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انتشارکتاب»عقیله«توسطبهنشر

داستانزندگی
بانویصبروشجاعت

نوشته  »عــقــیــلــه«  کــتــاب 
جدیدترین  امین«  »الهام 
با  به نشـر  ــتــشــارات  ان اثـــر 
مــوضــوع داســـتـــان زنــدگــی 
استـقامت،  و  صبــر  بانوی 
ــری  ــب ــــــب ک ــنـ حــــضــــرت زیـ
راه  در  ــســام«  ــهــاال ــی »عــل

است.
پژوهشگر  و  مــورخ  دوانـــی،  رجبـی  حسین  محمد  دکتر 
نوشته  ارزشمندی  مقدمه  کتاب  این  بــرای  اســام  تاریخ 
حاضر،  کتــاب  »در  اســت:  آمــده  آن  از  بخشـی  در  کــه 
خواننده  گویی  اســت،  زینب)س(  حضرت  به  خـطاب ها 
خود را در محضر آن بانوی عظیم الشأن می بیند و می یابد 
و به عنوان ارادتمنـدی شیفته و والـه از سـویی حیران و 
سـرور  با  دیگر  سـویی  از  عظمـت،  همه  این  شگـفت زده 
آفرینـش  این معجزه  برابر  و در  خویش سـخن می گـوید 
بیان  بــا  ارجمند  نویسنده  مـــــــی آورد.   فــرو  تعظـیم  ســر 
فرازهای مهم از زندگی آن حضرت، چیزی را فرو نگذاشته 
و در حقیقت یک دوره از نقش آفرینی های وجود مقدس 
تاریخی  گوناگون  در مقاطع  را  کبری)س(  زینب  حضرت 
برای  تحسین  قابل  ذوقــی  و  هنرمندانه  و  قلمی شیوا  با 

خوانندگان گرامی بازگو کرده اند«. 
این کتاب همزمان با والدت بانوی مهر و عاطفه ، حضرت 
زیــنــب)س( روانـــه بــازارنــشــر می شود.گفتنی اســت  کتاب 
»عقیله«، داستان زندگی بانوی صبر و شجاعت حضرت 
االســام  با حضور حجت  مراسمی  در  امــروز  )س(  زینب 
مجتبی الهی خراسانی )منتقد و پژوهشگر علوم اسامی( و 
نویسنده کتاب، دکتر الهام امین در مشهد مقدس، خیابان 
 امام خمینی)ره(، روبه روی باغ ملی، فروشگاه مرکزی کتاب به نشر 

رونمایی می شود.

ــا در  ــی ــرال ــدال ســـاکـــس، ســفــیــر اســت ــن ــی ل
از  جامعةالزهرا)س(،  در  حضور  با  ایــران 
علمی  موسسه  ایــن  مختلف  بخش های 
بازدید و با مدیر و برخی بانوان پژوهشگر 
ــــن مــرکــز حـــــوزوی دیـــــدار و گــفــت وگــو   ای

کرده است.
گویا در این دیدار، سیده زهره برقعی، مدیر 
دربــاره   سفیر  خانم  با  جامعةالزهرا)س(، 
 تــاریــخــچــه تــأســیــس جــامــعــةالــزهــرا )س(
و همچنین نگاه مترقی اسام به زن و... 
هم  جــالــبــی  پیشنهاد  و  کـــرده  صحبت 
بــاره  بــه او داده اســـت. »ایــکــنــا« در ایــن 

گفته  استرالیا  سفیر  به  نوشته»برقعی« 
ایـــران تاش  در  انــقــاب  از  اســت: »بعد 
از ظرفیت و استعدادهای فطری  تا  شده 
بانوان در جهت رشد و تعالی خانواده و 
نه  ایرانی  بانوان  شــود...  استفاده  جامعه 
تنها در فضاهای دینی و حــوزوی حضور 
عــرصــه هــای  در ســایــر  بلکه  ــد  ــ دارن مــؤثــر 
نقش آفرینی  بــه  نیز  تکنولوژی  و  علمی 

می پردازند«.
ــا مــؤســســات و  بــرقــعــی دربـــــاره  ارتــبــاط ب
کشورها  دیــگــر  علمی  و  دیــنــی  نــهــادهــای 
»در  اســـت:  گفته  هــم  استرالیا  ویـــژه  بــه 

روابط  از  وقتی صحبت  بین الملل  عرصه 
با  انــســانــی  ــط  ــ رواب مــنــظــورمــان  می کنیم 
و دیگر  بر مشترکات است. اسام  تأکید 
ادیـــان پــس از حــق حــیــات، حــق کرامت 
در  و  شناخته اند  رسمیت  به  را  انسانی 
قرآن نیز این حق بدون هیچ قیدی مطرح 
امام علی)ع( نیز به  شده است. حضرت 
با همه  حاکمان خود توصیه به مهربانی 
اینگونه  را  آن  دلیل  و  انسان ها می کردند 
صنف  دو  انسان ها  همه  که  کردند  ذکــر 
تو در  یا شبیه  تو  بــرادر دینی  یا  هستند 
خلقت هستند«. مدیر جامعةالزهرا)س( 

پیشنهاد  ســاکــس  ــم  خــان بـــه  پـــایـــان  در 
ــران،  ــ ای ــان حــضــورش در  ــا در زمــ ــــرده ت ک
قرآن و کتاب »االمــام علی صوت العدالة 
ــرداق را  ــ ــرج جــ ــم جــ ــل ــه ق  االنـــســـانـــیـــة« بـ

مطالعه کند.
هم   استرالیا  دیــدار سفیر  ایــن  ادامــه  در 
قــدرت ذهنی و فکری باالی  گفته اســت: 
بــانــوان ایــرانــی بـــرای مــن بسیار جــالــب و 
از  بازدید  در  امــروز  و  است  شگفت انگیز 
بانوان  با  گفت وگو  و  علمی  مؤسسه  این 
این  بــر  تحقیق  و  تحصیل  بــه  مشغول 

شگفتی من افزوده شد.
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حوزههایقمونجفهمتراز
مدارسقدیمیآتنورم

گفت وگو با پرستاران شاغل در آستان قدس رضوی

خادمان»سپیدپوش«
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h در آستانه سالروز والدت حضرت زینب

کتاب»زینبکبری؛سکاندار
کشتیعاشورا«منتشرشد

    سال اول    ویژه نامه 220    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

حضرت زینب کبری)س( پــرورده خاندان رسالت و 
امامت و دارای فضائل و مراتب واالی علمی و معنوی 
است که نشان از تربیت و گوهر ارزشمند وجودی 
بلندی که برای آن حضرت در  القاب  ایشان دارد. 
منابع تاریخی ذکر شده، بیانگر کماالت انسانی و 

بــانــوی  ایـــن  شخصیت  عظمت 
بزرگوار است. به مناسبت پنجم 
ــروز والدت  جـــمـــادی االولـــی، ســال
حضرت زینب)س(، درباره صفات 

و القاب آن حضرت ...

پروژه هزار واحدی »رضوان« کلید خورد

گام بلند آستان قدس رضوی در نهضت ساخت مسکن
آیت اهلل محمد هادی یوسفی غروی 

 در گفت وگو با قدس 
 از ضرورت تصحیح باورهای رایج
درباره حضرت زینب h می گوید

بانوی
اندیشمند
بنیهاشم
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دیدگاه

دكترعادلپيغامیدركنفرانس
بينالمللی»اقتصاد،اشتغالوتوليد

:»jدرآيينهقرآنوعترت

ازمهارتآموزی
غفلتکردهایم

چهارمين نشست علمی كنفرانس بين المللی 
قــرآن  آيينه  در  توليد  و  اشــتــغــال  »اقــتــصــاد، 
المللی  بــيــن  دانــشــگــاه  عــتــرت)ع(«تــوســط   و 

امام رضا)ع( برگزار شد.
کنفرانس  علمی  دبير  پيغامی«  »عــادل  دكتر 
این  انقاب فرهنگی در  و عضو شــورای عالی 
نشست که به صورت وبينار برگزار شد، گفت: 
مقوله تعلیم و تربيت و نظام های آموزشی رکن 
اساسی حوزه اشتغال، اقتصاد و توليد بوده و از 

جایگاه ویژه ای برخوردار است.
موضوع سرمايه انسانی و سرمايه اجتماعی که 
به نحو ساختاری روی اشتغال، اقتصاد و توليد 
اثر دارد؛ از نظر اسامی بسيار مورد توجه قرار 
گرفته و در فرمايشات ائمه اطهار )ع( و مباحث 
قــرآنــی بــه صـــورت ويـــژه بــه آن پــرداخــتــه شده 
است. نظام تعليم و تربيت در طول نظام های 
و  تعليم  نظام  و خروجی های  است  اقتصادی 
تربيت همان ورودی های نظام اقتصاد، اشتغال 
و توليد هستند.اگر خروجی نظام های آموزشی 
که سرمايه انسانی، سرمايه اجتماعی و فرهنگ 
است از کيفيت الزم برخوردار نباشد، به همان 
ميزان اقتصاد از کيفيت الزم برخوردار نخواهد 
به  کشور  بيکاری  مشکل  اصلی  بخش  ــود.  ب
خاطر آن است که نظام های آموزشی ما افراد 
 توانمند و مولدی را تحويل جامعه نداده اند و 
مهارت گرایی جای خود را به مدرک گرایی داده 
اســـت، در حــالــی کــه رکــن اصــلــی اشتغال در 
است  آمــوزی  مهارت  یافته  توسعه  کشورهای 
اما در کشور ما این فرایند مــورد غفلت واقع 
شده و بیشتر اشخاص به دنبال کسب مدرک 
االســـام  ــه نشست حجت  ادامــ هــســتــنــد.در 
مسائل  پژوهشگر  نعمتی  علي  المسلمين  و 
نقاط  و  ويژگی ها  از  برخی  گــفــت:   اقتصادی 
تمايز الگوی حکمرانی که سه قلمرو آموزشی؛ 
آموزش و پرورش، دانشگاه و حوزه علميه ما را 
در برمی گيرد، تأمين کننده بخش مفقود سند 
تحول بنيادين آموزش و پرورش کشور است و 
الگوی مطلوب آموزش عالی را ارائه می دهد...
متأسفانه دانشگاه ما نتوانسته نياز بازار کار را 
پوشش دهد؛ به طور مثال امروز شاهد هستيم 
موضوع افزايش ظرفيت رشته های پزشکی در 
حال حاضر بسيار مورد بحث است. در بحث 
تحول نظام های آموزشی حوزه و دانشگاه، نظام 
آموزشی دارای يک محتوا و يک قالب بوده و 
نياز است فرم و صورت های نظام  آموزشی در 
کشور بيشتر مــورد توجه قــرار گيرد.کاال بودن 
علم غير از کاال بودن خدمات آموزشی است و 
بر خاف نظام های سرمايه داری که به علم به 
عنوان کاال نگاه می شود، اسام علم را به عنوان 

کاال تلقی نمی کند.

روایتیناشنیدهاز180سالپیشدربارهسومینطرحتاریختوسعهحرمرضوی

سنگبنایصحننو
در  نیکبخت   محمدحسین 
تاریخ هزار و 200 ساله حرم رضوی، 
ــوســط افـــراد  ایـــن مــکــان مــقــدس ت
مختلف، به تدریج توسعه پیدا کرد 
و به وضع امروزی اش رسید. در این 
بین، برخی برهه های تاریخی را باید 
نقاط عطفی در تاریخ توسعه اماکن متبرکه بدانیم. 
مثاً دوره تیموری که در آن صحن عتیق و مسجد 
گوهرشاد پا گرفت یا دوره صفویه که در آن، افزون بر 
رواق های زیبا و بزرگ، صحن عتیق نیز به چهار برابر 
اندازه نخست رسید و با ساخت ایوان های شمالی، 
شرقی و غربی، شاکله ای منظم و چشم نواز پیدا کرد. 
اما یکی از ادوار تاریخی که در آن طرحی گسترده 
واقــع،  اماکن متبرکه ریخته شد و در  بــرای توسعه 
مقدمه  توسعه امروزی ساختمان های حرم مطهر را 
فراهم کرد، مربوط به اوایل دوره فتحعلی شاه است. 
براساس روایــات تاریخی، او سه بار به مشهد سفر 
کرد و در یکی از این سفرها، ضمن جلسه ای بسیار 
متبرکه  اماکن  توسعه  بــرای  مهم، تصمیمی جــدی 
گرفته شد و در پی آن، صحن نو و تعدادی از رواق ها 
و تأسیسات مهم و ضروری در حرم مطهر، بنا گردید. 
در رواق امروز، با هم اتفاقاتی را که در آن جلسه مهم 

و تاریخی افتاد، مرور خواهیم کرد.

پیشنهاددهنده سومین طرح توسعه ◾
شناخته  چهره های  از  یکی  ناظر،  ابراهیم  محمد 
و  زندیه  افشاریه،  دوره  در  مشهد،  تاریخ  در  شــده 
قاجار است. او از سادات صاحب نام مشهد و دارای 
مقام باالیی در میان مردم این شهر بود. میرزامحمد 
کتاب  در  رضــوی  مــدرس  مرحوم  چنان که  ابراهیم، 
»شجره طیبه« می نویسد، اواخر دوره زندیه را درک 
کرد و در بلوایی که جانشینان نادرشاه در مشهد به 
راه انداختند و تعدادی از بزرگان دینی شهر را به قتل 
رساندند، از کسانی محسوب می شد که آزار و آسیب 
فراوانی دید و برای نجات مردم و علما تاش فراوانی 
کــرد، اما نتوانست کــاری از پیش ببرد. او که مقام 
نقیبی ســادات رضــوی را از پــدرش به ارث برده بود، 
زیــارت،  عــزم  به  و  قاجار  آقامحمدخان  دوره  اواخــر 
عازم عتبات عالیات شد و چند سالی را در کربا و 
نجف گذراند. میرزا محمدابراهیم در اوایل سلطنت 
فتحعلی شاه راه ایران را پیش گرفت و قبل از عزیمت 
به مشهد، چنان که مرسوم بود، به دیدار شاه قاجار 
رفت. در همین جلسه بود که وی را به حمایت از 

یک طرح برای توسعه اماکن متبرکه تشویق نمود و 
فتحعلی شاه هم که سخت به جلب نظر مردم و علما 
نیاز داشت، به میرزا محمدابراهیم ناظر قول مساعد 
داد و گفت: »من به زودی به مشهد مشرف خواهم 
شد و به آستان قدس خدمتی شایسته خواهم کرد«. 

آن جلسه راهبردی ◾
یکی دو سال بعد از این دیدار، فتحعلی شاه به عزم 
سامان دادن امور خراسان، راهی مشهد شد. ظاهراً 
به  بــود،  داده  میرزا محمدابراهیم  به  که  را  قولی  او 
خاطر نداشت، اما میرزا به محض روبــه رو شدن با 
شاه در حرم مطهر، به یاد او آورد که چنین قولی را 
برای حمایت از طرح توسعه حرم رضوی داده است. 
به این ترتیب، جلسه ای در رواق حاتم خانی برگزار شد 
و فتحعلی شاه، میرزا محمدابراهیم ناظر و تنی چند 
از بزرگان کشوری و آستان قدس رضوی در آن حضور 

یافتند. در این جلسه، شاه از حاضران خواست تا 
درباره این طرح و چگونگی آن نظر بدهند. برخی از 
افراد در آن جلسه، درباره تزئینات جدید داخل حرم، 
طاکاری برخی جاها و نوسازی ساختمان های قدیمی 
اماکن متبرکه نظراتی را ابراز کردند. اما میرزامحمد 
ابراهیم، روبه شاه کرد و گفت: »شما باید در حرم 
مطهر اقدامی انجام دهید که از عهده رعایا بر نیاید؛ 
اقدامی که بتواند زمینه آسایش زائران و بهره مندی 

بیشتر از مواهب حضور در حرم حضرت امام رضا)ع( 
را فراهم کند«. فتحعلی شاه به میرزا گفت: »به نظر 
شما چه باید کــرد؟« او پاسخ داد: »اُمــرا و حاکمان 
قدیم، برای نشان دادن ارادت به این حرم مبارک، هر 
کدام با ساخت بنایی جدید، بر عظمت آن افزودند 
و مایه آسایش زائران شدند. خوب است شما نیز، 
بنیان یک صحن جدید را بگذارید که صحن مقدسه 
زائـــران مضجع شریف  بــرای  را  فعلی، ظرفیت الزم 
رضوی ندارد و دیگر آنکه شایسته است برای بعد از 
ساخت این صحن نیز، کاری جداگانه تدارک ببینید 
تا آیندگان آن را ادامه دهند و به تدریج، اطراف آستان 
با پیشنهاد میرزا  ایــن ترتیب و  آبــادتــر گـــردد«. به 
محمدابراهیم ناظر، اوالً سنگ بنای صحن نو گذاشته 
شد و چنان که قباً هم اشــاره کردیم، با اختصاص 
ایلخانی و  بــاغ  قبلی  تــومــان، محل  هــزار  مبلغ 30 
کبوترخانه را به ساخت این صحن اختصاص دادند؛ 

ثانیاً، برنامه گسترده ای برای ایجاد تأسیسات جدید 
در داخل حرم رضوی و ساخت برخی مدرسه ها در 
اطــراف آن، بــرای رونــق علم و تربیت بیشتر طاب 
ریخته شد. از نکات حائز اهمیت در این طرح، تطبیق 
آن با روند معماری دوره های قبل بود، موضوعی که 
با تأکید میرزا محمد ابراهیم، مورد توجه و اهتمام 
معماران قرار گرفت و سبب ساخته شدن آثار ماندگار 

و زیبای معماری در اماکن متبرکه گردید.

میرزا محمدابراهیم در اوایل سلطنت فتحعلی شاه راه ایران را پیش گرفت و قبل از 
عزیمت به مشهد، چنان که مرسوم بود، به دیدار شاه قاجار رفت. در همین جلسه 

بود که وی را به حمایت از یک طرح برای توسعه اماکن متبرکه تشویق نمود. گزیدهگزیده
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املومن 
یحتاج الی 
توفیق من 
اهلل و واعظ 
من نفسه و 
قبول ممن 
ینصحه
مؤمن به توفيق 
از جانب خدا ، پند 
دهنده اى از درون 
خويش و پذيرش 
خيرخواهِى آن كه 
خيرخواه اوست ، 
نيازمند است .

اولی 
الناس باحملبه 

منهم من 
املوه 

مردم ، كسى را 
بيشتر دوست 

دارند كه به او اميد 
]بيشترى [دارند .

این روزها اخباری از اروپا و آمریکا مبنی بر تولید و تجویز مواد 
یا کپسول هایی برای پایان دادن اختیاری به زندگی انسان ها 
در رسانه ها منتشر می شود. این نوع مرگ که از آن با عنوان 
»خودکشی خودخواسته« یا »اُتانازی« یاد می شود، اکنون در 
کشورهایی مثل سوئیس، هلند، بلژیک، سوئد و نیز شهرهایی 

از ایاالت آمریکا تبدیل به قانون شده است. 
اما جا دارد دیدگاه ادیان آسمانی که مبتنی بر وحی الهی است، 

درباره خودکشی مورد بررسی قرار گیرد. در صورت کلی، ادیان 
الهی به انسان ها می آموزند باید در قبال سختی ها صبر پیشه 
کنند، تسلیم تقدیر خداوند باشند، عمر خویش را در مسیر 
عبودیت طی و جان خویش را در برابر هر گزندی حفظ کنند. در 
منظر ادیان،  هر کدام از سختی های دنیا اعم از تنگی معیشت، 
بیماری و... دارای حکمت های پنهان اند و انسان مؤمن با صبر در 
قبال این مشکالت، می تواند درجات عالی معنوی را کسب کند 

و به مقام قرب الهی برسد. در منظر مؤمنان به ادیان، دنیا دار بال 
و محل آزمون های سخت الهی برای پاالیش روح است، بنابراین 
نه تنها زیر بار مشکالت دست به خودکشی نمی زنند بلکه صبر 

در برابر ابتالئات را عامل رشد روحی خویش می دانند.
در این تفکر، مرگ هر انسان در تقدیر او به ثبت رسیده و بر 
این اساس، با پایان یافتن کتاب زندگانی اش، مرگ او اتفاق 
می افتد. منتها کیفیت مرگ یا به صورت طبیعی است و یا 

امکان دارد به صورت غیرطبیعی مانند مرگ در اثر سیل، 
زلزله، تصادف و یا مرگ های ناگهانی باشد، اما هیچ گاه جواز 
مرگ های خودخواسته داده نشده است، چرا که این امر 
دخالت در تقدیرات خداوند و برخالف قانون طبیعت است. 
این امر از جهت عقالنی هم پسندیده نیست، چرا که فرد 
تنها متعلق به خویش نیست بلکه هر انسان نقشی را در 
نظام هستی چه در بعد اجتماعی و چه زیست محیطی ایفا 

می کند و فراتر از آن، بنده  مخلوقی است که نباید در امر 
خداوند مداخله کند.

خودکشی در دین اسالم به قدری قبح دارد که خداوند در بخشی 
از آیه29 سوره نساء از این مسئله نهی کرده و می فرماید: »... 
ََّه کاَن بِکُمْ رَحیماً«؛ یعنی خودتان  وَ ال تَقْتُلُوا أَنْفَُسکُمْ إِنَّ الل
را نکشید،  چه اینکه خداوند نسبت به شما بسیار رحیمانه 
رفتار می کند. از امام باقر)ع( روایت شده است: »إنَّ المُؤْمَِن 

َّهُ الیَقْتُلُ نَفَْسهُ« یعنی  َّةٍ وَ یَمُوُت بِکُلِّ میتَةٍ إالّ أَن یُبْتَلی بِکُلِّ بَلِی
ممکن است مؤمن به هر بالیی مبتال شود و به هر )نوع( مرگی 
بمیرد، اما هیچ گاه خود را نمی کشد« یا امام صادق)ع( درباره 
گناه خودکشی فرمود: »مَنْ قَتََل نَفَْسهُ مُتََعمِّداً فَهُوَ فِی نَارِ 
ََّم خَالِداً فِیهَا؛ هرکه دانسته خودکشی کند پیوسته در  جَهَن

دوزخ خواهد بود«. 
در سایر ادیان نیز این رویه دیده می شود. کلیسای مسیحی 

در قــرون وسطا خودکشی را نوعی آدم کشی شمرده و آن 
را محکوم می کردند. »سنت آگوستین« از فیلسوفان و 
اندیشمندان مسیحیت، آن را در هر شرایطی یک جنایت 
می دانست. در برخی از کشورهای اروپایی اموال کسی که 
دست به خودکشی مــی زد، توقیف می شد و خودکشی را 
مربوط به کسانی می دانستند که ایمان به خداوند ندارند 
)قاموس کتاب مقدس، منشورات مکتبة، ص109( و تصریح 

می کردند: کسی که خودکشی می کند مستقیم به دوزخ 
می رود. )تاریخ تمدن ویل دورانت،  ج6، ص905( در انجیل 
برنابا تصریح به عدم جواز خودکشی شده است. )الثفافة 

الروحیة فی انجیل برنابا،  ص108(
در یهودیت، خودکشی امری مذموم است و جسد فردی که 
خودکشی کرده، بی  آنکه برایش مراسم ویژه ای اجرا شود، در 

آرامگاهی جدا از دیگر افراد دفن می شود.

دیدگاه
»اُتانازى« در غرب و 
ديدگاه مشترک اديان 
درباره »خودكشى«

موعظه
آیت اهلل جاودان

   كسى كه در مقام واليت است
 هيچ حادثه اى دلش را نمى لرزاند

گفتند  اهللٌ َولِيُّ الَِّذيَن آَمُنوا؛ هر كس ايمان بياورد تحت واليت است؛ 
بيشتر ايمان بياورد يعنى چه؟ يعنى دارد از يک گناه بيشتر و باالترى 
پرهيز مى كند. گناه بخل، حسد، تکبر. هرچه بيشتر متواضع باشد، 

بيشتر از گناه تکبر نجات يافته است. خب هرچه بيشتر نجات يافته 
چه؟ آن واليت بر شما بيشتر است. در قرآن يک مرتبتى است كه 

اسمش را شرح صدر مى گذارد. شرح صدر وقتى است كه آدم از همه 
اخالق هاى بد نجات يافته است. هر خلق بدى يک ضيق صدر و هر 

خلق خوبى يک شرح صدر است. اگر آدم از همه آن اخالق هاى بد 

نجات يافته باشد، به شرح صدر رسيده است. اين در تحت واليت 
كلى الهى رفته و خداى تبارک و تعالى كامالً همه چيزش را واليت 

مى كند، همه چيزش كامالً تحت مواظبت است، نمى گذارد يک قدم 
كوچک بلغزد. فقط هم در اين فرض است كه آدم ممکن است به 

مقصد برسد. يک مقصدى براى ما درنظر گرفته اند؛ قرب خدا. فقط 

در اين فرض ممکن است آدم به آن برسد. حاال اين را كه عرض كرديم 
به مناسبت حضرت زينب)س( بود. ما اصالً نمى دانيم ايشان در 

كجاست... نمى دانيم... عقل ما نمى رسد. داستان غريبى در لهوف نقل 
مى شود. جاهاى ديگر نيست. ابن زياد لعنت اهلل عليه يک كسى بود 

مثل صدام؛ بگوييم مثل يک گرگ. اما حضرت زينب)س( يک حرفى 

زده كه من اصاًل باورم نمى شود. فرمود يابن مرجانه.... اسم پدرش را 
نبرد. يابن مرجانه يعنى تو حالل زاده نيستى. در مجلسى كه ابن زياد 

استاندار است و در رأس مجلس نشسته و همه اطرافيانش دور و 
برش نشسته اند، اصالً شايد گفتنى و شدنى نباشد ولى حضرت 

زينب)س( گفته است. بعد هم مجلس تحت اراده ايشان اداره شده 

است و اصالً نتوانستند هيچ كارى كنند. بدون اينکه يک قدم از 
حرفش عقب بنشيند و بگويد آقا ببخشيد من معذرت مى خواهم. 

نه! هيچ ببخشيد و معذرت مى خواهم نگفته است. خيلى حرف 
است. آدم چطور مى تواند به چنين كسى، در مجلسى آن هم نه 

خصوصى جلو مردم چنين حرفى بزند؟ خيلى حرف است. گفته و 

بعد هم مجلس در اختيار ايشان است. اگر كسى به مقام عالى واليت 
برسد، مى تواند اين طور باشد. دلش هم هيچ نلغزيده است. هيچ 

حادثه اى دل آن آدم را نمى لرزاند. كسى كه در مقام واليت است، هيچ 
حادثه اى دلش را نمى لرزاند. از هيچ كسى و هيچ چيزى نمى ترسد. 

دستپاچه نمى شود. كامالً با سلطنت كامل، هركارى مى كند.

رئیس سابق دانشکده  ادبیات دانشگاه بلگراد گفت: 
اهمیت علمی حوزه   های قم و نجف هم تراز با مدارس 
قدیمی آتن و رم در عصر کالسیک است. الهیات و 
فلسفه شیعی به خاطر تعالی عرفانی آن عموماً از 

دسترس پژوهشگران غربی خارج است.
ــه گــــزارش فــــارس، مــراســم رونــمــایــی از دو کتاب  ب
»جریان  شناسی اندیشه مسلمانان در سده  بیستم« 
و »تاریخ اندیشه  اجتماعی در اسالم« در پایتخت  های 
دو کشور صربستان و بوسنی و هرزگوین و در یکی 
از شــهــرهــای مسلمان   نشین جــنــوب صربستان 
بــرگــزار شــد.ایــن دو کتاب به همت انتشارات مرکز 
علوم دینی »قم« در بلگراد منتشر و توسط »سعید 
خلیلویچ« و »معمر خلیلویچ« از پژوهشگران مرکز 
علوم دینی »قــم« در بلگراد به زبــان صربی تألیف 
شده و با استقبال پژوهشگران مراکز دانشگاهی و 
رسانه   های حوزه علم و فرهنگ در منطقه بالکان واقع 

در جنوب  شرق اروپا روبه رو شده است.

کتاب هایی که عامل نزدیکی میراث مختلف  ◾
تمدنی در اروپا شدند

در مراسم رونمایی از این دو کتاب در شهر بلگراد، 
راده بوژویچ، رئیس سابق دانشکده  ادبیات و کرسی 
شرق  شناسی دانشگاه بلگراد گفت: اهمیت علمی 
حوزه   های قم و نجف هم تراز با مدارس قدیمی آتن و 
رم در عصر کالسیک است. این در حالی است که 
الهیات و فلسفه شیعی به خاطر تعالی عرفانی آن 

عموماً از دسترس پژوهشگران غربی خارج است.
همچنین در مراسم رونمایی از این دو کتاب در شهر 
مسلمان  نشین »پریه  پولیه« جنوب صربستان، 
والدا کــواریــچ، پژوهشگر ارشـــد انستیتو مطالعه 
توسعه  فرهنگ وابسته به وزارت فرهنگ جمهوری 
صربستان با اشاره به اینکه مرکز علوم دینی »قم« 
مرکزی پژوهشی با اندیشه راهبردی قوی است، اظهار 

کرد: منشورات این مرکز هم برای توسعه  فلسفه و 
الهیات اسالمی در منطقه بالکان و هم برای تقویت 
تفکر فلسفی و دینی مسیحیت دارای اهمیت 
مضاعف است.وی افزود: کتاب   های برادران خلیلویچ، 
در ضمن استحکام روش  شناختی، هیچ مرزی را بین 
علم و فلسفه از سویی و سنت دینی از سوی دیگر 
برنمی   تابند  بلکه اعتبار جهان   شناختی معرفت علمی 

مبتنی بر سنت دینی را احیا می   کنند.
کتاب »جریان  شناسی اندیشه  مسلمانان در سده  
بیستم« اثر سعید خلیلویچ به تحلیل تخصصی 
و انتقادی رویکرد علمی و اجتماعی اندیشمندان 
مسلمان معاصر در مواجهه  آنان با چالش   های نظری 
و حوزه  های معرفتی جهان مدرن می  پردازد. مؤلف در 
این اثر، دیدگاه  های متجددانه علی عبدالرازق، اقبال 
الهــوری، علی شریعتی، فضل   الرحمان، اسماعیل 
فــاروقــی، محمد ارگــون و نصر حامد ابوزید را مورد 
تبیین انتقادی قــرار مــی  دهــد.از ســوی دیگر، معمر 
خلیلویچ در کتاب »تاریخ اندیشه  اجتماعی در اسالم« 
خوانندگان بالکانی را با پنج دوره  تاریخی توسعه 
اندیشه غنی اجتماعی در اسالم آشنا می  کند. مؤلف 
در فصول مختلف این کتاب به دنبال بازخوانی و شرح 
بسترهای معرفتی گسترش اندیشه  اجتماعی در آثار 
و آموزه  های فارابی، مسکویه، ابوریحان بیرونی، سعدی 
شــیــرازی، مــولــوی، محمد غــزالــی، یعقوبی، خواجه 
نصیرالدین طوسی، ابــن خلدون، فیض کاشانی و 
باالخره امام خمینی)ره( و شهید مطهری بوده است.

hدر آستانه سالروز والدت حضرت زینب

 کتاب »زینب کبری؛ سکان دار 
کشتی عاشورا« منتشر شد

رئیس سابق دانشکده  ادبیات دانشگاه بلگراد مطرح کرد

 حوزه   های قم و نجف هم تراز 
مدارس قدیمی آتن و رم

میراث مسلمانانتازه های نشر زهرا دلپذير  حضرت 
زیــنــب کـــبـــری)س( پـــرورده 
خاندان رسالت و امامت و 
دارای فضائل و مراتب واالی 
علمی و معنوی اســت که 
نشان از تربیت و گوهر ارزشمند وجــودی ایشان 
دارد. القاب بلندی که بــرای آن حضرت در منابع 
تاریخی ذکر شده، بیانگر کماالت انسانی و عظمت 
شخصیت ایــن بانوی بــزرگــوار اســت. به مناسبت 
پنجم جـــمـــادی االولـــی، ســالــروز والدت حضرت 
زیــنــب)س(، دربــاره صفات و القاب آن حضرت با 
آیت هللا محمدهادی یوسفی غروی، از محققان و 
مورخان نام آور تاریخ تشیع و استاد برجسته حوزه 
علمیه قــم بــه گفت وگو نشستیم. گفتنی است 
آیــت هللا یوسفی غــروی در زمینه »فقه و اصــول« 
و »تاريخ و حديث« دارای تألیفات بسیاری است 
کــه از جمله آن هــا مــی تــوان بــه کتاب های »اصــول 
العقائد فی االسالم«، »االسالم و الحضارة الغربیه«، 
»القضاء و القدر فی القرآن و الحديث«، »المشكاة 
فی خلل الصالة«، »النجاة فی القيامة فی تحقيق 

امر االمامة« و... اشاره کرد.

درباره نام و القاب حضرت زینب کبری)س( تفاسیر  ◾
و نظرات مختلفی مطرح شده که قابل بحث و بررسی 
است؛ زینب به چه معناست و چرا نام آن حضرت به 

صفت کبری آراسته شده است؟ 
زینب نــام درخــتــی بیابانی و سرسبز 
بود که در عربستان می رویید و اعراب 
آن را به عنوان نام دخترانه نیز به کار 
می بردند. بنابر اخبار و روایـــات معتبر تاریخی، 
پیامبر)ص( از حضرت خدیجه)س( به جز حضرت 
فاطمه)س( دارای سه دختر دیگر نیز بودند که زینب 
و  ام کلثوم نــام دو تن از آن هــا بــود و هر دو در زمان 
حیات پدرشان از دنیا رفتند و حضرت زهــرا)س( 
بــرای جاویدان کــردن نام خواهرانش، اسم آن هــا را 
روی دخترانش گذاشت. اما در مورد لقب کبری باید 
بگویم در بین شیعیان مشهور و بر سر زبان هاست 
که حضرت زینب)س( از  ام کلثوم بزرگ تر بوده و به 
این دلیل نام ایشان با لقب کبری می آید، اما این 
تصور درست نیست. واقعیت این است حضرت 
زینب)س( حدود سال هفتم هجری یعنی دو یا سه 
سال پیش از وفــات پیامبر)ص( به دنیا آمــده و در 
وقت شهادت مادرشان تقریباً سه سال داشتند در 
حالی که  ام کلثوم در آن زمان پنج ساله بوده است. 

در کتاب های رجالی نیز زینب)س( و  ام کلثوم را از 
صحابی پیامبر)ص( شمرده اند؛ یعنی کسانی که 
رســول خــدا)ص( را درک کــرده و برخی از احادیث 
ایشان را شنیده باشند. در ایــن کتاب ها تصریح 
شده  ام کلثوم بزرگ تر بوده است. دلیل لقب کبری 
ایــن اســت که در بین اعــراب آن زمــان مرسوم بود 
اگر در خانواده ای نام دو فرزند مشترک بود، فرزند 
بزرگ تر را اگر مذکر بود اکبر و اگر مؤنث بود کبری و 
فرزند کوچک تر را نیز اصغر یا صغری می نامیدند. 
پــس از اینکه امیرالمؤمنین)ع( از کوفه بــه عــراق 
منتقل شدند، پس از شهادت حضرت زهــرا)س(، 
با همسران دیگری ازدواج کردند و صاحب فرزندان 
دیگری شدند که نام برخی از آن ها زینب بود و برای 
تفاوت قــرار دادن بین آن هــا، حضرت زینب)س( 
را که بزرگ تر از دیگر زینب ها بودند، زینب کبری 

نامیدند. 

پس اینکه در بسیاری از منابع متأخر، زینب  ◾
را به معنای زینت پــدر و نــام گــذاری آن حضرت را به 
پیامبر)ص( یا امیرالمؤمنین)ع( نسبت می دهند 

نادرست است؟
بله ایــن هــا حــرف هــای کــامــالً غیرمستندی است 
و به هیچ سند و روایــت معتبری متکی نیست؛ 
اغلب در منابع نامعتبر و بین عــوام می گویند 
نــام گــذاری زینب و  ام کلثوم به خصوص حضرت 
زینب)س( توسط پیامبر)ص( بوده و طوری معنا 
می کنند که معنای این اسم، »زینت اب« بوده و 
یا تعبیر می کنند امیرالمؤمنین)ع( ایشان را زینب 
نامیدند به معنای زینت پدر؛ در حالی که همان طور 
که عــرض کــردم زینب یک اســم عربی معروف و 
شناخته شده بین اعراب به ویژه مکیان بوده، حتی 
پیش از اسالم. باید تأکید کنم نام گذاری حضرت 
زیــنــب)س( توسط خــود حضرت زهـــرا)س( انجام 
شــده؛ زیــرا یکی از آداب اجتماعی خانواده های 
محتشم عرب این بود که نام گذاری را به مــادران 
واگذار می کردند. همچنان که در قرآن کریم مادر 
ــاره ایشان می فرماید: »وَ  حضرت مریم)س( درب
ِّي َسمَّيْتُهَا مَرْيََم«؛ من نام او را مریم نهادم. در  إِن
شعری از امیرالمؤمنین)ع(، در جنگ خیبر آمده 
َّذی َسمَّتْنی اُمّی حَیَدرَة«؛ من کسی  است: »انَا ال
ــادرم نــامــم را حــیــدر نــهــاد؛ کــه البته  هستم کــه مـ
پدرشان حضرت ابوطالب نام ایشان را پس از 40 
روز به »علی« تغییر دادند چون معتقد بودند مقام 
و مرتبه این فرزند واالست و باید علی نامیده شود. 

در آن زمان پدران می توانستند نامی را که مادران 
برگزیده بودند تغییر دهند. 

یکی از القاب معروف حضرت زینب)س( عقیله  ◾
بنی هاشم است. آن حضرت از نظر علم و دانش در چه 

سطحی بودند که به این لقب مشهور شدند؟
عقیله به معنای عاقل ترین فرد در میان بانوان است 
و عقیله بنی هاشم یعنی بــانــوی اندیشمند زنــان 
بنی هاشم. نقل شده زمانی که امام علی)ع( از مدینه به 
کوفه منتقل شدند، حضرت زینب)س( در منزلشان در 
کوفه برای بانوان جلسات مختلف داشتند و زنان شهر 
به ایشان مراجعه می کردند و مسائل شرعی شان را 
می پرسیدند. همچنین آن حضرت برایشان جلسات 
تفسیر قرآن برگزار و معانی آیات قرآن را برای آن ها 
تبیین می کردند. در برخی از کتاب هایی که درباره آن 
حضرت نوشته شده از جمله کتاب زینب کبری اثر 
شیخ محمدجعفر نقدی، از قول شخصی به نام مازنی 
که همسایه امیرالمؤمنین)ع( بــوده نقل شــده: من 
شاهد بودم زنان برای مراجعه به حضرت زینب)س( 

به منزل علی)ع(رفت وآمد داشتند. 
از دیگر دالیل علم حضرت زینب)س(، خطبه های 
فصیح و بلیغ ایشان پس از واقعه عاشوراست. ایشان 
هم در کوفه و هم در شــام، در مقابل ابن زیاد و یزید 
سخنان ارشــادی و امر به معروفی و نهی از منکری 
داشته اند و این سخنان داللت و نشانه روشنی است 

بر مقدار علم و معارف حضرت زینب کبری)س(.

برخی از محققان، حضرت زینب)س( را دارای علم  ◾
لدنی دانسته  و تفصیل بسیاری نیز برای آن ارائه داده اند؛ 

این مسئله تا چه حد مستند و قابل اعتماد است؟
علم لدنی به معنای علمی است که بی واسطه و بدون 
تعلیم و تعلم بدست آمده باشد و برگرفته از آیه 65 
سوره کهف است که خدا می فرماید: »وعلمناه من 
لدنا علما«. ما او)خضر( را از نزد خود علم آموختیم. 
ــن علم مـــورد احتجاج حجج الــهــی اســت یعنی  ای
پیامبران و اوصیای آنان که امامان هستند. بنابراین 
نــمــی شــود گــفــت حــضــرت زیـــنـــب)س( دارای علم 
لدنی بــودنــد. مــا در کـــدام روایـــت از کـــدام معصوم 
داریــم حضرت زینب)س( دارای علم لدنی است؟ 
آن حضرت قطعاً دارای علم لدنی نبودند. برخی 
از کالمی که از امام زین العابدین)ع( خطاب به عمه 
خود زینب)س( فرمودند: »انت بحمدهللا عالمة غير 
معلمه و فهيمة غير مفهمه« تو عالمی هستی كه 
معلم نديده ای و دانایی هستی که با آموختن عالم 
نشده ای« این گونه استنباط کرده اند که آن حضرت 
دارای علم لدنی بودند. هرچند ایــن فرمایش امام 
سجاد)ع( بهترين شاهد بر مقام علمی واالی حضرت 
زينب)س( است، اما این  صحبت ها که در مورد علم 
لدنی ایشان مطرح می شود یا لفاظی مداحان است و 

یا در کتب غیرمعتبر آمده و صحت ندارد. 

 حضرت زینب)س( از نظر تقوای الهی و پرهیزگاری  ◾
چه جایگاهی داشتند؟ برخی از همین منابع متأخر که 
به آن ها اشاره فرمودید آن حضرت را دارای مقام عصمت 

دانسته اند.
بی شک حضرت زینب)س( تالی تلو معصوم است 
و از لحاظ تقوا و پرهیزگاری در ردیف معصومین)ع( 
ــوده ولــی ایــن مسئله دلیلی بر اینکه  و والدینش ب
ایشان مثل مادرشان حضرت زهــرا)س( دارای مقام 
عصمت باشند نیست. دلیل برعصمت حضرت 
زهــرا)س( آیه تطهیر است. چون ایشان یکی از پنج 
تن آل عبا)حضرت محمد)ص(، حضرت علی)ع(، 
حضرت فاطمه)س(، امام حسن)ع( و امام حسین)ع(( 
است که همگی زیر عبای پیامبر)ص( آمدند و همان 
زمان آیه تطهیر درباره آن ها نازل شد: »انما یرید هللا 
لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا«. 
بی گمان خدا اراده کرده آلودگی را از شما اهل بیت 
بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند. این پاکی خاصی 
است که از آن تعبیر به عصمت می کنند. این آیه 
در مورد خمسه طیبه است و مشابه آن، هیچ آیه و 
روایتی در مورد غیر این پنج تن نداریم. معنای این 
آیه را به سایر ائمه توسعه دادند ؛ یعنی دیگر امامان 
از حضرت سجاد)ع( تا امام زمان)عج( نیز دارای مقام 
عصمت و معصوم از گناه و خطا هستند. اما هیچ 
دلیل و گواهی بر عصمت هیچ امامزاده ای از جمله 

حضرت زینب)س( نداریم.

در پــایــان اگــر نکته ای دربـــاره فضائل وجـــودی آن  ◾
حضرت ناگفته مانده بفرمایید.

حضرت زینب کبری در خــانــدان نبوت و امامت 
ــرا)س( رشــد کــرده و از محضر  و دامـــان فاطمه زهــ
پدربزرگش حضرت محمد)ص(، پدرش امام علی)ع( 
و مادرش حضرت زهرا)س( درس ها آموخته است. 
بی شک چنین فردی دارای کماالت گسترده و عابده 
و عاقله ای است که شأن بسیار واالیی دارد. منابع 
تاریخی، گواهی بر علم، ایمان، تقوا، تهجد، صبر 
و ایــثــار، شجاعت، صالبت و دیگر مــراتــب واالی 
وجودی این بانوی برجسته هستند. این بانوی بزرگ 
می توانند بهترین الگو و اسوه برای زنان مسلمان 
باشند. ایشان اگر چه دارای مقام عصمت نبودند 
ولی به چنان درجه ای دست یافتند که از نظر علم 
و تقوا تالی تلو معصومین هستند یعنی نزدیک به 

آن ها و در درجه پس از آن ها قرار دارند.

 آیت آیت اهلل محمد هادی یوسفی غروی در گفت وگو  اهلل محمد هادی یوسفی غروی در گفت وگو با قدس با قدس 
از ضرورت تصحیح باورهای رایج درباره حضرت زینباز ضرورت تصحیح باورهای رایج درباره حضرت زینب  hh  میمی  گویدگوید

از قول شخصى به نام مازنى كه همسايه اميرالمؤمنين)ع( بوده نقل شده: من 
شاهد بودم زنان براى مراجعه به حضرت زينب)س( به منزل على)ع( رفت و آمد 
داشتند. از ديگر داليل علم حضرت زينب)س(، خطبه هاى فصيح و بليغ ايشان 
پس از واقعه عاشوراست. ايشان هم در كوفه و هم در شام، در مقابل ابن زياد و يزيد 
سخنان ارشادى و امر به معروفى و نهى از منکرى داشته اند و اين سخنان داللت و 

نشانه روشنى است بر مقدار علم و معارف حضرت زينب كبرى)س(.
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بانویاندیشمندبنیهاشمبانویاندیشمندبنیهاشم

سال نام موديكالسهرديف
منبع نوع برگشماره  وتاريخ برگعملكرد

مالياتى
مبلغ ماليات به 

محل مراجعهتاريخ مراجعهريال

1398100000109300269محور دقت شرق1190112/298
1400/09/08

دعوت به 
85,126,749,0961400/10/29عملكردهيات 

 ساعت 9 صبح
خ.امام خمينى- سه راه 
جم اداره كل امور مالياتى

139866882محور دقت شرق2190112/298
1400/07/10

دعوت به 
هيات 

 169
39,362,735,1121400/10/29مكرر

 ساعت 10 صبح
خ.امام خمينى- سه راه 
جم اداره كل امور مالياتى

9473221مهدى قنبرى31045/014
  كريمى 15 طبقه سوم 20روز ازتاريخ ابالغ 5,244,750مشاغلراى كمسيون 1400/08/08

واحد مالياتى 191044

9472496فيروزه منوچهرى41044/030
  كريمى 15 طبقه سوم 20روز ازتاريخ ابالغ 17,982,000مشاغلراى كمسيون 1400/08/04

واحد مالياتى 191044

9373064رمضانعلى كربالئى58000/002
  كريمى 15 طبقه سوم 20روز ازتاريخ ابالغ 142,838,000مشاغلراى كمسيون 1400/08/05

واحد مالياتى 191044

9470993حيدرروشن دل61044/017
  كريمى 15 طبقه سوم 20روز ازتاريخ ابالغ 22,477,500مشاغلراى كمسيون 1400/07/27

واحد مالياتى 191044

مصطفى مال على زاده 71044/009
9472022كلوخى

20روز ازتاريخ ابالغ  99,675,200مشاغلراى كمسيون 1400/08/03
  كريمى 15 طبقه سوم 
واحد مالياتى 191044

9470991محمد اصلى فاز81044/022
  كريمى 15 طبقه سوم 20روز ازتاريخ ابالغ  17,982,000مشاغلراى كمسيون 1400/07/27

واحد مالياتى 191044

9470647اميد رسولى91044/012
  كريمى 15 طبقه سوم 20روز ازتاريخ ابالغ  22,477,500مشاغلراى كمسيون 1400/07/26

واحد مالياتى 191044

9471195اميرنقدى101044/024
  كريمى 15 طبقه سوم 20روز ازتاريخ ابالغ  58,441,500مشاغلراى كمسيون 1400/07/28

واحد مالياتى 191044

9470964باقر پارسا111044/023
  كريمى 15 طبقه سوم 20روز ازتاريخ ابالغ  29,970,000مشاغلراى كمسيون 1400/07/27

واحد مالياتى 191044

9470963مريم نيك روش121044/031
  كريمى 15 طبقه سوم 20روز ازتاريخ ابالغ  6,743,250مشاغلراى كمسيون 1400/07/27

واحد مالياتى 191044

9470965حسين محمد شريفى131044/016
  كريمى 15 طبقه سوم 20روز ازتاريخ ابالغ       124,850,000مشاغلراى كمسيون 1400/07/27

واحد مالياتى 191044

9471447امين حاجى ابادى141044/018
  كريمى 15 طبقه سوم 20روز ازتاريخ ابالغ  44,955,000مشاغلراى كمسيون 1400/07/28

واحد مالياتى 191044

حسين نوروزى برگ 151044/015
9470834شاهى

20روز ازتاريخ ابالغ  22,477,500مشاغلراى كمسيون 1400/07/26
  كريمى 15 طبقه سوم 
واحد مالياتى 191044

9471344زهراگذرخراستانه161044/750
  كريمى 15 طبقه سوم 20روز ازتاريخ ابالغ  13,486,500مشاغلراى كمسيون 1400/07/28

واحد مالياتى 191044

9470648محمدرضاكرمى171044/001
  كريمى 15 طبقه سوم 20روز ازتاريخ ابالغ  44,955,000مشاغلراى كمسيون 1400/07/26

واحد مالياتى 191044

محمدتقى وقارى 181044/014
9470983فاروجى

20روز ازتاريخ ابالغ  10,489,500مشاغلراى كمسيون 1400/07/27
  كريمى 15 طبقه سوم 
واحد مالياتى 191044

9470994سيدخليل محبتى191044/021
  كريمى 15 طبقه سوم 20روز ازتاريخ ابالغ  17,982,000مشاغلراى كمسيون 1400/07/27

واحد مالياتى 191044

اسماعيل دهقان 201044/007
9470283طرزجانى

  كريمى 15 طبقه سوم 20روز ازتاريخ ابالغ  18,356,620مشاغلراى كمسيون 1400/07/25
واحد مالياتى 191044

9472499موسى خردمند211045/004
  كريمى 15 طبقه سوم 20روز ازتاريخ ابالغ  35,964,000مشاغلراى كمسيون 1400/08/04

واحد مالياتى 191044

سال نام موديكالسهرديف
عملكرد

شماره  
منبع نوع برگوتاريخ برگ

مالياتى
مبلغ ماليات به 

محل مراجعهتاريخ مراجعهريال

9471778على دادكاملى221044/005
كريمى 15 طبقه سوم 20روز ازتاريخ ابالغ  106,868,000مشاغلراى كمسيون 1400/08/01

واحد مالياتى 191044

9473242حبيب نورى231045/011
  كريمى 15 طبقه سوم 20روز ازتاريخ ابالغ  18,000,000مشاغلراى كمسيون 1400/08/08

واحد مالياتى 191044

9473249حسين منتظرى24878/003
  كريمى 15 طبقه سوم 20روز ازتاريخ ابالغ  15,000,000مشاغلراى كمسيون 1400/08/08

واحد مالياتى 191044

9472221مجيد بافكر251044/025
  كريمى 15 طبقه سوم 20روز ازتاريخ ابالغ  62,337,600مشاغلراى كمسيون 1400/08/03

واحد مالياتى 191044

9473725مسعود جبارى261044/015
  كريمى 15 طبقه سوم 20روز ازتاريخ ابالغ  38,961,000مشاغلراى كمسيون 1400/08/10

واحد مالياتى 191044

9471182سيدمحمدنظرى جرى خشك271044/019
  كريمى 15 طبقه سوم 20روز ازتاريخ ابالغ  100,874,000مشاغلراى كمسيون 1400/07/28

واحد مالياتى 191044

9473520حميدرهنما پور288000/007
  كريمى 15 طبقه سوم 20روز ازتاريخ ابالغ  31,468,500مشاغلراى كمسيون 1400/08/09

واحد مالياتى 191044

9472709سعيد معزز291045/012
  كريمى 15 طبقه سوم 20روز ازتاريخ ابالغ  35,964,000مشاغلراى كمسيون 1400/08/04

واحد مالياتى 191044

9473696رضابايرامى ممقانى305247/000
  كريمى 15 طبقه سوم 20روز ازتاريخ ابالغ    59,940,000مشاغلراى كمسيون 1400/08/10

واحد مالياتى 191044

9473529رمضانعلى حسين زاده311045/001
20روز ازتاريخ ابالغ  53,946,000مشاغلراى كمسيون 1400/08/09

  كريمى 15 طبقه سوم 
واحد مالياتى 191044

9472491مهدى وجدانى321045/013
20روز ازتاريخ ابالغ  17,982,000مشاغلراى كمسيون 1400/08/03

 كريمى 15 طبقه سوم 
واحد مالياتى 191044

9473784غالمعلى ابراهيمى331044/800
20روز ازتاريخ ابالغ  68,181,750مشاغلراى كمسيون 1400/08/10

  كريمى 15 طبقه سوم 
واحد مالياتى 191044

139478914مجيد صفرى3400318/001
تا 20 روز پس از ابالغ8554000مشاغلراى هيات 1400/09/02

بين فكورى 32 و 34  
اداره امور مالياتى 1914  

فريدون خسروى برده3594000/225
 1394

متمم
78941

تا 20 روز پس از ابالغ264200460مشاغلراى هيات 1400/09/02
بين فكورى 32 و 34  

اداره امور مالياتى 1914

139478940فريدون خسروى برده3694000/225
تا 20 روز پس از ابالغ7792200مشاغلراى هيات 1400/09/02

بين فكورى 32 و 34  
اداره امور مالياتى 1914

مجيد ثانى طرقى37365/021

1391
1392
1393
1394
1395

54204
1400/05/12

دعوت به 
مشاغلكميسيون

14084400
66354560

205775000
235189500
334090500

1400/09/29
خ.امام خمينى سه راه 
جم - اداره كل امور 

مالياتى – هيات هاى حل 
اختالف مالياتى

139478913بهزاد صفرى389300/012
تا 20 روز پس از ابالغ38021150مشاغلراى هيات 1400/09/02

بين فكورى 32 و 34  
اداره امور مالياتى 1914

139478939بهمن ميرزايى3995000/051
تا 20 روز پس از ابالغ40459500مشاغلراى هيات 1400/09/02

بين فكورى 32 و 34 
اداره امور مالياتى 1914

139478938على عطاريانى409600/122
تا 20 روز پس از ابالغ26223750مشاغلراى هيات 1400/09/02

بين فكورى 32 و 34  
اداره امور مالياتى 1914

139478937اصغرماهرو419600/120
تا 20 روز پس از ابالغ5130860مشاغلراى هيات 1400/09/02

بين فكورى 32 و 34  
اداره امور مالياتى 1914

آگهي ابالغ اوراق مالياتي
دراجراي مادة 208 قانون مالياتهـاي مستقيم مصوب اسفندماه  1366 بدينوسيله آگهى اوراق مالياتى با مشخصـات زيربه مؤديان نامبرده ابالغ مي گردد تا در زمان و مكان تعيين شده 

مراجعه و نسبت به رفع اختالف احتمالي برابر مقررات اقدام نمايند ، بديهي است در صورت عدم مراجعه طبق موازين قانوني رفتار خواهد شد .

روابط عمـومى اداره كل امور مالـياتى خراسـان رضوى ( سامانه ارتباطات مردمى 1526 ) ک
/1
40
86
61

برگ سبز خودرو سواری ساینا مدل 1398 رنگ سفید 
روغنی به شماره موتور 158801940 و شماره شاسی 
5838203 و شماره انتظامی 764 ه 98 ایران 74 به 
مالکیت امین خدابنده بایگی مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 

14
08
77
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز ، سندکمپانی ، سند محضری سواری پژو 206 
مدل 1393 به رنگ سفید  شماره پالک  36 ایران 763 
ط 52و شماره شاس���یNAAP13FE8EJ496773و 
شماره موتور163D0092261   نام مالک مهران  وفایی  

مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد.

14
08
77
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز  و کارت شناسایی  خودرو  سواری پژو   
تیپ  PARS XU7 رنگ سفید روغنی سال 1399  
به ش���ماره شهربانی 86 ه 781 ایران 74 و شماره 
بدن���ه NAAN01CE0LK052927  وش���ماره موتور 
124K1516538  ب���ه مالکی���ت احمد قوتی اجقان 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. 14
87
74

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خودرو س���واری وانت پی���کان  مدل 1384 
رنگ س���فید روغنی به شماره موتور 11284056918 و 
ش���ماره شاس���ی 12132558 و ش���ماره انتظامی 492 
ب 51 ای���ران 36 به مالکیت مجتبی محمدیان فرید 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

14
08
78
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

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

/ر
14
08
24
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز ماشین سواری رانا تیپ TUSرنگ نقره 
 160B0004824ایی متالیک مدل 1391 شماره موتور
و شماره شاسی NAAU01FE9DT004734 سعید 
می���ر به ش���ماره انتظام���ی 42- 519س38 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1
40
87
38

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اص���ل ب���رگ س���بز خ���ودروی س���واری  کیا س���راتو 
CERATO2000 مدل 97 به ش���ماره انتظامی  52 
 G4KD/HH592006 ایران 714 ب 17  به شماره موتور
 NAS621200J1048232 شاس���ی  ش���ماره  و 
متعل���ق ب���ه آق���ای امی���ر محم���د ادیبی���ان مفقود 
س���اقط می باش���د. اعتب���ار  درج���ه  از  و  گردی���ده 

ف
,1
40
87
72

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

14
08
13
1

مدرک  موقت فارغ التحصیلی مهدی حلمی زارع 
فریمانی فرزند رضا   صادره از فریمان  به شماره 
شناس���نامه 2103 در مقطع کارشناسی ناپیوسته  
رشته   علمی کاربردی حسابداری   صادره از واحد 
دانشگاهی  تربت جام به شماره 202913  مفقود 

گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���المی ترب���ت ج���ام  ب���ه نش���انی:  اس���تان 
خراس���ان رضوی  ، شهرستان تربت جام  شهرک 
ولیعصر  س���ازمان مرکزی دانش���گاه آزاد اسالمی 
ترب���ت ج���ام  اداره امور فارغ التحصیالن ارس���ال 

نمایید. 

دی
قو

مف
هی 

آگ

ک
/1
40
81
23

مدرک  موقت فارغ التحصیلی مجتبی حسن 
زاده اوغاز فرزند اسمعیل   صادره از شیروان 
ب���ه ش���ماره مل���ی  0820004200  در مقط���ع 
کارشناس���ی پیوسته  رشته مهندسی شیمی 
- صنای���ع گاز  ص���ادره از واح���د دانش���گاهی  
قوچان به ش���ماره 17285  مفق���ود گردیده 

است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می ش���ود اص���ل مدرک را به 
دانش���گاه آزاد اس���المی قوچان  به نش���انی:  
استان خراسان رضوی  ، شهرستان  قوچان   
4 کیلومتر مانده به قوچان  سازمان مرکزی 
دانش���گاه آزاد اس���المی قوچ���ان   اداره امور 

فارغ التحصیالن ارسال نمایید. 

دی
قو

مف
هی 

آگ

کارت ، س���ند کمپان���ی و ب���رگ س���بز اتومبی���ل پرای���د 
131سواری سایپا مدل 1398 به شماره پالک  74 ایران 
918 ن11 و ش���ماره شاسی NAS411100k3490837 و 
ش���ماره موتورM136214930 مفقود گردیده از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

14
07
84
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمد حاجی زاده دارای شناس��نامه ش��ماره 0749358483 به شرح دادخواست به 
کالسه 3/0000439ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
کبری حسن پور به شناسنامه 0749320321 در تاریخ 1392/2/17 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- غالم حیدر حاجی زاده فرزند نوروز ش ش 0748341420 متولد 1305/7/1 صادره از تایباد همس��ر 

متوفی فوت 1395/1/21 
2- محمد حاجی زاده فرزند غالمحیدر ش ش 0749358483 متولد 1350/1/3 صادره از تایباد فرزند متوفی
3- فضل احمد حاجی زاده فرزند غالمحیدر ش ش 0749352000 متولد 1344/5/5 صادره از تایباد فرزند متوفی
4- عبدالظاهر حاجی زاده فرزند غالمحیدر ش ش 0748379096 متولد 1338/1/4 صادره از تایباد فرزند متوفی
5- عبدالقادر حاجی زاده فرزند غالمحیدر ش ش 0749339845 متولد 1333/10/1 صادره از تایباد فرزند متوفی
6- محمد حاجی زاده فرزند غالمحیدر ش ش 0749540656 متولد 1353/5/5 صادره از تایباد فرزند متوفی
7- حنیفه حاجی زاده فرزند غالمحیدر ش ش 0748379101 متولد 1339/1/6 صادره از تایباد فرزند متوفی
8- مریم حاجی زاده فرزند غالمحیدر ش ش 0748387358 متولد 1347/3/10 صادره از تایباد فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. آ-1408768
قاضی شورا- شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای غالمرس��ول امینی )وکیل الهام عبدیزدی( دارای شناس��نامه ش��ماره 1102 به شرح 
دادخواست به کالسه 3/0000403ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان غالمعلی امینی به شناسنامه 411 در تاریخ 1397/6/12 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- زین��ب خدادادی آهنگرانی فرزندان میدان ش ش 0730495892 متولد 1336/7/4 صادره از تایباد 

همسر متوفی
2- عباس امینی فرزند غالمعلی ش ش 0748953507 متولد 1356/6/20 صادره از تایباد فرزند متوفی
3- حس��ین امینی فرزند غالمعلی ش ش 0748956093 متول��د 1358/12/20 صادره از تایباد فرزند 

متوفی
4- محمد امینی فرزند غالمعلی ش ش 0749736173 متولد 1363/6/20 صادره از تایباد فرزند متوفی

5- علی امینی فرزند غالمعلی ش ش 0749910917 متولد 1365/9/1 صادره از تایباد فرزند متوفی
6- غالمرسول امینی فرزند غالمعلی ش ش 1102 متولد 1348/6/25 صادره از تایباد فرزند متوفی

7- رقیه امینی فرزند غالمعلی ش ش 1575 متولد 1357/6/20 صادره از تایباد فرزند متوفی
8- زهرا امینی فرزند غالمعلی ش ش 0748951482 متولد 1353/1/5 صادره از تایباد فرزند متوفی

9- فاطمه امینی فرزند غالمعلی ش ش 0748951474 متولد 1353/1/5 صادره از تایباد فرزند متوفی

10- الهام امینی فرزند غالم علی ش ش 0740030787 متولد 1368/9/1 صادره از تایباد فرزند متوفی
11- هما امینی فرزند غالمعلی ش ش 0748951466 متولد 1351/1/2 صادره از تایباد فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. آ-1408781
قاضی شورا- شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد

 محمد باری

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای رضا یزدی برابر وکالتنامه ش��ماره 54993- 1400/03/03 دفتر 95 مش��هد از طرف آقای هادی 
منتظری با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 1400/13732 مورخ 1400/04/20 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی ششدانگ پالک 730 فرعی از 387 فرعی از 169- اصلی بخش ده 
طرقبه شاندیز که پالک فوق الذکر به شماره شناسه الکترونیکی 139920306008009486 ثبت گردیده 
و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر جابجایی مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 
اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود 
اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر 
اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق 
مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی نوبت دوم به نام مالک خواهد نمود. م.الف 944  آ-1408787

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز -  حسن ابوترابی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای عباس قراولباشی برابر وکالتنامه شماره 89526 مورخ 1400/08/01 دفترخانه 662 
تهران بوکالت از طرف خانم فائزه خوش  نژاد ایرانی باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد 
جهت دریافت س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت سند مالکیت 
ششدانگ یک باب گاوداری به شماره پالک 61 فرعی از 5 فرعی از یک اصلی بخش 12 مشهد که متعلق 
به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت 
نامبرده در ذیل شماره ثبت 2587 دفتر 15 صفحه 496 بنام آقای یعقوب محسنی ده سرخ ثبت و سند 
به شماره چاپی 503256 سری ت صادر گردیده است سپس مع الواسطه برابر سند قطعی 36567 مورخ 
1391/05/09 دفترخانه 603 تهران بنام خانم فائزه خوش نژاد ایرانی منتقل شده است و دارای یک فقره 

بازداشت نیز میباشد. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد....
لذا به اس��تناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت 
به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف 
مدت ده روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل سند مالکیت یا سند معامله 

رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول 
اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن 

به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف 945  آ-1408788
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- سیدمحمدباقر حسینی جهانگیر

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 140006128
بدینوسیله به خانم فرشته بکذی فرزند حسن بشماره ملی 0810128497 )بعنوان وام گیرنده و راهن( 
مدیون سند رهنی 14090- 1399/09/22 تنظیمی دفترخانه 216 مشهد ابالغ میگردد که آقای رضا 
رجبی فهندری اجرائیه ای به کالس��ه 140006128 علیه ش��ما صادر نم��ود و چون برابر گزارش ثبت 
مینودشت، آدرس شما مورد شناسائی واقع نگردیده، لذا بدینوسیله به شما ابالغ میگردد که بدهی شما 
بابت سند مذکور به مبلغ پانصد و چهل میلیون ریال )540/00/000 ریال( تا تاریخ تقاضا میباشد و سایر 
هزینه های قانونی تا روز پرداخت نیز به آن اضافه میگردد و طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد 
رس��می، یک نوبت در روزنامه جهت اطالع ش��ما منتشر و از زمان انتشار در روزنامه، اجرائیه ابالغ شده 
محس��وب، در غیر این صورت طبق ماده 34 اصالحی قانون ثبت پس از گذش��ت ده روز از تاریخ ابالغ 
اجرائیه، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و مورد رهن عبارت است از: ششدانگ یکدستگاه کامیون 
باری بنز ال پی 808 مدل 1363 بشماره شاسی 37405655031040 و شماره موتور 10085531 و 
شماره انتظامی ایران 59- 198 ع 66 که طبق مقررات از طریق مزایده بفروش خواهد رسید و بجز آگهی 

مزایده، آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. م.الف 946  آ-1408789
اداره اجرای اسناد رهنی و شرطی مشهد

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظ��ر ب��ه دس��تور م��واد 1 و 3 قان��ون تعیین تکلی��ف وضعی��ت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رس��می مص��وب 1390/9/20 ام��الک متقاضی��ان ک��ه در هیئ��ت موضوع م��اده یک قان��ون مذکور 
مس��تقر در بخ��ش 14 مش��هد واح��د ثبتی شهرس��تان تایب��اد مورد رس��یدگی و تصرف��ات مالکانه 
و بالمع��ارض آن مح��رز و رأی الزم ص��ادر گردیده جهت اطالع عموم به ش��رح ذی��ل آگهی می گردد:
آقای احمد رسولی سنگانی به شناسنامه شماره 5469 کدملی 0749812311 صادره تایباد فرزند محمد 
در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 147/50 مترمربع پالک شماره 364 فرعی از 250 اصلی واقع در 
خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل تمامت مالکیت رسمی و مشاعی آقایان 

رسول حقدادی آبقه ئی و محمدرسول سنگانی و تمامت پالک** کالسه 468- 99
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و ماده 
13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در 
صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست 

به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است 
و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه 
عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1408112
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/9/3 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/18

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
حوزه ثبتی  بخش  نیمبلوک  ) خضری  دشت  بیاض ( 

پی��رو آگهی تحدید حدود قبلی ک��ه به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتش��ر 
گردیده، اینکه حس��ب درخواست واصله مس��تند به ماده مذکور و ماده 61 آئین نامه 
قانون ثبت تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در بخش 11 حوزه ثبتی این واحد به 

شرح ذیل  انجام  خواهد  شد :
مزرعه و قنات باز و پالک  344- اصلی وصل به 175-اصلی
 در مورخ 1400/10/12 الی   1400/10/15 ساعت 9 صبح

 لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان و مجاورین امالک مذکور اخطار می گردد 
ک��ه در روز مقرر در محل حضور یابن��د، چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده 
قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی 
با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت 
به حدود ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 
20 قان��ون ثبت فقط تا 30 روز از تاریخ تحدید پذیرفته خواهد ش��د و طبق ماده 86 
آئین نامه قانون ثبت معترضین می بایس��ت از تاریخ تس��لیم اعتراض  ظرف یک ماه 
دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم را از مراجع 
ذیصالح مذکور اخذ و به این اداره تس��لیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت می 
تواند خود یا نماینده قانونی وی گواهی عدم تقدیم دادخواست را از دادگاه ذیصالح اخذ 
و ارائه نمایند و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه 

خواهد داد. آ-1408756
تاریخ انتشار   پنج  شنبه :  1400/09/18

حمیدرضا توسلی - رئیس اداره  ثبت  اسناد وامالک بخش  نیمبلوک 

برگ سبز و کارت و سند محضری  و کارت سوخت و سند 
کمپانی  موتور سیکلت تیز پر طوس  رنگ مشکی  سال 
1395  به ش����ماره ش����هربانی 775-63155 و شماره بدنه 
 N125N3N020005 وشماره موتور N312539575884
ب����ه مالکیت معصومه دوپیکر مفق����ود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می گردد. 14
08
77
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز س���واری س���ایپا تیبا مدل 1394 شماره 
پالک ایران42 -771 ج 58 شماره موتور 8220647 
ش���ماره شاس���ی NAS811100F5853517 ب���ه نام 
مهدی بخش���ی مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

ف
,1
40
87
69

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

سند و فاکتور فروش خودرو نوع سواری سیستم 
پژوتیپ PARS-XU7 مدل 1398 به رنگ س���فید 
روغنی به شماره موتور 124K1304331 به شماره 
ش���ماره  ب���ه   NAAN01CE0KH502314 شاس���ی
پالک 326ج64ایران-93 بنام امیر عباسی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1
40
87
31

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س����ند و فاکت����ور فروش خودرو و برگ س����بز نوع س����واری 
سیس����تم پ����ژو تی����پ PARS-XU7 م����دل 1400 ب����ه رن����گ 
س����فید روغن����ی ب����ه ش����ماره موت����ور 124K1584245 ب����ه 
ش����ماره شاس����یNAAN01CE7MH614563 به ش����ماره 
پالک 756ق86ایران-36 بنام بمانعلی خادمی دهمیانی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1
40
87
37

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز سواری سیستم پژو تیپ 206 مدل 1383 
به رنگ فیلی - روش���ن متالیک به  ش���ماره موتور 
10FSS14847254 وشماره شاسی83651896 به 
ش���ماره پالک 166 ب 44 ایران 54 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می گردد.

ف
,1
40
87
44

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ندمالکیت نوع س���واری سیس���تم پراید تیپ صبا 
)جی تی ایکس(مدل 1381 به ش���ماره پالک  12ایران 
و   S1412281826148شاس���ی ش���ماره  42و  518س 
شماره موتور00360546   نام مالک امامقلی عباسی 

مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد.

14
08
75
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کتاب »زینب کبری؛ سکان دار کشتی عاشورا« اثر 
احمد زمانی به همت مؤسسه بوستان کتاب روانه 

بازار نشر شد.
به گــزارش مهر، در این نوشتار، نویسنده با تکیه بر 
منابع قابل اعتماد کوشیده سیره اخالقی، اجتماعی 
و سیاسی آن اسوه مقاومت را در قالب محورهایی 

بررسی کند.
این اثر در هشت فصل تهیه و تنظیم شده است. 
»زینب کبری الگوی جامع و بی نظیر« عنوان فصل 
نخست اســت که در ایــن فصل مباحثی همچون 
والدت حضرت زینب کــبــری)س(، عنایات پیامبر 
خــدا)ص( به زینب)س( و نام ها و نشانه های عقیله 

بنی هاشم ذکر شده است.
دومین فصل با عنوان »تربیت، امتیازات و تالش های 
عقیله بنی هاشم« تألیف شده که از جمله مباحث 
آن می توان به تأثیر رفتاری و تربیتی چهره های آیه 
تطهیر بر زینب)س(، ازدواج و شروع زندگی عقیله 
بنی هاشم و تشکیل حکومت علوی پس از 25 سال 

انتظار پرداخت.
ــن کــتــاب، بــه همراهی  نویسنده در فصل ســوم ای
زینب کبری)س( با امام حسین)ع( از مدینه تا کربال 
اشــاره کرده و به مدیریت بحران در روزهــای سخت 
تاسوعا و عاشورا، خویشتن داری حضرت و توجه به 

مصیبت دیدگان، توجهات لحظه 
به لحظه زینب)س( و شهادت امام 
حسین)ع( در روز عاشورا، حفاظت 
زینب)س( از امــام زین العابدین)ع( 
و دفن اجساد مطهر شهدای کربال 

می پردازد.
ــام امـــویـــان از  ــق ــت ــه ان فــصــل بــعــد بـ
حکومت الهی علوی در کوفه اشاره 
دارد؛ از مباحث این فصل می توان 
ــب)س( بــا سر  ــنـ بــه گــفــت وگــوی زیـ

بریده حسین)ع( در دروازه کوفه، محورهای اساسی 
خطبه زینب کبری)س(، سخنان هوشمندانه امام 
سجاد)ع( در کوفه و مراقبت زینب کبری)س( از اسرار 

آل محمد)ص( اشاره کرد.
در فصل پنجم ایــن اثــر که با عنوان »دمشق مرکز 
حکومت بنی امیه )جامع اموی(« تنظیم شده، پس 
از معرفی اجمالی جامع امــوی، مباحثی همچون 
پاسخگویی زینب کبری)س( به جسارت های یزید 
)لعنت هللا علیه(، خطبه حضرت در برابر یزید و 
کارگزاران ارشد اموی، تالش های مذبوحانه بنی امیه 
و جاودانگی اهل بیت)ع(، نکات بنیادین در خطبه 
زینب کــبــری)س( در شــام، سخنان امــام چهارم در 
مسجد اموی برهم زننده مانور قدرت امویان، زینب 
کبری و انعقاد عزاداری در محل استقرار اسرا تبیین 

شده است.
»کــاروان اســرای اهل بیت)ع( و اربعین در کربال« 
عنوان ششمین فصل از این اثر است که گفت وگوی 
امام چهارم)ع( و جابر در اربعین حسینی و مدارا با 
خانواده های شهدای کربال در بازگشت به مدینه از 

مباحث این فصل به شمار می رود.
نویسنده در هفتمین فصل از این اثر که با عنوان 
»بازگشت کــاروان اهل بیت)ع( به مدینه منوره« 
ــان مــطــالــبــی در خــصــوص  ــی مــنــتــشــر شــــده، بـــه ب
استقبال به یادماندنی مــردم مدینه از 
اسرای اهل بیت)ع(، خطبه امام چهارم 
زین العابدین)ع( در مدینه منوره، بازگو 
ــنــب)س( در  کـــردن مصائب از ســوی زی
مدینه و اشعار  ام کلثوم دختر امیرمؤمنان 
ــازگــشــت بـــه مدینه  ــی)ع( هــنــگــام ب ــلـ عـ

پرداخته است.
ــری)س(«  ــب »رحــلــت جــانــگــداز زیــنــب ک
عنوان هشتمین و آخرین فصل از این 

اثر است.



حسین  مــحــمــد 
کاشانی   مـــروج 
پــــرســــتــــاری یـــکـــی از 
شــاخــه هــا و رشته های 
عـــلـــوم پــزشــکــی اســت 
کــه وظیفه مــراقــبــت از 
بیماران را به عهده دارد. البته با پیشرفت علم 
و فناوری برخالف گذشته، پرستاری نیازمند 
مدرک معتبر است و وظیفه یک پرستار تنها 
 محدود به مراقبت از بیماران نمی شود. در 
تقسیم بندی های آکادمیک ارزش یک 
پرستار بسیار باال و ارزشمند شمرده می شود؛ 
زیرا بیمار بیشترین ارتباط را در بیمارستان 
با پرستار دارد و رضایت بیمار از پرستار به 

معنای رضایت او از بیمارستان است.
ازطــرف دیگر پرستاری در مجموعه های 
درمانی آستان قدس رضوی که منسوب 
به تشکیالت بارگاه مقدس امام هشتم)ع( 
است، قداست ومعونیت خاص  و لذت و 
معنای دیگری به این خدمت داده است. 
آنــچــه در ادامـــه می خوانید واگــویــه هــای 
شــماری از پرستاران شاغل در آستان قدس 
رضوی و حس و حالشان در لباس سفید 
خدمت در این شرایط کرونایی است که به 
مناسبت پنجم ماه  جمادی االول، سالروز 
والدت حضرت زینب کــبــری)س( و روز 

پرستار تهیه شده است. 

»پرستار و بیمار«، یک روح در دو تن ◾
ــه قــــرایــــی پــــور«  ــجــ ــ ــدی »خــ
ــاری،  ــ ــت ــرســ ــ  کــــارشــــنــــاس پ
ــه،  15 ســال سابقه  43 ســال
خــدمــت پـــرســـتـــاری دارد و هـــم اکــنــون 
درمؤسسه درمانی آستان قدس رضوی، 
دارالشفای امام )ع( مشغول کار است. او 
درباره حرفه پرستاری می گوید: تا پرستار 
عاشق خدمت به بیماران نباشد، نمی تواند 
درست خدمت کند. پرستار یعنی یک یاور 
و دلسوز بیمار. پرستار یعنی خود بیمار. 
پرستار با بیمار نفس می کشد و با بیمار 
می خندد و با بیمار می گرید. اصالً پرستار 
وجودش آمیخته با وجود بیمار است؛ یک 
روح در دو تن. کار پرستاری  سختی های 
ــا،  ــاری هـ خــــاص خــــود را دارد. شـــب کـ
بیدارخوابی ها، تعداد مریضانی که پرستار 
باید از آن هــا مراقبت کند، مسئولیت ها 
که در قبال سالمتی بیماران دارد و از همه 
مهم تر اینکه تنها پرستار است که بیشتر 
از سایر کادر درمانی با مریض روبه رو است 

و دردها و رنج های اورا حس می کند.

دارالشفا ؛ ساعت 8 صبح ◾
قرائی پور درباره نخستین لحظه حضورش 
در دارالشفای امام )ع( می گوید:  از سال 
1382 در مراکز درمانی گوناگون و بیمارستان 
امام زمان)عج( و درمانگاه های سطح شهر 

به صورت متناوب کار می کردم.
بــا راهنمایی یکی از دوســتــانــم در سال 
1388 به دارالشفای امــام)ع( در نزدیکی 
حرم مطهرامام هشتم)ع( مراجعه کردم 
و درخواست همکاری دادم. یک هفته ای 
گذشت ، جالب است که روز قبل از والدت 
امام رضــا)ع( با من تماس گرفتند که فردا 
یعنی مورخ 88/08/08 خودم را ساعت 
8 صبح به دارالشفای امام)ع( معرفی کنم. 
تقویم را که نگاه کردم دیدم چه روز مبارکی 
است. تاریخ 08 /88/08  مصادف شده 
بود با سالروز والدت امام هشتم)ع( و من 
در چنین روزی برای کارکردن در دارالشفای 
حرم مطهر امام رضا)ع( دعوت شده بودم. 
این را از عنایات حضرت رضا)ع( می دانم. 
من پرستار ساعت »8« روز 88/08/08به 

وقت حرم مطهر رضوی هستم. 

هنر از خودگذشتن ◾
ــارا فــرخ راد«، 40 ساله،  »سـ
سرپرستار بخش I.C.U ویژه 
بیماری کرونا در بیمارستان 
فــوق تخصصی رضـــوی اســت و 16 سال 
سابقه کار دراین حرفه را دارد. وی معتقد 
است پرستاری یک نوع هنر اســت. هنر 
از خودگذشتن. هنر ارتباط با بیماران و 
ــان. پرستار  تــالش بــرای حفظ سالمتی آن
هنرمندِ زندگی واقعی و لحظه به لحظه با 
بیماران است. پرستار  از نیازها و خواسته ها 
و توقعات خــودش بــرای کمک به بیماران 

می گذرد. پرستار  به دنبال یک هدف عالی 
است و آن حفظ تندرستی بیماران است.

ــاره اینکه چــرا حرفه پرستاری را  وی دربـ
ــت، مـــی گـــویـــد: در  ــ ــرده اسـ ــ ــتــخــاب کـ ان
ســــال1378 در رشــتــه مهندسی منابع 
طبیعی قبول شــدم و همزمان در رشته 
پرستاری دانشگاه آزاد هم پذیرفته شدم، 
شاید صحبت هایم تکراری و کلیشه ای 
باشد، اما خدا شاهد است که واقعاً به 
خاطر عشق و عالقه بــه پــرســتــاری، این 
رشته را انتخاب و  وارد این حرفه شدم. 
راستش را بخواهید کمک به دیگران حال 
و هوایم را خوب می کند . پرستاری یکی 
از رشته هایی اســت کــه از خــوب شدن 
حال دیگران ، حال خود انسان هم خوب 

می شود.
این سرپرستار بیمارستان رضوی درباره 
احساسش از انجام پرستاری در مجموعه 
 درمانی منتسب به آستان قدس رضوی 
مــی گــویــد: ایـــن بــیــمــارســتــان متعلق به 
تشکیالت منتسب به امــام هشتم)ع( 
است. مسئولیت بزرگی برعهده ماست. 
ــع مــا هــم پــرســتــار هستیم و هم  در واقـ
میهمان دار. تمامی بیماران این بیمارستان 
عاشقان ودلدادگان و میهمانان امام رئوف 
حضرت رضـــا)ع( هستند. باید حرمت 
صاحبخانه را مــراعــات کنیم. هرچند 
امام رضــا)ع( امام همه انسان هاهستند 
و نیازی به کــار و تــالش ما نــدارنــد، امــا ما 
باید به گونه ای رفتار کنیم که بتوانیم در 

محضر صاحبخانه سرافراز باشیم. این 
بیمارستان اعــتــبــارش بــه انتسابش به 
بارگاه مقدس رضوی است و باید حرمت 

و شئون آن را حفظ کنیم. 

سخت ترین کار در پرستاری، »رساندن  ◾
پیام« آخر کار است

فرخ راد درباره شیرینی ها و سختی های 
شغل پرستاری می گوید: حــال خوش 
بیماران هم لذت بخش است و هم انرژی 
بــه پــرســتــار مــی دهــد. رضــایــت بیماران 
از کارکرد کــادر درمــان و خشنودی آنان 
ــان بیمارستان،  از کــارکــنــان و کـــادر درمـ
ــرای پـــرســـتـــاران  ــ ــ ــاصـــی ب ــنــی خـ ــری شــی
وهمه کــادر درمــانــی دارد. پیشرفت در 
سرعت بهبود بیماران و کاهش دردها 
و نگرانی های آنان برای پرستاران بسیار 
لذت بخش اســت. اینکه بیمار بــا پای 
خـــودش از بــیــمــارســتــان تــرخــیــص و به 
منزل می رود خیلی شیرین و گواراست. 
ــان از آن آه کشیدن پــایــان کــار.  امـــا امـ
سخت ترین کار در پرستاری،  رساندن 
پیام آخر کار به بازماندگان بیماران است. 
آن لحظه ای که پیام خداحافظی با زندگی 
و استقبال از مرگ باید به خانواده بیمار 
اطــالع داده شــود، سخت ترین کــار یک 
پرستار اســـت. پیام پــایــان زنــدگــی یک 
بیمار ابتدا روی روح و روان خود پرستار 
و سایر کادردرمانی اثر می گــذارد. امان 

از آه آخر...

حسرت بوسیدن دست های پدر و مادر ◾
این سرپرستار بیمارستان فوق تخصصی 
ــاره تلخ ترین لحظات نبرد با  رضــوی دربـ
ــد:  کــرونــا خیلی بــی رحم  کــرونــا مــی گــوی
اســـت، هرچند کــه مــن و همه پرستاران 
عزیز کشورمان تا سرحد جان با آن مبارزه 
می کنیم، اما کرونا خیلی بی رحم است. من 
در اواخر اسفند سال1399 و با فاصله زمانی 
سه روز، پدر و مادرم را ازدست دادم. پدرم به 
خاطر ایست قلبی و مادرم به خاطر سرطان 
ریه از دنیا رفتند. اما ترس از انتقال ویروس 
کرونا باعث شد، حتی تا آخرین لحظات 
زندگی آنــان و به خاطر شرایط شغلی ام 
که با بیماران کرونایی در بیمارستان سر و 
کار داشتم،  وقتی به منزل  پدرم می رفتم 
نمی توانستم حتی دست و پای والدینم را 
ببوسم و این حسرت و داغ  تا لحظه مرگ 
آنــان بر دلم باقی ماند. در ضمن من یک 
کــودک حــدود دو ساله دارم که در شرایط 
 کرونایی و سخت ســال گذشته و پس از 
12 ساعت کار و یابیشتر در بیمارستان، 
هــنــگــام بــازگــشــت بــه مــنــزل حــتــی نمی 
توانستم کودکم را در آغوش بگیرم  و ببوسم 

و فقط با حسرت به او نگاه می کردم.

هشت بار ابتال به کرونا ◾
»فرحناز جعفری«، 38 ساله، 
12 ســــال ســابــقــه خــدمــت 
در حــرفــه  پــرســتــاری دارد و 
هم اکنون پرستار بخش I.C.U قلب در 
بیمارستان رضوی است. وی دربــاره علت 
انتخاب ایــن حرفه می گوید: راستش را 
بخواهید با تشویق مرحوم مــادرم به این 
رشته روی آوردم. البته خودم هم به کمک 
بــه دیــگــران و دلجویی کــردن از بیماران و 
نیازمندان خیلی عالقه داشتم، ولی مشوق 
اصلی من در این راه، مادر خدابیامرزم بود.

به نظر من پرستاری با چهار مقوله »عشق«، 
»ایثار« ، »صبر و حوصله« و »دانش روز 
دنیا« همراه است. باید عاشق خدمت به 
بیماران بود، باید همواره با خودگذشتگی 
به بیماران خدمت کــرد، باید در این راه با 
صبر و حوصله خدمت کرد و باید به علم 
و دانش روز دنیا در زمینه پرستاری مجهز 
ــود. من از زمــان شیوع بیماری کرونا در  ب
ــس بیمارستان رضــوی و سپس در  اورژانـ
بخش ویژه بیماران کرونایی به این عزیزان 
تا کنون خدمت می کردم . فروردین سال 
1399 تا مهرماه سال1400 به طور متناوب 
،»هشت مرتبه« به بیماری کرونا مبتال شدم 
و همسر و فرزندم و خواهر کوچک ترم که با 
ما زندگی می کند هم به بیماری کووید-19 
مبتال شدند. خوشبختانه در نبرد با کرونا 
فعالً هشت برهیچ او را شکست داده ایم. 
از کرونا نمی ترسیم البته وظیفه انسانی 
و شغلی و حرفه ای ما پرستاران ایجاب 

می کند که به بیماران خدمت کنیم و تا 
کرونا را شکست ندهیم از پای نخواهیم 
نشست. جالب است بدانید بعد از هشت 
مرتبه ابتال به کرونا ، همکاران و دوستانم به 
شوخی به من می گویند: ...»تو خود خود 
کرونایی«...بعضی از دوستانم هم به من 

لقب »جان سخت بی خیال« را داده اند.

ساعت ها برایش اشک ریختم ◾
این پرستار بخش I.C.U قلب در بیمارستان 
ــان یـــک خـــاطـــره از دوران  ــی رضــــوی در ب
حضورش در بخش بیماران کرونایی می 
گوید: یک بانوی حــدود32 ساله مبتال به 
کرونا دربیمارستان رضوی بستری شده بود 
که چند روز قبل از بستری شدنش، نوزاد 
خود را تازه به دنیا آورده بود. بعد از انتقال به 
 بخش کرونا و در اثر پیشرفت این بیماری ،
مطابق شواهد علمی و انجام آزمــایــش و 
معاینات پزشکی و ســی تــی اسکن های 
انجام شده، تمامی پزشکان از زنده ماندن 
 او قطع امید کــرده بودند. درضمن حدود
95 درصد از ریه هایش هم آلوده به ویروس 
کرونا شده بود و زیر دستگاه های پزشکی 
متصل بــه بــدنــش، فقط قلبش بــه طور 
 نامرتب می زد. ایــن بانوی بیمار،  حدود 
45 روز در حالت کما و بیهوشی به سر می 
برد، از یک طرف به این بانو فکر می کردم از 
طرف دیگر به طفل و نوزاد تازه متولد شده ای 
که هرلحظه احتمال داشت کرونا مادرش 
 را از او بگیرد و او از نعمت مادر محروم شود 
می اندیشیدم. من ساعت ها با او صحبت 
می کردم و بعد از توکل برخدا و توسل به 
امام رضا)ع( با وجود اینکه او در حالت کما 
بــود، ولی باز از او درخواست می کردم که 
به خاطر بچه تــازه به دنیا آمــده اش، زنده 
بماند. بعضی وقت ها برسر بالین او گریه 
 می کردم و اشک هایم روی تخت بیمارستان 
می ریخت. راســتــش را بخواهید بــا خدا 
ــدگــی  ــد زن ــ ــداون مــعــامــلــه کـــــردم و از خــ
دوبـــــــاره ای را بــرایــش وام گــرفــتــم. وامــی 
ــایــد اقــســاطــش را  بــه خــدا،  ــودم ب کــه خــ
پــرداخــت کنم و مثل همه عمرم بــه خدا 
بــدهــکــار شـــدم. مـــدت 45 روز لــولــه هــای 
 تنفسی در دهـــان ایـــن بــیــمــار بـــود و من 
ــردم .  ــ ــه لحظه او را رصـــد مــی ک لحظه ب
جانم بــه جانش وصــل شــده بــود. امیدم 
را از دست نــدادم تا اینکه به لطف خدا و 
 توسل به امام رضــا)ع( آن لحظه دلنشین 
فرا رسید که این بیمار چشمانش را باز کرد 
و بعداز چند روز که از به هــوش آمدنش 
گذشت بــه مــن گفت: صحبت هایت را 
می شنیدم اما توان پاسخ دادن نداشتم..... 
با دیدن وضعیت این بانوی بیمار و از اینکه 
هنوز زنــده بـــود،  انــگــار خــودم بــه ایــن دنیا 
برگشته بودم. خوشحالم ازاینکه این مادر 

باردیگر فرزندش را در آغوش گرفت.

گفت وگو با پرستاران شاغل در آستان قدس رضوی

خادمان »سپیدپوش« 

خبرخبر
امروزامروز

کانون خدمت رضوی برای محرومان 
نخستین نشست هیئت اندیشه ورز کانون خادمیاری 
سالمت در بوشهر برگزار شد. به گــزارش آستان نیوز از 
بوشهر؛  فرید محبی دبیر کانون های خدمت رضوی استان 
گفت: یکی از مهم ترین کانون های بیست گانه دبیرخانه 
استان، کانون سالمت اســت که با استفاده از ظرفیت 

دستگاه های مهم مأموریت در حوزه سالمت نسبت به 
بسیج کردن فعالیت های حوزه بهداشت و درمان جهت 

ارائه خدمات به جامعه هدف محرومان اقدام می کند.
فعالیت کانون خدمت رضوی سالمت با همکاری دانشگاه 
علوم پزشکی، بسیج جامعه پزشکی و ســازمــان نظام 

پزشکی در سطح استان در راستای ارائه خدمات اجتماعی 
به محرومان خواهد بود. از مهم ترین مأموریت های این 
کانون تشکیل گــروه هــای جهادی، استفاده از ظرفیت 
پزشکان در رسته و رشته های مختلف برای ویزیت رایگان، 
کمک به تهیه دارو و تجهیزات پزشکی است و در این زمینه 

استفاده از ظرفیت خیران حوزه سالمت جهت راه اندازی 
کانون خادمیاری سالمت در 10 شهرستان مورد نظرماست. 
جلسات هیئت اندیشه ورز کانون سالمت باید استمرار 
داشته باشد تا با برنامه ریزی و تشکیل شبکه خادمیاران 

سالمت شاهد خیر و برکت بیشتر در این حوزه باشیم.

گزارش خبری

کتاب آسمانی
   پیشگامان قرآنی

آیین گشایش بیست و پنجمین دوره 
آموزشی »پیشگامان قرآنی« به همت 
مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی 

 در حرم مطهر امام رضا)ع( 

برگزار شد.
معاون مرکز قرآن کریم آستان قدس 

رضوی درباره جزئیات این دوره 
آموزشی گفت: این نخستین دوره 

آموزشی مرکز قرآن کریم آستان قدس 

رضوی ویژه کودکان هفت سال است. 
محمد مقومی، هدف از برگزاری این 
دوره آموزشی را شناسایی نخبگان 

قرآنی از سنین پایین، رشد و استعداد 
کودکان در پرتو آموزه های قرآن و 

دستیابی به تالوت های فاخر قرآنی 
عنوان کرد و گفت: به امید خداوند 
با استقبال خوب کودکان، این دوره 

آموزشی در سال های آینده نیز برگزار 
خواهد شد.

WWW.QUDSONLINE.IR

ان کنت 
تعمل مبا 
امرناک و 
تنتهی عما 
زجرناک 
عنه، مت 
شیعتنا و 
ااّل فال
اگر به آنچه ما ـ 
اهل بیت عصمت و 
طهارت ـ دستور داده 
ایم عمل کنی و از 
 آنچه نهی کرده ایم
 خودداری کنی، از 
شیعیان ما هستی 
وگرنه خیر.

پیشرفت در سرعت بهبود بیماران و کاهش دردها و نگرانی های آنان برای پرستاران بسیار لذت بخش 
است. اینکه بیمار با پای خودش از بیمارستان ترخیص و به منزل می رود خیلی شیرین و گواراست.  گزيدهگزيده
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طرح های 
حمایتی 

بخش قابل توجهی از 
هزینه های موردنیاز 
برای اجرای طرح های 
حمایتی در آستان 
قدس رضوی از محل 
ارزش افزوده تعریف 
شده برای اراضی 
موقوفه تأمین می شود 
و به همین دلیل تالش 
شده این بهره وری به 
بهترین شکل ممکن 
رقم بخورد.

تالش می کنیم با 
برنامه ریزی مناسب 
برای افزایش بهره وری 
و ایجاد ارزش افزوده 
در اراضی موقوفه، 
ضمن تأکید بر نیت 
واقفان و توجه دقیق 
به آن، منابع مالی 
مورد نیاز برای توسعه 
خدمت رسانی آستان 
قدس را فراهم کنیم.

برش

با کلید خوردن پروژه هزار واحدی »رضوان« در 
شهر مشهد، آستان قدس رضــوی گامی بلند 
بــرای کمک به نهضت ساخت مسکن در این 
کالنشهر برداشته اســت تــا در کنار بــهــره وری 
ــی موقوفه سطح شــهــر، فــرصــت مناسبی  مناسب از اراضـ
 برای حل مشکل مسکن اقشار طبقات اجتماعی مختلف 

فراهم سازد.
 بـــه گـــــزارش آســـتـــان نـــیـــوز، آســـتـــان قـــدس رضــــوی اراضـــی 
4/8 هکتاری تقاطع بولوار فردوسی و بولوار موسوی قوچانی را 
برای ساخت حدود هزار واحد مسکونی اختصاص داده است.

ایجاد ارزش افزوده برای موقوفات ◾
معاون بــهــره وری امــالک و اراضــی بنیاد بــهــره وری موقوفات 
آستان قدس رضــوی در گفت وگو با آستان نیوز توضیحاتی 
ــاره ایــن پـــروژه ارائـــه وگفت: پیرو تأکیدات تولیت معزز  دربـ
آستان قــدس رضــوی مبنی بر ضــرورت ساماندهی اراضــی 
موقوفه و ایجاد ارزش افـــزوده بــرای ایــن زمین ها، از ابتدای 
ســال جــاری برنامه ریزی گــســتــرده ای در ایــن حــوزه انــجــام و 
 برای برخی از این اراضــی بزرگ و کوچک مقیاس، طرح ویژه 

ارائه شد.
 مرتضی حقیقی افـــزود: یکی از ایــن اراضـــی، زمین موقوفه 
4/8 هکتاری در تقاطع بولوار فردوسی و بولوار موسوی قوچانی 
است که بعد از انجام بررسی های الزم و ارزیابی سرمایه گذاران، 
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق، زیرمجموعه گروه 
سرمایه گذاری بانک مسکن، به عنوان طرف دوم انتخاب و 
مقدمات اجرای طرح مشارکتی با نام اولیه »پروژه هزار واحدی 

رضوان« آغاز شد.

تأمین سرمایه برای اجرای طرح های حمایتی ◾
حقیقی به اهمیت ایجاد ارزش افزوده برای اراضی موقوفه آستان 
قــدس رضــوی نیز اشــاره و تصریح کــرد: بخش قابل توجهی از 
هزینه های موردنیاز برای اجرای طرح های حمایتی در آستان قدس 
رضوی از محل ارزش افزوده تعریف شده برای اراضی موقوفه تأمین 
می شود و به همین دلیل تالش شده این بهره وری به بهترین شکل 
ممکن رقم بخورد.وی تصریح کرد: تالش می کنیم با برنامه ریزی 
مناسب برای افزایش بهره وری و ایجاد ارزش افــزوده در اراضی 
موقوفه، ضمن تأکید بر نیت واقفان و توجه دقیق به آن، منابع مالی 

مورد نیاز برای توسعه خدمت رسانی آستان قدس را فراهم کنیم.

مشارکت در ساخت مسکن برای محرومان ◾
معاون بهره وری امــالک و اراضــی بنیاد بهره وری موقوفات 
به برخی از ایــن طرح های حمایتی نیز اشــاره کــرد و گفت: 
 اعطای زمین برای ساخت هزار واحد مسکونی محرومان 
در حاشیه شهر مشهد، مــشــارکــت در ســاخــت مسکن 
ــروم ســـرخـــس،  ــحــ ــ زوج هــــــــای جــــــوان در شـــهـــرســـتـــان م
ــای  ــواده هــ ــ ــان ــرای خــ ــ ــ ــاخـــت مــســکــن ب مـــســـاعـــدت در سـ
فــاقــد مسکن در روســتــای حــســیــن آبــاد جنگل، بــرخــی از 
ــرا  ــه اجـ ــه وارد مــرحــل ــت کـ ــن طـــرح هـــای حــمــایــتــی اســ ــ  ای

شده است.

پرهیز از واگذاری اراضی موقوفه به صورت خام ◾
مهدی جعفرنژاد مدیر مشارکت ها و سرمایه  گذاری بنیاد بهره وری 
موقوفات نیز در این باره گفت: با توجه به تأکیدات صورت گرفته 
بر افزایش بهره وری موقوفات، این رویکرد اتخاذ شده است 
که اراضــی موقوفه به صورت خام واگــذار نشود، بلکه طرح ها و 
پروژه هایی را بــرای آن هــا تعریف کنیم که ارزش افــزوده داشته 
باشد، به همین دلیل اولویت نخست ما در تعریف پروژه های 
مشارکتی و سرمایه گذاری در بنیاد بــهــره وری موقوفات، این 

موضوع بوده است.
ــزود: دومین هدف ما در تعریف پــروژه مسکونی  جعفرنژاد اف
رضـــوان، کمک به تولید مسکن در شهر مشهد بــرای اقشار 
طبقات مختلف اجتماعی بوده که یکی از اقدامات برای تحقق 
این اهداف، تعریف طرح و اخذ پروانه برای زمین 4/8 هکتاری 
مذکور بوده تا بتوانیم با همکاری سرمایه گذار بخش خصوصی، 

در نهضت تولید مسکن مشارکت کنیم.  

ساخت یک مجتمع مسکونی الگو و با کیفیت ◾
مدیر مشارکت ها و سرمایه  گذاری بنیاد بهره وری موقوفات به برخی 
ویژگی های پروژه مذکور هم اشاره و تصریح کرد: پروژه رضوان، هم 
از نظر طراحی و هم از نظر مصالح و متریال، یک پروژه مسکونی 
با کیفیت و الگو خواهد بود که شاخصه هایی همچون متمایز 
بودن از نظر طراحی شهری، دارای فضای سبز، فضای ورزشی و 
ظرفیت پارکینگ کافی خواهد بود، ضمن آنکه توجه به ویژگی های 

فرهنگی نیز در این پروژه مدنظر قرار داشته است.
جعفرنژاد افزود: با تکمیل عملیات ساختمانی، این منطقه به یک 
محله مسکونی با کیفیت و در تراز فرهنگی آستان قدس رضوی 

تبدیل خواهد شد.

پروژه هزار واحدی » رضوان« کلید خورد

گام بلند آستان قدس رضوی در نهضت ساخت مسکن
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