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گوَشت را بگیر!
بنده  پناهیان:  حجت االسالم 
العظمی  ــت هللا  ــ آیـ خـــدمـــت 
ــودم و ایــشــان  ــ بـــهـــجـــت)ره( ب
ــد خــطــبــه عــقــد زوج  ــن داشــت
جوانی را قرائت می کردند. پس 
از اینکه خطبه عقد را جاری 

کردند، از ایشان تقاضا شد که یک نصیحتی کنند. ایشان 
فرمودند: یک نصیحت برای آقای داماد دارم که موقع بیان 
آن، خانم گوَشش را بگیرد. یک نصیحت هم برای خانم دارم 

که آقا گوَشش را بگیرد.
کسانی که آنجا بودند، حرف ایشان را یک  مقدار شوخی و 
مزاح تلقی کردند و لبخند زدند، اما آقای بهجت)ره( فرمود: 
خُب حاال کدام  یک از شما اول گوَشش را می گیرد تا من 
آن یکی را نصیحت کنم؟ آقای داماد اول خواست گوَشش 
را بگیرد، منتها ایشان فرمود: غرضم این نیست که حتماً 
گوشتان را بگیرید، ولی به نصایحِ آن دیگری گوش ندهید. 
آقا مطرح کردند و یک نصیحت  بعد یک نصیحت برای 

هم برای خانم.
بــود؛ از  این رفتار ایشان در آن جلسه، خیلی درس آمــوز 
به مسئولیت  باید  خــانــواده هر کسی  در  که  ایــن جهت 
خودش توجه کند و اال اگر بنا باشد هر کسی بدون توجه 
به مسئولیت خودش، از دیگری توقع داشته باشد، همه 
 چیز از بین خواهد رفت. وارد زندگی مشترک شدن، یعنی 
پذیرفتن مسئولیت؛ مسئولیت هایی که زن به عهده دارد و 

مسئولیت هایی که مرد به عهده دارد.
هر موقع زن و مرد غرق انجام مسئولیت خودشان شدند 
و دقت کردند که در این مسئولیت اشتباه نکنند، طبیعتاً 
تنش ها کاهش پیدا خواهد کرد، اشتباه ها کم خواهد شد 
و جالب تر اینکه اشتباه های همدیگر را کمتر خواهند دید. 
َشغَلَهُ  عَیْبُهُ  عَنْ  لِمَنْ  امیرالمؤمنین)ع( می فرماید: »طُوبَى 
حال  به   )نهج البالغه/ خطبه 176( خوش  َّاسِ«  الن عُیُوبِ  
یعنی  ــع  واق در  که مشغول عیب خــودش هست؛  کسی 
مشغول مسئولیت خودش هست، یا مشغول انجام تکلیف 

خودش هست.
ما برای اینکه هم تنش ها را در جامعه خودمان کم کنیم و 
هم بهره وری را افزایش بدهیم؛ از  جمله اینکه از خانواده، 
بیشترین بهره برداری را داشته باشیم و کمترین آسیب ها 
متوجه نهاد نورانی خانواده بشود، نخست باید احساس 
مسئولیت پذیری را در افراد باال ببریم و این را از کودکی باید 

آغاز کرد.
به بچه هایشان  نباید  مادرها دیگر  از هفت سالگی،  پس 
بچه ها،  مسئولیت پذیریِ  روحیه  که  کنند  محبت  طــوری 
تضعیف بشود. از طرف دیگر، بچه باید صبر مادر را در تحمل 
سختی های زندگی ببیند، وقتی بچه  می بیند که مادرش در 
برابر سختی ها و نامالیمات زندگی مثل کوه استوار است، 
درس زندگی را اینجا خواهد گرفت؛ درس زندگی آنچنان که 

باید، پای منبرهای وعظ و خطابه دریافت نمی شود!
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درگفت وگو با حجت االسالم واعظ موسوی مطرح شد

 فرزند آوری در مسیر فطری
 حیات آدمی

    سال اول    ویژه نامه 194    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

 تولیت آستان قدس رضوی بر ضرورت برنامه ريزی و هماهنگی  تولیت آستان قدس رضوی بر ضرورت برنامه ريزی و هماهنگی 
دستگاه های اجرايی براي خدمت رساني به مسافران مشهد الرضادستگاه های اجرايی براي خدمت رساني به مسافران مشهد الرضا)ع()ع( تأکید کرد تأکید کرد

 آماده باش برای میزبانی آماده باش برای میزبانی
 از زائران نوروزی از زائران نوروزی

درباره یکی از مکان های قدیمی و از یاد رفته مشهدالرضا)ع(

اسرار دروازه »میر«

برنامه ریزی  ضــرورت  بر  رضــوی  قــدس  آستان  تولیت 
ــتـــان بـــرای  و هــمــاهــنــگــی دســتــگــاه هــای اجـــرایـــی اسـ
خدمت رسانی شایسته به زائران در نوروز 1401 تأکید 

کرد.
ــزارش آســتــان نــیــوز، حــجــت االســالم  والمسلمین  بــه گـ
نوروز  در جلسه مشورتی خدمات سفر  مــروی  احمد 
1401 استان خراسان رضوی که با حضور نماینده ولی فقیه و مسئوالن 
آستان  میزبانی  به  و شهر مشهد  استان  اجرایی  دستگاه های  ارشــد 
قدس رضــوی در تــاالر والیــت حرم مطهر امــام رضــا)ع( برگزار شد، بر 
ضرورت آمادگی کامل تمام دستگاه های اجرایی استان برای میزبانی 
از حضور حداکثری زائران تأکید و اظهار کرد: به  واسطه شیوع ویروس 
کرونا تقریباً دو سال است که زیارت حضرت رضا)ع( با محدودیت هایی 
مواجه بوده است و مردم عزیز و والیتمدار ایران اسالمی دو عید نوروز از 

توفیق حضور در حرم مطهر حضرت رضا)ع( محروم بوده اند.
واکسیناسیون  با  افول شیوع کرونا  به  پیش بینی  توجه  با  افــزود:  وی 
باید  استان  اجرایی  دستگاه های  بهداشتی،  شرایط  بهبود  و  عمومی 
پیش بینی حضور گسترده زائــران در مشهد مقدس برای نوروز 1401 

را داشته باشند.
برای  قــدس  آستان  اینکه  بیان  با  مــروی  والمسلمین  حجت االسالم  

استان  بخش های  تمام  همکاری  نیازمند  زائــران  از  شایسته  میزبانی 
است، تصریح کرد: با توجه به گرانی سفر به عتبات عالیات، بسیاری 
برای زیارت به مشهد مقدس مشرف می شوند بنابراین باید آمادگی 

میزبانی حداکثری از زائران را داشته باشیم.
وی در ادامه سخنان خود به برخی عوامل مخل روند خدمت رسانی 
شایسته به زائران اشاره کرد و خواستار عزم جدی مسئوالن برای مقابله 
با پدیده تکدی گری، برخورد با معتادان متجاهر و رفع مسئله کمبود 

پارکینگ در حریم حرم مطهر رضوی شد.
حجت االسالم  والمسلمین مروی گفت: توجه به مسائل امنیتی، تأمین 
اسکان مناسب برای زائــران، فضاآرایی معنوی شهر، تسهیل حرکت 
زائران در مسیرهای منتهی به حرم مطهر و برگزاری جلسات توجیهی 
برای اصناف مختلف مرتبط با زائران، رانندگان وسایل نقلیه عمومی و 
هتلداران از دیگر موارد مهمی است که نیازمند برنامه ریزی مناسب از 

سوی دستگاه های اجرایی استان است.
وی بر ضرورت مدیریتی انقالبی و جهادی در عرصه های مختلف برای 
میزبانی شایسته از زائران تأکید و خواستار مدیریت مقتدرانه و نظارت 
جدی بر قیمت کاالها و خدمات در ایام نوروز شد و گفت: گران فروشی 
زائران  به  اجحاف است و آستان قدس نمی تواند نسبت به اجحاف 

حضرت رضا)ع( بی تفاوت باشد.

قیمت  بر  نظارت  بر ضرورت  رضوی همچنین  قدس  آستان  تولیت 
سازمان  فرمانداری،  کــرد:  عنوان  و  تأکید  مهمان پذیرها  و  هتل ها 
حضوری  با  باید  مربوطه  دستگاه های  سایر  و  حکومتی  تعزیرات 

فعال و مدیریتی قوی قیمت کاالها را کنترل کنند.
امام جمعه  و  ولی فقیه  نماینده  علم الهدی،  سیداحمد  آیــت هللا 
مشهد نیز در این جلسه بر لزوم توجه به ابعاد رسانه ای برنامه های 
در  اسالمی  حجاب  رعایت  به  توجه  رضــوی،  مطهر  حــرم  فرهنگی 
حریم حرم، حفظ امنیت، نظارت بر قیمت کاالها و خدمات در ایام 

نوروز و خدمت رسانی شایسته به زائران تأکید کرد.
گفتنی است؛ در ابتدای این جلسه نظری؛ استاندار خراسان رضوی، 
تقوی؛  محمدکاظم  ســردار  مشهد،  شهردار  ارجائی؛  سیدعبدهللا 
شورای  رئیس  موحدیان؛  حسن  رضوی،  خراسان  انتظامی  فرمانده 
اسالمی شهر مشهد، دکتر محمدعلی کیانی؛ رئیس دانشگاه علوم 
خراسان  صداوسیمای  مدیرکل  نصرپور؛  محسن  مشهد،  پزشکی 
و  رضـــا)ع(  امــام  سپاه  فرمانده  غیاثی؛  سیدهاشم  ســردار  رضــوی، 
مالک رحمتی؛ قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی به ایراد سخن 
و ارائه گزارش برنامه ها و تدابیر مجموعه  متبوع خود در ایام نوروز 

پرداختند.

هر  نیکبخت    محمدحسین 
رازهــای  خــودش،  تاریخ  در  شهری 
که  رازهــایــی  دارد؛  بسیاری  ناگفته 
گاهی در قالب قصه ها و افسانه ها، 
دیگر  نسل  به  نسلی  از  و  ماندگار 
قدر  آن   گــاهــی  مــی شــونــد.  منتقل 
که  می کند  تغییر  گــزارش هــا  ایــن  شمایل  و  شکل 
آدم نمی تواند بفهمد اصل ماجرا چیست؟! دقیقاً 

می شود همان »یک کالغ، چهل کالغ«.
 غیرممکن است که شما تاریخ یک شهر را مرور 
برنخورید، حتی  داستان هایی  به چنین  اما  کنید، 
اگر از عمر تأسیس آن شهر، مدت زیادی نگذشته 
باشد. حاال فکر کنید شهری مانند مشهدالرضا)ع( 
و 200 ساله اش، جایی که محل  تاریخ هزار  با آن 
آمد و شد اقوام مختلف بوده  است، چقدر رازهای 
داشته  می تواند  اسرارآمیز  حکایت های  و  ناگفته 
باشد؟ رازهــا و اســراری که آغــازش اصالً مشخص 

و معلوم نیست. 
که  بــاالخــیــابــان  در  »پــنــجــه«  کــوچــه  همین  مــثــالً 
مدت ها قبل، یک  بار درباره اش نکاتی را در صفحه 
نخست رواق گفتیم؛ چه کسی می داند که چطور و 
چگونه ماجرای آن سنگ شکل گرفت و بعد، محل 

روشن کردن شمع های نذری شد؟ 
رد  اســت؛ دست کم  ایــن کوچه پنجه خــوب  حــاال 
جاها  بــرخــی  حکایتی؛  و  قصه  و  دارد  نشانی  و 
مانده  اسمی  آن هــا  از  فقط  که  در مشهد هست 
 است و آن اسم را هم فقط اهل تاریخ شنیده اند؛ 
آن  گذشته  و  رمــز  و  راز  از  مطلع  کسی  بی آنکه 
حکایت ها باشد. ماجرای دروازه اسرارآمیز »میر« 
در مشهدالرضا)ع( یکی از این حکایت هاست که 

امروز می خواهم برایتان ماجرایی نقل کنم.

دروازه »میر« کجاست؟ ◾
کسانی که مقداری با تاریخ مشهد آشنا باشند، 
نــوغــان،  می شناسند:  را  آن  قدیمی  ــای  ــ دروازه هـ
باالخیابان؛  و  پایین خیابان  عیدگاه،  ارگ،  سراب، 
تقریباً در مجاورت هر محله ای، یک دروازه ورود 
و خروج بوده  است. اما دروازه »میر« کجاست و 

نامش از کجا گرفته شده؟ 
طبق روایت های تاریخی و آنچه از پدران ما، نسل 
میر،  دروازه  رسیده  اســت،  گوشمان  به  نسل  به 
قرار داشت؛  قدیم  نوغان  در بخش شرقی محله 
جایی که امروزه حدوداً در حاشیه بولوار وحدت 
پنجراه  بــه ســمــت  مــقــدم طــبــرســی  )از چـــهـــارراه 

نام گذاری  دلیل  اســت.  شده   واقــع  پایین خیابان( 
دروازه هم، نزدیک بودن آن به یک زیارتگاه قدیمی 
بوده ؛ زیارتگاه »میرعلی آمو«. کسی نمی داند که 
میرعلی آمو کیست و چه کرده اما ظاهراً مزارش 
نوغان،  اهالی  برای  مشهد، دست کم  نزدیکی  در 

اعتبار و تقدسی ویژه داشته  است.
و نویسنده  ایرانی  رازی، جغرافیدان  امین احمد   
کتاب »هفت اقلیم« که در سال 972 خورشیدی 
شــاه عــبــاس  سلطنت  دوره  نخست  نیمه  در  و 
آمو  میرعلی  مــزار  ــاره  دربـ اســت،  درگذشته   یکم 
می نویسد: »در جوار شهر مزار فیض  آثار میرعلی 
دروغ  به  آن مرقد سوگند  در  که  که هر  آموست 

خورد هالک گردد«. 
ایــن گـــزارش نــشــان مــی دهــد مــشــهــدی هــای 400 
ســال پیش، احــتــمــاالً بــرای قــرار و مــدار بــه مــزار 
پیمانشان  و  عهد  آنجا  و  می رفتند  آمو  میرعلی 

این  مــی کــردنــد.  ضمانت  ــوردن،  خــ سوگند  بــا  را 
مــزار، در داخــل شهر قــرار نداشت و طبق برخی 
روایت های تاریخی، در دوره افشاریه که احتماالً 
تفاوت چندانی با دوره صفویه نداشته  است، در 
شهر  دیوارهای  کیلومتری  دو  یکی  حدود  فاصله 

قرار گرفته  بود.
 معنای این حرف آن است که دروازه میر، قدمتش 
از دوره صفویه که برای نخستین بار باروی شهر 
قدمت  امــا  نــمــی رود،  فراتر  شــد،  ساخته  مشهد 
این حرف هاست  از  مزار میر، خیلی بیشتر  خودِ 
بررسی  در  که  قلعه شادکن  در حوالی  احتماالً  و 
قرار  کــردیــم،  اشــاره  آن  به  محراب خان  موقوفات 

داشته  است.

نفرین دروازه میر عِلِیمُون ◾
اما درباره دروازه میر یا به قول مشهدی های قدیم 

گاهی  و  عجیب  حرف های  »میرعِلِیمُون«،  دروازه 
ترسناک هم زده می شود؛ مثالً چه؟ مشهدی های 
قدیم معتقد بودند و می گفتند این دروازه، دروازه 
نفرینی  در  را  باز شود، شهر  اگر  و  نزول بالست 
ویرانگر گرفتار خواهد کرد و هیچ کس نمی تواند از 

شر آن نجات پیدا کند. 
به همین دلیل، دروازه میر همیشه بسته بود و در 
دوره صفویه که دروازه پایین خیابان را ساختند، 
بوده  دروازه چه  این  رده خــارج شد. قصه  از  کالً 
 است که باز کردنش سبب فتنه در شهر می شد؟ 
خیلی از قدیمی های محله نوغان که امروز دیگر 
در میان ما نیستند و عمرشان را به شما داده اند، 
دروازه  بــه  مــربــوط  غیرطبیعی  اتــفــاق هــای  ــاره  دربـ
سخن می گفتند و این مسئله را به طلسم، جادو 
پژوهشگران،  اعتقاد  به  امــا  مــی دادنــد،  ربــط  و... 
مسئله این نفرین را می شود به سادگی ضرب دو 

دوتا، چهارتا حل کرد! 

واقعیت ماجرا چيست؟ ◾
واقعیت این است که تا پیش از ورود شاه عباس 
یکم به مشهد و بیرون کردن ازبکان در خراسان، 

شهر مشهد پیاپی مورد حمله آن ها بود.
 اگــر یــادتــان باشد بــرایــتــان تعریف کــردم کــه در 
فرماندهی  بــه  ازبــک هــا  خــورشــیــدی،   968 ســال 
آوردنــد و چه  عبدالمؤمن خان چه بر سر مشهد 

قتل عامی به راه انداختند؟
 تا پیش از آنکه دروازه پایین خیابان ساخته شود، 
دروازه میر محل ورود کاروان ها و شاید لشکریانی 
بود که از سمت مرو و سرخس به سوی مشهد 
می آمدند؛ بنابراین هجوم ازبک ها اغلب از سمت 
این دروازه اتفاق می افتاد و آن ها غارت و کشتار را 

از ورودی دروازه میر آغاز می کردند.
 این حمالت که در یک دوره حدوداً 80 ساله، به 
صورت هر چند سال یک بار اتفاق می افتاد، این 
که  کرد  تقویت  مشهد  مــردم  میان  در  را  دیدگاه 
کردن  باز  و  شده  است  نفرین  میر،  دروازه  انگار 
به  مــی شــود  نــابــودی شهر  و  ویــرانــی  آن، موجب 
نامیدند  نفرین شده  را دروازه ای  همین دلیل آن 
بــزرگ در شهر  فتنه  یــک  آغــاز  را  بــاز شدنش  و 

می دانستند.
بوستانی  دروازه،  ایــن  حــدودی  در محل  امـــروزه   
نام »بوستان میر« ساخته اند و کمتر  کوچک به 
کسی می داند که دلیل این نام گذاری چیست؟ اما 

خب، حاال شما می دانید.

دروازه میر، در بخش شرقی محله نوغان قدیم قرار داشت؛ جایی که امروزه حدوداً در 
حاشیه بولوار وحدت )از چهارراه مقدم طبرسی به سمت پنجراه پایین خیابان( واقع 
شده  است. دلیل نام گذاری دروازه هم، نزدیک بودن آن به یک زیارتگاه قدیمی بوده ؛ 

زیارتگاه »میرعلی آمو«.
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علی احلق
 خدايا به تو پناه 
مى برم از اين که 

باطل را بر حق 
ترجیح دهم.
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رئیس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان اسالمشهر با اشاره 
به برگزاری پویش »نــورِ دیــده« بــرای حفظ قــرآن کودکان و 
نوجوانان گفت: در مرحله دوم این پویش 503 کودک بناست 

یک جزء قرآن را تا آذرماه حفظ کنند.
حجت االسالم سیدحسین موسوی، رئیس اداره تبلیغات 
اسالمی شهرستان اسالمشهر در گفت وگو با خبرنگار فارس 
با اشاره به اجرای پویش قرآنی »نور دیده« در این شهرستان 

اظهار کرد: این طرح از ماه رمضان ۱۴00 آغاز و به مردم اعالم 
شد به کودکان ۶ تا ۱۲ سال خود، حفظ ۱۴ سوره کوچک قرآن 
را آموزش دهند و به فرزندان ۱۲ تا ۱5 ساله خود نیز ۱۹ سوره 
)تعداد حروف عبارت بسم هللا الرحمن الرحیم( بیاموزند. این 
کودکان پس از حفظ این تعداد سوره، می بایست محفوظات 

خود را برای شرکت در این پویش ارائه می کردند.
موسوی با طرح این پرسش که چرا ۱۴ یا ۱۹ سوره اعالم شد، 

گفت: هــدف ما ایــن بــود شرایطی فراهم شــود تا کودکان و 
نوجوانان خیلی آسان در این پویش شرکت کرده و موفقیت 
کسب کنند و با چشیدن حــالوت حفظ قــرآن کریم، این 

مسیر را ادامه دهند.
رئیس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان اسالمشهر تصریح 
کرد: در این طرح اداره تبلیغات اسالمی و ۹ خانه قرآنی به 
عنوان پایگاه های اجرای این پویش معرفی شدند تا مردم 

بتوانند با دبیرخانه ارتباط بگیرند و محفوظات کودکان خود 
را ارائه دهند.

موسوی گفت: در این مدت تاکنون ۸00 کودک و نوجوان با 
خانواده های خود در این پویش شرکت و محفوظات خود را 
هم ارائه کرده اند. بسیاری از خانواده های شرکت کننده در 
این پویش را می توان قشر خاکستری توصیف کرد و تنها 

اقشار مذهبی حضور پیدا نکردند.

رئیس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان اسالمشهر گفت: 
برای ارتباط مردم با این پویش، خانه های قرآنی شهرستان 
اسالمشهر محور شدند تا عــالوه بر راحتی مــردم، زمینه  
آشنایی مردم با این مراکز فراهم شود. در کشور باید به سمت 
حکمرانی مردمی برویم و الزم است الیه های میانی مانند 
مساجد، هیئت ها و خانه های قرآنی تقویت شوند که در 
این صورت، کشور به سمت قرآنی شدن پیش خواهد رفت. 

سازمان تبلیغات اسالمی باید دست از تصدی گری بردارد و 
ریل گذاری کند تا مردم قوی شوند.

وی با اشاره به اینکه همایش »نورِ دیده« پس از ماه رمضان 
با حضور حجت االسالم سهرابی، مدیرکل تبلیغات اسالمی 
استان تهران در ورزشگاه شهید سلیمانی این شهرستان 
برگزار شد و قرعه کشی هدایای مــادران نیز صورت گرفت، 
خاطرنشان کرد: مرحله دوم این پویش که حفظ یک جزء 

قرآن است، پس از این برنامه کلید خورد که هم اکنون در حال 
اجراست. از ۸00 شرکت کننده مرحله نخست، 503 نفر در 
این مرحله ثبت نام کردند. این طرح برای حفظ این یک جزء 

تا پایان آذرماه ادامه خواهد داشت.
موسوی با بیان اینکه دوره توانمندسازی و آموزش حفظ جزء 
30 قرآن کریم را ناظر به مخاطب کودکان و نوجوانان برگزار 
کردیم، گفت: فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی در این دوره 

شرکت و گواهی نامه دریافت کردند. این افراد برای آموزش 
آن 503 متقاضی در خانه های قرآنی حضور پیدا کردند. این 
503 نفر در قالب ۶۱ کالس که ۲3 کالس مجازی و 3۸ کالس 
حضوری است، در حال آموزش هستند. در پایان این دوره 
از تمام کودکان تجلیل خواهد شد و اردوی تفریحی نیز برای 
کودکان و خانواده ها برگزار می شود. البته از بین کودکان نیز 

۲0 نفر برگزیده و تبلت دانش آموزی دریافت خواهند کرد.

فعالیت قرآنی 
پويشى که به 
دنبال عالقه مندی 
کودکان به حفظ 
قرآن است

موعظه
حجت االسالم محسن قرائتی

  مسئولیت؛ فرصتى برای اثبات وفای به عهد،  
درستى و راستى 

به گزارش روابط عمومى ستاد اقامه نماز، حجت  االسالم 
والمسلمین محسن قرائتى در جلسه هیئت دولت که با حضور 

حجت االسالم والمسلمین رئیسى رياست جمهوری اسالمى ايران، 

معاونان و وزرا برگزار شد، در سخنانى با تشريح اخالق مديريتى 
از ديدگاه اسالم بر اهمیت رعايت اصول و ارزش های دينى در حوزه 
مديريت تأکید کرد و خواستار توجه جدی مسئوالن به اقامه نماز 

به عنوان اولويت در دستگاه  های اداری شد.قرائتى در بخشى از 
سخنان خود با اشاره به آيه ۱۶۵ سوره انعام گفت: خداوند متعال 

در قرآن مى فرمايد درجات بعضى از شما بر بعضى ديگر برتری 
دارد تا در آنچه به شما داده، بیازمايد.رئیس ستاد اقامه نماز کشور 

در ادامه با تأکید بر توجه به نتايج کارهای انجام شده و تغییر و 
تحوالت صورت گرفته، خاطرنشان کرد: به تصمیمات و راه رفته 

نگاه نکنید بلکه به راه های نرفته و به خروجى ها نگاه کنید.

وی در بخش ديگری از سخنان خود با بیان ضرورت رسیدگى 
به مطالبات مردم تصريح کرد: هیچ مانعى وجود ندارد وزيری 

برای تصمیم گیری با وزرای قبلى مشورت داشته باشد؛ اين امر 
موجب مى شود فاصله ارتفاع مطالبات مردم با ارتفاع فعالیت های 

مسئوالن کمتر شود.

اين مفسر قرآن در ادامه با اشاره به آيه ۴۵ سوره عنکبوت، تأکید 
الَه  کرد: مشکالت اجتماعى را با نماز حل کنید چرا که »إنَّ الصَّ

َتْنهى  َعِن الَْفْحشاءِ َو الُْمْنَکِر« قطعًا نماز، انسان را از زشتى ها و 
منکرات بازمى دارد.قرائتى يادآور شد: نقطه ثقل »الذين ان مکناهم 

فى االرض« مسئوالن هستند و مديران ارشد با شرکت در نماز 

جماعت و تصويب شورای اقامه نماز دستگاه  ها در سازمان اداری 
و استخدامى کشور و ابالغ آن، به ترويج و توسعه فرهنگ نورانى 
نماز کمک کنند.رئیس ستاد اقامه نماز کشور در بخش ديگری از 

سخنان خود با اشاره به آيه ۸۱ سوره آل عمران، تصريح کرد: قرآن 
کريم راه و رسم مديريت را به ما آموزش داده است. خداوند متعال به 

پیامبران خود تذکر داده هر کس به عنوان مدير منصوب مى شود، 
روزی عزل خواهد شد.وی افزود: اين مسئولیت فرصتى برای 

اثبات ويژگى های وفای به عهد، صداقت، درستى و راستى و … 
است که خداوند در قرآن به آن ها اشاره مى کند و بايد تالش کنیم از 

اين فرصت به درستى استفاده کنیم.

بهمن دهستانى  هفته گذشته 
تــومــاس فــریــدمــن، ســتــون نــویــس 
ــهــودی  و تــحــلــیــلــگــر بــرجــســتــه ی
ــامــه نیویورک  آمریکایی در روزن
تایمز نــوشــت: تنها تصمیمات 
بایدن مانند خروج از افغانستان 
نیستند که وضعیت خاورمیانه 

را تغییر می دهند بلکه بحران آب و وخامت شرایط 
اقلیمی، کشورهای ایــن منطقه را زیــر فشار خواهد 
گذاشت. یادداشت او که با تصویری از رودخانه ای 
خشک در خوزستان و نــوار مــرزی با عــراق همراه بود 
تصریح کرده: گرما و خشکسالی در ایران بیشتر خواهد 
شد و این کشور همچون تابستان گذشته با تنش های 

بیشتری روبه رو می شود.
این نمونه ای از نگاه شوم دشمنان ایــران اسالمی به 
وضعیت زیست محیطی در کشورمان است که نشان 
از طمع آنان به سوءاستفاده از چالش های داخلی دارد.
ایــن در حالی اســت کــه هشدارها درزمینه بحرانی 
شدن اقلیم خشک ایــران توسط مسئوالن، مراکز و 
کارشناسان و فعاالن داخلی افــزایــش یافته است. 
تشکیل جلسه شورای عالی به ریاست رئیس جمهور 
پس از سال ها برگزار نشدن، گامی ارزنده و امیدبخش 

در بررسی و رسیدگی به این مسئله ارزیابی می شود.
همچنین سفر روز پنجشنبه سیزدهم آبان ماه رئیس 
جدید سازمان محیط زیست به قم و دیدار با مراجع 
عظام تقلید و بزرگان دینی مطلع مناسبی برای آغاز 
تحول در رفتارهای زیست محیطی با شکل گیری عزم 

ملی و متکی بر آموزه ها و هدایت دینی است.
در ایــن دیــدارهــا مــراجــع تقلید قــم از کم توجهی به 
مباحث زیست محیطی و نابودی برخی از عرصه های 
جنگلی و سواحل برای ساخت خانه و ویال انتقاد کرده 
و بر جمع آوری و دفع اصولی زباله ها و پسماندها برای 
حفظ سالمتی محیط و زیست گیاهی و جانوری تأکید 

کرده اند.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست در این مالقات ها گفته اســت: در مناسبات 
بین المللی مسائل زیست محیطی و تغییر اقلیم 
بــه تــدریــج جــای بــرخــی مسائل مهم جهانی مانند 
هسته ای را می گیرد و هــرســال اهمیت آن بیشتر 
می شود. آقای سالجقه اظهار داشته است: در مباحث 
مدیریتی کــالن کشور و بــه ویــژه محیط زیست، نیاز 

زیادی به رهنمودهای علمای حوزه علمیه دارد.
آیـــت هللا عــلــوی گرگانی در مــالقــات رئــیــس ســازمــان 

مــحــیــط زیــســت بـــا ایــشــان 
تصریح کرده است: »محیط 
زیـــســـت یــکــی از مــســائــلــی 
است که در کشور ما کمتر به 
آن تــوجــه مــی شــود، امکانات 
و ظرفیت های محیط زیست 
متعلق به تمام مخلوقات خداوند 
است و از بین بردن آن فقط جفا 

به انسان نیست بلکه ظلم به جهان خلقت است«.
در این زمینه آموزه های قرآن و عترت سرشار از توجه 
به طبیعت و انذاز نسبت به حفظ و صیانت از منابع 

خدادادی است.
ــرورت  ــوره واقــعــه بــر ضـ ــات ۶۸ تــا 70 ســ ــ ــدا در آی خـ
شکرگزاری و قدردانی به خاطر آب گوارایی که بر زمین 
فرو می فرستد تأکید می کند و یا در آیه ۱۸ سوره مؤمنون 
به تدبیر الهی در اندازه باران و آب اشاره  دارد. در تفسیر 
قمی از امام باقر)ع( آمده است: »آب باران در زمین نفوذ 
کرده و در آن ذخیره می شود و آنگاه به صورت نهرها، 
چشمه ها و چاه ها درمی آید و از آن بهره برده می شود«.
اما باید دانست این رفتارهای جوامع بشری است 
که به منابع الهی لطمه می زند آنچنان که در آیه ۴۱ 
سوره روم آمده است: »به سبب اعمال مردم، فساد 
در خشكی و دريا آشكار شد تا به آنان جزای بعضی از 

كارهايشان را بچشاند، باشد كه بازگردند«.
در احادیث اهل بیت)ع( منزلت آب و جایگاه آن در 
تداوم حیات و کرامت انسانی و زیست تمدنی بارها 
مورد تأکید قرار گرفته است. در کتاب قُرب االسناد از 
منابع روایی کهن امامیه از امیرمؤمنان)ع( نقل شده: 
»ملتی که آب و زمین کشاورزی دارد ولی بر اثر کم کاری 

یا بدکاری محتاج شود از رحمت خدا دور باد«.
منابع انسانی اعم از بزرگان دینی یا مراکز مذهبی و 
به خصوص آمــوزه هــا و ذخایر فرهنگی و دینی ایــران 
ــرای شــروع  اســالمــی همگی ظرفیت هایی بی بدیل ب
تحول و تغییر در رفتار با طبیعت و فــراورده هــای آن 
هستند که باید برای غلبه بر بحران آب و اقلیم از آن ها 

استفاده کرد.
همچنین باید از ظرفیت های نهفته در انقالب اسالمی 
با ارائه الگوهای تازه در حکمرانی آب و نیز سبک زندگی 

دوستدار محیط زیست بهره گرفت.
حرکت های جهادی و انسانی برآمده از تربیت انقالبی 
شاید از معدود زمینه های باقی مانده بــرای گــذار از 
چالش های بزرگ اقلیمی باشد که نیازمند فراخوان و 

فعال سازی است.

سیدمحمدجوادسايبان   از دیرباز تاکنون یکی 
از نقش های مهمی که دستخوش تغییرات فراوانی 
شده، جایگاه دختران در جامعه است. پیش از ظهور 
اسالم و در دوره جاهلیت، دختران از حقوق و مزایای 
بسیار کمی برخوردار بودند به گونه ای که جامعه عرب 
بــرای زن استقاللی در زندگی قائل نبود و حرمت و 
شرافتی برای او نمی شناخت تا جایی که در مشکالت و 
سختی های زندگی، نخستین نفری که قربانی می شد 
زنان و دختران بودند. یکی از دردناک ترین صحنه های 
عصر جاهلیت، قضیه زنده به گور کردن دختران است 
که قــرآن کریم نیز از ایــن حادثه نــاگــوار سخن گفته 
است. با گذشت زمان، شرایط و وضعیت دختران در 
دوران جاهلیت اندکی تغییر کرد اما نگاه ابزاری به آنان 
همچنان باقی بود. با ظهور اسالم، ورق به طور کامل 
برگشت و این آیین آسمانی بستری را فراهم کرد تا 

نگاه به زن از یک عنصر بی اختیار به 
یک عنصر پرارزش و نقش آفرین 

بدل شود.
آنچه اسالم به دختران هدیه کرده 

به صورت زیر است:

۱- شــأن و منزلت اجتماعی:قضیه 
ــان در عصر کهن و حتی در  تحقیر زن

دوران مدرن امروزی یکی از دغدغه های مهم بشریت 
است. نگاه ابزاری غرب به این عنصر ارزشمند حرمت 
آنان را در هم شکسته و جایگاه رفیع آنان را مکدر کرده 
است. ایده اسالم برای مبارزه با این تفکر غلط، مهندسی 
نظام فکری افراد بود. این آیین هدفمند الهی، در ابتدا 
با بیانی محبت آمیز و رسا، استعداد و نبوغ ذاتی زنان 
و دختران در جهات و ابعاد متعدد را به جامعه معرفی 
نمود تا از این طریق مقام و شأن واقعی آنان را به تصویر 
کشد. سپس با تکریم، احترام و اعطای مسئولیت های 
مهم و سرنوشت ساز؛ شأن، منزلت و جایگاه واقعی زنان 

را که تا آن روز شناخته نشده بود به آنان اعطا کرد.

۲- مربی نسل های پیش رو:یکی دیگر از برنامه های 
دقیق و هوشمندانه اســالم، تغییر نوع نگاه مــردم به 
جایگاه دختر در خانواده بود. اسالم با معرفی جایگاه 
واالی دختران در جامعه و نقش کلیدی و مهمی که 
آنان در خانواده و جامعه ایفا می کنند، فرزندآوری و 
زاد و ولد را که عده ای وظیفه قهری آنان می دانستند 
به عنوان یک ارزش و فضیلت معرفی نمود و با اعطای 

نقش مربیگری به مادران، نه تنها جایگاه رفیع آنان را 
مشخص کرد بلکه مسئولیت مهم تربیت نسل آینده 
را به آنان واگذار نمود. اعطای این نقش خطیر و مهم، 
نشان دهنده ارزشمندی زنان و دختران در شکل گیری 

آینده جامعه است.

۳- امنیت و احترام:هویت بخشی و ایجاد امنیت 
اجتماعی یکی دیگر از هدیه های اسالم به بانوان بوده 
اســت. اســالم با معرفی حجاب که یکی از مصادیق 
مــهــم تحقق امــنــیــت اجــتــمــاعــی در جــامــعــه اســت، 
ضمن حفاظت از ارزش واالی زنـــان و دخــتــران در 
برابر آسیب های خطرناک جامعه، هویتی خاص و 
منحصر به فرد را به آنــان هدیه کــرد. زن با استفاده 

اسالمی، نه تنها فرصت بیشتری از عنصر حجاب 
ــرای تــهــذیــب، تزکیه نفس و  بـ
ساماندهی ملکات نفسانی 
خود دارد بلکه مسیر رسیدن 
به قرب الهی برای او فراهم تر 

است.
خداوند، خطاب به پیامبر 
اکـــــــرم)ص( مــی فــرمــایــد: 
َّبیِ  قُل ّلِزْوَاِجَک وَ بَنَاتَِک  »یَاایهُّا الن
وَ نَِساءِ الْمُؤْمِنِیَن یُدْنِیَن عَلَیهْنَّ مِن جاََلبِیبِهِنَّ ذَالَِک 
َّهُ غَفُورًا رَِّحیمًا؛  ْــَن وَ کــاََن الل ُــؤْذَی ــَی أَن یُعْرَفَْن فاََل ی أَدْن
ای پیامبر، به همسران و دخترانت و زنــان مؤمنان 
بگو: روسری های بلند بر خود بیفکنند، این )عمل( 
مناسب تر است، تا )به عفت و پاکدامنی( شناخته 
شوند و مورد آزار قرار نگیرند و خداوند آمرزنده مهربان 

است«.
بنابراین اگر با رویکرد روان شناسی و جامعه شناختی 
به قضیه حجاب و پوشش اسالمی برای مردان و زنان 
بنگریم متوجه خواهیم شد این مسئله، تنها کارکرد 
ــدارد و فقط بـــرای ساماندهی اخـــالق و رفتار  فـــردی نـ
تک تک انسان ها نیست، بلکه از کارکرد اجتماعی 
نیز برخوردار است و کنترل غرایز نفسانی و جلوگیری 
از معاشرت های بی بند و بار از جمله آن هاست. ثمره 
ایــن هدیه  ارزشمند اســالم به دخــتــران، جلوگیری از 
انحالل کانون مستحکم و پایدار زناشویی و تحکیم نظام 
خانواده و امنیت اجتماعی است. امید است دختران 
ما با شناخت جایگاه ارزنده خود، همواره موجب رشد و 
ترقی جامعه شده و در بزنگاه های مهم با حضور پررنگ 

و تأثیرگذارخود، آینده را به بهترین شکل رقم بزنند.

 آموزه های دینی
  وبحران هاي زیست محيطي

 سه هدیه بزرگ اسالم
 به دختران وبانوان

دیدگاهیادداشت مستقیمى    آمــنــه 
 »... ما که نسل گذشته 
را دیــــده ایــــم و آگـــاهـــی 
ــان  ــودمــ درســــتــــی از خــ
ــم مــی تــوانــیــم زمانه  داریـ
ــه فـــرزنـــدان پــرتــعــداد  ــن جــعــفــر)ع( ک مــوســی ب
ــدود 3۴ فــرزنــد( داشــتــه انــد را درک کنیم.  )حـ
در زمــانــه ای کــه ســـادات قلع و قمع می شدند 
و هــارون الــرشــیــد آل عــلــی)ع( و حــامــالن اســالم 
ناب یعنی اهل بیت)ع( و بنی هاشم را در هر دو 
عرصه جنگ نرم و جنگ سخت از بین می برد 
تــا قــرائــت صحیح از دیــن عــرضــه نــشــود، امــام 

کاظم)ع( در فرزندآوری سنگ تمام گذاشتند.
 بعد می بینیم هر یک از این سادات جلیل القدر 
در گوشه ای از سرزمین اسالمی روشنی بخش 
محافل شیعه و هر یک علمدار و علم به دست 
عــرصــه اســـالم نــاب و مــقــاومــت شـــده انـــد...«؛ 
این جمالت بخشی از سخنان حجت االسالم 
والــمــســلــمــیــن ســیــدمــهــدی واعــــظ مـــوســـوی، 
کارشناس مذهبی و مشاور خانواده است که 
درباره ضرورت های فرزندآوری و سیاست های 
افزایش جمعیت با ما در میان گذاشته است 

که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

مسئله فـــرزنـــدآوری و افــزایــش جمعیت در  ◾
آمــوزه هــای دیــنــی چــه تعریف و اهمیتی دارد و 
آیــا می توان به دالیلی که امــروز به عنوان موانع 
فرزندآوری مطرح است، از آن سر باز زد و ممانعت 

کرد؟
ــدآوری در مسیر طبیعت انسانی است  ــرزن ف
ــرای نــیــاوردن فــرزنــد دلیل آورد نه  یعنی باید ب
آوردن اوالد. نرم افزار اولیه ای که خداوند نوشته 
و هندسه ای که بــرای هستی تدوین کــرده، بر 
مبنای فــرزنــدآوری و تولید مثل اســت از این 
رو، وقــتــی مــانــع ایــن چــرخــه می شویم درواقـــع 
سازوکار خلقت و آفرینش را کنار می گذاریم 
و بنابر دالیلی که همگی می تواند غیرمنطقی 
و غیرواقعی باشد در ایــن مسیر مانع ایجاد 

می کنیم.
اگــر از مــا بپرسند »اصـــل بــر چــیــســت؟« باید 
بگوییم اصــل بــر فــرزنــدآوری اســت؛ چنان که 
پیامبر اکرم)ص( فرمودند: ازدواج کنید، نسلتان 
را توسعه دهید )نسل انسانی را(، زیاد شوید... 
این زیــاد شدن همین امــروز هم که بسیاری از 
کارها توسط ماشین و صنعت و آی تــی انجام 
مــی شــود اهــمــیــت دارد چـــون کــثــرت و تــعــداد 

همیشه یک مسئله است. 
در دعـــای شــریــف افــتــتــاح یــکــی از گــالیــه هــا و 
شکوه هایمان به درگاه الهی از قلت عدد و کمی 
تعداد در مقابل زیادی دشمنان است: »... کَثْرَهَ 
ََّه عََددِنا«. معلوم می شود عدد حرف  ِّنا وَ قِل عَدُو

دارد و تعیین کننده است. 
وقتی آمریکا 50 هزار نیرو در افغانستان، عراق 
و... پــیــاده می کند، بــا تــعــداد و عُــده اســت که 
چنین می کند اینکه بگوییم عصر صنعت و 

ماشین و رایانه است و به عدد نیازی نداریم، 
صحیح نــیــســت. دشــمــنــان مــا از همین عــدد 
بهره می گیرند و کشورهای دیگر را بــا همین 
عدد و کثرت مــورد هجمه قــرار می دهند اما ما 
با دالیل واهی و بچگانه از فرزندآوری و اهمیت 
افزایش تعدادمان سر بازمی زنیم و می گوییم: 
یکی مرد جنگی به از صد هزار! یا اگر یک بچه 
خوب تربیت کنیم بهتر از آن است که ۱0 بچه 

بی تربیت داشته باشیم!

پاسخ به چنین توجیهات و دالیلی در مقابل  ◾
مانع تراشی در مسیر فرزندآوری چیست؟

اینجا باید بپرسیم آن ها که ۱0 فرزند داشته اند 
خروجی تربیتی شان بهتر بوده یا آن ها که تک 

فرزندی را برگزیده اند؟
 ۲۶ ســال اســت در دفتر مشاوره با مراجعانی 

روبه رو می شوم که با بچه هایشان مشکل دارند 
یا آن ها که ازدواج کرده و شغل برگزیده اند در 
میانشان می بینم تــک فــرزنــدی یــا دوفــرزنــدی 
ــنـــد اجـــتـــمـــاعـــی شــــدن و  ــوجـــب شــــده فـــرایـ مـ
جامعه پذیری را یاد نگرفته باشند و وقتی وارد 
میدان و عرصه ای می شوند نمی توانند از پس 
مشکالت بربیایند و هوش اجتماعی و هوش 
هیجانی شان رشــد نکرده اســت؛ ایــن معموالً 
ریشه در تک فرزندی آن ها دارد. در نقطه مقابل 
نــواده هــای پرجمعیت بچه ها  می بینم در خــا
مهارت های زندگی مثل مهارت حل مسئله، 
ابــراز وجــود و بیان خویشتن، هوش اجتماعی 
ــورت اتــومــاتــیــک و  و جــامــعــه پــذیــری را بـــه صــ
خودبه خود یاد گرفته اند و مهارت هم یافته اند. 
بــمــانــد ایــنــکــه انــســان وقــتــی بـــرادر و خــواهــران 
مــتــعــدد و عــمــه و عــمــو دارد احــســاس هویت 

بیشتری می کند. خیلی اوقات دیدم بچه با مادر 
خود ارتباط خوبی ندارد اما با خاله و عمه هایش 
ارتباط خوبی دارد و همین سبب می شود تخلیه 
روحی و عاطفی شود و به اعتیاد و خودکشی و 

بن بست و پوچی مبتال نشود.

چه فضائل و برتری های دیگری بر ازدیاد نسل  ◾
و فرزندآوری مترتب است که آموزه های دینی ما 

بسیار به آن توصیه کرده اند؟
از مهم ترین فضائل و بــرتــری هــای عــدد یکی 
همین اســت که بــرای مثال بچه با عمه و عمو 
درددل می کند، عموها و دایی ها زیر بال و پرش 
را می گیرند و تنها نیست و جایگزین زیاد دارد 
اما بچه بدون خاله، عمه، عمو و دایی احساس 
تنهایی می کند و با سگ و مار مأنوس می شود 
ــارش بــه جــایــی مــی رســد کــه زشتی ها  یعنی کـ

برایش زیبا می شود چون احساس خأل، پوچی، 
بی هدفی و بی انگیزگی می کند. ما نمونه های 
این را هر روز در دفتر مشاوره می بینیم، این ها 
ما را به فکر وامی دارد وقتی در مسیر خلقت و 
تولید مثل به عنوان مسیر فطری حیات آدمی 
مانع ایجاد و اصطالحاً فضولی و دست درازی 
می کنیم، آثار و عوارض منفی اش به مرور زمان 

بر ما تحمیل می شود.

فرزندآوری در ابعاد مختلف برای کشور چه  ◾
برکات و فوایدی دارد که باید بــرای جلوگیری از 

روند رو به نزول آن برنامه ریزی کنیم؟
در بعد نظامی اگر بسنجیم تولیدمثل و تکثیر 
ــه تــحــدیــد و مــحــدود کـــردن آن، امــری  اوالد ن
ضروری است به ویژه برای مسلمین که این همه 
دشمن در دنیا داریم. جالب آنکه برای آمریکا و 

اسرائیل هم عدد و عُده مهم است. 
در بعد تربیتی هــم هــمــان طــور کــه بــیــان شد، 
فرزندان مهارت های زندگی را در خانواده های 
پرجمعیت بهتر فــرا می گیرند امــا در مقابل، 
در خــانــواده هــای کــم جمعیت بچه ها پرتوقع 
و خــودخــواه بــار می آیند نه فروتن و متواضع؛ 
بنابراین اهل تعامل نیستند چون محیط زندگی 
برایشان این اقتضا را فراهم نکرده است، از بدو 

تولد همه چیز در اختیار او است. 
بعضی بچه ها گویی در اتاقی لوکس زندانی 
ــرا بـــار مــی آیــنــد و درنــهــایــت  ــردگ مــی شــونــد و ف
سگی در بغل می گیرند؛ این فرد هنگام ازدواج 
توانایی ندارد چون اصالً مهارت های اجتماعی 
را فــرا نگرفته اســت. این ها یک شبه آموخته 
نمی شود. چنین افرادی بسیار زودرنج هستند، 
ــران و هــم در مــیــان پــســران،  هــم در بــیــن دخــت
چنان که در مشاوره ها بر این زودرنجی تأکید 

می کنند.
 اگرچه انسان ها زودرنج هستند اما این سطح، 
آسیب رسان و مخرب است. چنین فردی پس 
ــج و محتاج درک دیگری  از ازدواج چــون زودرن
اســت و فــردگــرا بــار آمــده، نمی تواند سازگاری 
زندگی زناشویی را داشته باشد. امــروز ما به 
عــوارض ایــن مسئله مبتال هستیم و حداقل 
دو دهه را خراب کرده ایم دهه شصتی ها و دهه 

هفتادی ها.

چاره کار چیست؟ ◾
دو سه دهه خــراب شده به دلیل تصمیمی که 
در ابتدا شاید خوب به نظر می رسید اما نباید 
ادامه می یافت؛ باید سیاست تغییر می کرد، ما 
دیر به فکر افتادیم. شیر آبی بود که بازشد و 
بعد فراموش کردیم آن را ببندیم و این تبدیل به 

سیل شد، این خرابی ها از بین نمی رود.
 بــه تــازگــی دیــدم دکتر بانکی پور در کمیسیون 
مربوطه مجلس بــه دنــبــال طرحی هفت ساله 
اســت کــه هــر ســال رشــد جمعیت یــک درصــد 
افزایش یابد تا 7 درصد جلو بیفتیم. امید است 
هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی )خیرانی 

که هر زمــان کــاری را به ثمر رســانــده انــد( به این 
مسئله توجه داشته باشند و به عنوان واجب 

شرعی وارد عرصه تشویق فرزندآوری شوند.
 مــثــالً بـــرای فـــرزنـــدآوری جــوایــز و ســازوکــارهــای 
تشویقی لــحــاظ شــود ازقــبــیــل تأمین دو سال 
مخارج پوشک و...؛ این ها جامعه را به حرکت 
ــراد در مایحتاج اولیه  ــی دارد چــون بعضاً اف وامـ
ــد! هــمــچــنــیــن اســــت اعــمــال  ــده انـ ــانـ زنـــدگـــی مـ
دورکاری های ساالنه برای مادران تا جامعه تکانی 
جــدی بخورد و سیاست تکثیر نسل بر فضای 

جامعه حاکم شود.
چون با این وضعیت خسارتی عظیم می بینیم و 
30 سال دیگر جامعه ای کامالً پیر و سالخورده و 

ناتوان خواهیم داشت.
 30 سال به سرعت می گذرد و باید برنامه داشته 
باشیم. از همه قوا می خواهیم مددرسانی کنند 
و خیران نیز به میدان بیایند تا ایــن معضل را 

برطرف کنیم.

ســیــاســت جــمــعــیــتــی حـــضـــرت مـــوســـی بن  ◾
جعفر)ع( در خفقانی که هارون الرشید و بنی عباس 
حاکم کرده بودند چقدر می تواند الگوی فرزندآوری 

در عین سختی ها و مشکالت باشد؟
نسل جدید هر چه نگاه می کنند با تحدید نسل 
مواجه می شوند و شاید درک درستی از برهه 
زمانی پیش از این و تعدد فرزند نداشته باشند، 
چه برسد به درک زمانه و سیاست امام کاظم)ع(. 
من در سن 5۸ سالگی به یاد دارم حتی پیش از 
انقالب شعار »فرزند کمتر، زندگی بهتر« قرار بود 
پیاده شود اما مردم زیر بار نمی رفتند و بنابراین 

رژیم خیلی هم موفق نشد. 
ما درک کردیم تکثیر نسل ارزش است و فواید آن 
و زیبایی هایش را لمس کردیم و امروز که بچه های 
عصر تحدید نسل را می بینیم، با عوارض آن ها 
نیز آشنا هستیم. ما که نسل گذشته را دیده ایم 
و آگــاهــی درســتــی از خــودمــان داریـــم می توانیم 
ــان مــوســی بــن جــعــفــر)ع( که  درک کنیم در زمـ
فرزندان پرتعداد )حدود 3۴ فرزند( داشته اند به 
چه معناست در زمانه ای که سادات قلع و قمع 
می شدند و هارون الرشید آل علی)ع( و حامالن 
اسالم ناب یعنی اهل بیت)ع( و بنی هاشم را در 
هر دو عرصه جنگ نــرم و جنگ سخت از بین 
می برد تا قرائت صحیح از دین عرضه نشود، امام 

کاظم)ع( در فرزندآوری سنگ تمام گذاشتند.
 سپس می بینیم هر یک از این سادات جلیل القدر 
در گــوشــه ای از سرزمین اسالمی روشنی بخش 
محافل شیعه و هر یک علمدار و علم به دست 

عرصه اسالم ناب و مقاومت شده اند. 
از این رو، آرزو می کنم روزی تا دیر نشده فرهنگ 
تکثیر و ازدیاد نسل حاکم شود و ما را از نگاه های 
سطحی دور نگه دارد و مسئوالنمان را بیدار 
کند تا از امکانات کشور استفاده کنند و تحول 
جمعیتی رخ دهد و افزایش نسل و برکات آن را 

شاهد باشیم.

درگفت وگو با حجت االسالم واعظ موسوی مطرح شد 

 2۶ سال است در دفتر مشــاوره با مراجعانى روبه رو مى شوم که با بچه هايشــان مشکل دارند يا آن ها 
که ازدواج کرده و شغل برگزيده اند در میانشــان مى بینم تک فرزندی يا دوفرزندی موجب شده فرايند 
اجتماعى شدن و جامعه پذيری را ياد نگرفته باشند و وقتى وارد میدان و عرصه ای مى شوند نمى توانند 

از پس مشکالت بربیايند و هوش اجتماعى و هوش هیجانى شان رشد نکرده است .
گزيدهگزيده

فرزندآوری در مسیر فطری حیات آدمی
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مدرک فارغ التحصیلی اینجان���ب فروغ تاج فرزند 
مهدی    صادره از مشهد  شماره ملی 0941117650 
در مقطع کارشناسی پیوسته  رشته  علوم سیاسی  
صادره از مشهد به شماره 148511103908 سریال 
دانش���نامه 0391899 مفقود گردیده است و فاقد 

اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اص���ل م���درک را ب���ه 
دانش���گاه آزاد اسالمی مش���هد به نشانی: مشهد 
بلوار امامیه، امامیه42 س���ازمان مرکزی دانشگاه 
آزاد اسالمی مش���هد  اداره امور فارغ التحصیالن 

ارسال نمایید. 
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مدرک  موقت فارغ التحصیلی اینجانب شکیبا 
حبیب���ی ف���ر  فرزند عل���ی  صادره از بهش���هر 
ش���ماره شناس���نامه 7 در مقطع کارشناس���ی 
ناپیوس���ته رش���ته آموزش ابتدایی  صادره از 
مشهد به ش���ماره 6/23772 مفقود گردیده 

است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاضا می ش���ود اصل م���درک را به 
دانش���گاه آزاد اس���المی مش���هد به نش���انی: 
مش���هد بول���وار امامی���ه، امامیه42 س���ازمان 
مرکزی دانش���گاه آزاد اس���المی مشهد  اداره 

امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید. 
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کلی���ه م���دارک، س���ند و پالکه���ای خودرو س���واری 
پیکان مدل 1358 به ش���ماره موتور 1416212848 
و ش���ماره شاسی 7310011 و شماره انتظامی 448 
ل 45 ای���ران 12 به مالکیت ش���یخ علی زراعتخواه 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ سبز و سند کمپانی تراکتور475 مدل 99 رنگ قرمز 
به ش���ماره انتظامی  12 ایران 677 ک 55  به شماره 
 W03895D2 و شماره بدنه MT4A2W5295H موتور
مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط می باش���د. 
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م���درک  موق���ت فارغ التحصیل���ی اله���ام ناص���ری 
فرزن���د محمدعل���ی   ص���ادره از قوچ���ان  ش���ماره 
شناس���نامه 1234 در مقطع کارشناس���ی پیوسته  
رشته  مدیریت دولتی  صادره از مشهد به شماره 
111006631 مفق���ود گردی���ده اس���ت و فاق���د اعتبار 

می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اص���ل م���درک را ب���ه 
دانش���گاه آزاد اسالمی مش���هد به نشانی: مشهد 
بلوار امامیه، امامیه42 س���ازمان مرکزی دانشگاه 
آزاد اسالمی مش���هد  اداره امور فارغ التحصیالن 

ارسال نمایید. 
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برگ سبز سواری سیستم آر. وی . ام .کو تیپ 
VELAV5-ATم���دل 1396 ب���ه رن���گ س���فید روغنی 
به ش���ماره موتور CA4GA5MG450471 و ش���ماره 
شاس���ی NA6NF1120HC000791 ب���ه ش���ماره پالک 
88- 291 ن 41 مفقود گردیده واز درجه اعتبارساقط 

می گردد. /ر
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اص���ل س���ند و برگ س���بز خ���ودروی س���واری س���مند 
تی���پlxef7 رن���گ س���فید روغن���ی م���دل 1393 ب���ا 
و ش���ماره شاس���ی  147h0077608 موت���ور ش���ماره 

ن87   998 پ���الک  ش���ماره  و   naacj1jc6ef166922
ای���ران 32 بن���ام اقای رجب س���لطانی فرزند حس���ین 
مفق���ود گردی���ده و ازدرج���ه اعتبار س���اقط می باش���د
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برگ س���بز س���واری پژو 405  به رنگ سفید – روغنی 
مدل 1393 به  شماره موتور 164B0006607و شماره 
شاس���ی NAAM31FCXEK886318 به شماره پالک 
32 – 113 ط 88 به مالکیت علیرضا زاهدیان استاد 
مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبارس���اقط م���ی گردد.
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برگ س���بز و س���ند خودرو س���واری پ���ژو 206 مدل 
1382 رن���گ یش���می متالی���ک ب���ه ش���ماره موتور 
10FSF8356556 و شماره شاسی 82607667 و 
شماره انتظامی 344 ن 78 ایران 32 به مالکیت 
وحی���د اس���توار مفق���ود و از درج���ه اعتبار س���اقط 

می باشد. 
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م���درک فارغ التحصیل���ی اینجان���ب ابراهی���م ب���ک 
چالک���ی فرزند حس���ین به ش���ماره شناس���نامه 19  
ص���ادره از قوچ���ان در مقط���ع کارشناس���ی رش���ته 
مهندس���ی ش���یمی -صنای���ع گاز ص���ادره از واح���د 
دانش���گاه آزاد اس���المی واح���د قوچان به ش���ماره 
138820600630 مفق���ود گردی���ده اس���ت و فاق���د 
اعتبار می باش���د.از یابن���ده تقاضا می ش���ود اصل 
مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان به 
نشانی : قوچان -کیلومتر 4 جاده قوچان - مشهد 
- مجتم���ع دانش���گاه آزاد اس���المی واح���د قوچان 

ارسال نمایید.
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اینجانب مریم مس���گرانی  مالک خودروی سواری   
هاچ بک پژو  تیپ 206TU3  رنگ س���فید روغنی  
س���ال 1398  به ش���ماره شهربانی 78 و 651 ایران 
42 و ش���ماره بدن���ه NAAP03EE9KJ749230و 
ش���ماره موت���ور 182A0078418 ب���ه عل���ت فقدان 
اس���ناد فروش تقاضای رونوش���ت المثنی اس���ناد 
مذکور را نموده است لذا چنانچه هر کس ادعایی 
در مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت 10 روز به 
دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو 
واقع در پیکان ش���هر س���اختمان س���مند مراجعه 
نماید بدیهی اس���ت پس از انقضای مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
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مجوز اسلحه چخماقی ساچمه زنی تک لول کالیبر12 
ساخت ترکیه به ش���ماره مجوزشکار2202150 شماره 
سالح 300472153 به نام حسن بیونکی فرزند علی 
شماره شناسنامه 428مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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اصل س���ند موتور س���یکلت پ���رواز م���دل 1394 رنگ 
 n2n***200m9412099 تن���ه  ش���ماره  ب���ه  قرم���ز 
ش���ماره  ب���ه   0196n2n215667 موت���ور  ش���ماره  و 
معی���ن  علیرض���ا  اق���ای  بن���ام   773،43218 پ���الک 
مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط می باش���د.
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م���درک تحصیل���ی  اینجان���ب میت���را حس���ن زاده 
رسولخانی فرزند علی دارنده شناسنامه به شماره 
357 ص���ادره از س���رخس در مقط���ع تحصیل���ی 
کاردانی پیوس���ته  رش���ته  تربیت بدن���ی صادره از 
دانش���گاه آزاد اس���المی واحد نیش���ابور  با شماره 
ثب���ت 1271018 مفق���ود گردیده و فاق���د اعتبار می 
باش���د. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به 
دانش���گاه آزاد اس���المی واحد نیشابور به نشانی : 
استان خراسان رضوی ، شهرستان نیشابور  جاده 
صومعه ، س���ازمان مرکزی دانش���گاه آزاد اسالمی 
نیش���ابور  اداره ام���ور ف���ارغ التحصی���الن ارس���ال 

نمایید. 
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اینجاب رضا کهن پور مالک خودرو و سمند سواری 
مدل 1395 به ش���ماره شهربانی 42 ایران 629س 
 NAACJ1JWXGF313395 بدن���ه 44و ش���ماره 
شماره موتور47H0199287 1بعلت فقدان اسناد 
فروش تقاضای رونوش���ت المثنی اسناد مذکور را 
نموده اس���ت . ل���ذا چنانچه هر ک���س ادعایی در 
م���ورد خودروی مذکور دارد ظ���رف مدت 10 روز به 
دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو 
واقع در پیکان ش���هر س���اختمان س���مند مراجعه 
نماید. بدیهی اس���ت پس از انقضای مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
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م���درک فارغ التحصیل���ی اینجان���ب تران���ه ش���املو  
فرزند ابوالقاس���م   صادره از مش���هد  شماره ملی 
0943398381 در مقطع کارشناس���ی ناپیوس���ته  
رشته مهندسی کامپیوتر  گرایش نرم افزار صادره 
از مشهد به شماره 128511105915 مفقود گردیده 

است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اص���ل م���درک را ب���ه 
دانش���گاه آزاد اسالمی مش���هد به نشانی: مشهد 
بلوار امامیه، امامیه42 س���ازمان مرکزی دانشگاه 
آزاد اسالمی مش���هد  اداره امور فارغ التحصیالن 

ارسال نمایید. 
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برگ س���بز و س���ند کمپان���ی خودروی  پ���ژو 405 مدل 
1388 رن���گ نق���ره ای متالی���ک ب���ه ش���ماره انتظامی 
585و67 ایران 12  ش���ماره موت���ور 12488072583 
ب���ه   NAAM01CA59K948552 و ش���ماره شاس���ی
مالکی���ت محمد داد محمدخانی مفق���ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

ح
, 1

40
74

90
دی
قو
مف
ی
گه
آ

ب���رگ س���بز خ���ودرو س���واری پی���کان م���دل  1382 به 
رن���گ س���فید ب���ه ش���ماره پ���الک 269د82 ای���ران 12 
ب���ه  ش���ماره موتور 11158208180  و ش���ماره شاس���ی 
قدی���ری  امیرحس���ین  مالکی���ت  ب���ه   82403985
مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبارس���اقط م���ی گردد.
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شناسنامه مالکیت خودروی  لیفان X50 مدل 1395 
رنگ س���فید - روغنی به ش���ماره انتظام���ی 268ب91 
ایران 74  شماره موتور LF479Q2B2161090523 و 
شماره شاسی NAKSG4521GB107879 به مالکیت 
احس���ان رزم ج���و مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد.  ح
, 1

40
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بهاس��تنادصورتجلس��همجمععموم��یعادی
سالیانهمورخ1400،04،26تصمیماتذیلاتخاذ
ش��د:ترازنامهوصورتسودوزیانسالمالی
منتهیبه1399،12،30بهتصویبرسید.آقای
حسنآس��اییبهش��مارهملی0889332649
بعنوانبازرساصلیوآقایمحمدقاسمیفربه
ش��مارهملی0935670221بعنوانبازرسعلی
البدلبرایسالمالی1400انتخابگردیدند.
روزنامهقدسبعنوانروزنامهکثیراالنتش��ار

جهتدرجآگهیهایشرکت.
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضویاداره

ثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریمشهد)1220041(

آگهی تغییرات شرکت بهنامان 
الستیک توس شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 12289 و شناسه ملی 10380279790 
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بهاس��تنادصورتجلس��ههیئتمدیرهمورخ1400،07،21واجازهمجمععمومیفوقالعادهمورخ1400،07،20تصمیماتذیلاتخاذش��د:
افزایشس��رمایهش��رکتازمبلغ25000000000ریالبهمبلغ50000000000ریالمنقس��مبه500000س��هم100000ریالیبانامکهمبلغ
5750000000ریالازمحلمطالباتحالش��دهس��هامدارانومبلغ19250000000ریالازمحلسودتقسیمنشدهپرداختگردیدهاستو
مادهمربوطهدراساس��نامهبش��رحذیلاصالحگردید:سرمایهشرکتمبلغ50000000000ریالمنقسمبه500000ریالسهم100000ریالی

بانامکهتمامانقداپرداختگردید.
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضویادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریمشهد)1219771(

آگهی افزایش سرمایه شرکت خاور نگهدار مشهد سهامی خاص به شماره ثبت 12649 و شماره ملی 10380283348 
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سالنام موديكالسهرديف
عملكرد

شماره  وتاريخ 
منبع نوع برگبرگ

مالياتى
مبلغ ماليات

محل مراجعهتاريخ مراجعهبه ريال

حسين على منصورى 115444/001
139469833رضى

1400/07/22
بدوى در اجراى 

خيابان پاسداران اداره كل 71,928,0001400/08/30مشاغلقرار تجديد دعوت
امور مالياتى خراسان رضوى

139469697مجيد صفرى200318/001
سه راه پاسداران اداره كل 85540001400/09/02مشاغلدعوت به هيات1400/07/21

امور مالياتى خراسان رضوى

394000/225
فريدون خسروى 

برده
 1394

متمم
69740

سه راه پاسداران اداره كل 2642004601400/09/02مشاغلدعوت به هيات1400/07/22
امور مالياتى خراسان رضوى

494000/225
فريدون خسروى 

139469698برده
سه راه پاسداران اداره كل 77922001400/09/02مشاغلدعوت به هيات1400/07/21

امور مالياتى خراسان رضوى

139469694رمضان بريزى594000/224
سه راه پاسداران اداره كل 77922001400/09/02مشاغلدعوت به هيات1400/07/21

امور مالياتى خراسان رضوى

694000/220
سيد جالل سارى 

139469689زاده
سه راه پاسداران اداره كل 476296301400/09/02مشاغلدعوت به هيات1400/07/21

امور مالياتى خراسان رضوى

139469688على جليلى صفريان70320/001
سه راه پاسداران اداره كل 299700001400/09/02مشاغلدعوت به هيات1400/07/21

امور مالياتى خراسان رضوى

139469757بهزاد صفرى89300/012
سه راه پاسداران اداره كل 380211501400/09/02مشاغلدعوت به هيات1400/07/22

امور مالياتى خراسان رضوى

139469743بهمن ميرزايى995000/051
سه راه پاسداران اداره كل 404595001400/09/02مشاغلدعوت به هيات1400/07/22

امور مالياتى خراسان رضوى

139469758على عطاريانى109600/122
سه راه پاسداران اداره كل 262237501400/09/02مشاغلدعوت به هيات1400/07/22

امور مالياتى خراسان رضوى

139469761عباس زارعى11272711254
سه راه پاسداران اداره كل 129140901400/09/02مشاغلدعوت به هيات1400/07/22

امور مالياتى خراسان رضوى

139469763اصغرماهرو129600/120
سه راه پاسداران اداره كل 51308601400/09/02مشاغلدعوت به هيات1400/07/22

امور مالياتى خراسان رضوى

139469769عباس نصرى139600/450
سه راه پاسداران اداره كل 556542901400/09/02مشاغلدعوت به هيات1400/07/22

امور مالياتى خراسان رضوى

13951521حميد حكاره145227
اداره امور مالياتى شهرستان 186,363,3701400/09/27مشاغلدعوت به هيات1400/08/08

سبزوار 

79428681 1395سپيدان آزما شرق15637
 نبش آزادى 21- اداره امور تا 30 روز پس از چاپ 41,250,000عملكردتشخيص1400/06/24

مالياتى 1931

80001362 1395سپيدان آزما شرق16637
مادهتشخيص1400/07/27

 نبش آزادى 21- اداره امور تا 30 روز پس از چاپ 23,480,247 169
مالياتى 1931

84934164 1396زرين نگين افق17791
 نبش آزادى 21- اداره امور تا 10 روز پس از چاپ 158,253,434مشاغلقطعى1399/08/26

مالياتى 1931

138971279زرين همت توس18423
ارزش راى هيات بدوى1400/07/28

 نبش آزادى 21- اداره امور تا 20 روز پس از چاپ 1,650,000,000افزوده
مالياتى 1931

139071525زرين همت توس19423
ارزش راى هيات بدوى1400/07/28

 نبش آزادى 21- اداره امور تا 20 روز پس از چاپ 5,600,000,000افزوده
مالياتى 1931

139171529زرين همت توس20423
ارزشراى هيات بدوى1400/07/28

 نبش آزادى 21- اداره امور تا 20 روز پس از چاپ 427,500,000 افزوده
مالياتى 1931

139271533زرين همت توس21423
ارزش راى هيات بدوى1400/07/28

 نبش آزادى 21- اداره امور تا 20 روز پس از چاپ 7,200,000,000افزوده
مالياتى 1931

سالنام موديكالسهرديف
عملكرد

شماره  وتاريخ 
منبع نوع برگبرگ

مالياتى
مبلغ ماليات

محل مراجعهتاريخ مراجعهبه ريال

139571533زرين همت توس22423
ارزشراى هيات بدوى1400/07/28

 نبش آزادى 21- اداره امور تا 20 روز پس از چاپ 0 افزوده
مالياتى 1931

139542149عبدالبصير ريگى237438000/571
تا 20 روز پس از چاپ205,000,000مشاغلراى هيات1400/04/09

ميرزا كوچك خان 24 اداره 
امور مالياتى 1907

139310538برات قوامى247438000/909
تا 20 روز پس از چاپ 124,856,000مشاغلراى هيات1400/02/05

 خيابان ميرزا كوچك خان24 
اداره امور مالياتى1907

139310194مرتضى رضايى257438000/634
تا 20 روز پس از چاپ 371,559,000مشاغلراى هيات1400/02/04

 خيابان ميرزا كوچك خان24 
اداره امور مالياتى1907

سيد حسين 267438000/568
139310211قمصرى

تا 20 روز پس از چاپ226,886,290مشاغلراى هيات1400/02/04
 خيابان ميرزا كوچك خان24 

اداره امور مالياتى1907

سيد حسين 277438000/568
139410211قمصرى

تا 20 روز پس از چاپ218,840,580مشاغلراى هيات1400/02/04
 خيابان ميرزا كوچك خان24 

اداره امور مالياتى1907

سيد حسين 287438000/568
139510211قمصرى

تا 20 روز پس از چاپ147,128,140مشاغلراى هيات1400/02/04
 خيابان ميرزا كوچك خان24 

اداره امور مالياتى1907

حكيمه حميديان 297438000/904
139326471فر

تا 20 روز پس از چاپ665,265,000مشاغلراى هيات1400/03/05
 خيابان ميرزا كوچك خان24 

اداره امور مالياتى1907

139342151عبدالغفور ريگى307438000/906
تا 20 روز پس از چاپ42,250,000مشاغلراى هيات1400/04/09

 خيابان ميرزا كوچك خان24 
اداره امور مالياتى1907

سيد مجيد حسين 317438000/533
139310171زاده

تا 20 روز پس از چاپ43,450,000مشاغلراى هيات1400/02/04
 خيابان ميرزا كوچك خان24 

اداره امور مالياتى1907

سيد مجيد حسين 327438000/533
13929924زاده

تا 20 روز پس از چاپ14,484,000مشاغلراى هيات1400/02/04
 خيابان ميرزا كوچك خان24 

اداره امور مالياتى1907

139310537احمد وظيف دان337438000/912
تا 20 روز پس از چاپ11,100,930مشاغلراى هيات1400/02/05

 خيابان ميرزا كوچك خان24 
اداره امور مالياتى1907

13929985مهدى جاللى347438000/548
تا 20 روز پس از چاپ241,978,760مشاغلراى هيات1400/02/04

 خيابان ميرزا كوچك خان24 
اداره امور مالياتى1907

ابوالحسن حاجى 357438000/903
139310202آبادى

تا 20 روز پس از چاپ100,880,000مشاغلراى هيات1400/02/04
 خيابان ميرزا كوچك خان24 

اداره امور مالياتى1907

13959935طاهره بيدى36721234/185
تا 20 روز پس از چاپ10,519,470مشاغلراى هيات1400/02/04

 خيابان ميرزا كوچك خان24 
اداره امور مالياتى1907

13939930جواد شيرانى377438000/510
تا 20 روز پس از چاپ130,850,000مشاغلراى هيات1400/02/04

 خيابان ميرزا كوچك خان24 
اداره امور مالياتى1907

139310834حسن بركنديار387438000/544
تا 10 روز پس از چاپ221,560,000مشاغلقطعى1400/08/08

 خيابان ميرزا كوچك خان24 
اداره امور مالياتى1907

139470985امير كارگرنژاد397419000/596
تا 20 روز پس از چاپ174,800,000مستغالتراى هيات1400/07/27

 خيابان ميرزا كوچك خان24 
اداره امور مالياتى1907

139570985امير كارگرنژاد407419000/596
تا 20 روز پس از چاپ74,925,000مستغالتراى هيات1400/07/27

 خيابان ميرزا كوچك خان24 
اداره امور مالياتى1907

139152771قياسى قياسى41322
1400/05/09

برگ دعوت به هيئت 
بدوى در اجراى قرار 

رسيدگى
1400/09/20 38,261,260مشاغل

ساعت 10,00 صبح
اداره كل امور مالياتى – هيئت 

هاى حل اختالف مالياتى

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 )



محمدحسین مروج 
کیفیت  کاشانی: 
زندگی، کیفیت رشد، 
ــفــیــت تــحــصــیــل،  ــی ک
کیفیت هـــوا، کیفیت 
ارتباطات، کیفیت کاال و 
خدمات و... همه این ها در زندگی انسان ها 
جایگاه ویژه ای دارند اما در این میان ارتقای 
کیفیت خدمات درمــانــی و بیمارستانی 
بدون تردید اهمیت بسزایی دارد؛ چرا که 
پای سالمت و جان بیماران در میان است و 
کم توجهی به آن تبعات گسترده ای خواهد 
داشــت. به مناسبت هجدهم آبــان ماه، 
روز »کیفیت« به بیمارستان رضوی سری 
زده ایم؛ بیمارستانی که همین چند هفته 
پیش، رتبه عالی را از طرف وزارت بهداشت 
دریافت و به  عنوان دومین بیمارستان برتر 
کشور معرفی شــد و بـــدون شــک بخش 
مهمی از ایــن موفقیت، ثــمــره تــوجــه به 
کیفیت ارائــه خدمت در بیمارستان فوق 

تخصصی رضوی است.

اهمیت ویژه کیفیت در خدمات سالمت ◾
مهندس »زهرا مجردی« مدیر بهبود کیفیت 
این بیمارستان در گفت وگو با ما می گوید: 
»كیفیت شامل مواردی همچون مطابقت 
داشتن کاال و خدمات با مشخصات و نیازها، 
رضایت مشتری، اعتماد به کاال و خدمات 
و بی نقص بــودن اســت امــا مقوله کیفیت 
در بیمارستان ها و مراکز درمانی، به لحاظ 
سر و کار داشتن با جان انسان ها اهمیت 
ویــژه تــری دارد. اگــر محصول کارخانه ای 
کیفیتش پــایــیــن بــاشــد، ممکن اســت 
مشتری با مصرف نکردن یا پس دادن آن 

کاال، نارضایتی اش را نشان دهد اما کوتاهی 
و نقص در ارائــه خدمات سالمت و حفظ 
جــان انسان ها در بیمارستان ها و مراکز 
درمانی، قابل جبران نیست یا به سختی 
جبران مــی شــود«.بــه گفته وی، توجه به 
کیفیت خدمات درمــانــی و بیمارستانی 
یک مقوله جهانی است و در این زمینه 

ــداردهــای بین المللی نــیــز وجــود  ــان اســت
دارد. مجردی اظهار می کند: »ایمنی«، 
»اثربخشی«، »کارایی«، »بهنگام بودن«، 
ــه بـــودن« به   »بــیــمــارمــحــوری« و »عــادالن
عنوان 6 پارامتر کیفیت خدمات این حوزه 
شناخته می شود که بیشتر کشورها آن را 
قبول دارند و برای تحقق آن تالش می کنند.

تبدیل شدن به الگوی سالمت محور  ◾
مدیر بهبود کیفیت بیمارستان رضوی 
دربــاره نگاه راهبردی به این حوزه در این 
بیمارستان نیز مــی گــویــد: بیمارستان 
فوق تخصصی رضــوی به  عنوان یکی از 
بازوهای خدمات سالمت و درمان در شهر 
مشهد و استان خراسان رضوی، با فراهم 

کردن فضا، امکانات و تجهیزات مدرن، 
یــک مــرکــز مـــورد اعــتــمــاد مـــردم مشهد، 
استان و حتی کشور و منطقه اســت، به 
همین دلیل در برنامه راهبردی بیمارستان 
همواره تالش شده با ارزیابی نقاط قوت و 
ضعف، فرصت ها و تهدیدها اقدام های 
ــه خدمات  الزم بــرای ارتقای کیفیت ارائ

انجام شود. 
وی تــصــریــح مــی کــنــد: چـــشـــم انـــداز ما 
»بیمارستان الــگــوی سالمت محور در 
کشور و منطقه مدیترانه شرقی« است و 
رسالت و مأموریت خودمان را هم »ارائه 
خدمات مراقبتی مطلوب و ایمن به  منظور 
ارتقای سالمت جامعه با بهره گیری از 
دانــش روز و فــنــاوری هــای نوین« تعیین 
کرده ایم. مجردی ادامه می دهد: در این 
راستا برای رسیدن به چشم انداز ترسیم  
شــده، واحــد بهبود کیفیت بیمارستان 
رضـــوی، اســتــانــداردهــای الزم را آمــوزش 
داده و اجرای آن ها را از طریق اقدام هایی 
همچون برگزاری جلسات، نظرسنجی، 
بـــازدیـــدهـــا و دریـــافـــت پــیــشــنــهــادهــا و 
انتقادهای بیماران و خانواده های آن ها 
مورد پایش قرار می دهد. او به این نکته 
هم اشاره می کند که به  طور کلی کیفیت، 
یک برنامه یا درمان موقت نیست، بلکه 
یک فرایند جــاری و مستمر اســت و در 
بیمارستان رضــوی بر اهمیت استمرار 
داشتن برنامه های این حوزه تأکید شده 

است.

ــر ◾ ــ ــرت ــ ــان ب ــ ــتـ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ــیـ ــ  دومـــــــیـــــــن بـ
 در بین هزار و 60 بیمارستان کشور

او به جایگاه برتر بیمارستان رضــوی در 

ارزیابی های اعتبارسنجی وزارت بهداشت 
ــاره مــی کــنــد و مــی گــویــد: برنامه  هــم اشــ
اعتباربخشی به عنوان یکی از معتبرترین 
روش هـــای ارزیــابــی مبتنی بــر کیفیت و 
ایمنی اســت کــه در همه جــهــان وجــود 
دارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی نیز آن را مد نظر داشته است. 
مجردی تصریح می کند: ایــن طــرح هر 
دو سال یک  بار و به شیوه هایی از قبیل 
ــدهــای مــحــســوس و نامحسوس  ــازدی ب
انــجــام مــی شــود و بــا تکمیل ارزیــابــی هــا 
ــیــمــارســتــان هــا بـــا درجــــه عـــالـــی، یک  ب
بــرتــر، یــک، دو، ســه و چــهــار رتبه بندی 
می شوند. وی می افزاید: خوشبختانه 
ــاس تـــازه تـــریـــن ارزیـــابـــی  وزارت  بـــر اســ
بهداشت، بیمارستان رضوی در رقابت 
با هزار و 60 بیمارستان کشور رتبه دوم 
و درجـــه عــالــی را کسب کـــرده و در این 
اعتباربخشی، شاخص هایی از جمله 
ــری و مــدیــریــت  کیفیت خــدمــات رهــب
کــیــفــیــت، مــدیــریــت مــنــابــع انــســانــی و 
ــاوری، مدیریت ســالمــت، مدیریت  ــن ف
تجهیزات پزشکی، مراقبت های جراحی 
و بیهوشی، مدیریت دارویــی، مدیریت 
ــرداری و کــیــفــیــت خــدمــات  ــربـ ــویـ ــصـ تـ
آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفته است. 
ــان مــی گــویــد: هــمــه ایــن  ــای مــجــردی در پ
ــد، عنایت  موفقیت ها بــه لطف خــداون
امــام رضــا)ع( و همت و تــالش مدیریت، 
کارکنان، پزشکان و کادر بهداشت و درمان 
این بیمارستان بدست آمده و امیدواریم 
با حفظ این جایگاه معتبر ملی و ارتقای 
کیفیت، بتوانیم همچنان فرصت خدمت 

به مردم را داشته باشیم.

مدیر بهبود کیفیت بیمارستان رضوی به مناسبت روز »کیفیت« تشریح کرد

الگوی منطقه ای  يک بیمارستان  سالمت محور

خبرخبر
امروزامروز

بزرگداشت عالم تراز انقالب 
آیین بزرگداشت مرحوم حجت االسالم والمسلمین 
رضا علی  عزیزی با حضور جمعی از فعاالن فرهنگی 
و تبلیغی حوزه های علمیه مشهد در جوار بارگاه منور 

حضرت رضا)ع( برگزار شد.
حــجــت االســالم والمسلمین عباس فــرازی نــیــا؛ مدیر 

ارتباطات حوزوی آستان قدس رضوی در این مراسم با 
تأکید بر اینکه مرحوم حجت االسالم عزیزی؛ روحانی 
عالم، مجاهد و پارسا بود که حقیقتاً به مأموریت خویش 
در دنیا یعنی دین دانی و دینداری آگاه بود، خاطرنشان 
کرد: این روحانی دلسوز در حقیقت یک عالم تراز انقالب 

بود.وی با اشاره به اینکه »مجاهد کبیر« واژه ای است 
که به تازگی از سوی رهبر معظم انقالب بیان شده و به 
معنای مقاومت بر ارزش هــاســت، گفت: مرحوم حاج 

آقای عزیزی نمونه بارز یک »مجاهد کبیر« است.
حجت االسالم فرازی نیا افــزود: مرحوم حجت االسالم 

عزیزی معتقد بود ساعات کاری در حرم مطهر، ساعاتی 
الهی است نه اداری و حقیقتاً به این جمله هم اعتقاد 
داشت و در ماه رمضان جلسات مهم کاری را پس از نماز 
صبح و سایر جلسات کاری را در سحرگاه این ماه بابرکت 

برگزار می کرد.

کتابخوانی
   برگزیدگان مسابقه کتاب خوانی 

»بندگی و همدلی«
مسابقه ملی کتاب خوانی »بندگی و همدلی« 

برگرفته از ویژه نامه  ستاد مناسبت های 
ویژه آستان قدس رضوی که در ایام دهه 

پایانی ماه صفر )اربعین تا 17 ربیع االول( 
برگزار شده بود، برگزیدگان خود را اعالم 

کرد.
با توجه به حضور گسترده مخاطبان، از 

میان شرکت کنندگان، 800 نفر پاسخ کاماًل 

صحیح داده بودند که به قید قرعه به 88 
نفر از آنان هدایایی به رسم یادبود تقدیم 

خواهد شد.استقبال قشرهای مختلف 
از جمله نوجوانان و جوانان از نکات قابل 

توجه در این مسابقه بود. شرکت کنندگان 

این مسابقه برای مشاهده فهرست کامل 
برندگان می توانند به سایت مرکز تحقیقات 
کاربردی تبلیغ و تربیت دینی امام رضا)ع(  

 tarbiat.imamreza.ac.ir به آدرس
مراجعه کنند.
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صاحب 
النعمه 
یجب ان 
یوسّع علی 
عیاله
آن که صاحب 
نعمت است باید 
که بر هزینه 
خانواده اش وسعت 
بخشد .

C

بیمارستان فوق تخصصی رضوی به  عنوان یکی از بازوهای خدمات سالمت و درمان 
در شهر مشهد و استان خراسان رضوی، با فراهم کردن فضا، امکانات و تجهیزات مدرن، 

یک مرکز مورد اعتماد مردم مشهد، استان و حتی کشور و منطقه است.
گزيدهگزيده

آگهی تاریخ   18 / 08  / 1400 صفحه 12      
رونوشت اگهی انحصاروراثت

اقای دادمحمد ناروئی فرزند ش��اهو به ش��ماره ملی 3590887257 به ش��رح دادخواس��ت کالس��ه پرونده شماره 
98/1/1400 در این شورا درخواست گواهی انحصاروراثت نموده و چنین توضیح داده است که شادروان صالح ناروئی 
فرزند دادمحمد به ش��ماره ملی 6820053789 در تاریخ 1400/7/21 در زادگاهش بزمان بعلت  حوادث ترافیکی     

فوت نموده است و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :      1-متقاضی با مشخصات فوق پدر متوفی
2- زیور ناروئی به شماره ملی 3590887011 مادر متوفی

اینک با اتمام تش��ریفات قانونی درخواس��ت مزبور در یک نوبت اگهی نمائید تا هرکس اعتراض یا وصیت نامه ای از 
متوفی نزد اوس��ت از تاریخ نش��ر آگهی ظرف مدت یکماه )30روز( به دادگاه عمومی بخش بزمان تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد .آ1407500 
رئیس شورای حل اختالف بزمان – اکبر گلشن 

رونوشت اگهی انحصاروراثت
خانم مه بی بی ناروئی فرزند ش��نبه  به ش��ماره ملی 3591784060 به ش��رح دادخواس��ت کالسه پرونده شماره 
96/1/1400 در این ش��ورا درخواس��ت گواهی انحصاروراثت نموده و چنین توضیح داده اس��ت که شادروان اسحق 
ناروئی فرزند شندی به شماره ملی 3591830011 در تاریخ 1400/7/21 در زادگاهش بزمان بعلت  حوادث ترافیکی     

فوت نموده است و ورثه حین الفوت وی عبارتند از : 
1-متقاضی با مشخصات فوق همسر متوفی 2- شندی ناروئی  به شماره ملی 3591218944 پدر  متوفی  3- حوری 
رس��ته   به ش��ماره ملی 3590885475 مادر متوفی 4- بهزاد ناروئی  به ش��ماره ملی 6820094574 پسر متوفی 
5-محمد عرفان ناروئی به شماره ملی 6820103417 پسر متوفی6-ناصر ناروئی به شماره ملی 6820074042 پسر 

متوفی 7-عبدالباسط ناروئی به شماره ملی 6820051913 پسر متوفی .
اینک با اتمام تش��ریفات قانونی درخواس��ت مزبور در یک نوبت اگهی نمائید تا هرکس اعتراض یا وصیت نامه ای از 
متوفی نزد اوس��ت از تاریخ نش��ر آگهی ظرف مدت یکماه )30روز( به دادگاه عمومی بخش بزمان تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد . آ1407501
رئیس شورای حل اختالف بزمان – اکبر گلشن 

رونوشت اگهی انحصاروراثت
خانم عاطفه ناروئی  به ش��ماره ملی 6820016212 به شرح دادخواست کالسه پرونده شماره 97/1/1400 در این 
شورا درخواست گواهی انحصاروراثت نموده و چنین توضیح داده است که شادروان عبدالواحد رسته فرزند سید   به 
ش��ماره ملی 3580284101 در تاریخ 1400/7/21 در زادگاهش بزمان بعلت  حوادث ترافیکی فوت نموده است و 

ورثه حین الفوت وی عبارتند از :
1-متقاضی با مش��خصات فوق همس��ر متوفی 2- سید رسته  به شماره ملی 3591075841 پدر  متوفی  3- یسنا 
رسته   به شماره ملی 6820091052 دختر  متوفی 4- یسرا رسته  به شماره ملی 6820100167 دختر  متوفی 

5-اریا رسته  به شماره ملی 6820105835 پسر متوفی .
اینک با اتمام تش��ریفات قانونی درخواس��ت مزبور در یک نوبت اگهی نمائید تا هرکس اعتراض یا وصیت نامه ای از 
متوفی نزد اوس��ت از تاریخ نش��ر آگهی ظرف مدت یکماه )30روز( به دادگاه عمومی بخش بزمان تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد .آ1407503 
رئیس شورای حل اختالف بزمان – اکبر گلشن 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای حس��ن حضرتی فرزند ولی به ش��ماره شناسنامه 28157 باستناد دو برگ استشهاد گواهی امضا 
ش��ده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت یک برگ س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و 
مدعی اس��ت س��ند مالکیت شش��دانگ پالک 562 فرعی از 118 اصلی واقع در بخش دو بجنورد به ش��ماره چاپی 
351289بعلت جابجائی مفقود ش��ده است و با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل صفحه 186 
دفتر امالک جلد387 ثبت 61547 بنام نامبرده فوق صادر وتسلیم گردیده است دفتر امالک بیش از این حکایتی 
ندارد لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هرکس��ی نس��بت به ملک 
مورد آگهی معامله ای انجام داده یامدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از انتشار این آگهی 
اعتراض کتبی خود را بپیوس��ت اصل س��ند مالکیت یاسند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در 
صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر ویا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یاسند معامله رسمی نسبت 
به صدور س��ند مالکیت و تس��لیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار قانونی ساقط 

است. م الف 3502  آ1407497
احمد اصغری شیروان-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو بجنورد

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان تایباد
سال 1400

پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و به استناد تبصره ذیل ماده 
13 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود

اراضی مهروس 251- اصلی
پالک 5966 فرعی از 251- اصلی واقع در تایباد بخش چهارده مش��هد به نام آقای محمد س��نگین استادی فرزند 
جان محمد نس��بت به ششدانگ یکباب منزل طبق رأی ش��ماره 140060306015001014 مورخ 1400/5/31 

هیئت قانون تعیین تکلیف
اراضی 276- اصلی

پالک 1407 فرعی مجزا ش��ده از 270 فرعی از 276- اصلی واقع در تایباد بخش چهارده مش��هد به نام آقای خلیل 
رجبی کاریزی فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب مغازه طبق رأی شماره 139960306015002166 مورخ 

1399/5/5 هیئت قانون تعیین تکلیف
پالک 1421 فرعی مجزا ش��ده از 287 فرعی از 276- اصلی واقع در تایباد بخش چهارده مش��هد به نام آقای رحیم 
زادخواست فرزند صیدمحمد نسبت به ششدانگ یکباب منزل طبق رأی شماره 140060306015000896 مورخ 

1400/5/6 هیئت قانون تعیین تکلیف
پالک 1422 فرعی مجزا ش��ده از 287 فرعی از 276- اصلی واقع در تایباد بخش چهارده مش��هد به نام آقای رضا 
زادخواست فرزند صیدمحمد نسبت به ششدانگ یکباب منزل طبق رأی شماره 140060306015000897 مورخ 

1400/5/6 هیئت قانون تعیین تکلیف
پالک 1423 فرعی مجزا شده از 51 فرعی از 276- اصلی واقع در تایباد بخش چهارده مشهد به نام آقای صیدمحمد 

زادخواس��ت فرزند حیات نسبت به شش��دانگ یکباب منزل طبق رأی ش��ماره 140060306015000888 مورخ 
1400/5/5 هیئت قانون تعیین تکلیف

در ساعت نه صبح روز یکشنبه مورخ 1400/9/14 در محل وقوع ملک به عمل خواهد آمد.
لذا از متقاضی و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می ش��ود در وقت مقرر در محل وقوع ملک 
حضور به هم رسانند بدیهی است در صورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی آنان طبق ماده 15 قانون ثبت 
ملک مورد تقاضا با حدود اظهار ش��ده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد معترضین می توانند به استناد ماده 20 
قانون و مواد 74 و 86 آئین نامه قانون ثبت ظرف مدت سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض 
خ��ود را کتباً به این اداره تس��لیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض ب��ه واحد ثبتی مبادرت به تقدیم 
دادخواست به مرجع قضایی نمایند در غیر اینصورت با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی و یا نماینده 

قانونی وی و بدون توجه به اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد.آ1407499
تاریخ انتشار: روز سه شنبه 1400/8/18

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تایباد
 غالمرضا آقازاده

 
آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش 2 شهرستان بجنورد به موجب 

ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر:
بخش 2 بجنورد

123 اصلی موسوم به میرزا حسن لو
ششدانگ پالک 210 فرعی یک قطعه باغ

مالکیت: حسن آقای فرزند زین العابدین به شماره شناسنامه 2290 کد ملی 0759525447
در روز چهار ش��نبه دهم آذرماه س��ال یکهزارو چهارصد)1400/09/10( س��اعت 11 ظهر در محل ش��روع و بعمل 

خواهد آمد.
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله 
این آگهی اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر باال در محل حضور به هم رس��انند 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 و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک 
و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود 
پذیرفته خواهد شد و در اجرای تبصره 2 ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده های ثبتی، معترضین می بایست از 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی 
الزم از مراجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.م الف 3499   آ1407498  تاریخ انتشار :سه شنبه1400/08/18

احمد اصغری شیروان 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو بجنورد

پدافند غیر عامل یک اصل خواهد بود براي همیشه، نه براي یک مقطع خاص
حضرت امام خامنه ای)مدظله العالی

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم خدیجه قنبری فرد با ارائه دو برگ استش��هادیه منضم به درخواس��ت کتبی جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی به این اداره مراجعه نموده و مدعی گردیده که س��ند مالکیت شش��دانگ پالک ثبتی 
2305فرع��ی از 49 -اصل��ی بخش 14زیرکوه واقع در مزرعه حاجی آباد  را به علت جابجایی وس��ایل 
منزل مفقود گردیده است که با بررسی ثبت دفتر امالک و پرونده ثبتی معلوم گردید که سند مالکیت 
پالک مذکور نس��بت به ششدانگ یک قطعه محوطه به مس��احت 246.60 متر مربع به شماره دفتر 
الکترونیکی 139520308003000113 در مورخه 14 /05 /1395 - به نام  آقای محمدرضا بیون فرزند 
علی به ش��ماره ملی 6529725131 صادر وتسلیم گردیده وبرابر سند انتقال  شماره 13390 مورخه 
29 /03 /1396 دفتر خانه اسناد رسمی 3 شهر حاجی آباد به نام خانم خدیجه قنبری فرد   به شماره 
شناس��نامه 5446صادره از -قاینات  به شماره ملی 0888243464انتقال رسمی صورت گرفته و سند 
مالکیت به شماره سریال 579091الف /95صادر و وتسلیم گردیده است .سابقه ای بیش از این ندارد لذا 
مراتب به استناد ماده 120 آئین¬نامه اصالحي قانون ثبت آگهي و متذکر مي¬گرددکه هر کس نسبت 
به ملک مورد آگهي معامله¬اي انجام داده که در این آگهي ذکر نشده یا مدعي وجود سند مالکیت نزد 
خود مي-باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهي به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود سند مالکیت المثني نوبت اول صادر و به متقاضي تسلیم 

خواهد شد .                                                   تاریخ انتشار؛18 /08 /1400  
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زیرکوه

 غالمرضا صادقیان

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

برابر رأی شماره 1400603190050000389  مورخ 1400/06/22 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهداد تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای مهدی دادخدایی س��یرچی فرزند حسین  به شماره شناسنامه 1687 صادره از شهداد در 
شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت 204 متر مربع پالک 1611 فرعی مفروز و مجزی از 394 فرعی 47 - اصلی 
واقع در بخش 26 کرمان  به آدرس سیرچ - پل آبگرم روبرو رستوران هفت چنار خریداری از مالک رسمی آقای سید 
حسین نوابی  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 سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 966 م/الف  آ1407016
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/4                                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/18                 

 ابراهیم سیدی-رییس ثبت اسناد و امالک

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

برابر رأی شماره 1400603190050000390  مورخ 1400/06/22 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهداد تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای مهدی دادخدایی س��یرچی فرزند حسین  به شماره شناسنامه 1687 صادره از شهداد در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 258/50 متر مربع پالک 1612 فرعی مفروز و مجزی از 394 فرعی 47 - اصلی 
واقع در بخش 26 کرمان  به آدرس سیرچ - پل آبگرم روبرو رستوران هفت چنار خریداری از مالک رسمی آقای سید 
حسین نوابی  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 سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 968 م/الف  آ1407017
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/4                                     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/18

ابراهیم سیدی -رییس ثبت اسناد و امالک

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

 برابر رای شماره 140060327008000344 مورخ 1400/07/04 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سلطانیه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای خلیل خالقی دوسنگانی فرزند جلیل بشماره شناسنامه 4400110321 صادره از سلطانیه 
ششدانگ یک باب ساختمان تحت پالک 4925 فرعی از 445 فرعی از 64 اصلی به مساحت 134/38 مترمربع واقع 
در سلطانیه خریداری از مالک رسمی آقای سید سجاد صفوی فرزند ابی عبداله ) نسبت به سهم االرث مهدی صفوی 

احد از وراث سید سجاد (  محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.آ1406932
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/08/03                       تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/08/18

علیرضا حسن زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک
  

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

برابر راي شماره 140060326003001469مورخ 07/5/ 1400هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقای قباد افشار فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 3707 صادره از در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 729،21 متر مربع با کاربری معبر، آموزشی و مسکونی قسمتی از پالک 66 اصلی واقع در استان همدان 
شهرستان اسدآباد )بخش شش همدان( کمربندی شهدا خریداري از مالک رسمی ابراهیم شعبانی محرز گردید. لذا 
به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند.بدیهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.) م الف 278(آ1406928
تاریخ انتشار اول  1400/08/03                              تاریخ انتشار دوم  1400/08/18
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد- سیروس قلی زاده

"آگهي موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي"

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان واقع در بخش 11 قاینات به 

شرح ذیل محرز گردیده است:
قطعات مفروزه مزرعه کهناب پالک 1266 - اصلی:

1  - رای صادره ش��ماره 140060308002000659 -10 /06 /1400 بنفع آقای روح اله زحمتی فرزند 
ذوالفقار به شماره کدملی 088003873 صادره قاین در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 152.70 
مترمربع درقس��متی از پالک 313 فرعی از 1266 -اصل��ی بخش11 قاینات واقع در اراضی کهناب،)از 

محل مالکیت رمضان حق خواه(.
قطعات مفروزه مزرعه ابوالخیری پالک 1270 - اصلی:

2 -رای صادره شماره 140060308002000799 -11 /07 /1400بنفع آقای محمد حکیم نژاد فرزند 
عیسی به شماره شناسنامه 4 کدملی 0889367043صادره قاین در ششدانگ یکباب منزل مسکونی 
به مساحت 173.97 مترمربع درقسمتی از پالک 938 فرعی از 1270 -اصلی بخش11 قاینات واقع در 

اراضی ابوالخیری،)از محل مالکیت حسین الخی(.
قطعات مفروزه مزرعه دستجرد پالک 1584 - اصلی:

3 -رای صادره ش��ماره 140060308002000240 -11 /05 /1400  بنفع خانم فاطمه پورمحمد نژاد  
فرزند غالمحس��ین به شماره شناسنامه 15 کدملی0888985061 صادره قاین در ششدانگ یکقطعه 
زمین مزروعی به مساحت 495.53 مترمربع  درقسمتی از پالک 398 فرعی از 1584صلی بخش11 

قاینات واقع در اراضی دستجرد،)از محل مالکیت معصومه مهدی پور (.
قطعات مفروزه مزرعه شهابی پالک 1585 - اصلی:

4 -رای ص��ادره ش��ماره 140060308002000726 -16 /06 /1400  بنف��ع خان��م رباب��ه ش��خمگر 

فرزن��د رس��تم ب��ه ش��ماره شناس��نامه 141 کدمل��ی 0889054320ص��ادره قاین در شش��دانگ 
یکقطع��ه زمی��ن مزروع��ی  ب��ه مس��احت 600مترمرب��ع درقس��متی از پ��الک 209 فرع��ی از 
 -1585 -اصل��ی بخ��ش11 قاین��ات واقع در اراضی ش��هابی، )از مح��ل مالکیت رجب یعق��وب نژاد(. 
لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح فوق به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15روز آگهي مي شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته 
باشند. مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
محل تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مرجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد.آ1406927
تاریخ انتشار نوبت اول:    03 /08 /14                تاریخ انتشار نوبت دوم:   18 / 08 /1400  

 علی صفائی فر
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائنات

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

برابر رأی شماره 140060306003000853- 1400/6/14 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای امین کهندل هدایت آباد فرزند حس��ن بشماره شناسنامه 0920791867 صادره از در ششدانگ یک 
باب انبار به مساحت 241/30 مترمربع پالک 23 اصلی واقع در بخش 9 مشهد خریداری از مالک رسمی آقای حسین 
رضایی صراف محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م.الف 245  آ1406914
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/8/3                                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/18

رئیس ثبت اسناد و امالک- سیدمحمدباقر حسینی جهانگیر

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

برابر رأی شماره 140060306003000852- 1400/06/14 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای/خانم احمد کهندل هدایت آباد فرزند حسن بشماره شناسنامه 0920760058 صادره از در 
یک باب انبار به مس��احت 241/30 مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک 23 اصلی واقع در 
بخش 9 مشهد خریداری از مالک رسمی آقای حسین رضایی صراف محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد. 

م.الف 243 آ1406918
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/8/3                                 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/18
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک مشهد- سیدمحمدباقر حسینی جهانگیر

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

براب��ر رأی ش��ماره 140060306003000900- 1400/06/27 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای علی روحی فرزند رمضان بش��ماره شناسنامه 12613 صادره از مشهد در ششدانگ اعیان 
یک باب ساختمان به مساحت 93/18 مترمربع پالک 19175 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 9 مشهد خریداری از 
مالک رسمی عرصه متعلق به اداره اوقاف و امور خیریه و اعیان متعلق به متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. م.الف 241  آ1406919
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/8/3                                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/18

رئیس ثبت اسناد و امالک- سیدمحمدباقر حسینی جهانگیر 

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

برابر رأی شماره 140060306003000737 – 1400/5/17 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای عبداهلل دشتی فرزند محمد بشماره شناسنامه 717 صادره از در ششدانگ اعیان یک باب 
ساختمان به مساحت 180 مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 5 فرعی از 22 اصلی واقع در 
بخش 9 مشهد خریداری از مالک رسمی آقای قاسم مقدس محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررا ت س��ند مالکیت صادر خواهد شد. م.الف 247 آ1406912

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/8/3                               تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/18
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک- سیدمحمدباقر حسینی جهانگیر 
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