
زیارت

وقف و نذر

 پزشکی که 
کتابخانه ساخت و وقف کرد

یزد،  میبد  در شهرستان  »وحید«  فرهنگی  واقــف مجتمع 
می گوید انگیزه اش از ساخت و وقف یک مجموعه تجاری 
فرهنگی، دغدغه جوانان این منطقه برای دسترسی به فضای 

مطالعاتی و منابع مطلوب بوده است.
دکتر محمدرضا وحیدی مهرجردی در گفت وگو با آستان نیوز 
نفر  100هــــزار  از  بیش  بــا  میبد  »شهرستان  اســـت:  گفته 
جمعیت، چندین سال متوالی بیشترین قبولی در کنکور را 
داشته است. حدود 200 نویسنده در این شهرستان حضور 

دارند و کتاب و کتاب خوانی در این شهر جایگاه واالیی دارد.
امــا در ایــن منطقه با وجــود فرهیختگان اهــل قلم و تعداد 
باالی دانــش آمــوزان و دانشجویان، کمبود فضای مطالعاتی 
خوشنام  پزشک  می شد«.این  احساس  به شدت  مناسب 
یزدی وجود این کمبودها در شهری با اهالی فرهیخته و اهل 
قلم و راهنمایی بزرگانی همچون آیت هللا اعرافی را عاملی برای 
ساخت این مجتمع تجاری فرهنگی دانست. وحیدی وقف 
مجتمع فرهنگی به آستان قدس رضوی را برگ سبزی تحفه 
درویش خواند و ادامه داد: این مجموعه فرهنگی به مرجعی 
با کتاب های غنی متصل شد تا کمبودها را به بهترین شکل 

ممکن جبران کند.
گفتنی است مجتمع فرهنگی وحید در زمینی به مساحت 
250 مترمربع با زیربنای 650مترمربع در سه طبقه و نیم با 
فضای تجاری و فرهنگی به عنوان نخستین کتابخانه آستان 
قدس رضوی در میبد یزد از سوی دکتر محمدرضا وحیدی 

مهرجردی وقف این آستان شده است.

تشرف 50 بیمار خاص به حرم رضوی
گروهی از بیماران خاص استان اصفهان به مدت سه روز زائر 

حرم مطهر حضرت ثامن الحجج)ع( شدند.
از مأموریت های محوری آستان قدس رضوی،  همواره یکی 
میزبانی از زائران محروم و کم بضاعت از جای جای کشورمان 
بوده است؛ زائــران و دلدادگانی که نه  فقط به واسطه وسع 
اندک مالی، بلکه به دلیل دیگری از جمله بیماری و شرایط 
بــه حــرم مطهر  امــکــان تشرف  و  توانایی  خــاص جسمانی، 

حضرت رضا)ع( را ندارند.
دارای محرومیت  گــروه هــای  ایــن  از جمله  خــاص  بیماران 
رضــوی،  کرامت  بنیاد  به همت  حــاال  که  خــاص هستند 
مــورد توجه ویــژه قــرار گرفته اند و فرصت تشرف آن هــا به 
زائرین  امــور  مدیر  اســت.  شــده  فــراهــم  مشهدالرضا)ع( 
معاونت خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی در این باره 
گفت: در راستای تداوم طرح حمایتی بنیاد کرامت رضوی 
برای تشرف گروه های خاص محرومان و اقشار خاص به 
حرم مطهر رضــوی، یک گروه 50 نفری از  بیماران خاص 
استان اصفهان در سفری سه روزه میهمان خادمان بارگاه 

منور حضرت رضا)ع( هستند. 
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 قدردانی از نقش آفرینی 
»داروسازی ثامن« در حوزه سالمت 

درگذشتغالمعلیرنجبرگلمحمدی
پیرغالمیکههیئترافرصترشدمیدانست

مراقبت ازحس وحال خوب روضه 

 5 جلد از مجموعه 
»فرهنگ وقف« منتشر شد
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خرید320هزارتنچغندرقند
توسطکارخانههایقندآستانقدسرضوی

حمایت از تولید کشاورزان کشور

    سال اول    ویژه نامه 203    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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در بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی از ظرفیت های 
مؤسسه بذر و نهال رضوی، بر تالش برای ارتقای 
توانمندی های  از  بهره گیری  بــرای  همکاری   سطح 
امنیت  و  آستان قدس رضوی در حوزه کشاورزی 

غذایی کشور تأکید شد.
تفاهم نامه  انعقاد  از  پس  آستان نیوز،  گــزارش  به 
و  کــشــاورزی رضــوی  میان شرکت  کلزا  بــذر  تولید 
وزارت جهاد کشاورزی، معاون وزیر در امور باغبانی 

در سفر به مشهد، ضمن بازدید 
بــذر و نهال رضــوی،  از مؤسسه 
ـــرای تـــوســـعـــه هـــمـــکـــاری هـــای  بـــ

دوجانبه اعالم آمادگی کرد...

نگاهيبهمقولهزیارتدرسیرهبنیانگذارجمهوریاسالمی

e زیارت به سبک خمینی
دربازدیدمعاونوزیرجهادکشاورزی
ازمؤسسهبذرونهالرضویمطرحشد

 توسعه همکاری 
برای تقویت 

امنیت غذایی 
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منبر مجازی 

مدیریت رنج و لذت

حجت االسالم پناهیان  ... انسان اساساً 
بــرای رنــج و لــذت آفــریــده شــده اســت. وقتی 
می گوییم رنج، هیچ  کس خودش را مستثنا 
نداند و وقتی می گوییم لذت، هیچ  کسی را از 
لذت طلبی مستثنا ندانیم... وقتی می گوییم 
را در نظر  نباید لذت های بدنی  لــذت؛ صرفاً 
بگیریم، لذت های روحی هم هست. حضرت 
ــه نتیجه  ــســان ب امــــــام)رض( مــی فــرمــایــد: ان
از عبادت لذت  اینکه  عبادت نمی رسد مگر 
ببرد... یعنی در عارفانه ترین حالت ها که آدم 
می خواهد عبادت بکند، باید لذت عبادت را 

ببرد.
اگــر رنــج و لــذت به معنای اعــم و به معنای 
کاملش در نظر گرفته شود، زندگی تمام ابنای 
و  رنج ها  مدیریت  در  می شود  خالصه  بشر 
از رنج ها بگذریم و به  لذت ها؛ یعنی چگونه 
کدام  کسی  هر  اینکه  البته  برسیم؟  لذت  ها 
رنج را برای خودش رنج مهمی می داند، یک 
موضوع دیگری است و اینکه هر کسی کدام 
لذت را برای خودش لذت منتخب و مهمی 
می داند هم یک موضوع دیگر است. اما در 
وابستگی زندگی انسان به رنج و لذت، هیچ  

تردیدی نیست.   
غیر از این نگاه انسان شناسانه به رنج و لذت، 
نگاه حیات شناسانه به رنج و لذت هم به ما 
می گوید: در دنیا، هم سهمیه لذت تعیین و 
تقدیر شده و هم سهمیه رنج تقدیر و تعبیه 
شده است. بعضی از رنج ها را شما نمی توانید 
نبرید؛ باید ببرید مثل رنج پیر شدن که برای 
همه انسان ها قطعی است... بعضی از رنج ها 
برود؛  استقبالشان  به  می تواند  انسان  هم  را 
البته برای رسیدن به لذت های باالتر. به  عنوان 
خیابان  کنار  نیستند  حاضر  خیلی ها  مثال؛ 
فوتبال،  مسابقه  یــک  وقتی  امــا  بــخــوابــنــد... 
یک شهرآورد پیش می آید، برخی از جوان ها 
می گویند: با بچه ها می رویم یک شب هم کنار 
استادیوم می خوابیم... یعنی اصالً سختی اش 
را نمی بیند! به  خاطر یک لذت باالتر، رنج این  
کار را نمی بیند و از این رنج استقبال می کند... 
ما باید به اصل رنج و لذت، نگاه عمیقی داشته 
باشیم. با رنج و لذت بازی نخوریم؛ بلکه رنج  
و  رنــج هــا  نگذاریم  کنیم،  مدیریت  را  لــذت  و 
لذت ها، ما را مدیریت کنند... از اسارت رنج ها 
و لذت ها دربیاییم. هر رنجی از دور رسید ما 
را نترساند، امیرالمؤمنین)ع( می فرماید: اگر از 
بعضی رنج ها می ترسی برو خودت را به درون 

آن بینداز... نترس، برو داخل شو!
وقتی از دور یک لذت هایی را دیدیم محوش 
نشویم، بلکه مدیریتش کنیم... باید بتوانیم 
ــذت بــا یــک »نــگــاهِ از بـــاال« نگاه  ــج و ل بــه رن
کنیم... باید از دبستان و از مهد کودک، در 
یک  سلسله بازی هایی مدیریت رنج و لذت را 

به بچه ها آموزش داد... .

به بهانه 29 آبان 57، سالروز حمله دژخیمان طاغوت به حرم مطهر رضوی

روز همه مسلمین شام غریبان شده...
حرم  نیکبخت   محمدحسین 
مطهر امام رضا)ع( از دیرباز مکانی 
بــوده و  مقدس و صاحب حرمت 
جــبــاران  بـــوده انـــد  بسیار  هــســت. 
تاریخ که با وجــود غــارت خراسان 
و چپاول امـــوال مــردم ایــن خطه، 
جرئت شکستن این حریم را در خود ندیدند. به 
همین دلیل در میان خراسانیان، در طول تاریخ و 
صرف نظر از نوع مذهب و گرایش های اعتقادی، 
حرم مطهر رضــوی، مکانی امن و دارای حرمت و 
مــورد قبول همگان بــود؛ حتی در هجمه سنگین 
مغوالن یا نزاع ها و جنگ های شدید پیش و پس 
به  دشمن  نظامی  نیروهای  ورود  وجــود  با  آن،  از 
داخل مشهد، روضه منوره از تعرض مصون ماند 
و کسی متعرض مردم پناه گرفته در آن نمی شد. 
اما در این تاریخ هزار و 200 ساله، گاه اتفاق افتاده 
که حاکمان زمانه و دشمنان غارتگر، حرمت حرم 
مطهر را نگه نداشتند و ننگ ابدی برای خودشان 
در تاریخ باقی گذاشتند. امروز، 29 آبان  ماه یادآور 
یکی از آن حرمت شکنی هاست؛ روزی که در سال 
گرفتن  نظر  در  بدون  پهلوی  رژیم  مأموران   ،1357
حرمت و قداست بارگاه منور رضوی، به روی زائرانی 
که به فیض زیارت نائل شده  بودند، آتش گشودند 
و جمعی از آن ها را به شهادت رساندند. در رواق 
امــروز، پیش از آنکه بخواهیم دربــاره این ماجرای 
غم انگیز سخن بگوییم، قصد داریم برایتان چند 
نمونه تاریخی بیاوریم تا بدانید پهلوی و دژخیمان 
چگونه  و  گذاشتند  کسانی  چه  پــای  جــای  پا  او، 

صفحه ای سیاه را در تاریخ ایران رقم زدند.

مرور تلخ ترین خاطرات تاریخ حرم ◾
در تاریخ حرم رضوی، به غیر از فاجعه هتک حرمت 
29 آبان 1357، دست کم سه نمونه دیگر از چنین 
یافت.  می توان  ضددینی  و  غیرانسانی  رفتارهای 
نخست حمله ازبک ها در سال 968 خورشیدی که 
در آن به ساختمان حرم مطهر آسیبی نرسید، اما 
زائران پناه گرفته در صحن عتیق قتل عام شدند؛ 
این قتل عام یکی از معروف ترین و پرتلفات ترین 
قتل عام های تاریخ مشهد بود. پس از آن، هر چند 
نادرشاه،  جانشینان  از  افشار،  عادلشاه  دوره  در 
مقام و حرمت حرم مطهر هتک شد و تنی چند 
از علما، در حرم مطهر امــام رضــا)ع( به شهادت 
رسیدند، اما وسعت این اقدام در حد جنایت های 
دومین  خورشیدی،   1284 ســال  در  نبود.  ازبکان 
با  امام هشتم)ع(  به حرم مطهر  تعرض گسترده 
دستور آصف الدوله شاهسون، حاکم وقت خراسان 
و منصوب شده از سوی مظفرالدین شاه قاجار رقم 
خورد. در این سال، به دلیل نقش حاکم در احتکار 
مواد غذایی و مسلط شدن قحطی بر شهر، مردم 
مشهد دست به قیام زدند و از مسیر باالخیابان 
به سمت ارگ حکومتی حرکت کردند. آصف الدوله 
و  داد  عمومی  کشتار  دستور  اغماض،  بــدون  هم 
مأموران او حتی مردم را در حرم نیز تعقیب و به 
آن ها شلیک کردند. در این گیر و دار، تعداد زیادی 
از مردم مشهد به شهادت رسیدند و بخش هایی 
از تزئینات صحن عتیق نیز هدف گلوله قرار گرفت. 
سومین باری که با چنین وضعیتی به حرم رضوی 
بی احترامی شــد، مــربــوط بــه زمــانــی اســت کــه در 

فروردین 1291، روس ها حرم امام رضا)ع( را به توپ 
بستند. در این تعرض، حتی گنبد مطهر از آسیب 
مــردم در صحن عتیق  از  نماند و جمعی  مصون 
به شهادت رسیدند. ما در صفحه نخست رواق، 
کم و بیش در مورد این اتفاق ها و وقایع دردناک 

اطالعاتی را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم.

آن روز سیاه ◾
رژیم  مأموران  و هجوم  آبــان سال 1357  واقعه 29 
پهلوی به زائران و مجاوران حرم رضوی، در بحبوحه 
رقم  پاییز سال 1357  در  انقالبی مشهد  مبارزات 
راهپیمایی ها  گسترش  اعتراض ها،  افزایش  خــورد. 
فعالیت ها،  ایــن  در  جامعه  اقشار  همه  حضور  و 
رژیــم شاه را سخت به وحشت انداخته  بــود. روز 
27 آبان، یعنی دو روز پیش از این واقعه هولناک، 
که  شد  برگزار  گسترده ای  تظاهرات  باالخیابان  در 

عُمّال رژیم آن را به خاک و خون کشیدند به ویژه 
در چهارراه نادری )شهدای امروزی( تعدادی از مردم 
مشهد به شهادت رسیدند. این مسئله در روزهای 
پیش از آن، در اطراف بیوت علما و مراجع مشهد هم 
اتفاق افتاد و حتی بیت آیت هللا العظمی شیرازی 
در باالخیابان به گلوله بسته شد. این اقدام البته 
خشم مردم را افزایش داد و شرایط را بیش از پیش 
از کنترل نیروهای رژیم خارج کرد. حرم مطهر، نقطه 
ثقل تظاهرات مردمی در مشهد محسوب می شد؛ 
البته این مسئله مربوط به آن زمان نبود، در قرن های 
گذشته همیشه مردم مشهد برای تصمیم گیری های 
مهم یا انجام اعتراض، در حرم مطهر که برایشان 
مکانی مقدس و صاحب حرمت بود جمع می شدند 
و از خداوند برای موفقیت خود، طلب خیر می کردند. 
با تمرکز اعتراضات و تجمعات در اطــراف حرم در 
روزهای پایانی آبان  سال 1357، روز 28 آبان نیروهای 
ارتــش و شهربانی در خیابان های منتهی به حرم 
از برگزاری تظاهرات   مطهر مستقر شدند تا مانع 
اعتراضی شوند. در این روز که مصادف با عید غدیر 
بود، حتی تردد عادی مردم نیز با محدودیت هایی 
مواجه شد؛ یعنی مردم نمی توانستند در روز عید، 
راحت به حرم مطهر مشرف شوند. همین مسئله 
سبب تجمع عمومی در میدان راه آهــن مشهد در 

روز عید غدیر شد؛ تجمعی که البته رژیم آن را به 
خشونت کشاند و مأموران هشت نفر را به شدت 
زخمی کردند. در نخستین ساعات بامداد روز 29 
آبــان، فرمانداری نظامی مشهد با انتشار اعالمیه 
شماره 30 تهدید کرد هر گونه راهپیمایی و تجمعات 
سرکوب  ممکن  شکل  شدید ترین  با  را  اعتراضی 

خواهد کرد.

هتک حرمت روضه منوره ◾
امــا ایــن مسئله، در عــزم مــردم بــرای مبارزه با رژیم 
طاغوت خللی به وجود نیاورد. در این روز همزمان 
با برگزاری مجلس ترحیم شهدای چند روز قبل، در 
به سمت  مــردم  راهپیمایی  عباسقلی خان،  مدرسه 
حرم رضــوی آغــاز شد. هنوز ساعتی از آغــاز تجمع 
تیراندازی به ســوی مردمی که در  بــود که  نگذشته 
نزدیکی درهای ورودی حرم بودند، آغاز شد و تعدادی 

از آن ها برای مصون ماندن از گلوله هایی که بی محابا 
به سمتشان می آمد، وارد حرم رضوی و صحن عتیق 
شدند و به این ترتیب، جمعیت فراوانی در این محل 
گرد هم آمد و شعارهای ضد رژیم در فضای صحن 
اعتراض  این  مهار  در  که  مأموران  شد.  طنین انداز 
گسترده ناتوان بودند، بازداشت یکی از عوامل خود 
توسط مردم را بهانه قرار دادند و به سمت زائران و 
مجاوران حرم رضوی شلیک و تعداد زیادی از مردم را 
زخمی کردند و جمعی را به شهادت رساندند. نکته ای 
که نشان می دهد رژیم این کار را به صورت هدفمند 
و به اصطالح برای گرفتن زهرچشم از مردم انجام 
داد، این است که مأموران پس از ورود به حرم رضوی 
و شلیک به مــردم حاضر در صحن و البته خروج 
مردم از آن فضا، باز هم به تیراندازی ادامه دادند و 
گلوله های مأموران به ایوان طال و چند نقطه دیگر از 
ساختمان حرم رضوی اصابت کرد. در این واقعه تلخ، 
برای نخستین بار مأموران وارد روضه منوره شدند و 
بخش هایی از زیر گنبد حاتم خانی هم مورد اصابت 
تاریخ  در  آن  از  که پیش  رفتاری  قــرار گرفت؛  گلوله 
بی سابقه بود و حتی مغوالن و ازبکان جرئت انجام 
چنین کاری را نداشتند. بازتاب این اقدام، بر شتاب 
حرکت انقالبی مردم ایــران افــزود و موجب افزایش 

نفرت عمومی نسبت به رژیم پهلوی شد.

با تمرکز اعتراضات و تجمعات در اطراف حرم در روزهای پایانی آبان  سال 1357، 
روز 28 آبان نیروهای ارتش و شــهربانی در خیابان هــای منتهی به حرم مطهر 
مستقر شدند تا مانع از برگزاری تظاهرات  اعتراضی شوند. در این روز که مصادف 

با عید غدیر بود، حتی تردد عادی مردم نیز با محدودیت هایی مواجه شد.
گزیدهگزیده

شنبه ۲9 آبان ۱4۰۰   ۱4 ربیع الثانی ۱443  ۲۰ نوامبر۲۰۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9675

موعظه/شیخعبدالکریمحقشناس

 از نعمت استدراج 
 باید به خدا 
پناه برد



من اتی 
غنیا فتواضع 
له لغناه 
ذهب ثلثا 
دینه
هر كس در مقابل 
ثروتمند به خاطر 
ثروتش تواضع كند 
دو سوم دينش از بين 
برود.

علی 
یعسوب 
املومنین 

و املال 
یعسوب 

املنافقین
على پيشواى مؤمنان 

و ثروت پيشواى 
منافقان است.

FD
 الهه ارجمندى راد: کیسه گندم ها را به باالی پشت بام 
کشاند. روی نیمکتی رفت تا ظرف مخصوص آب پرنده ها را 
بردارد. قدش کوتاه بود و به سختی توانست ظرف را بردارد. 
حتماً ابوالفضل طبق عادت ظرف را باالی لبه دیوار گذاشته 
بود. آب را در قفس کبوترها گذاشت. کفتر چاهی ها دور 
ظرف جمع شدند. گندم ها را هم برایشان ریخت و همان جا 
پشت قفس نشست و به دانه خوردنشان زل زد. ابوالفضل 

هیچ وقت به او اجازه نمی داد در قفس را باز کند و کفترها 
را بــاالی پشت بام پــرواز دهــد. می گفت خــودم که نباشم 
تو نمی توانی برشان گردانی، زبان بسته ها راهشان را گم 
می کنند. عباس اصالً دوست نداشت کفترها را توی قفس 
ببیند؛ اینکه آن طور مظلومانه اسیر شده و در انتظار باز 
شدن در قفس می ماندند. خودش بارها کبوترهای سفید 
و خاکستری حرم امام رضا)ع( را در صحن سقاخانه دیده 

بود که چطور آزاد و رها از روی سقاخانه اوج می گرفتند و تا 
خود گنبد پرواز می کردند. دسته جمعی در آسمان مسیری 
را دور می زدند و از صحن دور شده و باز اما به همان  جا 
برمی گشتند. شاید جایی می رفتند که محل دانه هایشان 
بود. او نمی دانست اما هر وقت که با مادر به حرم می رفت 
و کبوترهای امام رضا)ع( را می دید، دلش برای کبوترهای 
ابوالفضل می سوخت. یک  بار به مادر گفته بود: »نمیشه 

ما هم کفترهارو بیاریم حرم قاطی اینا پرواز کنند؟« مادر 
لبخند تلخی زده و گفته بود: »مگه ابوالفضل دل می کنه از 

این پرنده بازی آخه پسرجان؟ خسته م کرده دیگه.
 از روزی که پدرتون فوت شد این پسر به جای اینکه کار 
کنه و کمک خرج زندگیمون باشه، هر چی درمیاره خرج 
کفتراش می کنه... چقد تا حاال پول به این زبون بسته ها 
داده و اونـــارم به کشتن داده... حیوونای زبــون بسته را 

هم اسیر و ابیر میکنه«. مادر دل پری 
از ابوالفضل داشـــت. او هــم از وقتی 
به یاد داشــت، بــرادرش انــواع پرنده را 
می خرید و در قفس روی پشت بام نگه 
می داشت. نمی دانست دقیقاً کار او 
چیست اما مــادر همیشه می گفت: 
ــت!...«. بــا آنکه 25ســال  »عــالف اســ

داشت و سربازی اش را تمام کرده بود اما هنوز هم 
روی ترک موتورش می نشست و ساعت ها بی هدف 
با رفقایش در خیابان ها می چرخید. مادر همیشه 
نگران بود گرفتار خالف شود اما تنهایی هم حریفش 
نمی شد. حاال دیگر عباس هم 10ساله بود و خوب 
اشتباه های ابوالفضل را درک می کرد. عباس قفس 
کفترها را رهــا کــرد و کنار بستر ابوالفضل رفــت. از 

دیروز تب شدیدی کرده بود.
 مادر مرتب پاشویه اش می کرد و ذکر می خواند. حتی نسخه 
دکتر هم افاقه نکرده و تبش قطع نشده بود. عباس نگران 
حــال تنها بـــرادرش بــود. نکند او هم مثل پــدرش خانواده 
کوچکشان را تنها بگذارد. فکری به ذهنش رسید. باز خود را 
به پشت بام رساند. حتی از همان جا هم می شد گلدسته  های 
حــرم را دیــد. خانه قدیمی شان چهارطبقه بــود و جایی در 

نزدیکی های حــرم بــود. در دل کوچکش نــذر کــرد اگــر امام 
برادرش را شفا دهد او هم همه کبوترها را به حرم امام ببرد 
تا آن ها هم آزاد و رها در آسمان آنجا پرواز کنند. شاید این 
طوری ابوالفضل هم سر به راه می شد و مادر را خوشحال 
می کرد. یک کبوتر سفید را از قفس برداشت، در گوشش 
گفت به حرم برود و نذرش را به امام بگوید. بعد هم پرش داد. 

کوتاهنوشت
خبر نذرى

موعظه
 شیخ عبدالکریم

 حق شناس

   از نعمت استدراج بايد به خدا پناه برد
شخصى  از امام  صادق )ع( پرسيد: يابن  رسول اهلل! چرا پروردگار ما را 

آفريد؟ »فقال ان اهلل تبارك تعالى لم يخلق خلقه عبثاً«. حضرت فرمود: 
پروردگار، شما را بدون هدف نيافريده است.

اميرمؤمنان)ع( مى فرمايد: آيا انسان مانند آن حيوان چهارپايى است 

كه فقط چشمش به دست صاحبش است كه چه وقت علوفه برايش 
 مى آورد؟ »أأترك سدًى كالبهيمه المربوطه همها علفها او المرسله 

شغلها تقممها تكترش من اعالفها تلهو عما يراد بها«. 
آيا انسان فقط براى اين آفريده شده كه شكمش را پر كند و هيچ هدفى 

نداشته باشد؟! اگر اين  چنين باشد؛ آن  وقت بين حيوان و انسان چه 

تفاوتى است؟!
»بل خلقهم الظهار قدرته«. هدف خلقت اين است  كه پروردگار 

مى خواهد مخلوقات خود را به تمام ملك و ملكوت بنماياند.
پروردگار نمى خواهد شما به جهنم برويد، آقاجان! وقتى فرعون 
ادعاى خدايى كرد؛ موسى)ع( عرض  كرد: بارالها! فرعون ادعاى 

خدايى مى كند، نابودش كن! 30 سال گذشت؛ اما پروردگار نفرين 
موسى را اجابت نكرد. وقتى هم كه در حال غرق شدن موسى)ع( را صدا 

زد؛ پروردگار قسم به ذات مقدسش خورد كه اگر فرعون مرا صدا زده 
بود؛ من او را نجات مى دادم! )اين قضيه را مرحوم ميرزا جواد آقا ملكى 

تبريزى بيان كرده است  كه در مراتب فقهى و اخالقى مجتهد بودند( 

ببينيد پروردگار چقدر شما را دوست دارد. قارون با اينكه به پيغمبر الهى 
بى ادبى كرده بود، پس از آنكه گرفتار عذاب الهى شد و موسى)ع( به كوه 
طور رفت، پروردگار فرمود: چرا وقتى كه قارون از تو كمك خواست؛ او 

را يارى نكردى؟! اگر او يك  بار مرا صدا زده بود؛ من نجاتش مى دادم! 
بعضى از بندگان هر چه معصيت مى كنند؛ پروردگار نعمت بيشترى 

در دسترس آن ها مى گذارد! اين نعمت استدراج است  كه ظاهرش نعمت 
است و باطنش نقمت. از اين گونه نعمت ها بايد به خدا پناه برد. آيا 

انصاف است با چنين خداى مهربانى مخالفت بكنم؟! حال كه پروردگار 
اين  همه نعمت به من داده، آيا انصاف است كه با چنين خداى مهربانى 

مخالفت بكنم؟!

همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار      /  حيف باشد كه تو فرمان نبرى 
ماه و خورشيد و تمام كائنات را مسخر فرزند آدم كرده است؛ ولى 

يك تكليفى هم بر عهده او قرار داده است، نماز بخواند، روزه بگيرد، 
تعامل  در خير نمايد، امر به معروف و نهى از منكر و... تا اينكه او را به 

بهشت رساند. 

استخراج نمونه هایی از دستور العمل های سلوکی
از جمله سنت هایی کــه بین اهــل سیر و سلوک 
متداول اســت، سنت دستورالعمل سلوکی برای 
مریدانی اســت کــه پــای در راه طلب نــهــاده و عزم 
صعود به قله قرب حق را دارند. این دستورالعمل ها 
مــعــمــوالً متناسب بــا وضعیت روحـــی و معنوی 
مریدان و نوسفران است. شناختن سبک سلوک 
معنوی مــورد توصیه پیغمبر)ص( و ائــمــه)ع( که 
الگوهای عملی در سیر و سلوک الی هللا هستند، 

بسیار مهم و مورد احتیاج مبرم است.
 نگارنده کتاب »سلوک در پرتو دستورالعمل های 
مــعــصــومــیــن)ع(« کــوشــیــده اســت نمونه هایی از 
دســتــور الــعــمــل هــای ســلــوکــی را از کــتــاب و سنت 
استخراج و آن ها را در دو بخش دستورالعمل های 

عام سنت محورانه و دستورالعمل های 
خــاص سنت محورانه، مــورد بررسی 
و تحلیل قـــرار دهـــد. ایــن پــژوهــش بر 
بنیاد نظری، عدم انحصار آموزه های 
اسالمی در فقه و کالم و اخالق و وجود 
مــعــارف عــرفــانــی اصــیــل اهـــل بیتی، 

استوار است.
این کتاب در چهار فصل و یک خاتمه 

سامان یافته اســت. در فصل اول از كليات بحث 
شده و در آن مباحثی چون مفهوم شناسی و ماهیت 
دستورالعمل و سنت سلوکی، اهميت دستورالعمل 
سلوکی معصومان، مختصات دستورالعمل های 
سلوکی آنــان، نمونه هایی از سنت سلوکی آنــان و 
غایت دستورالعمل سلوکی مطرح شده است.در 
فصل دوم، دستورالعمل های عام سنت محورانه 
در قالب یک دستورالعمل مرکب آمــده و در ذیل 
هــر دســتــور، بــه توضیح و تحلیل آن هـــا پرداخته  
است. فصل سوم به بیان دستورالعمل های خاص 
سنت محورانه که مخاطب خاص دارند، پرداخته  

است. 
ــاره ای از آثـــار و نتایج  ــ در فصل چــهــارم بــه بــیــان پ
دستورالعمل های سلوکی معصومین)ع( مبادرت 
کــرده و در پایان مؤلف با یک خاتمه، 
ــاب نــهــاده  ــت نــقــطــه پـــایـــان بـــر ایـــن ک
ــو  ــرت ــوک در پ ــ ــل ــاب »ســ ــ ــت ــ ــت.ک اســ
دستورالعمل های معصومین)ع(« را 
سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشه اسالمی در 355 صفحه و با 
قیمت 55 هزار تومان راهی بازار کتاب 

کرده است.

 غالمعلی رنجبر گل محمدی متولد ســال 1327 
از مــداحــان، شــاعــران و نویسندگان مطرح کشور 
درگذشت.وی نویسنده کتاب هایی از جمله »تذکره 
عشاق« است و در این کتاب به بیان زندگی بیش از 
یک هزار نفر از مداحان و شاعران در 31 استان ایران 

پرداخته است. 
ــروده شــده او  »مـــدح آفــتــاب« مجموعه اشــعــار سـ
در دوران جنگ اســت، همچنین مجموعه اشعار 
400ترانه عاشقانه شامل 400 دوبیتی با موضوع 
امام زمان)عج( دیگر اثر اوست. در ادامه گزیده ای 
از آخرین دیدگاه های این پیرغالم اهل بیت)ع( را در 
گفت وگو با خبرگزاری تسنیم می خوانید.در طول 
تاریخ افراد بسیاری بودند که با حضور در مجالس 
ذکر اهل بیت)ع( تحوالتی بزرگ در زندگی شان رخ 
داده اســت. گرچه ممکن اســت برخی تا پیش از 
ورود به مجالس اهل بیت)ع( به ویژه مجلس امام 
حسین)ع( مشغول برخی اعمال ناپسند هم باشند، 
اما اینکه امــروزه در پای منبرها و داخل کتاب ها از 
افرادی سخن به میان می آید که با یک ادب یا با یک 
خدمت در مجلس اهــل بــیــت)ع(، زندگی شان به 
کلی تغییر کرده و رو به امــام)ع( آورده انــد، نشان از 

تأثیرگذاری فضای معنوی این مجالس است.

همه این موضوع را تصدیق می کنند که پس از حضور 
در مجالس اهل بیت)ع( و گریه و سینه زنی، تا مدتی 
حال و هــوای انسان آسمانی اســت، در اینجا باید 
گفت برای اینکه ابلیس انسان را گمراه نکند، سعی 
کنیم ایــن حس و حــال را با مراقبت بیشتر حفظ 
کنیم و آن را استمرار بخشیم. فضای هیئت آن قدر 
قدرتمند است که هر کسی وارد آن شود محال است 

چیزی بدست نیاورد. 
ما منبری ها و مداحان باید سعی کنیم با طرح مسائل 
ناب قرآنی جوانان را به سوی مجالس و محافل عزاداری 
تشویق و ترغیب کنیم. پس از آن، دیگر خودشان 
با چشیدن معنویت مجالس و معارف، شیفته این 
محافل خواهند شد و بدین ترتیب امورات زندگی شان 
ــل اصــلــی قــرار  بــه تــدریــج اصـــالح مــی شــود و روی ری
می گیرد. اصالح و دست گیری از جوانان کار ما نیست؛ 
چراکه ما توان چنین کاری را نداریم و این کار فقط از 

عهده اهل بیت)ع( برمی آید 
ــل  و بــــــس. ایــــــن مــحــاف
فرصتی مغتنم برای رشد 
ــســان هــاســت  مــعــنــوی ان

و نــبــایــد ایـــن فــرصــت را به 
راحتی از دست بدهیم.

»سلوک  در  پرتو دستورالعمل های 
معصومینb« منتشر شد

درگذشتغالمعلیرنجبرگلمحمدی
پیرغالمیکههیئترافرصترشدمیدانست

مراقبت ازحس وحال خوب روضه 

پاسیادتازههاینشر زينب اصغريان   بزرگمرد 
تاریخ، مردی که از سالله پاک 
نبوت بود توانست بزرگ ترین 
انقالب معاصر را رقم بزند و 
همه را به پشتوانه ایمانش 
به خدا و توسلش به اهل بیت)ع( می دانست. امام 
خمینی)ره( از زمان تبعید به عراق و اقامتش به مدت 
14 ســال در ایــن کشور و به خصوص شهر نجف، 
ــت نزدیکان روزی دو تا سه مرتبه  همواره و به روای
به زیــارت مشرف می شد و همیشه با رعایت آداب 
خاصی، ارادتــش را به اهل بیت)ع( نشان مــی داد. 
آنچه می خوانید خاطراتی از حاالت معنوی حضرت 
امــام خمینی)ره( هنگام زیــارت ائمه)ع( است که از 
جلد سوم کتاب »برداشت هایی از سیره معنوی امام 
خمینی-حاالت معنوی« به قلم غالمعلی رجایی 

اقتباس شده است.

یک برنامه همیشگی ◾
نظم مسئله بسیار مهمی بود که امام )ره( خیلی به 
آن مقید بودند. چیزی که در زندگی امام قابل توجه 
بود مداومت و تقید فراوان ایشان به دستورات شرع 
مقدس بود به طوری که دستورات را با ریز جزئیات و در 

وقتی خاص به طور مستمر انجام می دادند.
امام )ره( تقریباً هر شب در ساعت خاصی به حرم 
حضرت علی)ع( مشرف می شدند و این عمل یک 
برنامه مرتب و دائمی بود.برای ایشان زیارت حضرت 
امیر)ع( در ردیف نماز جماعت و درس امام قرار داشت 
و امام هرگز بدون عذر زیارتشان ترک نمی شد. حتی 
در اوقاتی که بنا به دالیلی به حرم مشرف نمی شدند 
زیارت را از راه دور داشتند و در خانه و احیاناً از روی 

پشت بام زیارتشان را می خواندند.
زمانی به دلیل کودتایی که در عراق رخ داد همه جا 
حکومت نظامی اعالم شده بود. مرحوم آقا مصطفی 

خمینی می گفتند دیدیم امام در اتاق نیستند. گفتیم 
نکند حرم مشرف شده باشند، همه جا را گشتیم تا 
اینکه دیدیم امام باالی پشت بام رفته اند و مشغول 
قرائت زیارت نامه هستند و جایی قرار داشتند که گنبد 

مرقد حضرت علی)ع( معلوم باشد. 

در حرم به کسی توجه نمی کردند ◾
زمـــانـــی کـــه امـــــــــام)ره( بـــه حــــرم مــطــهــر حــضــرت 
امیرالمؤمنین)ع( مشرف می شدند معموالً کمتر به 
این سو و آن سو نگاه می کردند به خصوص در حرم 
مطهر توجهی به امور ظاهری نداشتند. غرق در دعا 
و عبادت بودند و به گونه ای زیارت می کردند که کمتر 

کسی به راحتی ایشان را می شناخت.
زیــارت امام شبیه سیاستمداران یا سایر علما نبود 
امام در هنگام عبادت مانند کسانی بودند که هیچ 
کاری غیر از عبادت نداشتند. ایشان چنان به عبادت 
مشغول و از امور دیگر فارغ می شدند که گویی تنها 
کارشان عبادت است. مثالً تمام دعای عرفه را در حرم 
حضرت امام حسین)ع( با وجود سن زیاد ایستاده 
می خواندند، بعضاً این دعا دو تا سه ساعت طول 
می کشید و بقیه که جــوان بودند و نشسته دعــا را 

می خواندند شرمنده امام می شدند. 

عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد ◾
پس از تمام شدن دوران تبعید در ترکیه، نگذاشتند 
ــرای محل اقامت خــود تصمیم  ــام)ره( خــودشــان ب ــ ام
بگیرند و به ایشان دستور دادند به دلیل سیطره حزب 
بعث در عــراق به ایــن کشور بــرونــد. وقتی وارد عراق 
می شوند می گویند: »اول به زیارت کربال می روم و بعد 
نجف«. در این مدت سه چهار روزی که در کاظمین 
بــوده انــد به سامرا هم مــی رونــد.امــام خمینی)ره( در 
طــول 14 سالی که در نجف اشــرف تشریف داشتند 
همیشه می گفتند دشمن من را به این موهبت رسانده 

است؛ چرا که هدف دشمن از تبعید امام به عراق تحت 
تأثیر قرار دادن ایشان توسط سایر علما بود و از طرفی 
حکومت بعث عراق نیز به شدت مخالف امام بود اما 
امام به مسئله حضور در عراق همواره به عنوان یک 
فرصت نایاب نگاه کرده و سعی می کردند بیشترین 

بهره را از حریم اهل بیت)ع( ببرند.

آداب زیارت امام)ره(  ◾
امــام)ره( در مدتی که در نجف اقامت داشتند فقط 
همان یک بار که حین ورود به عراق به سامرا مشرف 
شدند به کاظمین نیز مشرف شدند و دیگر چنین 
موردی ندیدیم. برخالف ادعای بعثیون که می گفتند 
ما به نحو احسنت از امام)ره( پذیرایی کردیم امام فقط 
همان یک بار مشرف شدند و ظاهراً اوضاع به گونه ای 
بوده یا به ایشان ابالغ شده بود که اجــازه زیــارت در 

سامرا و کاظمین را ندارند. 
ــه امــام به گونه ای بود که تقریباً هر روز  برنامه روزان
دو سه ساعت پس از نماز مغرب به بخش بیرونی 
منزل خود می آمدند و مــردم، طالب و عالقه مندان 
بــه دیــدارشــان مــی آمــدنــد، سپس بــه حــرم مشرف 
می شدند؛ زیارت امین هللا را ایستاده می خواندند، 
زیـــارت جامعه کبیره را به صــورت نشسته قرائت 
ــارت بــه منزل  می کردند و پــس از خــوانــدن نماز زیـ
برمی گشتند. به استثنای شب های شنبه که امام 
در این شب به حرم مشرف نمی شدند و آن هم به این 
دلیل بود که در فصل تابستان وقت شست وشوی 

حرم و رواق ها پس از نماز مغرب و عشا بود. 
به طور معمول امام، مسافت بین خانه تا صحن مطهر 
حضرت امیرالمؤمنین)ع( را پیاده طی می کردند که 
حدود هفت دقیقه طول می کشید. ابتدا از باب القبله 
وارد صحن می شدند و از کفشداری ضلع جنوبی ایوان 
عبور کرده و اذن دخول را در رواق می خواندند. به سمت 
پایین پا مشرف می شدند، زیارت کوتاهی می خواندند 

ــه روی  و پس از آن به طــرف ضلع جنوبی ضریح، روب
صورت حضرت امیرالمؤمنین)ع( می ایستادند، زیارت 
امین هللا را می خواندند و بر خالف سایران و عموم مردم 
که از همان جا باالسر را دور می زدند امام برمی گشتند 
و از پایین پا به پشت سر می رفتند. امام چون همیشه 
این گونه عمل می کردند رعایت همیشگی این روش 
ضمن اینکه نمودار کامل ایمان و احترام آن حضرت به 
حریم مقام والیت بود اهل نظر و معنا را متوجه نکته ای 
ظریف می کرد؛ چرا که طبق یکی از احتماالت و نقل های 
چهارگانه، باالی سر حضرت امیرالمؤمنین)ع( محل 
دفن سر بریده امام حسین)ع( است؛ همین احتمال 
کافی است که عارفان پاک باخته حقیقت، پای خود را 
روی چنین مکانی که محتمل است مدفن سر مطهر 
سیدالشهدا)ع( باشد نگذارند.امام)ره( به کربال که 
مشرف می شدند پایین پا نمی رفتند چون در پایین 
قبر امام حسین)ع( قبر علی اکبر)ع( است. حتی یک 
بار هم نرفتند، ایشان پا روی قبر شهدا نمی گذاشتند. 
بقیه در ابتدا متوجه نمی شدند دلیل این کار چیست 
چــون ایــن مالحظه را ظاهراً فقط ایشان داشته اند.
خود امام)ره( در این باره می فرمودند: هر چه هست از 
اهل بیت)ع( است. در نجف جو عمومی به گونه ای بود 
که زیاد مشرف شدن به حرم، نوعی درویش مسلکی و 
عقب ماندگی تلقی می شد ولی امام به این حرف ها هیچ 
توجهی نداشتند و از این اتهام ها نمی هراسیدند و هر 

شب به حرم مشرف می شدند.

درست شبیه مردم ◾
امـــــام)ره( در حــرم بسیار متعبد بــودنــد مثل سایر 
متعبدین و درست شبیه مردم، دعا و نماز می خواندند. 
بسیاری از علما این گونه نبودند، حرم آن ها بین 10 تا 15 
دقیقه طول می کشید و دعا را هم از حفظ می خواندند 
و می رفتند اما امام)ره( مثل سایر مردم می نشستند و 

از روی مفاتیح دعا و زیارت می خواندند. 

نگاهنگاهيبهمقولهزيايبهمقولهزياررتدرتدرسیسیررهه
بنیانبنیانگذارجمهورياسالميگذارجمهورياسالمي

هر روز دو سه ســاعت پس از نماز مغرب به بخش بيرونى منزل خود مى آمدند 
و مردم، طالب و عالقه مندان به ديدار ايشــان مى آمدند، سپس به حرم مشرف 
مى شدند؛ زيارت امين اهلل را ايستاده مى خواندند، زيارت جامعه كبيره را به صورت 

نشسته قرائت مى كردند و پس از خواندن نماز زيارت به منزل برمى گشتند.

گزيدهگزيده

e زيارت به سبک خمینی
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رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم رحیمه میردادیان فر با وکالت یاس��ر خدابخش دارای شناسنامه شماره 0748447369 به شرح 
دادخواس��ت به کالس��ه 1/0000343ح از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عرشیا صبوری به شناسنامه 0740648381 در تاریخ 1400/7/8 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
نام و نام خانوادگی- شماره ملی- تاریخ تولد- صادره شناسنامه- نسبت با متوفی

1- مرتضی صبوری- 0749540818- 1354/1/1- تایباد- پدر
2- رحیمه میردادیان فر- 0748447369- 1361/6/20- تایباد- مادر

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-1407961
قاضی شورا- شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان تایباد- قنبر مرزانی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای اسمعیل قطبی دارای شناسنامه شماره 9 به شرح دادخواست به کالسه 3/0000390ح از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمحیدر قطبی به شناسنامه 107 در تاریخ 

1397/8/5 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- محمدیوسف قطبی فرزند غالمحیدر ش ش 93 متولد 1360/3/23 صادره از تایباد فرزند متوفی
2- ابراهیم قطبی فرزند غالمحیدر ش ش 7042 متولد 1354/12/10 صادره از تایباد فرزند متوفی

3- اسماعیل قطبی فرزند غالمحیدر ش ش 9 متولد 1344/1/1 صادره از تایباد فرزند متوفی
4- زهرا ذکریاپور فرزند عبدالرسول ش ش 0748377281 متولد 1324/8/30 صادره از تایباد همسر متوفی فوت 1399/8/17

5- عصمت قطبی فرزند غالمحیدر ش ش 7041 متولد 1351/12/10 صادره از تایباد فرزند متوفی
6- نسرین قطبی فرزند غالمحیدر ش ش 4593 متولد 1366/11/30 صادره از تایباد فرزند متوفی

7- زینب قطبی فرزند غالمحیدر ش ش 92 متولد 1360/3/23 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- 1407962
قاضی شورا- شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای نورمحمد عیدیان دارای شناس��نامه شماره 6773 به شرح دادخواست به کالسه 3/0000386ح 
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شیرمحمد عیدیان بهلولی به 
شناس��نامه 7 در تاری��خ 1400/3/15 در اقامتگاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حی��ن الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- نساء مالک فرزند نظر ش ش 281 متولد 1333/12/10 صادره از تایباد همسر متوفی

2- گل محمد عیدیان بهلولی فرزند شیرمحمد ش ش 364 متولد 1356/6/20 صادره از تایباد فرزند متوفی
3- نورمحمد عیدیان فرزند شیرمحمد ش ش 6773 متولد 1353/6/10 صادره از تایباد فرزند متوفی

4- علی اکبر عیدیان بهلولی فرزند شیرمحمد ش ش 0749572744 متولد 1363/2/27 صادره از تایباد فرزند متوفی
5- حسین عیدیان بهلولی فرزند شیرمحمد ش ش 9 متولد 1361/11/1 صادره از تایباد فرزند متوفی

6- فاطمه عیدیان فرزند شیرمحمد ش ش 6772 متولد 1352/4/5 صادره از تایباد فرزند متوفی
7- زینب عیدیان بهلولی فرزند شیرمحمد ش ش 412 متولد 1359/3/1 صادره از تایباد فرزند متوفی

8- کبری عیدیان بهلولی فرزند شیرمحمد ش ش 363 متولد 1354/6/20 صادره از تایباد فرزند متوفی
9- گلثوم عیدیان بهلولی فرزند شیرمحمد ش ش 0749838191 متولد 1367/10/7 صادره از تایباد فرزند متوفی

10- زهرا عیدیان بهلولی فرزند شیرمحمد ش ش 64 متولد 1366/1/5 صادره از تایباد فرزند متوفی
11- معصومه عیدیان بهلولی فرزند شیرمحمد ش ش 61 متولد 1367/10/7 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- 1407963
قاضی شورا- شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای داود دوزنده دارای شناسنامه شماره 0740070134 به شرح دادخواست به کالسه 3/0000400ح 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گل محمد دوزنده به شناسنامه 3 

در تاریخ 1399/8/14 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- مصطفی دوزنده فرزند گل محمد ش ش 7852 متولد 1356/7/1 صادره از تایباد فرزند متوفی

2- احمد دوزنده فرزند گل محمد ش ش 421 متولد 1348/3/2 صادره از تایباد فرزند متوفی
3- محمد دوزنده فرزند گل محمد ش ش 5156 متولد 1367/4/1 صادره از تایباد فرزند متوفی

4- محمود دوزنده فرزند گل محمد ش ش 0749402423 متولد 1361/9/20 صادره از تایباد فرزند متوفی
5- داود دوزنده فرزند گل محمد ش ش 0740070134 متولد 1369/2/1 صادره از تایباد فرزند متوفی

6- بی بی جان دوزنده فرزند گل محمد ش ش 0748441352 متولد 1359/6/20 صادره از تایباد فرزند متوفی
7- الهه دوزنده فرزند گل محمد ش ش 462 متولد 1364/6/4 صادره از تایباد فرزند متوفی

8- فریبا دوزنده فرزند گل محمد ش ش 7851 متولد 1355/2/31 صادره از تایباد فرزند متوفی
9- بیگم عبادی کراتی فرزند غفور ش ش 379 متولد 1324/10/9 صادره از تایباد همسر 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- 1407965
قاضی شورا- شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

آگهی دعوت از مجاورین
نظر به درخواس��ت آقای مهدی احمدی خیرآبادی بعنوان مالک مبنی بر تعیین طول ابعاد و مساحت جهت پالک 
632 فرعی از 180- اصلی )اراضی روستای تجر( بخش 6 مشهد نماینده و نقشه بردار این اداره در روز شنبه تاریخ 

1400/09/14 س��اعت 10 صبح جهت معاینه محل ملک مورد تقاضا در محل وقوع ملک حضور خواهند یافت لذا 
بموجب این آگهی از کلیه مجاورین پالک فوق دعوت بعمل می آید به جهت حفظ حقوق مالکانه و عدم تضییع حق 
احتمالی، در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک مورد تقاضا حضور یابند. بدیهی است عدم حضور در موعد 

تعیین شده فوق مانع ادامه عملیات ثبتی نخواهد شد.م.الف 910 آ- 1407966
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

از طرف احمد احمدی

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد((
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش 14 مش��هد واحد ثبتی شهرستان 
تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهی می گردد:
خانم فاطمه رمضانی فرمان آبادی به شناسنامه شماره 16 کدملی 0749531134 صادره تایباد فرزند کماجعلی در 
ششدانگ یکباب منزل به مساحت 427/75 مترمربع پالک شماره 150 فرعی از 251 اصلی واقع در خراسان رضوی 
بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت سهم االرثی یارمحمد گلبانی از مرحوم فیض محمد 

گلبانی و قسمتی از پالک** کالسه 125- 1400
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه 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 رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست 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. آ- 1407966
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/8/29                              تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/14

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- مهدی حسین زاده

 آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی                                              

 براب��ررای ش��ماره 140060306022000207هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
سیدمحمدنوری نرگی فرزنداسداهلل به شماره شناسنامه11443صادره ازفریمان دریک قطعه زمین مزروعی بانضمام 
یک باب س��اختمان به مس��احت 19007مترمربع پالک 3367فرعی از276 اصلی واقع دربخش13ازمحل مالکیت 
رسمی متقاضی  محرزگردیده است.لذابمنظوراطالع عموم مراتب در دونوبت بفاصله 15روزآگهی می شوددرصورتی 
که اشخاص نسبت بصدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه 
اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسیدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکیت صادرخواهدشد. آ- 1407967              
تاریخ انتشارنوبت اول:1400،8،29                                               تاریخ انتشارنوبت دوم:1400،9،13                       

 محمدرضارجایی مقدم،رئیس اداره ثبت اسنادوامالک فریمان 

)) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (( 
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20، 1390،9 
و برابر رای ش��ماره 140060310013013541 مورخ 1400،07،27 هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای /خانم میالد خطیبی فرزند 
مسعود نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 200.02 مترمربع به شماره پالک 220 فرعی 
از 12 اصلی واقع در قریه علی آباد بخش 2 خریداری ش��ده از آقای / خانم مس��عود خطیبی رس��می محرز گردیده 
است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی / سراسری در شهرها منتشر و در 
روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و 
رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست.م الف 1222768
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،08،29                                    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،09،13

عین اله تیموری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان

آگهی مزایده اتومبیل
به موجب پرونده اجرائی کالسه 140000126 یک دستگاه وانت نیسان زامیاد 2400 به شماره انتظامی 937ق 25 
ایران 72 ) نهصد و سی و هفت ق بیست و پنج ایران هفتاد و دو( رنگ سفید روغنی بشماره موتور 245494 و به 
 ) CNG مدل 1383 درصد استهالک : ندارد . ظرفیت و سوخت : دو گانه سوز ) بنزین و D40071 شماره شاسی
وضعیت اتاق و موتور : با توجه به توضیحات، نیاز به بازسازی و تعمیر دارد. توضیحات: کیفیت آج الستیکها درصد 60 
درص��د دارای خ��ط و خش در اطراف بدنه خودرو دارای رنگ و لکه گیری غیر فابریک بر روی کامپوت و گلگیرهای 
جلو -زه دور چراغ های جلو شکسته است - درب اتاق بار عقب خورده گی دارد -روکش صندلیها پاره است به علت 
عدم دسترسی به سوئیچ خودرو ، موتوری و فنی بازدید نشد مدارک اصیل خودرو رویت نشد - بازدید در پارکینگ 
شاهد بهشهر دارای اتاق بار باال با رنگ آبی که به علت عدم پرداخت مهریه توسط آقای هومن نجفی نوایی برابر سند 
ازدواج شماره 4434 مورخ 94،10،20 دفترخانه 28 بهشهر خودرو شماره 937 ق 25 ایران 72 بازداشت گردید که 
خودرو مذکور از تاریخ 1399،12،26 لغایت 1400،12،25 بیمه بوده و در رهن یا وثیقه شرکتی نمی باشد. خودرو 
مذکورطبق نظر کارش��ناس رسمی به مبلغ 925،000،000ریال/ ) نهصدو بیست و پنج میلیون ریال( ارزیابی شده 

و از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1400،9،10 )دهم آذر ماه یکهزار و چهارصد( در پارکینگ شاهد جنب 
استخر محمدزاده از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 925،000،000 ریال شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقداً فروخته می شد و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدأ 
وصول خواهد شد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد، شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد 
از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده 
مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در 
صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز ننماید مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به 

حساب خزانه واریز خواهد شد.م الف 1223955 آ-آ- 1407969
تاریخ انتشار: شنبه 1400،8،29

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بهشهر - محسن جعفری

آگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20، 1390،9 
امالک متقاضیانی که درهیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی آمل مورد رسیدگی و تصرفات 

مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :
امالک متقاضیان واقع در بخش سه ثبت آمل - دهستان دشت سر

34- اصلی ) قریه کنسی(
331 فرعی آقای اس��فندیار طهماسبی در ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری باغی به مساحت 132.50 مترمربع 
خریداری شده بالواسطه از محمد اسدی و مع الواسطه از طاهره بابائی و علی گریوانی و سید جمال بابائی و نصراله چکن.

لذا به موجب ماده 3- قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 – آیین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در 
روستاهارای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی در روستاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیست . بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه 
ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی 
نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید 
حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتش��ر می نماید.م الف 1224443 آ- 1407970

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،08،29                                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،09،13
فیض اله ذبیحی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

)) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (( 
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20، 1390،9 و 
برابر رای شماره 140060310013012964 مورخ 1400،07،20هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای خانم سعید توکلی فرزند عین اله 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 202.40 مترمربع به شماره پالک 334 فرعی از 41 
اصلی واقع در قریه سنگین ده بخش 11 خریداری شده از آقای / خانم میالد یعقوبي فر مالک رسمی محرز گردیده 
است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی / سراسری در شهرها منتشر و در 
روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و 
رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست.م الف 1224748  آ- 1407971
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،08،29                                 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،09،13

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان - عین اله تیموری

)) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (( 
نظر به دستور مواد 1و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20، 1390،9 

و برابر رای شماره 140060310013014534 مورخ 1400،08،09
هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی آقای /خانم امیرحس��ین مقصودی فرزند عین اله نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مس��احت 233.00 مترمربع به شماره پالک 313 فرعی از 24 اصلی واقع در قریه مرداب بخش 11 خریداری شده 
ازآقای / خانم مهدی مقصودی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از 
طریق این روزنامه و محلی / سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.م الف 1225385 آ- 1407972

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،08،29                           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،09،13
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان  

 عین اهلل تیموری

           آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم فاطمه صالحی برابر تقاضانامه شماره 19894 خه 1400/08/18 منضم دو برگ گواهی استشهادیه 
و شهادت شهود تقاضای المثنی نوبت اول را نموده و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یک باب آپارتمان تحت 
پالک 788 فرعی از 7 اصلی بخش 12 نیش��ابور به علت جابجایی مفقود گردیده اس��ت که به حکایت دفتر امالک 
شش��دانگ پالک فوق ذیل دفتر 166 صفحه 135 و به ش��ماره چاپی 128750د1391 ثبت و سند مالکیت به نام 
فاطمه صالحی صادر و تسلیم گردید و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا چنانچه سند مالکیت مزبور جهت 
انجام هرگونه معامله ای به آن دفتر خانه ارائه گردید از انجام معامله خودداری سند مربوطه را اخذ و جهت ابطال به 
این اداره ارسال فرمایید و به استناد تبصره 5 ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد 
هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف مدت 10 
روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم 
نماید 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 الف787( آ- 1407973
  علی امینی 

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نیشابور

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
براب��ررای ش��ماره 140060301046000918تاری��خ 1400.8.5هیات اول موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای قاس��م هداوندخانی فرزند یداله بشماره شناسنامه 3718 صادره ازتهران دریک قطعه زمین مزروعی 
ب��ه مس��احت62397مترمربع پ��الک 150-اصلی واق��ع درحوزه ثبت ملک پیش��واکه خودمتقاضی مالک مش��اع 
میباشدخریداری محرزگردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی 
که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم پس ازاخذرس��ید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض.دادخواست 
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/202  آ- 1407975
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.8.29                                            تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400.9.14

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
براب��ررای ش��ماره 140060301046000915تاری��خ 1400.8.5هیات اول موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم س��ودابه هداوندخانی فرزند اهلل مراد بش��ماره شناس��نامه 272 صادره ازورامین دریک قطعه زمین 
مزروعی به مس��احت59549مترمربع پالک  فرعی از150-اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیش��واخریداری ازمالک 
رس��می محرزگردیده اس��ت. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم پس ازاخذرس��ید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض.دادخواست 
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/201 آ- 1407976
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رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا
 

آگهی فقدان سند مالکیت پالک۱008فرعی از۱62اصلی
  خان��م فاطمه طاهری فرزندمحمود بااعالم مفقود ش��دن س��ندمالکیت ملک موردآگهی وباتس��لیم استش��هادیه 
گواهی امضاءش��ده ذیل شماره 91454مورخ99.12.5دفتراسنادرس��می شماره یک ورامین و طی درخواست وارده 
به ش��ماره 139985601046007003مورخ 99.12.25تقاضای صدور س��ند مالکیت المثن��ی  نوبت اول رانموده 
اس��ت ک��ه مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بش��رح زیرآگهی می گردد 1. ن��ام ونام خانوادگی : خانم 
فاطمه طاهری فرزندمحمود 2- ش��ماره پالک:1008فرعی از162* اصلی واقع دربخش بهنام س��وخته* 3-علت 
ازبین رفتن : نقل وانتقال )جابجایی اثاثیه( خالصه وضعیت مالکیت:شش��دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع درسمت 
جنوب غربی طبقه دوم  به مساحت 76.56مترمربع که مقدار4.8مترمربع آن بالکن می باشدقطعه 72تفکیکی تحت 
پالک1008فرعی از162-اصلی واقع دربخش بهنام سوخته که بنام خانم فاطمه طاهری فرزندمحموددردفترامالک 
الکترونیک ش��ماره139520301046000490بنامش ثبت وس��ندمالکیت به شماره چاپی 386084صادروتسلیم 
گردیده است،سپس تمامی موردثبت بموجب سندرهنی 145099مورخ93.2.13دفترخانه یک ورامین درقبال مبلغ 
289480997ریال دررهن بانک مسکن ورامین قرارکرفته است.همچنین مازاداول پالک موصوف بموجب نامه شماره 
1399191005978424مورخ99.12.12اجرای احکام کیفری دادس��رای عمومی وانقالب شهرستان پیشوادرقبال 
مبلغ 3.200.000.000ریال بصورت غیابی بازداشت میباشد. لذاباتوجه به اعالم فقدان سندمالکیت اولیه ودرخواست 
صدورس��ندمالکیت المثنی نوبت اول مراتب اعالم تاهرکس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله کرده که درقسمت 
چهارم این آگهی ذکرنشده یامدعی وجوداصل سندمالکیت نزد خودمی باشد،ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراین آگهی 
به اداره ثبت اسناد وامالک پیشوامراجعه واعتراض کتبی خودرا ضمن ارائه اصل سندمالکیت یا سندمعامله تسلیم 
نماید وچنانچه ظرف مهلت مقرراعتراض نرس��دویادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت یاسندمعامله ارائه نشوداداره 
ثبت نسبت به صدورسند المثنی مالکیت طبق مقررات جاری، صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد./ نشانی ثبت 
محل : پیشوا خ شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا -192م /الف آ- 1407977

رئیس اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا  

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 )

سالنام موديكالسهرديف
منبع نوع برگشماره  وتاريخ برگعملكرد

مالياتى
مبلغ ماليات

محل مراجعهتاريخ مراجعهبه ريال

سه راه جم- اداره 10روز پس از ابالغ749111938سكهبرگ قطعى139710000105400080على حق بين12378
كل امور مالياتى

سه راه جم- اداره 20روز پس از ابالغ990803130سكهراى هيات 1397100000105878468محمد وهب زاده22438
كل امور مالياتى

توليدى شيميايى مه 3446
اداره امور مالياتى 21،000،0001400/09/17عملكرد دعوت به هيات 139566275921جام مشهد

شهرستان بردسكن
توليدى شيميايى مه 4446

اداره امور مالياتى 22،500،0001400/09/17عملكرد دعوت به هيات 139466275913جام مشهد
شهرستان بردسكن

توليدى شيميايى مه 5351
جام مشهد

94-1تا
دعوت به هيات 4-9510550

ارزش
اداره امور مالياتى 117،000،0001400/09/17 افزوده

شهرستان بردسكن
1394حسام الدين رن بلوچ6190324/015

1395
76585

924,000,000مشاغلدعوت به هيأت1400/08/20
سه راه جم- اداره 824,100,0001400/09/20

كل امور مالياتى

1394يونس مغيفيان نژاد7190324/004
1395

76588
230,694,000مشاغلدعوت به هيأت1400/08/20

سه راه جم- اداره 154,820,0001400/09/23
كل امور مالياتى

121,483,3201400/09/25مشاغلبرگ دعوت هيات 139375166اسماعيل حليمى83015/001
ساعت 9 الى 11

اداره امور مالياتى 
طرقبه شانديز

123,188,3301400/09/25مشاغلبرگ دعوت هيات 139375164حميد رضازاده93022/001
ساعت 9 الى 11

اداره امور مالياتى 
طرقبه شانديز

123,357,5001400/09/25مشاغلبرگ دعوت هيات 139375163هاشم زينالى103023/001
ساعت 9 الى 11

اداره امور مالياتى 
طرقبه شانديز

124,992,3601400/09/25مشاغلبرگ دعوت هيات 139375162مصطفى صابر ابرده112239/001
ساعت 9 الى 11

اداره امور مالياتى 
طرقبه شانديز

119,845,6901400/09/25مشاغلبرگ دعوت هيات 139375167امين ايوبى123003/001
ساعت 9 الى 11

اداره امور مالياتى 
طرقبه شانديز

119,015,9301400/09/25مشاغلبرگ دعوت هيات 139375168احمد نيك قدم دلوئى133041/001
ساعت 9 الى 11

اداره امور مالياتى 
طرقبه شانديز

118,862,0001400/09/25مشاغلبرگ دعوت هيات 139375171مهدى حاجيان شانديز143014/001
ساعت 9 الى 11

اداره امور مالياتى 
طرقبه شانديز

106,874,0001400/09/25مشاغلبرگ دعوت هيات 139375173آرش حسينى153013/001
ساعت 9 الى 11

اداره امور مالياتى 
طرقبه شانديز

103,764,9701400/09/25مشاغلبرگ دعوت هيات 139375704حسين سيفى على بالغى162264/001
ساعت 9 الى 11

اداره امور مالياتى 
طرقبه شانديز

100,245,4101400/09/25مشاغلبرگ دعوت هيات 139375725على اكبر مهربانى173040/001
ساعت 9 الى 11

اداره امور مالياتى 
طرقبه شانديز

127,043,8101400/09/25مشاغلبرگ دعوت هيات 139374367حسين عاقالن183012/001
ساعت 9 الى 11

اداره امور مالياتى 
طرقبه شانديز

128,846,0001400/09/25مشاغلبرگ دعوت هيات 139429011حسين عاقالن193012/001
ساعت 9 الى 11

اداره امور مالياتى 
طرقبه شانديز

94,084,8001400/09/25مشاغلبرگ دعوت هيات 139375771حسين كريمى203046/001
ساعت 9 الى 11

اداره امور مالياتى 
طرقبه شانديز

96,384,5001400/09/25مشاغلبرگ دعوت هيات 139375734مظفر خاكستر خالق وردى213037/001
ساعت 9 الى 11

اداره امور مالياتى 
طرقبه شانديز

99,095,3701400/09/25مشاغلبرگ دعوت هيات 139375730مهدى بذرگرى223006/001
ساعت 9 الى 11

اداره امور مالياتى 
طرقبه شانديز

1,469,460,0001400/09/25مشاغلبرگ دعوت هيات 139374187هادى بهرام نژاد233045/001
ساعت 9 الى 11

اداره امور مالياتى 
طرقبه شانديز

345,578,2201400/09/25مشاغلبرگ دعوت هيات 139374203اكبر برونى242354/001
ساعت 9 الى 11

اداره امور مالياتى 
طرقبه شانديز

156,582,9501400/09/25مشاغلبرگ دعوت هيات 139374358احمد ولى خانى253042/001
ساعت 9 الى 11

اداره امور مالياتى 
طرقبه شانديز

250,187,0001400/09/25مشاغلبرگ دعوت هيات 139374301عادل شيبانى راد263028/100
ساعت 9 الى 11

اداره امور مالياتى 
طرقبه شانديز

254,545,2001400/09/25مشاغلبرگ دعوت هيات 139374269حسين بهرام نژاد272135/001
ساعت 9 الى 11

اداره امور مالياتى 
طرقبه شانديز

77,825,2901400/09/25مشاغلبرگ دعوت هيات 139375832بهزاد آزاديان282255/001
ساعت 9 الى 11

اداره امور مالياتى 
طرقبه شانديز

94,436,0001400/09/25مشاغلبرگ دعوت هيات 139375800سيد ابوالقاسم احمدى كرج293002/001
ساعت 9 الى 11

اداره امور مالياتى 
طرقبه شانديز

93,087,8001400/09/25مشاغلبرگ دعوت هيات 139375809خليل وطن دوست303024/001
ساعت 9 الى 11

اداره امور مالياتى 
طرقبه شانديز

89,791,1001400/09/25مشاغلبرگ دعوت هيات 139375816هادى رضايى راد313021/001
ساعت 9 الى 11

اداره امور مالياتى 
طرقبه شانديز

136,107,6901400/09/25مشاغلبرگ دعوت هيات 139374366جواد فتحى خادر323000/001
ساعت 9 الى 11

اداره امور مالياتى 
طرقبه شانديز

885,544,5001400/09/25مشاغلبرگ دعوت هيات 139374190على اكبر ابراهيمى334323/001
ساعت 9 الى 11

اداره امور مالياتى 
طرقبه شانديز

1,061,362,5001400/09/25مشاغلبرگ دعوت هيات 139474190على اكبر ابراهيمى344323/001
ساعت 9 الى 11

اداره امور مالياتى 
طرقبه شانديز

79,895,0001400/09/25مشاغلبرگ دعوت هيات 139575829على اكبر ابراهيمى354323/001
ساعت 9 الى 11

اداره امور مالياتى 
طرقبه شانديز

اداره امور مالياتى 30 روز پس از ابالغ362,184,000مستغالتبرگ تشخيص 13981962703محمد حسين شريفى361192/012
طرقبه شانديز

اداره امور مالياتى 30 روز پس از ابالغ96,200,000مستغالتبرگ تشخيص 13981875650سيد مجيد سادات محمدى371337
طرقبه شانديز

اداره امور مالياتى 30 روز پس از ابالغ285,139,500مشاغلبرگ تشخيص 1398100000098100395عليرضا باقرى فخر آباد382043/001
طرقبه شانديز

شركت مبلمان ستاره 391041
اداره امور مالياتى 30 روز پس از ابالغ13750000عملكرد برگ تشخيص 1398100000102308667شرق ثابت

طرقبه شانديز
اداره امور مالياتى 30 روز پس از ابالغ315468758عملكردبرگ تشخيص 139810000010331604شركت فرا توسعه دانيال401041

طرقبه شانديز

سالنام موديكالسهرديف
عملكرد

شماره  
منبع نوع برگوتاريخ برگ

مالياتى
مبلغ ماليات

محل مراجعهتاريخ مراجعهبه ريال

94,880,0001400/09/25مشاغلبرگ دعوت هيات 13953451حسن رمضانى41913/1003
اداره امور مالياتى طرقبه شانديزساعت 9 الى 11

111,515,8701400/09/25مشاغلبرگ دعوت هيات 139475172محمد حسن فارسى421975/001
اداره امور مالياتى طرقبه شانديزساعت 9 الى 11

96,384,5001400/09/25مشاغلبرگ دعوت هيات 139975745حسين خانى431003/911
اداره امور مالياتى طرقبه شانديزساعت 9 الى 11

77,945,4601400/09/25مشاغلبرگ دعوت هيات 139375831جواد غفاريان441003/902
اداره امور مالياتى طرقبه شانديزساعت 9 الى 11

84,890,0001400/09/25مشاغلبرگ دعوت هيات 139475826محمد مرندى451003/905
اداره امور مالياتى طرقبه شانديزساعت 9 الى 11

74,925,0001400/09/25مشاغلبرگ دعوت هيات 139475834منيره حسين زاده مقدم461003/883
اداره امور مالياتى طرقبه شانديزساعت 9 الى 11

121,896,0501400/09/25مشاغلبرگ دعوت هيات 139475165محمد هروى كاريزى472010/001
اداره امور مالياتى طرقبه شانديزساعت 9 الى 11

96,084,8001400/09/25مشاغلبرگ دعوت هيات 13933410حامد واحدى481003/914
اداره امور مالياتى طرقبه شانديزساعت 9 الى 11

142,832,0001400/09/25مشاغلبرگ دعوت هيات 13953333حسن سعيدى491003/091
اداره امور مالياتى طرقبه شانديزساعت 9 الى 11

176,748,0001400/09/25مشاغلبرگ دعوت هيات 13943321حسن سعيدى501003/091
اداره امور مالياتى طرقبه شانديزساعت 9 الى 11

75,405,5001400/09/25مشاغلبرگ دعوت هيات 13915890رضا شيخ زاده نرى511895/001
اداره امور مالياتى طرقبه شانديزساعت 9 الى 11

6,544,0001400/09/22مشاغلبرگ دعوت هيات 139276756محمد ابراهيم قندرى521262/001
اداره امور مالياتى طرقبه شانديزساعت 14

22,150,0001400/9/8مشاغلبرگ دعوت هيات 139077581محمد رضا ماهيان53312111/001
اداره امور مالياتى طرقبه شانديزساعت 15

بهار لغايت حسين حسين زاده كاشانى54813066
ارزشبرگ دعوت هيات 74887پاييز 96

585,000,0001400/09/25 افزوده
اداره امور مالياتى طرقبه شانديزساعت 9 الى 11

53,939,5001400/09/25مشاغلبرگ دعوت هيات 139377208وحيد رئوف شيبانى553077/001
اداره امور مالياتى طرقبه شانديزساعت 9 الى 11

55,313,2101400/09/18مشاغلبرگ دعوت هيات 139377129زهره تائبى56919/202
اداره امور مالياتى طرقبه شانديزساعت 9 الى 11

539460001400/09/18مشاغلبرگ دعوت هيات 139577159سيد على محمد ذكى57312/428
اداره امور مالياتى طرقبه شانديزساعت 9 الى 11

539460001400/09/18مشاغلبرگ دعوت هيات 139577165مهدى نجاتى خضربيگى58312/427
اداره امور مالياتى طرقبه شانديزساعت 9 الى 11

534400001400/09/11مشاغلبرگ دعوت هيات 139277248هادى احمدى59312/476
اداره امور مالياتى طرقبه شانديزساعت 9 الى 11

534400001400/09/11مشاغلبرگ دعوت هيات 139377251ابراهيم عباسى60312/468
اداره امور مالياتى طرقبه شانديزساعت 9 الى 11

534400001400/09/11مشاغلبرگ دعوت هيات 139277252على ثابت61312/462
اداره امور مالياتى طرقبه شانديزساعت 9 الى 11

534400001400/09/11مشاغلبرگ دعوت هيات 139277253حسين نور محمدى62312/426
اداره امور مالياتى طرقبه شانديزساعت 9 الى 11

534400001400/09/11مشاغلبرگ دعوت هيات 139177255سيد حجت  موسوى كالتى63312/407
اداره امور مالياتى طرقبه شانديزساعت 9 الى 11

534400001400/09/29مشاغلبرگ دعوت هيات 139377243مهدى خوشخوكاخكى64597/030
اداره امور مالياتى طرقبه شانديزساعت14 الى 16

534400001400/09/11مشاغلبرگ دعوت هيات 139377245هاشم عرفانيان شاد65312/447
اداره امور مالياتى طرقبه شانديزساعت9 الى 11

559375001400/09/18مشاغلبرگ دعوت هيات 139377116على قاسمى66312/450
اداره امور مالياتى طرقبه شانديزساعت9 الى 11

539460001400/09/29مشاغلبرگ دعوت هيات 139577174محسن زمانيان67312/072
اداره امور مالياتى طرقبه شانديزساعت14 الى 16

559375001400/09/18مشاغلبرگ دعوت هيات 139377120محمد جنگ68312/472
اداره امور مالياتى طرقبه شانديزساعت9 الى 11

539460001400/09/29مشاغلبرگ دعوت هيات 139477172وحيد ايزى69312/607
اداره امور مالياتى طرقبه شانديزساعت14 الى 16

741757501400/09/25مشاغلبرگ دعوت هيات 139575836محمد صاحب قرانى گلستانى709/014
اداره امور مالياتى طرقبه شانديزساعت9 الى 11

1488320001400/09/25مشاغلبرگ دعوت هيات 139229856محمد نودهى71312/624
اداره امور مالياتى طرقبه شانديزساعت9 الى 11

828980001400/09/25مشاغلبرگ دعوت هيات 139276642حسن شهرابى72312/469
اداره امور مالياتى طرقبه شانديزساعت9 الى 11

534400001400/09/29مشاغلبرگ دعوت هيات 139377233احمد بهلول731971/001
اداره امور مالياتى طرقبه شانديزساعت14 الى15

539460001400/09/18مشاغلبرگ دعوت هيات 139577136مهدى ناصرى74434/001
اداره امور مالياتى طرقبه شانديزساعت9 الى11

539460001400/09/29مشاغلبرگ دعوت هيات 139577183كاظم كرمانى751872/001
اداره امور مالياتى طرقبه شانديزساعت14 الى15

539460001400/09/29مشاغلبرگ دعوت هيات 139477178محسن قانعى761003/904
اداره امور مالياتى طرقبه شانديزساعت14 الى15

539460001400/09/29مشاغلبرگ دعوت هيات 139577178محسن قانعى771003/904
اداره امور مالياتى طرقبه شانديزساعت14 الى15

534400001400/09/29مشاغلبرگ دعوت هيات 139177241ياسر محمدى بربر781003/324
اداره امور مالياتى طرقبه شانديزساعت14 الى15

اداره امور مالياتى طرقبه شانديز30روزپس از ابالغ549231670مشاغلبرگ تشخيص 139614764سيد سعيد هاشميان791000/001
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ظرفیت 
ارزشمند 

وزارت جهاد کشاورزی 
برنامه تحولی را به  
منظور توسعه پایدار 
در بخش کشاورزی 
تنظیم کرده که 
مهم ترین شاخصه آن 
بحث امنیت غذایی 
است تا عالوه  بر تأمین 
نیاز داخل، تولید 
مازاد مصرف با رویکرد 
صادرات را نیز داشته 
باشیم. 
در راستای عملیاتی 
کردن این برنامه 
تحولی، از ظرفیت های 
موجود در کشور 
استفاده خواهیم کرد 
که در این بین، آستان 
قدس رضوی یکی از 
ظرفیت های بسیار 
ارزشمندی است که 
در این سال ها نقش 
مؤثری در حوزه تأمین 
نهال کشور داشته 
است. 

برش

در بــازدیــد معاون وزیــر جهاد 
ــاورزی از ظــرفــیــت هــای  ــشــ ــ ک
مؤسسه بــذر و نهال رضــوی، 
بــر تــالش بـــرای ارتــقــای سطح 
هــمــکــاری  بـــرای بهره گیری از 
توانمندی های آستان قدس 
رضوی در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی کشور 

تأکید شد.
به گزارش آستان نیوز، پس از انعقاد تفاهم نامه 
تولید بــذر کلزا میان شرکت کــشــاورزی رضوی 
و وزارت جهاد کــشــاورزی، معاون وزیــر در امور 
باغبانی در سفر بــه مشهد، ضمن بــازدیــد از 
ــوی، بــــرای توسعه  ــ ــهــال رضـ مــؤســســه بـــذر و ن

همکاری های دوجانبه اعالم آمادگی کرد.

ــذر و نهال  ◾ متأسفانه همچنان واردکــنــنــده ب
هستیم

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی در 
حاشیه این بازدید گفت: متأسفانه کشور در حوزه 
بذر و نهال با مشکالت بسیار جدی مواجه است 

و همچنان واردکننده هستیم. 
محمدمهدی برومندی ادامه داد: ساالنه فقط 
بــرای گلخانه های کشور بیش از ۷۰۰ میلیون 
بــذر نیاز اســت و میزان نیاز اراضــی فضای باز 
نیز قابل توجه اســت، امــا ظرفیت تولید این 
ــل کــشــور حــداکــثــر ۳۰ میلیون  نــهــاده در داخـ
بــذر اســت به همین دلیل ساالنه بخش قابل 
 مالحظه ای ارز بــرای واردات نهاده ها از کشور 

خارج می شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به عملکرد 
ــدس رضـــوی در حــوزه  ــی آســتــان ق ــدردان قــابــل ق
بــذر و نهال گفت: مؤسسه بــذر و نهال رضوی 
بــا استفاده از دانــش فنی و بهره گیری از تــوان 
استادان دانشگاه ها، ظرفیت بسیار ارزشمندی 
برای تولید و توسعه بذر در داخل کشور فراهم 

کرده است. 
برومندی انعقاد تفاهم نامه با مؤسسه بذر و نهال 
رضوی با هدف توسعه نهال مورد تأیید را یکی از 
اهداف سفر نمایندگان وزارتخانه جهاد کشاورزی 
به مشهد عنوان کرد و گفت: با توجه به اهمیت 

تولید بذر و نهال در داخل کشور، باید محصول 
ارائه شده حتماً سالم، بااصالت و عاری از ویروس 
باشد که امیدوارم با انعقاد تفاهم نامه که طی 
یک ماه آینده منعقد خواهد شد، زمینه ای فراهم 
شود که بتوانیم از ظرفیت های موجود در آستان 
قدس رضوی برای تولید بذر و نهال گواهی شده 

استفاده کنیم.

تالش برای خودکفایی کشور و تأمین امنیت  ◾
غذایی

برومندی با بیان اینکه مهم ترین رسالت وزارت 
جهاد کشاورزی، ایجاد امنیت غذایی پایدار در 
کشور است، تصریح کرد: تولید و تأمین غذای 
کشور بــه منزله ایــجــاد قــدرت و امنیت اســت، 

بنابراین نباید در حــوزه صنعت غــذا بــه خــارج 
وابسته باشیم. 

وی ادامـــه داد: در همین راســتــا وزارت جهاد 
کشاورزی برنامه تحولی را به  منظور توسعه پایدار 
در بخش کــشــاورزی تنظیم کــرده که مهم ترین 
شاخصه آن بحث امنیت غذایی است تا عالوه 
 بر تأمین نیاز داخل، تولید مازاد مصرف با رویکرد 

صادرات را نیز داشته باشیم. 
برومندی اضافه کرد: در راستای عملیاتی کردن 
این برنامه تحولی، از ظرفیت های موجود در کشور 
استفاده خواهیم کرد که در این بین، آستان قدس 
رضــوی یکی از ظرفیت های بسیار ارزشمندی 
اســت که در ایــن سال ها نقش مؤثری در حوزه 

تأمین نهال کشور داشته است. 

وی تولید بذر و نهال، صنایع تبدیلی و تکمیلی، 
فراوری محصوالت و تکمیل زنجیره های ارزش 
در بخش کــشــاورزی را از جمله ظرفیت های 
ــوی دانـــســـت و گــفــت: با  آســـتـــان قـــدس رضــ
همکاری آستان مقدس رضــوی که به تالش 
بــرای خودکفایی کشور در عرصه کشاورزی و 
غذایی باور دارد، می توان به اهداف مورد نظر 

دست پیدا کرد.

ــهــال بــا هــمــکــاری  ◾ پــیــگــیــری تــوســعــه کــشــت ن
کشاورزان

ــذر و نــهــال رضـــوی نیز  مدیرعامل مؤسسه ب
 گفت: در ایــن مؤسسه ساالنه یک میلیون و 
۷۰۰ هــزار نهال تولید مــی شــود و بــا توجه به 
برنامه سه ساله، قــرار است میزان این تولید 
با توسعه آن به استان هایی از جمله گلستان 
و یــزد افــزایــش یابد. محمد هــاشــم زاده ادامــه 
داد: درصــــدد هستیم در خـــراســـان رضــوی 
نیز بــا هــمــکــاری ســایــر کــشــاورزان بتوانیم به 
 صورت مشارکتی تولید نهال را داشته باشیم 
و از اراضــی مستعد کشت نهال در این حوزه 
استفاده کنیم. او افــزود: در همین راستا نیز 
ــرف آســتــان قــدس  مــســاعــدت جــدیــدی از طـ
رضــوی صــورت گرفته و زمین ۲۰ هکتاری ای 
 پیشنهاد شــده اســت که در اختیار مؤسسه 

قرار بگیرد.

توافق با وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تولید  ◾
بذر و نهال

هاشم زاده تأمین بذر و نهال را یکی از بزرگ ترین 
مشکالت بخش کشاورزی در کشور برشمرد و 
تصریح کرد: در جلسه مشترکی که با وزارت جهاد 
کــشــاورزی داشتیم، مقرر شد در طــول یک ماه 
آینده تفاهم نامه ای با محوریت تولید بذر و نهال 
امضا شود که اهمیت بسیار باالیی در صنعت 

کشاورزی خواهد داشت.
شایان ذکــر اســت معاون وزیــر جهاد کشاورزی 
در سفر بــه مشهد از بخش های آزمایشگاه، 
نهالستان و گلخانه های مؤسسه بــذر و نهال 

رضوی بازدید کرد.

 در بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی از 
مؤسسه بذر و نهال رضوی مطرح شد 

 توسعه همکاری 
برای تقویت امنیت غذایی 

خبرخبر
امروزامروز

5 جلد از مجموعه »فرهنگ وقف« منتشر شد
5 جلد جدید از مجموعه کتاب 1۰ جلدی »فرهنگ 
وقف« توسط گروه کودک و نوجوان به نشر)انتشارات 
آستان قدس رضوی( در قالب کتاب های پروانه منتشر 
شد.به گـــزارش آستان نیوز، مجموعه فرهنگ وقف، 
یک مجموعه 1۰ جلدی داستانی به قلم سیدمحمد 

مهاجرانی؛ نویسنده باسابقه کشور است. این مجموعه 
در راستای اشاعه فرهنگ وقف و نیکوکاری، بیان روشن 
و ساده مفهوم و معنای وقف در فرهنگ دینی و معرفی 
هر چه بیشتر آثــار و برکات این سنت حسنه و نقش 
وقف در تقویت بنیان های دینی و اخالقی، گسترش 

دانش، بهداشت و سالمتی، حفظ محیط زیست و... 
برای کودکان ۷ تا 1۲ سال از سوی به نشر به زیور چاپ 

آراسته شده است.  
ایــن مجموعه در ۲4 صفحه مصور )رنــگــی( در قطع 
خشتی و شمارگان یک یا ۲هــزار نسخه در مؤسسه 

چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی به چاپ رسیده 
و با قیمت 18۰ هزار ریال به مخاطبان عرضه می شود.

عالقه مندان برای تهیه این مجموعه و سایر محصوالت 
می توانند به فروشگاه های کتاب و محصوالت فرهنگی 

به نشر در مشهد و سراسر کشور مراجعه کنند.

دارو و درمان 
   سمینار »دانشجویان 

داروسازی ایران« 
بیست و سومین سمینار »دانشجویان 

داروسازی ایران« در مشهد در حالی 
برگزار شد که آستان قدس رضوی عالوه 

بر حمایت از برگزاری این سمینار، در 
نمایشگاه جنبی آن بخشی از دستاوردها 
و موفقیت های خود را به نمایش گذاشت. 

این سمینار که به میزبانی دانشکده 
داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

برگزار شد، بزرگ ترین سمینار مستقل 
دانشجویی کشور است. شرکت داروسازی 

ثامن، مؤسسه خدمات دارویی رضوی و 
شرکت یاراطب ثامن سه مجموعه دارویی 

زیرمجموعه گروه سالمت و درمان بنیاد 

بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی 
هستند که ضمن حمایت از برگزاری این 

سمینار، مهم ترین دستاوردهای خود 
در حوزه تولید و توزیع دارو را در بخش 
جنبی این سمینار به نمایش گذاشته اند.
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من مل 
یعرف 
املوارد 
اعیته 
املصادر
هرکس 
موقعیت شناس 
نباشد، جریانات، او 
را می رباید و هالک 
خواهد شد.

گزارش

خبر

در بازدید اعضای سندیکای صاحبان 
صنایع داروهای انسانی مطرح شد

قدردانی از نقش آفرینی 
 »داروسازی ثامن« 
در حوزه سالمت 

جمعی از اعــضــای هیئت مــدیــره سندیکای 
صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران از شرکت 
داروسازی ثامن، مجموعه دارویی زیرمجموعه 
گروه سالمت و درمان بنیاد بهره وری موقوفات 

آستان قدس رضوی بازدید کردند.
دکتر محمد عــبــده زاده، رئیس هیئت مدیره 
سندیکای صاحبان صنایع داروهــای انسانی 
ــن بـــازدیـــد در گــفــت وگــو  ایــــران در حــاشــیــه ایـ
ــــرد: شــرکــت ثــامــن از  ــا آســتــان نــیــوز اظــهــار ک ب
کارخانجات داروســـازی خوب کشور است که 
سهم باالیی در تأمین داروهــای تزریقی کشور 
دارد و در چند ســال اخیر نیز در حــوزه تولید 

داروهای بایوتک و نوین ورود پیدا کرده است. 

توانمندی برای توسعه بازار صادراتی ◾
رئیس هیئت مدیره سندیکا ادامه داد: شرکت 
ثامن با توجه به زیرساخت های موجود و تجربه 
سال ها فعالیت، می تواند دامنه فعالیت خود در 
حوزه های مختلف دارویی را گسترش دهد تا از 
یک طرف سهم خود را در تأمین نیازهای دارویی 
داخلی کشور افزایش دهد و از طرف دیگر در 
حــوزه صـــادرات به ویــژه با کشورهای همسایه 

متمرکز شود. 
ــه گـــفـــت: مــاشــیــن آالت  ــ ــ عــــبــــده زاده در ادام
کارخانجات داروســازی به دلیل تولید مستمر، 
به مرور زمان مستهلک می شوند، بدین ترتیب 
این تجهیزات باید به روز شود که در حال حاضر 
با توجه به نرخ ارز انجام آن نیاز به صرف هزینه 
باالیی دارد و الزم است مورد حمایت قرار گیرد. 
ــه ایـــن بـــازدیـــد، دکــتــر هاله  ــ همچنین در ادام
حامدی فر، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای 
صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با اشاره 
به مشکالت تأمین داروهــای وارداتــی بیماران 
خاص گفت: با افزایش تولید داروهای بیماران 
خاص در داخل کشور، دغدغه این بیماران نیز 
کمتر می شود. وی اضافه کرد: شرکت داروسازی 
ثامن در ایــن راستا با تولید برخی از داروهــای 
مورد نیاز بیماران خاص توانسته بخشی از این 
مشکالت را برطرف کرده و باری از دوش جامعه 

بردارد.
دکتر محمود نجفی عرب، عضو هیئت مدیره 
سندیکای صاحبان صنایع داروهــای انسانی 
نیز گفت: شرکت ثــامــن، یکی از شرکت های 
مهم داروســـازی ایــران اســت و نقش اثرگذاری 
در خودکفایی دارویــی کشور به ویــژه در حوزه 
تولید محصوالت با حجم باال همچون سرم ها 
و داروهای با فناوری جدید دارد. وی ادامه داد: 
با توسعه فناوری های شرکت ثامن، تقویت این 
مجموعه و تقویت هــر چــه بیشتر آن توسط 
ــای مورد  آستان قــدس رضــوی، مــی تــوان داروهـ
نیاز شرق کشور را در این کارخانه تولید کرد و 
همچنین با صادرات به درآمدزایی ارزی کشور 

کمک کرد. 

نقش آفرینی بیشتر ◾
دکــتــر مــهــدی پــیــرصــالــحــی، رئــیــس هیئت 
مدیره شرکت داروســازی ثامن نیز اظهار کرد: 
داروسازی ثامن در موج پنجم کرونا با فعالیت 
شبانه روزی کارکنان و افزایش ظرفیت تولید 
سرم، نقش مهمی در برطرف کردن کمبودهای 
این محصول حیاتی کشور داشت. وی با بیان 
اینکه این شرکت داروسازی با بیش از ۳۰ سال 
سابقه فعالیت، نیاز به نوسازی دارد، گفت: 
در همین راستا در حوزه تولید سرم اقدام های 
بازسازی خوبی در دو سال اخیر انجام شده 
ــازی ثامن  اســت. وی افـــزود: بی تردید داروســ
می تواند با افزایش سرمایه گذاری در تولید 
ــد، نــقــش پــررنــگــی در تأمین  داروهـــــای جــدی
نیازهای دارویی مردم و برطرف کردن مشکالت 

آن ها ایفا کند.

شنبه 29 آبان ۱400   ۱4 ربیع الثانی ۱443  20 نوامبر202۱   سال سی و چهارم    شماره 9675   ویژه نامه 203

به گــزارش آستان نیوز، در میان 
ــا و مـــؤســـســـه هـــای  ــرکــــت هــ شــ
زیــرمــجــمــوعــه بــنــیــاد بـــهـــره وری 
موقوفات آستان قدس رضوی، دو 
شرکت »قند تربت حیدریه« و »قند چناران« در 
حوزه تولید شکر و محصوالت جانبی چغندرقند 
ــرای ارتــقــای  فــعــال هستند و در کــنــار تــالش بـ
بهره وری و تولید، همواره حمایت از کشاورزان را 
به  عنوان یکی از رویکردهای اصلی مد نظر دارند.
از زمــان آغــاز فصل بهره برداری کارخانه قند 
تربت حیدریه تاکنون 1۲۰ هزار تن چغندرقند 
خریداری شده و پیش بینی می شود حجم آن 
افزایش یابد. همچنین کارخانه قند چناران 
تاکنون 45 هــزار تن چغندرقند کشاورزان را 
خریداری کرده و بر پایه پیش بینی، ۷5 هزار 

تن دیگر نیز خریداری خواهد شد.
ــرعــامــل شــرکــت قند   احـــســـان اژدری، مــدی
تربت حیدریه می گوید: در راستای دستیابی 
به اهــداف برنامه راهبردی شرکت، پیش بینی 
می شود میزان چغندرقند تحویلی در سال جاری 
به حدود ۲۰۰ هزار تن برسد که از این مقدار حدود 
14۰ هزار تن از محل قرارداد با کشاورزان و نزدیک 

به 6۰ هزار تن به  صورت آزاد تأمین خواهد شد.

رشد  100 درصدی حجم خرید  ◾
اژدری درباره محل تأمین چغندرقند کارخانه 
هم اظهار می کند: این چغندرها از شهرهای 
ــوی از جمله  مختلف اســتــان خــراســان رضـ
مشهد، تــربــت جــام، رخ، زاوه، رشــتــخــوار و 
فریمان و همچنین استان خراسان جنوبی 
دریافت شده است که نسبت به مدت مشابه 

سال پیش رشد 1۰۰درصدی دارد.
مدیرعامل شرکت قند تربت حیدریه می گوید: 
بر اساس آزمایش های عیارسنجی، چغندرقند 
ــرداشـــت شـــده در مــنــاطــق رخ، فــریــمــان،  بـ
تربت جام، قائن و گناباد، کیفیت باالتر و افت 
پایین تری در مقایسه با تولیدات سایر مناطق 
دارد، به همین دلیل با هدف حفظ و ارتقای 
کیفیت محصول نهایی کارخانه، عمده خرید 

از این مناطق انجام می شود.
وی می افزاید: همچنین با توجه به باال بودن 

ظرفیت اسمی تولید ایــن کارخانه، بخشی 
از چغندرقند مـــورد نیاز نیز از استان های 
غربی همچون همدان، کرمانشاه و کردستان 
تأمین می شود؛ چراکه این استان ها به دلیل 
وضعیت آبی مناسب تر، چغندرقند بیشتری 

تولید می کنند.

شرکت قند چناران ◾
ــن زاده، مدیرعامل شرکت قند  اسمعیل زریـ
چناران هم درباره حجم چغندرقند خریداری 
ــن شــرکــت مــی گــویــد: تاکنون  شــده تــوســط ای
حدود 45 هزار تن چغندر از کشاورزان خراسان 
رضوی خریداری و برای تولید شکر سفید وارد 
این کارخانه شده و طبق برنامه، ۷5 هزار تن 

دیگر نیز از کشاورزان تحویل گرفته می شود.
وی می افزاید: از مجموع چغندری که تا پایان 
فصل بهره برداری دریافت خواهد شــد، 9۰ 
ــرارداد امضا شــده با 85۰  هــزار تن از محل قـ
پیمانکار بوده و مابقی به  صورت آزاد خریداری 

خواهد شد.
زرین زاده اضافه می کند: چغندرهای تحویلی 
کــه در قــالــب قــــرارداد بــا پــیــمــانــکــاران اســت، 
تماماً از اطـــراف محل کارخانه تا شعاع 5۰ 
کیلومتری کارخانه است و این اقدام با هدف 
حمایت از کشاورزان بومی و بهره مندی آن ها 
از مزیت های منطقه ای مجاورت با کارخانه قند 

چناران صورت می گیرد. البته در این کارخانه 
نیز بـــرای اســتــفــاده 1۰۰درصــــدی از ظرفیت 
موجود، نیاز اســت بخشی از چغندرقند از 

استان های غربی تأمین شود.
وی در این باره اظهار می کند: با توجه به شروع 
دوره بهره برداری کارخانه از اوایل مهرماه و در 
شرایطی که هنوز چغندرقند مناطق اطراف 
شهرستان چناران برداشت و آمــاده تحویل 
نبود، نسبت به خرید محصول از استان های 
همدان و آذربایجان غربی و انعقاد قرارداد با 

کشاورزان این مناطق نیز اقدام شده است.

حمایت در مراحل کاشت، داشت و برداشت  ◾
شاید تصور شود حوزه فعالیت شرکت های 
قند تربت حیدریه و چناران تنها محدود به 
خرید چغندرقند، تولید شکر و محصوالت 
جانبی اســـت، امـــا ایـــن شــرکــت هــا خدمات 

متعددی را هم به کشاورزان ارائه می کنند.
اژدری می گوید: ارائه خدمات مکانیزه، تهیه و 
عرضه نهاده های کشاورزی همچون کودهای 
ریزمغذی، سموم و بــذور باکیفیت داخلی و 
خارجی، خدمات ترویجی، مشاوره کارشناسی 
ــرای عملیات کــاشــت، داشـــت و بــرداشــت  بـ
چغندر و همچنین پرداخت به موقع مساعده 
و تسویه وجوه چغندرقندهای خریداری شده 
به کــشــاورزان، از جمله اقدام هایی است که 

شرکت در قبال چغندرکاران انجام می دهد.
زرین زاده هم در این باره اظهار می کند: کارخانه 
قند چناران نهاده های کــشــاورزی مــورد نیاز 
از جمله سم، کود و بذر را براساس زمان های 
کاشت و وجین چغندر بــه صــورت کامل در 

اختیار کشاورزان قرار می دهد.
وی اضافه می کند: کــشــاورزان طرف قــرارداد 
شرکت دیگر نگران دیرکرد در پرداخت وجوه 
خــود نیستند، همچنین  بــراســاس قـــرارداد 
ــاورزان چــهــار قسط  منعقد شـــده، بـــه  کـــشـ
مساعده پرداخت می شود. با وجود افزایش 
قیمت بذر در زمان فصل کشت چغندرقند و 
با توجه به اینکه شرکت قند چناران از قبل بذر 
در اختیار داشته آن ها را با همان قیمت و بدون 
هیچ  گونه افزایش در اختیار کشاورزان خود 
قرار داده تا دست کم کمک کوچکی به اقتصاد 
کــشــاورزان شــود و کشت در زمــان مناسبی 
صورت گیرد که خود عامل بسیار مهمی در 

افزایش راندمان در هکتار و تولید است.

ــاز مــشــکــالت چــغــنــدرکــاران و  ◾ ــی ســیــر تـــا پ
کارخانجات قند

مشکالتی کــه ایــن روزهـــا کــارخــانــجــات قند 
ــا آن روبــــه رو هستند، کــامــالً بــا مشکالت  ب
کشاورزان درهم تنیده شده است. اژدری در 
این  باره می گوید: مشکالت کشاورزان آن ها 
را نسبت بــه کاشت چغندر قند بی رغبت 
کــرده و تأمین حجم کامل چغندر مــورد نیاز 
کارخانه های قند دشوار شده است. به گفته 
او، این موضوع سبب شده هزینه های خرید 
چغندر بــا قیمت شکر همخوانی نداشته 
باشد و سود منطقی شرکت ها کاهش یابد. 
زرین زاده هم می گوید: به موقع انجام نشدن 
قیمت گذاری برای خرید چغندر، نبود ثبات 
قوانین، باال بودن قیمت نهاده های کشاورزی، 
نبود دسترسی بــه  موقع و تأمین کــود بــرای 
کشاورزان، قطع مکرر برق و افت آب چاه های 
کــشــاورزی، عــدم سرمایه گذاری به موقع در 
راستای توسعه کشت و ایجاد رقابت ناسالم 
بین کارخانجات قند در زمان جذب و تحویل 
چغندر، مشکالتی است که مسئوالن باید 

برای حل آن برنامه ریزی کنند.

خرید 320 هزار تن چغندر قند توسط کارخانه های قند آستان قدس رضوی

حمایت از تولید کشاورزان شرق و غرب کشور
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