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داستان خوبان

یک واقف کامالً متفاوت

بررسی نسبت سبک زندگی و پیشرفت با نگاهی به شعار سال

جوهر اصلی پیشرفت، اعتال ی 
سبک زندگی اسالمی است

2

2

درنگ

امام رضا)ع(؛ زندگی و اقتصاد

محدودیت در مصرف
 حجت االسالم محمد حکیمی   نیازهای زندگی و مسائل معیشتی و اقتصادی، 
بیشترین نگرانی انسان دیروز و امروز است و با شرایط کنونی، در آینده نیز چنین 

خواهد بود. برطرف کردن این نگرانی ...

امام حسین )ع( : 
پروردگارا! آن كه 

تو را نيافت، چه 
يافت و آن كه تو 

را يافت، چه از 
دست داد؟
 بحار االنوار، 

ج ۹۵ ص ۲۲۶ ح۳

ویژه فرهنگ و معارف رضوی

جان و جهان را به باد خواهد داد

رقیه توسلی: مشغول ورانداز خودکارهایم. کلی طرح و سایز چیده شده توی 
قفسه ها. خیلی وقت می شود نیامده ام شهر کتاب. عاشقانه پیش می روم و 
کیفیت رنگ ها را بررسی می کنم. طبقه لوازم  تحریر شهرِ کتاب مثل همیشه 
است؛ پُرمشتری. انتخاب هایم که دانه دانه انجام می شود و رو به اتمام می رود، 
می بینم و می شــنومش. خانمی را که با یک بغل کتاب از آسانســور می آید 
بیرون و دارد با موبایل حرف می زند. پروتکل بهداشتی را رعایت کرده اما مثل 
آب خــوردن دروغ می گوید:»کجــا رو دارم که برم. خونه ام دیگه. آره، داشــتم 
ظرف ها رو می شستم اگه ناراحت نمیشی بعداً حرف بزنیم با هم. آشپزخونه 
به هم ریخته است باید یک کم مرتبش کنم عزیزم. ممنونم پس تا بعد...!«.
تلفنش را قطع می کند و می آید حوالی من. ســمت قفســه عریض و طویل 
خودکارها. برج کتاب هایش را می گذارد گوشه میز تا خودکار بردارد. نمی دانم 
چرا یکهو جا کن می شوم و پا می کشم سمت میز! نمی دانم چرا عالقه مندم 
ببینم چه کتاب هایی برداشته تا بخواند! به شکل غیرقابل درکی عنوان ها را 
از قطعشان روخوانی می کنم تا قیل و قال سؤاالتم فروکش کند که نمی کند. 
کتاب هــای درســت و درمانــی کــه انتخــاب کــرده، گنگ تــرم می کند.آرامش 
ابتدایی را ندارم و دقایقی که می گذرد احســاس می کنم برای خودم یک پا 
آلیس شده ام در سرزمین عجایب! آخر کارمند کتاب فروشی همان طور که 
کارتن ها و بسته ها را باز می کند دارد به آدم پشت هندزفری می گوید: »خیلی 
نزدیکــم... امــا متاســفانه گیــر افتادم توی ترافیــک... تقریباً میــدان خواجه 

نصیرم... نگران نباش... منتظر بمون میام...!«.
به دوروبرم خیره می شوم. یک آن، مکان و زمان را گم می کنم. هنوز از دروغ 
اول درنیامده ام و برای سرنوشت کتاب های به دردبخور دلم کباب است که 

دروغ بعدی و آدم بلوف بعدی از راه می رسند.
به دوروبرم نگاهی می اندازم و از خودم می پرسم چرا تابه حال نمی دانستم 

کتاب ها هم مثل آدم ها بخت و اقبال دارند!؟ 
کتاب گــردی متفاوتــی شــد امــروز! ترجیــح می دهــم بــروم ســمت میــز 
حســابداری. از خیــر خریدهــای دیگر می گذرم و یــاد آویزهای چوبی اتاق 
خواهــرزاده ام  می افتــم. یــاد آویــز پینوکیــو و چوپان دروغگــو. همان ها که 

قصه شان را صدها بار با آب و تاب برایش تعریف کرده ام... .
پانوشت

امیرالمؤمنیــن علــی)ع( فرمودنــد: دروغگــو و ُمــرده هر دو یکســانند، زیرا 
برتری زنده بر مرده این است که به او اعتماد می شود. پس اگر به سخن 

او اعتمادی نشود، زنده نيست.

همین حوالی

jآیا کوهسنگی، توقفگاه امام رضا 
 بوده  است؟

 محمدرضــا انصافــی  در انتهــای خیابانــی در جنوب شــهر مشــهد، دو 
کــوه منفــرد و کنــار یکدیگــر قرار دارند که نــام آن هــا را روی این خیابان 
گذاشــته اند؛ کوهســنگی. امــروزه کوهســنگی بــرای مشــهدی ها یــک 
تفرجــگاه دل انگیــز اســت؛ اما درباره تاریــخ وقایعی کــه در آن رخ داده، 
اطالعــات زیــادی نداریــم. در اطــراف این دو کــوه، می توان نشــانه هایی 
تاریخی یافت که گذشــته آن را با شــهر مقدس مشــهد پیوند می دهد. 
در برخــی متون نیــز گزارش هایی درباره رویدادهای اتفاق افتاده در این 

مکان وجود دارد. 
امــا روایتــی عامیانــه دربــاره کوهســنگی در دســت اســت کــه می گوید 
حضــرت ثامن الحجــج)ع( هنگام ســفر به ســمت مرو، در کنــار این کوه 
توقف فرمودند و با دعا در حق آن، بدان برکت بخشــیدند. این روایت 
چنان شهرت دارد که امروزه در میان مردم مشهد و حتی زائرانی که از 
دیگر مناطق به این شهر می آیند، به عنوان یک امر پذیرفته شده تلقی 
می شود؛ در حالی که چنین نیست. در متون قدیمی تاریخی، گزارشی 
که از چنین اتفاقی حکایت یا حتی شــائبه درســت بودن آن را تقویت 

کند، وجود ندارد. 
ایــن ویژگــی روایت هــای فولکلوریــک اســت؛ روایت هایــی تاریخــی کــه 
برخاسته از احساسات مذهبی یا ارادت های قلبی است و می کوشد تمام 
مظاهر طبیعی را در اطراف یک مکان مقدس به آن منسوب کند. با این 
حال، کوهسنگی تاریخ پیوسته ای با مشهد دارد به ویژه از دوره صفوی 
به بعد که ساختار و انسجام بیشتری پیدا می کند. براساس گزارش های 
تاریخی که در آثاری مانند »عالم آرای عباســی« آمده، کوهســنگی محل 
اعالم آغاز حکومت شاه عباس اول است و افزون بر آن، در ضلع شمالی 
ایــن کــوه، مــزار میرزا ابراهیــم رضوی، نقیــب و زعیم ســادات رضوی در 
دوره صفویــه قرار دارد که بنیان گذار موقوفات گســترده ســادات رضوی 
اســت و این خود، ســبب ایجاد تشــکیالت و سازمان های منظم و اداری 
باســابقه ای در شــهر مشــهد شــده  اســت. در کشــمکش های مربوط به 
پایان دوره صفویه به ویژه در نبرد معروف الندشت که به شهادت حدود 
4 هزار مشــهدی در دفاع از شــهر انجامید، کوهسنگی یکی از مناطقی 
بود که مدافعان حرم رضوی برای حفاظت از شهر و مضجع شریف امام 
هشــتم)ع(، از آن به عنوان جان پناه و ســنگر راهبردی بهره می بردند. تا 
پیش از قرن چهاردهم هجری قمری، در کوهسنگی دیمه زاری کوچک 
قرار داشــت و اطراف آن به عنوان تفرجگاه، مورد اســتفاده مردم مشهد 
قــرار می گرفــت. در دهــه 1310ش، بــا توجــه بــه نیاز شــهر بــرای افزایش 
خانه هــای مســکونی، به تدریــج بخشــی از اراضــی منطقــه الندشــت تــا 
کوهســنگی در اختیار مردم قرار گرفت و خانه ســازی در آن ها آغاز شــد. 
بــه ایــن ترتیب، الگویــی که امروزه در این منطقه می بینید، پدیدار شــد 
و از ســال 1318 به بعد، ســاخت تأسیسات رفاهی و خدماتی در انتهای 
خیابــان کوهســنگی و در مجــاورت این دو کوه، بر شــمار بازدیدکنندگان 
آن افزود. اســتخر بزرگ این مجتمع نیز از آب قناتی که موقوفه آســتان 
بود تغذیه و پُر می شــد. امروزه این مکان شــاهد حضور و بازدید هزاران 
زائــر و مجــاوری اســت کــه بی خبــر از تاریــخ آن، بــه گشــت و گــذار در 
فضــای مصفای کوهســنگی می پردازند و از گردش خــود لذت می برند.

چندین سکه تمام بهار آزادی و یک بلیت قطار تهران– مشهد

کیف مشکی مسافر

 مناجات خوانی محمود کریمی 
jدر حرم امام رضا

4

الهه ارجمندی راد:چیزی بــه راه افتادن قطار نمانده بود. دوباره به بلیت 
دستش نگاه کرد. دل توی دلش نبود. با خودش گفت: اصالً برمی گردم. 
اما نه! انگار یک نیروی خاص او را تا اینجا کشانده بود. باز به کارت ملی 
داخــل کیــف نگاهــی کــرد. باید آن را همراه با بلیت نشــان مأمــور می داد. 
عجیب بود ولی شــکل عکس شــبیه خودش بود. یعنی اگر او هم عینک 

می زد، ریش می گذاشت و ...

2

آن روزها 

 محمدحسین نیکبخت  سال ها پیش و در ایام 
دانش آمــوزی و نوجوانــی، روزی کــه بــرای زیــارت 
بــه حــرم رضــوی مشــرف شــده بــودم، در صحــن 
نــو)آزادی( بــا خادمــی برخــورد کــردم کــه ســن و 
ســالش از 80 گذشته بود، پاهایی ناتوان داشت، 
با ویلچر او را کنار در شــمالی صحن آورده بودند 
تــا ســاعتی خدمــت کنــد. آن پیرمــرد کــه حتــی 
نامــش بــه خاطــرم نیســت، از جملــه خادمانــی 
بــود کــه حیات و مماتشــان را در گرو مهر به امام 

رضا)ع( گذاشته اند. 
وقتی با او همکالم شدم، از نام قدیمی دَرِ شمالی 
صحــن نو گفت و مــن آن روز فهمیدم که نام این 
در، »درِ تلگرافخانه« است و شاید از همین زمان 
شناختن تاریخ حرم رضوی برایم جذاب شد. در 
آن گفت وگوی شیرین بود که برای نخستین بار، 
واژه کشیک را از زبان آن خادم عاشق شنیدم؛ او 

خادم کشیک سوم بود.
 حتماً خیلی از شما خوانندگان عزیز هم که توفیق 
گاه به گاه و شــاید دائمی نصیبتان و زیارت ضریح 
مطهر قسمتتان می شود، این واژه را شنیده اید و 
از کنــارش عبور کرده اید؛ اما باید بدانید در تاریخ 
آستان قدس رضوی هر منصب و واژه ای، تاریخی 
جــذاب دارد و خواندنــی. امــروز می خواهم به یاد 
آن خادم مهربان که پرسش های بسیارم را پاسخ 
داد و بــرای تکمیــل آگاهــی نوجوانــی کنجــکاو، 
حوصلــه به خــرج داد، برایتان از مفهوم کشــیک 

در حرم مطهر و تاریخ آن بگویم.

شناسنامه تاریخی و ادبی کشیک»
کشــیک واژه ای تُرکــی و بــه معنای گشــت زدن و 
شــاید سفرکردن اســت؛ اما در زبان فارسی از آن 
بــه معنــای نوبت و پاســداری اســتفاده می شــود؛ 
بنابرایــن مفهــوم کشــیک در حــرم مطهــر را هــم 
بایــد در دو معنــای نوبت و پاســداری ُجســت. در 
آســتان قدس بــه مجمــوع خدمــه، شــامل خادم، 
فــرّاش، دربان، کفشــدار و... کــه در مدتی معین، 
معموالً یک شــبانه روز در هفته، افتخار و فرصت 
می کننــد،  پیــدا  را  متبرکــه  اماکــن  در  خدمــت 

کشیک گفته می شود.
 البــد می خواهیــد بگوییــد حتمــاً مثــل مطالــب 
کشــیک های  ســاختار  و  کشــیک  واژه  قبلــی، 
حــرم در دوره صفــوی شــکل گرفت؟! بلــه، دقیقاً 
ایــن  می خواهــم همیــن را بگویــم! علتــش هــم 
اســت کــه در ایــن دوره، اماکن متبرکه گســترش 
ناگهانــی و فراوانــی یافــت و بــرای اداره آن، نیاز به 
ساختارهای سازمانی دقیق و منظم بود. براساس 
دوره  اواســط  از  تاریخــی،  موجــود  گزارش هــای 
صفویه، یعنی از حدود ســال 1010ق، تشــکیالتی 
بــا عنــوان کشــیک در حرم مطهر، بســیار فعال و 
منســجم بوده  اســت. در این دوره، ســه کشــیک 
برای حرم تعریف شــده بود کــه احتماالً هر کدام 
از آن ها به مدت یک شــبانه روز مســئولیت اداره 

امــور را برعهــده داشــت. بــا ایــن حــال، در اواخــر 
دوره صفــوی و بــا افزایش تعداد زائران و توســعه 
اماکن متبرکه، ترجیح دادند تعداد کشــیک ها را 
زیاد کنند و به همین دلیل تعداد آن ها از سه به 
پنج افزایش یافت. هر کشیک متشکل از خدمه 
بخش هــای مختلــف بــود کــه همه آن هــا زیر نظر 

سرکشیک و خادم باشی فعالیت می کردند.

تغییرات سازمانی در دوره افشار و قاجار»
با آغاز ســلطنت نادرشــاه افشــار و برگزیدن شهر 
مشــهد بــه عنــوان پایتخت ایران، گمــان می رفت 
نیــز  آســتان  و  مطهــر  حــرم  ســازمانی  ســاختار 
دســتخوش تغییراتــی شــود و تعــداد کشــیک ها 
افزایــش یابــد؛ امــا نــادر کــه درآمدهــای آســتان 
را بــه خزانــه خــود واریــز و از ایــن طریــق بودجــه 
آســتان قدس را تأمیــن می کــرد، بــه بهانــه کمبود 
درآمد، تعداد کشــیک های حرم را به ســه تقلیل 
داد. ایــن رویکــرد موجــب افزایش بار مســئولیت 
بــر دوش خدمــه شــد و البتــه از کیفیــت خدمت 
هم تا حدودی  کاســت. پس از مرگ نادرشــاه و با 

روی کار آمدن علیشــاه افشــار، نظام پنج کشیکی 
دوبــاره احیــا و ســاختارها جــوری تنظیم شــد که 
مسئوالن امور تا پایان دوره قاجار نیازی به تغییر 
آن ندیدنــد و تنهــا در برخی مــوارد اصالحاتی در 
تعداد نفرات و مســئولیت های هر کشیک ایجاد 

شد. 

به هم ریختن نظم پیشین»
در دوره پهلوی، ساختار سنتی و قدیمی کشیک 
که منطبق با نیازهای مادی و معنوی حرم مطهر 
شــکل گرفته  بود، مورد تعّدی و تغییرات اجباری 
رژیم قرار گرفت؛ آن گونه که پس از واقعه مسجد 
گوهرشــاد در ســال 1314ش، نظــام کشــیک در 
حرم مطهر منســوخ شــد و بخشــی را با نام دایره 
تشــریفات، جایگزین آن کردند. این رویه موجب 

به هم ریختگی شــرایط اداره و همپوشانی وظایف 
خدمه شد و البته هرج و مرج به وجود آمده، نظم 
و نســق مدیریــت امــور را برهم زد؛ ایــن در حالی 
بود که نظام اختصاص موقوفات نیز به دلیل این 
رویکــرد دچــار بی نظمی فراوانی شــده بود؛ برخی 
از کشــیک ها، موقوفه های خاص خود را داشــت 
و نیــت واقفــان در برخی موارد، باید توســط افراد 

کشیک خاصی تأمین و برآورده می شد.
 بــا فــرار رضاشــاه در شــهریور 1320، تعــدادی از 
را  خــود  تــالش  آســتان قدس  قدیمــی  خادمــان 
بــرای احیای نظام کشــیک آغاز کردنــد و باالخره 
توانســتند حدود یک ســال بعد از سقوط پهلوی 
اول، آن را در قالب 6 کشیک احیا کنند که البته 
مدتــی بعــد، بــا همان نظــام قدیمی پنج کشــیک 
جایگزیــن شــد و این وضعیت تا پیــروزی انقالب 

اسالمی ادامه یافت.
 بــا پیــروزی انقــالب اســالمی و افزایــش اماکــن 
متبرکــه به چنــد برابر قبل از آن، نیــاز به افزایش 
شــمار کشــیک ها احســاس می شــد؛ بــه همیــن 
دلیــل تعــداد کشــیک های حــرم مطهــر از پنج به 

هشت تغییر کرد.

چند آمار و یک گزارش»
در اینجــا بــد نیســت به آمــار خدمه هر کشــیک 
هم اشــاره ای داشــته باشــیم. متأســفانه به دلیل 
آمــار خدمــه در دوره صفویــه  از  فقــدان ســند، 
اطالعی در دســت نیســت، اما براســاس اسنادی 
ماننــد طومــار علیشــاهی، می دانیــم کــه تعــداد 
اعضــای هــر کشــیک در دوره افشــاری، 68 نفــر 
بــود )شــامل سرکشــیک، خادم باشــی، 17خــادم، 
20 فراش، 5 کفشدار، 2 مدرس، 3 بخورسوز، 14 
دربــان و 5 مــؤذن( این آمار در اوایل دوره قاجار و 
بــا توجــه به ســاخته شــدن صحن نو، بــه 101 نفر 
رســید و در اواخر این دوره، تا حدود 500 نفر نیز 
افزایــش یافــت، امــا در دوره پهلوی، تعداد خدمه 
کشیک ها، پیش از منحل کردن آن ها، به نصف 

کاهش یافته بود. 
امــروزه، بــا گســترش فوق العــاده اماکــن متبرکــه، 
تعــداد خدمــه هــر کشــیک بســیار بیشــتر شــده 
کــه آمــار آن در گزارش های جدید و انتشــار یافته 
آستان قدس رضوی قابل دسترسی است. مراسم 
تحویــل کشــیک، یعنــی زمان واگــذار کــردن امور 
بــه مســئوالن خدمــه کشــیک بعــدی،  خدمــت 
رضــوی  حــرم  در  مراســم  مشــهورترین  از  یکــی 
اســت کــه هــر 24 ســاعت یــک بــار و حــدود یک 
ســاعت پــس از طلــوع آفتــاب برگزار می شــود. در 
این مراســم، تمام خدمه کشــیک جمع می شوند 
و بــا نظــم مقابــل یکدیگــر می ایســتند. در ایــن 
هنــگام، سرکشــیک یــا معــاون او، خطبــه ای در 
حمــد خداونــد و مــدح امــام رضــا)ع( می خوانــد 
و ســپس همــه بــه شــکرانه ایــن نعمــت و فرصت 
بــه درگاه الهــی ســجده شــکر بــه جــا می آورنــد.

کشیک واژه ای تُرکی و به معنای 
گشت زدن و شاید سفرکردن 

است؛ اما در زبان فارسی از آن به 
معنای نوبت و پاسداری استفاده 
می شود؛ بنابراین مفهوم کشیک 
در حرم مطهر را هم باید در دو 
معنای نوبت و پاسداری ُجست. 

در آستان قدس به مجموع خدمه، 
شامل خادم، فرّاش، دربان، 

کفشدار و...  که افتخار و فرصت 
خدمت در اماکن متبرکه را پیدا 
می کنند، کشیک گفته می شود
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 گذری بر تاریخ شکل گیری
 و فعالیت کشیک ها در حرم مطهر
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روزنامـه صبـح ایـرانروزنامـه صبـح ایـران 23 مطالعات میان رشته ای در حوزه دین ضرورت است نه اولویت    علیرضا فخاری، عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه عالمه طباطبایی در گفت وگو با ایکنا با تأکید بر اهمیت مطالعات میان رشته ای قرآن بیان کرد: مطالعات میان رشته ای را در حوزه مباحث و مسائل قرآنی، در موارد متعددی به عنوان یک 
ضرورت تلقی می کنم نه یک اولویت و ترجیح که بگوییم اگر این بشود خوب است و اگر هم نشود خیر. براساس کار هایی که انجام داده ام، مشاهده کرد ه ام دخالت دادن بقیه علوم در فهم قرآن عامل مؤثری است که غفلت از آن می تواند فهم ناقصی را برای ما رقم بزند. یعنی این طور نیست بگویید با همین داشته های خودم 

می توانم کارم را پیش ببرم. االن علوم قابل توجهی که شاید بخشی از آن نیز جنبه ابزاری دارند می توانند در مطالعات قرآنی به عنوان یک رکن تلقی شوند، به این عنوان که در مطالعات قرآنی با متن مواجه هستیم و به هر علمی که بتواند ما را به فهم بهتر و دقیق تری از این متن برساند باید توجه کرد.

یک واقف کامالً متفاوت
 مجیــد تربــت زاده   اینکــه اولیــن بــار، کــی جرقه وقف 
و واقــف شــدن در ســر»داوود« زد را خــدا می دانــد و 
بس. شــاید 15 ســالگی... شــاید هم یکی دو سال بعد 
وقتــی زیــر آتش ناجور دشــمن، توی کانال بــرای اولین 
بــار مجــروح و زمینگیــر شــد. عمــق کانــال کــم بــود و 
فقــط می شــد با خزیــدن داخل آن حرکت کــرد. ناچار، 
همرزمانــش یکــی یکــی می آمدنــد، همــان طــور دراز 
کــش، زیــر بغل داوود را می گرفتند، 10 یا 12 متری او را 
می کشــیدند و بعد جایشان را به نفر بعدی می دادند. 

نفر آخر انگار دستها و بدن قوی تری داشت. 
داوود را محکــم گرفــت و از داخــل کانــال خــارج کــرد 
و بــه ســنگر امنی بــرد تــا امدادگرها بیایند ســراغش و 
او را ببرنــد عقــب... ســاعتی بعد امدادگرهــا آمدند اما 
مجبــور شــدند مجروح بدحالی را که تــازه آورده بودند، 
آمــاده انتقــال کنند. همان رزمنــده قوی هیکلی بود که 
ساعتی پیش، داوود را از مهلکه به در برده بود. جفت 
دســت هایش قطع شــده بود... همان دســت هایی که 
ساعتی پیش با قدرت تمام، داوود و خدا می داند چند 
مجــروح دیگــر را نجــات داده بــود. شــاید داوود همــان 
جــا تصمیــم گرفت جان و مالش را وقــف وطن و مردم 
و خاکــش کنــد. همه این هــا را گفتم تا برســم به اینجا 
کــه ماجــرای این واقف، همه چیزش با واقف های دیگر 
فرق می کند. یعنی قصه واقف شــدنش از 15 ســالگی 
شــروع می شــود و تا حول و حوش 50 ســالگی با وقف 
کــردن دارونــدارش ادامه پیــدا می کند. جانباز شــهید، 
دکتــر داوود اصغــری کــه ســال 1347 بــه دنیا آمــده، از 
سال 1362 خودش، توانایی ها و رشادت و سالمتی اش 
را وقــف و نــذر جبهه هــای جنــگ تحمیلــی می کنــد و 
پــا در راهــی می گــذارد کــه تقریباً نــه آســودن دارد و نه 

بی خیالی.
 
50 درصد جانبازی»

جنــگ که تمام می شــود با چند بــار مجروحیت و کلی 
درصــد جانبــازی بــه شــهر و دیــارش برمی گــردد. البــد 
متوجه ایــد کــه بــه هــر حــال 50 درصد جانبــازی یعنی 
اینکه »داوود« تا 20 سالگی و پایان جنگ آنچه را الزم 
بوده وقف کرده است؛ اما خودش این طور فکر نمی کند 
چــون هنــوز اســتعداد و توانایی برای وقف کــردن دارد. 
رشته پزشکی را نه برای نام و نانش که به خاطر همین 

اعتقاد به وقف، انتخاب می کند. به قول خودش: 
»جنگ که تمام شــد ما هم اســلحه را گذاشتیم كنار و 
شــروع بــه درس خواندن كردیم. ســال 1367 پزشــکی 
قبول شدم، سال 1374 پزشكی عمومی ام را تمام كردم 
و مســتقیم وارد دوره رزیدنتــی در رشــته گــوش، حلــق 
و بینــی شــدم. ســال 1384 پــس از فراغــت از تحصیل 
به مدت دو ســال در دانشــگاه شاهد به عنوان مدرس 
كار كــردم ،پــس از آن اعــزام شــدم بــه امــارات متحــده 
عربــی )دبــی( و در آنجــا كار تدریس و مــداوای بیماران 
را بــر عهــده داشــتم تــا اینکه ســال 2008 كه بــا گرفتن 
بــورس از آمریــكا، عــازم آمریكا شــدم و یک ســال دوره 
تكمیلــی گــوش را در آمریكا گذرانــدم...«. با این نیت و 
انگیــزه، رزمنــده دیروز، با همــه درد و رنج های جانبازی 
و مشــکالت ریــوی ناشــی از آن، در دهــه 80 پزشــک 
نمونه کشوری می شود و مردم بی شماری از خدماتش 

بهره مند می شوند. 

نکته جالب تر»
بــرادر دکتــر داوود اصغــری هــم درباره روحیــه خدمت و 
مرام واقفانه شهید گفته است: »با اینکه كرسی استادی 
داشــت و بــرای تدریــس بــه آلمــان و آمریــكا می رفــت و 
مطالعات علمی و تخصصی اش را در آنجا انجام می داد 
امــا بــا درخواســت خــودش در یكــی از بیمارســتان های 
اردبیل مشغول به كار شد و به خاطر شرایط جسمانی 
كه داشــت ازدواج نكرد... برای اینكه بتواند در هر زمان 
كــه بیماران به او نیاز داشــتند به كمک آن هــا برود و در 
خانــه  ای نزدیــک بیمارســتان زندگــی می كــرد. او هر روز 
بیماران مختلفی را ویزیت و بسیاری از آن ها را نیز رایگان 
درمان می كرد، عالوه بر آن با چند مركز خیریه همكاری 
داشــت و تا پیش از شــهادت به افرادی كه نیاز به یاری 

داشتند كمک می كرد...«. 
هــر چنــد نکتــه جالــب زندگی شــهید این اســت که با 
وجود داشــتن مدارک تخصصی پزشــکی و تســلط به 
65 زبــان خارجــی، تا پیــش ازاینکــه در فروردین 1394 
بــه دلیــل عــوارض ناشــی از دوران جنــگ تحمیلــی به 
شهادت برسد، در رشته حقوق بین الملل هم مشغول 
تحصیــل بــود اما بخش جالب تر زندگی اش این اســت 
کمــی پیــش از شــهادت همــه امــوال و دارایی هایش را 
بــه ارزش بیــش از 80 میلیــارد ریــال، فهرســت و بعــد 
هم وقف مؤسســه خیریه حمایت از بیماران ســرطانی 
)ریحانه( کرد تا ســال بعد، این اقدام شــهید به عنوان 
یکی از 10 وقف جالب و ارزنده سال 1395 معرفی شود.

انتشار کتاب »طب و امر قدسی« 
جیکوب نیدلمن با ترجمه فارسی

کتاب »طب و امر قدسی« ترجمه امیرحسین پورنامدار 
منتشــر شــد؛ در ایــن کتاب عنوان شــده ارتبــاط دین و 
پزشــکی همیشــه وجود داشــته اما این امر به دانستن 

تجویزات دارویی توسط بزرگان دین ربط ندارد.
بــه گــزارش خبرگزاری مهــر، کتاب »طب و امر قدســی« 
نوشته جیکوب نیدلمن )از بزرگان سنت گرایی( و ترجمه 
امیرحســین پورنامدار با شــمارگان 500 نســخه، در120 
صفحه و بهای 25 هزار تومان توسط انتشارات حقیقت 
منتشر شده است.کتاب حاضر شامل ترجمه دو مقاله 
از نیدلمن است: »دو علم طب: نکاتی در باب فهم طب 
به مثابه علمی مقدس« و »روانپزشکی و امر قدسی«. در 
مقاله نخست سه مبحث مطرح شده است: »بیماری و 

معنی«، »طب و قوای دوگانه« و »دو دانش«.
موضــوع اصلــی ایــن کتــاب همان طــور کــه از عنوانش 
برمی آید، شــرح و تفســیر ربط طب با حقیقت قدســی 
ادیان است. این ربط مبتنی بر مبانی و اصولی بوده که 
اکنون یا به طور کلی فراموش شده یا آنچنان عامیانه و 
ســطحی و خرافی از زبان غیر اهل آن مطرح می شــود 
کــه از همــان ابتــدا با موضع نفی و انکار مواجه شــده و 
امکان هر گونه تحقیق و جست وجوی عمیق را در این 

باره مسدود می کنند.
به طور کل سؤاالتی از این دست در کتاب مطرح می شود 
که چرا در گذشــته طب را علمی مقدس می دانســتند 
کــه بــدن و بیماری هــا را دارای معنایی نه صرفــاً مادی و 
جسمانی می دانست؟ چرا در سیر تاریخ همواره پزشکی 
ارتباطی وثیق با دین داشته است؟ این ارتباط مبتنی بر 
چه مبانی و اصولی بوده که اکنون یا به طور کلی فراموش 
شده یا عامیانه و سطحی و سودجویانه تلقی می شود؟

نویســنده در ایــن کتــاب نمی خواهد پزشــکی مــدرن را 
دینی کند؛ بلکه در پی طرح این پرســش ها و پاســخ به 
آن هاســت تــا مشــکالت و عوارض ســوء غفلــت از این 
حقایق را نشــان دهد. از نظر تاریخی هیچ گاه پزشــکی 
از دین – چه ادیان ابراهیمی و چه ادیان غیر ابراهیمی 
– جدا نبوده، ولی فهم این ارتباط هم به صرف دانستن 
برخی دســتورهای طبی یا داروهایی که از سوی بزرگان 
دیـــــن تجـــویز می شده یا جعلی و منسوب به آن هاست، 
امیرحســین  کتــاب  ایــن  نمی شــود.مترجم  حاصــل 
پورنامدار، دانش آموخته رشته فلسفه و کالم اسالمی از 
دانشــگاه تهــران اســت. »عالم زیر و زبــر: هانری کربن و 
عرفان اســالمی« نوشــته تام چیثام از دیگر ترجمه های 

منتشر شده او است.

 نقد نگاه مستشرقان به اسالم »
در» تفسیر المصباح«

»تفســیر المصبــاح« نوشــته محمــد قریش شــهاب در 
اندونزی منتشــر شد. مفســر در این کتاب به نقد نگاه 

مستشرقان به دین مبین اسالم پرداخته است.
بــه گزارش خبرگــزاری مهر، »تفســیر المصباح« شــامل 
تفســیر قرآن به قلم محمد قریش شــهاب توسط لِنتِرا 
هاتی )Lentera Hati( در اندونزی منتشــر شده است. 
این تفسیر نخستین تفسیر کامل 30 جزء از قرآن در 30 
سال گذشته است. محمد قریش شهاب کار خود را با 
توضیح معنای آیات و کالم الهی بر اساس توانایی انسان 
در تفسیر با توجه به وجود خود در یک محیط فرهنگی 
و شــرایط اجتماعی و توســعه دانش در گرفتن پیام های 
قــرآن، آغــاز می کند.عظمــت کالم خــدا می توانــد همــه 
توانایی ها، سطوح، گرایش ها و شرایط مختلف را در خود 
جای دهد. مفســر ملزم اســت این ارزش ها را متناسب 
با توســعه جامعه خود توضیح دهد، به طوری که قرآن 
واقعاً می تواند به عنوان راهنما، تفکیک کننده بین حق 
و باطل و راه حلی برای هر مشکل زندگی موجود، عمل 
کند. مفسر همچنین الزم است سوء فهم ها را در برابر 
قرآن یا محتوا و مطالب آیات از بین ببرد. قریش شهاب 
همچنین در مورد مستشرقانی که ضمن سرزنش کاتبان 
وحی، نظم آیات و سوره های قرآن را به شدت مورد انتقاد 
قرار می دهند، استدالل های آنان درباره قرآن را با دالیلی 

متقن رد می کند.
تفســیر المصبــاح بســیاری از »توصیفــات توضیحــی« 
تعدادی از تفسیرهای مشهور را ارائه داده است تا آن ها 
به منابع معتبر، اطالعاتی و استداللی تبدیل شوند. این 
تفسیر به سبک نوشتاری ارائه شده که به راحتی توسط 
همــه گروه ها از دانشــگاهیان گرفته تا جامعه گســترده 
درک می شود. توضیح معنای یک آیه در تمثیلی مطرح 
شــده که به طور فزاینده ای توجه خواننده را به مطالعه 
آن جلــب می کند.توضیحات مندرج در بســیاری از آثار 
قریش شهاب آن قدر جالب است که هوارد ام. فدرسپیل 
)Howard M. Federspiel(  توصیه می کند مناسب و 
حتی الزم است هر مسلمان امروز در اندونزی آثار تفسیر 

قریش شهاب را بخواند.

  حمیــد ســبحانی   آقــا بیــدار شــین رســیدیم . مچاله شــده بــودم روی 
صندلــی عقــب. چشــمانم را بــاز و بــه اطراف نــگاه کــردم. دقایقی طول 
کشــید تا متوجه شــدم موقعیتم چیســت و کجا هســتم. شب گذشته 
را بــه یــاد آوردم... آخریــن نفری بــودم که اتاق را ترک می کردم، بیشــتر 
بچه هــای خوابــگاه تعطیــالت چنــدروزه آخــر هفتــه را برگشــته بودنــد 

شهرستان پیش خانواده هایشان. بیرون خوابگاه برف می بارید. 
جلو ورودی، کاظم آقای نگهبان گفت بمان و فردا برو، امشب قرار است 
بــرف ببارد. شــالم را محکم کرده و ســرم را تکان داده بــودم، آمده بودم 
لب جاده. راستش این برف آذرماهی را چندان جدی نمی گرفتم. میان 
بارش برفی که هر لحظه شدت می گرفت تنها میان یک پیکان نشسته 
بودم تا مسافرانش تکمیل شود. عاقبت راننده آمد و گفت: مثل اینکه 

دوتایی همسفریم.
پیکان خســته تاب ســرما و بــارش را نیاورد و عاقبــت جایی میان جاده 
هن هن کنان ایستاد.استارت زدن های من و تالش راننده پشت کاپوت 
راه به جایی نبرد.راننده آمد داخل ماشین و در حالی که دست هایش را 

با بازدم دهانش گرم می کرد، گفت: قسمت باشه می رسیم.
خسته تر از آن بودم که چیزی بر زبانم رانده شود. پشت ماشین، خودم 
را مچاله کرده بودم و زل زده بودم به تاریکی بی انتهای شب و سفیدی 

برف. نمی دانم کی خوابم برده بود...
صدای اذان می آمد و گنبد و گلدسته های حرم نزدیکمان بود.

هنوز در شوک بودم؛ پرسیدم: دیشب چی شد؟
راننده خندید و گفت: اون قدر عمیق خوابیده بودی که متوجه نشــدی 
ماشین امداد جاده آمد و مشکل ماشین را رفع کرد. من هم دلم نیامد 

بیدارت کنم.

حاج احمد نیکبختیان از چهارشنبه های امام رضایی می گوید

همه روزها وامدار حضرت شمس    الشموس )ع( 
هستیم

در چهارشنبه ای دیگر به منظور بررسی چگونگی و آثار انس با حضرت 
علی بــن موســی الرضا)ع( بــا »احمــد نیکبختیــان«، ذاکر نام آشــنای اهل 
بیــت)ع( گفت وگــو کرده ایــم. به گزارش آســتان نیــوز، احمد نیکبختیان 
درباره تأثیر اجرای پویش »چهارشنبه های امام رضایی« در انس و الفت 

جامعــه بــا حضــرت ثامن الحجــج)ع(، می گویــد: نــه فقــط 
چهارشــنبه ها بلکــه در همــه روزهــا وامــدار و مرهــون 

الطاف حضرت شمس الشموس)ع( هستیم و باید 
برای انس و الفت با ایشان برنامه داشته باشیم؛ 
اما چهارشــنبه ها به دلیل اختصاص به ایشان، 
فرصت مغتنم تری برای توجه به ساحت نورانی 
ایشــان و زیــارت از دور و نزدیــک حضــرت)ع( 
اســت. اگــر بتــوان از راه هــای مختلــف  به ویژه در 

فضای رسانه ای این باور را برای مردم جا انداخت 
که روزهای چهارشــنبه فرصتی مغتنــم برای زیارت از 

راه دور و نزدیــک امــام رضــا)ع( اســت ایــن مهــم در ذهــن 
جامعه نقش می بندد.

چشم امید ما به امام رضا)ع( است»
نیکبختیان با بیان اینکه ما با همه ائمه)ع( انس و الفت داریم اما نگاه و 
چشم امیدمان به ویژه در بحران ها به امام رضا)ع( به عنوان ولی نعمت 
ما ایرانی ها کیفیتی دیگر دارد، تأکید می کند: چنان که وقتی به کربال و 
نجف و مدینه می رویم، یاد امام رضا)ع( هستیم و خود را مدیون ایشان 
می دانیم، چراکه دعوت نامه زیارت  ما به امضای حضرت)ع( می رسد و 
 هر برکتی در زندگی داریم به عنایت و نظر پرلطف و مهر ایشان است .

سایه پُرمهر ایشان بر سر ماست و خود را مدیون ایشان می دانیم.

بدون عنایت حضرات معصومین)ع( مجالس مذهبی شکل »
نمی گیرد

ایــن مــداح اهــل بیت)ع( با بیان اینکه مجالس ذکر و منقبت و یا مرثیه 
اهــل بیــت)ع( سراســر خیــرات و برکات اســت، می گوید: بــدون عنایت 
حضــرات معصومیــن)ع( مجالــس مذهبی شــکل نمی گیــرد. این همه 
شــور و شــعور در مجالــس مذهبــی هــم بــه عنایــت خــود آن هــا به ویژه 
امــام رضــا)ع( بــه عنــوان ولی نعمــت مــا ایرانیان اســت. نمی تــوان گفت 
تنهــا بــه دلیــل شــرایط کرونایی این روزهای کشــور فرصت زیــارت برای 
بســیاری از ما وجود ندارد، چراکه پیش از این نیز بســیاری از محبان و 
شــیفتگان امام رئوف)ع(، به واســطه مشقات و مشکالت معیشتی و... 
نمی توانستند زیارت از نزدیک را درک کنند، چنان که در پویش »زیارت 
اولی هــا« بســیاری از افــراد ُمســن شــرکت کردنــد! خــوب اســت چــه در 
شرایط کرونایی چه جز آن، در فضای غیرمجازی و مجازی و با تبلیغات 
محیطــی مــردم را متوجــه حضــرت ثامــن الحجــج)ع( و عنایات ایشــان 
کنیم. شــخصاً در ســفرهای زیارتی همیشه یادآوری می کنم بدانید این 

سفرها به عنایت امام رضا)ع( و از صدقه سر ایشان است.
وی دربــاره حــس و حــال جلســات هیئــت کــه مزیــن به نــام و ذکــر امام 
ایــن  در  وقتــی  مثــال،  بــرای  می کنــد:  خاطرنشــان  می شــود،  رضــا)ع( 
جلســات از حضــرت)ع( گفتــه می شــود و یــا خادمــی از آســتان ایشــان 
آمــده و خاطــره و اعجازهــای حــرم را بیــان می کند، دل هــا و قلوب جذب 
می شــوند. بســیار پیش آمده حتی افراد نه چندان معتقد با شنیدن این 
کرامــات و عنایــات تأثیــر گرفتــه و جذب معــارف حضرت)ع( می شــوند. 
مــا ذاکــران نیــز وظیفــه داریــم ایــن کرامــات را بــه گونــه ای کــه مدنظــر 
حضــرت)ع( و نیــز اثرگــذار باشــد در مجالــس مذهبــی تبییــن کنیــم.

امام رضا)ع(؛ زندگی و اقتصاد

محدودیت در مصرف
 حجت االســام محمد حکیمی   نیازهای زندگی و مســائل معیشــتی و 
اقتصادی، بیشترین نگرانی انسان دیروز و امروز است و با شرایط کنونی، 
در آینده نیز چنین خواهد بود. برطرف کردن این نگرانی بزرگ و فراگیر، 
آنگاه امکان دارد که اقتصاد با مســائل ارزشــی آمیخته شــود، اخالق به 
کمک معیارهای اقتصادی بشــتابد و عدالت اجتماعی بر سیاســت های 

مالی و نظام های اقتصادی پرتو افکند. 
روشــن اســت قوانین به تنهایی نمی تواند تعهد الزم و مسئولیت شناسی 
ژرفــی را در انســان ها پدیــد آورد و از ایــن همــه فاصله هــای زندگــی و 
محرومیت هــا بکاهــد. از ایــن رو، در تعالیــم اســالمی، اخــالق و اقتصــاد 
پیوندی ناگسستنی دارد، فعالیت های اقتصادی انسانی بر 
پایــه باور و تکلیف و مســئولیت های خدایی اســتوار 
شــده، انســان های دین بــاور، در گــردش ثروت و 
شــیوه های تولیــد و توزیع و مصــرف از تکلیف 
الهی پیروی می کنند و مسئولیت های انسانی 

را نیک باور دارند. 
یکــی از مقــوالت در ایــن زمینــه درک حدود 
و شــرایط اســت کــه مبحــث »محدودیت در 

مصرف« را نیز شامل می شود.
شــخصی از امام رضــا)ع( درباره چگونگی تأمین 
مخارج خانواده پرســید کــه حضرت فرمود: ]مخارج 
خانواده[ حد وســط اســت میان دو روش ناپســند.  آن فرد 
گفــت: فدایــت شــوم، بــه خدا ســوگند نمی دانــم این دو روش چیســت؟ 
فرمــود: رحمــت الهی بر تو باد، آیا نمی دانی خداوند بزرگ اســراف )زیاده 
روی( و اقتار )ســخت گیری( را ناخوشــایند دارد و در قرآن فرموده اســت: 
»آنان که هر گاه چیزی ببخشــند نه زیاده روی کنند و نه خســت ورزند و 
میانگین این دو را در حد قوامی )مایه پایداری و بقای زندگی( ببخشند«. 
از دیدگاه امام رضا)ع(، پس از محدود یت های گذاشــته شــده در مسائل 
مالی و کسب مال، تصرفات در اموال شخصی نیز محدود است؛ یعنی 
اموالی که طبق اصل مالکیت فردی، به شخص تعلق دارد و اختیار آن ها 
در دســت اوســت و به ظاهــر او می توانــد در آن هــا هــر گونه که خواســت 
تصرف کند، اما در واقع این چنین نیست و تصرفات در اموال شخصی 
نیــز محــدود و مشــروط اســت و هر کــس در مال خود نیز مجاز نیســت 
هرگونــه بخواهــد تصــرف کند؛ بلکه تصرف او باید در حــد میانه و دور از 
اســراف باشــد. هرگونه اســراف و مصرف زیاد در اموال شــخصی و برای 
شخص مالک، ممنوع است. انفاق باالترین و ارزشمندترین نوع تصرف 
در اموال شخصی است و شخصی که مال خود را انفاق می کند، بهترین 
نــوع تصــرف را در آن انجــام داده اســت، به ویــژه کــه بــرای افــراد خانواده 
خــودش باشــد. بــا این وصف، این تصرف نیز محدود و مشــروط اســت. 
باید انفاق در حد متعادل و وسط )و حد قوامی( باشد، نه زیاده از مقدار 
الزم و نه کمتر از آن، چنان که در حدیث امام رضا)ع( بدان اشاره شد. 

»اسراف« و »اقتار« دو حد نامتعادل و نامعقول و غیر قوامی و غیر مشروع 
مصــرف اســت. حد مشــروع و معقــول، حد میانــه و نظــام قوامی قصد، 
اقتصاد و میانه روی اســت. امام در کالمشــان فرمودند: پرداخت مخارج 
خانواده، میان دو مرز قرار دارد: مرز اسراف و زیاده روی )و تجمل گرایی و 
پرمصرفی( و مرز اقتار )تنگ گیری و کمتر از حد الزم خرج کردن( و ایجاد 

کمبود در زندگی.
بــا بررســی احادیــث دیگری که از امــام رضا)ع( در این زمینه رســیده، به 
مرزهای دقیق تری از مفهوم اسراف دست می یابیم. امام در کوچک ترین 
چیزها، حتی آن ها که در نظر مردم بی ارزش و دور ریختنی جلوه می کند 
نیــز اســراف را روا نمی دانــد و می فرمایــد: »تکــه تکه کــردن درهم و دینار 
)یــا هــر پولی دیگر که آن ها را از اســتفاده بیندازد( و دور افکندن هســته 
خرما)که ممکن است بذر نخلی شود یا به مصرف دیگری آید( از جمله 

کارهای فاسد و نادرست است«. 
در آشامیدنی ها و خوردنی ها نیز در نظر امام رعایت حد میانه الزم است. 
حد میانه مایه دوام و ســالمت مزاج اســت؛ زیاده روی و پرخوری بدن را 

می فرساید و عمر را کوتاه می کند و موجب انواع بیماری ها می شود.
امام رضا)ع( در این باره می فرمایند:»اگر مردمان حد میانه را در خوراک 
رعایــت می کردنــد بدن هایشــان پایــدار و ســالم می مانــد«. حــد میانه در 
خوردن، متناسب با رشد تن و روان آدمی است. در پوشیدن نیز، رعایت 
جانب حد میانه و دوری از تجمل گرایی و اسراف الزم شمرده شده است.

چندین سکه تمام بهار آزادی و یک بلیت قطار تهران– مشهد

کیف مشکی مسافر
الهه ارجمندی راد:چیــزی به راه افتــادن قطار نمانــده بود. دوبــاره به بلیت 
دستش نگاه کرد. دل توی دلش نبود. با خودش گفت: اصالً برمی گردم. اما 
نه! انگار یک نیروی خاص او را تا اینجا کشانده بود. باز به کارت ملی داخل 
کیف نگاهی کرد. باید آن را همراه با بلیت نشــان مأمور می داد. عجیب بود 
ولــی شــکل عکس شــبیه خودش بود. یعنــی اگر او هم عینــک می زد، ریش 
می گذاشت و کمی الغرتر می شد، انگار او هم سید حسین عماری، صاحب 
کارت بــود. بــاز دو دل شــد. خواســت برگــردد کــه پیرزن پشــت ســری گفت: 
پسرجان مگر شما هم مسافر مشهد نیستی؟ برو دیگر جانم! جا می مونیم 
هــا... پیــرزن را داخل ســالن انتظار دیده بود. همان جــا او هم گفته بود راهی 
زیــارت اســت. بــا عجله بلیت و کارت را نشــان مأمــور داد و به راحتی از گیت 
رد شــد. بــاورش نمی شــد. حــاال کنار ریل هــا راه می رفت تا خــود را به واگن 4 
برساند. پیرزن را دید که از همان واگن اولی سوار شد. وقتی روی صندلی اش 
قــرار گرفــت بــاز هــم حس شــرم کرد. ایــن صندلی هــم غصبی بــود! مادرش 
خوب معنای غصبی بودن را یادش داده بود. اما بارها مانده بود میان حرام و 
ناچاری. به دیروز فکر کرد. روز عجیبی بود. وقتی آن مرد محترم، کنارش در 
صندلی عقب تاکسی نشسته بود. هیچ کس ندید که  او یک کیف مشکی 
رنگ را از داخل کیسه پالستیکی آن مرد برداشته بود و فقط خودش و خدا 

می داند چقدر پشیمان بود.
علتش را هنوز نمی داند چرا آن کیف؟ آن هم با چندین سکه تمام بهار آزادی 
و یک بلیت قطار تهران– مشــهد و یک آدرس خانه در چهارراه لشــکر... بار 
اول بود به مشهد می رفت. اما او تصمیم گرفته بود حاال که نام مشهد و امام 
رضا)ع( آمده، هرطور هست کیف را به صاحبش برساند؛ با همان بلیت. یاد 
مادرش افتاد. همیشــه برایش دعای عاقبت بخیری می کرد. شــاید این سفر 
یک جورعاقبت بخیری بود، برای جوانی که مدت ها می شد عالف و بیکار بود 
و گاهی هم دســت کجی می کرد. در کوپه باز شــد. همان پیرزن داخل شــد. 
لبخنــدی زد و گفــت: اِ... مادرجــان تــو هم اینجایی؟ مثل اینکــه تا خود حرم 

همسفریم... بیا ساکم را باال بگذار لطفاً... .

قطار تهران _ مشهد

تازه های نشرداستان خوبان

عکس نوشت
آن شب سرد...   عکس: سودابه نورانی

شــیخ حســین انصاریــان در بــاب احتــرام اهل بیــت)ع( به شــیعیان خود، 
می گویــد: در روایــت داریــم اســماعیل، یکی از شــیعیان امام رضــا)ع( نقل 
می کند: برای رفع مسئله ای به در خانه امام رضا)ع( در مرو آمدم. در زدم، 
دیدم خود ایشان در را باز کردند. به حضرت گفتم: مسئله ای دارم، از شما 

بپرسم و بروم. ایشان فرمودند: جلو در نمی شود به داخل بیا.
به داخل خانه رفتم، مســئله را پرســیدم و امام پاســخ داد. از ایشــان اجازه 
مرخصی خواستم؛ امام فرمودند: نه، من دلم می خواهد امشب خانه من 
بمانی. یعنی دل امام برای شیعیان مؤمن تنگ می شود. ایشان فرمودند: اگر 

شیعه از پیش ما برود، غربت می کشیم و تنها می شویم.
پس از آن شام آوردند، اما در یک ظرف. امام رضا)ع( خطاب به اسماعیل 
فرمودند: دوســت دارم هم کاســه من باشی. پس از شــام امام خادم را صدا 
کرد و فرمود: من از مدینه که به مرو آمدم یک تشک، یک بالشت و یک 
روانداز مخصوص برای خودم آورده ام، آن را امشب برای اسماعیل پهن کن.
اسماعیل می گوید: به رختخواب رفتم و یکباره به ذهنم رسید امام رضا)ع( 
چه احترامی به من گذاشتند. حضرت در اتاق را باز کرد و فرمود: مواظب 

باش مغرور نشوی، شیعه ما غرور ندارد و می داند هرچه دارد از خدا دارد.
حجت االسالم انصاریان ادامه داد: شیعه می داند اگر نماز می خواند، برای 
زیــارت امام رضا)ع( به مشــهد مــی رود، اگر روضه مــی رود و... همه از توفق 

خداوند است، بنابراین نباید به خودمان بنازیم.
مراد از اینکه امام صادق)ع( فرموده اســت اگر امام رضا)ع( را عارفاً به حقه 
زیارت کنید شفاعتتان می کنم، حتی اگر مرتکب کبیره شده باشید، چیست؟
در زیــارت معصومیــن)ع( عارفــاً به حقه یعنی زمانی که شــخص به زیارت 
مشرف می شود در مسیر عصمت قرار می گیرد. انسان از امام الگو می گیرد 
و از گناه دور می شــود. معصوم مثل نور اســت، وقتی انســان به ســمت نور 
می رود از تاریکی دور می شــود. شــما در زیارت به نور نزدیک می شــوید و از 

ظلمات دور، یعنی به خدا نزدیک و از شیطان دور می شوید.
در این روایت منظور این نیســت انســان با انجام یک زیارت، آســوده خاطر 
باشد و هر گناهی را مرتکب شود به این امید که بخشیده می شود، بلکه 
منظــور ایــن اســت اگر آن فــرد در قیامــت دارای گناهان کبیره ای اســت که 
نتوانســته توبه کند و یا اصالً پیش از آن زیارت مرتکب کبیره شــده، حال 
به واســطه این زیارتش البته با جمیع شــرایط، شفاعت نصیب وی خواهد 

شد و بخشیده می شود.
در ثواب زیارت امام رضا)ع( آمده هر کس امام رضا)ع( را زیارت کند مانند آن 

است هزار حج و هزار عمره به جا آورده است.
شیخ طوسی از امام رضا)ع( نقل کرده آن حضرت فرمود: در خراسان بقعه ای 
اســت و زمانی خواهد آمد که آن بقعه همواره محل رفت و آمد فرشــتگان 

می شود تا روز قیامت که در صور دمیده می شود و قیامت فرا می رسد.
پرسیدند:  ای پسر رسول هللا این بقعه کدام بقعه است؟ فرمود: این بقعه 
در سرزمین طوس است، به خدا سوگند آن زمین باغی از باغ های بهشت 

است.

وقتی امام رضا )ع( دلتنگ می شوند

چهارشنبه های امام رضایی

عارفانه
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 علیرضــا خزاعــی  ســبک زندگی اســاس تحوالت بــه نفع هر 
گونه پیشــرفتی در جامعه اســت، به نحوی که می توان گفت 
جوهــر و گوهــر اصلــی پیشــرفت عبــارت از اعتــال و ترقــی در 
سبک زندگی است. ما در گفت وگو با دکتر مهدی جمشیدی، 
عضــو گــروه فرهنگ پژوهی پژوهشــکده فرهنــگ و مطالعات 
اجتماعی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اســالمی به نســبت 
ســبک زندگی و پیشــرفت و پیوند آن ها با شــعار ســال یعنی 

»تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« پرداخته ایم. 

بــرای شــروع بــد نیســت بــه ایــن پرســش بپردازیــم دلیل   
برجســته کــردن مقولــه »پیشــرفت« در برابــر »توســعه« را در 

ادبیات رهبر انقاب چه می دانید؟
پیشــرفت اصــوالً یــک راه متمایــز و منحصــر بــه فــرد اســت. 
در حــدود یــک دهــه اســت بر اثــر تذکر و تنبهــی که آیت هللا 
خامنــه ای درزمینــه مســائل و بالیایــی کــه توســعه بــه همراه 
دارد داده اند، مســیر متفاوتی را با عنوان پیشــرفت در پیش 
گرفتیــم. ایــن پیشــرفت صرفاً یک لفاظی و یــا اصطالحی که 
جعل کرده باشــیم، نیســت بلکــه حقیقتاً یــک راه متفاوت و 

منحصر به فردی برای ترقی در ابعاد و الیه های ملی است.
اجماالً باید گفت پیشــرفت دســت کم در دو عرصه با برنامه 
توســعه متفــاوت اســت. نخســت از ایــن نظــر کــه عدالت در 
پیشــرفت، صدرنشــین اســت؛ برخالف برنامه توســعه که در 
آن عدالــت امــری حاشــیه ای، عرضــی و موقتــی اســت. دوم 
اینکه در برنامه پیشرفت کماالت روحی و معنوی انسان ها و 
جوامع در نظر گرفته می شود، در حالی که این امور در برنامه 
توسعه به طور کلی از دستور کار خارج است و به انتخاب های 

شخصی و انتخاب های افراد واگذار می شود. 

نسبت مقوله پیشرفت با سبک زندگی چیست؟  
در تبییــن نســبت ســبک زندگــی با پیشــرفت، رهبــر انقالب 
اشــاره ای دارنــد کــه از آن بــرای توضیــح مطلبــم وام می گیرم. 
ایشــان فرمودنــد برنامــه پیشــرفت بــرای آنکــه معطــوف بــه 
تمدن ســازی اســالمی شــود دســت کــم دو بعــد دارد: وجــوه 
ســخت افزاری و وجوه نرم افزاری. وجه سخت افزاری نظامات 
اجتماعی عینی را دربرمی گیرد و وجه نرم افزاری سبک زندگی 
و زندگــی فرهنگــی و احوال و اوضاع روحــی و معنوی افراد را.
وجــه  یعنــی  اول  ســاحت  در  اگــر  کردنــد  اشــاره  ایشــان   
سخت افزاری، توسعه و ترقی پیدا کنیم، اما در وجه دوم دچار 
پسرفت و توقف شویم، پیشرفت حقیقی را تجربه نمی کنیم. 
پس جوهر و گوهر اصلی پیشــرفت، اعتال و ترقی در ســبک 

زندگی است.
 ایــن مطلــب برآمــده از نظریه اصالت فرهنگ اســت؛ به این 
معنــا کــه فرهنگ جوهره و اســاس زندگی انســان را تشــکیل 
می دهد. مارکس وبر کتابی به عنوان اخالق پروتستان و روح 
سرمایه داری نوشته و این نظر را مطرح کرده که روحیه زندگی 
زاهدانه و مبتنی بر پس انداز و آینده نگری در میان پروتستان ها 
موجب شکل گیری نظام سرمایه داری شد. مطالعه علمی اش 
نشان می دهد بین این ها همبستگی مثبت وجود دارد و یکی 
از ریشــه های اصلی نظام سرمایه داری عبارت است از اخالق 

یا سبک زندگی پروتستانی. 
این مطالعه کالســیک که در مطالعات بعدی هم تأیید شــد 
و به عنوان یکی از سرچشــمه های علوم اجتماعی محســوب 
می شــود، مــا را بــه ایــن نتیجه ســوق می دهد که گویــا پاره ای 
از اتفاقــات اقتصــادی در بیــرون از عالــم اقتصــاد رخ می دهد 

و منظــور مــا از بیرون از عالم اقتصاد، در اینجا همان ســبک 
زندگی اســت. بنابراین اگر ســبک زندگی و نوع نگاه فرهنگی 
تغییــر کنــد، تحــوالت و پیشــرفت در عرصه هــای دیگــر، هم 

وسعت پیدا می کند، هم عمق و ماندگاری.

در یــک نــگاه کلی اگر بخواهید ســبک زندگــی رایج امروز   
جامعه ایرانی را با نگاه به تأکیدی که رهبری بر مسئله تولید 
در چند سال اخیر داشته اند و در شعارهای سال نیز مشهود 

است، آسیب شناسی کنید به چه نکاتی اشاره می کنید؟
اشــکاالت بنیــادی ای وجــود دارد کــه در روح جمعــی 

مــا حلول کــرده و نقش بازدارنده و بســیار جدی ایفا 
می کند که به چند مورد آن اشاره می کنم.

 نخســتین مورد ترجیح منافع شــخصی بر مصالح 
جمعی است؛ یعنی افراد خودفردی را بر خودجمعی 

ترجیح می دهند. اگر خود جمعی را ملت و یک جامعه 
در نظــر بگیریــم افــراد در درجــه اول بــه منافــع 
ملی نمی اندیشــند. روشــن اســت جامعه ای که 
اینچنیــن نــگاه می کند، فکــر بلندمدت نــدارد و 
حرکات و تکاپوهایش، همه منقطع از یکدیگر و 
معطوف به حوائج شــخصی اســت و با همدیگر 

حالت هم افزایی ندارد.
و  مصرف زدگــی  روحیــه  بــه  دیگــر  اشــکال 
دوره  در  چنان کــه  برمی گــردد.  مصرف گرایــی 
پهلوی مدگرایی در جامعه ما رواج پیدا کرد و به 
مصرف دامن زده می شــد و بخش های عمده ای 
از مــردم منتظــر بودنــد یک نوع مد تــازه به بازار 
بیایــد و بتواننــد آن را مصــرف کننــد. االن هــم 
همین طور شده و همین مسیر ادامه پیدا کرده و 
بــرای بخش های عمده ای از مردم مصرف، لذت 
دارد و دنبال مصرف هســتند و آن را یک ارزش 

قلمداد می کنند.

شــاهدیم    متأســفانه  هــم  مصــرف  بحــث  در 
را تشــدید  بیگانه گزینــی آســیب های مصرف گرایــی 

می کند.
بله، اتفاق بدتر اینکه بیگانه گزینی در مصرف کاال رواج 
پیدا کرده است یعنی مصرف داخلی و کاالی ایرانی در 
سبک زندگی ما ارج و بهایی ندارد و به آن اعتماد و اعتنا 
نمی کنیــم و آنچــه در خارج تولید می شــود را بیشــتر ارج 

می نهیم و در سبد انتخاب های شخصی مان قرار دارد.
 این تفکر در ما شکل نگرفته که دست کم حتی اگر کاالی 
داخلــی نســبت بــه برخی کاالهــای خارجی کیفیــت و تنوع 
کمتری دارد، باید یک دوره ریاضت بکشیم و کاالی داخلی 
را مصــرف کنیــم تــا تولیــدات در مســیر عمل و تولید، رشــد 
پیــدا کننــد؛ همچنان که برای کاالهای غربی این اتفاق افتاد. 

نمی شــود یک جهش دفعــی و ناگهانی را تجربه کرد 
و فــارغ از مســیر عمــل و مصــرف، 
همــان  بــه  داخلــی  کاالی  ناگهــان 

سطح کیفیت برسد.
یــک آســیب دیگــر بــه عــدم اتقــان 
در کار برمی گــردد. بــه متقــن کاری و 
اینکه کاال و محصول ما از جنبه های 
مختلف قابل اعتنا و اتکا باشد عادت 
نکردیم. به تعبیری دچار کمیت زدگی 

و شل کاری شدیم. 
مثل کسی که به خودش باور ندارد و صرفاً می خواهد تولید 
کرده و از مسیری که می خواهد عبور نماید و نسبت به نتایج 
بی اعتناســت. ایــن عدم اتقان و محکــم کاری در کارها نیز به 
ســبک زندگی ما برمی گردد؛ فقط در حوزه تولید هم نیســت 
و در ســایر کارهایمان نیز متأســفانه ســخت می شــود صفت 

اتقان را به آن ها نسبت داد.
کار   60 دهــه  در  اســت.  تنبلــی  و  کــم کاری  بعــدی  آســیب 
عبــادت تلقی می شــد و مبتنی بــر عبادت انگاری 
کار حرکــت می کردیــم، بنابرایــن تولیــد زیــاد 
داشــتیم و مصــرف کــم؛ یعنی یــک زندگی 
زاهدانــه امــا تــوأم با پــرکاری، تولیــد زیاد و 
پر تحرکی. ریشــه پرکاری می تواند برآمده 
از طلــب دنیــا، حــرص و آز باشــد. چنــان 
کــه نظــام ســرمایه داری ایــن کار را می کند و 
پیشرفت اقتصادی را به سودطلبی 
و انگیزه های شخصی و حرص و آز 

واگذار می کند. 

امــا در نــگاه دینــی اگر چه تولیــد حداکثری اصالــت دارد، اما 
اصالتــاً بــه ســوداطلبی های شــخصی ارجاع نمی دهــد، بلکه 
نگاهــش ایــن اســت که خدمت به خلــق و تولید ثــروت برای 
جامعه دینی عبادت است و از این حیث یک فضیلت تلقی 
می شود. اما چنین تلقی از کار در جامعه ما وجود ندارد و کار 
عبادت محســوب نمی شــود؛ بلکه یک امر مذموم و یک شر 
ضروری تلقی می شود که گریزی از آن نداریم. بنابراین تصور 
رایــج ایــن اســت هر قدر می شــود بایــد از آن گریخــت و چون 
به صورت کلی نمی شــود فرار کرد، باید هر اندازه که می شــود 
از زیــر بــار آن شــانه خالــی و فراغت را تجربه کنیــم. از این رو 
زود از کار خسته می شویم، اما در عوض از تعطیلی و تنبلی 

و بیکاری هیچ گاه خسته نمی شویم.

ریشه این آسیب ها به کجا برمی گردد؟  
در اوایــل دوره مشــروطیت، تجــدد در قالــب چنــد روشــنفکر 
منحصــر بــود، امــا در دوره پهلــوی وجاهــت ســاختاری پیــدا 
کرد و ســاختارها ســمت آن رفتند و در دوره پهلوی دوم بدنه 
اجتماعــی نیــز پیدا کرد. وقتی می گوییم تجــدد در جامعه ما 

بدنه اجتماعی پیدا کرد یعنی به عنوان یک سبک زندگی در 
جامعه ما رایج شد.

این سبک زندگی مبتنی بر این پیش فرض بوده که پیشرفت 
در مــورد مــا اصــالً امــکان تحقق نــدارد. یعنی ما چــاره ای جز 
پیروی از برنامه توسعه نداریم و هیچ راه متفاوتی وجود ندارد. 
علت هم غالب و حاکم بودن اتمسفر تجددی بر ساختارهای 
سیاسی و اجتماعی بوده است. هر چه تاریخمان پیش رفت، 
بیشــتر در چنبره فضای تجدد گرفتار می شــدیم و امکان راه 
متفــاوت بــرای مــا یک امــکان خیال انــدود و فرضــی قلمداد 

می شد.
امــا مســئله مهم تــر، توجــه بــه این نکته اســت کــه همچنان 
هــواداران ایــن ســبک زندگی پــس از انقالب در اثر پــاره ای از 
سیاســت های حاکمیــت، تولیــد و بازتولیــد شــده اند و ایــن 
اشــکال بســیار جدی اســت. یعنی رگه هایی از نظر سیاستی 
در حاکمیت وجود داشته که موجب شده این بدنه اجتماعی 
از دهــه دوم بــه بعــد تحریک و ترغیب شــوند و تــا حدی هم 

گسترش پیدا کنند.

رهبری فرمودند برنامه 
پیشرفت برای آنکه معطوف 

به تمدن سازی اسامی 
شود دست کم دو وجه دارد: 
سخت افزاری و نرم افزاری. 

نکته اینجاست اگر در وجه 
دوم دچار پسرفت و توقف 
شویم، پیشرفت حقیقی را 

تجربه نمی کنیم. پس جوهر 
اصلی پیشرفت، اعتا و 

ترقی در سبک زندگی است

بررسی نسبت سبک زندگی و پیشرفت با نگاهی به شعار سال

جوهر اصلی پیشرفت، اعتال ی سبک زندگی اسالمی است



w w w . q u d s o n l i n e . i r
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خدمت آستان قدس به بیماران خاص
آســتان قدس رضوی در راستای انجام مسئولیت های 
اجتماعی خود، به مقوله سالمت و درمان توجه ویژه ای 
داشته و در این راستا تالش کرده است زمینه ساز ارائه 
خدمات گســترده به اقشــار مختلف جامعه باشــد؛ با 
همین رویکرد مؤسســه خدمــات دارویی رضوی اقدام 
بــه ارائــه خدمتی تــازه کــرده و داروهای تک نســخه ای 
مورد نیاز بیماران را تأمین می کند.مدیرعامل مؤسسه 
خدمــات دارویــی رضــوی در این بــاره گفــت: داروهای 
تک نســخه ای شــامل داروهایی اســت که در فهرست 
دارویی رســمی کشــور موجود نیست، به همین دلیل 
در صــورت نیــاز یــک بیمــار بــه داروی خاص خــارج از 
این فهرســت، بیماران و به ویژه نیازمندان برای تأمین 
آن با مشــکالتی مواجه هســتند. همچنین متأسفانه 
برخی ســودجویان بــا روش های غیرقانونی و نامطمئن 
داروهایــی را وارد و بــه بیمــاران عرضــه می کننــد کــه 
مخاطراتــی بــه همراه داشــته اســت. در همین راســتا 
مؤسسه خدمات دارویی رضوی، برای ارائه خدمت در 
ایــن زمینه وارد عمل شــد و مجوزهــای الزم را دریافت 
در  ایــن خدمــت  ارائــه  داد:  ادامــه  کرد.هاشــمی نژاد 
گذشــته تنها توسط ســه شرکت داخلی انجام می شد 
کــه همگــی آن ها در تهران مســتقر بودند امــا در حال 
حاضــر مؤسســه خدمــات دارویی رضوی نخســتین و 
تنها شــرکت غیرتهرانی است که در مشهد نسبت به 
واردات و عرضه داروی تک نسخه ای اقدام کرده تا نیاز 

ضروری بیماران به ویژه نیازمندان را رفع کند.

 اهدای سفالینه 5 هزارساله
 به موزه آستان قدس رضوی

با اهدای سفالینه ای مربوط به عصر برنز و هزاره سوم 
پیش از میالد توســط یک فرهنگ دوســت کرمانی به 
مــوزه رضوی، عمــر قدیمی ترین شــئ تاریخی موجود 
در این موزه به 5 هزار سال افزایش یافت.فاطمه بیگم 
روح االمینــی، از هموطنان کرمانی یک خمره ســفالی 
نخودی رنگ را با حدود 5 هزار ســال قدمت به موزه 
آستان قدس رضوی اهدا کرد.بر اساس گفته مهدی 
قیصری نیــک، معاون موزه های ســازمان کتابخانه ها، 
موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، اقدام های 
و  تصویرســازی  شناسنامه نویســی،  بــه  مربــوط 
مستندسازی این اثر تاریخی که مربوط به عصر برنز 
و هزاره سوم پیش از میالد است انجام و به زودی در 

معرض نمایش عموم قرار خواهد گرفت. 
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 محمدحسین مروج کاشانی   هجدهم فروردین ماه مطابق 
با هفتم آوریل از سوی سازمان بهداشت جهانی، »روز جهانی 
بهداشت« نام گذاری شده و در تقویم تاریخ رسمی کشورمان 
به نام روز سالمتی نامیده شده است. مطابق اسناد پزشکی 
موجود در مرکز اســناد آســتان قدس رضوی موضوع مهمی 
چــون ســالمت زائــران و ارائــه خدمــات مرتبط بــا آن همواره 
از قرن هــا و ادوار خیلــی دور در تشــکیالت وابســته به بارگاه 
مطهــر امــام هشــتم)ع( مــورد توجه بوده اســت، بــه گونه ای 
که دارالشــفای آســتان قــدس رضوی مجموعه ای اســت که 
بیــش از پنج قرن ســابقه خدمت به زائــران این بارگاه مطهر 
را دارد. برخی دیگر از اسناد پزشکی مرتبط با آستان قدس 
رضوی مانند: بخشــی از ترکیبات دارویی شــامل معجون ها 
و شــربت ها مربــوط بــه ســال ۱۰۱۰ هجــری قمری، فهرســت 
بیماران و نوع داروهای تجویز شــده برای آنان در ســال ۱۰۱۷ 
قمری و... همچنین ساخت بیمارستان منتصریه، بیمارستان 
امام رضــا)ع(، بیمارســتان فــوق تخصصــی رضوی، تأســیس 
شرکت های داروسازی ثامن، سامان داروی هشتم، مؤسسه 
خدمات دارویی رضوی و... از دیگر شواهد موجود در اثبات 
ایــن ادعــا بــه شــمار می روند کــه در مجموعه آســتان قدس 
رضوی موضوع ســالمت زائــران، بیماران و مخاطبان جامعه 
و ارائــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی بــه آنــان همــواره مورد 
توجه بوده اســت. به همین مناســبت در گفت وگو با برخی 
از مســئوالن بیمارســتان فــوق تخصصی رضوی به بررســی 
اهمیت توجه به ارتقای سالمت بیماران در کنار درمان آنان 

در این بیمارستان پرداختیم.

اهمیت آموزش»
سرپرســت واحد آموزش و ارتقای ســالمت بیمارستان فوق 
تخصصی رضوی در پاســخ به این پرســش که بیمارســتان 
رضوی با توجه به موارد و اصول اشــاره شــده چه اقداماتی 
انجام داده اســت می گوید: در زمینه آموزش ســه موضوع 
آمــوزش بیماران، آموزش کارکنــان و آموزش افراد جامعه را 
مورد توجه قرار داده ایم که به طور خاص در زمینه آموزش 
بیماران و خانواده آنان فعالیت های خوبی انجام شــده که 
نتیجــه این اقدامات در زمینه تشــخیص بــه موقع بیماری 
در همراهــان بیمــار و درمــان بــه موقــع آن، کاهش عوارض 
بیماری هــا و در نهایــت در اصــالح ســبک زندگــی و ارتقــای 
ســالمت افراد جامعه ثمربخــش و تاثیرگذارخواهد بود. ما 

االن در ایــن بیمارســتان بــرای کســب عنــوان »بیمارســتان 
بــدون دخانیــات« دســتورالعمل هــای اجرایــی و ابالغــی از 
ســوی وزارت بهداشــت و درمان را در ســال گذشته به طور 
کامل اجرا کرده ایم و آموزش های الزم به بیماران، همراهان، 
کارکنان، تأمین تســهیالت الزم برای ترک دخانیات شــامل 
راه اندازی کلینیک ترک دخانیات ، معرفی بیماران استفاده 
کننــده از دخانیــات بــه کلینیــک و انجــام ویزیــت اولیــه به 
منظور ترک دخانیات ، استفاده از خدمات مشاوره ای و... 

انجام شده است.

 سالمت محوری »
 »دکتــر انســیه عــرب عامــری« سرپرســت واحــد آمــوزش و 
ارتقای سالمت بیمارستان فوق تخصصی رضوی به موضوع 
ســالمت محوری در ایــن بیمارســتان اشــاره و خاطرنشــان 
می کنــد: در بیمارســتان رضــوی نباید تنها به جنبــه درمانی 
بیمــاران توجــه شــود، بلکــه بایــد موضــوع ارتقــای ســالمت 

بیماران و مراجعه کنندگان را هم مد نظر داشت.
وی می گوید: چشــم انداز بیمارستان رضوی یک بیمارستان 
الگــوی ســالمت محور در کشــور و منطقــه مدیترانه شــرقی 
اســت، یعنــی حرکــت از یــک بیمارســتان درمانــی بــه یــک 

بیمارستان سالمت محور برای ارتقای سالمت جامعه. ضمن 
اینکــه رســالت و مأموریــت ایــن بیمارســتان، ارائــه خدمات 
مراقبتی مطلوب و ایمن به منظور ارتقای سالمت جامعه با 

بهره گیری از دانش روز و فناوری های نوین است.
عرب عامری اشاره می کند: در یک بیمارستان سالمت محور 
بــه موضوعاتــی مانند: ســالمتی بیماران، ســالمتی کارکنان، 
ســالمتی و ایمنی محیط بیمارستان و جامعه یعنی مردمی 
که در شهر و کشور زندگی می کنند چه افرادی که به عنوان 
همراهــان بیمــار مراجعــه می کنند و چه ســاکنان و مجاوران 

بیمارستان توجه می شود.
وی در ادامــه ســخنانش می گویــد: منظور من این اســت در 
یک بیمارســتان ســالمت محور وقتی یک بیمار از نظر ابتال 
به یک بیماری مورد درمان قرار می گیرد باید سایر جنبه های 
ســالمت از قبیل: »ســبک زندگی ســالم«، »تغذیه مناسب«، 
»تحــرک بدنــی«، »عــدم اســتعمال دخانیــات« و...  نیز مورد 
بررسی قرار گیرد و آموزش های الزم به او و همراهانش داده 
شود و یکی از مهم ترین وجوه تمایز بیمارستان رضوی نسبت 
به سایر واحدهای مشابه در کشور نیز همین موضوع است.
عــرب عامــری اشــاره می کنــد: بیمارســتان رضــوی یکــی از 
بیمارســتان های دارای گواهی نامــه بیمارســتان ســبز اســت 

کــه اقدام های اساســی همچون: رعایت الزام های بهداشــت 
زباله هــای  و  فاضــالب  مناســب  دفــع  و  کاهــش  محیــط، 
بیمارســتانی، تهویه مناســب، اســتفاده از لــوازم و تجهیزات 
سازگار با محیط زیست، کاهش استعمال دخانیات از سوی 
بیمــاران، همراهــان، کارکنان و... در این بیمارســتان در حال 

پیگیری و انجام است. 

تأمین ایمنی بیماران و تشخیص به موقع »
بیماری های واگیردار

»میترا وزیری« ســوپروایزر کنترل عفونت بیمارســتان رضوی 
نیــز در گفت وگــو بــا خبرنــگار قــدس می گویــد: هــدف ما در 
ایــن بیمارســتان این اســت کــه ایمنی بیمــاران و کارکنــان را 
تــا حــد امــکان به بهترین نحو تأمین کنیم. منظــور از ایمنی 
این است که از ابتال به عفونت های بیمارستانی و همچنین 
بیماری های واگیردار و غیرواگیر پیشگیری شود و هر چه در 
این زمینه بیشــتر تالش کنیم در عرصه ســالمتی بیماران و 
مراجعه کنندگان موفق تر خواهیم بود. البته کارکنان بیمارستان 
هم باید از سالمت الزم برخوردار باشند و در حقیقت ما در این 
واحد مسئول پیشگیری و کنترل عفونت هستیم.سوپروایزر 
کنتــرل عفونــت بیمارســتان رضــوی در ادامــه ســخنانش 
می افزاید: آن چیزی که شاید بتوان به عنوان وجه تمایز این 
بیمارستان با بیمارستان های مشابه کشور عنوان کرد، انجام 
فعالیت های ذکر شــده برای شناسایی به موقع عفونت های 
اســت. غیرواگیــر  و  واگیــردار  بیماری هــای  و  بیمارســتانی 

هم بیماران،هم کارکنان»
وزیری تصریح می کند: بهترین مثال مناسب در این زمینه،  
همیــن ویــروس منحــوس کروناســت.در شــرایط کرونایــی 
یکســال اخیــر کشــور ســعی کرده ایم که هم بیمــاران و هم 
کارکنان بیمارســتان کمترین درگیری با بیماری کووید ۱9 را 
داشته باشند. مثالً اگر کسی برای انجام یک عمل جراحی 
ضروری یا برای زایمان طبیعی مراجعه کرده است، خیالش 
راحت باشد که در این بیمارستان احتمال ابتال به بیماری 
کرونــا تــا حــد امکان بســیار پایین اســت و نگرانی نداشــته 
باشــد. ایــن هــم یکی از وجــوه تمایــز بیمارســتان رضوی با 
سایر واحدهای مشابه بوده و آمار مراجعه کنندگان به این 
بیمارســتان ، تاییــد کننده اقبال بیشــتربه  آن بــرای درمان 

بیماری هاست.

 در گفت وگوی قدس با مسئوالن بیمارستان رضوی به مناسبت »روز سالمتی« بیان شد

هدفمان تحقق بیمارستان »سالمت محور« است

----

      صفحه 12

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رسمی            برابر رای ش��ماره 139960308001005897 مورخ 09/ 12/ 1399 هیئت اول/
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض خانم رقیه اسکندری فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 
0640062539 در ششدانگ یک باب منزل در حال ساخت به مساحت 134/74 مترمربع قسمتی از پالک 
1396- اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت محمد دستگردی 
محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ1400219

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/01/18                          
  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/02/02                         

علی فضلی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139960308001005896 مورخ 09/ 12/ 1399 هیئت اول/
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض آقای حسن داوری مقدم فرزند محمد بشماره شناسنامه 
50 و کد ملی 0653279140 در شش��دانگ یک باب منزل به مساحت 175/88 مترمربع قسمتی از پالک 
1396- اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت محمدحسین مددی 
پور محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1400220

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/01/18                          
  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/02/02                         

علی فضلی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139960308001006182 مورخ 23/ 12/ 1399 هیئت اول/
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض آقای سیدمحمد سیدی درخش فرزند سید غالمحسین 
بشماره شناسنامه 1 و کد ملی 5239881618 در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 1143/80 مترمربع 
پالک 205- فرعی از 2- اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش هشت حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت 
احمد قاینی محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ1400221

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/01/18                          
  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/02/02                         

علی فضلی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

رونوشت آگهی حصر وراثت
  نظر به اینکه آقای  یوسف  برجی  دارای شناسنامه  5749592197  به شرح دادخواست به کالسه    26   
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  علی برجی  به شناسنامه  

1014  در تاری��خ  1400/1/1  در اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفت��ه و ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به   

1. یوسف  برجی  فرزند حسین کد ملی  5749592197  ت.ت 1325/1/10  نسبت پدر  مرحوم  
2. فاطمه برجی   فرزند مصیب    کد ملی  5749014703   ت. ت  1331/3/1  نسبت مادر مرحوم

3. فاطمه  برجی   فرزند محمد اس��ماعیل   کد ملی  1050143329  ت.ت  1368/11/19  نس��بت همسر 
مرحوم     

4 نیما برجی    فرزند  علی   کد ملی  5740231361 ت.ت 1390/2/23    نسبت فرزند مرحوم
5 . طاها برجی   فرزند علی    کد ملی 5740295297    ت.ت  1394/11/5   نسبت فرزند مرحوم

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می 
نماید  تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.    آ1400218                                                                                                          

سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  هفتم دشورای حل اختالف شهرخرو

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای علی دولخانی بوانلو فرزند رضا به موجب سند وکالت بشماره74396-1399/01/18تنظیمی 
دفتر اس��ناد رس��می ش��ماره 30ش��یروان به وکالت از خانم طاهره متینی به ش ش 11201شیروان فرزند 
محمدحسین به استناد دو برگ استشهادیه تایید شده توسط دفتر اسناد رسمی شماره یک شیروان منضم 
به تقاضای کتبی جهت دریافت س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اند که 
س��ند مالکیت یک دانگ و نیم مش��اع از ششدانگ یک قطعه باغ میمی بش��ماره پالک 0فرعی از991اصلی 
واقع در قطعه یک ش��یروان بخش5قوچان به آدرس خیابان فلسطین26 که متعلق به موکل ایشان میباشد 
بعلت نامعلومی مفقود ش��ده است با بررس��ی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن بشماره چاپی 
207485س��ری الف95 ذی��ل دفتر الکترونیک بش��ماره 139820307114002307 به نام نامبرده صادر و 
تسلیم گردیده است.لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده120آئیننامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی 
ومتذکر میگردد هرکس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد 
خود میباش��د بایستی ظرف10روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله رسمی به این اداره تسلیم نمائید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر یا وصول 
اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به 

متقاضی اقدام خواهد شد.  آ1400217
اکبر اقبالی

  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  0134
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد 1 و 3 و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می مصوب 1390/09/20 و برابر رای شماره 139960306005010134 مورخ 99/12/25  هیئت اول 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم زهرا خالقی 
فرزند مسلم نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 78/50 مترمربع از پالک شماره 238 فرعی از 
234 اصلی واقع در اراضی حدیره  بخش 2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای غالمرضا 
حقیقی محرز گردیده است.لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده 13 ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی 
کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در 
این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 

صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ1400216
 تاریخ انتشار نوبت اول 1400/01/18 تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/02/02   

علی امینی-ریی�س ثب�ت اس�ناد و ام�الک نیش�ابور

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

امالک واقع دربخش 16 یزد –  سانیچ و توابع
238 فرعی از 17 - اصلی – آقای علی کاوه  تفتی نسبت  به 885 سهم مشاع از 14200 سهم ششدانگ زمین 
به پالک ثبتی برابر به مساحت  کل14200 متر مربع بموجب رای شماره 139960321006003294مورخ 

1399/11/30واقع در اهرک سانیج  تفت خریداری عادی مع الواسطه از سید محمد فالحتی مالک رسمی
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 

مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد. آ1400208
تاریخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1400/01/18
تاریخ انتشارنوبت دوم: پنج شنبه 1400/02/02

امیر حسین جعفری ندوشن
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

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

امالک واقع دربخش 6 یزد –  تفت  و توابع
529 فرعی از 4933 - اصلی – آقای سعید شمس الهدی نسبت به ششدانگ زمین مزروعی به پالک ثبتی 
برابر به مساحت  3486 متر مربع بموجب رای شماره 139960321006003032مورخ 1399/11/07 واقع  

در مبارکه  تفت خریداری عادی مع الواسطه از کرم اله  و فرخ  لقا رحمانی مبارکه  مالک رسمی
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 

مرجع قضائی تقدیم نمایند. آ1400209
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد.

تاریخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1400/01/18
تاریخ انتشارنوبت دوم: پنج شنبه 1400/02/02

امیر حسین جعفری ندوشن
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

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

امالک واقع دربخش 14 یزد –  اسالمیه و توابع
117 مکرر فرعی از یک - اصلی – آقای محمد حس��ین بلور نس��بت به شش��دانگ اتاق به پالک ثبتی برابر 
به مس��احت  38/40 متر مربع بموجب رای شماره 139960321006003054مورخ 1399/11/09واقع در 

اسالمیه تفت خریداری عادی مع الواسطه از محمد دهقانپورفراشاه مالک رسمی
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 

مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد. آ1400210
تاریخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1400/01/18
تاریخ انتشارنوبت دوم: پنج شنبه 1400/02/02

امیر حسین جعفری ندوشن
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

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

امالک واقع دربخش 6 یزد –  تفت و توابع
69 فرعی از 315 - اصلی – آقای محمد حس��ین صادقی صادق آباد نس��بت به ششدانگ خانه قدیمی بطور 
مفروزقسمتی از پالک ثبتی برابر به مساحت 160 متر مربع بموجب رای شماره 139960321006003180مورخ 

1399/11/26واقع در تفت خریداری عادی مع الواسطه ازقمر صادقی صادق آباد مالک رسمی
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 

مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد. آ1400211 
تاریخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1400/01/18
تاریخ انتشارنوبت دوم: پنج شنبه 1400/02/02

امیر حسین جعفری ندوشن
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

از طرف علی محمد شبانیان تفتی

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

امالک واقع دربخش 6 یزد –  تفت و توابع
2 فرعی از 1926 – اصلی  خانم طیبه کاظمی نسبت به ششدانگ خانه بطور مفروزقسمتی از پالک ثبتی برابر 
به مساحت 220متر مربع  بموجب رای شماره 139960321006003175مورخ 1399/11/25واقع در تفت  

در ازای مالکیت مشاعی متقاضی  و خریداری عادی از  اقای  محمد علی دبستانی مالک رسمی
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 

مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد. آ1400212
تاریخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1400/01/18
تاریخ انتشارنوبت دوم: پنج شنبه 1400/02/02

امیر حسین جعفری ندوشن          
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

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

امالک واقع دربخش 7 یزد –  طزرجان و توابع
2391 – اصلی  خانم شمس الملوک شهسوار فرد ششدانگ خانه باغچه بطور مفروزقسمتی از پالک ثبتی برابر 
به مساحت 741/50 متر مربع  که برابر گزارش اصالحی  کارشناسان  شماره 98/10913 مورخ 1398/08/27 

و رای اصالحی  
139960321006003288مورخ 1399/11/30واقع در طزرجان که در اگهی های  قبلی مساحت 639/50 

متر مربع چاپ گردیده  که بدینوسیله اصالح می گردد  
ضمنا اعالم می دارد مهلت اعتراض به اگهی اصالحی یک ماه  از تاریخ  انتشار آگهی می باشد بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ1400213
.

تاریخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1400/01/18
امیر حسین جعفری ندوشن

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

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

امالک واقع دربخش 14 یزد –  نصرآباد و توابع
1079 فرعی از 21 –  اصلی خانم ریحانه رش��یدی نصرآباد نس��بت به ششدانگ خانه باغچه به پالک ثبتی 
برابر به مساحت 338 مترمربع بموجب رای شماره 139960321006003280مورخ 1399/11/29واقع در 

نصرآباد تفت خریداری عادی مع الواسطه از زهرا بیگم پورهاشمی نصرآباد مالک رسمی
2مکرر1079 فرعی از 21 –  اصلی خانم مرضیه شرف الدینی تفتی نسبت به ششدانگ خانه باغچه بطور مفروز 
قسمتی از پالک ثبتی برابر به مساحت 326 مترمربع بموجب رای شماره 139960321006003284مورخ 

1399/11/29واقع درنصرآباد تفت خریداری عادی مع الواسطه از عبدالوهاب رشیدی مالک رسمی 
2مکرر1079 فرعی از 21 –  اصلی خانم نجمه مهیجی نصرآبادی نسبت به ششدانگ خانه باغچه بطور مفروز 
قسمتی از پالک ثبتی برابر به مساحت 326 مترمربع بموجب رای شماره 139960321006003282مورخ 

1399/11/29واقع در نصرآباد تفت خریداری عادی از صغری پورهاشمی نصراباد مالک رسمی
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 

مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد. آ1400214
تاریخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1400/01/18
تاریخ انتشارنوبت دوم: پنج شنبه 1400/02/02

امیر حسین جعفری ندوشن
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

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

امالک واقع دربخش 6 یزد –  تفت و توابع
2047 –  اصلی – اقای س��ید اس��داله کالنتری نس��بت به 5 س��هم مشاع از 11سهم شش��دانگ بانضمام 
ثم��ن بهاء اعیانی 2 س��هم باغ به پ��الک ثبتی برابر به مس��احت کل 1371 مترمربع بموجب رای ش��ماره 
139960321006002607م��ورخ 1399/10/11واق��ع در تفت خریداری عادی از بی بی س��ادات و بی بی 

صدیقه  وصغری و سید علی محمد همگی کالنتری مالکین رسمی
219 فرعی از 4933 – اصلی - خانم آدخت بختیارمبارکه نس��بت به شش��دانگ زمین به پالک ثبتی برابر 
به مس��احت 2268 مترمربع بموجب رای ش��ماره 139960321006002609مورخ 1399/10/11واقع در 

روستای مبارکه تفت خریداری عادی از خدا بنده بختیار مبارکه مالک رسمی
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 

مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد. آ1400215
تاریخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1400/01/18
تاریخ انتشارنوبت دوم: پنج شنبه 1400/02/02
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