WWW.QUDSONLINE.IR

شنبه  11دی 1400

 27جمادیاالول 1443

 1ژانویه 2022

سال سی و پنجم

شماره 9711

همرزم سردار شهید سلیمانی عنوان کرد

پایبندی «حاج قاسم» به برپایی روض ه خانگی
2

گزارشیازهفتمینبرنامهشعرخوانی
«حماسه واژهها» با محوریت
سردارشهیدقاسمسلیمانی

سرباز
بیتکرار
ایرانی

ویژهفرهنگومعارفرضوی
سال اول ویژه نامه239

آیتاهلل اراکی:

عالمه مصباح و

سردار سلیمانی از مبارزان
علی کریمی رستگار-عکس رضوی

باجریانتحریفبودند
2

روایتی از رخدادهای زمستان سال  1357در مشهد

دی ماه تاریخ ساز

4

چراغ هفتمین برنامه شعرخوانی «حماسه واژهها؛
آیینه چهل سال شعر فارسی» در آستانه دومین
سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و ایام
شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در مشهدمقدس
روشن شد و شاعران برجسته کشور با زمزمه اشعار
خود عرض ارادتی به پیشگاه این
س ــردار شهید کردند.به گــزارش
آستاننیوز ،این محفل ادبــی به
شهــای
ه ـمــت مــؤس ـســه آفــری ـن ـ 
هنری آستان قدس رضوی...

2

در حرم مطهر رضوی انجام شد

تشرف جوان پانامایی به اسالم

4

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد خبر داد

مطالبه مردمی برای
شبانهروزی شدن مساجد
رقابت قرآنی  ۸۰۰نوجوان
در«شوق تالوت»

3
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کتابخانه
رونمایی از نخستین رمان خاطرات «حاجقاسم»

ویژگیهای امام رضایی
در سبک زندگی سردار سلیمانی

در آستانه دومین سالگرد
شـ ــهـ ــادت ح ــاجق ــاس ــم
سلیمانی از نخستین
رمـ ـ ــان ای ـ ــن شــهــیــد بــا
ن ــام «خ ــادمال ــرض ــا(ع)»
رونمایی شد.
س ـ ــی ـ ــدم ـ ــح ـ ــم ـ ــدرض ـ ــا
مـ ــوسـ ــویکـ ــیـ ــا ،م ــدی ــر
رسـ ــان ـ ـههـ ــای ص ــوت ــی و
تصویری آســتــان قدس
رض ــوی در گــفـتوگــو با
آستاننیوز درباره این اثر
گفت :طرح اولیه نگارش
رمان «خادمالرضا(ع)» که به قلم جانباز آزاده «علیرضا
صادقزاده» و «فاطمه گوهریزاده» به رشته تحریر درآمده،
از سال گذشته و بر پایه مستند خادمالرضا(ع) کلید خورد
و در آن به نیت امام رضــا(ع) به هشت ویژگی در سبک
زندگی شهید حاجقاسم سلیمانی مانند «احترام به پدر و
مادر»« ،خدمت خالصانه» و «مدیریت و تدبیر» پرداخته
شده است.
وی افزود :با تطبیق خاطرات ،منش و رفتار شهید سلیمانی
بــا روای ـتهــای امــام رض ــا(ع) مـیتــوان بــه الگو بــودن امــام
هشتم(ع) در سبک زندگی این سردار شهید جهان اسالم
پی برد.
شایان ذکر است رمان «خادمالرضا(ع)» توسط مؤسسه
چاپ و نشر روزنامه قدس در قطع پالتویی و در  ۱۰۴صفحه
منتشر شده و در مراسم رونمایی از آن ۳۱۳ ،نسخه این
رمان از سوی مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی
به مخاطبان برنامه «تشرف» اهدا شد.

نیمکت زندگی

وقتی پنجرهها
حرف میزنند

حجتاالسالم والمسلمین مروی در جمع مدیران اقتصادی آستان قدس رضوی:

عزت و سعادت جامعه مرهون فرهنگکار و تالش است
به گزارش آستاننیوز ،حجتاالسال م
والمسلمین احمد مــروی در دیدار
مــدی ـران بنیاد ب ـهــرهوری موقوفات
آس ـتــان قــدس رض ــوی کــه در تــاالر
والی ــت ح ــرم مطهر رض ــوی انجام
شد ،با اشــاره به تأکیدات اســام و
سیره ائمه اطهار(ع) نسبت به اهمیت و جایگاه کار
و تالش ،اظهار کرد :در فعالیتهای اقتصادی صرفا ً
نباید نگاه مادی داشت ،کار و تالش از منظر اسالم
امری معنوی و بسیار مقدس و عبادتی بزرگ است.
وی بــا بیان اینکه در اس ــام کــار و تــاش همانند
مجاهدت در راه خدا ،امری ارزشمند به شمار میرود،
ابراز کرد :آموزههای دینی اسالم آخرتگرا و بیتوجه
به دنیا نیست ،بر اساس احکام اسالمآبادانی آخرت
بستگی به آبادانی دنیا دارد و دنیا سرمایهای برای
سعادت آخرت است.
تولیت آستان قدس رضوی عزت و سعادت جامعه
را مرهون فرهنگ کار و تالش دانست و عنوان کرد:
تالش علمی و خالقیت برای بهرهوری بهتر و پایدار از
منابع طبیعی جلوهای از کار و تالش است.
وی در ادامــه بر ضــرورت اجـرای دقیق سیاستهای
کالن آستان قدس رضوی تأکید و عنوان کرد :تمام
اقدامها و فعالیتهای بنیاد بهرهوری موقوفات باید
مطابق با سیاستهای کالن آستان قدس باشد.

سخنان آنها اختصاص دهند ،ب ه ویژه حوزههایی که
ارتباط بیشتری با مردم دارند.
حجتاالسالموالمسلمین مروی بر اهمیت ارتباط
نزدیک مدیران با کارکنان تأکید و مدیریت کارآمد
را مدیریت بر دلها دانست و گفت :آستان قدس
رضوی دستگاه امام الرئوف(ع) است ،لذا مدیران باید
از روی مهربانی و رأفــت با مــردم و کارکنان برخورد
کنند و به میزان توان و مقدورات برای گرهگشایی از
مشکالت آنها بکوشند.
وی ملت ای ـران را مردمی نجیب ،مقاوم و عزتمند
خواند و اظهار کرد :برخورد شایسته و با سع ه صدر
مسئوالن با مردم موجب اقناع ،رضایت و همدلی
آنهاست.
تولیت آستان قــدس رضــوی در ادام ــه با اش ــاره به
ض ــرورت همافزایی شرکتها ب ـرای بهبود عملکرد
آ نهــا ،عنوان کــرد :بنیاد بهرهوری موقوفات باید به

روز بصیرت و حماسه شکوهمند و مسئوالنه مردم
در دفاع از انقالب دانست.
وی در ادامه تکریم زائران را دارای دو وجه احترام و
تواضع در میزبانی و فراهم آوردن امکانات رفاهی
برای زیارتی توأم با آسایش و آرامش معرفی و اظهار
کرد :رفتار خادمان رضوی با زائ ـران باید جلوهای از
سیره حضرت رضا(ع) و ائمه اطهار(ع) در میزبانی از
میهمان باشد .تمام فعالیتهای جانبی آستان قدس
با هدف و حول محور خدمترسانی بهتر به زائران
در حرم مطهر انجام میشود و حرم مطهر اولویت
نخست این آستان مقدس است ،لذا در هزینهکرد
برای فراهم آوردن امکانات رفاهی در حرم مطهر هیچ
محدودیتی قائل نیستیم .مدیریت حرم مطهر باید
بستر دریافت نظرات و پیشنهادهای خدام و استفاده
از ظرفیت عظیم خانواده خدمت را برای اداره هر چه
بهتر حرم مطهر امام رضا(ع) فراهم کند.

◾

◾جانشین پروری
حجتاالسال م والمسلمین مروی مدیران اقتصادی
آستان قدس را به جانشینپروری توصیه کرد و گفت:
اهمیت موضوع جانشینپروری و کشف استعدادهای
داخل مجموعه یک ضرورت برای ادامه سیر تکاملی
و تعالی هر سازمانی است ،از این رو تمامی مدیران در
بازه زمانی مشخص باید جانشینهای خود را معرفی
کنند.
وی همچنین نسبت به برنامهریزی بـرای بهرهوری
نهــای آسـتــان قــدس رض ــوی تذکر
مناسب از زمـیـ 
داد و گفت :با دعوت و همفکری با متخصصان و
کارشناسان امــر راهــی ب ـرای ساماندهی و بهرهوری
اراضی آستان قدس پیدا کنید تا از رهگذر زمینهای
آستان قدس برای مردم مشکلی ایجاد نشود.
تولیت آسـتــان قــدس رض ــوی مــدی ـران را بــه انجام
دیدارهایی با مردم و کارکنان توصیه و ابراز کرد :مدیران
باید زمانهایی را برای ارتباط مستقیم و بیواسطه
با مردم و کارکنان خود برای شنیدن نقطه نظرات و

رقیه توسلی زیــر پنجره هــر خــانـهای،
دنیایی روای ــت در جــریــان اســت .یکیاش
همین پنجره خانه ما.
زیر پنجره خانه ما دو خانوم مشغول گپ
زدناند.
 کجا بودی سهیالجان...جمعه بازار؟ مگهآرتروز نداری ،چرا با چرخ رفتی بازار ،آقاسعید
نیست مگه؟
 +نه بابا عزیزم .اون فقط میره جلسه کاری.
ش قــاطــی ک ــار خونه
مستمع آزاده .خـ ــود ُ
نمیکنه .تــازه این نصفه باریه که خریدم.
دوباره باید برگردم .کل روز و هفتهام همینه.

مـیــزان امـکــان نسبت بــه ایـجــاد زنجیره ارزش در
شرکتها و چابکسازی آنها اقدام نماید.
ح ـج ـتاالســا م والمسلمین مـ ــروی همچنین از
بیمارستان فوقتخصصی رضوی برای دریافت درجه
عالی از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،
کسب رتبه دوم در بین بیمارستانهای کشور و رتبه
اول در میان بیمارستانهای خصوصی قدردانی کرد.

◾

◾تودیع و معارفه

همچنین حجتاالسال م والمسلمین احمد مروی
در مراسم تکریم و معارفه مدیر عالی حرم مطهر
رضوی ضمن گرامیداشت یومهللا  9دی ،این روز را

دیروز فکر کنم وقت نفس کشیدنم نداشتم.
جاروکشی هال تموم نشده بود ،پریدم سر
شستن رخت چرکا ،اونارو کامل سروسامون
نــداده بــودم ،رفتم س ـراغ غــذا و دو ساعتی
سرپا وایسادم که چشمم افتاد به ساعت،
جلدی آماده شدم رفتم دنبال پرهام .وقت
بــرگــردونــدن بچه از مــدرســه ،حــواســم بود
نون نداریم ،رفتم صف نونوایی .همین که
برگشتیم دیــدم باید روبالشتیها را بکشم
و وسطش زنگ بزنم به تعمیرکار ببینم کی
میتونه بیاد .نشتی شیر آب داشــت فــواره
میشد .شکر خدا که شب شد وگرنه هشت

ح ـج ـتاالســا م والمسلمین م ــروی همچنین بر
ضرورت ارتباط صمیمی و مستمر مدیران حرم مطهر
با خدام تأکید کرد و گفت :خادمان رضوی در نهضت
خدمترسانی به نیازمندان و رزمایش کمک مؤمنانه
در ایام کرونا برای دستگیری از اقشار کمبضاعت
بسیار خوش درخشیدند .خدام همچنین میتوانند
در عرصه توسعه فرهنگ وقف و نذر نیز نقش تعیین
کنندهای ایفا کنند.
گفتنی اس ــت ،در پــایــان ای ــن م ـراســم از خدمات
محمدمهدی ب ـرادران؛ مدیر عالی سابق حرم مطهر
رضــوی قدردانی و مصطفی فیضی به عنوان مدیر
عالی حرم مطهر رضوی منصوب شد.

تا کار نکرده هنوز مونده بود.
 سهیال! انگار داشتی منو میگفتی .فکرمیکنی دارم میرم کجا؟ وسط بستهبندی
بادمجون سرخ کرده بودم که یادم افتاد ای
داد بر من؛ برا شستن سرویس بهداشتی
جرمگیر نداریم...
م ـیدونــی دردن ــاک ــش کـجــاســت؟ اینجا که
یــوقـتــایــی یــواشـکــی از زور ک ــار ِ زی ــاد گریه
میکنم ...اینجا که خواهرم میگه خوش به
حالت مریم! راحتی! میشینی خونه چایی ُ
ت
میخوری ،غذا ُ
ت میپزی و نمیدونی کارمند
جماعت پس چی میکشه؟

سنجاق

کلی جمله رفته تــوی ســرم و نمیشود به
میلیونها زن ِ ایرانی فکر نکنم .به پنجرههای
قصهگو ،به لگنچه خالی و به سبد سبزی که
حتما ً یکی دو ساعت از من وقت میبرد ،به
آرتروز سهیال ،به گریههای یواشکی مریم و به
کارمندانی که به شدت خانه دارند.

پینوشت

پیامبر(ص) :يا على! يک ساعت خدمت
کردن در خانه از عبادت هزار ساله و هزار حج
و هزار عمره بهتر است.

خبر

هیئتهابهمسائلاساسی
جامعه هم ورود کنند

پانزدهمین جلسه شورای شبکههای هیئت
به میزبانی هیئت رزمندگان در فاطمیه بزرگ
تهران برگزار شد و افرادی چون حجتاالسالم
مجید بــابــاخــانــی؛ مــدیــر ســازمــان هیئت و
تشکلهای دینی ،ســردار علیاکبر مداحی؛
مدیرعامل هیئت رزمــنــدگــان اس ــام ،سید
محمدصادق هاشمی؛ دبیر شــورا ،ارجونی؛
رئیس بسیج مداحان ،سعید باقری؛ نماینده
هیئات دانشجویی و ...در آن شرکت داشتند.
البته ایــن جلسه هیئتی دو میهمان هم
داشته است؛ حجتاالسالم پناهیان و وحید
ملتجی ،دبیر مهرواره هوای نو.
«مهر» نوشت :حجتاالسالم پناهیان در
سخنرانیاش در ایــن جلسه بــا تعریف از
همافزایی شبکههای مختلف هیئتها ،نقش
هیئتها را در حل مسائل توسعه و تربیت
نسل حسینی بیبدیل دانسته و توجه ویژه
به این بخش را بسیار پراهمیت و بافوریت
دانسته است.
حجتاالسالم پناهیان توصیه کرد :هیئتها
زندگی مواساتی را عملی کنند تا با الگوسازی
بسیاری از مشکالت اقتصادی را برطرف کنند.
مواساتی زندگی کردن یعنی استعدادها را روی
هم بگذاریم .باید این فرهنگ از زندگی خود
هیئتیها شروع شود تا مسائل و مشکالت
اقــتــصــادی حــل شــود .ام ــروز هیئتها فقط
نباید به مسائل حاشیهای بپردازند و باید به
مسائل اساسی جامعه هم ورود کنند و توسل
به امام حسین(ع) میتواند زیرساختی باشد
تا به مسائل اساسی بپردازیم.
وحید ملتجی ،دبیر مهرواره هوای نو هم با
بیان اینکه بخش زیادی از جامعه مخاطب،
صدای هوای نو را شنیدهاند گفت :بعضی از
نتیجه این مهرواره ناامید بودند و میگفتند
اتفاقی نمیافتد اما خدا را شکر این حرکت
تاکنون نتیجهبخش بوده است .یادمان باشد
نتیجهبخش بودنش هم وقتی اتفاق میافتد
که اتحاد باشد .چتر هوای نو تازه باز شده و در
این مدت نامنویسی  ۲۹هزار و  ۲۸۰فقره که به
فرد و هیئت مربوط میشود را داشتیم و قرار
است  ۳۸گروه داوری آنها را داوری کنند .در
این مرحله از ظرفیتهای مختلف ،گرایشها
و سلیقههای مختلف داوری استفاده کردیم.
داوری بخش ستایشگری آغــاز شده اما در
حوزه هیئت و بخش کتاب داوری پس از این
شروع خواهد شد.
در ادامه این نشست در مورد نحوه مواجهه
تخصصی با مسائل مختلف صحبت شد و
در انتهای جلسه محورهای اساسی رویدادهای
آینده از جمله جشنهای شعبانیه و ماه مبارک
رمضان برای تصمیمگیریهای آینده ارائه شد.

