شهرستان اسالمشهر، مسؤلین محترم کانون ها با زیر مجموعه خودشان 

جلسه توجیهی برگزار کردند.

هم زمان با دهه والیت و امامت سال 1401

دوره آموزشی خادم تراز ویژه خادمیاران رضوی 
استان تهران برگزار می شود 

مراسم گرامیداشت یاد و خاطره استاد کریم خانی
 با حضور مداحان و خادمان رضوی

دبیرخانه کانون های خدمت رضوی استان تهران 
با هدف ارتقاء بینش و معرفت خادمیاران و یاوران 
دوره  رضوی  معارف  و  فرهنگ  ترویج  و  رضوی 
آموزشی خادم تراز را هم زمان با دهه والیت و امامت 

برگزار می کند.
دبیرخانه  تهران،  از  نیوز  آستان  گزارش  به 
منظور  به  تهران  استان  رضوی  خدمت  کانون های 
توسعه و ترویج فرهنگ رضوی،شناخت سبک، سیره 

و اخالق رضوی و آشنایی یاوران و خادمیاران رضوی 
با چهل شایستگی خادم امام رضا )علیه السالم( دوره 
آموزشی ضمن خدمت خادم تراز را هم زمان با دهه 
والیت و امامت) از عید قربان تا غدیر سال ۱۴۰۱( 

ویژه خادمیاران رضوی این استان برگزار می کند.
  آموزش حضوری و نیمه حضوری خادم تراز 
تهران  استان  شهرستان های  و  مناطق  سطح  در 
خواهد  برگزار  رضوی  یاوران  و  خادمیاران  ویژه 
شد و خادمیاران رضوی جهت ادامه مسیر خدمت 
و حضور در حرم مطهر رضوی ملزم به گذراندن 
می باشند،  شده  تعیین  پیش  از  آموزشی  ساعات 
دبیرخانه  سوی  از  راستا  همین  در  دوره  این  که 
کانون های خدمت رضوی استان تهران طراحی و 

اجراء می شود.
استان  رضوی  خدمت  کانون های  دبیرخانه 
و  معنوی  نیاز های  به  توجه  مسیر  در  تهران 
عنوان  به  رضوی  ویاوران  خادمیاران  فرهنگی 
اصلی ترین سرمایه های انسانی این کانون با نصب 
العین قرار دادن رهنمود های مقام معظم رهبری 
که در این باره فرمودند:»یکی از بزرگترین وظایف 
)ع(  الرضا  موسی  بن  علی  خادم  که  است  همین 
از  و  اسالمی  حیات  و  هیات  عمل،  لحاظ  از  باید 
جهت برخورد های گوناگون با مردم مظهر اخالق 

همچون  شایستگی هایی  و  باشد  حضرت  این 
ضرورت آشنایی خادم با مقام و جایگاه اهل بیت 
علیهماسالم، اهمیت خدمت و مقام خادم، آثار و 
برکات، موانع و آسیب های خدمت، ادب و تواضع، 
و  صداقت  مهربانی،  و  اخالقی  خوش  صدر،  سعه 
امانتداری، عفت و حیا، اخالص، تالش حداکثری، 
شکرگزاری، طهارت ظاهری و باطنی، ارتباط موثر، 
تا  خواهدکرد  ...کمک  و  زیارت  باشبهات  آشنایی 
خادم، خدمت شایسته تری انجام دهد.« این دوره 

را اجرایی و عملیاتی نموده است.
 محتوای دوره آموزشی خادم تراز با بهره گیری 
از منابع روایی و کتب اخالق محور با تبیین چهل 
شایستگی خادم امام رضا )علیه السالم( در هشت 
را در معرفت افزایی هرچه  فصل خادمیاران رضوی 
مسیر  در  شایستگی ها  به  شدن  آراسته  و  بیشتر 
السالم(  بیت)علیه  اهل  تراز  به مقام خادم  رسیدن 

یاری می رساند.
کسب  برای  تهران  استان  رضوی  خادمیاران 
حضور  نام،  ثبت  چگونگی  به  مربوط  اطالعات 
الزم  خدمت  ضمن  آموزش های  در  مشارکت  و 
به دفاتر کانون های خدمت رضوی مناطق و  است 
شهرستان های محل خدمت و سکونت خود مراجعه 

نمایند.

خدمت  کانون های  خادمیاران 
رسم  به  تهران   ۵ منطقه  رضوی 
هنرمند  خاطر  و  یاد  داشتن  گرامی 
خانی«  کریم  علی  »محمد  فقید 
خالق اثر مشهور »آمدم ای شاه پناهم 
بده«، چایخانه حضرت رضا)ع( را برپا 

کردند.
تهران،  از  نیوز  آستان  گزارش  به 
مراسم گرامیداشت مرحوم محمد علی 
کریم خانی، هنرمند برجسته موسیقی 
آیینی و خالق اثر مشهور »آمدم ای شاه 
پناهم بده« روز گذشته هفتم تیرماه 
۱۴۰۱ در مسجد نظام مافی تهران از 
ساعت ۱۸ الی ۲۰ با حضور گسترده 
دلدادگان به خاندان عصمت و طهارت 
و همچنین دوست داران و عالقه مندان 
به شخصیت این هنرمند ایرانی برگزار 

شد. 
مراسم با تالوت آیاتی از قرآن کریم 
رضا)ع(  امام  خاصه  صلوات  پخش  و 

آغاز شد.
 ۲۶ حضور  و  همراهی  حالیکه  در 

فضای  بیت)ع(،  اهل  ذاکر  و  مداح 
روحانی خاصی را بر این محفل حاکم 
کرده بود، با هماهنگی از قبل مجری 
پشت  خود  نوبه  به  کدام  هر  مراسم، 
تریبون حاضر شدند و در مدح و ثنای 
بزرگان دین و در سوگ از دست دادن 
را زمزمه  ابیاتی  وارسته،  این هنرمند 

کردند. 
در ابتدا سید علی سادات رضوی به 
مداحی و ذکر خاطرات در مورد نحوه 
ماندگار شدن اثر »قطعه ای از بهشت« 
حجت االسالم  سپس  و  پرداخت 
رئیس  قمی،  محمد  والمسلمین 
سازمان تبلیغات اسالمی ضمن تسلیت 
به خانواده و هنرمندان ایران زمین، از 
خداوند طلب آرامش برای روح مرحوم 
کریم خانی و همچنین جای دادن وی 

در جنت نعیمش کرد. 
که  بده  پناهم  شاه  آمدم ای  نوای 
همیشگی  نواهای  از  یکی  همواره 
السالم  علیه  رضا  حضرت  چایخانه 
بوده است، این بار نیز در حاشیه این 

از  بیشتر  گذازی  و  سوز  با  و  مراسم 
محل چایخانه حضرتی در حال پخش 

بود.
همچنین وجود پرچم متبرک حرم 
نیز در مراسم،  السالم  امام رضا علیه 
یاد  با  تماما  معنوی حاکم که  فضای 
امام مهربانی ها همراه بود را دو چندان 

کرد. 

قابل ذکر است این مراسم یادبود از 
سوی جامعه مداحان کشور، سازمان 
تبلیغات اسالمی، سازمان صدا و سیما، 
مجلس  جمهوری،  ریاست  نهاد  دفتر 
هنرمندان،  جامعه  اسالمی،  شورای 
جامعه ورزشکاران، هیأت های مذهبی، 
شهرداری و خادمیاران رضوی منطقه 

۵ تهران برگزار شد. 

زوجین جوان به فرزندآوری توجه داشته باشند
مشاوره خانواده در جشن پیوند ماه و مهر که به مناسبت نورانی ترین 
پیوند هستی در شهرقدس برگزار شد، گفت: زوجین باید در زندگی مشترک 
درک متقابل داشته و یکدیگر را حمایت کرده و ضمن مشورت و راز داری به 

فرزندآوری توجه داشته باشند.
قرارگاه  آسان  ازدواج  ستاد  همت  به  تهران،  از  نیوز  آستان  گزارش  به 
فرهنگی نماز جمعه شهرستان قدس، سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شهرداری و با مشارکت خادمیاران رضوی جشن پیوند ماه و مهر در سالروز 
ازدواج حضرت علی)ع( و حضرت زهرا )س( نورانی ترین پیوند هستی با هدف 
شناخت شهروندان نسبت الگوهای دینی برای ازدواج در سالن آمفی تئاتر 

مجتمع فرهنگی حضرت باقرالعلوم )ع( شهرقدس برگزار شد.
سعید عزیزی؛ روانشناس و مشاور خانواده در مراسم در خصوص حال 
خوب زندگی و داشتن زندگی موفق و تفاوت های سبک زندگی در نسل های 

مختلف به نکاتی اشاره کرد.
وی در ادامه گفت: اعتمادسازی و درک متقابل و حمایت همسران از 
یکدیگر، اهمیت راز داری در زندگی مشترک، حفظ شأن همدیگر، مشورت 
کردن و محبت از نکات مورد توجه در زندگی بوده و به امر مهم فرزندآوری 

توجه داشته و طوری زندگی کنند که اهل بیت)ع( از آنها راضی باشند.
زندگینامه  از  فرهنگی مذهبی  مسابقه  و  مولودی خوانی  با  برنامه  این   
حضرت زهرا )س( همراه بود و از واسطه گران در امر ازدواج و خانواده های 

شرکت کننده در طرح شکوه مادری تجلیل و قدردانی به عمل آمد.
قابل ذکر است، مادران جوان شرکت کننده در طرح شکوه مادری که به 
همت آستان قدس رضوی برگزار شد، دارای ۳ و ۴ فرزند و فعال فرهنگی 

بوده که با حمایت همسران خود توانسته اند زندگی موفقی داشته باشند.

رشد ۶۵ درصدی آثار ارسالی به دومین 
جشنواره رسانه ای امام رضا)ع(

آیین اختتامیه جشنواره های فرهنگی- هنری رسانه ای امام رضا)ع( همراه 
با تجلیل از رتبه های برتر، با حضور معاون مرکز ارتباطات و رسانه آستان 
امام  المللی  بین  ای  اجرایی دومین جشنواره رسانه  دبیر  و  قدس رضوی 

رضا)ع( در پردیس فرهنگی و هنری مهرسان برگزار شد.
به گزارش آستان نیوز از تهران، نشست جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( در 
استان تهران با حضور محسن هوشمند؛ معاون مرکز ارتباطات و رسانه آستان 
قدس رضوی، علیرضا جانه؛ دبیرکانون های خدمت رضوی استان تهران و 
جمعی از هنرمندان با همراهی دبیرخانه کانون های خدمت رضوی و کانون 
هنر و محصوالت فرهنگی استان تهران در پردیس فرهنگی و هنری مهرسان 

برگزار شد.

افزایش خادمیاران رسانه ای  در سراسر کشور
ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی  محسن هوشمند؛ معاون مرکز 
و دبیر اجرایی دومین جشنواره رسانه ای بین المللی امام رضا)ع( در این 
اختتامیه با بیان اینکه رسانه و هنر ابزاری برای نشان دادن محاسن کالم 
و آموزه های امام رضا)ع( است، اظهار کرد: رویکرد آستان قدس رضوی بر 
در سراسر  رسانه ای  توسعه خادمیاران  و  رسانه ای  مشارکت های  گسترش 

کشور است.
وی با اشاره به اینکه حدود ۳ هزار خادمیار رسانه ای در کشور ساماندهی 
شده و از این میزان بیش از  ۶۵۰ نفر خادمیار تهرانی  در حوزه رسانه خدمت 
می کنند، افزود: جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( با هدف ارتقا سطح کیفی و 

کمی آثار رسانه ای رضوی شکل گرفته است.
ارسال بیش از ۳ هزار اثر به دومین جشنواره  رسانه ای امام رضا)ع(

معاون مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه برای 
دبیرخانه دومین دوره جشنواره رسانه ای امام رضا)ع( بیش از ۳ هزار اثر 
ارسال شده که این رقم نشانگر افزایش ۶۵ درصدی ارسال آثار نسبت به 
سال گذشته است، گفت: این جشنواره رسانه ای در ۸ استان کشور دارای آثار 
تولیدی شاخص برگزار شده و در حاشیه آن از خادمیاران برتر رسانه ای هر 

استان آیین تجلیل به عمل آمد.
حسین رفیعیان مدیر موسسه فرهنگی هنری مهرسان در ببخش دیگر از 
این نشست  با اشاره به آثار جشنواره مهر ثامن گفت: تعداد یک هزار و ۱۹۲ 
عکس به دبیرخانه مهرثامن ارسال و طی ۲ روز داوری نفرات اول تا سوم اعالم 

و از سه اثر نیز تقدیر شد.
وی خاطر نشان کرد: از میان آثار ارسالی به دبیرخانه تعداد ۷۳ عکس 
به عنوان آثار منتخب برای شرکت در نمایشگاه راه یافتند و به برگزیدگان 

جوایزی همراه با گواهی حضور اهدا شد.
همچنین در ادامه مراسم از فریسا نکومنش راد، مدرس بین المللی غواصی 
و نجات غریق از فدارسیون ها ملی و بین المللی و معلم خلبان هواپیمایی 

کشور و رکورددار ورزش های آبی و هوایی کشور تجلیل شد.
گفتنی است؛ در پایان این نشست از امیرعلی جوادیان از استان تهران، 
حمید عزیزی خانقاقی از استان کرمانشاه، حمیدرضا حبیبی از شهرستان 
قوچان به عنوان نفرات برتر جشنواره مهر ثامن تقدیر به عمل آمد همچنین 
یاسر امامی فر از خادمیاران استان تهران در حوزه گرافیک، فاطمه ذاکری و 
سیده طیبه عزتی در حوزه گزارش نویسی و خبر، متین السادات فیروزی در 
بخش تولید پادکست و برنامه های رادیویی در این  حائز رتبه و تجلیل شدند.

به همت کانون خدمت رضوی منطقه ۳ تهران 
صورت گرفت؛

اعزام بیش از 4۵ زائر اولی به مشهد مقدس
به همت خادمیاران و یاوران رضوی کانون خدمت رضوی منطقه ۳ تهران، 
تعداد ۴۵ نفر از عاشقان امام رئوف )ع( برای نخستین بار راهی حرم مطّهر 

امام هشتم شدند.
به گزارش آستان نیوز از تهران، همزمان با سالروز والدت امام رضا)ع( به 
همت خادمیاران و یاوران رضوی کانون زیارت خدمت رضوی منطقه ۳ تهران 
و جمعی از خیرین این منطقه، تعداد ۴۵ نفر برای اولین بار راهی زیارت امام 

رئوف)ع( شدند.
زائر اولی ها بابت این سفر پربار معنوی که به گفته خودشان در اوج ناباوری 
نصیب شان شد، ضمن شکرگزاری مداوم از این لطف خداوند و نگاه ویژه 
امام هشتم، با دل های مملو از محبت اهل بیت)ع( راهی صحن و سرای امام 

مهربانی ها.
شایان ذکر است، تمامی هزینه های اعزام زائر اولی ها، اعم از بلیط رفت و 
برگشت، اسکان در هتل، پذیرایی و غذا به کمک خادمیاران رضوی منطقه ۳ 

تهران و جمعی از خیرین این منطقه تأمین شد.

دبیرکانون های خدمت رضوی استان تهران خبر داد: 

از اهتزار بیش از 6 هزار پرچم تا توزیع 40 هزار غذای نذری به عشق 
امام رضا)ع( در دهه کرامت ۱40۱

رضوی  خدمت  کانون های   دبیر 
و  اقدامات  تشریح  با  تهران  استان 
فعالیت های کانون های خدمت رضوی 
کرامت ۱۴۰۱  دهه  در  تهران  استان 
از اهتزاز بیش از ۶ هزار پرچم متحد 
الشکل رضوی در تمامی اماکن ادرای 
و فرهنگی و معابر عمومی سطح استان 
خبر داد و گفت: در این ایام ۴۰ هزار 
پرس غذای نذری به عشق امام رضا)ع( 

بین نیازمندان توزیع شده است. 
تهران،  از  نیوز  آستان  گزارش  به 
علیرضا جانه دبیر کانون های خدمت 
جمع  در  تهران  استان  رضوی 
خبرنگاران از برگزاری ۲ هزار و ۳۳۵ 
خدمت  کانون های  سوی  از  برنامه 
رضوی این استان با استفاده از ظرفیت 
و توان خادمیاران رضوی و با مشارکت 
۲۳۶ اداره کل، سازمان، مرکز و اداره 
فعال در سطح استان برای گرامیداشت 
دهه کرامت و بزرگداشت میالد حضرت 
فاطمه معصومه )س( و امام رضا)ع(، 
ترویج فرهنگ و معارف رضوی در دهه 
کرامت ۱۴۰۱ خبر داد و اظهار کرد: 
در این دهه بیش از ۱۸۲ هزار و ۲۵۰ 
مخاطب به صورت حضوری از برنامه ها 
و خدمات کانون های خدمت رضوی در 
سطح استان تهران بهره مند شده اند. 
زیر  کاروان های  حضور  به  جانه 
و  شهر  سطح  در  خورشید  سایه 
شهرستان های استان تهران از حضور 
خادمان آستان قدس رضوی در معیت 

پرچم متبرک رضوی و توزیع متبرکات 
رضوی بین مردم در بیش از ۱۶۸ برنامه 
زیر سایه خورشید اشاره کرد و افزود: 
۴ هزار و ۶۹۱ خادمیار رضوی استان 
تهران با حضور در مراسم هیئت خدام 
راحل)ره(  امام  مرقد  در  که  الرضا)ع( 
برگزار شد، آئین شکرانه خدمت خود را 
با شکرگزاری به درگاه خداوند و با یاد 

امام الرئوف)ع( به جا آوردند. 
وی گفت: برگزاری جشن ده شب 
، ده مسجد امام رضایی و برنامه های 
محله محور در بوستان های مناطق ۲۲ 
گانه تهران و شهرستان های استان با 
حضور اقشار مختلف جامعه با عنوان 
برنامه های  با  همراه  کرامت،  لبخند 
و  خدمت  میزهای  مانند  جانبی 
جشن های کریمانه محله ای در سطح 
۳۷۴ محله بخش دیگری از برنامه های 

خادمیاران طی این مدت بوده است.
شاهد  کرامت  دهه  در  افزود:  وی 
با  که  مهربانی  کاروان  برگزاری ۲۴۶ 
حرکت خودرو ها و موتور سیکلت ها با 
المان های رضوی در سطح شهر بودیم 
با  رضوی  چایخانه   و  موکب  و ۱۶۵ 
برپایی  و  رضوی  خادمیاران  حضور 
این  قالب  در  صلواتی  ایستگاه های 
طول  در  رسانی  خدمت  و  موکب ها 

دهه کرامت برپا شد. 
شدن  برافراشته  از  ادامه  در   جانه 
الشکل  متحد  پرچم  هزار   ۶ از  بیش 
بن  علی  زیبای  نام  به  منقش  رضوی 

موسی الرضا علیه السالم در تمامی اماکن 
ادرای و فرهنگی و معابر عمومی سطح 
استان خبر داد و گفت: ۲۷ پرچم بزرگ 
برفراز تهران در بزرگترین میل پرچم های 
شهری سطح استان با ارتفاع بیش از ۶۰ 
متر با همکاری شهرداری ها بر افراشته 
شد، همچنین خادمیاران رضوی در این 
ایام با حضور در بیش از ۵۱ بیمارستان، 
۱۰ مرکز نگهداری سالمندان، ۱۵ مرکز 
نگهداری کودکان بی سرپرست، ۱۳ مرکز 
ترک اعتیاد و دیدار با بهبود یافتگان، ۴ 
تربیت حضور  و  اصالح  مرکز  و  زندان 
یافتند و شمیم مهر رضوی را در دلها 
جاری کردند و با توزیع متبرکات رضوی 
دلهای حاضران و عاشقان را راهی حرم 

امام الرئوف )ع( نمودند. 
رضوی  خدمت  کانون های   دبیر 
نمک  توزیع  اعالم  با  تهران  استان 
 ۱۸۰ و  هزار   ۱ بین  رضوی  متبرک 

استان  این  محالت  سطح  در  نانوایی 
این  در  رضوی  متبرک  نان  توزیع  از 
نانوایی ها، افزود: در دهه کرامت سال 
توزیع  با  رضوی  خادمیاران  جاری 
را  نیازمندان  نذری  غذای  هزار   ۴۰
و  هزار  و ۴  اطعام  الرئوف  امام  یاد  با 
بسته های  و  غذایی  مواد  بسته   ۵۳۸
کمک معیشتی را میهمان سفره های 

محرومین و نیازمندان کردند. 
جهیزیه  سری   ۴۳ اهدای  به  وی 
نفر  آزادی ۱۱  نیازمند،  نوعروسان  به 
از زندانیان با جرائم غیر عمد و نجات 
با  دار  چوبه  پای  از  انسان  یک  جان 
همت و همراهی خیرین و نیکوکاران 
به عشق امام رضا)ع( در دهه کرامت 
 ۱۸ بین  گفت:  و  کرد  اشاره   ۱۴۰۱
خانواده نیز از طریق وساطت و برقراری 
آشتی توسط خادمیاران رضوی صلح و 

سازش برقرار شده است.

خبر... خبر...


